ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻟﻔﺘﺮﺗﻲ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻭﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺘﻴﻦ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ

ﺍﻟﻔﻬــﺮﺱ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

ﺻﻔﺤﺔ
۲–۱

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

۳

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

٤

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

٥

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

٦

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

۷

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

۸

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

۹

ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ

۲٦ -۱۰

0B

1B

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(

ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

ﺇﻳﻀﺎﺡ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ

٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰

٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲

۱۲٫٥۸۹٫٦۷۳

۱٤٫۳۲۱٫۷٤۰

ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ

۲۹٫٤٦۸٫۲۸۸

۳۹٫٤۰٦٫۰٤۱

ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

۷

۲٦۲٫۲۲۹٫۱۱۰

۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

۹

٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥

٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ

۱۰

٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷

٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺆﺟﻠﺔ

۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱

۱۳٫۸۳۷٫٦٥۹

ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ

۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱

۱۹٦٫۷۱۲٫۰٥۰

۲٥۰٫٦۰۰٫۸٥۰

۱۹٥٫۷۹۱٫۸۳٤

ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺃﺛﺎﺙ

۱٫۷۷٦٫۰۹٦

۲٫۱۰٤٫۸۳۷

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

۱٫٥۳۸٫۳۷۹٫۲۹۱

۱٫٤۱۱٫٥٤۲٫۸۳۸

ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

٦

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ

۱٫٥٦٥٫٤٥٤

٥٫۷۰٥٫۰۸۱

۲٫٥۰۸٫۰٥۰

٥٦۹٫٦۱۳

ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱

۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

۹

۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱

۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦

ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

۸

۲۰٫٤۷٦٫۸۱٥

۲۰٫۰۷٦٫۰۲٥

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱

۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

۱٫۷٥٤٫۲۳٦٫٥۸۲

۱٫٦۰٦٫۹۹۸٫۱۰۳

-۱-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺇﻳﻀﺎﺡ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺍﺋﻨﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺩﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺯﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺩﺧﻞ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﻋﻼﻭﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮﺍﻛﻤﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

٦

۹

۱۱

۹

-۲-

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۸٫۹٥۲٫٤٥۱
۱۳۷٫۳۰٦٫۸۰٥
۲۳٫۹۱٥٫٦۰۱
۳۲۳٫۰۲۱٫۸۸۱
٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲
۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳
٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥
۱۱٫۷۸٦٫۱٦۸
۱٫٥۳٥٫٦٥۰٫۷۹٦

۱۹٫٦۷٤٫٤٦٥
۱۸۸٫۸۳۸٫۲۱۸
۱۸٫٦۸۷٫۷٦۰
۲۷۷٫۱٥٥٫۲۹۹
٥۹۳٫٦۲۳٫۹۱۲
۱۲٫۲۹٥٫٤۸۲
۲۸۸٫۸٦٤٫۲٥۲
۱۰٫۰٦۳٫۹٥۹
۱٫٤۰۹٫۲۰۳٫۳٤۷

٥٫۰۸٤٫۸۳٤
)(۲٫۳٥٦٫۳۳۹
۱٫٥۳۸٫۳۷۹٫۲۹۱

۲٫۸۳۷٫۲۹٦
)(٤۹۷٫۸۰٥
۱٫٤۱۱٫٥٤۲٫۸۳۸

٦٦۲٫٥۱۳
۱٤٫۲۷۱٫٤٤۲
۱٤٫۹۳۳٫۹٥٥

۱۲٤٫۸۲٤
۱۰٫٥٥۲٫۹۲۷
۱۰٫٦۷۷٫۷٥۱

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥
)(۱۹٫٥۱٤٫۷۸۳
)(۲٫۲۷۳٫۱۹٦
۲۰۰٫۹۲۳٫۳۳٦
۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥
)(۳۸٫۰۹٤٫٤۳۳
۱٦۰٫٦۳۲
۱۸٤٫۷۷۷٫٥۱٤
۱۹٥٫٤٥٥٫۲٦٥

۱٫۷٥٤٫۲۳٦٫٥۸۲

۱٫٦۰٦٫۹۹۸٫۱۰۳

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
)ﺧﺴﺎﺋﺮ(/ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
۲۰۱٤ﻡ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻳﺿﺎﺡ
۷۲٥٫۱۰۹٫۹۹۰ ۸۰۳٫۲۱۳٫۳۱۲
۲۰٦٫۷۸۳٫۹٦۰ ۱۹۷٫۷۳۲٫٤۹۰
)(۳۲۷٫۰۱٥٫۷٥٥) (۳٤۲٫۸٤۳٫۰٦۹) (۱۲۷٫۰۱٤٫۳۱۷
)(۸۰٫۹۲۷٫۳۸۳
۳۹۸٫۰۹٤٫۲۳٥
٤٦۰٫۳۷۰٫۲٤۳
۷۹٫۷٦۹٫٦٤۳ ۱۱٦٫۸۰٥٫۱۰۷ ٥
)(۱۸٫۰۸۰٫٥۸۸) (۱۳۳٫۷۲۱٫٦۷۳) (۳۲٫٤۷۳٫٥۳۳) (۱٥٫۱۳٦٫۱٦۷
٤۰٫٦۱۷٫۷۹۸
٦۱٫٥۲۸٫۳٤۱
٤۹٫۹۷٥٫۸۰۲
۸٫۳٥۰٫۳۷۹
۲۲٫٥۳۷٫۲۱۰
)(۷۲٫۱۹۳٫۳۳۲
۱۷٫٥۰۲٫۲٦۹
(٦٫۷۸٥٫۷۸۸) ٥
٤۲۰٫٦۳۱٫٤٤٥
۳۸۸٫۱۷٦٫۹۱۱
۹۷٫۲۷۱٫۹۱۲ ۱۱۰٫۰۱۹٫۳۱۹ ٥
۲۱٫۹٤۷٫٥۳٥
۱۸٫۸۱۷٫۳۷٥
٦٫۱۳۲٫۷۲۱
٤٫۹۲٦٫۳۱۲

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ
ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ

٥٤٫۸۰۹٫۰۱٦
۹٫۹٦۰٫۱٤۱
٥٫۱۳٤٫۰۲۳
۱۰٫۷٥۰٫۱۹۲
۸٫۹٤۲٫٤۳٤
)(۲۷۷٫۹۲٤٫۳۰٤) (٥۹٫۱۰۳٫٥٦۷

۲٥٫۳٦۳٫۸٦۳
۹۳٦٫۱۱٦
)(۲٤٫٤۱۰٫۸۳۰
)(۳۱٥٫۸۲۱٫۱٤٦

)۷۷۲٫٤۲۰ (٦٫۱۰۱٫۰۷۰
)(۲٫۲۲٥٫۳٤۹
)(۳۸٫۹۱۰٫٤۹۹) (۸٫٦۳۱٫٥٦۰) (۱۱٫٤۲۰٫۱۰۰
)(٥٫۰٤۷٫٤۲۱) (۱٫۰۸۸٫۳۲٥
)(۱٫۱٥۱٫۳۱۲
)(۷۰٫٥۳۳٫۰٤۳) (۹٫٤۳٤٫۷۰۱) (۱۸٫٥٦۹٫۲٤٥
)(۳۹۱٫٦٤۲٫۸٤۷) (۸٤٫۳٥۹٫۲۲۳) (۱۱۲٫۸۲۷٫۹٤۲
۲۲٫٤۷٥٫۳۷۹
۱۱٫٤۷۱٫۸۱۲
٦٫۷۰۷٫۱۳۹

)(۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥
)(٤۰٫۱۲۱٫۷٦۷
)(٤٫۱۷۸٫٤۹۰
)(٦٤٫٥۸۰٫٤۷۲
)(٤٤۲٫۲۱۱٫٥٥۰
۱۲٫۸۹۳٫۷۸۹

)(۸٫۷٥٥٫۰۱۲
۱٫۷۳۷٫۸۳٤
)(۷۹٫٤٦۱٫۹۳٦

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻﺕ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻓﺤﺺ ﻭﺃﺷﺮﺍﻑ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

)٦۷٥٫۸۸۳ (٦٫۷۲۹٫۷۸۱
۱٫۰۰٤٫٥۸٤
۳٫٥۸٤٫۸٦٦
٦٫٤٤۸٫۰٥۷
)(۸٤۳٫۸۱۷
٤۱٤٫۱۱۸٫۲۲٦
۹٥٫۸۳۱٫۰۳٥ ۱۱۹٫٥۳٥٫۰۸۱
)(٥٥۳٫٦۱۱٫٥۲۸) (۱۰۳٫۱۸۸٫۱۰٥) (۱۷٥٫٤٤۷٫۹۳٥
۲٦٦٫۷٤٤٫۷۹۰
۳۳٫۳۳٤٫۳٤٦
۹٤٫۲٤۸٫۱٦٥
)(۲۸٦٫۸٦٦٫۷۳۸) (٦۹٫۸٥۳٫۷٥۹) (۸۱٫۱۹۹٫۷۷۰
)(٤٥،۸٦٦،٥۸۲) (٤٫۳٤۳٫۹۷۲
۱۰٫٤۹۲٫۸٤٦

۹٫۳٦٥٫٤۱۹
۳٫۱٦۰٫۹٤۰
٤٥٥٫۱۰٥٫۳۳۹
)(٤۳۱٫٥۳٦٫۹۰۱
۱٤۰٫۱۲٦٫٥۸٥
)(۲۹۱٫٤۱۰٫۳۱٦
)(٥۰٫۷۱۰٫۸۰۹

۳

)(٦٫۰۳٦٫٤۲٥
٦۷۰٫۷۱٤

-۳-

)(۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱) (۱۰٫۳۲٤٫٦۳۱
۱٫۱٤۷٫۱۸۱

۲٫۲٤۷٫٥۳۸

)(۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰
۱٫۲۸۹٫۳۷۹

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﻓﻲ
ﻤﺒﺮ
ﺩﻳﺴ
۳۱
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
۲۰۱٤ﻡ
۲۰۱٥ﻡ
۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

٦۷۰٫۷۱٤

۱٫۱٤۷٫۱۸۱

۲٫۲٤۷٫٥۳۸

۱٫۲۸۹٫۳۷۹

ﺩﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﺳﻴﻌﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ:
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ )ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ(  /ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

)(۱٫٥٤٦٫۷۸۱

٤۲٦٫٤۷٥

)(۱٫٥٤۷٫٥۲٤

۱٫٦۲۷٫٦۱۷

-

-

)(۳۱۱٫۰۱۰

-

)(۸۷٦٫۰٦۷

۱٫٥۷۳٫٦٥٦

۳۸۹٫۰۰٤

۲٫۹۱٦٫۹۹٦

-٤-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
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ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
۲۰۱٤ﻡ
۲۰۱٥ﻡ
۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻳﺿﺎﺡ

)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺩﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﺧﺎﺻﺔ

۱٫۲۸۳٫۲۰۲

۱٫۲۱۱٫۲۹۹

٤٫۸۳٥٫۳٥٦

٤٫۸٦٤٫٤۹٥

)ﺧﺴﺎﺋﺮ( /ﺍﺭﺑﺎﺡ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

-

-

)(۳۷٥٫۱۹٤

۱۲۳٫٤۰۲

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

۱٫۲۸۳٫۲۰۲

۱٫۲۱۱٫۲۹۹

٤٫٤٦۰٫۱٦۲

٤٫۹۸۷٫۸۹۷

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ

٦٫۰۳٦٫٤۲٥

۱۰٫۳۲٤٫٦۳۱

۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱

۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

)(۲۲۰٫۹۲۸

)(۱۳۸٫۰۸۸

)(۸٥۲٫٤٦٦

)(۷۰٤٫٥۹۱

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

۷٫۰۹۸٫٦۹۹

۱۱٫۳۹۷٫۸٤۲

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

۰٫٥۷

۱٫۱۹

۰٫۷۹

ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﺾ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

۰٫۳٥ ۱٥

-٥-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
7B

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻹﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
۲۰۱٤ﻡ
۲۰۱٥ﻡ
۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

۷٫۰۹۸٫٦۹۹

۱۱٫۳۹۷٫۸٤۲

)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

ﺩﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ ﺳﻴﻌﺎﺩ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻻﺣﻘﺎ ُ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤ�ﺔ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴ��ﺮ ﻓ��ﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤ��ﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟ��ﺔ ﻟﻼﺳ��ﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣ��ﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺍﻟﻤﺤ���ﻮﻝ ﺍﻟ���ﻰ ﺍﻟﺨﺴ���ﺎﺭﺓ)/ﺍﻟ���ﺮﺑﺢ( ﺍﻟﻤﺤﻘ���ﻖ ﻣ���ﻦ
ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

)(۲٫۸۰۹٫۰۲۲

٥۰۹٫۳۰۰

-

-

۳۷٥٫۱۹٤

)(۱۲۳٫٤۰۲

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

٥٫٦۰٤٫۱۹۸

۱۱٫۲۳٥٫۰٥۳

۲۱٫٤۰۱٫۷۰۹

۱٦٫۲۷۳٫٦۱٤

)(۱٦۲٫۷۸۹) (۱٫٤۹٤٫٥۰۱

-٦-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
32B

ﻋﻼﻭﺓ ﺍﻹﺻﺪﺍﺭ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
29B

31B

30B

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
3B

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﻳﻨﺎﻳﺮ ۲۰۱٤

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥

)(٤۹٫٦۱۸٫۸٤۱

)(۲۲٥٫۲٦٦

۱۷۲٫۸٦۷٫۲۰۸

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

-

-

۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

-

۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

ﺩﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ:
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
 ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

-

-

-

٥۰۹٫۳۰۰

٥۰۹٫۳۰۰

-

-

-

)(۱۲۳٫٤۰۲

)(۱۲۳٫٤۰۲

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

-

-

۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

۳۸٥٫۸۹۸

۱٦٫۲۷۳٫٦۱٤

ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ

-

-

)(٤٫۳٦۳٫۳۰۸

-

)(٤٫۳٦۳٫۳۰۸

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥

)(۳۸٫۰۹٤٫٤۳۳

۱٦۰٫٦۳۲

۱۸٤٫۷۷۷٫٥۱٤

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﻳﻨﺎﻳﺮ ۲۰۱٥

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥

)(۳۸٫۰۹٤٫٤۳۳

۱٦۰٫٦۳۲

۱۸٤٫۷۷۷٫٥۱٤

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

-

-

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

-

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

ﺩﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺁﺧﺮ:
 ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
 ﺍﻟﻤﺤﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

-

-

-

)(۲٫۸۰۹٫۰۲۲

)(۲٫۸۰۹٫۰۲۲

-

-

-

۳۷٥٫۱۹٤

۳۷٥٫۱۹٤

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ) ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ( ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

-

-

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

)(۲٫٤۳۳٫۸۲۸

۲۱٫٤۰۱٫۷۰۹

ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ

-

-

)(٥٫۲٥٥٫۸۸۷

-

)(٥٫۲٥٥٫۸۸۷

۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۷۱۱٫۳۱٥

)(۱۹٫٥۱٤٫۷۸۳

)(۲٫۲۷۳٫۱۹٦

۲۰۰٫۹۲۳٫۳۳٦

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ )ﻏﻴﺮ
ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

-۷-

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

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟـ:
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺃﺛﺎﺙ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﺠﺰ ﺃﻗﺴﺎﻁ
ﺩﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺍﺋﻨﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺷﺮﺍء ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺃﺛﺎﺙ
ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻌﺪﺍﺕ ﻣﻜﺘﺒﻴﺔ ﻭﺃﺛﺎﺙ
ﺷﺮﺍء ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ) /ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
)ﺍﻟﻨﻘﺺ(/ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ – ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ
ﻟﻠﺒﻴﻊ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ۳۱
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
۲٫۲٤۷٫٥۳۸

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ۳۱
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
۱٫۲۸۹٫۳۷۹

۲٫۸۳۷٫۸۰۱
۱٫۱٤۱٫٥۷۱
)(٦٫۰٦۰
)(۳۱۱٫۰۱۰
٦۷٥٫۸۸۳
۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱
۲٦٫۸۱۳٫٥٦٤

۲٫۲۳۳٫۹٥۲
۱٫۳۷٥٫۰۱۲
)(۹٫۳٦٥٫٤۱۹
۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰
۷٫۱۳۷٫۳۳٤

)(۸٫۱۲۰٫٦۳۲

۳٫٦۹٤٫٦۸٥

)(۲۹٫۲۱٥٫۱٦۷
۱٫۷۳۲٫۰٦٦
۷۲٫۱۹۳٫۳۳۲
)(۷۷۲٫٤۲۰
)(۸٫۹٤۲٫٤۳٤
۲٫۹۳٤٫۹۹۱
)(٤۱٫٥۹۳٫٦٦۰
)(۱۰٫۷۲۲٫۰۱٤
۳٫۷٤٥٫۸۹٥
)(۱٫۱۱٥٫٥۹۲

)(٤٫۱٤۲٫۸۷٤
۱٫۲٤۰٫۰۱۹
)(۳٫۰٦۰٫۳۳۱
)(۲۲٫٥۳۷٫۲۰۹
۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥
۲٥٫۳٤٦٫۹٤٦
)(۹۳٦٫۱۱٦
۱۱۹٫٥۹٦
۱٥٫۸۳۲٫٦٥۳
۱٫۸۷۸٫۷٤۰
٤۲٫۰۸۳٫۱۱۸
)(٦۲۷٫۰۹۳
٤۱٫٤٥٦٫۰۲٥

)(٥٦۱٫۷۳۱

۲٫٦۳۰٫۳۰۳
)(۸۱۲٫۸۳۰
٦٫۰٦۰
)(٤٫۹۰۹٫۱۹۱
۱۰٫۳٤۸٫٥۷٦

)(۷۲۲٫٦۹۱
)(۲٤٫۹٥۸٫۸۱۳
)(۲٥٫٦۸۱٫٥۰٤

)(۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰
)(۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰
)(۷٫۷۳۷٫۰۸۲
٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲
٥٥٫۲٤٤٫۰٥۰

)(۳٫۰۰۰٫۰۰۰
)(۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۷۷٤٫٥۲۱
٥۰٫۲۰٦٫٦۱۱
٦۲٫۹۸۱٫۱۳۲

)(۱٫۸٥۸٫٥۳٤

۱٫٦۲۷٫٦۱۷

٤٫٦۳۲٫٦۱٥

-۸-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟـ:
ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ) /ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ( ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺾ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﻭﺩﻳﻌﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

۳۷٥٫۱۹٤
)(۲۰٫۲۲۷٫۸٤۱
۳٫۹۸۲٫۸۹۰

)(۱۲۳٫٤۰۲
)(۱۱٫٦۰٤٫٤۱۰
٤٫۱٥۹٫۹۰٤

)(۱٫۹۳۸٫٤۳۷
٥۳۷٫٦۸۹
)(٤۰۰٫۷۹۰

٤٦۳٫۳۹۲
۷٫۳۰۲
--

ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

۲٫۱۸۱٫۳٥۲
)(۱٫٥۳۷٫۳۷۲
٦٤۳٫۹۸۰

٤٫٦۳۰٫٥۹۸
)(۱٫۲۹۷٫۷۸۹
۳٫۳۳۲٫۸۰۹

)(٤٥٫۳٦٤٫۳۷٤
۲٥٫٥۸۰٫۷٦۷

)(۱٤٫٦٤۸٫۰۳۱
۱۲٫۲۰٤٫۹۹۳
)(۲٫٤٤۳٫۰۳۸

۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰
۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰

۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳٫۰۰۰٫۰۰۰

)(٤٫۱۳۹٫٦۲۷

۳٫۸۸۹٫۷۷۱

٥٫۷۰٥٫۰۸۱

۱٫۸۱٥٫۳۱۰

۱٫٥٦٥٫٤٥٤

٥٫۷۰٥٫۰۸۱

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺷﺮﺍء ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﻣﺘﺤﺼﻼﺕ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

)(۱۹٫۷۸۳٫٦۰۷

ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
)ﺍﻟﻨﻘﺺ(/ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ – ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ

)(۲٫٤۳۳٫۸۲۸

-۹-

۳۸٥٫۸۹۸

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-۱

ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ(  -ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ  -ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﺴﺠﻞ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺭﻗﻢ  ۱۰۱۰۲۳٥٦۰۱ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ۲٦ﺟﻤﺎﺩﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ۱٤۲۸ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ۱۲ﻳﻮﻟﻴﻮ
۲۰۰۷ﻡ( .ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ  ٥ﻓﺮﻭﻉ ) ٥ :۲۰۱٤ﻓﺮﻭﻉ( ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ.۲۰۱٥
ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻭﻋﻨﻮﺍﻧﻪ ﻣﺒﻨﻰ ﺍﻟﺼﻔﻮﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ،ﺹ.ﺏ ،۳٥٤۰
ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ  ،۱۱٤۸۱ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ.

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻲ  ۹ﺭﺟﺐ ۱٤۲۸ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ۲۳ﻳﻮﻟﻴﻮ ۲۰۰۷ﻡ.

-۲

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ

ﺗﻢ ﺍﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻲ ﺭﻗﻢ ﻡ٦۰/
ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ۱۸ﺭﻣﻀﺎﻥ ۱٤۲۷ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ۱۱ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ  ،(۲۰۰٦ﻭﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺭﻗﻢ  ۲۳۳ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ۱٦
ﺭﻣﻀﺎﻥ ۱٤۲۷ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ۹ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ .(۲۰۰٦
ﻭﺑﻌﺪ ﺇﺗﻤﺎﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ  ۲٦ﻣﺎﺭﺱ ۲۰۰۷ﻡ ،ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺐ ﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻺﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻭﻓﻲ  ۸ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ۱٤۲۸ﻫـ )ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ۲٤ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،(۲۰۰۷ﺃﺻﺪﺭﺕ
ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺧﻼﻝ ﻣﺎﺭﺱ ،۲۰۰۸ﻣﻨﺤﺖ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻟﻤﺰﺍﻭﻟﺔ ﻧﺸﺎﻁﻬﺎ .ﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ  ۳۰ﺻﻔﺮ ۱٤۳۲ﻫـ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ۳ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ۲۰۱۱ﻡ.

-۳

ﺃﺳﺲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ

ﺗﻢ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻭﺍﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ ﻭﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﻴـﺎﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗـﻢ " – ۳٤ﺍﻟﺘﻘـﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴـﺔ".

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﺮﺃ ﺟﻨﺒﺎ ً ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ .۲۰۱٤
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﺪﻓﺎﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ .ﻳﺘﻢ
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﺗﺮ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻮﺯﻳﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ  ٪۱۰ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻱ ﺍﻟﻰ ﺣﻤﻠﺔ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻰ  ٪۹۰ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻟﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.

-٤

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ

ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ  ،۲۰۱٤ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺃﺩﻧﺎﻩ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ:

-۱۰-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۰ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-٤

ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ،ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ ۲۰۱۰ﻡ ۲۰۱۲-ﻡ ﻭ ۲۰۱۱ﻡ ۲۰۱۳-ﻡ
ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮﺍﻡ ۲۰۱۰ﻡ۲۰۱۲-ﻡ ﻭ۲۰۱۱ﻡ۲۰۱۳-ﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻄﺒﻖ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ  ۱ﻳﻮﻟﻴﻮ ۲۰۱٤ﻡ .ﺻﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻌﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) – (۱۳ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ .ﻭﺗﻮﺿﺢ ﺃﺳﺲ
ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎﺕ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺬﻣﻢ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ﻗﺼﻴﺮﺓ ﺍﻷﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺑﻌﻤﻮﻟﺔ ﺑﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺨﺼﻢ ﻏﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ .ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (۱۳ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ
ً
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ،ﻧﻮﺿﺢ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺣﺘﻰ
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻌﺘﺰﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ )ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻧﻄﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻋﻨﺪ ﺳﺮﻳﺎﻥ
ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ .ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮﻫﺎ
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﺍﺭﻳﺦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) – (۹ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (۹ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ،ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ
ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) ،(۳۹ﻭﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ
ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) .(۳۹ﻭﻗﺪ ﺳﺮﻯ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ،ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ۱
ﻳﻨﺎﻳﺮ ۲۰۱۳ﻡ ،ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (۹ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﺍﻻﻟﺰﺍﻣﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺎﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ،ﻭ ﺍﻻﻓﺼﺎﺣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۱ﻡ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺮﻳﺎﻥ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻲ ﻓﻲ ۱
ﻳﻨﺎﻳﺮ ۲۰۱٥ﻡ.
ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ  ۱۹ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،۲۰۱۳ﺃﺻﺪﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ۹ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
)ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﻭﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  (۹ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ۹ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ .ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﻓﻲ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻋﺎﻡ  ،۲۰۱٤ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ  ۹ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺇﻟﺰﺍﻣﻴﺎ ﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ ۳۱
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸ﻡ .ﻳﺒﺤﺚ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ
) (۹ﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻢ ) (٤ﺣﺘﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎﺭ
ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ.
ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ۲۰۱۲ﻡ۲۰۱٤-ﻡ
ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ۲۰۱۲ﻡ۲۰۱٤-ﻡ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ
ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ  ۱ﻳﻨﺎﻳﺮ ۲۰۱٦ﻡ.
ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻱ )ﺗﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ )( (۱
ﻋﺪﻝ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺭﻗﻢ ) (۱ﻋﺮﺽ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﺩﺭﺍﺝ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﺗﻄﺒﻖ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﻟﻠﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺃﻭ ﺑﻌﺪ  ۱ﻳﻨﺎﻳﺮ ۲۰۱٦ﻡ.

-۱۱-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-٥

ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(  ) /﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ(
ﺻﺎﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۸۱٫٤۲٦٫۷٥٤
)(۷۹٫۷۱۷٫٥۰۹
۱٦۱٫۱٤٤٫۲٦۳
۳٥٫۳۷۸٫۳٥۳
)(۱٫۲۰۹٫۸۷٤
۳٦٫٥۸۸٫۲۲۷
۱۱٦٫۸۰٥٫۱۰۷
)(۸۰٫۹۲۷٫۳۸۳
۱۹۷٫۷۳۲٫٤۹۰
)(٦٫۷۸٥٫۷۸۸
۸٫۳٥۰٫۳۷۹
)(۱٥٫۱۳٦٫۱٦۷
)(۷۲٫٥۷۷٫۰۰٤

ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

۱۸۲٫٥۹٦٫۳۲۳

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(  ) /﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ(
ﺻﺎﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۳۸٫۱۹۹٫۹۰۲
)(۱۲۰٫٤۰۸٫٦٤۳
۱٥۸٫٦۰۸٫٥٤٥
٤۱٫٥٦۹٫۷٤۱
)(٦٫٦۰٥٫٦۷٤
٤۸٫۱۷٥٫٤۱٥
۷۹٫۷٦۹٫٦٤۳
)(۱۲۷٫۰۱٤٫۳۱۷
۲۰٦٫۷۸۳٫۹٦۰
۱۷٫٥۰۲٫۲٦۹
٤۹٫۹۷٥٫۸۰۲
)(۳۲٫٤۷۳٫٥۳۳
)(۷۷٫۰۳۸٫٥۱٥

۱۱۰٫۰۱۹٫۳۱۹

۹۷٫۲۷۱٫۹۱۲

ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

۱۷٤٫۳۱۰٫٤۲۷

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(  ) /﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ(
ﺻﺎﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۳۰۷٫٦۳٤٫۳۱۲
)(۳۲٤٫٥۹۳٫٤۲٦
٦۳۲٫۲۲۷٫۷۳۸

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

۱۷۰٫۹۸٥٫٥۷٤

) (۱۸,۲٤۹,٦٤۳

۱٥۲٫۷۳٥٫۹۳۱

ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

۸۰۳٫۲۱۳٫۳۱۲

)(۳٤۲٫۸٤۳٫۰٦۹

٤٦۰٫۳۷۰٫۲٤۳

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

)(۱۳۳٫۷۲۱٫٦۷۳
٦٦۹،٤۹۱،٦۳۹

٦۱٫٥۲۸٫۳٤۱
)(۲۸۱،۳۱٤،۷۲۸

)(۷۲٫۱۹۳٫۳۳۲
۳۸۸،۱۷٦،۹۱۱

ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(  ) /﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ(
ﺻﺎﻓﻲ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

٥٤٦٫۳۲۳٫۲۹٤

)(۳۱٤٫۳٤۱٫۸۰٦

۲۳۱٫۹۸۱٫٤۸۸

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

۱۷۸٫۷۸٦٫٦۹٦

)(۱۲٫٦۷۳٫۹٤۹

۱٦٦٫۱۱۲٫۷٤۷

ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

۷۲٥٫۱۰۹٫۹۹۰

)(۳۲۷٫۰۱٥٫۷٥٥

۳۹۸٫۰۹٤٫۲۳٥

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

)(۱۸٫۰۸۰٫٥۸۸

٤۰٫٦۱۷٫۷۹۸

۲۲٫٥۳۷٫۲۱۰

ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

۷۰۷٫۰۲۹٫٤۰۲

)(۲۸٦٫۳۹۷٫۹٥۷

٤۲۰٫٦۳۱٫٤٤٥

-۱۲-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺍﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

-٦

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(  ) /﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ(

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺻﺎﻓﻲ

ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

۳۱۱٫٤۱٥٫۸۹۳

)(۲٤٤٫۱۹۳٫۳۲۹

٦۷٫۲۲۲٫٥٦٤

۱۱٫٦۰٥٫۹۸۸

)(٦٫٤۰۷٫٥۲۱

٥٫۱۹۸٫٤٦۷

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

۳۲۳٫۰۲۱٫۸۸۱

)(۲٥۰٫٦۰۰٫۸٥۰

۷۲٫٤۲۱٫۰۳۱

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۲٦٥٫۷۱۳٫٤۸۷

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(  ) /﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ(
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
)(۱۸۹٫٤٥۷٫٥۱۳

ﺻﺎﻓﻲ
۷٦٫۲٥٥٫۹۷٤

۱۱٫٤٤۱٫۸۱۲

)(٦٫۳۳٤٫۳۲۱

٥٫۱۰۷٫٤۹۱

۲۷۷٫۱٥٥٫۲۹۹

)(۱۹٥٫۷۹۱٫۸۳٤

۸۱٫۳٦۳٫٤٦٥

ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

-۷

ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۳۰۳٫٤۰۹٫٥۹۹
)(٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹
۲٦۲٫۲۲۹٫۱۱۰

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ
ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻟﻢ
ﺗﻨﺨﻔﺾ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
-

ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻟﻢ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻟﻐﺎﻳﺔ  ۹۰ﻳﻮﻡ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۸۰ﻳﻮﻡ

۱٤۸٫۳٤۲٫٦۰۷
۱٤۸٫۳٤۲٫٦۰۷

٥٦٫۷۱۰٫٥۹۱
)(٥٫٦۱۲٫۰۷٤
٥۱٫۰۹۸٫٥۱۷

ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻟﻢ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۸۰ﻳﻮﻡ
۹۸٫۳٥٦٫٤۰۱
)(۳٥٫٥٦۸٫٤۱٥
٦۲٫۷۸۷٫۹۸٦

ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ
ﺍﻟﺴﺪﺍﺩ ﻭﻟﻢ
ﺗﻨﺨﻔﺾ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
-

۱۹۳٫۱۲۱٫۹۲۸

۱۸٫۸٦۲٫٦۷۳

٦۰٫۹۲۱٫۱۷۳

)(۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱

-

-

)(۲٫۸۲۹٫٤۰۱

)(۳۷٫۰٦۲٫٤۳۰

۲۳۳٫۰۱۳٫۹٤۳

-

۱۹۳٫۱۲۱٫۹۲۸

۱٦٫۰۳۳٫۲۷۲

۲۳٫۸٥۸٫۷٤۳

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۲۷۲٫۹۰٥٫۷۷٤

-۱۳-

ﻟﻐﺎﻳﺔ  ۹۰ﻳﻮﻡ

ﺃﻗﻞ ﻣﻦ  ۱۸۰ﻳﻮﻡ

ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۱۸۰ﻳﻮﻡ

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ:

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
۳٤٫۹٦۸٫۷۷٥

ﺍﻟﻤﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

۱٫۲۸۸٫٦٥۸

٤٫۹۲۳٫۰٥٦

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹

۳۹٫۸۹۱٫۸۳۱

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

-۸

ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ

-۹

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ:

ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ً ﻷﻧﻈﻤﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋ�ﻦ ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ ﺍﻟﻨﻘ�ﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑ�ﻲ ﺍﻟﺴ�ﻌﻮﺩﻱ ،ﻗﺎﻣ�ﺖ ﺍﻟﺸ�ﺮﻛﺔ ﺑﺈﻳ�ﺪﺍﻉ  ٪۱۰ﻣ�ﻦ ﺭﺃﺱ
ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻟﺪﻯ ﺑﻨﻚ ﺗ�ﻢ ﺗﺤﺪﻳ�ﺪﻩ ﻣ�ﻦ ﻗﺒ�ﻞ ﻣﺆﺳﺴ�ﺔ ﺍﻟﻨﻘ�ﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑ�ﻲ ﺍﻟﺴ�ﻌﻮﺩﻱ ،ﻭﺗﺘﻀ�ﻤﻦ
ﺍﻟﻮﺩﻳﻌ���ﺔ ﻋﺎﺋ���ﺪ ﻣﺴ���ﺘﺤﻖ ﻋﻠﻴﻬ���ﺎ ﻛﻤ���ﺎ ﻓ���ﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴ���ﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ ﺑﻤﺒﻠ���ﻎ  ٤۷٦٫۸۱٥﷼ ﺳ���ﻌﻮﺩﻱ )۲۰۱٤ﻡ ۷٦٫۰۲٥ :﷼
ﺳﻌﻮﺩﻱ( .ﺇﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺴﺤﺐ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ .ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺣﺘﻔﺎﻅ ﺑﻬ�ﺬﻩ ﺍﻟﻮﺩﻳﻌ�ﺔ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ،ﻣﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ.

ﺳﻨﺪﺍﺕ  -ﻣﺪﺭﺟﺔ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ  -ﻣﺪﺭﺟﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٥
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
٥٤٫٤۷۷٫۸۷٦
٤٫۸۲٦٫۰۳۹
٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
٥۱٫۰٥۲٫۹۲٥
۱٥٫۲۳۷٫۸۹۸
٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳

ﺗﻢ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ  ۲٫۳٥٦٫۳۳۹﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
) ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ  ٤۹۷٫۸۰٥ :﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ( ﺿﻤﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ.

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ :
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ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﺻﻜﻮﻙ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺃﺳﻬﻢ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ
ﻣﺪﺭﺟﺔ

۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤
۹٫۱٦۹٫۳۸۹
۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳

-۱٤-

٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰
۳٫۲۲۳٫۰۷۸
٥۸٫۲۲۳٫۰۷۸

۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤
٥٥٫۰۰۰٫۰۰۰
۹٫۱٦۹٫۳۸۹
۳٫۲۲۳٫۰۷۸
۱٦۷٫۳۹۱٫۳۷۱

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-۹

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﺪﺭﺟﺔ
۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤
۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤
۱۰۷٫۱۹۳٫۷۰۸

ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﺻﻜﻮﻙ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺃﺳﻬﻢ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
28B

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ )ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ
۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤
٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰
٤۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤
۳٫۲۲۳٫۰۷۸
۳٫۲۲۳٫۰۷۸
۱٥۰٫٤۱٦٫۷۸٦
٤۳٫۲۲۳٫۰۷۸

ﺗﻢ ﻋﺮﺽ )ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ(/ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﻗﺪﺭﻫﺎ  ۲٫۲۷۳٫۱۹٦﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ )۳۱
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٤ﻡ  :ﺑﺮﺑﺢ ﻭﻗﺪﺭﻩ ۱٦۰٫٦۳۲﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ( ﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ.

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻴﺘﻢ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ ﻋﻨﺪ ﺑﻴﻊ ﺃﺻﻞ ﻣﺎ ﺃﻭ ﺳﺪﺍﺩﻩ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ )ﺃﻭ
ﺃﺳﻮﺍﻕ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪﺓ( ﺑﻴﻦ ﺃﻁﺮﻑ ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﺗﻤﺖ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻌﺮ ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻁﺮﻕ ﺗﺴﻌﻴﺮ ﺃﺧﺮﻯ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻛﺜﻴﺮﺍً ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺪﻓﺘﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ.

ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻬﺮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻨﻬﺎ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ:
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ:

ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻂ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ )ﺃﻱ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺴﻌﻴﺮ(.
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﻧﺸﻂ ﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺃﺧﺮﻯ ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻁﺮﻕ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪﺧﻼﺗﻬﺎ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٥ﻡ ﻭ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٤ﻡ  ،ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﺴﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﺭﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻤﺎﻝ .ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪﺭﺝ ﺿﻤﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ:

 (۱ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ
٥٤٫٤۷۷٫۸۷٦
٤٫۸۲٦٫۰۳۹
٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
-

-۱٥-

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٥٤٫٤۷۷٫۸۷٦
٤٫۸۲٦٫۰۳۹
٥۹٫۳۰۳٫۹۱٥

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-۹

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﻬﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

(۲

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ
٥۱٫۰٥۲٫۹۲٥
۱٥٫۲۳۷٫۸۹۸
٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ )ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
-

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
٥۱٫۰٥۲٫۹۲٥
۱٥٫۲۳۷٫۸۹۸
٦٦٫۲۹۰٫۸۲۳

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
-

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤
۹٫۱٦۹٫۳۸۹

ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ
۹۹٫۹۹۸٫۹۰٤
۹٫۱٦۹٫۳۸۹

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳

-

ﺳﻨﺪﺍﺕ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ
۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤
۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤
۱۰۷٫۱۹۳٫۷۰۸

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ )ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
-

-

۱۰۹٫۱٦۸٫۲۹۳

ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۹٤٫۹٥۰٫۹۱٤
۱۲٫۲٤۲٫۷۹٤
۱۰۷٫۱۹۳٫۷۰۸

ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺤﻮﻳﻼﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ ﻭ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ.
ﺗﻢ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٥۸٫۲۲۳٫۰۷۸﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ) ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٤ﻡ  ٤۳٫۲۲۳٫۰۷۸ :﷼
ﺳﻌﻮﺩﻱ( ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﺎﻝ ﻧﺸﻄﺔ ﺃﻭ ﻭﺳﺎﺋﻂ ﺃﺧﺮﻯ ﺫﺍﺕ ﻣﺼﺪﺍﻗﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ.

-۱۰

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ

ﻳﻤﺜـﻞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﻧﺎﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ:

ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ
ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ

-۱٦-

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
٥۷۲٫٥۳۱٫۱٥۲

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
٥۷٤٫٥۲٥٫۸۰٥

۱٤٫٤۳۷٫٤۷٥

۱۲٫٥٥٦٫۹۷٤

٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷

٥۸۷٫۰۸۲٫۷۷۹

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-۱۰

ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻳﺗﻡ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﺩﻳﻕ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻳﺔ ﻭﺍﻷﺟﻧﺑﻳﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺻﻭﻝ ﻭﺍﻟﺗﻲ ﺗﻡ ﺗﻘﺩﻳﻣﻬﺎ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺩﻳﺭ
ﺍﻟﺻﻧﺩﻭﻕ.

-۱۱

ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ

-۱۲

ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ

-۱۳

ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

-۱٤

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺮﺡ ﺑﻪ ﻭﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ  ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ ﻭ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ.
ﻣﻦ  ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ﺳﻬﻢ .ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺃﺳﻤﻴﺔ ﻗﺪﺭﻫﺎ  ۱۰﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ ﻟﻠﺴﻬﻢ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ.

ﻁﺒﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻭﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ً ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺭﻗﻢ ۲) ۷۰ﺯ( ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻥ ﺗﺤﻮﻝ  %۲۰ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ  /ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺣﺘﻰ
ﻳﺴﺎﻭﻱ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ .ﻭﻧﻈﺮﺍً ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺘﺮﺍﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٥ﻡ ،ﻟﻢ ﺗﻘﻢ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺤﻮﻳﻞ ﺃﻱ ﻣﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ
ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ.

ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻣﻘﺎﻣﺔ ﺿﺪﻫﺎ ﺧﻼﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻭ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﻭﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺆ ﺃﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ ،ﻓﺎﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ( ﺳﻮﻑ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺟﻮﻫﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ.

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ ﻭ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ ﻭ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ:

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

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ (

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ (

 -ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

۳۷٫۲٥۸٫۳۹۳

۱۷٫۸٦۸٫۰۷٥

 -ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ

۱۳۳٫۹۱۸٫٦۷٥

۹٤٫٥۲٤٫۱۲٦

 ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

۹٫۳۰٦٫۰۷۱

۳٫۰۷٥٫۳۷۱

۱٤٤٫۳٤۷٫٦۲٥

٤۰٫۰٥۱٫۲٥۰

 -ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻻﺕ

٥٫۷٥۱٫۱٤۲

٥٫۲۱۸٫۹۱۹

 -ﺩﺧﻞ ﻋﻤﻮﻻﺕ

٤٦٫۳٤۲٫٤٤۸

۱٦٫٥٦٦٫۷٥۷

ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺧﺮﻯ
 -ﺍﺗﻌﺎﺏ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻄﺮﻑ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺛﺎﻟﺚ

٦٫۰۹٥٫۰۸۳

۲٫٦۰۹٫٤۹٦

ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

 -ﻣﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ

٥٫٥۹٤٫۰۸٦

٦٫۸۰۸٫٥۲٥

ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ

 -ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻭﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ

۱٫۱۲۰٫٥۹٦

۲٤۲٫٤۳۷

-۱۷-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-۱٤

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻅﻔﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻢ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ،ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ،ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ .ﻭﻳﺘﻜﻮﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺪﺭﺍء ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﻢ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ،ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﺪﺍﺭ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﻭ ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻬﺔ
ﻣﻨﺘﺴﺒﺔ ﻭﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ.
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﻜﻴﺔ ،ﻭﺃﻏﻠﺒﻴﺘﻬﺎ ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ.
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻬﺎﻣﺔ ﺃﻋﻼﻩ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺃﺩﺭﺟﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻷﺭﺻﺪﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ:

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

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

 -ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

۷٫٤۷٦٫۰٥۳

۳٫۱۱۷٫۹٦۳

 -ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ

۲۰٫۱۸۳٫۹۹۰

۹٫۸۱٦٫٥۳۱

 -ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺩﺍﺋﻨﺔ

٤۰٫٦۳٤٫۱٤۹

٥۰٫٥۰٤٫۱۷٥

 -ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ

۲٫٥٦۷٫٦٦٤

٦٫۰۳٦٫۲٥٥

ﺗﺸﻤﻞ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ) :ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺱ.ﻥ.ﺃ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﻣﻴﻨﺎ ﻫﻮﻟﺪﻳﻨﺞ – ﺑﺮﻣﻮﺩﺍ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺃﻱ ﺟﻲ ﺩﺑﻲ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ
ﻓﺮﻧﺴﺎ .ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺃﻱ ﺟﻲ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﻭﺭﻟﺪ ﻭﺍﻳﺪ ﻛﻴﺮ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ.
ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ .ﻳﻮﻟﺮ ﻫﻴﺮﻣﺲ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺱ .ﺇﻳﻪ ﺯﻳﻮﺭﺥ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﻫﻮﻧﺞ ﻛﻮﻧﺞ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻁﺮ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻫﻮﻟﻨﺪﺍ .ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺳﻨﻐﺎﻓﻮﺭﺓ.
ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﻧﻴﻮﺯﻳﻠﻨﺪﺍ .ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ .ﺍﻟﺒﻨﻚ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ .ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﺟﻴﺮ .ﻧﻜﺴﺖ ﻛﻴﺮ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ .ﻭ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎﻝ.

-۱٥

ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﺾ

ﺻﺎﻓﻲ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻌﺪﺩ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﺾ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً
ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۷٫۰۹۸٫٦۹۹

۱۱٫۳۹۷٫۸٤۲

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰

۰٫۳٥

۰٫٥۷

۱٫۱۹

۰٫۷۹

-۱۸-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
 -۱٦ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻤﺎﺷﻴﺎ ﻣﻊ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،ﺗﻢ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺃ(
ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﻬﺎ ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺗﻬﺎ .ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻓﻮﻋﺔ ﻟﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ.

ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻭﺷﺒﻪ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ،ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺎ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻌﺪﺍﺕ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ.
ﻻ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺻﺪﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﺔ ،ﻭﻣﻜﺎﻓﺄﺓ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻢ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ.
ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺑﻼﻍ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻭ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺯﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺻﺎﻧﻊ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺮﺍﻛﻤﻲ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ
ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ.

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ ﻟﻐﺮﺽ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ:

 :ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
 :ﺍﻹﻧﺸﺎءﺍﺕ
ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
 :ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻄﺒﻲ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
 :ﺣﺮﻳﻖ ﻭﺳﺮﻗﺔ ﻭﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
 :ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭ ﺑﺤﺮﻱ
ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ
ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ  :ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ

-۱۹-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ  ۳۰ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٥ﻡ
21B

-۱٦

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ

ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

٦۱٫۷٤٤٫۸۳٥

۲٦٫٥۱۱٫٥۰۹

۱٦٫۲٦٤٫۸٥۹

۳۰٫۰۰۲٫٦۷٦

۲٦٫٦۲۰٫۳۸٤

۳٦٫٥۸۸٫۲۲۷

-

۱۹۷٫۷۳۲٫٤۹۰

)(۱٫٤۳۱٫۸۸۸

)(۲۲٫۳۳٤٫۸۹۷

)(۱۰٫۲٤۳٫۳٥۰

)(۲۲٫۲۰٦٫۸۳۰

)(۲۳٫٥۰۰٫٥٤٤

)(۱٫۲۰۹٫۸۷٤

-

)(۸۰٫۹۲۷٫۳۸۳

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

٦۰٫۳۱۲٫۹٤۷

٤٫۱۷٦٫٦۱۲

٦٫۰۲۱٫٥۰۹

۷٫۷۹٥٫۸٤٦

۳٫۱۱۹٫۸٤۰

۳٥٫۳۷۸٫۳٥۳

-

۱۱٦٫۸۰٥٫۱۰۷

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ

٤٥٫٤۲۲٫۷۹۰

٤٫۲۸٥٫٤۱٦

۱۲٫۰۳۱٫۱۱۷

۷٫۰٤٤٫۰٦۷

٤٫۷۸۲٫٥۳٤

۳٦٫٤٥۳٫۳۹٥

-

۱۱۰٫۰۱۹٫۳۱۹

-

-

-

-

-

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ

۱٫۰۰٤٫٥۸٤

-

۱٫۰۰٤٫٥۸٤

)(٤٤٫۰٦۹٫٤٥۱

)(٥۳٦٫۲۹٦

)(۷٫۳۸۸٫۹۳۹

٥۳۸٫۹٤۲

۷۰٤٫۹۲۳

)(۲۸٫۷۱۱٫۱۱٥

-

)(۷۹٫٤٦۱٫۹۳٦

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ

-

-

-

-

-

)(۲٫۲۲٥٫۳٤۹

-

)(۲٫۲۲٥٫۳٤۹

)ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ(  /ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ

)(۳٫۲۷۷٫۷۳۲

۳٫۰٦۹٫٤٦۷

)(۱٫٤۰۱٫٦٥۷

)(٥٫٤۷٥٫۲۱٦

)(٥۱۸٫٤۱۳

۱٫۱۰۹٫۷٦۳

-

)(٦٫٤۹۳٫۷۸۸

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻓﺤﺺ ﻭﺃﺷﺮﺍﻑ

)(۳۰۸٫۷۲٤

)(۱۳۲٫٥٥۷

)(۸۱٫۳۲٤

)(۱٥۰٫۰۱۳

)(۲۹٥٫۷٥۳

)(۱۸۲٫۹٤۱

-

)(۱٫۱٥۱٫۳۱۲

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ

)(۲٫۲۳۳٫۱۱۷

٦٫٦۸٦٫۰۳۰

۳٫۱٥۹٫۱۹۷

۱٫۹٥۷٫۷۸۰

٤٫٦۷۳٫۲۹۱

۷٫٤٤۸٫۳۳۷

-

۲۱٫٦۹۱٫٥۱۸

ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

-

۳٫٥۸٤٫۸٦٦

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

-

)(۱۸٫٥٦۹٫۲٤٥

ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

٦٫۷۰۷٫۱۳۹

ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

)(٦۷۰٫۷۱٤

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

۱٫۲۸۳٫۲۰۲

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

-

-

-

-

-

-

-

)(۲۲۰٫۹۲۸

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

۷٫۰۹۸٫٦۹۹

-۲۰-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٥ﻡ
2B

-۱٦

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

ﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ

ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۱۹۸٫۹۷۸٫٤۷۱

۱۰۷٫۲٤۱٫٦٥۱

۱۰۳٫۱۳٥٫۳۷٥

۱٤۲٫۹۹۷٫٤۸۳

۷۹٫۸۷٤٫۷٥۸

۱۷۰٫۹۸٥٫٥۷٤

)(٤٫۳۰۰٫۹٦۲

)(۹۰٫۲۹۲٫۷۰٦

)(٥٤٫۰۰٥٫۷۰٥

)(۱۱٥٫۳۱۰٫۷٦۸

)(٦۰٫٦۸۳٫۲۸٥

)(۱۸٫۲٤۹٫٦٤۳

-

)(۳٤۲٫۸٤۳٫۰٦۹

۱۹٤٫٦۷۷٫٥۰۹
۱٤۷٫۲۰٤٫۱٤٤

۱٦٫۹٤۸٫۹٤٥
۱٤٫۸٦۲٫۳۰۹

٤۹٫۱۲۹٫٦۷۰
۲۸٫۳۹۲٫۳۸٥

۲۷٫٦۸٦٫۷۱٥
۲٥٫۲۸۰٫۷۳۳

۱۹٫۱۹۱٫٤۷٤
۲۱٫۷۱۲٫۷۱۸

۱٥۲٫۷۳٥٫۹۳۱
۱٥۰٫۷۲٤٫٦۲۲

-

٤٦۰٫۳۷۰٫۲٤۳
۳۸۸٫۱۷٦٫۹۱۱

)(۱٫۳۷۷٫۸٤۷

)(۱۸٫۰۲٦٫۷۲۷

)(۱٫٦٦٥٫٤۳۷

)(۹٫۱۹۲٫۹۰۹

٦۷٥٫۸۸۳
)(۱۲۹٫۳٦۹٫۷۷٥

-

٦۷٥٫۸۸۳

-

)(۲۷۷٫۹۲٤٫۳۰٤

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ

-

-

-

-

-

۷۷۲٫٤۲۰

-

۷۷۲٫٤۲۰

)ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ(  /ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ

)(۱۱٫٤۹۷٫۷۳٦

۳٫۸٦۰٫۱۰٦

)(۲٫۹٦۷٫۰۸۸

)(٥٫٤۰۱٫۹٦۱

)(۳۹۹٫٤٥۷

)(۳٫٦۸٦٫۹۸۸

-

)(۲۰٫۰۹۳٫۱۲٤

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻓﺤﺺ ﻭﺃﺷﺮﺍﻑ

)(۹۹٤٫۸۹۲
۱٦٫٤۱۹٫۹۰۷

)(٥۳٦٫۲۰۸
۱٦٫۸۰۸٫۳٦۰

)(٥۱٥٫٦۷۷
٦٫۸۸۲٫۸۹۳

)(۷۱٤٫۹۸۷
۱۷٫٤۹۸٫۳٤۸

)(۱٫٤۳۰٫۷۲۹
۱۰٫٦۸۹٫٦۲۳

)(۸٥٤٫۹۲۸
۱۸٫۲٦۱٫۲۳٤

-

)(٥٫۰٤۷٫٤۲۱
۸٦٫٥٦۰٫۳٦٥

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

-

٦٫٤٤۸٫۰٥۷
)(۷۰٫٥۳۳٫۰٤۳

ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

۲۲٫٤۷٥٫۳۷۹

ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

)(۲٫۲٤۷٫٥۳۸

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

٤٫٤٦۰٫۱٦۲

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

-

-

-

-

-

-

-

)(۸٥۲٫٤٦٦

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻻﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ -
)(۱۱۸٫۲۹۱٫٦۰۹
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

۸۰۳٫۲۱۳٫۳۱۲

۲۳٫۸۳٥٫٥۳۷

-۲۱-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
23B

-۱٦

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻟﺼﺤﻲ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۳٥٤٫۲۲۳

۱٤٥٫۰۹۳٫٥٦۹

۲٤٫٤٤۸٫۰۰۲

٤۱٫۸۱۹٫٦٤٦

۳۸٫۷۰٦٫۱۳۰

۷٫۸۱۸٫۸۲۱

-

۲٥۸٫۲٤۰٫۳۹۱

۳٫٤٥۹٫٥۰۱

۸۲٫۳۰۲٫۷۳٤

-

۱۰۳٫۷۸۳٫٦۸۹

٥٤٫٦٤۷٫٤۰٥

٦٫٤۰۷٫٥۲۱

-

۲٥۰٫٦۰۰٫۸٥۰

۸٫۰۹۹٫۹٥۹

٤٫۳۹۹٫٥۲٦

۲٫۹۷٤٫٥٤۱

٤٫۳٤۱٫٥۸۳

۱٫٦۳٥٫۱٤٤

٥۰۷٫٥۳۸

-

۲۱٫۹٥۸٫۲۹۱

ﻣﺨﺼﺺ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ

۷۲٫۹۹۱٫۹۲٦

٦۸٫۳٤۲٫۲۷۱

٤۹٫۸۸۳٫۰۱۱

۲٦٫۲۳۷٫۱۲۷

٦۸٫٦۰۹٫٥٦۰

۱۷٫۳٤٥٫۷۰٤

-

۳۰۳٫٤۰۹٫٥۹۹

-

-

-

-

-

-

-

ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ

)(٤۱٫۱۸۰٫٤۸۹

-

-

-

-

-

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ

٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷

-

٥۸٦٫۹٦۸٫٦۲۷

-

-

-

-

-

-

-

ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

۱٥۸٫۳۸۲٫۰۲۲

-

-

-

-

-

-

۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱

۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱

ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ

۱٫۷٥٤٫۲۳٦٫٥۸۲

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ

۱۰٦٫۲۳۰٫۱۲۱

۱٥۷٫۰۹۸٫۸۳۱

٤۸٫۰۰۷٫۷۹۹

٥۳٫۲۹٥٫۳٤٥

٤٤٫۹٥۳٫۲۸٥

۱۳٫۰۰۰٫٥٤٤

-

٤۲۲٫٥۸٥٫۹۲٥

۳٥٫٦۰۰٫۹۲۹

۸۷٫۲٦٤٫۷۳۰

۱۰٫۳۳۷٫۱۷۲

۱۱۱٫۸۰۰٫۲٦۰

٦٦٫٤۱۲٫۸۰۲

۱۱٫٦۰٥٫۹۸۸

-

۳۲۳٫۰۲۱٫۸۸۱

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ

٥۳٫۸٤٦

۲٫۸۹۰٫۸۸٤

-

۹٫۸٦٥٫۰۲۷

۲٫۰٥۳٫۷٦٦

۳٦٦٫۹٥۰

-

۱٥٫۲۳۰٫٤۷۳

-

-

-

-

-

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻭﻓﺎﺋﺾ

٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲

-

٥۹۲٫۸٥۱٫٤۹۲

-

-

-

-

-

-

-

۱۸٤٫٦۸۹٫٥۲۰

۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱

۲۱٥٫۸٥۷٫۲۹۱

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ

ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

۱٫۷٥٤٫۲۳٦٫٥۸۲

-۲۲-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
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 -۱٦ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻟﻠﺜﻼﺛﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ
ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﺠﺰ ﺃﻗﺴﺎﻁ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
)ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ(  /ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻓﺤﺺ ﻭﺃﺷﺮﺍﻑ
ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۲۱٫۱۷۰٫۹۲۹

۷۰٫۱٦۷٫۱۳٥

٥٫٤٤۰٫٤۷٥

۲۳٫٤۲۹٫۷۰۰

۳۸٫٤۰۰٫۳۰٦

٤۸٫۱۷٥٫٤۱٥

-

۲۰٦٫۷۸۳٫۹٦۰

)(۹۰۱٫۰٥۳

)(٦٦٫٦۳٥٫۰۰۹

)(۳٫۱۳۹٫۰۹۷

)(۱۸٫۳۸٦٫۰۰٤

)(۳۱٫۳٤۷٫٤۸۰

)(٦٫٦۰٥٫٦۷٤

-

)(۱۲۷٫۰۱٤٫۳۱۷

۲۰٫۲٦۹٫۸۷٦

۳٫٥۳۲٫۱۲٦

۲٫۳۰۱٫۳۷۸

٥٫۰٤۳٫٦۹٦

۷٫۰٥۲٫۸۲٦

٤۱٫٥٦۹٫۷٤۱

-

۷۹٫۷٦۹٫٦٤۳

٤۰٫۲۷۸٫۱۹۲

۳٫۱٥٥٫۱۹۹

٤٫٦٤۱٫۹٦٤

٥٫۱۰٤٫۷۲۳

٥٫۰۱۳٫٤٥٥

۳۹٫۰۷۸٫۳۷۹

-

۹۷٫۲۷۱٫۹۱۲

-

-

-

-

-

)(٦٫۷۲۹٫۷۸۱

)(۳٥٫۲٥۱٫۷۲٦
٥٫۱۳٤٫۰۲۳

)(٥۲٤٫۱۷۱
-

)(۳٫۲۳٤٫۷۱۰
-

)(۲٫۳۹٦٫۲۷٥
-

)(۲۳٤٫٥۳٤
-

)(۲۲٫٥۹٦٫۱۷٤
-

-

-

-

-

-

)(٦٫۱۰۱٫۰۷۰

-

)(٦٫۷۲۹٫۷۸۱
)(٦٤٫۲۳۷٫٥۹۰
٥٫۱۳٤٫۰۲۳
)(٦٫۱۰۱٫۰۷۰

)(۳٫۱٦۲٫٤۱۰

)(۲٫۰۰٤٫۳۷۹

)(۱۳٤٫۰۱٦

۲٫۲۱۱٫۹٥۹

٦۱٦٫٥۰۸

)(۲٦٫٥۰۱

-

)(۲٫٤۹۸٫۸۳۹

)(۱۰٥٫۸٥٥

)(۳٥۰٫۸۳٥

)(۲۷٫۲۰۳

)(۱۱۷٫۱٤۸

)(۲٤٦٫٤۰۷

)(۲٤۰٫۸۷۷

)(۱٫۰۰۸٫۳۲٥

٦٫۸۹۲٫۲۲٤

۲۷٥٫۸۱٤

۱٫۲٤٦٫۰۳٥

٤٫۸۰۳٫۲٥۹

٥٫۱٤۹٫۰۲۲

۳٫۳۸۳۹۷٦

-

-

-

-

)(۸٤۳٫۸۱۷

-

-

-

-

-

-

-

)(۹٫٤۳٤٫۷۰۱

-

-

-

-

-

-

-

۱۱٫٤۷۱٫۸۱۲

-

-

-

-

-

-

-

)(۱٫۱٤۷٫۱۸۱

-

-

-

-

-

-

۱٫۲۱۱٫۲۹۹

۱٫۲۱۱٫۲۹۹

-

-

-

-

-

-

)(۱۳۸٫۰۸۸

)(۱۳۸٫۰۸۸

۲۱٫۷٥۰٫۳۳۰

۱۱٫۳۹۷٫۸٤۲

-۲۳-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
25B

 -۱٦ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ

ﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﻬﺮﺍً ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۱٥٥٫۱۷۸٫٥۳۲

۱۱٦٫٦۰۳٫۸٤٤

٥٥٫۲۹۳٫۹٥٤

۱۱٤٫۸۹۱٫۰۰۸

۱۰٤٫۳٥٥٫۹٥٦

۱۷۸٫۷۸٦٫٦۹٦

-

۷۲٥٫۱۰۹٫۹۹۰

ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ

)(۳٫۹٤٤٫۰۲۳

)(۱۰٥٫۱٦۸٫۳۱٥

)(۳۰٫۸۸۳٫٥۷٤

)(۹۳٫۹٤۲٫۷۸۹

)(۸۰٫٤۰۳٫۱۰٥

)(۱۲٫٦۷۳٫۹٤۹

-

)(۳۲۷٫۰۱٥٫۷٥٥

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

۱٥۱٫۲۳٤٫٥۰۹

۱۱٫٤۳٥٫٥۲۹

۲٤٫٤۱۰٫۳۸۰

۲۰٫۹٤۸٫۲۱۹

۲۳٫۹٥۲٫۸٥۱

۱٦٦٫۱۱۲٫۷٤۷

-

۳۹۸٫۰۹٤٫۲۳٥

۱۷٦٫۳۳۳٫٤۸۰

۱۱٫۳٤٤٫۸۲۱

۲۷٫۹۷٥٫۲۸۲

۱۸٫۹۳٥٫۲٦۸

۲۲٫٦٦۱٫٥۰۰

۱٦۳٫۳۸۱٫۰۹٤

-

٤۲۰٫٦۳۱٫٤٤٥

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺑﻮﻁﺔ
ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺒﺪﺓ

-

-

-

-

-

۹٫۳٦٥٫٤۱۹

)(۱٥۸٫۸۸۸٫۲۰۲

)(۲٫۸۰۱٫۸۲۹

)(۲۰٫۹۹۱٫۱٦۲

)(٥٫۰٥٥٫۷۷۰

)(۳٫۱٤۰٫٤۸۳

)(۱۲٥٫۸۷۹٫۸۱٦

-

)(۳۱٦٫۷٥۷٫۲٦۲

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﺠﺰ ﺍﻗﺴﺎﻁ

-

-

۹۳٦٫۱۱٦

-

-

-

-

۹۳٦٫۱۱٦

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

-

-

-

-

-

)(۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥

)ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ(  /ﺩﺧﻞ ﺍﻟﻌﻤﻮﻻﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ

)(۱٥٫۲۸۸٫۸٤۲

)(۳۲٫٤٦٥

)(۱٫٦٦٥٫۲۳۲

٤٫۰۷۳٫۱۳٤

۱٫۳۳۸٫۱۱۲

)(٦٫٥۹۸٫۹۳۹

-

)(۱۷٫٥۰۹٫٦۷٥
)(۱۸٫۱۷٤٫۲۳۲

ﺃﺗﻌﺎﺏ ﻓﺤﺺ ﻭﺃﺷﺮﺍﻑ

)(۷۷٥٫۸۹۳

)(٥۸۳٫۰۱۹

)(۲۷٦٫٤۷۰

)(٥۷٤٫٤٥٥

)(۱٫۰۷٤٫۷۲۰

)(۸۹۳٫۹۳۳

-

)(٤٫۱۷۸٫٤۹۰

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺍﻻﻛﺘﺘﺎﺏ

۱٫۳۸۰٫٥٤۳

۷٫۹۲۷٫٥۰۸

٥٫۹۷۸٫٥۳٤

۱۷٫۳۷۸٫۱۷۷

۱۹٫۷۸٤٫٤۰۹

۲۱٫۸٦٤٫۱٥۰

-

۷٤٫۳۱۳٫۳۲۱

ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ

-

-

-

-

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ

-

-

-

-

-

-

-

۳٫۱٦۰٫۹٤۰

-

)(٦٤٫٥۸۰٫٤۷۲

ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

۱۲٫۸۹۳٫۷۸۹

ﺍﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

-

)(۱٫۲۸۹٫۳۷۹

ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

-

-

-

-

-

-

٤٫۹۸۷٫۸۹۷

٤٫۹۸۷٫۸۹۷

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ

-

-

-

-

-

-

)(۷۰٤٫٥۹۱

)(۷۰٤٫٥۹۱

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ

۹٫۳٦٥٫٤۱۹

۱٥٫۸۸۷٫۷۱٦

-۲٤-

ﺷﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
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-۱٦

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

 ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺣﺼﺔ ﻣﻌﻴﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻛﺘﺘﺎﺏ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻣﺆﺟﻠﺔ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺃﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻓﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻬﺎ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﺃﻗﺴﺎﻁ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻋﻤﻮﻻﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁﺔ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺯﻋﺔ ﻭ ﻓﺎﺋﺾ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭ ﻓﺎﺋﺾ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
ﻭ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

٤,۹۰۸,۱۲۱

ﻋﺎﻡ ﺃﺧﺮﻯ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻭ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۲۸٥,٦٦۰

۱۱٦,۱۸۱,۸٥۸

۳,٥٥۰,۳٦۱

۸۹,۲٥۹,٤۷۲

٤,٦۲۳,۹۰۰

٤,۰٤۲,۷۳٥

۱٥۸,٤٦٦

٥۹,۲٤۳,۳۷٤

۷۷,۷۲۲,۱۰٤

۱۷,٤۰۳,۳۲۸

۲۲,٤٦۳,۷٤۹

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
﷼ ﺳﻌﻮﺩﻱ

۳۲,۹۲۳,٤۲۱

۳۷,٦۷٤,۱٤۸

٤,۷۳۸,۸٤۲

-

۱۹٦,۷۱۲,۰٥۰

۸۱,۱۰٦,۲٦۳

۱٥,٥٤۱,٤۱۷

٦,۳۳٤,۳۲۱

-

۱۹٥,۷۹۱,۸۳٤

۲,۸٦۲,٦۰۱

۱,۲۸۷,۰۱۸

۸٦۲,۹۳۹

-

۱۳,۸۳۷,٦٥۹

۸٦٫۲٥٦٫۷۰۸

۱٤,۸۱٥,۸٦۱

-

۲۷۷٫۹۰٥٫۱۲٤

-

-

)(۳۹, ۸۹۱,۸۳۱

٥۸۷,۰۸۲,۷۷۹

-

٥۸۷,۰۸۲,۷۷۹

-

۱۹۷٫۳۹۲٫۲۷٤

۱۹٥,٤٥٥,۲٦٥

۱۹٥,٤٥٥,۲٦٥
۱٫٦۲٤٫۲۸٥٫۱٥٤

۷,۷۳۰,٦۳۳
٥,٦٤۰,۹٦۱

٥۸,٦۸۸,۱۹۳
٥۲,۰۷۲,٤۸۲

۱۲٦,۱۰۰,٤۸٤
۹٤,۰۱٦,۳۸٥

٤٥,۷٥۸

٦,٥۱٥,۷۲۳

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

٤۱,۹۹۳,۱۳۹
۹۱,۸٤۲,۷٥۹

٤٦,٤٤۲,٥٤۷
۲۲,۱٤۰,۹۰۰

۷,۹۰۹,۲٥٦
۱۱,٤٤۱,۸۱۲

-

۲۸۸,۸٦٤,۲٥۲
۲۷۷,۱٥٥,۲۹۹

۳,۳۳۰,٤۳۸

۲,۲٦۸,۰۸۷

۱۳٥,٤۷٦

-

۱۲,۲۹٥,٤۸۲

-

-

٥۹۳,٦۲۳,۹۱۲

-

٥۹۳,٦۲۳,۹۱۲

-

-

-

۲٥٦٫۸۹۰٫۹٤٤

-

-

۱۹٥,٤٥٥,۲٦٥

۱۹٥,٤٥٥,۲٦٥
۱٫٦۲٤٫۲۸٥٫۱٥٤

-۲٥-

ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺃﻟﻴﺎﻧﺰ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ(
ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ( )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻓﻲ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥ﻡ
-۱٦

ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺏ(

-۱۷

ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ
ﺗﺰﺍﻭﻝ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎﻁﺎﺗﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻓﻘﻂ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ ۳۱
ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۲۰۱٥ﻡ ﻭ  ۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٤ﻡ.

ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ
ﺍﻋﺘﻤﺪﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﺰﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ  ۸ﺭﺑﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ۱٤۳۷ﻫـ  ،ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻖ  ۱۸ﻳﻨﺎﻳﺮ
۲۰۱٦ﻡ .

-۲٦-

