
 
 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  ليانزأ شركة
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 صفحة فهــرسال

 - تقرير مراجعي الحسابات

 ۲ – ۱ قائمة المركز المالي 

 ۳ قائمة الدخل لعمليات التأمين 

 ٤ قائمة الدخل الشامل لعمليات التأمين 

 ٥ قائمة الدخل لعمليات المساهمين 

 ٦ قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين 

 ۷ قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 ۸ قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 

 ۹ قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين 

 ٥٥ -۰۱ إيضاحات حول القوائم المالية 
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0B شركة مساهمة سعودية(ليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أشركة(  
1B  قائمة المركز المالي 
2B م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 

  
 ۲۰۱٥ إيضاح 

 ۲۰۱٤  لایر سعودي
 لایر سعودي

     موجودات عمليات التأمين
 ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲  ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ ٦ نقدية وشبه نقدية

 ۱٤٫۳۲۱٫۷٤۰  ۱۲٫٥۸۹٫٦۷۳ ۷ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱  ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸ أ -۸ أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳  ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ ۹ أقساط تأمين مستحقة
 ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳  ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ أ-۱۰ متاحة للبيع استثمارات
 ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹  ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ ۱۱ مربوطة بوحدات استثمارات

 ۱۳٫۸۳۷٫٦٥۹  ۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱ ۱۲ وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 
 ۱۹٦٫۷۱۲٫۰٥۰  ۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱ ۱۹ حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸  ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ ۱٦ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ۲٫۱۰٤٫۸۳۷  ۱٫۷۷٦٫۰۹٦ ۱۳ ممتلكات ومعدات

 ۱٫٥۳٦٫۱۷٤٫۲۹۲  ۱٫٦۹۲٫٤۷٤٫۳۱۳  إجمالي موجودات عمليات التأمين

     

     موجودات المساهمين

 ٥٫۷۰٥٫۰۸۱  ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ ٦ نقدية وشبه نقدية

 ٥٦۹٫٦۱۳  ۲٫٥۰۸٫۰٥۰ ۷ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰  ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱  مستحق من عمليات التأمين

 ۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦  ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱ ب-۱۰ متاحة للبيع استثمارات

 ۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥  ۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥ ۱٤ وديعة نظامية

 ۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥  ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱  إجمالي موجودات المساهمين

     

 ۱٫۷۳۱٫٦۲۹٫٥٥۷  ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤  عمليات التأمين والمساهمينإجمالي موجودات 
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  )شركة مساهمة سعودية(ليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أشركة 
 )تتمة(قائمة المركز المالي  

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في 
  

 ۲۰۱٥ إيضاح 
 ۲۰۱٤  لایر سعودي

 لایر سعودي
     عمليات التأمين وفائض مطلوبات
 ۱۹٫٦۷٤٫٤٦٥  ۳۸٫۱٤۰٫۳۸۹ ۱٥ أخرى ومطلوبات مستحقة مصاريف

 ۱۸۸٫۸۳۸٫۲۱۸  ۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥ ب-۸ دائنة تأمين إعادة أرصدة
 ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰  ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱  المساهمين عمليات الى مستحق

 ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳  ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ ۱٦ التسوية تحت مطالبات
 ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲  ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ ۱۷ مطلوبات استثمارات مربوطة بوحدات

 ۱۲٫۲۹٥٫٤۸۲  ۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳ ۱۸ مكتسبة غير عموالت دخل
 ۲۸۸٫۸٦٤٫۲٥۲  ٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥ ۱۹ مكتسبة غير تأمين أقساط
 ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹  ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸ ۲۰ للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 ۱٫٥۳۳٫۸۳٤٫۸۰۱  ۱٫٦۸۹٫۷٤٥٫۸۱۸  إجمالي مطلوبات عمليات التأمين
     فائض عمليات التأمين

 ۲٫۸۳۷٫۲۹٦  ٥٫۰۸٤٫۸۳٤  الفائض المتراكم
 )٤۹۷٫۸۰٥(   )۲٫۳٥٦٫۳۳۹( أ-۱۰ متاحة للبيعال لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة

 ۱٫٥۳٦٫۱۷٤٫۲۹۲  ۱٫٦۹۲٫٤۷٤٫۳۱۳  و فائض عمليات التأمين  إجمالي مطلوبات
     مطلوبات وحقوق المساهمين 

     مطلوبات المساهمين
 ۱۲٤٫۸۲٤  ٦٦۲٫٥۱۳ ۱٥ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷  ۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲ ج-۲۱ مستحقةزكاة وضريبة دخل 
 ۱۰٫٦۷۷٫۷٥۱  ۱٤٫۹۳۳٫۹٥٥  إجمالي مطلوبات المساهمين

     حقوق المساهمين
 ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲۲ رأس المال

 ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥  ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥  عالوة إصدار
 )۳۸٫۰۹٤٫٤۳۳(  )۱۹٫٥۱٤٫۷۸۳(  خسائر متراكمة

 ۱٦۰٫٦۳۲  )۲٫۲۷۳٫۱۹٦( ب-۱۰ متاحة للبيعال لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة
 ۱۸٤٫۷۷۷٫٥۱٤  ۲۰۰٫۹۲۳٫۳۳٦  إجمالي حقوق المساهمين

 ۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥  ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱  إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين
إجمالي مطلوبات و فائض عمليات التأمين ومطلوبات 

 ۱٫۷۳۱٫٦۲۹٫٥٥۷  ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤  المساهمينوحقوق 
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 ايضاح 
۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ۷۲٥٫۱۰۹٫۹۹۰  ۸۰۳٫۲۱۳٫۳۱۲ ۲۳  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 )۳۲۷٫۰۱٥٫۷٥٥(  )۳٤۲٫۸٤۳٫۰٦۹( ۲۳ أقساط إعادة التأمين المسندة
 ۳۹۸٫۰۹٤٫۲۳٥  ٤٦۰٫۳۷۰٫۲٤۳  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 )۱۸٫۰۸۰٫٥۸۸(  )۱۳۳٫۷۲۱٫٦۷۳( ۲۳ التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 ٦۱٫٥۲۸٫۳٤۱ ۲۳ المكتسبة 
 

٤۰٫٦۱۷٫۷۹۸ 
 ۲۲٫٥۳۷٫۲۱۰  )۷۲٫۱۹۳٫۳۳۲( ۲۳ صافي التغير في األقساط غير المكتسبة 

 ٤۲۰٫٦۳۱٫٤٤٥  ۳۸۸٫۱۷٦٫۹۱۱ ۲۳ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ۲۱٫۹٤۷٫٥۳٥  ۱۸٫۸۱۷٫۳۷٥ ۱۸ عموالت مكتسبة 

 االستثماراتأرباح غير محققة عن 
 ٦۷٥٫۸۸۳  المربوطة بوحدات

 
۹٫۳٦٥٫٤۱۹ 

 ۳٫۱٦۰٫۹٤۰  ٦٫٤٤۸٫۰٥۷  إيرادات أخرى
 ٤٥٥٫۱۰٥٫۳۳۹  ٤۱٤٫۱۱۸٫۲۲٦  إجمالي اإليرادات 

 )٤۳۱٫٥۳٦٫۹۰۱(  )٥٥۳٫٦۱۱٫٥۲۸( ۱٦ إجمالي المطالبات المدفوعة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ۲٦٦٫۷٤٤٫۷۹۰ ۱٦ المدفوعة 
 

۱٤۰٫۱۲٦٫٥۸٥ 
 )۲۹۱٫٤۱۰٫۳۱٦(  )۲۸٦٫۸٦٦٫۷۳۸(  صافي المطالبات المدفوعة 

إجمالي المطالبات تحت التغيرات في 
 )۱۷۰،۷۷۳،٦٦٦(  التسوية

 
)٥۰٫۷۱۰٫۸۰۹( 

التغيرات في حصة معيدي التأمين من 
 ۱۷۹،۷۱٦،۱۰۰  المطالبات تحت التسوية

 
۲٥٫۳٦۳٫۸٦۳ 

 )۲٥٫۳٤٦٫۹٤٦(  ۸٫۹٤۲٫٤۳٤  التغير في المطالبات تحت التسوية
 )۳۱٦٫۷٥۷٫۲٦۲(  )۲۷۷٫۹۲٤٫۳۰٤(  صافي المطالبات المتكبدة 

 ۹۳٦٫۱۱٦  -  عجز األقساط احتياطيالتغير في 
مطلوبات استثمارات مربوطة التغير في 

 ۷۷۲٫٤۲۰ ۱۷ بوحدات
 

)۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥( 
 )٤۰٫۱۲۱٫۷٦۷(  )۳۸٫۹۱۰٫٤۹۹( ۱۲ مصاريف عموالت 

 )٤٫۱۷۸٫٤۹۰(  )٥٫۰٤۷٫٤۲۱(  أتعاب فحص وأشراف
 )٦٤٫٥۸۰٫٤۷۲(  )۷۰٫٥۳۳٫۰٤۳( ۲٤ مصاريف عمومية وإدارية 

 )٤٤۲٫۲۱۱٫٥٥۰(  )۳۹۱٫٦٤۲٫۸٤۷(  إجمالي المطالبات والمصاريف
 ۱۲٫۸۹۳٫۷۸۹  ۲۲٫٤۷٥٫۳۷۹  سنةلل الفائضصافي 
المحول إلى قائمة الدخل  الفائضصافي 

 )۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱(  لعمليات المساهمين 
 

)۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰( 
صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة 

 ۲٫۲٤۷٫٥۳۸   سنةالمساهمين لل
 

۱٫۲۸۹٫۳۷۹ 
 
 
 
 

 محمد قوبر  عمار الخضيري  اكزافيير دينيز
     
     
     

 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 جزءاً من هذه القوائم المالية  ۳۲إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

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

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
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 )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

   لعمليات التأمين الشامل قائمة الدخل  
 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 

  
۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
۲۰۱٤ 

 لایر سعودي

    
صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 

  سنةلل
 

 ۲٫۲٤۷٫٥۳۸ ۱٫۲۸۹٫۳۷۹ 

  الدخل إلى قائمة سيعاد تصنيفه الحقاً  دخل شامل آخر
    :بالً قتعند الوفاء بشروط محددة مس لعمليات التأمين

  المتاحة للبيع لالستثمارات التغير في القيمة العادلة
 ۱٫٦۲۷٫٦۱۷ )۱٫٥٤۷٫٥۲٤(  أ- ۱۰ايضاح 

استبعاد استثمارات من  االرباح المحققةمحول إلى ال
 - )۳۱۱٫۰۱۰(  إلى قائمة الدخل لعمليات التأمين متاحة للبيع

 ۲٫۹۱٦٫۹۹٦ ۳۸۹٫۰۰٤   سنةللمن عمليات التأمين الشامل ي الدخل إجمال
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 ايضاح 
۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
صافي الفائض المحول من قائمة الدخل 

 ۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰ ۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱  لعمليات التأمين 

 ٤٫۸٦٤٫٤۹٥ ٤٫۸۳٥٫۳٥٦  خاصةدخل عموالت 

ارباح محققة من االستثمارات )/ خسائر(
 ۱۲۳٫٤۰۲ )۳۷٥٫۱۹٤(  المتاحة للبيع

 ۱٦٫٥۹۲٫۳۰۷ ۲٤٫٦۸۸٫۰۰۳  إجمالي اإليرادات  

 )۷۰٤٫٥۹۱( )۸٥۲٫٤٦٦( ۲٤ مصاريف عمومية وإدارية

 ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦ ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷  سنةلل الدخلصافي 

 ۰٫۷۹ ۱٫۱۹ ۲۷  سنةالسهم األساسي والمخفض لل ربح
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 جزءاً من هذه القوائم المالية ۳۲إلى ۱عتبر اإليضاحات المرفقة من ت

8B شركة مساهمة سعودية(أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني شركة( 
  لعمليات المساهمينائمة الدخل ق

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
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۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
۲۰۱٤ 

 لایر سعودي

 ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦ ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷ سنةلل دخلالصافي 
 

 ال��دخل إل��ى قائم��ة الحق��اُ  س��يعاد تص��نيفه دخ��ل ش��امل آخ��ر
    لعمليات المساهمين 

 – المتاح���ة للبي���ع التغي���ر ف���ي القيم���ة العادل���ة لالس���تثمارات
 ٥۰۹٫۳۰۰ )۲٫۸۰۹٫۰۲۲( ب -۱۰ايضاح 

 اس����تبعادالمحق����ق م����ن ) ال����ربح/(المح����ول ال����ى الخس����ارة
 )۱۲۳٫٤۰۲( ۳۷٥٫۱۹٤ إلى قائمة الدخل لعمليات المساهمين استثمارات متاحة للبيع

 ۱٦٫۲۷۳٫٦۱٤ ۲۱٫٤۰۱٫۷۰۹  سنةالشامل لل صافي الدخل
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9B شركة مساهمة سعودية(للتأمين التعاوني شركة أليانز السعودي الفرنسي( 
 قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
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 )شركة مساهمة سعودية(السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  أليانزشركة 
  قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 

 
 

 
 

13Bرأس المال 
 لایر سعودي

 
14Bعالوة اإلصدار 

 لایر سعودي

 
15Bمتراكمةالخسائر ال 

 لایر سعودي

16B احتياطي القيمة العادلة
متاحة ال ستثماراتالل

 للبيع
 لایر سعودي

 
17Bاإلجمالي 

 لایر سعودي

      

 ۱۷۲٫۸٦۷٫۲۰۸ )۲۲٥٫۲٦٦( )٤۹٫٦۱۸٫۸٤۱( ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۱٤يناير  ۱الرصيد كما في 

 ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦ - ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦ - - سنةلل الدخلصافي 

      :آخردخل شامل 

 لالستثماراتالتغير في القيمة العادلة -
 ٥۰۹٫۳۰۰ ٥۰۹٫۳۰۰ - - - المتاحة للبيع

الدخل لعمليات المحول إلى قائمة  -
 )۱۲۳٫٤۰۲( )۱۲۳٫٤۰۲( - - - المساهمين

 ۱٦٫۲۷۳٫٦۱٤ ۳۸٥٫۸۹۸ ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦ - - سنةالشامل لل دخلإجمالي ال

ايضاح -وضريبة الدخلمخصص الزكاة 
۲۱ - - )٤٫۳٦۳٫۳۰۸( - )٤٫۳٦۳٫۳۰۸( 

 ۱۸٤٫۷۷۷٫٥۱٤ ۱٦۰٫٦۳۲ )۳۸٫۰۹٤٫٤۳۳( ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ م ۲۰۱٤ ديسمبر ۳۱الرصيد كما في 

      

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

 ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷ - ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷ - - سنةللدخل الصافي 

      :دخل شامل آخر
 العادلة لالستثماراتالتغير في القيمة   -

 )۲٫۸۰۹٫۰۲۲( )۲٫۸۰۹٫۰۲۲( - - - المتاحة للبيع
عمليات للى قائمة الدخل إ المحول  -

 ۳۷٥٫۱۹٤ ۳۷٥٫۱۹٤ - - - المساهمين

 ۲۱٫٤۰۱٫۷۰۹ )۲٫٤۳۳٫۸۲۸( ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷ - - سنةلل ةالشامل )الخسارة (  إجمالي الدخل
ايضاح -وضريبة الدخلمخصص الزكاة 

۲۱ - - (٥٫۲٥٥٫۸۸۷) - (٥٫۲٥٥٫۸۸۷) 

 ۲۰۰٫۹۲۳٫۳۳٦ )۲٫۲۷۳٫۱۹٦( )۱۹٫٥۱٤٫۷۸۳( ۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱الرصيد كما في 

 
 
 
 
 
 
 

 محمد قوبر  عمار الخضيري  اكزافيير دينيز
     
     

 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 جزءاً من هذه القوائم المالية  ۳۲إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 )شركة مساهمة سعودية(الفرنسي للتأمين التعاوني شركة أليانز السعودي 
  تأمينقائمة التدفقات النقدية لعمليات ال

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 ايضاح األنشطة التشغيلية
۲۰۱٥ 

  لایر سعودي
۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ۱٫۲۸۹٫۳۷۹  ۲٫۲٤۷٫٥۳۸  سنةلل فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمينافي ص

     :التعديالت لـ
 ۲٫۲۳۳٫۹٥۲  ۲٫۸۳۷٫۸۰۱ ۲۰ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ۱٫۳۷٥٫۰۱۲  ۱٫۱٤۱٫٥۷۱ ۱۳ استهالك
 -  ۲٫٦۰٦٫۰٦۷ أ-۸ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ألرصدة اعادة التأمين المدينة

 ٤٫۹۲۳٫۰٥٦  ۱٫۲۸۸٫٦٥۸ ۹ مخصص ديون مشكوك في تحصيلها إلقساط تأمين مستحقة
 -  )٦٫۰٦۰(  معدات مكتبية وأثاث استبعادأرباح 

 أرباح استبعاد استثمارات متاحة للبيع 
 مربوطة بوحدات استثماراتأرباح غير محققة عن 

 )۳۱۱٫۰۱۰(  - 
 ٦۷٥٫۸۸۳  )۹٫۳٦٥٫٤۱۹( 

 ۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰  ۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱  عمليات التأمينفائض  حصة المساهمين من
 داتوفي الموجالتشغيلي قبل التغيرات الفائض 

 والمطلوبات التشغيلية
 ۳۰٫۷۰۸٫۲۸۹ 

 
۱۲٫۰٦۰٫۳۹۰ 

     :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 ۳٫٦۹٤٫٦۸٥  )۸٫۱۲۰٫٦۳۲(  وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 )٤٫۱٤۲٫۸۷٤(  )٥٦۱٫۷۳۱(  مربوطة بوحدات استثمارات
 )۱٦۲٫۱۱۲(  ۷٫۳۳۱٫٦۸٦  أرصدة اعادة تأمين مدينة

 ۱٫۳۱٦٫۳۱۳  )٥۹٫٦۹۱٫۷٦۳(  أقساط تأمين مستحقة
 )۲٫۸۲٦٫٤۰٦(  ۱٫۷۳۲٫۰٦۷  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 )۲۲٫٥۳۷٫۲۱۰(  ۷۲٫۱۹۳٫۳۳۲  أقساط تأمين غير مكتسبة
 ۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥  )۷۷۲٫٤۲۰(  احتياطي استثمارات مربوطة بوحدات

 ۲٥٫۳٤٦٫۹٤٦  )۸٫۹٤۲٫٤۳٤(  التسويةمطالبات تحت 
 )۹۳٦٫۱۱٦(  -  قساطأعجز  احتياطي

 ۱۱۹٫٥۹٦  ۲٫۹۳٤٫۹۹۱  دخل عموالت غير مكتسبة
 ۳۱٫٦٦۳٫۹۷۷  )٥۱٫٥۳۱٫٤۱۳(  أرصدة إعادة تأمين دائنة

 )۱۹٫۰۲۳٫۷٤٦(  ۱۸٫٤٦٥٫۹۲٤  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٤۲٫۰۸۳٫۱۱۸  ۳٫۷٤٥٫۸۹٦  العمليات منالنقدية 

 )٦۲۷٫۰۹۳(  )۱٫۱۱٥٫٥۹۲( ۲۰ مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 ٤۱٫٤٥٦٫۰۲٥  ۲٫٦۳۰٫۳۰٤  األنشطة التشغيلية منصافي النقدية 

     األنشطة االستثمارية
 )۷۲۲٫٦۹۱(  )۸۱۲٫۸۳۰( ۱۳ معدات ممتلكات وشراء 

 معداتممتلكات ومتحصالت من بيع 
 متاحة للبيع شراء استثمارات

 ٦٫۰٦۰  - 
 )۲٤٫۹٥۸٫۸۱۳(  )٤٫۹۰۹٫۱۹۲( أ-۱۰

 -  ۱۰٫۳٤۸٫٥۷٦ أ-۱۰ متاحة للبيع متحصالت من بيع استثمارات
 )۲٥٫٦۸۱٫٥۰٤(  ٤٫٦۳۲٫٦۱٤  األنشطة االستثمارية )المستخدمة في(/ من صافي النقدية

     األنشطة التمويلية
 )۳٫۰۰۰٫۰۰۰(  )۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  مساهمينالمستحق الى عمليات 

 )۳٫۰۰۰٫۰۰۰(  )۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
 ۱۲٫۷۷٤٫٥۲۱  )۷٫۷۳۷٫۰۸۲(  في النقدية وشبه النقدية  الزيادة)/النقص(

 ٥۰٫۲۰٦٫٦۱۱  ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲  السنةالنقدية وشبه النقدية في بداية 
 ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲  ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ ٦ سنةال النقدية وشبه النقدية في نهاية

     غير نقدية –معلومات إضافية 
 ۱٫٦۲۷٫٦۱۷  )۱٫٥٤۷٫٥۲٤( أ-۱۰ التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

 

 محمد قوبر  عمار الخضيري  اكزافيير دينيز
 
 
 

    

 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 جزءاً من هذه القوائم المالية ۳۲إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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 )شركة مساهمة سعودية(السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  أليانزشركة 
  لعمليات المساهمين  قائمة التدفقات النقدية

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 
 
 
 
 

 محمد قوبر  عمار الخضيري  اكزافيير دينيز
     
     
     

 المدير المالي   رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
 

 جزءاً من هذه القوائم المالية ۳۲إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

   

 
 يضاحا

۲۰۱٥ 
  لایر سعودي

۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

     األنشطة التشغيلية
 ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦  ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷  صافي الدخل للسنة

     :التعديالت لـ
 االستثمارات المحققة عن) األرباح/ (الخسائر 

 المتاحة للبيع 
 

۳۷٥٫۱۹٤ 
 )۱۲۳٫٤۰۲( 

 )۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰(  )۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱(  حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين
الفائض التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 

 والمطلوبات التشغيلية
 ۳٫۹۸۲٫۸۹۰  ٤٫۱٥۹٫۹۰٤ 

     :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 ٤٦۳٫۳۹۲  )۱٫۹۳۸٫٤۳۷(  خرىأمدفوعات مقدماً وموجودات 

 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 وديعة نظامية

 ٥۳۷٫٦۸۹ 
)٤۰۰٫۷۹۰(  

۷٫۳۰۲ 
-- 

  
 ٤٫٦۳۰٫٥۹۸  ۲٫۱۸۱٫۳٥۲  النقدية من األنشطة التشغيلية

 )۱٫۲۹۷٫۷۸۹(  )۱٫٥۳۷٫۳۷۲( ج-۲۱ ضريبة الدخل المدفوعةزكاة و 
 ۳٫۳۳۲٫۸۰۹  ٦٤۳٫۹۸۰  النقدية من األنشطة التشغيليةصافي 

     
     األنشطة االستثمارية

 )۱٤٫٦٤۸٫۰۳۱(  )٤٥٫۳٦٤٫۳۷٤( ب-۱۰ متاحة للبيع استثماراتشراء 
 ۱۲٫۲۰٤٫۹۹۳  ۲٥٫٥۸۰٫۷٦۷ ب-۱۰ متاحة للبيع استثماراتمتحصالت من بيع 

 )۲٫٤٤۳٫۰۳۸(  )۱۹٫۷۸۳٫٦۰۷(  األنشطة االستثمارية المستخدمة في صافي النقدية
     

     االنشطة التمويلية
 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  تأمينعمليات ال مستحق من

 ۳٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  التمويليةنشطة األمن النقدية صافي 
 ۳٫۸۸۹٫۷۷۱  )٤٫۱۳۹٫٦۲۷(  في النقدية وشبه النقدية الزيادة )/النقص(

 ۱٫۸۱٥٫۳۱۰  ٥٫۷۰٥٫۰۸۱  سنةالنقدية وشبه النقدية في بداية ال

 ٥٫۷۰٥٫۰۸۱  ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ ٦ سنةالنقدية وشبه النقدية في نهاية ال

     غير نقدية –معلومات إضافية 

 ب-۱۰ التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
)۲٫۸۰۹٫۰۲۲(  ٥۰۹٫۳۰۰ 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۱۰- 
 

 التنظيم واألنشطة الرئيسية -۱

، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية )الشركة(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
يوليو  ۱۲الموافق (هـ ۱٤۲۸جمادي الثاني  ۲٦بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳٥٦۰۱السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

تم ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم ). ۲۰۰۷
ريخ بتا ۲۳۳، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم )۲۰۰٦أكتوبر  ۱۱الموافق (هـ ۱٤۲۷رمضان  ۱۸بتاريخ  ٦۰/م

) فروع ٥: م ۲۰۱٤(فــروع  ٥تعمل الشــركة من خالل ).  ۲۰۰٦أكتوبــر  ۹الموافــق ( هـ  ۱٤۲۷رمضان  ۱٦
، الرياض ۳٥٤۰ب .يقع المركز الرئيسي للشركة في مركز الصفوة التجاري، ص. بالمملكة العربية السعودية

 .، المملكة العربية السعودية۱۱٤۸۱
 

تم . مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعوديةتتمثل أهداف الشركة في  
 .۲۰۰۷يوليو  ۲۳هـ الموافق ۱٤۲۸رجب  ۹إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية في 

 
 أسس اإلعداد-  ۲

 
 أسس القياس 
الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بالقيمة  قياس باستثناءأعدت القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  

 .بالقيمة العادلة التي يتم قياسها المتاحة للبيع العادلة ويتم قيد التغير في قيمتها العادلة في قائمة الدخل واالستثمارات
 
 بيان اإللتزام 
 .معايير الدولية الخاصة بالتقارير الماليةوفقاً لل م۲۰۱٥ديسمبر  ۱۳للسنة المنتهية  الشركة القوائم الماليةإدارة أعدت  
 
 اإلعدادأساس  
. لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهمين حسابات منفصلةحفظ  التأمين في المملكة العربية السعودية يتطلب نظام 

اإليرادات جميع . الشركة قبل من مملوكة هي المساهمين أنشطة أو التأمين بعمليات المتعلقة األصول جميع إن
ويتم توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات . والمصروفات التي تعزى ألي نشاط يتم قيدها في الحسابات المخصص لها

 . المشتركة من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة
  

ات التأمين ٪ من صافي فائض عملي۱۰يجب على الشركة توزيع  التأمين في المملكة العربية السعودية، وفقًا نظام
٪ المتبقية الى حساب عمليات المساهمين و تحمل الخسائر لحساب ۹۰السنوي الى حملة وثائق التأمين وتحويل 

 .المساهمين
 

قائمة التغيرات في حقوق "تغيير عرض الزكاة وضريبة الدخل المحملة التي تم عرضها في  ةخالل السنتم 
تعتقد اإلدارة بان التغير في . السابقة ةكما في السن" الشاملة األخرىالخسارة "بدالً من عرضها كجزء من " المساهمين

 ۳۱انظر إيضاح (العرض أفضل لتتوافق مع طبيعة الزكاة وضريبة الدخل المحملة التي هي مطلوبات من المساهمين 
 ).ألثر التغير

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض  
تعرض المبالغ في القوائم . التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركة يعتبر الريال السعودي العملة الوظيفية والعملة 

 .المالية بالريال السعودي، ما لم يرد خالف ذلك
 

في إعداد القوائم المالية  تبعةإن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية متسقة مع تلك الم
قامت . اعتماد معايير جديدة وتعديالت على المعايير والتفسيرات على معايير التقاريرباستثناء  المالية السابقة،للسنة 

الشركة في السنة الحالية بإعتماد عدد من تعديالت معايير التقارير الدولية والتفسيرات الجديدة الصادرة عن مجلس 
 .م۲۰۱٥يناير  ۱تبدأ في أو بعد معايير المحاسبة الدولية والتي إلزامياً تأثر على الفترات المحاسبية التي 
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-۱۱- 
 

 :المعايير الجديدة الصادرة-  ۳
 

اعتماد المعايير الجديدة، والتعديالت والمراجعات على المعايير الحالية، كما هو مذكور أدناه، لم يكن لها تأثير 
 .جوهري على القوائم المالية للشركة

 
 التعديالت على المعايير القائمة

 

تنطبق  ۲۰۱٤يوليو  ۱ تبدأ في أو بعد للفترات السنوية التي المطبق ۱۹ المحاسبة الدولي رقممعيار  التعديالت على
تقوم  اإلغاثة، وهذا يوفر. أطراف ثالثة أو /الموظفين و  من مساهمة التي تنطوي على المنافع المحددة خطط على
طرف ثالث /  إلسناد مساهمات الموظف ۲۰۱۱ تعديالت المقترحة في المتطلبات من المقاييس، من بعض تلبية على

إذا كانت  الخيار، يعطي الحالي التعديل .القسط الثابت على أساس منفعة أو خطة صيغة لفترات الخدمة في إطار
 .ذات الصلة الخدمة يتم تقديم الفترة التي الخدمة في مرضية، للحد من تكلفة الظروف

 
دورة المعمول بها  ۲۰۱۳-۲۰۱۱و  ۲۰۱۲-۲۰۱۰تقارير المالية التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد ال

 :ويتضمن ملخص هذه التعديالت تحت كما يلي. ۲۰۱٤يوليو  ۱للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 

 التعديل يوضح": اعتماد أول مرة للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية" ۱المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
أنه يسمح العتماد أول مرة ولكن ليس المطلوب لتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة أو المعدلة التي لم 

 .تصبح بعد إلزاميا ولكن هو متاح العتماده في وقت مبكر
 

  منفصل تعريف لتحديد بشكل" حالة االستحقاق"تعديله لتوضيح تعريف تم  ۲المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 ".حالة الخدمة "و " شرط أداء"

 
مبالغ المحتملة في دمج الالمعدلة لتوضيح تصنيف وقياس " دمج األعمال" ۳المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

تم تعديله كذلك لتوضيح أن المعيار ال ينطبق على المحاسبة لتشكيل جميع أنواع الترتيبات المشتركة في . األعمال
 .۱۱معيار الدولي إلعداد التقارير المالية ال
 

تم تعديله لتتطلب صراحة االفصاح الصريح عن " القطاعات التشغيلية" ۸المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 .األحكام الصادرة من قبل اإلدارة في تطبيق مقياس التجميع

 
الذمم المدينة والدائنة قصيرة األجل التي ال تخضع يح قياس لتوض ۱۳تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

محفظة ال إستثناءتم تعديله لتوضيح أن  كما .الخصم غير جوهري أثركان  في حالدون خصم لفائدة بقيمتها المفوترة ب
بغض  ۹والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ۳۹يحتمل أن يطبق على العقود في نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 .۳۲تعريف الموجودات أو المطلوبات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي بي تفالنظر عن ما إذا كانت 
 

الموجودات غير " ۳۸ومعيار المحاسبة الدولي " داتوالمع والمنشأت لممتلكاتا" ۱٦معيار المحاسبة الدولي 
التعديالت توضح متطلبات نموذج إعادة التقييم مع االعتراف بأن إعادة صياغة االستهالك المتراكم ": الملموسة

 .لألصل ةتغير في القيمة الدفترية اإلجماليالمتناسبة مع  ليست دائماً ) اإلطفاء(
 

تعريف طرف ذي عالقة هي توسيع نطاقها " صاح عن األطراف ذات العالقةاإلف" ۲٤المعيار المحاسبة الدولي 
 .لتشمل كيان اإلدارة التي تقدم التقارير خدمات كبار موظفي اإلدارة إلى الكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر
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-۱۲- 
 

 تتمة – المعايير الجديدة الصادرة-  ۳
 

يوضح أن الكيان يجب تقييم ما إذا كان الممتلكات المستحوذة هي " االستثمار العقاري" ٤۰المعيار المحاسبة الدولي 
 ۳وإجراء تقييم مستقل تحت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  ٤۰عقار استثماري تحت معيار المحاسبة الدولي 
 .لتحديد ما إذا كان االستحواذ يشكل دمج العمل

            
 لالمعايير الصادرة وغير سارية المعفو

 
إضافة على المعايير أعاله، نوضح أدناه بياناً بالمعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ 

. عند سريان مفعولها) في حالة إنطباقها على الشركة(تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير . إصدار القوائم المالية للشركة
تعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية التي تم نشرها ويتعين على قررت الشركة عدم التطبيق المبكر لل

 .الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية
 

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

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

سرى مفعول المعيار، في األصل، على الفترات السنوية التي تبدأ وقد ). ۳۹(المحددة في معيار المحاسبة الدولية رقم 
وتاريخ السريان ) ۹(، لكن التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ۲۰۱۳يناير  ۱في أو بعد 

إلى تاريخ إنتقلت  ۲۰۱۱االلزامي المتعلق بالمعيار المذكور، واالفصاحات االنتقالية الصادرة خالل شهر ديسمبر 
 مجلس معايير المحاسبة الدولية، أصدر ۲۰۱۳نوفمبر  ۱۹و مع ذلك في تاريخ  . ۲۰۱٥يناير  ۱السريان اإللزامي في 

حسابات تغطية المخاطر وتعديالت على معيار التقارير المالية الدولية (األدوات المالية  ۹معيار التقارير المالية الدولية 
في اجتماعه في فبراير عام . لتتضمن بعض الحسابات العامة الوقائية  ۹لية الدولية تعديل معيار التقارير الما) ۹

إلزاميا  سارية المفعول مبدئيا أن تكون ۹معيار التقارير المالية الدولية ، قرر مجلس معايير المحاسبة الدولية ۲۰۱٤
لدولية تأجيل تاريخ سريان مفعول ، يدرس مجلس معايير المحاسبة ا۲۰۱۸ديسمبر  ۳۱بعد أو فيالتي تنتهي لسنوات 

للجهات التي تقوم بإصدار العقود في نطاق المعيار الدولي الخاص ) ۹(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
 .حتى يتم تطبيق المعيار الجديد لعقود التأمين) ٤(بالتقارير المالية رقم 

 
 ۲۰۱٤ – ۲۰۱۲دورة التحسينات السنوية لألعوام من 

 

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

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

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

 .۲۰۱٦يناير  ۱تطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . التقارير المالية
 
 المعايير الجديدة أو المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية 

 
 .اإليرادات من العقود مع العمالء) ۱٥(ة المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالي -
 )).٤۱(و ) ۱٦(التعديالت من معيار المراجعة الدولي ( األصول الحيوية : الزراعة -
 .حسابات التأجيل تنظيمياً ) ۱٤(المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية  -
ار الدولي الخاص بالتقارير المالية تعديالت على المعي( المحاسبة عن االستحواذ على الفائدة من األعمال المشتركة  -

)۱۱ .(( 
 )).۳۸(و  معيار المراجعة الدولي) ۱٦(تعديل معيار المراجعة الدولي(تصنيف الطرق المقبولة لإلهالك واإلطفاء -
 )).۲۷(تعديل معيارالمراجعة الدولي ( طريقة حقوق الملكية للقوائم المالية المنفصلة  -
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-۱۳- 
 

 تتمة – المعايير الجديدة الصادرة-  ۳
 

تعديل المعيار .(المبيعات أو المشاركة في األصول بين المستثمر و األطراف ذات العالقة أو المشاريع المشتركة -
 )).۳۸( و معيار المراجعة الدولى ) ۱۰( الدولي الخاص بالتقارير المالية 

 ).معايير مختلفة( ۲۰۱٤-۲۰۱۲التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية  -
و ) ۱۰(تعديل المعايير الدولية الخاص بالتقارير المالية ( تطبيق إستثناءات تجميع األعمال  –الكيانات اإلستثمارية  -

 )).۲۸(و معيار المحاسبة الدولي ) ۱۲(
 )).۱(تعديل معيار المحاسبة الدولي ( إيضاح اإلفصاح  -

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  - ٤
  

 :يلي بيانا بالسياسات المحاسبية المتبعةفيما  
 

 مدفوعات مقدماً 
 موجوداتك مبدئياً تم تسجيل المدفوعات مقدماً . تمثل مصروفات لم تتكبد بعد ولكن تم دفعها نقداً المدفوعات مقدماً 

الدخل لعمليات  على قائمة الدخل لعمليات التأمين وقائمةهذه المصروفات  تحملالحقاً، . وتقاس بالمبلغ المدفوع نقداً 
 .استهلكت أو انتهت مع مرور الوقت اما حيث انها المساهمين

 
 مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 المستلمةو البضائع   الخدمات عن مستقبالً  سدادها الواجب للمبالغ المصاريف المستحقة والمطلوبات االخرى اثبات تمي
 .للشركة فواتير بها يصدر لم أم فواتير بها صدرت سواء

  
 دخل عموالت غير مكتسبة

. التي تتعلق بهاالخارجة على مدى فترة عقود التأمين يتم تأجيل وأطفاء العموالت المستحقة عن عقود إعادة التأمين 
 .يتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل لعمليات التأمين

 
 ممتلكات ومعدات

عندما يطلب إستبدال . ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض جوهري في القيمةمتلكات والمعداتتظهر الم 
على فترات، تقوم الشركة بإثبات هذه األجزاء كموجودات مستقلة وفقاً ألعمار  الممتلكات والمعداتأجزاء جوهرية من 

لعمليات التأمين صيانة األخرى في قائمة الدخل يتم إدراج جميع تكاليف األصالح وال. وفقا لذلك وتستهلكإنتاجية محددة 
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات  متلكات والمعداتالم يتم استهالك. عند تكبدها

 :كما يلي
 

 سنوات  ٤ أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية 
 سنوات  ٤ سياراتال

 سنوات  ۷ األثاث والتركيبات
 

يتم التوقف عن اثبات أي جزء من الممتلكات والمعدات وأي جزء هام تم اثباته في االصل عند االستبعاد او عند عدم 
عن اثبات توقع أية منافع اقتصادية مستقبلية من استعمال او االستبعاد تدرج اية ارباح او خسائر ناتجة عن التوقف 

في قائمة دخل عمليات ) صيالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصلالتي يتم احتسابها بالفرق بين صافي التح(االصل 
 .التأمين عند التوقف عن اثبات االصل

يتم مراجعة القيمة المتبقية واالعمار االنتاجية وطرق استهالك المعدات واالثاث والمركبات في نهاية كل سنة مالية، 
 .ويتم تعديلها مستقبال اذا لزم االمر
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-۱٤- 
 

 تتمة -السياسات المحاسبية الهامة ملخص  - ٤
 

يتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة . الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية

 .لالستردادالقيمة القابلة  القابلة لإلسترداد، تخفض الموجودات إلى
 
 عقود التأمين     
حملة (مخاطر تأمين  هامة من طرف اخر ) شركة التأمين(إن عقود التأمين هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة  

ويؤثر ) الحادث المؤمن عليه(وذلك بالموافقة على تعويضهم في حال وقوع حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد ) الوثائق
وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتعريف مخاطر التأمين العامة بأنها تمثل احتمال . شكل سلبي على حامل وثيقة التأمينب

 .كما يمكن ان تمول عقود  التأمين المخاطر المالية. سداد المزايا عند وقوع الحادث المؤمن عليه
 
بشكل كبير  التأمينتبقية منه، حتي لو انخفضت مخاطر وحال تصنيف العقد كعقد تأمين، فأنه يبقي كذلك طوال الفترة الم 

يمكن اعادة تصنيف العقود االستثمارية كعقود تأمين .  خالل الفترة، مالم يتم استنفاذ أو انهاء كافة الحقوق وااللتزامات
 .عند نشأتها اذا اصبحت مخاطر التأمين هامة

 
 إعادة التأمين   
تمثل موجودات إعادة التأمين . تقوم الشركة، خالل دورة أعمالها العادية، بإسناد مخاطر التأمين لجزء من أعمالها 

تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد بصورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير . األرصدة المستحقة من شركات إعادة التأمين
 . قية إعادة التأمينمخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً إلتفا

 
يتم إجراء مراجعة لإلنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية مرة واحدة أو أكثر عند وجود مؤشرات إنخفاض  

يحدث اإلنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية الشركة إسترداد . في القيمة خالل الفترة
شروط العقد، وعند إمكانية قياس أثر المبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل المبالغ القائمة بموجب 

إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي . يتم قيد خسارة إنخفاض القيمة في قائمة الدخل لعمليات التأمين. موثوق به
 .الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين

 
تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك . ات إعادة التأمين األرصدة المستحقة إلى شركات إعادة التأمينتمثل مطلوب  

يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند إستنفاذ الحقوق . المتعلقة بإتفاقيات إعادة التأمين المعينة
 .طرف آخرالتعاقدية أو إنهائها أو عند تحويل العقد إلى 

  
يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من إعادة التأمين في قائمة الدخل لعمليات التأمين مباشرة بتاريخ الشراء، وال 

 .تطفأ
 
يتم . حيثما ينطبق ذلك، خاطر إعادة التأمين من خالل دورة أعمالها العادية بشأن عقود التأمين مكما تتعهد الشركة ب 

ات إعادة التأمين كدخل ومصروف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، إثبات أقساط ومطالب
تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لمعيدي . بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين

 . إعادة التأمين تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود. التأمين
 
 . يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة واألقساط التي تم التعهد بها 
  

يتم التوقف عن إثبات موجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو إنتهاؤها أو عند تحويل 
 . العقد إلى جهة أخرى
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 النقدية وشبه النقدية 
 .تتألف النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك  
 
 المخصصات     
 على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ويكون هناك) قانونية أو تعاقدية(يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات  

 .إحتمال استخدام مصادر الشركة لسداد اإللتزامات ويمكن قياس مبلغ اإللتزامات بشكل موثوق به
 
 إختبار كفاية المطلوبات  

 خصم بعد التأمين عقود مطلوبات كفاية من للتأكد مالي مركز قائمة كل بتاريخ اختباركفاية المطلوبات إجراء يتم
عند  .لعقود التأمين المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية التقديرات أفضل باستخدام العالقة المؤجلة ذات االكتتاب تكاليف

لبات إجراء هذه اإلختبارات يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية وتكاليف المطا
من خالل شطب تكاليف اإلكتتاب قائمة دخل عمليات التأمين مبدئياً ل رةيحمل اي نقص مباش. والتكاليف اإلدارية

 .المؤجلة ذات العالقة والحقاً من خالل تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن إختبارات كفاية المطلوبات

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
كمبلغ مقطوع طبقاً لشروط وأحكام  يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهي واجبة الدفع لجميع الموظفين 

يحتسب هذا اإللتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها الموظفين . إنتهاء عقود عملهم/ نظام العمل السعودي عند إنهاء 
تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين . في حالة تركه العمل في تاريخ قائمة المركز المالي

ة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية األخير
 . السعودية

  

المبدئي والقياس الالحق االثبات -األدوات المالية    
لمنشأة يمكن ان ينشأ عنه اصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية او ادوات اسهم إن األداة المالية هي أي عقد  

.اخرى  
 

المالية لموجوداتا  
 االثبات المبدئي والقياس

بالقيمة العادلة من خالل الربح يتم تصنيف الموجودات المالية، عند االثبات المبدئي، كموجودات مالية  
والخسارة، قروض و ذمم مدينة، أستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، موجودات مالية متاحة للبيع، أو 

يتم إثبات جميع الموجودات المالية . تحوط ذو فعالية، أو حسبما هو مالئمفي كمشتقات بمسمى أدوات تحوط 
يها في حالة عدم تسجيلها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة تكلفة العملية مبدئياً بالقيمة العادلة يضاف ال

  .المرتبطة باإلستحواذ على االصل المالي
 

 القياس الالحق
:الالحق، تصنيف الموجودات المالية الى فئتينقياس الألغراض    

 ذمم مدينة •
    جودات مالية متاحة للبيعمو •
 

مارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق ثمالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل او استال يوجد لدى الشركة موجودات 
.او مشتقات  
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 أقساط التأمين المستحقة 

المستحقة عند يتم أثبات أقساط التأمين . أقساط التأمين المستحقة هي موجودات مالية مشتقة ذات دفعات ثابتة أو محددة
الحقاً وبعد األثبات االولي، يتم  .أستحقاقها ويتم قياسها عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق

يتم . قياس الذمم المدينة على أساس التكلفة المطفأة وبإستخدام طريقة العموالت المخصومة ناقص مخصص لإلنخفاض
يتم . ة لألصل من خالل حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة عمليات التأمينتخفيض القيمة الدفتري

يتم  .تسجيل مخصص لإلنخفاض في الذمم المدينة عند وجود إثبات موضوعي بإن القيمة الدفترية ليست قابلة لإلسترداد
 .عدم إثبات لألقساط المستحقة عند وجود مقياس لعدم إثبات لألصول المالية

   
 اإلستثمارات المتاحة للبيع  

التي ال يتم تصنيفها كإستثمارات مقتناة لإلتجار سندات دين المتاحة للبيع هي تلك اإلستثمارات في أسهم أو  االستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، و التي يكون إقتنائها لفترة غير محددة من  كاستثمارات مدرجةوغير محددة 

وتظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن . لمواجهة التغيرات في السوقالزمن، ويمكن بيعها لتلبية متطلبات السيولة 
ل لعمليات المساهمين أو كبند منفصل في الدخل الشام قائمةالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات غير المحققة إما في 

الدخل الناتجة عن بيع هذه االستثمارات والعموالت في قائمة  المحققة تدرج األرباح أو الخسائر. فائض عمليات التأمين
ي ، ويتم اظهاره فيتم تعديل أي انخفاض دائم في قيمة االستثمارات . لمساهمينا الدخل لعملياتعمليات التأمين أو قائمة ل

 .قائمة الدخل لعمليات التأمين او قائمة الدخل لعمليات المساهمين كأعباء انخفاض في القيمة
 

 التوقف عن االثبات
 :عند) أو أي جزء منها او مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( يتم التوقف عن اثبات الموجودات المالية 

 .ةانتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدي •
التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل استالم التدفقات النقدية من األصل أو بحقوقها عن الشركة  تنازل •

بنقل كافة المنافع الشركة  قيام )  أ( : ، وعند) ترتيبات فورية(وبدون أي تأخير الى طرف آخر بموجب 
الشركة بنقل أو االبقاء على كافة المخاطر المصاحبة عدم قيام ) ب(، أو والمخاطر المصاحبة لملكية االصل

 . لملكية األصول ولكنها قامت بتحويل السيطرة على االصل
 

 اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها   
يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أي أصل مالي  

وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة . أو مجموعة من الموجودات المالية
 : يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي. تأمينالدخل لعمليات المساهمين و قائمة الدخل لعمليات ال

 
في القيمة على أساس اإلنخفاض في القيمة  االنخفاض تحدد خسارةبالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة،  •

 . العادلة
للتدفقات بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية  •

 . النقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي مماثل
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المقدرة  •

 .المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي
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 إثبات اإليرادات 
المالية، كأقساط غير  لفترةاألقساط المبقاة ودخل العموالت التي تتعلق بالمخاطر السارية المفعول بعد نهاية ا تم إثبات 

  :مكتسبة ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية
 .البحريآخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن  •
ووفقا . ة احتساب محددة سلفا بالنسبة للتأمين الهندسي عن المخاطر التي تم تعهدها لمدة تزيد عن السنةقطري •

 .لهذا اإلحتساب، األقساط األقل تكون مكتسبة خالل السنة األولى وتزداد تدريجيا في نهاية فترة وثيقة التأمين
 .األخرىعدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمين  •

 
حيث تم تعديل إحتساب . ۲۰۱٤يناير  ۱للقطاع الهندسي ابتداءاً من  بإستخدام طريقة إحتساب محددة مسبقاً بدأت الشركة 

هذا التغير في اإلحتساب يتوقع ان يكون له تأثير طفيف . تغير في التقديرات المحاسبيةيعتبر ذلك واالقساط المؤجلة فقط، 
ق باالعمال للقطاع فيما يتعل للشركة في السنوات الالحقة حيث ان صافي احتجاز الشركةعلى صافي االقساط المكتسبة 

  .الهندسي تعتبر ذو حد االدنى من قبل اإلدارة
 

يدرج التغير في . تمثل األقساط غير المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة والمتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول
  مدى قائمة الدخل لعمليات التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها إثبات اإليرادات على فيمخصص األقساط غير المكتسبة 

 .فترة حدوث المخاطر
 

 عقود التأمين دخل األتعاب على 
يتم إثبات هذه . يحمل على حاملي وثائق التأمين خدمات إدارة وثائق التأمين، واإللغاءات وأتعاب العقود األخرى 

وإذا كانت األتعاب تتعلق بخدمات تقدم في فترات . األتعاب كإيرادات على مدى الفترة التي تقدم فيها الخدمات المعنية
 . ثباتها على مدى الفترات المستقبليةمستقبلية، فإنه يتم تأجيلها وإ

 

 توزيعات األرباح 
 .ويتم ذلك عادة عند موافقة المساهمين عليها، يتم إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها 
 

 أقساط إعادة التأمين 
نصوص عليها في العقود التي تتكون أقساط إعادة التأمين المكتتبة من إجمالي األقساط المستحقة عن كامل التغطية الم 

تشتمل األقساط على أية تسويات ناتجة خالل الفترة المحاسبية . تمت خالل السنة، ويتم إثباتها بتاريخ بدء وثيقة التأمين
 .بشأن إتفاقيات إعادة التأمين التي نشأت خالل الفترات المحاسبية السابقة

 

 المطالبات 
تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألطراف األخرى، ومن مصاريف تسوية الخسارة 

للفترة  نتائج عمليات التأمين -الدخل الشاملة الخردة واإلستردادات األخرى، وتحمل على قائمة  بعد خصمالمتعلقة بها، 
 .التي تكبدت فيها

اعداد يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ 
يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبلّغ عنها وغير المدفوعة في تاريخ . ، سواء تم التبليغ عنها أم ال القوائم المالية

كما يجنب مخصص، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة . كل حاله على حده على أساس تقدير اعداد القوائم المالية
ان االلتزامات النهائية يمكن أن . اعداد القوائم الماليةالسابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها بتاريخ 

والسداد  إعداد القوائم الماليةفي تاريخ  يدرج الفرق بين المخصصات كما .تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه
 ال تقوم الشركة بخصم. لتلك السنة نتائج عمليات التأمين -قائمة الدخل والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في 

إعداد القوائم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ 
 .اليةالم
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 الخردة والتعويضات المستردة
). الخردة: مثال(األصول المستحوذ عليها نتيجة تسوية مطالبات ) عادة الخردة(تسمح لبعض عقود التأمين للشركة ببيع 

 ).التعويضات المستردة(وأيضاً للشركة الحق في مالحقة أطراف أخرى لسداد بعض أو كل التكاليف 
 

المخصص هو قيمة معقولة لما سوف يتم إسترداده عند . يتم تقدير الخردة كمخصص ضمن المطالبات تحت التسوية
 .التخلص من األصل المستحوذ عليه

 
المخصص هو . وأيضاً التعويضات المستردة يتم تقدير قيمتها وإدراجها كمخصص ضمن المطالبات تحت التسوية

 .سوف يتم إسترداده بعد اإلجراءات المتبعة تجاه األطراف األخرى تقدير لما
 
وتقوم خبراء تسوية خسائر مستقلين  بتقدير . تقوم الشركة بتقدير مخصص المطالبات على أساس الخبرة السابقة 

السابقة، لقاء إضافة إلى ذلك، تجنب مخصصات، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرتها . المطالبات المتعلقة بالممتلكات
يدرج الفرق . المتكبدة غير المبلغ عنها باإلضافة إلى تكلفة تسديد المطالبات القائمة بتاريخ قائمة المركز المالي المطالبات

بين المخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في حساب التأمين لتلك 
 . السنة

 

 التأمين من المطالباتحصة معيد  
 .إثبات إجمالي مطالبات التأمين المتعلقة بها ووفقا لشروط التعاقد يتم إثبات حصة معيدي التأمين من المطالبات عند 
 

 تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 
قود التأمين بالقدر يتم تأجيل العموالت والتكاليف المباشرة األخرى المتعلقة بالحصول على عقود جديدة أو إصدار ع 

يتم إثبات كافة تكاليف اإلكتتاب األخرى كمصروف . الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لإلسترداد من األقساط المستقبلية
وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة األقساط المستقبلية . عند تكبدها

يتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي أو الطريقة المتوقعة . اإلطفاء في قائمة الدخل لعمليات التأمين يقيد. المتوقعة
وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير  الموجوداتإلستنفاذ المنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها هذه 

 . في التقديرات المحاسبية
 

للتأكد من حدوث إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل مركز مالي مرة واحدة أو أكثر،وذلك يتم إجراء مراجعة 
وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم . عند وجود دليل على وقوع هذا اإلنخفاض

تؤخذ تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة بعين اإلعتبار  كما. عمليات التأمينالدخل لفي قائمة  االنخفاضإثبات خسارة 
 . عند إجراء إختبار كفاية المطلوبات لكل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية

  
 .تكاليف إكتتاب وثائق التأمين المؤجلة عند سداد أو إلغاء العقود ذات الصلة  التوقف عن اثباتيتم 

 

 إستثمارات مربوطة بوحدات 
اإلستثمارات المربوطة بوحدات هي أصول لدعم مطلوبات ناتجة من عقود التأمين وهي مصنفة كأصول محتفظ بها 

 .ويتم إثبات التغير بالقيمة العادلة في قائمة الدخل لعمليات التأمين لإلتجار وتقيم بالقيمة العادلة
 

الشركة اإلستثمارات المربوطة بوحدات كعقود وتصنف  عقود التأمين هي تلك العقود ذات المخاطر التأمينية الهامة
     .تأمين على أساس خصائص مرتبطة بالوفاة و العجز

  

  مطلوبات إستثمارات مربوطة بوحدات
تم تكوين . تعتبر مخصصة بتاريخ التقييمكانت مطلوبات اإلستثمارات المربوطة بوحدات تحدد كقيمة وحدات 

تم احتساب هذه االحتياطيات اإلضافية بإستخدام تقنيات . الحياة المرفقة للعقوداحتياطيات فنية إضافية لقيمة مخاطر 
 .عشوائية
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  الزكاة وضريبة الدخل 
. يتم تجنيب مخصص الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة وضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية 

يتم إحتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للمساهمين المؤسسين السعوديين والجمهور العام، بينما يتم إحتساب 
إن الزكاة وضريبة الدخل . وديين في صافي الدخل المعدلضريبة الدخل على حصة المساهمين المؤسسين غير السع

 .تحمل و تقيد في الدخل الشامل األخر .المساهمين هي التزامات على
 

 المعلومات القطاعية   

مصاريف والذي يختلف مخاطره عنه إيرادات وتكبد  عنهاأعمال ينتج ب ويقومهو جزء من الشركة  إن القطاع التشغيلي 
يتم التقرير عن المعلومات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية المقدمة إلى . عات األخرىوفوائده عن القطا

إن صانع القرارات التشغيلية الرئيسية يعتبر مسؤوال عن توزيع المصادر وتقييم . رئيس العمليات بصفته صانع القرار
لشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، تتكون ا. أداء الوحدات التشغيلية وإتخاذ قرارات إستراتيجية

 :ولديها ستة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها  كما يلي
 

تأمين المركبات يوفر التغطية ضد الخسائر أو األضرار التي لحقت بالمركبات جراء حادث،حريق أو  •
 .باإلضافة إلى تغطية المسؤولية لطرف ثالث.السرقة

عمال البناء، وأعمال اإلنشاءات واألعمال الميكانيكية والكهربائية  التغطية لمخاطر، توفر وااللتزاماتالهندسة  •
واإللكترونية والميكانيكية، وتوقف اآلالت والمكائن، وغيرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع 

 . من التأمين
 . ي لحملة وثائق التأمينمنتجات الرعاية الصحية، تقوم بتقديم التأمين الطب •
تأمين الممتلكات يوفر تغطية الخسائر المادية  أو األضرار على الممتلكات  الناتجة عن حوادث أو أي سبب  •

 .  يشمل  ذلك الحريق و الكوارث  الخسائر التبعية الناتجة على األخطار المؤمن عليها
والضمان  و خيانة األمانة االئتمانلتأمين على وا، األخرى من التأمين البحري التأمين العام يتكون قطاعات •

 .وااللتزامات
قطاع الحماية واإلدخار يشمل مجموعة متنوعة من منتجات اإلدخار والتقاعد المصممة لتلبية إحتياجات األفراد  •

 .وكذلك المؤسسات والشركات التجارية
 

، وتتم بنفس شروط التعامل مع التشغيليةطاعات قالفي حالة حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقاً ألسعار التحويل بين  
والتي سيتم حذفها  التشغيليةقطاعات التشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين . األطراف األخرى

كة فقط ألن كافة عمليات الشركة تتم داخل المملالقطاعات التشغيلية  اعتمادوقد تم . على مستوى القوائم المالية للشركة
 .، تم عرض المعلومات القطاعية حسب قطاعات االعمال فقطالعربية السعودية

 

 العمالت األجنبية  
ويعاد . تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة وقت إجراء المعامالت 

بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ قائمة تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة 
 .تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل لعمليات المساهمين و قائمة الدخل لعمليات التأمين. المركز المالي

 

 المقاصة     
ط عند وجود حق نظامي تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فق

ملزم وعندما يكون هناك نيه لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات 
ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل لعمليات المساهمين و قائمة . وتسديد المطلوبات في آن واحد
 .ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبة أو تفسيراتهاالدخل لعمليات التأمين ما لم يكن 
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 تتمة -ملخص السياسات المحاسبية الهامة      - ٤
 

 محاسبة تاريخ التداول     
أي (يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول  

تتطلب العمليات اإلعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات ). التاريخ الذي تلتزم به الشركة بشراء أو بيع الموجودات
 .المالية أن يتم سداد الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق

 

 احتياطي نظامي
ص�افي دخ�ل الس�نة لإلحتي�اطي النظ�امي إل�ى ان يس�اوي ه�ذا ٪ م�ن ۱۰ تحوي�لكة الشر يجب على، وفقاً للنظام األساسي 

م وذل��ك بس��بب تكب��د الش��ركة لخس��ائر ۲۰۱٥ديس��مبر  ۳۱ل��م ي��تم اي تحوي��ل للس��نة المنتهي��ة ف��ي . االحتي��اطي رأس الم��ال
 .المتراكمة

 

 المحاسبية الهامة  واالفتراضاتالتقديرات -  ٥
يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف 

إن عدم التأكد من . والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية
إلى تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو  هذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي

 . المطلوبات
 
فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بعدم التأكد من التقديرات األساسية المستقبلية واألخرى بتاريخ قائمة المركز  

المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 
 . القادمة

 
  اتاالستثمار االنخفاض في قيمة

تقوم الشركة بإعتبار اإلستثمارات المتاحة للبيع بأنها منخفضة القيمة وذلك عند وجود إنخفاض جوهري أو مستمر في  
يتطلب تحديد اإلنخفاض . القيمة العادلة دون التكلفة، أو عند وجود دليل موضوعي على وجود مثل هذا اإلنخفاض

ة إلى ذلك، تقييم الشركة لعوامل أخرى تشتمل على التغير إضاف. إجراء تقديرات هامة" المستمر"و " الجوهري"
 . العادي في أسعار األسهم المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل خصم األسهم غير المتداولة، إن وجدت

 
 إلنشطة التأمين االحتياطيات الفنية 
بموجب عقود التأمين وعقود الحماية واإلدخار من أهم يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة  

هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين اإلعتبار عند . التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة
المبلغ  يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير. تقدير اإللتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات

عنها تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل 
إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك . تاريخ قائمة المركز المالي

 .اد المطالبات السابقة عند التنبؤمبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سدالمطالبات المتكبدة غير ال
 

على أساس طريقة متعلقة لعقود تأمين الحماية الحسابي  االحتياطي احتسابيتم . بطرق سداد المطالبات المستقبلية
 .الصندوق األسعار الحالية لوحدات استخدامبالتقييم المتوقع ألكتواري خارجي من خالل 

 
شركات تقوم . تقدر المطالبات التي تتطلب قراراً من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده 

تقوم اإلدارة بمراجعة . الهندسة والمطالبات الكبيرةو بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكات تسويات مخاطر مستقبلية
 . ات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنويالمخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالب

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
ويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية حالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند ت 

العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو يحدد قياس القيمة . تمت بين أطراف متعاملة في السوق بتاريخ القياس
 :تحويل المطلوبات قد تمت إما
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 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -
 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات -

 
تقاس القيمة العادلة . الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن يكون قابل للوصول إليه من قبل الشركة إن السوق 

للموجودات أو المطلوبات بإفتراض أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات 
 .يةوبإفتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصاد

 
تستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام  

 .المدخالت ذات العالقة والقابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت الغير قابلة للمالحظة
 

بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها تم  
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، طبقاً لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة 

 :العادلة ككل 
 

 .مماثلةفي سوق نشط لموجودات ومطلوبات ) بدون تعديل(األسعار المتداولة -  المستوى األول •

طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة -  المستوى الثاني •
 .بصورة مباشرة أو غير مباشرة

 المستوى الثالث •
 

طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة - 
 .للمالحظة

تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت ، بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر 
على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقياس (التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف 

 .ماليةفي نهاية كل فترة ) القيمة العادلة ككل
 

وألغراض االفصاح عن القيمة العادلة، تقوم الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات بحسب طبيعة وخصائص 
 .ومخاطر الموجودات والمطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة طبقا لما هو موضح اعاله

 
االستثمارات العقارية (العادلة على نحو متكرر مثل تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة  

ولقياس القيمة العادلة على نحو غير متكرر مثل الموجودات المعدة ) والموجودات المالية المتاحة للبيع غير المتداولة
 .للتوزيع في العمليات المتوقفة

 

 خسائر إنخفاض الذمم المدينة 
تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من  

إن الذمم المدينة التي يتم . الموجودات المالية التي لها خصائص إئتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها
ي قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسارة مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض ف

تتطلب مراجعة . اإلنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها
ذ وإلجراء ذلك، تقوم الشركة بتقييم خصائص اإلئتمان التي تأخ. اإلنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات

بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقاً للشروط 
 . التعاقدية

 

  تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
أمين المتعلقة بعقود جديدة أو إصدار عقود الت والغير مباشرة المباشرة العموالت والتكاليف األخرى وإطفاء يتم تأجيل

 .يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل لعمليات التأمين. على مدى عقود التأمين ذات العالقة كأقساط مكتسبة
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 النقدية وشبه النقدية -٦ 
 م۲۰۱٥ 

 )لایر سعودي( 
 م۲۰۱٤ 

 )لایر سعودي( 
 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 
      

 - ٦٥٤٫٦۹٦  - ۱٫۰۱٦٫۹۷٦ نقد في الصندوق
 ٥٫۷۰٥٫۰۸۱ ٦۲٫۳۲٦٫٤۳٦  ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ ٥٤٫۲۲۷٫۰۷٤ نقد لدى البنك

 ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ ۱٦  ٫٥٦٥٫٤٥٤۲٫۹۸۱٫۱۳۲ ٥٫۷۰٥٫۰۸۱ 
 

 .يتم إيداع النقد لدى البنوك لدى أطراف ذات تصنيف إئتماني جيد
 

 خرىاألموجودات المدفوعات مقدماً و ال- ۷
 م۲۰۱٥ 

 م۲۰۱٤  )لایر سعودي( 
 )لایر سعودي( 

عمليات  عمليات التأمين 
عمليات  عمليات التأمين  المساهمين

 المساهمين
         - ٦٫۷٤۹٫۱۸۱  - ۸٫۰۱۰٫۱۷۱ ستثمارات مربوطة بوحداتإلمبالغ مستحقه 

         - ۱٫۲٤۸٫۲۳۱  - ۱٫۲۱۱٫۲٦۰ اً إيجار مدفوع مقدم
 ٥٦۹٫٦۱۳ ۱٥۱٫٤۱٦  ۲٫٥۰۸٫۰٥۰ ۱٫۰۷٤٫۸۷۹ دخل إستثمار مستحق

-  ٤٫۹۹۹٫۳٥۰  - - من اطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة
         - ۱٫۱۷۳٫٥٦۲  - ۲٫۲۹۳٫۳٦۳ موجودات أخرى

 ۱۲٫٥۸۹٫٦۷۳ ۲٫٥۰۸٫۰٥۰  ۱٤٫۳۲۱٫۷٤۰ ٥٦۹٫٦۱۳ 
 

 التأمين  ةعادإأرصدة  -۸
 

 عادة تأمين مدينةإأرصدة  ) أ

 م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

 ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱  ۳۲٫۰۷٤٫۳٥٥ مدينةعادة تأمين إأرصدة 
 -  )۲٫٦۰٦٫۰٦۷(  عادة تأمين مدينةإمخصص ديون مشكوك في تحصيلها ألرصدة 

 ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱  ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸ عادة التأمين المدينة، بالصافيإأرصدة 
 
 

 عادة تأمين دائنةإأرصدة  ) ب

 
 م۲۰۱٥

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ٥۰٫٥۰٤٫۱۷٥  ٥۰٫۳۸٦٫۹۷٤ )۲٥إيضاح (عالقه  اتطراف ذإل مستحقةمين أعادة تإأرصدة 
 ۱۳۳٫۳۳٤٫۰٤۳  ۸٦٫۹۱۹٫۸۳۱ أخرى إعادة تأمين مستحقة إلطرافأرصدة 

 ۱۸۸٫۸۳۸٫۲۱۸  ۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥  ةمين المستحقأتالعادة إ ةرصدأجمالي إ



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۲۳- 
 

 مستحقة المين أتال قساطأ -۹

 
 م۲۰۱٥

  لایر سعودي
 م۲۰۱٤

 لایر سعودي
 ۲۷۲٫۹۰٥٫۷۷٤  ۳۳۲٫٥۹۷٫٥۳۷ مستحقة تأمين قساط أ

 )۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱(  )٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳  ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ صافي  بال ،مين المستحقةأقساط التأ

 
 

 :فيما يلي تحليالً بأعمار أرصدة األقساط المستحقة
 

 م۲۰۱٥
 لایر سعودي

متأخرة السداد ولم   
 تنخفض قيمتها

 
 ومنخفضة القيمة متأخرة السداد

 

 
 اإلجمالي

غير متأخرة 
السداد ولم 

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

 ۹۸٫۳٥٦٫٤۰۱ ٥٦٫۷۱۰٫٥۹۱ ۱۰۳٫٥٦۹٫۰۱۷ ۷۳٫۹٦۱٫٥۲۸ ۳۳۲٫٥۹۷٫٥۳۷ أقساط تأمين مستحقة 
 مخصص ديون مشكوك 

 )۳٥٫٥٦۸٫٤۱٥( )٥٫٦۱۲٫۰۷٤( - - )٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹( في تحصيلها
أمين مستحقة، تأقساط 

 ٦۲٫۷۸۷٫۹۸٦ ٥۱٫۰۹۸٫٥۱۷ ۱۰۳٫٥٦۹٫۰۱۷ ۷۳٫۹٦۱٫٥۲۸ ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ صافيبال
 
 

 م۲۰۱٤
 لایر سعودي

متأخرة السداد ولم   
 تنخفض قيمتها

 
 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

 

 
 اإلجمالي

غير متأخرة 
السداد ولم 

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

 ٦۰٫۹۲۱٫۱۷۳ ۱۸٫۸٦۲٫٦۷۳ ۱۲٤٫۸٦۱٫۰۳٤ ٦۸٫۲٦۰٫۸۹٤ ۲۷۲٫۹۰٥٫۷۷٤ أقساط تأمين مستحقة 
 مخصص ديون مشكوك 

 )۳۷٫۰٦۲٫٤۳۰( )۲٫۸۲۹٫٤۰۱( - - )۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱( في تحصيلها
أقساط تأمين مستحقة، 

 ۲۳٫۸٥۸٫۷٤۳ ۱٦٫۰۳۳٫۲۷۲ ۱۲٤٫۸٦۱٫۰۳٤ ٦۸٫۲٦۰٫۸۹٤ ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳ صافيبال
 

بحسب دراستها لكل حالة على حدى وتسجل انخفاض القيم في " متأخرة السداد ومنخفضة القيمة"األرصدة  كـتصنف الشركة 
من المتوقع ان يتم تحصيل أقساط التأمين المستحقة التي لم يتم انخفاض لقيمتها بالكامل وذلك . قائمة الدخل لعمليات التأمين

اءات الشركة الحصول على ضمانات مقابل اقساط التأمين وعليه فإن التتضمن إجر. بحسب الخبرة السابقة في هذا المجال
يتم تحديد جودة اإلئتمان للموجودات المالية المصنفة كغير متأخرة السداد . الغالبية المطلقة لهذه األرصدة هي بدون ضمانات

قوي مع ندرة وجود اي تعثر ولم تنخفض قيمها بالعودة الى حاملي الوثائق حيث يجب ان يتمتعون بتاريخ إئتماني جيد و
 .وتحصيل كافة المستحقات في السابق

 

 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۲٤- 
 

 تتمة -مستحقة المين أتال قساطأ -۹
 

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

 م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

    
 ۳٤٫۹٦۸٫۷۷٥  ۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱ الرصيد في بداية السنة 

 ٤٫۹۲۳٫۰٥٦  ۱٫۲۸۸٫٦٥۸ على السنة  المحملاإلنخفاض 
 ۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱  ٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹ الرصيد في نهاية  السنة

 
 اإلستثمارات المتاحة للبيع - ۱۰

  
 :تم تصنيف اإلستثمارات كما يلي

 

 :المتاحة للبيع الخاصة بعمليات التأمين ستثماراتاإل ) أ

 مدرجة
 م۲۰۱٥

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ معدالت فائدة متغيرةذات  -سندات 
 ٤٦٫۰٥۲٫۹۲٥  ٤٦٫٤۸۰٫۲٦۷ ذات معدالت فائدة ثابته -سندات 

 ۱٥٫۲۳۷٫۸۹۸  ٤٫۸۲۳٫٦٤۸ صناديق إستثمارية
 ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳  ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ اإلجمالي

 

لایر سعودي ۲٫۳٥٦٫۳۳۹تم عرض الخسائر غير المحققة في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع وقدرها
 .ضمن فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي) لایر سعودي٤۹۷٫۸۰٥: ۲۰۱٤(
 

اإلستثمارات المتاحة للبيع من سندات وصناديق إستثمارية صادرة من قبل شركات ومؤسسات مالية في  تتكون
 .المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

  

 طبقاً " أ"والسندات ذات معدالت فائدة متغيرة هي  "أ أ  "ذات معدالت فائدة ثابتة هي تصنيف السندات إن درجة
 .لكن الصناديق اإلستثمارية غير مصنفة زستاندرد أند بور لتصنيف

 
 :كاألتي الخاصة بعمليات التأمين اإلستثمارات المتاحة للبيعحركة  إن

 

 م۲۰۱٥  
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 سعوديلایر 

 ۳۹٫۷۰٤٫۳۹۳  ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳  الرصيد في بداية السنة
 ۲٤٫۹٥۸٫۸۱۳  ٤٫۹۰۹٫۱۹۲  مشتراه خالل السنة 
 -         )۱۰٫۳٤۸٫٥۷٦(  مستبعدة خالل السنة

 محقق من إستثمارات الغير  الربح/) الخسارة(
 ۱٫٦۲۷٫٦۱۷  )۱٫٥٤۷٫٥۲٤(  متاحة للبيع

 ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳  ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥  الرصيد في نهاية السنة 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۲٥- 
 

 تتمة - اإلستثمارات المتاحة للبيع - ۱۰
 

 :مساهمينالمتاحة للبيع الخاصة بعمليات ال ستثماراتاإل  ) ب
 

 
 م۲۰۱٥

 لایر سعودي
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰  - ذات معدالت فائدة متغيرة - 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 ستثماريهإصناديق 
 ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  - سهمأ

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

 
 م۲۰۱٤

 لایر سعودي
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰  - ذات معدالت فائدة متغيرة -صكوك 
 ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲٥٫۰۰۰٫۰۰۰  - ذات معدالت فائدة ثابته - صكوك
 ۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤  -  ۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤ ذات معدالت فائدة ثابته -سندات 

 ۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤  -  ۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤ صناديق إستثماريه

 ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  ۳٫۲۲۳٫۰۷۸  - أسهم
 ۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦  ٤۳٫۲۲۳٫۰۷۸  ۱۰۷٫۱۹۳٫۷۰۸ اإلجمالي

 
لایر سعودي  ۲٫۲۷۳٫۱۹٦التراكمي في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع والبالغ  الربح /)الخسارة(تم عرض 

 .ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي) لایر سعودي ۱٦۰٫٦۳۲: ۲۰۱٤ديسمبر ۳۱(
 

من سندات وصناديق إستثمارية صادرة من قبل شركات ومؤسسات مالية في المملكة  تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع
 .العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

  

غير المدرجة أعاله، تم قيد هذه اإلستثمارات بالتكلفة ويتم النظرا لعدم توفر القيمة السوقية للصكوك و اإلستثمارات 
 .د من وجود انخفاض في قيمتهاكأللت ةمراجعتها من قبل االدار

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۲٦- 
 

 تتمة - اإلستثمارات المتاحة للبيع - ۱۰
 

 :كاألتي الخاصة بعمليات المساهمين اإلستثمارات المتاحة للبيعحركة  إن

 م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

 ۱٤۷٫٤٦٤٫٤٤۸  ۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦ الرصيد في بداية السنة
 ۱٤٫٦٤۸٫۰۳۱  ٤٥٫۳٦٤٫۳۷٤ خالل السنة  مشتراه

 )۱۲٫۲۰٤٫۹۹۳(  )۲٥٫٥۸۰٫۷٦۷( مستبعد خالل السنة
اإلستثمارات المتاحة  منالربح غير المحقق /) الخسارة(

 ٥۰۹٫۳۰۰  )۲٫۸۰۹٫۰۲۲( للبيع
 ۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦  ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱ الرصيد في نهاية السنة 

 

 :التصنيف اإلئتماني)   ج

 : فيما يلي التصنيف اإلئتماني لإلستثمارات المتاحة للبيع
 

 م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱ م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ األداة المالية التصنيف اإلئتماني الةوك جودة اإلئتمان
 ۱۲٫٤۳۱٫۲٥۰ ۱۲٫٤۱۱٫۲۲٥ صكوك/ سندات  موديز/ ستاندرد أند بورز   AAجودة عالية جدا

 ۱۱۷٫٥۱۹٫٦٦٤ ۱۳۷٫٥۸۷٫٦۷۹ صكوك/ سندات  ستاندرد أند بورز A+جودة عالية 
 ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ صكوك ستاندرد أند بورز A-جودة مرضية 

 ۱٥٫٤٦٥٫۸۷۲ ۱۲٫۳۹۲٫٤٦۷ يةستثمارإصناديق / صكوك/ أسهم  ال ينطبق غير مصنفة
 

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

 .الرسملة ، األرباح، القوة المالية، السيولة، اإلدارة ، السمعة جيدة في السوق وقدرة جيدة على السداد: جودة عالية
 .زال في مستوى مرضيتالقدرة على السداد ال . مراقبة منتظمة بسبب عوامل المخاطر المالية تتطلب : جودة مرضية

 

 القيمة العادلة و المستوى الهرمي لهاتحديد   ) د
 

ديسمبر، تم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية لعمليات التأمين والمساهمين باستخدام المستوى  ۳۱ما في ك
 . اإلستثمارية والمدرجة في سوق األسهم الهرمي األول للسندات و الصناديق

  
م قياسها بالقيمة العادلة وذلك حسب المستوى الهرمي للقيمة يوضح الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي ت

 :العادلة
 

 عمليات التأمين )۱

 

م۲۰۱٥  
 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 ٥٤٫٤۸۰٫۲٦۷ - - ٥٤٫٤۸۰٫۲٦۷ سندات

 ٤٫۸۲۳٫٦٤۸ - - ٤٫۸۲۳٫٦٤۸ إستثمارية صناديق
 اإلجمالي

٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ - - ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۲۷- 
 

 تتمة -اإلستثمارات المتاحة للبيع  -۱۰
 

 

م۲۰۱٤  
 لایر سعودي

األول المستوى   اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني 
 ٥۱٫۰٥۲٫۹۲٥ - - ٥۱٫۰٥۲٫۹۲٥ سندات

 ۱٥٫۲۳۷٫۸۹۸ - - ۱٥٫۲۳۷٫۸۹۸ إستثمارية صناديق
 اإلجمالي

٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳ - - ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳ 
 

 عمليات المساهمين )۲

 

م۲۰۱٥  
 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 ۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤ - - ۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤ سندات
 - - - - صكوك

 ۹٫۱٦۹٫۳۸۹ - - ۹٫۱٦۹٫۳۸۹ إستثمارية صناديق
 - - - - سهمأ

 ۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳ - - ۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳ اإلجمالي
 

 
م۲۰۱٤  

 لایر سعودي

المستوى الثاني  المستوى األول   اإلجمالي المستوى الثالث 
 ۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤ - - ۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤ سندات
 - - - - صكوك
 ۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤ - - ۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤ إستثمارية صناديق

 - - - - أسهم
 ۱۰۷٫۱۹۳٫۷۰۸ - - ۱۰۷٫۱۹۳٫۷۰۸ اإلجمالي

 
 ۳۱المنتهية في العادلة خالل السنةلم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول و المستوى الثاني لقياس القيمة 

 .م۲۰۱٤ديسمبر ۳۱والسنة المنتهية في م ۲۰۱٥ديسمبر
 

: م۲۰۱٤ديسمبر ۳۱(لایر سعودي  ٥۸٫۲۲۳٫۰۷۸تم قياس االستثمارات المتاحة للبيع الغير مدرجة بقيمة 
قياس قيمة بالتكلفة لعدم وجود أسواق مال نشطة أو وسائط أخرى ذات مصداقية ل) سعوديلایر  ٤۳٫۲۲۳٫۰۷۸

 .االستثمارات العادلة
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۲۸- 
 

 المربوطة بوحدات االستثمارات -۱۱
 

:ديسمبر ۳۱كما في القيمة العادلة لإلستثمارات المربوطة بوحدات   
 

 م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

 ٥۷٤٫٥۲٥٫۸۰٥  ٥۷۲٫٥۳۱٫۱٥۲ صناديق بالعملة المحلية
 ۱۲٫٥٥٦٫۹۷٤  ۱٤٫٤۳۷٫٤۷٥ صناديق  بالعمالت األجنبية

 
٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷  ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ 

 
 :وفيما يلي المحافظ اإلستثمارية 

م۲۰۱٥   
 لایر سعودي

م۲۰۱٤   
 لایر سعودي

 ۲۸۱٫۷۱٥٫۲۲۹  ۲۷٤٫۰۰٥٫۰٥۲ األنجال منخفض الخطورة/ الغد صندوق 
 ۱۹۱٫۲٤٦٫۳۰۹  ۲۰٦٫۷۸۱٫٦۹٥ )لایر سعودي(صندوق البدر  

 ٥٤٫۸٤٤٫۷۷۷  ٤۸٫۷٥٤٫۷۷٤ األنجال مرابحة/ الغد صندوق 
 ۳٥٫٦۰٦٫۷٦٦  ۳٥٫۰۰٤٫۱٥۹ صندوق أسهم الصفا

 ٦٫٦۷۹٫۲۲٥  ٦٫۳۰۷٫٤۲٥ )دوالر إمريكي(صندوق البدر 
 ٤٫۲٤۳٫۳٦٤  ٤٫٥۰۹٫۳۱۸ )لایر سعودي(صندوق سوق المال 

 ٤٫۱۰۱٫۹٥۳  ۳٫۹٦۱٫۱۲۹ )دوالر إمريكي(صندوق أسهم الفرسان 
 ۳٫۸۷٦٫۱۰۷  ۳٫۱۰۰٫۲۷۲ الخليجيةسهم األالدانة للمتاجرة بصندوق 

 ۲٫۹۹۳٫۲٥۳  ۲٫٥۹٤٫٤٤٦ صندوق اإلستثمار السعودي
 ۱٫۷۷٥٫۷۹٦  ۱٫۹٥۰٫۳٥۷ )دوالر إمريكي(األسيوي  صندوق النقاء للنمو

 ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷  ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ 
 

هي أصول يتم " أصول تدعم عقود يتحمل فيها حاملي الوثائق المخاطر المالية" إن االصول المربوطة بوحدات 
تحتفظ الشركة بإحتياطي للوحدات المربوطة والذي يمثل مطلوبات ناشئة عن . إستثمارها بوحدات لصناديق إستثمارية

ي يجب ان تتساوى مع االصول المربوطة بوحدات مع عقود تأمين يتحمل فيها حاملي الوثائق المخاطر المالية والت
 ).۱۷إيضاح ( بعض االستثناءات المتعلقة باإلحتياطيات االخرى والفروقات الزمنية 

 
 .من التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لإلستثمارات المربوطة بوحدات ۱وتستخدم الشركة المستوى 

 

 جلةتكاليف إكتتاب وثائق مؤ -۱۲ 
 م۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
    

 ۱۷٫٥۳۲٫۳٤٤  ۱۳٫۸۳۷٫٦٥۹ الرصيد في بداية السنة 
 ۳٦٫٤۲۷٫۰۸۲  ٤۷٫۰۳۱٫۱۳۱ متكبدة خالل السنة 

 )٤۰٫۱۲۱٫۷٦۷(  )۳۸٫۹۱۰٫٤۹۹( اإلطفاء للسنة 
 ۱۳٫۸۳۷٫٦٥۹  ۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱ الرصيد في نهاية السنة 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۲۹- 
 

 متلكات والمعداتمال -۱۳
أجهزة الكمبيوتر  ۲۰۱٥

ثاث األ سياراتال والمعدات المكتبية
 مفروشاتالو

 اإلجمالي
 

 )لایر سعودي( )لایر سعودي( )لایر سعودي( )لایر سعودي( 
      التكلفة

 ۱٥٫۸۳۸٫۱٥٦ ٥٫۹۸۹٫۸٥۹ ۱٫۰۱۲٫۳٤۷ ۸٫۸۳٥٫۹٥۰ الرصيد في بداية السنة
 ۸۱۲٫۸۳۰ ۳٦۲٫۱٦۳ - ٤٥۰٫٦٦۷ إضافات خالل السنة

 )٤۳٫۰۰۰( - )٤۳٫۰۰۰( - أستبعادات خالل السنة
 ۱٦٫٦۰۷٫۹۸٦ ٦٫۳٥۲٫۰۲۲ ۹٦۹٫۳٤۷ ۹٫۲۸٦٫٦۱۷ الرصيد في نهاية السنة

 
     اإلستهالك المتراكم

 ۱۳٫۷۳۳٫۳۱۹ ٤٫۸۱۲٫٦۳۲ ۸۳۰٫٥٥۲ ۸٫۰۹۰٫۱۳٥ الرصيد في بداية السنة
 ۱٫۱٤۱٫٥۷۱ ٦٥۹٫۱۰۳ ۱۰۸٫۲۷۳ ۳۷٤٫۱۹٥ لسنةلمحمل ال

 )٤۳٫۰۰۰( - )٤۳٫۰۰۰( - السنةأستبعادات خالل 
 ۱٤٫۸۳۱٫۸۹۰ ٥٫٤۷۱٫۷۳٥ ۸۹٥٫۸۲٥ ۸٫٤٦٤٫۳۳۰  الرصيد في نهاية السنة

     
 صافي القيمة الدفترية في

 ۱٫۷۷٦٫۰۹٦ ۸۸۰٫۲۸۷ ۷۳٫٥۲۲ ۸۲۲٫۲۸۷ م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 

أجهزة الكمبيوتر  ۲۰۱٤
 ثاث األ سياراتال والمعدات المكتبية

 مفروشاتالو
 اإلجمالي

 
 )لایر سعودي( )لایر سعودي( )لایر سعودي( )لایر سعودي( 

     التكلفة
 ۱٥٫۱۱٥٫٤٦٥ ٥٫٦۷۹٫۲٥٥ ۱٫۰۱۲٫۳٤۷ ۸٫٤۲۳٫۸٦۳ الرصيد في بداية السنة

 ۷۲۲٫٦۹۱ ۳۱۰٫٦۰٤ - ٤۱۲٫۰۸۷ إضافات خالل السنة
 ۱٥٫۸۳۸٫۱٥٦ ٥٫۹۸۹٫۸٥۹ ۱٫۰۱۲٫۳٤۷ ۸٫۸۳٥٫۹٥۰ الرصيد في نهاية السنة

 
     المتراكماإلستهالك 

 ۱۲٫۳٥۸٫۳۰۷ ۳٫۹٥۱٫۰٥۹ ٦۷۸٫۹٦٥ ۷٫۷۲۸٫۲۸۳ الرصيد في بداية السنة
 ۱٫۳۷٥٫۰۱۲ ۸٦۱٫٥۷۳ ۱٥۱٫٥۸۷ ۳٦۱٫۸٥۲ لسنةلمحمل ال

 ۱۳٫۷۳۳٫۳۱۹ ٤٫۸۱۲٫٦۳۲ ۸۳۰٫٥٥۲ ۸٫۰۹۰٫۱۳٥  الرصيد في نهاية السنة
     

 صافي القيمة الدفترية في
 ۲٫۱۰٤٫۸۳۷ ۱٫۱۷۷٫۲۲۷ ۱۸۱٫۷۹٥ ۷٤٥٫۸۱٥ م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱

 
 

 الوديعة النظامية -۱٤
 
 ۲۰ ٪ من رأس المال المدفوع  والبالغ۱۰طبقاً ألنظمة التأمين المتبعة في المملكة العربية السعودية، قامت الشركة بإيداع  

كما لایر سعودي لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتتضمن الوديعة عائد مستحق عليها  مليون
إن هذه الوديعة النظامية غير ). لایر سعودي ۷٦٫۰۲٥: م۲۰۱٤(لایر سعودي  ٤۷٦٫۸۱٥مبلغ ب ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في 

لوديعة النظامية لدى البنك السعودي الفرنسي، ااالحتفاظ بيتم . قابلة للسحب بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي
 .زطبقاً لتصنيف أستاندرد أند بور" أ"ومصنف  مساهم في الشركة

 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳۰- 
 

 خرىاألمطلوبات المستحقة و المصاريف ال -۱٥
 م۲۰۱٥ 

 )لایر سعودي( 
 م۲۰۱٤ 

 )لایر سعودي( 

 عمليات التأمين 
عمليات 

 عمليات التأمين  المساهمين
عمليات 
 المساهمين

 - ۳٫٦۲۸٫٤٥٤  - ٤٫٥۹۸٫٦۱٦ مكافآت مستحقة
 - ۱٫۷۰۳٫۹٥۹  - ۲٫۳۱۷٫٤۳۳ أتعاب فحص وأشراف

 - ۳۷۲٫۰۰۹  - ٥۸٤٫٤۱۹ أتعاب مهنية وإستشارية
 - ۱۲٫۸٥٦٫٥۰۸  - ۲۹٫۱۸۷٫۹۳۸ مطالبات مستحقة

  ۱۲٤٫۸۲٤ ۱٫۱۱۳٫٥۳٥ ٦٦۲٫٥۱۳ ۱٫٤٥۱٫۹۸۳ اخرى عالقة طرف ذيمستحق إلى 
 ۳۸٫۱٤۰٫۳۸۹ ٦٦۲٫٥۱۳  ۱۹٫٦۷٤٫٤٦٥ ۱۲٤٫۸۲٤ 

 

 
 مطالبات تحت التسويةال -۱٦

 م۲۰۱٥ 
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ٦۷٫۲۲۲٫٥٦٤ )۳٦٦٫۷۸۸٫۱۳۳( ٤۳٤٫۰۱۰٫٦۹۷ التأمين العام

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

 

 م۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ۷٦٫۲٥٥٫۹۷٥ )۳۱۲٫۸۲۲٫۱۰۳( ۳۸۹٫۰۷۸٫۰۷۸ التأمين العام

 ٥٫۱۰۷٫٤۹۰ )۷٫٦۰۱٫۱۸٥( ۱۲٫۷۰۸٫٦۷٥ تأمين الحماية واإلدخار
 ۸۱٫۳٦۳٫٤٦٥ )۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸( ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳ إجمالي المطالبات تحت التسوية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳۱- 
 

 )تتمه( مطالبات تحت التسويةال -۱٦
 

 :حركة المطالبات تحت التسوية كاالتي
 

 م۲۰۱٥ 
 )لایر سعودي( 

 م۲۰۱٤ 
 )لایر سعودي( 

 
 صافي حصة معيدي التأمين إجمالي  صافي حصة معيدي التأمين إجمالي

        يناير ۱كما في 

 ٤۲٫٥۹۹٫٥۱٤ )۱۷۰٫٤۲۷٫۹۷۱( ۲۱۳٫۰۲۷٫٤۸٥  ٦۰٫۹۲٥٫٤٦۲ (۱۹٥٫۷۹۱٫۸۳٤) ۲٥٦٫۷۱۷٫۲۹٦ مطالبات مبلغ عنها

 ۱۳٫٤۱۷٫۰۰٥ )۱۲٤٫٦۳۱٫٤٥٤( ۱۳۸٫۰٤۸٫٤٥۹  ۲۰٫٤۳۸٫۰۰۳ )۱۲٤٫٦۳۱٫٤٥٤( ۱٤٥٫۰٦۹٫٤٥۷ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳ )۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸( ۸۱٫۳٦۳٫٤٦٥  ۳٥۱٫۰۷٥٫۹٤٤ )۲۹٥٫۰٥۹٫٤۲٥٦٫ )٥۰۱٦٫٥۱۹ 

        

 ۳۱٦٫۷٥۷٫۲٦۲ )۱٦٥٫٤۹۰٫٤٤۸( ٤۸۲٫۲٤۷٫۷۱۰  ۲۷۷٫۹۲٤٫۳۰٤ )۳۲۱٫۸۲۹٫٤۳٦( ٥۹۹٫۷٥۳٫۷٤۰ المحمل خالل السنة 

 )۲۹۱٫٤۱۰٫۳۱٦( ۱٤۰٫۱۲٦٫٥۸٥ )٤۳۱٫٥۳٦٫۹۰۱(  (۲۸٦٫۸٦٦٫۷۳۸) ۲٦٦٫۷٤٤٫۷۹۰ (٥٥۳٫٦۱۱٫٥۲۸) المدفوع خالل السنة 

 ۸۱٫۳٦۳٫٤٦٥ )۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸( ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳  ۷۲٫٤۲۱٫۰۳۱ )۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤( ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ ديسمبر ۳۱كما في 

        

 ٦۰٫۹۲٥٫٤٦۲ )۱۹٥٫۷۹۱٫۸۳٤( ۲٥٦٫۷۱۷٫۲۹٦  ٤۱٫٤۰۹٫۳۰۲ (۲٥۰٫٦۰۰٫۸٥۰) ۲۹۲٫۰۱۰٫۱٥۲ مطالبات مبلغ عنها

 ۲۰٫٤۳۸٫۰۰۳ )۱۲٤٫٦۳۱٫٤٥٤( ۱٤٥٫۰٦۹٫٤٥۷  ۳۱٫۰۱۱٫۷۲۹ )۱۲٤٫۹۰۷٫۰۸٤( ۱٥٥٫۹۱۸٫۸۱۳ مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ۸۱٫۳٦۳٫٤٦٥ )۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸( ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳  ۷۲٫٤۲۱٫۰۳۱ )۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤( ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ إجمالي مطالبات تحت التسوية
 

 مطالبات إستثمارات مربوطة بوحدات -۱۷
 م۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ٥۷٦٫۱۱٤٫۲۳۷  ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲ الرصيد في بداية السنة

 ۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥  )۷۷۲٫٤۲۰( خالل السنة  مطالبات إستثمارات مربوطة بوحدات التغير في
 ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲  ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ الرصيد في نهاية السنة 

 

يمثل . عقود تأمين يتحمل فيها حاملي الوثائق المخاطر المالية، بقيمة العقود المربوطة بوحدات منتتعلق المطلوبات الناشئة 
ويتم احتساب هذا االحتياطي . المتوقعة تغيراتالمطالبات المتوقعة على ال مناالحتياطي التقني المتعلق بعقود التأمين الفائض 

  .الكتواريةعلى اسس اكتوارية متعارف عليها تتماشى مع المعايير ا
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳۲- 
 

 دخل العموالت غير المكتسبة -۱۸
 م۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ۱۲٫۱۷٥٫۸۸٦  ۱۲٫۲۹٥٫٤۸۲ الرصيد في بداية السنة

 ۲۲٫۰٦۷٫۱۳۱  ۲۱٫۷٥۲٫۳٦٦ العمولة المستلمة خالل السنة 
 )۲۱٫۹٤۷٫٥۳٥(  (۱۸٫۸۱۷٫۳۷٥) العمولة المكتسبة خالل السنة 

 ۱۲٫۲۹٥٫٤۸۲  ۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳ الرصيد في نهاية السنة 
 

 أقساط التأمين غير المكتسبة -۱۹
 م۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
    

 ۱۱٤٫٦۸۹٫٤۱۲  ۹۲٫۱٥۲٫۲۰۲ الرصيد في بداية السنة
 ۳۹۸٫۰۹٤٫۲۳٥  ٤٦۰٫۳۷۰٫۲٤۳ صافي األقساط المكتتبة خالل السنة 

 )٤۲۰٫٦۳۱٫٤٤٥(  (۳۸۸٫۱۷٦٫۹۱۱) صافي األقساط المكتسبة خالل السنة 
 ۱٦٤٫۳٤٥٫٥۳٤  ۹۲٫۱٥۲٫۲۰۲ 

 ۱۹٦٫۷۱۲٫۰٥۰  ۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱ مكتسبةالقساط غير األحصة معيدي التأمين من : يضاف
 ۲۸۸٫۸٦٤٫۲٥۲  ٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥ الرصيد في نهاية السنة

 

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين -۲۰
 م۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ۸٫٤٥۷٫۱۰۰  ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹ الرصيد في بداية السنة

 ۲٫۲۳۳٫۹٥۲  ۲٫۸۳۷٫۸۰۱ المحمل للسنة 
 )٦۲۷٫۰۹۳(  (۱٫۱۱٥٫٥۹۲) المدفوع خالل السنة

 ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹  ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸ الرصيد في نهاية السنة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳۳- 
 

 مخصص الزكاة و ضريبة الدخل -۲۱
  

 :الزكاة وضريبة الدخل للسنة كاآلتيكان مخصص 

 م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

 ۲٫۸۳٦٫٦٥۷  ۳٫۲۱۹٫٦۳۳ مخصص الزكاة 
 ۱٫٥۲٦٫٦٥۱  ۲٫۰۳٦٫۲٥٤ مخصص ضريبة الدخل 

 ٥٫۲٥٥٫۸۸۷  ٤٫۳٦۳٫۳۰۸ 
 

 تتمة - مخصص الزكاة و ضريبة الدخل -۲۱
 

 الزكاة  ) أ
 :لألساس التاليتم احتساب  مخصص السنة الحالية وفقا 

 م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

 ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰  رأس المال
 ۱٦٫٥۱۸٫۳٤۹  ٤۳٫٥۸۸٫۲۲۷ اإلحتياطيات و مخصصات أول المدة

 )٤۲٫٦٥۳٫۰٦۹(  )٥۰٫۹۹٦٫٦٤۹( الرصيد الختامي للموجودات طويلة األجل
 ۱۹۲٫٥۹۱٫٥۷۸  ۱۷۳٫۸٦٥٫۲۸۰ 

 ۲۳٫۸۸۰٫۰۳٥  ۳۱٫۸٥۱٫۳۱٤ للزكاةدخل السنة الخاضع 
 ۱۹۷٫۷٤٥٫۳۱٥  ۲٤٤٫٤٤۲٫۸۹۲ الوعاء الزكوي

 ۱۱۳٫٤٦٦٫۲٦۲  ۱۲۸٫۷۸٥٫۳۳۲ الزكاةمن وعاء  حصة المساهمين السعوديين
 ۲٫۸۳٦٫٦٥۷  ۳٫۲۱۹٫٦۳۳ ٪ على حصة المساهمين السعوديين۲٫٥الزكاة بواقع 

 

بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح  الخاضع للزكاة هو الدخل كما في القوائم المالية والدخلالفروقات بين  إن
 .بها عند احتساب الدخل الخاضع للزكاة

 

 ضريبة الدخل)  ب
 :تم احتساب  مخصص السنة الحالية وفقا لألساس التالي

 م۲۰۱٥ 
 لایر سعودي

 م۲۰۱٤ 
 لایر سعودي

 ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦  ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷ صافي دخل السنة
 ۲٥٫٥۰۲٫٥۹۹  ۱۰٫۱۱٥٫۹۸۳ قابلة للخصممصاريف غير : يضاف
 )۱۷٫٥۱۰٫۲۷٥(  )٦٫٦٦۹٫۲۷۷( مصاريف قابلة للخصم: يخصم

 )٥٫۹۷۰٫۰۰۹(  )۳٫۳۹۳٫۷٥۸( تعديل الخسائر المتراكمة
 ۱۷٫۹۱۰٫۰۳۱  ۲۳٫۸۸۸٫٤۸٥ الدخل الخاضع للضريبة

 ۷٫٦۳۳٫۲٥٥  ۱۰٫۱۸۱٫۲۷۲ حصة المساهمين غير السعوديين 
 ۱٫٥۲٦٫٦٥۱  ۲٫۰۳٦٫۲٥٤ )٪۲۰(بواقع   مخصص ضريبة الدخل 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳٤- 
 

 تتمة - مخصص الزكاة و ضريبة الدخل -۲۱
 
 

 :كاألتي حركة الزكاة وضريبة الدخل المستحقة ال ) ج
 م۲۰۱٥ 

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
 ۷٫٤۸۷٫٤۰۸  ۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷ الرصيد اإلفتتاحي للزكاة وضريبة الدخل المستحقة

 ٤٫۳٦۳٫۳۰۸  ٥٫۲٥٥٫۸۸۷ المحمل خالل السنة 
 )۱٫۲۹۷٫۷۸۹(  )۱٫٥۳۷٫۳۷۲( المدفوع خالل السنة 

 ۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷  ۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲ الرصيد الختامي للزكاة وضريبة الدخل المستحقة
 

 الموقف الزكوي والضريبي ) د
 

 ۲۰۰۸ديسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إلى مصلحة الزكاة والدخل للسنوات المنتهية في 
قامت الشركة بتقديم إعتراض على الربط الزكوي . وال تزال الشركة في إنتظار الربط لتلك السنوات۲۰۱٤إلى 

لمصلحة الزكاة و الدخل والذي طلب من الشركة دفع زكاة إضافية  نتيجة استبعاد إستثمارات طويلة األجل من 
لزكاة في أضافي ل مخصصقامت الشركة بقيد . م۲۰۱۳م، ۲۰۱۲م، ۲۰۱۱م، ۲۰۱۰الوعاء الزكوي للسنوات 

 .القوائم المالية
 

م إلى مصلحة الزكاة ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱إن الشركة بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية و الضريبية للسنة المنتهية في 
 .و الدخل

 رأس المال -۲۲ 
 

 لایر ۱۰مليون سهم بقيمة  ۲۰مقسم إلى  لایر سعودي مليون ۲۰۰المصرح به والمصدر من  بلغ رأس المال
أن المساهمين المؤسسين للشركة قد ). مليون لایر سعودي ۲۰۰: م ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱( لسهم الواحدل سعودي

% ٦٥والتي تمثل  للسهم الواحد لایر سعودي ۱۰مليون سهم بقيمة أسمية قدرها  ۱۳قاموا باإلكتتاب والدفع لـ 
لایر سعودي للسهم  ۱۰مليون سهم بقيمة أسمية قدرها  ۷االسهم المتبقية والبالغة  ،من أسهم رأس مال الشركة

 .المساهمون العامة قبل الواحد قد تم أكتتابها من
 

 األقساط المكتتبة و المكتسبة -۲۳ 

 م۲۰۱٥ 
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 ۳۰۷٫٦۳٤٫۳۱۲ )۳۲٤٫٥۹۳٫٤۲٦( ٦۳۲٫۲۲۷٫۷۳۸ التأمين العام
 ۱٥۲٫۷۳٥٫۹۳۱ )۱۸٫۲٤۹٫٦٤۳( ۱۷۰٫۹۸٥٫٥۷٤ تأمين الحماية واإلدخار

 ۸۰۳٫۲۱۳٫۳۱۲ األقساط المكتتبة
 
)۳٤۲٫۸٤۳٫۰٦۹( ٤٦۰٫۳۷۰٫۲٤۳ 

 )۷۲٫۱۹۳٫۳۳۲( ٦۱٫٥۲۸٫۳٤۱ )۱۳۳٫۷۲۱٫٦۷۳( التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 ۳۸۸٫۱۷٦٫۹۱۱ )۲۸۱٫۳۱٤٫۷۲۸( ٦٦۹٫٤۹۱٫٦۳۹ األقساط المكتسبة

 
 
 

 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳٥- 
 

تتمة – األقساط المكتتبة و المكتسبة -۲۳  

 م٤۲۰۱ 
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ۲۳۱٫۹۸۱٫٤۸۸ )۳۱٤٫۳٤۱٫۸۰٦( ٥٤٦٫۳۲۳٫۲۹٤ التأمين العام

 ۱٦٦٫۱۱۲٫۷٤۷ )۱۲٫٦۷۳٫۹٤۹( ۱۷۸٫۷۸٦٫٦۹٦ تأمين الحماية واإلدخار
 

 ۳۹۸٫۰۹٤٫۲۳٥ )۳۲۷٫۰۱٥٫۷٥٥( ۷۲٥٫۱۰۹٫۹۹۰ األقساط المكتتبة
 ۲۲٫٥۳۷٫۲۱۰ ٤۰٫٦۱۷٫۷۹۸ )۱۸٫۰۸۰٫٥۸۸( التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 ٤۲۰٫٦۳۱٫٤٤٥ )۲۸٦٫۳۹۷٫۹٥۷( ۷۰۷٫۰۲۹٫٤۰۲ األقساط المكتسبة
 

 
  المصاريف العمومية و اإلدارية -۲٤
 م ۲۰۱٥ 

  )لایر سعودي( 
 م۲۰۱٤

 )لایر سعودي( 

عمليات  عمليات التأمين 
عمليات  عمليات التأمين  المساهمين

 المساهمين
 ٦۳٦٫۸۳۹ ٤۲٫۲۲٦٫۰۳۲  ٦۲۸٫۳٤۷ ٤٤٫۰۸۷٫۷۰۰ تكاليف موظفين
 - ٤٫۱۱۹٫٤٦۹  - ٥٫۱۹۳٫۲٥٦ أتعاب استشارية

 - ۲٫۸۲۸٫٥۳۳  - ۳٫۰٥۱٫۲۸۹ اتإيجار
مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 - -  - ۲٫٦۰٦٫٦۷ )أ –۸إيضاح (  ألرصدة إعادة تأمين مدينة
 - ۳٫۱۲۳٫٤۰٤  - ۲٫۲۷۰٫٤٦۰ مصاريف تأمين
 - ۱٫۹٦۱٫۷٤٥  - ۲٫۰۲٦٫۱٥٥ إصالح و صيانة

ألقساط  تحصيلها مخصص ديون مشكوك في
 - ٤٫۹۲۳٫۰٥٦  - ۱٫۲۸۸٫٦٥۸ )۹إيضاح ( التأمين المستحقة 

 - ۱٫۱۱۹٫۷۲۳  - ۱٫۲۷۷٫٤۰۱ بريد و هاتف
 - ۱٫۳۷٥٫۰۱۲  - ۱٫۱٤۱٫٥۷۱ )۱۳إيضاح (إستهالك 

 - ٤٤۷٫۱۲٥  - ۹۸۸٫۹۹۸ وترويج دعاية و إعالن
 - ٤٥۸٫۷۱۹  - ۷۰۷٫۹۱۱ سفر و إنتقاالت

 ٦۷٫۷٥۲ ۱۲٤٫۱۷٦  ۲۲٤٫۱۱۹ ۸۹٦٫٤۷٦ مصاريف مجلس اإلدارة
     -  ۱٫۸۷۳٫٤۷۸  - ٤٫۹۹۷٫۱۰۱ أخرى

 ۷۰٫٥۳۳٫۰٤۳ ۸٥۲٦٤٫٥  ٫٤٦٦۸۰٫٤۷۲ ۷۰٤٫٥۹۱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳٦- 
 

 ذات العالقة المعامالت و األرصدة مع األطراف -۲٥
 ۳۱م و ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في   

 :م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱م و ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱رصدة المتعلقة بها كما في األو ۲۰۱٤ديسمبر 

 طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة
 م۲۰۱٥

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤

 سعوديلایر 
منشأت تحت السيطرة، تحت سيطرة مشتركة أو 
 يمارس عليه تأثيرا هاما من أطراف ذات عالقة

 ۱۷٫٤٤۰٫۹٥۰ ۷۰٫۸۲٥٫٦۳٤ أقساط التأمين المكتتبة   -
 ۹٤٫٥۲٤٫۱۲٦ ۱۳۳٫۹۱۸٫٦۷٥ أقساط إعادة التأمين المسندة   -

 ۳٫۰۷٥٫۱۲٦ ۹٫۳۰٦٫۰۷۱ إجمالي المطالبات المدفوعة   - 
 ٤۰٫۰٥۱٫۲٥۰ ۱٤٤٫۳٤۷٫٦۲٥ التأمين من المطالبات المدفوعة يمعيدحصة    -

 
 ٥٫۲۱۸٫۹۱۹ ٥٫۷٥۱٫۱٤۲ مصاريف عموالت   -
 ۱٦٫٥٦٦٫۷٥۷ ٤٦٫۳٤۲٫٤٤۸ دخل عموالت   -

   مصاريف أخرى 
 ۲٫٦۰۹٫٤۹٦ ٦٫۹٥۰٫۰۸۳ أتعاب العمل كطرف إداري ثالث   -

 ٦٫۸۰۸٫٥۲٥ ٥٫۸۲۲٫۲۱۷ مكافأت ومصاريف متعلقة بها كبار موظفي اإلدارة 
 ۲٤۲٫٤۳۷ ۱٫٤۳۱٫۳۲۲ أتعاب ومصاريف متعلقة بها أعضاء مجلس اإلدارة

 

يقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط، والتوجيه، واإلشراف 
. المدراء التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذيعلى نشاطات الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتكونون من كبار 

تدار جميع اإلستثمارات المربوطة بوحدات و بعض . نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي بالشركة
 ).شركة منتسبة(اإلستثمارات المتاحة للبيع الهامة من شركة السعودي الفرنسي كابيتال  

 
 ).مساهم للشركة(ابات البنكية، و أغلبيتها محتفظ بها لدى البنك السعودي الفرنسي تتضمن النقدية وشبه النقدية الحس

 :إن المعامالت الهامة أعاله مع الجهات ذات العالقة  أدرجت ضمن األرصدة التالية كما في تاريخ المركز المالي

 طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة
 م۲۰۱٥

 لایر سعودي
 م۲۰۱٤

 لایر سعودي
السيطرة، تحت سيطرة مشتركة منشأت تحت 

أو يمارس عليه تأثيرا هاما من أطراف ذات 
 عالقة

 ۳٫۱۱۷٫۹٦۳ ۷٫٤۷٦٫۰٥۳ مصاريف مستحقة -

 ۹٫۸۱٦٫٥۳۱ ۲۰٫۱۸۳٫۹۹۰ أقساط تأمين مستحقة، صافي   - 
 ٥۰٫٥۰٤٫۱۷٥ ٥۰٫۳۸٦٫۹۷٤ أرصدة إعادة تأمين دائنة - 
 ٦٫۰۳٦٫۲٥٥ ۲٫٥٦۷٫٦٦٤ مطالبات تحت التسوية - 

 
برمودا، أليانز تحويل المخاطر أي  –أ، أليانز مينا هولدينج .ن.أليانز س: (األطراف ذات العالقة الجهات التاليةتشمل 

جي دبي، اليانز فرنسا، شركة أليانز العالمية المتخصصة أي جي، أليانز ورلد وايد كير، أليانز المخاطر العالمية 
إيه زيورخ، أليانز هونج كونج، أليانز . يكا، يولر هيرمس، أليانز سالواليات المتحدة األمريكية للتأمين، أليانز بلج

المخاطر العالمية هولندا، أليانز سنغافورة، أليانز نيوزيلندا، وكالة السعودي الفرنسي للتأمين، البنك السعودي الفرنسي، 
 .لالشركة السعودية الفرنسية للتأجير ، نكست كير السعودية،  و السعودي الفرنسي كابيتا

 
 
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳۷- 
 

 جدول تطور المطالبات  -۲٦
 

يعكس الجدول أدنا، صافي المطالبات المتكبدة و التي تشتمل على صافي المطالبات المبلغ عنها و كذلك صافي  
ماعدا المطالبات لمنتوجات تأمين الحماية (مبلغ عنها لكل سنة من سنوات الحوادث الالمطالبات المتكبدة وغير 

إن تطور التزامات التأمين يوفر . قائمة مركز مالي بما في ذلك الدفعات المتراكمة حتى تاريخهبتاريخ كل )  واإلدخار
تسعى الشركة لالحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بأعمال . مقياسا لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات

وكلما تطورت المطالبات وأصبحت التكلفة النهائية  التأمين و ذلك لمواجهة التطورات السلبية للمطالبات المستقبلية،
نبه في للمطالبة أكثر تأكيدا، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب على ذلك عكس قيد جزء من االحتياطيات المج

ات لالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ االحتياطيات المجنبة في سنوو. سنوات الحوادث السابقة
و لالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ اإلحتياطيات المعكوسة إلى احتياطيات . الحوادث السابقة

أقل درجة وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية  الحوادث للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون
 .للمطالبات

 :حسب سنوات الحوادث ألخر خمس سنوات كما يلي تم إعداد التحليل المثلثي للمطالبات
       م٥۲۰۱

 اإلجمالي م۲۰۱٥ م۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ و ماقبل ۲۰۱۱ سنة الحادث
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

 تقدير تكلفة المطالبات 
       :النهائية

 - ۱٥۹٫٦۸۲٫۰۱۷ ۱۷٦٫۹۸٦٫٥۹۳ ۱۲۰٫٦۲٥٫٥۰۱ ۱۰٤٫۹۱۲٫۲٦٥ ۱۰۲٫٦٥۳٫٤۸۲ في نهاية سنة الحادث
 -       - ۱۸۲٫۰۰٤٫۷٥۷ ۱۳٤٫۳۰۲٫۲۲۱ ۱۱۳٫۱۰۳٫٦۷۳ ۱۱۹٫٤٤٦٫۲٦٦ بعد سنة

 -       -  - ۱۳۳٫۹٤٥٫۱٦۲ ۱۱۳٫۷٤٤٫۸٤۸ ۱۱٦٫۲۰۲٫۱٦۱ بعد سنتين
 -      -   - - ۱۱٤٫۱٤٥٫۷۸٥ ۱۱٦٫۳۰۹٫۸٥۷ بعد ثالث سنوات
 -     -    - - - ۱۱۸٫۱٥۳٫۰۱۹ بعد أربع سنوات

 التقدير الحالي  لصافي
 ۷۰۷٫۹۳۰٫۷٤۰ ۱٥۹٫٦۸۲٫۰۱۷ ۱۸۲٫۰۰٤٫۷٥۷ ۱۳۳٫۹٤٥٫۱٦۲ ۱۱٤٫۱٤٥٫۷۸٥ ۱۱۸٫۱٥۳٫۰۱۹ المطالبات المتراكمة

 الدفعات المتراكمة
 )٦۳٥٫٥۰۹٫۷۰۹( )۱۱۳٫۲۸۱٫۲٦٦( )۱٦۹٫۱٤۳٫۷٤٤( )۱۲۷٫۷٤۷٫۳۷۷( )۱۱۱٫۷۳۷٫۰٤۹( )۱۱۳٫٦۰۰٫۲۷۳( حتى تاريخه 

 صافي المطلوبات المدرجة 
 ۷۲٫٤۲۱٫۰۳۱ ٤٦٫٤۰۰٫۷٥۱ ۱۲٫۸٦۱٫۰۱۳ ٦٫۱۹۷٫۷۸٥ ۲٫٤۰۸٫۷۳٦ ٤٫٥٥۲٫۷٤٦ في قائمة المركز المالي

 
 اإلجمالي م۲۰۱٥ م۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ و ماقبل ۲۰۱۱ سنة الحادث۲۰۱٤

 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 
 تقدير تكلفة المطالبات 

       :النهائية
 -        ۱۸٦٫٦۳۳٫۸٥٤ ۱۲۰٫٦۲٥٫٥۰۱ ۱۰٤٫۹۱۲٫۲٦٥ ۱۰۲٫٦٤۹٫۸۸۱ ۹۸٫۷۹۸٫۲٤۲ في نهاية سنة الحادث

 -        -        ۱۳٦٫۰۰۸٫۳۸۸ ۱۱۳٫۱۰۳٫٦۷۳ ۱۱۹٫٤٤٦٫۲٦٦ ۱۲۱٫٤٦٦٫۳٦۹ بعد سنة
 -        -        -        ۱۱٤٫۰٥۷٫٥۹۳ ۱۱٦٫۲۰۲٫۱٦۱ ۱۱۸٫۰٤٥٫۷۰۳ بعد سنتين

 -        -        -        -        ۱۱۷٫۰۳۰٫۳۹۳ ۱۱٥٫٤۷۲٫۲٥۸ بعد ثالث سنوات
 -        -        -        -        -        ۱۱٦٫۱٤۲٫۲٤۰ بعد أربع سنوات

 التقدير الحالي  لصافي
 ٦٦۹٫۸۷۲٫٤٦۸ ۱۸٦٫٦۳۳٫۸٥٤ ۱۳٦٫۰۰۸٫۳۸۸ ۱۱٤٫۰٥۷٫٥۹۳ ۱۱۷٫۰۳۰٫۳۹۳ ۱۱٦٫۱٤۲٫۲٤۰ المطالبات المتراكمة

 الدفعات المتراكمة
 )٥۸۸٫٥۰۹٫۰۰۳( )۱۲۷٫٦۹۹٫٦٤۱( )۱۲۰٫٦٦۲٫٦۳۰( )۱۱۰٫۸۹۲٫۸۹٤( )۱۱٤٫۰۱۰٫۳٦۳( )۱۱٥٫۲٤۳٫٤۷٥( حتى تاريخه 

 صافي المطلوبات المدرجة 
 ۸۱٫۳٦۳٫٤٦٥ ٥۸٫۹۳٤٫۲۱۳ ۱٥٫۳٤٥٫۷٥۸ ۳٫۱٦٤٫٦۹۹ ۳٫۰۲۰٫۰۳۰ ۸۹۸٫۷٦٥ في قائمة المركز المالي

 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳۸- 
 

 ربح السهم األساسي والمخفض -۲۷
 م۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱ 

 يلایر سعود
 م۲۰۱٤ ديسمبر ۳۱ في

  لایر سعودي
 ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦ ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷ سنةال صافي دخل

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

 ۰٫۷۹ ۱٫۱۹ ربح السهم األساسي والمخفض

 
 إدارة المخاطر -۲۸

 

 إستراتيجية إدارة المخاطر 
 .لدى الشركة إستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر لفهم وإدارة أنواع المخاطر الناجمة عن عملياتها التجارية األساسية 
 

إن . بشأن األخطار الكامنة التي قد تواجه الشركة إن اإلستراتيجية تأخذ بعين اإلعتبار أثر ظروف السوق والخبرات المتاحة 
 .اتيجية ليست مقتصرة على األخطار المرتبطة بقطاع واحد من األعمال ولكنها ممتدة لتشمل جميع القطاعات األخرىاإلستر

 
يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالشركة بشكل دوري بمراجعة وتحديث إستراتيجية إدارة المخاطر مع مراعاة التطورات  

 .الداخلية و الخارجية للشركة
  
 إدارة المخاطرهيكل  
 .تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقييم ومراقبة المخاطر 
 

  أعضاء مجلس اإلدارة
تأتي في مركزية المراقبة لمجلس االدارة، والذي يصدر التعليمات و الموافقات الالزمة على ان قمة حوكمة المخاطر 

 .االهداف المحددة للشركةاالستراتيجيات والسياسات للوصل الى 
 

   اإلدارة العليا
جية والتي تكون في من ضمن مجال تتمثل مسؤولية االدارة العليا في ادارة العمليات اليومية لتحقيق االهداف االستراتي

 .ول للشركةبالمخاطر المق
 

 :للتقليل منهافيما يلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطريقة المتبعة من قبل اإلدارة 
 

 المخاطر التشغيلية ) أ
الغش واألخطاء البشرية والتي  المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل في النظام أو الرقابة

تقوم الشركة بإدارة المخاطر التشغيلية . وعواقب تنظيمية وقانونية يمكن أن تنتج عنها خسارة مالية وفقدان للسمعة
 .واإللتزام المناسبة وفصل المهام والمراقبة الداخلية وبما في ذلك التدقيق الداخليمن خالل الضوابط 

 مخاطر التأمين ) ب
تمثل مخاطر التأمين المخاطر المتعلقة بزيادة المطالبات الفعلية المستحقة لحاملي وثائق التأمين ألحداث مؤمن 

بات يكون أكبر من للبات أو أن مبالغ المطاويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطا. عليها بشكل يفوق التوقعات
وتتابع الشركة مخاطر التأمين بشكل منتظم للتأكد من أن مستويات هذه المخاطر تكون في الحدود . المتوقع

تقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر التأمين الطبي، المركبات، الحريق، السرقة، البحري، . المتوقعة
تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين أعاله بشكل رئيسي في المملكة العربية . مةالهندسي و المسؤلية العا

 .السعودية



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-۳۹- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸
 

  مخاطر التأمين المركزة
 

المركبات  امين المركزة في قطاعتتكمن مخاطر ال. دىحتراقب الشركة مخاطر التأمين المركزة لكل قطاع اعمال على           
 .الصحي التأمين وقطاع

 

تراقب الشركة مخاطر التأمين المركزة عن طريق تقييم عدة مخاطر مغطاة في نفس المكان الجغرافي او في نفس 
وفي مخاطر الحريق . كاملة كموقع جغرافي واحد ةتعتبر في مخاطر الفيضانات او الهزات االرضية مدين .الجهة

وفي مخاطر النقل  .ة التي ممكن ان تتضرر على انها موقع واحدوالممتلكات يعتبر مبنى كامل والمباني المجاور
تقيم . البحري تعتبر المخاطر المتعددة المغطاة في باخرة واحدة كمخاطر موحدة عند تقييم مخاطر التأمين المركزة

 .مقبولة لشركةلتقليل منها الى مستويات لهذة المخاطر الشركة التعرض المركز لمخاطر التأمين وتقوم بإعادة تأمين 

بما ان اعمال الشركة تنحصر في المملكة العربيه السعودية فإن مخاطر التأمين تتعلق بوثائق مكتتبة في المملكة العربية 
 .السعودية

  
 الحماية واإلدخار

 

ن خالل تدار هذه المخاطر م.للمؤمن) إعاقة دائمة أو مؤقتة(دخار هو الوفاة و المرض إن الخطر الرئيسي للحماية و اإل
االقرار  هناك مستويات مختلفة تنفذ عند اإلكتتاب، تتضمن. استراتيجية اكتتاب ذات فعالية عالية وواضحة المعالم

كما تقوم الشركة . االستشاريين و فحوصات طبية شاملة/ بالحالة الصحية، و استبيان طبي، تقارير من المتخصصين 
من درجة المخاطرة التي يحملها المؤمن و تحديد ما إذا كان أو ال يمكن  للتأكد بدراسة الوضع المالي والحياتي والمهني

 .أن تصنف كحياة أساسية
 

للمؤمن ) عاقة دائمة او مؤقتةإ(بالنسبة الى الحماية و االدخار للمجموعات ، ان الخطر الرئيسي هو الوفاة او المرض 
هم ومثال على ذلك الموظفين العاملين في نفس مكان يكون خطر الوفاة مركب بسبب االعداد المركزة للمؤمن علي. عليه

هناك مستويات مختلفة تنفذ . تدار هذه المخاطر من خالل استراتيجية اكتتاب ذات فعالية عالية وواضحة المعالم. العمل
 االستشاريين و فحوصات/ االقرار بالحالة الصحية، و استبيان طبي، تقارير من المتخصصين  عند اإلكتتاب، تتضمن

كما تاخذ الشركة بعين االعتبار طبيعة االعمال التي تقوم بها المجموعة وحجمها والتعدد الجغرافي، . طبية شاملة
 .والتقسيم بين االعمال اليدوية وغير اليدوية

 

تأمين بحسب معايير مجموعة إن تأمين الحماية واالدخار للعائالت والمجموعات مغطى من خالل اتفاقيات إعادة ال
يهدف هذا االجراء لحماية الشركة من حاالت وفاة غير متوقعة و تخضع الشركة لحد اقصى في العمل تحت كل  .ليانزأ

 .االتفاقيات في حال وقوع خسائر كبيرة نتيجة مطالبة واحدة او عدة مطالبات او في حاالت مخاطر التأمين المركزة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤۰- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 التأمين العام
 

 تكرار ومبالغ المطالبات
تأمين على التقوم الشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر . يمكن أن يتأثر تكرار ومبالغ المطالبات بالعديد من العوامل

تعتبر هذه . الممتلكات والحوادث العامة والمسؤولية تجاه الغير والمركبات واألعمال الهندسية والتأمين البحري
قصيرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع العمليات كعقود تأمين 

 .وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين . الحادث المؤمن عليه

 الصحي
تم تصميم إستراتيجية التأمين الطبي الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتاكد بأن . مستوى المزايا المؤمن عليهاو
األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والتاريخ الصحي للعائلة والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية 

كما تقوم الشركة بأتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة . طالباتوسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة الم
يوجد لدى . والنشطة للمطالبات وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلباً على الشركة

 .الشركة تغطية إعادة تامين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية

 المركبات
الرئيسية لعقود تأمين السيارات هي مطالبات التعويض عن الوفاة واالصابات الجسدية واستبدال أو تصليح  إن المخاطر

 .سنة ۲۱السائقين الذين تخطوا سن / تقوم الشركة بإبرام وثائق تأمين شاملة فقط للمالكين. المركبات

مصابة وتكاليف استبدال السيارات، هي إن مستوى المبالغ التي تقضي المحاكم بدفعها لحاالت الوفاة ولألطراف ال
كما تقوم الشركة باجراءات إلدارة المخاطر بهدف مراقبة مستوى . العوامل االساسية التي تؤثر على مستوى المطالبات

 .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين لمثل هذه األضرار للحد من الخسائر ألي مطالبة فردية. تكاليف المطالبات
 

 رقةالحريق والس
تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين . بالنسبة لعقود التأمين على الممتلكات فإن أهم المخاطر المتعلقة بها هي الحريق

 .للممتلكات التي تحتوي على أجهزة الكشف عن الحريق
دة بناء الممتلكات تكلفة إعا تعتبر. يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى القيمة اإلستبدالية للممتلكات المؤمنة ومحتوياتها
العوامل الرئيسية التي تؤثر في  منوإستبدال محتوياتها والوقت الالزم إلعادة بدء العمليات والذي تتوقف فيه اإلعمال 

 .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية. مستوى المطالبات

 البحري
 في هياكل السفن ثل أبرز المخاطر في هذا المجال في التعرض للخسائر أو األضرارلتأمين البحري، تتملبالنسبة 

 .باإلضافة إلى الحوادث التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للبضائع المشحونة
وتقضي إستراتيجية اكتتاب وثائق التأمين البحري بضمان تنوع وثائق التأمين لتشمل تغطية الشحن، والسفن، وخطوط 

 .ولدى الشركة تغطية إعادة التأمين للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية .الشحن
 

 الهندسي
الترميم نتيجة / لتأمين الهندسي، فإن أهم المخاطر في هذا المجال هي خسارة أو حدوث ضرر ألعمال البناء لبالنسبة 

لدى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه . الخحريق، انفجار أو مخاطر طبيعية مثل الفيضانات، الزالزل وعاصفة البرد، 
 .المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية

 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤۱- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 المسؤلية العامة
بالنسبة للتأمين على المسؤلية العامة، فإن أهم المخاطر في هذا المجال هي االلتزامات القانونية المترتبة على المؤمن 

العمليات وتجاه وفاة طرف ثالث أو إصابة بدنية أو أضرار في الممتلكات الناجمة خارج أماكن عمل المؤمن عليه، 
 . يهالتجارية أو المشاريع التي قام بها المؤمن عل

 

أشغال المباني، وطبيعة  / يتم اإلكتتاب في وثائق التأمين هذه على أساس حجم أعمال الشركة أو قيمة العقد، طبيعة 
 .لدى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبة فردية. العقود المنفذة

 
 تحليل الحساسية 

 تعطى .المسجلة المتعلقة بالمطالبات كما في تاريخ هذه القوائم المالية هي صحيحة وكافية تؤمن الشركة بأن المطلوبات
تخضع المطلوبات المتعلقة بالمطالبات لعدة فرضيات وعليه  .دفعات حيث يمكن ان تتعدل في تاريخ السدادهذة المبالغ 

ان اي تغير . او عدم صحة الفرضياتتكون حساسة بها ، من غير الممكن قياس حساسية بعض المتغيرات النظامية 
 :سينتج عنه تغير في الدخل السنوي كما هو مبين ادناه% ٥افتراضي لمعدل الخسائر بنسبة 

 ةالتغير في نسب
 المطالبات

 التاثير على الدخل 
۲۰۱٥ 

 لایر سعودي

 التاثير على الدخل 
۲۰۱٤ 

 لایر سعودي
+٥%  ۱۳٫۸۹٦٫۲۱٥  ۱٥٫۸۳۷٫۸٦۳ 
-٥%  )۱۳٫۸۹٦٫۲۱٥(  )۱٥٫۸۳۷٫۸٦۳( 

 
 

 إدارة مخاطر المطالبات )ج
 

تنشأ إدارة المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة أو غير مكتملة لالحتياطيات أو تسويات المطالبات أو 
هذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف قدرة الشركة . ضعف في جودة الخدمة أو األفراط في تكاليف إدارة المطالبات

 .النجاح و االحتفاظ بأعمالها أو تتكبد تعويضات تأديبييةعلى 

يركز قسم المطالبات في الشركة على الجودة والدقة . هذه المخاطر قد تنشأ خالل أي مرحلة من مراحل دورة المطالبات
مطالبات وهدفهم هو تعديل إجراءات ال. والسرعة في إيصال الخدمات التي قد تجعل الشركة تفقد عقود إعادة التأمين

. لتصبح عادلة وفعالة وفى وقت مناسب وذلك وفقا لسياسة الشروط واالحكام والبيئة التنظيمية ومصالح الشركة
االحتياطيات السريعة والدقيقة أعدت لكل التزامات المطالبات متضمنه لمخصصات المصروفات حالما يكون هناك 

 .توقعات موثوق بها لتكون التزامات مطالبات

  طيات ومخاطر االحتياطيات النهائيةاالحتيا) د

اطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية ختنشأ م
وذلك من خالل التنبؤات الغير دقيقة او من خالل تكوين مخصصات غير كافية للمصاريف والديون المشكوك في 

 .التأمينتحصيلها العادة 

 

 

 

 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤۲- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

لإلدارة السيطرة على االحتياطيات و مخاطر االحتياطيات النهائية ، يقوم الفريق االكتواري بالشركة بإستعمال 
الضغط الرصدة المطالبات نطاق تقنيات لتخمين المطالبات النهائية و مراقبة تطور المطالبات وقيام بإختبار 

 .النهائية

إن الهدف من سياسة احتياطيات الشركة هو خلق توقعات دقيقة وثابته يمكن االعتماد عليها عبر الزمن ولجميع  
 .األنشطة

 مخاطر السيولة) هـ
 

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة 
 . بالتزاماتها المالية

 

مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري ، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها يتم 
 .حال نشوئها

 

 محفظة االستحقاق
 :يلخص الجدول أدناه السداد أو اإلنتفاع المتوقع للموجودات و المطلوبات

 
 تحليل اإلستحقاق على أساس تواريخ اإلستحقاق المتوقعة

 

 م۲۰۱٥مبر ديس ۳۱
 اإلجمالي غير متداولة متداولة )لایر سعودي(

 موجودات عمليات التأمين
 

  

 ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰  ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ نقدية وشبه نقدية
 ۱۲٫٥۸۹٫٦۷۳ - ۱۲٫٥۸۹٫٦۷۳ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸ - ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ - ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ أقساط تأمين مستحقة، صافي

 ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ - إستثمارات متاحة للبيع
 ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷  ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ إستثمارات مربوطة بوحدات
 ۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱ - ۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱ تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
 ۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱ - ۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱ المكتسبة

التأمين من المطالبات تحت حصة معيدي 
 ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ - ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ التسوية

 ۱٫۷۷٦٫۰۹٦ ۱٫۷۷٦٫۰۹٦ - معدات وأثات ومركبات
 

۱٫٦۹۲٫٤۷٤٫۳۱۳ ٦۱٫۰۸۰٫۰۱۱ ۱٫٦۹۲٫٤۷٤٫۳۱٤ 
 

 موجودات المساهمين
   

 ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ - ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ نقدية وشبه نقدية
 ۲٫٥۰۸٫۰٥۰ - ۲٫٥۰۸٫۰٥۰ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ - ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ مستحق من عمليات التأمين
 ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱ ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱ - إستثمارات متاحة للبيع

 ۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥ ۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥ - وديعة نظامية
 

۲۷٫۹۸۹٫۱۰٥ ۱۸۷٫۸٦۸٫۱۸٦ ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤۳- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 تتمة - مخاطر السيولة) هـ
 
  

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 اإلجمالي غير متداولة متداولة )لایر سعودي(

    مطلوبات عمليات التأمين
 ۳۸٫۱٤۰٫۳۸۹ - ۳۸٫۱٤۰٫۳۸۹ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥ - ۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥ أرصدة إعادة تأمين دائنة
 ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ - ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ مستحق الى عمليات المساهمين

 ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ - ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ مطالبات تحت التسوية
 ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ - ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ مطلوبات إستثمارات مربوطة بوحدات

 ۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳ - ۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳ دخل عموالت غير مكتسبة
 ٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥ - ٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸ ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸ - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ۱٫٦۷۷٫۹٥۹٫٦٥۰ ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸ ۱٫٦۸۹٫۷٤٥٫۸۱۸ 

    مطلوبات المساهمين
 ٦٦۲٫٥۱۳ - ٦٦۲٫٥۱۳ مستحقة زكاة وضريبة دخل

 ۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲ - ۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۱٤٫۹۳۳٫۹٥٥ - ۱٤٫۹۳۳٫۹٥٥ 

 
 تحليل اإلستحقاق على أساس تواريخ اإلستحقاق المتوقعة

 م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱
 اإلجمالي غير متداولة متداولة )لایر سعودي(

    موجودات عمليات التأمين
 ۲٫۱۰٤٫۸۳۷ ۲٫۱۰٤٫۸۳۷ - ممتلكات ومعدات

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸ - ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸ التسوية

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
 ۱۹٦٫۷۱۲٫۰٥۰ - ۱۹٦٫۷۱۲٫۰٥۰ المكتسبة

 ۱۳٫۸۳۷٫٦٥۹ - ۱۳٫۸۳۷٫٦٥۹ مؤجلةتكاليف إكتتاب وثائق 
 ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ - ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ إستثمارات مربوطة بوحدات

 ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳ ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳ - إستثمارات متاحة للبيع
 ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳ - ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳ أقساط تأمين مستحقة، صافي

 ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱ - ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ۱٤٫۳۲۱٫۷٤۰ - ۱٤٫۳۲۱٫۷٤۰ أخرىمدفوعات مقدماً وموجودات 

 ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲ - ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲ نقدية وشبه نقدية
 

۱٫٤٦۷٫۷۷۸٫٦۳۲ ٦۸٫۳۹٥٫٦٦۰ ۱٫٥۳٦٫۱۷٤٫۲۹۲ 
    موجودات المساهمين

 ۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥ ۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥ - وديعة نظامية
 ۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦ ۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦ - إستثمارات متاحة للبيع

 ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ - ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ مستحق من عمليات التأمين
 ٥٦۹٫٦۱۳ - ٥٦۹٫٦۱۳ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ٥٫۷۰٥٫۰۸۱ - ٥٫۷۰٥٫۰۸۱ نقدية وشبه نقدية
 

۲٤٫۹٦۲٫٤٥٤ ۱۷۰٫٤۹۲٫۸۱۱ ۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥ 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤٤- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 تتمة - مخاطر السيولة) هـ
 

 
 م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱

 اإلجمالي غير متداولة متداولة )لایر سعودي(
    مطلوبات عمليات التأمين

 ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹ ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹ - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ۲۸۸٫۸٦٤٫۲٥۲ - ۲۸۸٫۸٦٤٫۲٥۲ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ۱۲٫۲۹٥٫٤۸۲ - ۱۲٫۲۹٥٫٤۸۲ دخل عموالت غير مكتسبة
 ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲ - ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲ إحتياطي حسابي

 ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳ - ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳ مطالبات تحت التسوية
 ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ - ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ مستحق الى عمليات المساهمين

 ۱۸۸٫۸۳۸٫۲۱۸ - ۱۸۸٫۸۳۸٫۲۱۸ أرصدة إعادة تأمين دائنة
 ۱۹٫٦۷٤٫٤٦٥ - ۱۹٫٦۷٤٫٤٦٥ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱٫٥۲۳٫۷۷۰٫۸٤۲ ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹ ۱٫٥۳۳٫۸۳٤٫۸۰۱ 
       مطلوبات المساهمين

 ۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷ - ۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷ مستحقةوضريبة دخل  زكاة
 ۱۲٤٫۸۲٤ - ۱۲٤٫۸۲٤ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۱۰٫٦۷۷٫۷٥۱ - ۱۰٫٦۷۷٫۷٥۱ 
 

تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة  دناهيلخص الجدول أ
يتم تحديد مطلوبات عقود التأمين، وموجودات إعادة التأمين، ومحفظة اإلستحقاق، . المتبقية، شاملة أقساط التأمين المستحقة

وقد تم إستبعاد أقساط التأمين . ادرة من مطلوبات التأمين التي تم إثباتهاعلى أساس الزمن المقدر لصافي التدفقات النقدية الص
يتم إعتبار . غير المكتسبة، وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست إلتزامات تعاقدية

 .الدفعات التي تتطلب إخطار وكأن اإلخطار قد تم تقديمه فوراً 
 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 )لایر سعودي(

بدون تاريخ 
 سنوات ٥-۲ لغاية سنة واحدة إستحقاق محدد

 ٥أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

      موجودات عمليات التأمين

 ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ - - ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ - نقدية وشبه نقدية
 ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸ - - ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸ - أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ - - ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ - صافي/أقساط تأمين مستحقة
 ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ ٤۹٫٤۸۰٫۲٦۸ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ - ٤٫۸۲۳٫٦٤۸ إستثمارات متاحة للبيع

 ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ - - - ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ إستثمارات مربوطة بوحدات
حصة معيدي التأمين من 
 ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ - - ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ - المطالبات تحت التسوية

 
٥۹۱٫۷۹۲٫۲۷٥ ۷٥۱٫٦۳۷٫۳۲۰ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤۹٫٤۸۰٫۲٦۸ ۱٫۳۹۷٫۹۰۹٫۸٦۲ 

 موجودات المساهمين
     

 ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ - - ۱٫٥٦٥٫٤٥٤ - نقدية وشبه نقدية
 ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ - - ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ - مستحق من عمليات التأمين

 ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱ ٦۷٫۷٦٦٫۳۰۷ ۷۰٫٦٤٥٫۰۹۹ ۱٦٫٥۸۷٫٥۰۰ ۱۲٫۳۹۲٫٤٦٥ إستثمارات متاحة للبيع
 ۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥ - - - ۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥ وديعة نظامية

 
۳۲٫۸٦۹٫۲۸۰ ٤۲٫۰٦۸٫٥٥٥ ۷۰٫٦٤٥٫۰۹۹ ٦۷٫۷٦٦٫۳۰۷ ۲۱۳٫۳٤۹٫۲٤۱ 

 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤٥- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 تتمة - مخاطر السيولة) هـ
 

 

 م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱
 )لایر سعودي(

بدون تاريخ 
 سنوات ٥-۲ لغاية سنة واحدة إستحقاق محدد

 ٥أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

      عمليات التأمينمطلوبات 

مصاريف مستحقة و مطلوبات 
 ۳۸٫۱٤۰٫۳۸۹ - - ۳۸٫۱٤۰٫۳۸۹ - أخرى

 ۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥ - - ۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥ - أرصدة إعادة تأمين دائنة
 ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ - - ۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱ - مستحق إلى عمليات المساهمين

 ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ - - ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ - مطالبات تحت التسوية
 ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ - - - ٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲ إحتياطي حسابي

 ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸ - - - ۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

٦۰٤٫٦۳۷٫٦٦۰ ٦٤۷٫۲۹۱٫۷٦۰ - - ۱٫۲٥۱٫۹۲۹٫٤۲۰ 
      مطلوبات المساهمين

مصاريف مستحقة و مطلوبات 
 ٦٦۲٫٥۱۳   ٦٦۲٫٥۱۳ - أخرى
 ۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲   ۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲ - مستحقة وضريبة دخل زكاة

 
 - ۱٤٫۹۳۳٫۹٥٥ - - ۱٤٫۹۳۳٫۹٥٥ 
 
 

 م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱
 )لایر سعودي(

بدون تاريخ 
 ات ٥أكثر من  سنوات ٥-۲ لغاية سنة واحدة إستحقاق محدد

 اإلجمالي

      موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من 
 ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸ -        -        ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸ - المطالبات تحت التسوية

 ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ -        -        -        ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ إستثمارات مربوطة بوحدات
 ٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳ ٤٦٫۰٥۲٫۹۲٥ ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ -        ۱٥٫۲۳۷٫۸۹۸ إستثمارات متاحة للبيع

 ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳ -        -        ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳ -        أقساط تأمين مستحقة، صافي
 ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱ -        -        ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱ -        أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲ -        -        ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲ -        نقدية وشبه نقدية
 

٦۰۲٫۳۲۰٫٦۷۷ ٦٥٥٫۸۲٤٫٤۰٥٫ ٤۰۰۰٫۰۰۰ ٤٦٫۰٥۲٫۹۲٥ ۱٫۳۰۹٫۱۹۸٫۰۰٦ 
 موجودات المساهمين

     
 ۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥ -        -        -        ۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥ وديعة نظامية

 ۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦ ٥۷٫۲٥۷٫٥۰۰ ٥٥٫۰٥۲٫۷۸۹ ۲۲٫٦٤۰٫٦۲٥ ۱٥٫٤٦٥٫۸۷۲ إستثمارات متاحة للبيع
 ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ -        -        ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ -        مستحق من عمليات التأمين

 ٥٫۷۰٥٫۰۸۱ -        -        ٥٫۷۰٥٫۰۸۱ -        نقدية وشبه نقدية
 

۳٥٫٥٤۱٫۸۹۷ ٤۷٫۰۳۳٥٥٫ ٫٤٦٦۰٥۲٫۷۸۹ ٥۷٫۲٥۷٫٥۰۰ ۱۹٤٫۸۸٥٫٦٥۲ 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
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-٤٦- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 تتمة - مخاطر السيولة) هـ
 

 
 م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱

 )لایر سعودي(
بدون تاريخ 
 سنوات ٥-۲ لغاية سنة واحدة إستحقاق محدد

 ٥أكثر من 
 سنوات

 اإلجمالي

      مطلوبات عمليات التأمين
 ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹ -        -        -        ۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲ -        -        -        ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲ إحتياطي الحسابي
 ۲۷۷٫۱٥٥٫۲۹۹ -        -        ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳ -        مطالبات تحت التسوية

 ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ -        -        ۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰ -        مستحق إلى عمليات المساهمين
 ۱۸۸٫۸۳۸٫۲۱۸ -        -        ۱۸۸٫۸۳۸٫۲۱۸ -        ذمم معيدي التأمين

مصاريف مستحقة و مطلوبات 
 ۱۹٫٦۷٤٫٤٦٥ -        -        ۱۹٫٦۷٤٫٤٦٥ -        أخرى

 ٦۰۳٫٦۸۷٫۸۷۱ ٦۲۸٫۹۸۷٫۱۹٦        -        - ۱٫۲۳۲٫٦۷٥٫۰٦۷ 
      مطلوبات المساهمين

و مطلوبات  مصاريف مستحقة
 ۱۲٤٫۸۲٤ -        -        ۱۲٤٫۸۲٤ -        أخرى
 ۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷ -        -        ۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷ -        مستحقة وضريبة دخل زكاة

        - ۱۰٫٦۷۷٫۷٥۱        -        - ۱۰٫٦۷۷٫۷٥۱ 
 
 مخاطر اإلئتمان)  و

 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 
فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي  لكافةبالنسبة . لخسارة مالية

 . فصح عنها في قائمة المركز الماليتتعرض لها الشركة القيمة الدفترية الم
 

 :فيما يلي بياناً بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة
  

لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الناجمة عن إفالس شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي  •
وكشرط مسبق، يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة التأمين لديها مصنفة على أنها . أمينلشركات إعادة الت

 .ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان وبما يؤكد متانة وضعها المالي
تكمن سياسة . تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمين وإعادة تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة •

إضافة إلى . الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانية
التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة 

 . لمخاطر الديون المعدومة
تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وسيط  •

 . ووكيل ومراقبة الذمم المدينة القائمة
تقوم الشركة . بشكل أساسي، من أفراد وشركات غير مصنفين إن أقساط التأمين المستحقة تمثل مبالغ مستحقة •

 . بالحد من مخاطر االئتمان وذلك بوضع سقف إئتماني لكل عميل وشركة ومراقبة الذمم المدينة القائمة

 
 
 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 
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-٤۷- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 تتمة  -مخاطر اإلئتمان)  و
 

وكشرط مسبق، يجب أن تكون البنوك التي . ارةتودع النقدية وشبه النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلد •
تودع لديها النقدية وشبه النقدية مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان وبما يؤكد متانة 

 . وضعها المالي
ال يوجد لدى الشركة نظام داخلي . كوك تتكون إستثمارات الشركة بشكل أساسي من سندات ديون وص •

وذلك  السنداتتقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه  . ذه االستثماراتهسندات الدين لتصنيف 
 .بشأن هذه اإلستثماراتبأن تكون الشركة المستثمر فيها ذات مستوى مقبول من حيث الضمان 

حسابات تشكل أكبرخمسة . ألفراد والشركاتمن ا تتضمن أقساط التأمين المستحقة عدد كبير من المبالغ المستحقة
 ).٪۳۲: ۲۰۱٤(م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في  األقساط المستحقة٪ من إجمالي ۳٤ألقساط التأمين المستحقة 

 
 :يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي

 
 م۲۰۱٥ 

 )لایر سعودي(
 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸  -  ۲۹۱٫٤۱۷٫۰٤۸ صافي, أقساط تأمين مستحقة 
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤  -  ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ تحت التسوية
 ٥٦٫۸۰۹٫٥۰٤  ۱٫٥٦٥٫٤٥٤  ٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰ ية وشبه نقديةنقد

 ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸  -  ۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ۲۲٦٫٦۹٥٫۲۸٦  ۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱  ٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥ ستثمارات متاحة للبيعا

 ۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥  ۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥  - وديعة نظامية
 ۸۱۰٫۹٤۱٫۲۳٥  ۱۸۹٫٤۳۳٫٦٤۰  ۱٫۰۰۰٫۳۷٤٫۸۷٥ 

 
 م۲۰۱٤ 

 )لایر سعودي(
 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳  -         ۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳ صافي, أقساط تأمين مستحقة 
  حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸  -         ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸ تحت التسوية
 ٦۸٫٦۸٦٫۲۱۳  ٥٫۷۰٥٫۰۸۱  ٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲ ية وشبه نقديةنقد

 ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱  -        ۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ۱۸٦٫۰۰۳٫۸۳۹  ۱۳٤٫۹٥۰٫۹۱٤  ٥۱٫۰٥۲٫۹۲٥ ستثمارات متاحة للبيعا

 ۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥  ۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥  -        نظاميةوديعة 
 ۷۰٦٫۸۷۷٫۳۲۹  ۱٦۰٫۷۳۲٫۰۲۰  ۸٦۷٫٦۰۹٫۳٤۹ 

 

 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤۸- 
 

 تتمة - إدارة المخاطر -۲۸

 مخاطر أسعار العموالت الخاصة   )ز
تنشأ مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة 

 . واإلستثمارات المتاحة للبيعتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن األرصدة لدى البنوك . لألدوات المالية
 

بما في ذلك إعتبار كافة البنود القابلة للتغيير األخرى ( التغيرات المفترضة في أسعار العموالت  رأثإن األثر على الدخل يمثل 
إن التغير . م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱، على ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة كما في ) ثابتة

 ۳۱سعار العموالت الخاصة على األرصدة لدى البنوك كما في أساس في المتوسط المرجح أل طهنق ۱۰۰اإلفتراضي بواقع 
تقريباً ) ۲۰۰٫۰۰۰:۲۰۱٤(لایر سعودي ۳٥۰٫۰۰۰م سيؤثر على دخل العموالت الخاصة بمبلغ إجمالي قدره ۲۰۱٥ديسمبر 
 .في السنة

 

 مخاطر العمالت   ) ح

 . تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي
تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية الموجودات 

إضافة إلى ذلك، وحيث أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم . السعوديوالمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال 
بالريال السعودي، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت  ثبت سعر صرفهبشكل أساسي بالدوالر األمريكي الم

 . األجنبية ال تعتبر هامة، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة
 

 أسعار الصناديق مخاطر  ) ط
 

مخاطر أسعار الصناديق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب تغيرات في صافي قيمة 
 .الموجودات التي يتم تحديدها من قبل مديري الصناديق 

لموجودات للصناديق سوف يؤثرعلى إن الشركة غير خاضعة لمخاطر أسعار الصناديق حيث أن أي تغير في صافي قيمة ا
وبالتالي، ال يوجد تأثير على صافي نتيجة . التغير في اإلحتياطي الحسابي والتغير في القيمة العادلة للصناديق بمبلغ متساوي

 .الشركة
 

 إعادة التأمينمخاطر   ) ي
 

تعرضها لخسائر مالية محتملة التي قد تنشأ  تقوم الشركة بإبرام إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين، وذلك لتقليل
إن هذه اإلتفاقيات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم بالخسائر المحتملة والتي قد . عن مطالبات تأمين ضخمة

إعادة تأمين،  يتم جزء كبير من عمليات إعادة التأمين بموجب إتفاقيات. تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية
 .وعقود إعادة تأمين إختيارية وإعادة تأمين فائض الخسارة

 
. يتم اختيار معدي التأمين بإستخدام معايير وتوجيهات تم وضعها من قبل مجلس إدارة الشركة ولجنة اإلكتتاب والمخاطر

 :تتلخص هذه المعايير كاآلتي
 

والتي يجب ان ال ) استاندرد أند بورز: مثال(تقييم معترف بها  الحد األدنى المقبول للتصنيف اإلئتماني من قبل وكاالت - أ
 .أو مايعادلها) حسب تصنيفات استاندرد اند بورز( BBBتقل عن 

 .السمعة والمكانة المرموقة لشركات إعادة التأمين - ب

 .  الخبرة الحالية أو السابقة مع معيدي التأمين   -ج   
 

 
 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٤۹- 
 

 تتمة – إدارة المخاطر -۲۸

 السوقمخاطر    )ك
      تتمثل مخاطر السوق في مخاطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار السوق

سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية ). ن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالتعتلك الناتجة  عدا(
 .بمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق المعينة أو

 
تحد . حيث تتقلب قيمتها نتيجة التغيرات في أسعار السوق المتداولة تها المتاحة للبيعاتتعلق مخاطر السوق لدى الشركة بإستثمار

 .الشركة من مخاطرالسوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت في األسواق المالية
 

،سيؤدي إلى ٪ في سعر السوق لإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجة، مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة۱إن التغير بنسبة 
 .الفائض المتراكم لعمليات التامينزيادة أو نقصان و زيادة أو نقصان حقوق المساهمين

 

 

 

 إدارة رأس المال) ل
 .توضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين

  
يتم . وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظامتقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال 

إجراء التسويات على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر 
زيعات األرباح المدفوعة للمساهمين أو وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل مبلغ تو. نشاطات الشركة

 .تقوم بإصدار أسهم
 

إن األنظمة التتطلب فقط الحصول على . في البلدان التي تعمل بها عمليات الشركة للمتطلبات  التنظيمية المحلية   تخضع
ز واإلفالس من قبل الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب ، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العج

 .شركات التأمين ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها
 

من  ٤و  ۳الجدول  )٦٦(رأس مالها وفقا لتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة على فظ الشركة اتح
لمادة تقوم الشركة بالحفاظ على هامش لبند هذه اووفقا  .الحفاظ عليهاهامش المالءة المطلوب لشركات الـتأمين الالئحة التنفيذية 

 :مؤسسة النقد العربي السعوديلنظام المالءة يعادل االعلى  من الطرق الثالثة التالية حسب الالئحة التنفيذية 
 مليون لایر سعودي۲۰۰ المطلوبرأس المال ل الحد األدنى 

 هامش المالءة
 مطالبات هامش المالءة

يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد إلتزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل الفترة المالية 
  .المصرح عنها

 
 

 

 

 التغير في سعر السوق

  
التاثير على قائمه حقوق 

 المساهمين
 لایر سعودي

  
التاثير على فائض عمليات 

 كمهاالتامين المتر
 لایر سعودي

۲۰۱٥ +۱%  ۱٫۰۹۱٫٦۸۲   ٥۹۳٫۰۳۹ 
 -۱%  )۱٫۰۹۱٫٦۸۲(  )٥۹۳٫۰۳۹( 
      

۲۰۱٤ +۱%  ۱٫۰۷۱٫۹۳۷  ٦٦۲٫۹۰۸ 
 -۱%  )۱٫۰۷۱٫۹۳۷(  )٦٦۲٫۹۰۸( 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٥۰- 
 

 تتمة – إدارة المخاطر -۲۸

 القيمة العادلة لألدوات المالية ) م
 

إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات . تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على . ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل

ستمرارية المحاسبي، مع عدم وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو العمل وفقاً لمبدأ اال
تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، والمدينين، . القيام بأية تعامالت بشروط لها تأثير عكسي

المطلوبات المالية من الدائنين والمصاريف المستحقة الدفع وإجمالي  واالستثمارات، واإليرادات المستحقة، بينما تتكون
 . المطالبات تحت التسوية

 . ان القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي
 

 لتزامات واالرتباطاتإ -۲۹
 

 القانونيةاإلجراءات واألنظمة  ) أ
في حين أنه من غير العملي . التأمين، وتقام دعاوي قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية قطاعتعمل الشركة في 

بما في ذلك (تعتقد اإلدارة بأن يكون لهذه الدعاوي ال النهائية لكافة الدعاوي القضائية،  نتائجالتنبؤ بـ أو معرفة ال
 .جوهري على نتائج الشركة ومركزها الماليأي أثر ) القضايا القانونية

 

مصاريف اإليجارات بموجب عقود إيجارات تشغيلية تتعلق بعقود إيجار المساحات المكتبية في مواقع مختلفة بلغت  ) ب
يتم إدراجها ) لایر سعودي ۳٫۰٦٦٫۰۷٥: ۲۰۱٤( ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر سعودي للسنة المنتهية في  ۳٫۳٤٤٫۰۷٥

 .أمينضمن قائمة عمليات الت
 

 المعلومات القطاعية -۳۰
 

من قبل اإلدارة بخصوص  تشغيليةقطاعات الالتماشيا مع طريقة إعداد التقارير المالية الداخلية للشركة، تم إعتماد  
تم تحديد المعلومات الواردة في اإليضاحات على أساس التقارير الحالية . موجوداتها و مطلوباتهاوالشركة،  أنشطة

 . المرفوعة لرئيس العمليات صانع القرار
 
المصاريف المدفوعة مقدما، والنقدية وشبه النقدية ، الخاصة لعمليات التأمين  ال تتضمن موجودات القطاعات 

 .الموجودات غير الموزعة وبالتالي تم إدراجهم ضمن. الممتلكات و المعدات المستحق من عمليات المساهمين و
 
المصاريف المستحقة  والدائنة، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة إعادة التأمين 

 .وبناء عليه، تم إدراجهم في المطلوبات غير الموزعة. والمطلوبات األخرى
 

عن الموجودات و المطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات على أساس تراكمي ولم يتم توزيعها  يتم اإلبالغ 
 .تحت القطاعات ذات عالقة

 لتشغيليةقطاعات ا
 :المعتمدة لهدف التقارير القطاعية التشغيلية فيما يلي القطاعات 
 

 مركبات للشركات و األفراد:  المركبات            
 اإلنشاءات:      الهندسي         

 الصحي:  الصحي              
 الحريق ، السرقة واألموال:  الممتلكات           
 المسئولية و بحري:  عام أخرى           
 التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد:  حماية و ادخار    



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٥۲- 
 

 تتمة -المعلومات القطاعية    -۳۰
 

 الحماية و اإلدخار عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 
عمليات 

 المجموع المساهمين
 لایر سعودي م۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 ۸۰۳٫۲۱۳٫۳۱۲ - ۱۷۰٫۹۸٥٫٥۷٤ ۷۹٫۸۷٤٫۷٥۸ ۱٤۲٫۹۹۷٫٤۸۳ ۱۰۳٫۱۳٥٫۳۷٥ ۱۰۷٫۲٤۱٫٦٥۱ ۱۹۸٫۹۷۸٫٤۷۱ إجمالي األقساط المكتتبة
 )۳٤۲٫۸٤۳٫۰٦۹( - )۱۸٫۲٤۹٫٦٤۳( )٦۰٫٦۸۳٫۲۸٥( )۱۱٥٫۳۱۰٫۷٦۸( )٥٤٫۰۰٥٫۷۰٥( )۹۰٫۲۹۲٫۷۰٦( )٤٫۳۰۰٫۹٦۲( أقساط إعادة التأمين المسندة

 ٤٦۰٫۳۷۰٫۲٤۳ - ۱٥۲٫۷۳٥٫۹۳۱ ۱۹٫۱۹۱٫٤۷۳ ۲۷٫٦۸٦٫۷۱٥ ٤۹٫۱۲۹٫٦۷۰ ۱٦٫۹٤۸٫۹٤٥ ۱۹٤٫٦۷۷٫٥۰۹ صافي األقساط المكتتبة

 ۳۸۸٫۱۷٦٫۹۱۱ - ۱٥۰٫۷۲٤٫٦۲۲ ۲۱٫۷۱۲٫۷۱۸ ۲٥٫۲۸۰٫۷۳۳ ۲۸٫۳۹۲٫۳۸٥ ۱٤٫۸٦۲٫۳۰۹ ۱٤۷٫۲۰٤٫۱٤٤ صافي االقساط المكتسبة 
إلستثمارت المربوطة عن ا األرباح غير المحققة

 ٦۷٥٫۸۸۳ - ٦۷٥٫۸۸۳ - - - - - بوحدات
 )۲۷۷٫۹۲٤٫۳۰٤( - )۱۲۹٫۳٦۹٫۷۷٥( )۹٫۱۹۲٫۹۰۹( )۱٫٦٦٥٫٤۳۷( )۱۸٫۰۲٦٫۷۲۷( )۱٫۳۷۷٫۸٤۷( )۱۱۸٫۲۹۱٫٦۰۹( صافي المطالبات المتكبدة

 ۷۷۲٫٤۲۰ - ۷۷۲٫٤۲۰ - - - - - إحتياطي عجزاألقساط تغير في 
 )۲۰٫۰۹۳٫۱۲٤( - )۳٫٦۸٦٫۹۸۸( )۳۹۹٫٤٥۷( )٥٫٤۰۱٫۹٦۱( )۲٫۹٦۷٫۰۸۸( ۳٫۸٦۰٫۱۰٦ )۱۱٫٤۹۷٫۷۳٦( التغير في اإلحتياطي الحسابي

 )٥٫۰٤۷٫٤۲۱( - )۸٥٤٫۹۲۸( )۱٫٤۳۰٫۷۲۹( )۷۱٤٫۹۸۷( )٥۱٥٫٦۷۷( )٥۳٦٫۲۰۸( )۹۹٤٫۸۹۲( دخل العموالت، صافي) / مصاريف(
         أتعاب فحص وأشراف
 ۸٦٫٥٦۰٫۳٦٥ - ۱۸٫۲٦۱٫۲۳٤ ۱۰٫٦۸۹٫٦۲۳ ۱۷٫٤۹۸٫۳٤۸ ٦٫۸۸۲٫۸۹۳ ۱٦٫۸۰۸٫۳٦۰ ۱٦٫٤۱۹٫۹۰۷ صافي نتيجة اإلكتتاب
 ٦٤٤۸٫۰٥۷ - - - - - - - إيرادات غير موزعة

 )۷۰٫٥۳۳٫۰٤۳( - - - - - - - مصاريف غير موزعة
 ۲۲٫٤۷٥٫۳۷۹ - - - - - - - فائض عمليات التأمين

 )۲٫۲٤۷٫٥۳۸( - - - - - - - المحتفظ به في عمليات التأمين
 ٤٫٤٦۰٫۱٦۲ - - - - - - - إجمالي إيرادات المساهمين
 )۸٥۲٫٤٦٦( - - - - - - - مصاريف عمومية و إدارية

 ۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷ - - - - - - - صافي دخل السنة
 

  

-٥۱- 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٥۳- 
 

 تتمة –المعلومات القطاعية    -۳۰
 

 المجموع عمليات المساهمين الحماية و اإلدخار عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 
 سعوديلایر  م٥۲۰۱ديسمبر  ۳۱

         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

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 ۳۷٥٫٥۰۷٫۹۳٤ - ۸٫۷۱۹٫۸۰۱ ۹٤٫۹٤۸٫۳۰۳ ۱۱۹٫۳٥۱٫۲٤۲ ۱۰٫۳۳۷٫۱۷۱ ۱۳۸٫٦۹۱٫۹۱٦ ۳٫٤٥۹٫٥۰۱ التسوية

 ۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱ - ٥۰۷٫٥۳۸ ۱٫٦۳٥٫۱٤٤ ٤٫۳٤۱٫٥۸۳ ۲٫۹۷٤٫٥٤۱ ٤٫۳۹۹٫٥۲٦ ۸٫۰۹۹٫۹٥۹ تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
 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( - - - - - - - ديون مشكوك في تحصيلهامخصص 
 ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ - ٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷ - - - - - إستثمارات مربوطة بوحدات

 ۱٥۸٫۳۸۲٫۰۲۲ - - - - - - - موجودات غير موزعة
 ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ - - - - - - موجودات المساهمين

 ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عمليات التأمين
 ٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥ - ۱۳٫۰۰۰٫٥٤٤ ٤٤٫۹٥۳٫۲۸٥ ٥۳٫۲۹٥٫۳٤٥ ٤۸٫۰۰۷٫۷۹۹ ۱٥۷٫۰۹۸٫۸۳۱ ۱۰٦٫۲۳۰٫۱۲۱ أقساط غير مكتسبة

 ٤٤۷٫۹۲۸٫۹٦٥ - ۱۳٫۹۱۸٫۲٦۸ ۱۰٦٫۷۱۳٫۷۰۰ ۱۲۷٫۳٦۷٫۸۱۳ ۲۰٫٦۷٤٫۳٤۳ ۱٤۳٫٦٥۳٫۹۱۲ ۳٥٫٦۰۰٫۹۲۹ مطالبات تحت التسوية
 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 - - - - - إحتياطي حسابي
 ۲۱۳٫۸۷۷٫٤٥۸ - - - - - - - مطلوبات غير موزعة و فائض

 ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ ۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱ -      مطلوبات وحقوق المساهمين
 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين  

 ۱٫۹۰۸٫۳۳۱٫٦۰٤        ومطلوبات وحقوق المساهمين
 
 
 
 

-٥۲- 



 
 

 )سعودية شركة مساهمة( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 
 إيضاحات حول القوائم المالية 

 م ۲۰۱٥ ديسمبر ۳۱كما في 
 

-٥٤- 
 

 تتمة –المعلومات القطاعية    -۳۰
 

 الحماية و اإلدخار عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 
عمليات 
 المجموع المساهمين

 سعوديلایر  م۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 ۷۲٥٫۱۰۹٫۹۹۰ -        ۱۷۸٫۷۸٦٫٦۹٦ ۱۰٤٫۳٥٥٫۹٥٦ ۱۱٤٫۸۹۱٫۰۰۸ ٥٥٫۲۹۳٫۹٥٤ ۱۱٦٫٦۰۳٫۸٤٤ ۱٥٥٫۱۷۸٫٥۳۲ إجمالي األقساط المكتتبة

 )۳۲۷٫۰۱٥٫۷٥٥( -        )۱۲٫٦۷۳٫۹٤۹( )۸۰٫٤۰۳٫۱۰٥( )۹۳٫۹٤۲٫۷۸۹( )۳۰٫۸۸۳٫٥۷٤( )۱۰٥٫۱٦۸٫۳۱٥( )۳٫۹٤٤٫۰۲۳( أقساط إعادة التأمين المسندة
 ۳۹۸٫۰۹٤٫۲۳٥ -        ۱٦٦٫۱۱۲٫۷٤۷ ۲۳٫۹٥۲٫۸٥۱ ۲۰٫۹٤۸٫۲۱۹ ۲٤٫٤۱۰٫۳۸۰ ۱۱٫٤۳٥٫٥۲۹ ۱٥۱٫۲۳٤٫٥۰۹ صافي األقساط المكتتبة

 ٤۲۰٫٦۳۱٫٤٤٥ -        ۱٦۳٫۳۸۱٫۰۹٤ ۲۲٫٦٦۱٫٥۰۰ ۱۸٫۹۳٥٫۲٦۸ ۲۷٫۹۷٥٫۲۸۲ ۱۱٫۳٤٤٫۸۲۱ ۱۷٦٫۳۳۳٫٤۸۰ صافي االقساط المكتسبة 
 اإلستثماراتعن األرباح غير المحققة 

 ۹٫۳٦٥٫٤۱۹ -        ۹٫۳٦٥٫٤۱۹ -        -        -        -        -        المربوطة بوحدات
 )۳۱٦٫۷٥۷٫۲٦۲( -        )۱۲٥٫۸۷۹٫۸۱٦( )۳٫۱٤۰٫٤۸۳( )٥٫۰٥٥٫۷۷۰( )۲۰٫۹۹۱٫۱٦۲( )۲٫۸۰۱٫۸۲۹( )۱٥۸٫۸۸۸٫۲۰۲( صافي المطالبات المتكبدة

 ۹۳٦٫۱۱٦ -        -        -        -        ۹۳٦٫۱۱٦ -        -        األقساطإحتياطي عجز التغير في 
 )۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥( -        )۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥( -        -        -        -        -        التغير في اإلحتياطي الحسابي

 )۱۸٫۱۷٤٫۲۳۲( -        )٦٫٥۹۸٫۹۳۹( ۱٫۳۳۸٫۱۱۲ ٤٫۰۷۳٫۱۳٤ )۱٫٦٦٥٫۲۳۲( )۳۲٫٤٦٥( )۱٥٫۲۸۸٫۸٤۲( دخل العموالت، صافي) / مصاريف(
 )٤٫۱۷۸٫٤۹۰( -        )۸۹۳٫۹۳۳( )۱٫۰۷٤٫۷۲۰( )٥۷٤٫٤٥٥( )۲۷٦٫٤۷۰( )٥۸۳٫۰۱۹( )۷۷٥٫۸۹۳( أتعاب فحص وأشراف
 ۷٤٫۳۱۳٫۳۲۱ -        ۲۱٫۸٦٤٫۱٥۰ ۱۹٫۷۸٤٫٤۰۹ ۱۷٫۳۷۸٫۱۷۷ ٥٫۹۷۸٫٥۳٤ ۷٫۹۲۷٫٥۰۸ ۱٫۳۸۰٫٥٤۳ صافي نتيجة اإلكتتاب
 ۳٫۱٦۰٫۹٤۰ -        -        -        -        -        -        -        إيرادات غير موزعة

 )٦٤٫٥۸۰٫٤۷۲( -        -        -        -        -        -        -        مصاريف غير موزعة
 ۱۲٫۸۹۳٫۷۸۹ -        -        -        -        -        -        -        فائض عمليات التأمين

 )۱٫۲۸۹٫۳۷۹( -        -        -        -        -        -        -        المحتفظ به في عمليات التأمين
 ٤٫۹۸۷٫۸۹۷ ٤٫۹۸۷٫۸۹۷ -        -        -        -        -        -        إجمالي إيرادات المساهمين

 )۷۰٤٫٥۹۱( )۷۰٤٫٥۹۱( -        -        -        -        -        -        عمومية و إداريةمصاريف 
 ۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦        صافي دخل السنة

 
 
 
  

-٥۳- 
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 تتمة –المعلومات القطاعية    -۳۰
 

الحماية و  عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 
 اإلدخار

عمليات 
 المجموع المساهمين

 لایر سعودي م٤۲۰۱ديسمبر  ۳۱كما في 
         موجودات  عمليات التأمين

 ۱۹٦٫۷۱۲٫۰٥۰ -        ٤٫۷۳۸٫۸٤۲ ۳۷٫٦۷٤٫۸٤۲ ۳۲٫۹۲۳٫٤۲۱ ٤٫۹۰۸٫۱۲۱ ۱۱٦٫۱۸۱٫۸٥۸ ۲۸٥٫٦٦۰ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ۱٦٥٫۱۹٥٫۳۷۳ ۳٫٥٥۰٫۳٦۱ لبات تحت التسويةاحصة معيدي التأمين من المط
      

٤٫۲۱۰٫۰۲٤ ۹۳٫۲۷۲٫۲۰۲ ٤٦٫٥۹٤٫۱٤۳ ۷٫٦۰۱٫۱۸٥        - ۳۲۰٫٤۲۳٫۲۸۸ 
 ۱۳٫۸۳۷٫٦٥۹ -        ۸٦۲٫۹۳۹ ۱٫۲۸۷٫۰۱۸ ۲٫۸٦۲٫٦۰۱ ۱٥۸٫٤٦٦ ٤٫۰٤۲٫۷۳٥ ٤٫٦۲۳٫۹۰۰ تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 ۲۷۲،۹۰٥،۷۷٤ -        ۱٤٫۸۱٥٫۸٦۱ ۸۱٫۲٥۷٫۳٥۸ ۲۲٫٤٦۳٫۷٤۹ ۱۷٫٤۰۳٫۳۲۸ ۷۷٫۷۲۲٫۱۰٤ ٥۹٫۲٤۳٫۳۷٤ إجمالي أقساط التأمين المستحقة
 )۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱( -        -        -        -        -        -        -        مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ -        ٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹ -        -        -        -        -        إستثمارات مربوطة بوحدات
 ۱۸٥٫۱۰٤٫٥۷۳ -        -        -        -        -        -        -        موجودات غير موزعة

 ۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥ ۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥ -        -        -        -        -        -        موجودات المساهمين
 ۱٫۷۳۱٫٦۲۹٫٥٥۷        إجمالي الموجودات

         عمليات التأمينمطلوبات 
 ۲۸۸٫۸٦٤٫۲٥۲ -        ۷٫۹۰۹٫۲٥٦ ٤٦٫٤٤۲٫٥٤۷ ٤۱٫۹۹۳٫۱۳۹ ۷٫۷۳۰٫٦۳۳ ۱۲٦٫۱۰۰٫٤۸٤ ٥۸٫٦۸۸٫۱۹۳ أقساط غير مكتسبة

 ٤۰۱٫۷۸٦٫۷٥۳ -        ۱۲٫۷۰۸٫٦۷٦ ٥۳٫۱۹۳٫٦۲٥ ۱۰٤٫۰۰۸٫٦۹۹ ۹٫۸٥۰٫۹۸٥ ۱٦۹٫۹٥۲٫۲۸٦ ٥۲٫۰۷۲٫٤۸۲ مطالبات تحت التسوية
 ۱۲٫۲۹٥٫٤۸۲ -        ۱۳٥٫٤۷٦ ۲٫۲٦۸٫۰۸۷ ۳٫۳۳۰٫٤۳۸ -        ٦٫٥۱٥٫۷۲۳ ٤٥٫۷٥۸ عموالت غير مكتسبة

 ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲ -        ٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲ -        -        -        -        -        في االقساط عجزاحتياطي 
 ۲۳۹٫٦۰۳٫۸۹۳ -        -        -        -        -        -        -        إحتياطي حسابي

 ۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥ ۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥ -        -        -        -        -        -        مطلوبات غير موزعة و فائض
         مطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين ومطلوبات 
 ۱٫۷۳۱٫٦۲۹٫٥٥۷ -              وحقوق المساهمين

 
 
 
 
 
 
 

-٥٤- 
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 تتمة –المعلومات القطاعية    -۳۰
 

 القطاعات الجغرافية)  ب
في المملكة العربية  م۲۰۱٤ ديسمبر ۳۱و م ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱في  تينالمنتهي تينمارست الشركة أعمالها خالل السن

 .السعودية فقط
 

 المقارنةأرقام    -۳۱
، قامت الشركة بموجب ذلك إعادة عرض الزكاة وضريبة )۲(بسبب التغير في عرض الحسابات كما ذكر بإيضاح 

ضمن قائمة الدخل الشامل " الخسارة الشاملة األخرى"الدخل المحملة لفترات المقارنة، والتي تم عرضها كجزء من 
 . ن قائمة التغيرات في حقوق المساهمينضم" عمليات أخرى مع المساهمين"لعمليات المساهمين إلى 

 
ال يوجد اي تأثير إلعادة عرض أرقام المقارنة على االرباح المبقاة وحقوق الملكية كما عرضت في القوائم المالية 

 .م۲۰۱٥لسنة 
 

إلى قامت الشركة خالل السنة الحالية، بإعادة عرض حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير معلن عنها 
لایر  ۱۲٤٫٦۳۱٫٤٥٤ضمن حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية بمبلغ " موجودات عمليات التأمين"

     تم عرض حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة وغير معلن عنها في الفترات السابقة بالصافي في. سعودي
 .ضمن المطالبات تحت التسوية" مطلوبات عمليات التأمين"
 

 القوائم المالية اعتماد   -۳۲
 .م۲۰۱٦فبراير ۱۸هـ الموافق ۱٤۳۷جمادى االولى  ۹اعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في 

 

-٥٥- 
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