
 

-١ - 

 
 

  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني  لیانزأ شركة
  (شركة مساھمة سعودیة)

  
  تقریر مراجعي الحساباتوالقوائم المالیة 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

  
 
 
   

 صفحة فھــرسال

 ١ تقریر مراجعي الحسابات

 ٣ – ٢ قائمة المركز المالي 

 ٤  قائمة الدخل لعملیات التأمین

  ٥   قائمة الدخل الشامل لعملیات التأمین

 ٦  قائمة الدخل لعملیات المساھمین

  ٧  قائمة الدخل الشامل لعملیات المساھمین

 ٨ قائمة التغیرات في حقوق المساھمین 

 ٩  قائمة التدفقات النقدیة لعملیات التأمین

 ١٠  قائمة التدفقات النقدیة لعملیات المساھمین

   ٥٨ -١١ إیضاحات حول القوائم المالیة 
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  التعاوني (شركة مساھمة سعودیة)لیانز السعودي الفرنسي للتأمین أشركة    
  قائمة المركز المالي  

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
   

  إيضاح  
٢٠١٦  

 لایر سعودي
 

٢٠١٥  
 لایر سعودي

          موجودات عملیات التأمین

 ٥٥,٢٤٤,٠٥٠  ٧٧,٢٢١,١٦٤  ٦ نقدية وشبه نقدية

 ١٢,٥٨٩,٦٧٣  ١١,٩٨١,٢٩١  ٧ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ٢٩,٤٦٨,٢٨٨  ٧٤,١٠٥,١٩٥  أ -٨ إعادة تأمين مدينةأرصدة 

 ٢٩١,٤١٧,٠٤٨  ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧  ٩ أقساط تأمين مستحقة

 ٥٩,٣٠٣,٩١٥  ٦٠,١٤١,٣٩٦  أ- ١٠ متاحة للبيعاستثمارات 

 ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧  ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤  ١١ مربوطة بوحداتاستثمارات 

 ٢١,٩٥٨,٢٩١  ٢٢,٠٨٩,٠٢٤  ١٢ وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 ٢٥٨,٢٤٠,٣٩١  ٢٣٦,٤٦٠,٤٩٧  ١٩ معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبةحصة 

 ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤  ٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩  ١٦ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 ١,٧٧٦,٠٩٦  ٢,٣٨٩,٣٧٥  ١٣ ممتلكات ومعدات

 ١,٦٩٢,٤٧٤,٣١٣  ١,٧٥٦,٥٤٣,٨٠٢    إجمالي موجودات عملیات التأمین

       

       المساھمینموجودات 

 ١,٥٦٥,٤٥٤  ١٦,٢٧٢,٤١٧  ٦  نقدية وشبه نقدية

 ٢,٥٠٨,٠٥٠  ٢,١٧٢,٠٨٥  ٧  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ٢٣,٩١٥,٦٠١  ١٨,٧٧٢,٤٦١    مستحق من عمليات التأمين

 ١٦٧,٣٩١,٣٧١  ١٨٠,٢٥٣,٥٨٢  ب- ١٠  متاحة للبيعاستثمارات 

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٤  وديعة نظامية

 ٤٧٦,٨١٥  ٦٧٩,٥٦٩  ١٤  عوائد استثمار الوديعة النظامية

 ٢١٥,٨٥٧,٢٩١  ٢٣٨,١٥٠,١١٤    إجمالي موجودات المساھمین

       

 ١,٩٠٨,٣٣١,٦٠٤  ١,٩٩٤,٦٩٣,٩١٦     الموجوداتإجمالي 

  
  

 
  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز

          
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
  

  من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  لیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة مساھمة سعودیة)أشركة 
  (تتمة)قائمة المركز المالي  

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١كما في 
 

  إيضاح  
٢٠١٦  

 لایر سعودي
 

٢٠١٥  
 لایر سعودي

          عملیات التأمین وفائض مطلوبات
 ٣٨,١٤٠,٣٨٩  ٤١,٧٣٢,٠٨٥  ١٥  أخرى ومطلوبات مستحقة مصروفات

 ١٣٧,٣٠٦,٨٠٥  ٢١٨,٧٥٤,٧٤١  ب-٨  دائنة تأمين إعادة أرصدة

 ٢٣,٩١٥,٦٠١  ١٨,٧٧٢,٤٦١    المساھمين عمليات الى مستحق

  -  ٦,٠٧٧,٧٢٢  ٢٨  أحتياطي عجز األقساط
 ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥  ٣٨٦,١٣٠,١٥٢  ١٦  التسوية تحت مطالبات

  ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢  ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢  ١٧  مربوطة بوحداتاستثمارات مطلوبات 

 ١٥,٢٣٠,٤٧٣  ١١,٩٥١,٦٠٨  ١٨  مكتسبة غير عموالت دخل

 ٤٢٢,٥٨٥,٩٢٥  ٤٥٩,٢٥٧,٢٨٨  ١٩  مكتسبة غير تأمين أقساط

 ١١,٧٨٦,١٦٨  ١٢,٨٢٨,٤٣١  ٢٠  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة

 ١,٦٨٩,٧٤٥,٨١٨  ١,٧٤٩,٢١١,٠٦٠   إجمالي مطلوبات عملیات التأمین
  

  فائض عملیات التأمین
  

 
 

 
 ٥,٠٨٤,٨٣٤  ٧,٧٣٦,٨٧٢    الفائض المتراكم

 )٢,٣٥٦,٣٣٩(  (٤٠٤,١٣٠)  أ- ١٠  متاحة للبيعالستثمارات لال احتياطي القيمة العادلة

 ١,٦٩٢,٤٧٤,٣١٣  ١,٧٥٦,٥٤٣,٨٠٢    و فائض عملیات التأمین  إجمالي مطلوبات

       مطلوبات وحقوق المساھمین 
  

  مطلوبات المساھمین
     

  ١٨٥,٦٩٨  ٥٠,٣٦٥  ١٥  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات

 ٤٧٦,٨١٥  ٦٧٩,٥٦٩  ١٤  الوديعة النظامية العائد المؤجل على االستثمار في

 ١٤,٢٧١,٤٤٢  ١٦,٠٦٥,٨٩٤  ج- ٢١  مستحقةزكاة وضريبة دخل 

 ١٤,٩٣٣,٩٥٥  ١٦,٧٩٥,٨٢٨    إجمالي مطلوبات المساھمین

  
  حقوق المساھمین

     

 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٢  رأس المال

 ٢٢,٧١١,٣١٥  ٢٢,٧١١,٣١٥    عالوة إصدار

 )١٩,٥١٤,٧٨٣(  (٤٤٨,٣٧٩)    خسائر متراكمة

 )٢,٢٧٣,١٩٦(  (٩٠٨,٦٥٠)  ب- ١٠  متاحة للبيعالستثمارات لال احتياطي القيمة العادلة

 ٢٠٠,٩٢٣,٣٣٦  ٢٢١,٣٥٤,٢٨٦    إجمالي حقوق المساھمین

 ٢١٥,٨٥٧,٢٩١  ٢٣٨,١٥٠,١١٤    إجمالي مطلوبات وحقوق المساھمین

إجمالي مطلوبات و فائض عملیات التأمین ومطلوبات 
  وحقوق المساھمین

  ١,٩٠٨,٣٣١,٦٠٤  ١,٩٩٤,٦٩٣,٩١٦ 

  
  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز

          
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
 

    من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  ایضاح 
٢٠١٦  

 لایر سعودي
  ٢٠١٥  

 لایر سعودي

 ٨٠٣,٢١٣,٣١٢ ٨٣٦,٢٧٢,٠٣٠ ٢٣  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 )٣٤٢,٨٤٣,٠٦٩( (٢٧٧,٨٣١,٣٩٩) ٢٣ أقساط إعادة التأمين المسندة

 ٤٦٠,٣٧٠,٢٤٣ ٥٥٨,٤٤٠,٦٣١  صافي أقساط التأمین المكتتبة 

 )١٣٣,٧٢١,٦٧٣( (٣٦,٦٧١,٣٦٣) ٢٣ التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 ٦١,٥٢٨,٣٤١ (٢١,٧٧٩,٨٩٤) ٢٣ المكتسبة 
 )٧٢,١٩٣,٣٣٢( (٥٨,٤٥١,٢٥٧) ٢٣ صافي التغیر في األقساط غیر المكتسبة 

 ٣٨٨,١٧٦,٩١١ ٤٩٩,٩٨٩,٣٧٤ ٢٣ صافي أقساط التأمین المكتسبة

 ١٨,٨١٧,٣٧٥ ١٧,٥٣٩,٧٤٤ ١٨ عموالت مكتسبة 
ستثمارات االأرباح غير محققة عن 

 ٦٧٥,٨٨٣ ١٤,٥٩٧,٠٦٩  المربوطة بوحدات
 ٦,٤٤٨,٠٥٧ ٧,٩٩٥,٤٨٨  إيرادات أخرى

 ٤١٤,١١٨,٢٢٦ ٥٤٠,١٢١,٦٧٥  إجمالي اإلیرادات 
 )٥٥٣,٦١١,٥٢٨( (٤٦٢,٢٣٠,٨٤٤) ١٦ إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ٢٦٦,٧٤٤,٧٩٠ ١٣٢,٠١٥,٤٧٨ ١٦ المدفوعة 

 )٢٨٦,٨٦٦,٧٣٨( (٣٣٠,٢١٥,٣٦٦)  صافي المطالبات المدفوعة 
التغيرات في إجمالي المطالبات تحت 

 )١٧٠,٧٧٣,٦٦٦( ٦١,٧٩٨,٨١٣  التسوية
من التغيرات في حصة معيدي التأمين 

 ١٧٩,٧١٦,١٠٠ (١٠٨,٠٤٧,٥٨٥)  المطالبات تحت التسوية
 ٨,٩٤٢,٤٣٤ (٤٦,٢٤٨,٧٧٢)   التغیر في المطالبات تحت التسویة

 )٢٧٧,٩٢٤,٣٠٤( (٣٧٦,٤٦٤,١٣٨)  صافي المطالبات المتكبدة 

 - (٦,٠٧٧,٧٢٢) ٢٨ عجز األقساط احتياطيالتغير في 
مربوطة استثمارات مطلوبات التغير في 

 ٧٧٢,٤٢٠ (٨٥٥,٠٨٠) ١٧ بوحدات
 )٣٨,٩١٠,٤٩٩( (٤٨,٩١٩,٢٢٧) ١٢ عموالت  مصروفات

 )٥,٠٤٧,٤٢١( (٥,٤٢٤,٩٦٥)  شرافإأتعاب فحص و
 )٧٠,٥٣٣,٠٤٣( (٧٥,٨٦٠,١٥٧) ٢٤ عمومية وإدارية  مصروفات

 )٣٩١,٦٤٢,٨٤٧( (٥١٣,٦٠١,٢٨٩)  مصروفاتإجمالي المطالبات وال
 ٢٢,٤٧٥,٣٧٩ ٢٦,٥٢٠,٣٨٦  للسنة الفائضصافي 
المحول إلى قائمة الدخل  الفائضصافي 

 )٢٠,٢٢٧,٨٤١( (٢٣,٨٦٨,٣٤٧)  لعمليات المساھمين 
صافي فائض عملیات التأمین بعد حصة 

 ٢,٢٤٧,٥٣٨ ٢,٦٥٢,٠٣٩   سنةالمساھمین لل

 
 
  

  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز
          
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
  

   من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

  السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة مساھمة سعودیة) ألیانزشركة 
   عملیات التأمین الدخل ل قائمة 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 
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  شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة مساھمة سعودیة)

  تتمة -لعملیات التأمین الشامل قائمة الدخل  
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

 
 
   

٢٠١٦  
 لایر سعودي

٢٠١٥  
 لایر سعودي

    
صافي فائض عملیات التأمین بعد حصة المساھمین 

   سنةلل
 

 ٢,٢٤٧,٥٣٨ ٢,٦٥٢,٠٣٩ 

  الدخل إلى قائمة سیعاد تصنیفه الحقاً  دخل شامل آخر
 :بالً قتعند الوفاء بشروط محددة مس لعملیات التأمین

   

  المتاحة للبيعستثمارات لال التغير في القيمة العادلة
  أ- ١٠ايضاح 

 (١,٥٤٧,٥٢٤) ١,٩٥٢,٢٠٨ 

استثمارات استبعاد من  االرباح المحققةمحول إلى ال
  للبيعمتاحة 

 - (٣١١,٠١٠) 

 ٣٨٩,٠٠٤ ٤,٦٠٤,٢٤٧   سنةللمن عملیات التأمین الشامل ي الدخل إجمال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
 
  

  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز
          
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
  

  
  من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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  ایضاح 
٢٠١٦  

 لایر سعودي
٢٠١٥  

 لایر سعودي

     ٤,٨٣٥,٣٥٦      ٣,٥٨٢,٩٠٣  دخل عموالت خاصة

ستثمارات (خسائر) محققة من اال/ارباح 
 المتاحة للبيع

 (٣٧٥,١٩٤)      ١١١,٥٥٩ 

 ٤,٤٦٠,١٦٢       ٣,٦٩٤,٤٦٢  إجمالي اإلیرادات  

عمليات إلى قائمة الدخل من الفائض المحول 
  ، صافيالتأمين

  ٢٠,٢٢٧,٨٤١     ٢٣,٨٦٨,٣٤٧ 

 (٨٥٢,٤٦٦)     (٣,١٣٣,٢٦٢) ٢٤ عمومية وإدارية مصروفات

 ٢٣,٨٣٥,٥٣٧    ٢٤,٤٢٩,٥٤٧  سنةلل الدخلصافي 

 ١,١٩     ١,٢٢ ٢٧  سنةالسهم األساسي والمخفض لل ربح

  
  
 
 
  
  

  
  
  
  

  
  

 
  
  
  
  
  
  

  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز
          
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
 
 
  

  من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى ١عتبر اإليضاحات المرفقة من ت
  

 مساھمة سعودیة)شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة 
   لعملیات المساھمینائمة الدخل ق

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 
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٢٠١٦  

 لایر سعودي
          ٢٠١٥    
   لایر سعودي        

 ٢٣,٨٣٥,٥٣٧ ٢٤,٤٢٩,٥٤٧ سنةلل دخلالصافي 

  
 ال��دخل إل��ى قائم��ة الحق��اُ  تص��نیفهس��یعاد  دخ��ل ش��امل آخ��ر

    لعملیات المساھمین 
 – المتاح���ة للبي���عس���تثمارات التغي���ر ف���ي القيم���ة العادل���ة لال

 (٢,٨٠٩,٠٢٢) ١,٤٧٦,١٠٥ ب -١٠ايضاح 
 اس����تبعادم����ن  ةالمحقق���� الخس����ارة/ )ال����ربح(المح����ول ال����ى 

 ٣٧٥,١٩٤ (١١١,٥٥٩)  متاحة للبيعاستثمارات 

 ٢١,٤٠١,٧٠٩ ٢٥,٧٩٤,٠٩٣  عملیات المساھمین للسنةإجمالي الدخل الشامل من 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز
          
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
  
  
  
  
  

 من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 
  

 ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة مساھمة سعودیة)شركة 
  قائمة الدخل الشامل لعملیات المساھمین 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

 
 

 



 

-٨ - 

 
 

 السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة مساھمة سعودیة) ألیانزشركة 
  قائمة التغیرات في حقوق المساھمین 

 
  

  
 

 رأس المال
  لایر سعودي

  
  عالوة اإلصدار
 لایر سعودي

 
  متراكمةالخسائر ال

  لایر سعودي

احتیاطي القیمة العادلة 
متاحة الستثمارات الل

  للبیع
  لایر سعودي

 
 اإلجمالي

  لایر سعودي

            

 ١٨٤,٧٧٧,٥١٤ ١٦٠,٦٣٢ )٣٨,٠٩٤,٤٣٣( ٢٢,٧١١,٣١٥ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد كما في 

  سنةلل الدخلصافي 
 -  - ٢٣,٨٣٥,٥٣٧ -  ٢٣,٨٣٥,٥٣٧ 

    دخل شامل آخر:
 

 
 

ستثمارات التغير في القيمة العادلة لال- 
 )٢,٨٠٩,٠٢٢( )٢,٨٠٩,٠٢٢( -  -  -   المتاحة للبيع

المحول إلى قائمة الدخل لعمليات  - 
 ٣٧٥,١٩٤ ٣٧٥,١٩٤ -  -  -   المساھمين

  سنةالشامل لل دخلإجمالي ال
- - ٢١,٤٠١,٧٠٩ )٢,٤٣٣,٨٢٨( ٢٣,٨٣٥,٥٣٧ 

ايضاح -وضريبة الدخلمخصص الزكاة 
(٥,٢٥٥,٨٨٧) -    (٥,٢٥٥,٨٨٧)     -  -   ٢١ 

 ٢٠٠,٩٢٣,٣٣٦ )٢,٢٧٣,١٩٦( )١٩,٥١٤,٧٨٣( ٢٢,٧١١,٣١٥ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   م٢٠١٥ دیسمبر ٣١الرصید كما في 

       

 ٢٠٠,٩٢٣,٣٣٦ (٢,٢٧٣,١٩٦) (١٩,٥١٤,٧٨٣) ٢٢,٧١١,٣١٥ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠١٦يناير  ١الرصيد كما في 

  سنةللدخل الصافي 
- - ٢٤,٤٢٩,٥٤٧ - ٢٤,٤٢٩,٥٤٧ 

 - -  دخل شامل آخر:
- 

- 
- 

ستثمارات العادلة لالالتغير في القيمة   - 
 ١,٤٧٦,١٠٥ ١,٤٧٦,١٠٥  - -  المتاحة للبيع

عمليات للى قائمة الدخل إ المحول  - 
 (١١١,٥٥٩) (١١١,٥٥٩)  - -  المساھمين

  سنةلل لإجمالي الدخل الشام
- - ٢٥,٧٩٤,٠٩٣ ١,٣٦٤,٥٤٦ ٢٤,٤٢٩,٥٤٧ 

ايضاح -وضريبة الدخلمخصص الزكاة 
(٥,٣٦٣,١٤٣) - (٥,٣٦٣,١٤٣) - -  ٢١ 

 ٢٢١,٣٥٤,٢٨٦ (٩٠٨,٦٥٠) (٤٤٨,٣٧٩) ٢٢,٧١١,٣١٥ ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠  م٢٠١٦ دیسمبر ٣١الرصید كما في 

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  

  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
  

 من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 
 

 



 

-٩ - 

 
 

 شركة ألیانز السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة مساھمة سعودیة)
   تأمینقائمة التدفقات النقدیة لعملیات ال

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

  ایضاح  األنشطة التشغیلیة
٢٠١٦  

    لایر سعودي

٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ٢,٢٤٧,٥٣٨  ٢,٦٥٢,٠٣٩   فائض عمليات التأمين بعد حصة المساھمينصافي 

      التعديالت لـ:

 -  ١,١١٤,٧٢٧    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  إطفاء عالوة اإلستثمار
٢,٢٣٤,٦٥١  ٢٠ 

 
٢,٨٣٧,٨٠١ 

 ١,١٤١,٥٧١  ٧٤٧,٣٦٩  ١٣  أقساط االستثمار استهالك

  ٢,٦٠٦,٠٦٧   )١,٠٠٠,٠٠٠(  أ- ٨  تحصيلها ألرصدة اعادة التأمين المدينةمخصص ديون مشكوك في 
  ١,٢٨٨,٦٥٨   (١,٨٤٦,٧٢٢)  ٩  مستحقةالتأمين القساط مخصص ديون مشكوك في تحصيلها أل

 )٦,٠٦٠(  -    ممتلكات ومعدات استبعادأرباح 

  متاحة للبيعاستثمارات استبعاد من أرباح  
  مربوطة بوحداتاستثمارات ن مأرباح غير محققة 

  -  )٣١١,٠١٠( 
  (١٤,٥٩٧,٠٦٩)  ٦٧٥,٨٨٣ 

 ٢٠,٢٢٧,٨٤١  ٢٣,٨٦٨,٣٤٧   عمليات التأمينفائض  حصة المساھمين من
  داتوالتشغيلي قبل التغيرات في الموجالفائض 

  والمطلوبات التشغيلية
 ١٣,١٧٣,٣٤٢  

 
٣٠,٧٠٨,٢٨٩  

      التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة:
 )٨,١٢٠,٦٣٢(  (١٣٠,٧٣٣)    وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 )٥٦١,٧٣١(  ٨,٩١٤,٠٤٢    مربوطة بوحداتاستثمارات 
  ٧,٣٣١,٦٨٦   )٤٣,٦٣٦,٩٠٧(    أرصدة اعادة تأمين مدينة

  )٥٩,٦٩١,٧٦٣(   (١١٨,٧٨٠,٠٨٧)    أقساط تأمين مستحقة
 ١,٧٣٢,٠٦٧  ٦٠٨,٣٨٢    مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

  ٧٢,١٩٣,٣٣٢   ٥٨,٤٥١,٢٥٧    ، صافيتأمين غير مكتسبةأقساط 
 )٧٧٢,٤٢٠(  ٨٥٥,٠٨٠    مربوطة بوحداتاستثمارات احتياطي 

 )٨,٩٤٢,٤٣٤(  ٤٦,٢٤٨,٧٧٢    ، صافيالتسويةمطالبات تحت 
 -   ٦,٠٧٧,٧٢٢    قساطأعجز  احتياطي

 ٢,٩٣٤,٩٩١  (٣,٢٧٨,٨٦٥)    دخل عموالت غير مكتسبة
 )٥١,٥٣١,٤١٣(  ٨١,٤٤٧,٩٣٦    أرصدة إعادة تأمين دائنة

 ١٨,٤٦٥,٩٢٤  ٣,٥٩١,٦٩٦    مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات
 ٣,٧٤٥,٨٩٦  ٥٣,٥٤١,٦٣٧   العمليات منالنقدية 

 )١,١١٥,٥٩٢(  (١,١٩٢,٣٨٨)  ٢٠  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  ٢,٦٣٠,٣٠٤   ٥٢,٣٤٩,٢٤٩   األنشطة التشغیلیة منصافي النقدیة 

      ستثماریهاألنشطة اال
 )٨١٢,٨٣٠(  (١,٣٦٠,٦٤٨)  ١٣  معدات ممتلكات وشراء 

  معداتممتلكات ومتحصالت من بيع 
  متاحة للبيعاستثمارات شراء 

  -  ٦,٠٦٠ 

  )٤,٩٠٩,١٩٢(   -  أ- ١٠

 ١٠,٣٤٨,٥٧٦  -  أ- ١٠  متاحة للبيعاستثمارات متحصالت من بيع 

 ٤,٦٣٢,٦١٤  (١,٣٦٠,٦٤٨)    ستثماریهألنشطة االمن ا / )(المستخدمة في صافي النقدیة

         األنشطة التمویلیة

 )١٥,٠٠٠,٠٠٠(  (٢٩,٠١١,٤٨٧)    مساھمينالمستحق الى عمليات 

 )١٥,٠٠٠,٠٠٠(  (٢٩,٠١١,٤٨٧)    صافي النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلیة

 )٧,٧٣٧,٠٨٢(  ٢١,٩٧٧,١١٤    في النقدیة وشبه النقدیة  )النقص(/  الزیادة

 ٦٢,٩٨١,١٣٢  ٥٥,٢٤٤,٠٥٠    السنةالنقدية وشبه النقدية في بداية 

 ٥٥,٢٤٤,٠٥٠  ٧٧,٢٢١,١٦٤ ٦  سنةال النقدیة وشبه النقدیة في نهایة

      غیر نقدیة –معلومات إضافیة 
 )١,٥٤٧,٥٢٤(  ١,٩٥٢,٢٠٨  أ- ١٠  المتاحة للبيعستثمارات التغيرات في القيمة العادلة لال

  

  محمد قوبر    عبدالرحمن الصغیر    اكزافییر دینیز
   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي

 
   من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

 
 



 

-١٠ - 

 
 

 السعودي الفرنسي للتأمین التعاوني (شركة مساھمة سعودیة) ألیانزشركة 
   لعملیات المساھمین  التدفقات النقدیةقائمة 

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 
 

  
  
  
  

  محمد قوبر    الصغیرعبدالرحمن     اكزافییر دینیز
          
          
          

   المدير المالي التنفيذي    عضو مجلس اإلدارة    الرئيس التنفيذي
  

 من ھذه القوائم المالية جزءً  ٣٣إلى  ١تعتبر اإليضاحات المرفقة من 

      

  
  یضاحا

٢٠١٦  
    لایر سعودي

٢٠١٥  
  لایر سعودي

          األنشطة التشغیلیة

 ٢٣,٨٣٥,٥٣٧  ٢٤,٤٢٩,٥٤٧   صافي الدخل للسنة

  
  التعديالت لـ:

 
   

  -  ١,٢٤٧,٣٢٣    إطفاء عالوة اإلستثمار
ستثمارات اال المحققة عنالخسائر  /)األرباح(

  المتاحة للبيع 
  

(١١١,٥٥٩) 
 

٣٧٥,١٩٤ 

 )٢٠,٢٢٧,٨٤١(  (٢٣,٨٦٨,٣٤٧)    حصة المساھمين من فائض عمليات التأمين

الفائض التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات 
  والمطلوبات التشغيلية

 ٣,٩٨٢,٨٩٠  ١,٦٩٦,٩٦٤ 

     التشغیلیة:التغیرات في الموجودات والمطلوبات 

 )١,٩٣٨,٤٣٧(  ٣٣٥,٩٦٥    خرىأمدفوعات مقدماً وموجودات 

  ١٣٦,٨٩٩   (١٣٥,٣٣٣)    مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات

 ٢,١٨١,٣٥٢  ٦١,٨٩٧,٥٩   النقدیة من األنشطة التشغیلیة

 )١,٥٣٧,٣٧٢(  (٣,٥٦٨,٦٩١)  ج- ٢١  ضريبة الدخل المدفوعةزكاة و 

من األنشطة  / ( المستخدمة في) النقدیةصافي 
  التشغیلیة

 

(١,٦٧١,٠٩٥) 
 

٦٤٣,٩٨٠ 

      

      ستثماریهاألنشطة اال

 )٤٥,٣٦٤,٣٧٤(  (٣٤,٠١١,٤٨٧)  ب- ١٠  متاحة للبيعاستثمارات شراء 

 ٢٥,٥٨٠,٧٦٧  ٢١,٣٧٨,٠٥٨  ب- ١٠  متاحة للبيعاستثمارات متحصالت من بيع 

 )١٩,٧٨٣,٦٠٧(  (١٢,٦٣٣,٤٢٩)    ستثماریهاألنشطة اال المستخدمة في صافي النقدیة

      

      االنشطة التمویلیة

 ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٩,٠١١,٤٨٧    تأمينعمليات ال مستحق من

 ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٩,٠١١,٤٨٧    نشطة التمویلیةاألمن النقدیة صافي 

 )٤,١٣٩,٦٢٧(  ١٤,٧٠٦,٩٦٣    في النقدیة وشبه النقدیة  )النقص(/ الزیادة 

    سنةوشبه النقدية في بداية الالنقدية 
٥,٧٠٥,٠٨١  ١,٥٦٥,٤٥٤ 

 ١,٥٦٥,٤٥٤  ١٦,٢٧٢,٤١٧ ٦  سنةالنقدیة وشبه النقدیة في نهایة ال

      غیر نقدیة –معلومات إضافیة 

  ب- ١٠  المتاحة للبيعستثمارات التغيرات في القيمة العادلة لال
٢,٨٠٩,٠٢٢(  ١,٤٧٦,١٠٥( 

 
 

 



 مساھمة سعودیة)(شركة  السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-١١ - 

 
 

 واألنشطة الرئیسیةالتنظیم  -١

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (الشركة)، شركة مساھمة سعودية مسجلة في المملكة العربية 
يوليو  ١٢ھـ (الموافق ١٤٢٨جمادي الثاني  ٢٦بتاريخ  ١٠١٠٢٣٥٦٠١السعودية بموجب السجل التجاري رقم 

يقع المركز الرئيسي  ,فروع) بالمملكة العربية السعودية ٥م : ٢٠١٥فــروع ( ٦تعمل الشــركة من خالل  ,)٢٠٠٧
 .، المملكة العربية السعودية١١٤٨١، الرياض ٣٥٤٠ب ,للشركة في مركز الصفوة التجاري، ص

  
تم  ,تتمثل أھداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية  

 .٢٠٠٧يوليو  ٢٣ھـ الموافق ١٤٢٨رجب  ٩في سوق األسهم السعودية في إدراج الشركة 
  

 أسس اإلعداد  - ٢
 

  أسس القیاس  
ً لمبدأ التكلفة التاريخية    الموجودات والمطلوبات المالية المحتفظ بها بالقيمة  قياس باستثناءأعدت القوائم المالية وفقا

  .بالقيمة العادلة التي يتم قياسها المتاحة للبيعستثمارات قائمة الدخل واالالعادلة ويتم قيد التغير في قيمتها العادلة في 
  

  بیان اإللتزام  
  .وفقاً للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية م٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية  الشركة القوائم الماليةإدارة أعدت   

  

  اإلعدادأساس   
 ،لكل من عمليات التأمين وعمليات المساھمين حسابات منفصلةحفظ  التأمين في المملكة العربية السعودية يتطلب نظام  

جميع اإليرادات  ،الشركة قبل من مملوكة ھي المساھمين أنشطة أو التأمين بعمليات المتعلقة األصول جميع إن
المتعلقة  مصروفاتويتم توزيع ال ،اوالمصروفات التي تعزى ألي نشاط يتم قيدھا في الحسابات المخصص له

  .بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة
    

٪ من صافي فائض عمليات التأمين ١٠يجب على الشركة توزيع  التأمين في المملكة العربية السعودية، وفقًا نظام
مليات المساھمين و تحمل الخسائر لحساب ٪ المتبقية الى حساب ع٩٠السنوي الى حملة وثائق التأمين وتحويل 

  .المساھمينعمليات 
  

م (يشار إليه فيما يلي بـ ٢٠١٥نوفمبر  ١١بتاريخ  ٣تم إصدار نظام شركات جديد بموجب المرسوم الملكي رقم م/           

ان تقوم  م). يجب علي الشركة٢٠١٦مايو  ٢ھـ (الموافق ٢٥/٧/١٤٣٧"النظام") والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 

بتعديل عقد تأسيسها عند وجود أية تغيرات ليتماشى مع مواد النظام. وعليه يجب على الشركة عرض عقد التأسيس 

المعدل على الشركاء (تستخدم في الشركات ذات المسئولية المحدودة) / المساھمين (تستخدم في الشركات المساھمة) 

ليه. ھذا ويتوقع ان يتحقق االلتزام الكامل بالنظام في موعد ال باجتماعهم في جمعية عامة غير عادية للمصادقة ع

  )م٢٠١٧أبريل  ٢١ھـ (الموافق ٢٤/٧/١٤٣٨يتجاوز 
     

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

 .المالية بالريال السعودي، ما لم يرد خالف ذلك
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  المعاییر الجدیدة، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣

 
اعتماد المعايير الجديدة، والتعديالت والمراجعات على المعايير الحالية، كما ھو مذكور أدناه، لم يكن لها تأثير 

  .جوھري على القوائم المالية للشركة
  

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة متسقة مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم 
في السنة  .التفسيرات والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التاليةباستثناء  السابقة،المالية للسنة 

الحالية، طبقت الشركة عدد من تعديالت المعايير الدولية والتفسيرات الجديدة إلعداد التقارير المالية والصادرة من 
. تطبيق ٢٠١٦يناير  ١مجلس معايير المحاسبة الدولية، حيث تبدأ فعاليتهم اإللزامية للفترات المحاسبية فى أو بعد 

على  ماليأي تأثير  لهمليس راجعات للمعايير الموجودة كما ھو مذكور باألسفل المعايير الجديدة والتعديالت والم
  :للشركةالقوائم المالية 

   
  المعاییر الراھنة الجدیدة والمعدلة

  
  .٢٠١٤ - ٢٠١٢التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 

  
فترات والتي تطبق لل ٢٠١٤ – ٢٠١٢لألعوام  لمالية على المعايير الدولية للتقارير ا دورة التحسينات السنوية

  .٢٠١٦ يناير ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  

  ))١مبادرة اإلفصاح ( تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم (
  

) لمعالجة المعوقات المدركة لمعدي التقارير المالية أثناء إبداء رأيهم لعرض ١تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم (
  .٢٠١٦يناير  ١ارير المالية. تطبق للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد التق

            
   المفعول المعاییر الصادرة وغیر ساریة

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

تعتزم الشركة إتباع ھذه المعايير (في حالة إنطباقها على الشركة) عند سريان  ,إصدار القوائم المالية للشركة
قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية التي تم نشرھا  ،مفعولها

  .ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية
  

   األدوات المالية –) ٩المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (
 

في جزء مهم من األصول المالية  يؤثر)، بأن ٩من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (
متاحة للبيع، بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيمتها العادلة في استثمارات الحالية والمصنفة ك

قائمة الدخل الشاملة األخرى. بدالت اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم 
من قائمة الدخل الشاملة األخرى، والتي من المتوقع بالقيمة العادلة بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للقيمة العادلة ض

أن تزيد طبقاً لمقدمة منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة. بناءاً على تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية 
أو ) "عقود التأمين" سوف يعاد تصنيف العديد من األصول لتصبح بالقيمة العادلة في قائمة الدخل ٤المعدل رقم (

. تستمر الشركة في مراقبة التقدم لمجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص تعديل لخيار القيمة العادلةكخسارة 
)، والذي يقدم عفو مؤقت لتطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير ٤المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (

سي مرتبط بالتأمين. تتوقع الشركة بأنه من المسموح لها إستخدام ن نشاطها األساو) للشركات التي يك٩المالية رقم (
يناير  ١) لتاريخ الحق، ولكن ليس بعد ٩العفو المؤقت وتأجيل تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (

٢٠٢١. 
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 تتمة -  المعاییر الجدیدة، والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات -٣

 )٧(التعديالت على معيار المحاسبة الدولي اإلفصاح األولي 
 .٢٠١٧يناير عام  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يطبقالتدفقات النقدية  ٧تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم 

تتطلب ھذه التعديالت اإلفصاح لكي يتمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم التغيرات في اإللتزامات الناشئة من 
  إلنشطة التمويلية بما في ذلك الناشئة من التغيرات النقدية وغير النقدية.ا

  
  ضرائب الدخل ١٢معيار المحاسبة الدولي 

 ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يطبق "ضرائب الدخل"  – ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم  ت على تعديالال
ا كان ھناك فروقات مؤقتة جائزة الحسم والمعتمدة فقط على تتطلب ھذه التعديالت توضيح اذ .٢٠١٧يناير عام 

التغيرات المستقبلية بال يتأثر المقارنة بين القيمة الدفترية لالصل وأساسه الضريبي في نهاية فترة التقرير ، و
يبية ال تزال المحتملة في القيمة الدفترية أو الطريقة المتوقعة السترداد األصول. لذلك، على افتراض أن القاعدة الضر

  في التكلفة األصلية لألدوات الدين، ھناك فرق مؤقت.
  

  الدفع على اساس السهم  ٢معيار التقارير المالية الدولية 
للفترات السنوية التي تبدأ  يطبق " الدفع على اساس السهم "  – ٢رقم التقارير المالية الدولية معيار  ت على تعديالال

تغطي ھذه التعديالت التصنيف والقياس المحاسبي في ثالثة محاور. األول ، قياس  .٢٠١٨يناير عام  ١في أو بعد 
الدفع على اساس السهم تسوي نقداً، الثاني تصنيف صافي الدفع على اساس السهم بعد ضريبة اإلستقطاع ، الثالث 

  المحاسبة عن التعديالت الدفع على اساس السهم من تسويات نقدية الى تسويات ملكية
  

  اإليرادات من العقود مع العمالء  ١٥الدولي التقرير المالي يار المع
 ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  يطبقاإليرادات من العقود مع العمالء  ١٥الدولي التقرير المالي المعيار 

  .٢٠١٨يناير عام 
المعيار الجديد يقسم مراحل تحديد االعتراف باإليراد الى خمس مراحل ليتم تحديد مقدار الفترة لالعتراف. سيكون 
للمعيار تاثير جوھري في وقت وكيفية اإلعتراف باإليراد، حيث تختلف تقديرات والتحكيم واحتمالية تقديم او تأجيل 

  االعتراف بااليراد 
  
  التأجير  ١٦ وليالدالتقرير المالي معيار ال
. المعيار  ٢٠١٩يناير عام  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  التأجير يطبق  ١٦ الدوليالتقرير المالي معيار ال

ويفرق بين تاجير تمويلي في قائمة المركز المالي و  ١٧الجديد يلغي تصنيف انواع االيجارات تحت المعيار الحالي 
ادراج جميع عقود التاجير ضمن قائمة  ١٦ج في قائمة المركز المالي. حيث يلزم المعيار التاجير التشغيلي غير المدر

 المركز المالي.
 

(تعديل المعيار ,المبيعات أو المشاركة في األصول بين المستثمر و األطراف ذات العالقة أو المشاريع المشتركة -

 .))٣٨الدولى ( ) و معيار المراجعة ١٠الدولي الخاص بالتقارير المالية ( 
 .(معايير مختلفة) ٢٠١٤-٢٠١٢التحسينات السنوية على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية  -
) و ١٠تطبيق إستثناءات تجميع األعمال ( تعديل المعايير الدولية الخاص بالتقارير المالية ( – ستثماريهالكيانات اال -

 .))٢٨) و معيار المحاسبة الدولي (١٢(
 ).)١اإلفصاح ( تعديل معيار المحاسبة الدولي ( إيضاح -
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  ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة   - ٤
    

  فيما يلي بيانا بالسياسات المحاسبية المتبعة: 
 

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

على قائمة الدخل لعمليات التأمين وقائمة الدخل لعمليات ھذه المصروفات  تحملالحقاً،  ,وتقاس بالمبلغ المدفوع نقداً 

  .استهلكت أو انتهت مع مرور الوقت اما حيث انها المساھمين

  

  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات
والبضائع   الخدمات عن مستقبالً  سدادھا الواجب للمبالغ المستحقة والمطلوبات االخرى مصروفاتال اثبات تمي

 .للشركة فواتير بها يصدر لم أم فواتير بها صدرت سواء المستلمة
    

  دخل عموالت غیر مكتسبة
 ,التي تتعلق بهاالخارجة على مدى فترة عقود التأمين طفاء العموالت المستحقة عن عقود إعادة التأمين إيتم تأجيل و

  .يتم تسجيل اإلطفاء في قائمة الدخل لعمليات التأمين
  

  ممتلكات ومعدات
عندما يطلب إستبدال  ,، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض جوھري في القيمةمتلكات والمعداتتظهر الم  

ودات مستقلة وفقاً ألعمار على فترات، تقوم الشركة بإثبات ھذه األجزاء كموج الممتلكات والمعداتأجزاء جوھرية من 
لعمليات التأمين يتم إدراج جميع تكاليف األصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل  ,وفقا لذلك وتستهلكإنتاجية محددة 

بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات  متلكات والمعداتالم يتم استهالك ,عند تكبدھا
  كما يلي:

 
  سنوات  ٤  أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية 

  سنوات  ٤  سياراتال
  سنوات  ٧  األثاث والتركيبات

  
يتم التوقف عن اثبات أي جزء من الممتلكات والمعدات وأي جزء ھام 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 
صيالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في قائمة دخل عمليات االصل (التي يتم احتسابها بالفرق بين صافي التح

  .التأمين عند التوقف عن اثبات االصل
نة مالية، ويتم في نهاية كل س الممتلكات والمعداتستهالك يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية وطرق إ

 .مرتعديلها مستقبال إذا لزم األ
  

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

  .ستردادلالالقابلة لإلسترداد، تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة 
  

  عقود التأمین      
إن عقود التأمين ھي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة (شركة التأمين) مخاطر تأمين  ھامة من طرف اخر (حملة   

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

  .كما يمكن ان تمول عقود  التأمين المخاطر المالية ,سداد المزايا عند وقوع الحادث المؤمن عليه
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  تتمة –ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة  -٤

بشكل كبير  التأمينوحال تصنيف العقد كعقد تأمين، فأنه يبقي كذلك طوال الفترة المتبقية منه، حتي لو انخفضت مخاطر            
كعقود تأمين  ستثماريهيمكن اعادة تصنيف العقود اال  ,خالل الفترة، مالم يتم استنفاذ أو انهاء كافة الحقوق وااللتزامات

  .ھامةعند نشأتها اذا اصبحت مخاطر التأمين 
  

  إعادة التأمین    
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
  .مخصص المطالبات تحت التسوية وطبقاً إلتفاقية إعادة التأمين

  

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  ,ترةفي القيمة خالل الف

المبالغ القائمة بموجب شروط العقد، وعند إمكانية قياس أثر المبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل 
إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي  ,تأمينيتم قيد خسارة إنخفاض القيمة في قائمة الدخل لعمليات ال ,موثوق به

  .الشركة من إلتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين
  

تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك  ,تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة إلى شركات إعادة التأمين   
توقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند إستنفاذ الحقوق يتم ال ,المتعلقة بإتفاقيات إعادة التأمين المعينة

 .التعاقدية أو إنهائها أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر
    

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  
إثبات أقساط ومطالبات إعادة التأمين كدخل ومصروف بنفس الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، 

لوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لمعيدي تمثل مط ,بعد األخذ بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين
  .تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين ,التأمين

  
  .يتم إظهار األقساط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة واألقساط التي تم التعهد بها  
    

مطلوبات إعادة التأمين عند استنفاذ الحقوق التعاقدية، أو إنتهاؤھا أو عند تحويل  يتم التوقف عن إثبات موجودات أو
 .العقد إلى جهة أخرى

  
  النقدیة وشبه النقدیة  
  .تتألف النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك   

  
  المخصصات      
(قانونية أو تعاقدية) على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ويكون ھناك يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات   

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

  
  إختبار كفایة 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 ھذه اإلختبارات يتم استخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية وتكاليف المطا

  والتكاليف 
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من خالل شطب تكاليف اإلكتتاب المؤجلة ذات قائمة دخل عمليات التأمين مبدئياً ل رةيحمل اي نقص مباش ,اإلدارية

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

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

يحتسب ھذا اإللتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها الموظفين  ,نظام العمل السعودي عند إنهاء / إنتهاء عقود عملهم

تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين  ,ه العمل في تاريخ قائمة المركز الماليفي حالة ترك

األخيرة وبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما ھو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية 

  .السعودية

  

المبدئي والقیاس الالحق االثبات -األدوات المالیة    

يمكن ان ينشأ عنه اصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية او ادوات اسهم لمنشأة إن األداة المالية ھي أي عقد  

 ,اخرى
 

المالیة لموجوداتا  
 االثبات المبدئي والقیاس

من خالل الربح بالقيمة العادلة يتم تصنيف الموجودات المالية، عند االثبات المبدئي، كموجودات مالية   

محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق، موجودات مالية متاحة للبيع، أو استثمارات والخسارة، قروض و ذمم مدينة، 

يتم إثبات جميع الموجودات المالية  ,تحوط ذو فعالية، أو حسبما ھو مالئمفي كمشتقات بمسمى أدوات تحوط 

مبدئياً بالقيمة العادلة يضاف اليها في حالة عدم تسجيلها بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة تكلفة العملية 

  .المرتبطة باإلستحواذ على االصل المالي
  

 القیاس الالحق

الالحق، تصنيف الموجودات المالية الى فئتين:قياس الألغراض    

 مدينة ذمم �

     جودات مالية متاحة للبيعمو �

 
مقتناة حتى تاريخ االستحقاق استثمارات ال يوجد لدى الشركة موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل او 

 ,او مشتقات

  

  أقساط التأمین المستحقة  
يتم أثبات أقساط التأمين المستحقة عند  ,أقساط التأمين المستحقة ھي 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  ,تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل حساب المخصص ويتم إثبات مبلغ الخسارة في قائمة عمليات التأمين
يتم  ,تسجيل مخصص لإلنخفاض في الذمم المدينة عند وجود إثبات موضوعي بإن القيمة الدفترية ليست قابلة لإلسترداد

  .م إثبات لألصول الماليةعدم إثبات لألقساط المستحقة عند وجود مقياس لعد
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  المتاحة للبیع ستثمارات اال          
مقتناة لإلتجار استثمارات التي ال يتم تصنيفها كسندات دين في أسهم أو ستثمارات المتاحة للبيع ھي تلك االستثمارات اال          

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، و التي يكون إقتنائها لفترة غير محددة من  مدرجةاستثمارات كوغير محددة 

وتظهر األرباح أو الخسائر الناتجة عن  ,لمواجهة التغيرات في السوقالزمن، ويمكن بيعها لتلبية متطلبات السيولة 

الشامل لعمليات المساھمين أو كبند منفصل في الدخل  قائمةغير المحققة إما في ستثمارات التغير في القيمة العادلة لال

الدخل والعموالت في قائمة ستثمارات الناتجة عن بيع ھذه اال المحققة تدرج األرباح أو الخسائر ,فائض عمليات التأمين

اره في ، ويتم اظهستثمارات يتم تعديل أي انخفاض دائم في قيمة اال ,لمساھمينا الدخل لعملياتعمليات التأمين أو قائمة ل

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

  
  التوقف عن االثبات

  يتم التوقف عن اثبات الموجودات المالية ( أو أي جزء منها او مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة) عند:
  .النقديةانتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات  �

التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل استالم التدفقات النقدية من األصل أو بحقوقها عن الشركة  تنازل �
بنقل كافة المنافع الشركة  قيام (أ)   وبدون أي تأخير الى طرف آخر بموجب (ترتيبات فورية) ، وعند: 

م الشركة بنقل أو االبقاء على كافة المخاطر المصاحبة عدم قيا، أو (ب) والمخاطر المصاحبة لملكية االصل
  . لملكية األصول ولكنها قامت بتحويل السيطرة على االصل

  
  اإلنخفاض في قیمة الموجودات المالیة وعدم إمكانیة تحصیلھا    
أي أصل مالي يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة   

وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة في قائمة  ,أو مجموعة من الموجودات المالية
  يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي:  ,الدخل لعمليات المساھمين و قائمة الدخل لعمليات التأمين

  
في القيمة على أساس اإلنخفاض في القيمة  االنخفاض تحدد خسارةلة، بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العاد �

 .العادلة

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة، يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات  �
  .مماثلالنقدية المستقبلية المخصومة على أساس معدل العائد السائد في السوق حالياً ألصل مالي 

بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المقدرة  �
  .المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي

 
  

  إثبات اإلیرادات  
المالية، كأقساط غير  لفترةاألقساط المبقاة ودخل العموالت التي تتعلق بالمخاطر السارية المفعول بعد نهاية ا تم إثبات 

  مكتسبة ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية:

 ,آخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن البحري �
ووفقا  ,تم تعهدھا لمدة تزيد عن السنةة احتساب محددة سلفا بالنسبة للتأمين الهندسي عن المخاطر التي قطري �

 ,لهذا اإلحتساب، األقساط األقل تكون مكتسبة خالل السنة األولى وتزداد تدريجيا في نهاية فترة وثيقة التأمين
 .عدد األيام الفعلي بالنسبة لكافة فئات التأمين األخرى �
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يدرج التغير في  ,المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة والمتعلقة بفترة التغطية سارية المفعولتمثل األقساط غير 
  مدى قائمة الدخل لعمليات التأمين بنفس الطريقة التي يتم بها إثبات اإليرادات على فيمخصص األقساط غير المكتسبة 

  .فترة حدوث المخاطر
    
  توزیعات األرباح          
  .ويتم ذلك عادة عند موافقة المساھمين عليها، إثبات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمهايتم   

  

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

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

  

  المطالبات  
سوية الخسارة ت مصروفاتتتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى الجهات المتعاقد معها واألطراف األخرى، ومن 

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 الماليةالقوائم 

ً لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة  ,على أساس تقدير كل حاله على حده اعداد القوائم المالية كما يجنب مخصص، وفقا

ان االلتزامات النهائية يمكن أن  ,اعداد القوائم الماليةير المبلّغ عنها بتاريخ السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غ

والسداد  إعداد القوائم الماليةيدرج الفرق بين المخصصات كما في تاريخ  ,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 

 .المالية
    

  الخردة والتعویضات المستردة
تسوية مطالبات (مثال تسمح لبعض عقود التأمين للشركة ببيع ( عادة الخردة) األصول المستحوذ عليها نتيجة 

: الخردة). وأيضاً للشركة الحق في مالحقة أطراف أخرى لسداد بعض أو كل التكاليف (التعويضات 
المستردة). يتم تقدير الخردة كمخصص ضمن المطالبات تحت التسوية. المخصص ھو قيمة معقولة لما سوف 

عويضات المستردة يتم تقدير قيمتها وإدراجها يتم إسترداده عند التخلص من األصل المستحوذ عليه. وأيضاً الت
كمخصص ضمن المطالبات تحت التسوية. المخصص ھو تقدير ما سوف يتم إسترداده بعد اإلجراءات المتبعة 

  تجاه األطراف األخرى.
  

  حصة معید التأمین من المطالبات  
  .التأمين المتعلقة بها ووفقا لشروط التعاقدإثبات إجمالي مطالبات  يتم إثبات حصة معيدي التأمين من المطالبات عند  

  

  تكالیف إكتتاب وثائق التأمین المؤجلة  
يتم تأجيل العموالت والتكاليف المباشرة األخرى المتعلقة بالحصول على عقود جديدة أو إصدار عقود التأمين بالقدر   

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

ة المتوقعة يتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي أو الطريق ,يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل لعمليات التأمين ,المتوقعة
  إلستنفاذ 
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  تكالیف إكتتاب وثائق التأمین المؤجلة  
وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في  الموجوداتالمنافع االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها ھذه            

  .التقديرات المحاسبية
  

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

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

    

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

  مربوطة بوحداتاستثمارات   
المربوطة بوحدات ھي أصول لدعم مطلوبات ناتجة من عقود التأمين وھي مصنفة كأصول محتفظ بها ستثمارات اال

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

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

    

   مربوطة بوحداتاستثمارات مطلوبات 
تم تكوين  ,تعتبر مخصصة بتاريخ التقييمالمربوطة بوحدات تحدد كقيمة وحدات ستثمارات كانت مطلوبات اال

تم احتساب ھذه االحتياطيات اإلضافية بإستخدام تقنيات  ,احتياطيات فنية إضافية لقيمة مخاطر الحياة المرفقة للعقود
  .عشوائية

  
  

   الزكاة وضریبة الدخل  
الدخل وفقاً للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل تخضع الزكاة على المساھمين والخليجيين والجمهور العام وضريبة   

على المساھمين غير الخليجيين يحمل مخصص الزكاة وضريبة الدخل على قائمة التغيرات في حقوق المساھمين 
باإلضافة الى مبالغ مستحقة أن وجدت على عند االنتهاء من الربوط النهائية. يتم احتساب الزكاة على حصة المساھمين 

أو صافي الدخل بإستخدام األسس المحددة  بموجب لوائح ھيئة الخليجيين والجمهور العام في حقوق المساھمين من / 
الزكاة والدخل. يتم احتساب ضريبة الدخل  على حصة المساھمين غير الخليجيين من صافي دخل السنة. الزكاة 

  وضريبة الدخل تحمل على االخسائر المتراكمة ألن ھذه ھي التزامات المساھمين.
 –الكامل على الخسائر المتراكمة. ضريبة الدخل المحملة على الخسائر المتراكمة الزكاة وضريبة الدخل تم تحميلها ب

بما يزيد عن الزكاة على حصة المساھمين السعوديين يتم تغطيتها من المساھمين األجانب وإثباتها على الخسائر 
  المتراكمة.

العربية السعودية طبقاً لقانون ضريبة استقطاع الشركة على بعض المعامالت مع اطراف غير مقيمة  في المملكة 
ضريبة الدخل السعودي. مدفوعات ضريبة االستقطاع نيابة عن االطراف غير المقيمة والتي ال يتم استردادھا من تلك 

  م) المخصصات    االطراف يتم تصنيفها كمصروف.
ن ھنالك إحتمال نشوء يتم اثبات المخصصات عند وجود التزامات (قانونية او متوقعة) ناشئة عن حدث سابق ويكو

  تكاليف لسداد اإللتزام يمكن قياسها بصورة موثوق بها.
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تتمة –ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة      - ٤    

 

 المعلومات القطاعیة 

والذي يختلف مخاطره  مصروفاتعنه إيرادات وتكبد  عنهاأعمال ينتج ب ويقومھو جزء من الشركة  إن القطاع التشغيلي

يتم التقرير عن المعلومات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير الداخلية  ,وفوائده عن القطاعات األخرى

إن صانع القرارات التشغيلية الرئيسية يعتبر مسؤوال عن  ,المقدمة إلى رئيس العمليات بصفته صانع القرار

تتكون الشركة من وحدات عمل  ,ية وإتخاذ قرارات إستراتيجيةتوزيع المصادر وتقييم أداء الوحدات التشغيل

 وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، 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  �
 .تغطية المسؤولية لطرف ثالثباإلضافة إلى ,السرقة

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

 .من التأمين

  ,ة الصحية، تقوم بتقديم التأمين الطبي لحملة وثائق التأمينمنتجات الرعاي �
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 االئتمانوالتأمين على ، األخرى من التأمين البحري العامالتأمين  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 التشغيليةقطاعات الا تتم وفقاً ألسعار التحويل بين في حالة حدوث أية معاملة، فأنه  
والتي سيتم  التشغيليةقطاعات الونتائج القطاع على التحويالت بين  مصروفاتتشمل إيرادات و ,األطراف األخرى

ن كافة عمليات الشركة تتم داخل فقط ألالقطاعات التشغيلية  اعتمادوقد تم  ,حذفها على مستوى القوائم المالية للشركة
  .، تم عرض المعلومات القطاعية حسب قطاعات االعمال فقطالمملكة العربية السعودية

  

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

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

  

  المقاصة      
وبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي تتم مقاصة الموجودات والمطل

ملزم وعندما يكون ھناك نيه لدى الشركة لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات 
عمليات المساھمين و قائمة في قائمة الدخل ل مصروفاتال يتم مقاصة اإليرادات وال ,وتسديد المطلوبات في آن واحد

  .الدخل لعمليات التأمين ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبة أو تفسيراتها
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 تتمة -ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة      - ٤
  

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

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

  

  
  احتیاطي نظامي

  
صافي دخل الس�نة لإلحتي�اطي النظ�امي إل�ى ان يس�اوي ھ�ذا ٪ من ١٠ تحويلالشركة  يجب على، وفقاً للنظام األساسي  

م وذل�ك بس�بب تكب�د الش�ركة لخس�ائر ٢٠١٦ديس�مبر  ٣١ل�م ي�تم اي تحوي�ل للس�نة المنتهي�ة ف�ي  ,االحتياطي رأس المال
  .المتراكمة

  

  المحاسبیة الهامة  واالفتراضاتالتقدیرات   - ٥
 مصروفاتيتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات وال

إن عدم التأكد من  ,والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية
قديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى تعديل جوھري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو ھذه الت

  .المطلوبات
  

فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بعدم التأكد من التقديرات األساسية المستقبلية واألخرى بتاريخ قائمة المركز   
يل جوھري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية المالي والتي يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعد

  .القادمة
  

  ستثمارات اال االنخفاض في قیمة
المتاحة للبيع بأنها منخفضة القيمة وذلك عند وجود إنخفاض جوھري أو مستمر في ستثمارات تقوم الشركة بإعتبار اال  

يتطلب تحديد اإلنخفاض  ,دليل موضوعي على وجود مثل ھذا اإلنخفاضالقيمة العادلة دون التكلفة، أو عند وجود 
إضافة إلى ذلك، تقييم الشركة لعوامل أخرى تشتمل على التغير  ,"الجوھري" و "المستمر" إجراء تقديرات ھامة

  .وجدت العادي في أسعار األسهم المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل خصم األسهم غير المتداولة، إن
  

  نشطة التأمینأل االحتیاطیات الفنیة  
يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين وعقود الحماية واإلدخار من أھم   

ھناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذھا بعين اإلعتبار عند  ,التقديرات المحاسبية التي تقوم بها الشركة
يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ  ,تقدير اإللتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب ھذه المطالبات

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

  .اد المطالبات السابقة عند التنبؤالمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سد
  

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

  

شركات وم تق ,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

  .المخصصات المتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي
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  تتمة -المحاسبیة الهامة  واالفتراضاتالتقدیرات       - ٥
  

  القیمة العادلة لألدوات المالیة
ويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية حالقيمة العادلة ھي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند ت  

الموجودات أو  يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع ,تمت بين أطراف متعاملة في السوق بتاريخ القياس
  تحويل المطلوبات قد تمت إما:

  

 في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو -
 .في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات -

  

تقاس القيمة العادلة  ,إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن يكون قابل للوصول إليه من قبل الشركة  
للموجودات أو المطلوبات بإفتراض أن المشاركين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات 

  .وبإفتراض أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية
  

كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام  تستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقاً للظروف وتتوفر بشأنها بيانات  
  .المدخالت ذات العالقة والقابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت الغير قابلة للمالحظة

  

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

  العادلة ككل :
  

  .األسعار المتداولة (بدون تعديل) في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة  -  المستوى األول �

القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس   -  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  
التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف (على أساس مدخالت الحد األدنى الهامة  لقياس 

  .القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة مالية
  

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

  

العقارية ستثمارات تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة على نحو متكرر مثل (اال  
غير المتداولة) ولقياس القيمة العادلة على نحو غير متكرر مثل الموجودات المعدة والموجودات المالية المتاحة للبيع 

 .للتوزيع في العمليات المتوقفة
  

  خسائر إنخفاض الذمم المدینة  
تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر ھامة بمفردھا، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من   

إن الذمم المدينة التي يتم  ,لتي لها خصائص إئتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتهاالموجودات المالية ا
مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسارة 

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

ً للشروط  بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشراً على القدرة على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقا
  .ةالتعاقدي
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  تتمة -المحاسبیة الهامة  واالفتراضاتالتقدیرات       - ٥
  

   تكالیف اكتتاب وثائق مؤجلة
المتعلقة بعقود جديدة أو إصدار عقود التأمين  والغير مباشرة المباشرة العموالت والتكاليف األخرى وإطفاء يتم تأجيل

 .يقيد اإلطفاء في قائمة الدخل لعمليات التأمين ,على مدى عقود التأمين ذات العالقة كأقساط مكتسبة

 
 النقدیة وشبه النقدیة -٦ 

  م٢٠١٦  
  ( لایر سعودي)

  م٢٠١٥  
  ( لایر سعودي)

  عمليات المساھمين  عمليات التأمين    عملیات المساھمین  عملیات التأمین  

        
 - ١,٠١٦,٩٧٦   - ١,٠٨٤,٤٧٠  نقد في الصندوق

  – وكنقد لدى البن
 ١,٥٦٥,٤٥٤ ٥٤,٢٢٧,٠٧٤   ١٦,٢٧٢,٤١٧ ٣٨,٩٧١,٥٢٧  الحسابات الجارية

ودائع  – نقد لدى البنوك
 - -   - ٣٧,١٦٥,١٦٧  قصيرة األجل

  ١,٥٦٥,٤٥٤ ٥٥,٢٤٤,٠٥٠   ١٦,٢٧٢,٤١٧ ٧٧,٢٢١,١٦٤ 
  

تقويم الودائع قصيرة يتم تبويب النقد لدى البنوك مع األطراف المقابلة والتي لديها درجة تصنيف استثمار ائتمانية. تم 
شهور من تاريخ اإلستحواذ األصلي طبقا الحتياجات الشركة  ٣االجل بالريال السعودي لفترات تتراوح من يوم الى 

 .النقدية العاجلة
  
 خرىاألموجودات المدفوعات مقدماً و ال  -٧

  
  م٢٠١٦

  ( لایر سعودي)
  

  م٢٠١٥
  ( لایر سعودي)

  عملیات التأمین  
عملیات 

  المساھمین
  عمليات التأمين  

عمليات 
  المساھمين

 - ٨,٠١٠,١٧١ - ٦,٩٦٨,٦٢١  مربوطة بوحداتستثمارات المبالغ مستحقه 
ً إيجار مدفوع مقدم  - ١,٢١١,٢٦٠   - ١,١٣٠,٣٩٦  ا

 ٢,٥٠٨,٠٥٠ ١,٠٧٤,٨٧٩   ٢,١٧٢,٠٨٥ ٩٣٠,٨٩٤  دخل إستثمار مستحق
 - ٢,٢٩٣,٣٦٣   - ٢,٩٥١,٣٨٠  موجودات أخرى

  ٢,٥٠٨,٠٥٠ ١٢,٥٨٩,٦٧٣   ٢,١٧٢,٠٨٥ ١١,٩٨١,٢٩١ 

  التأمین  ةعادإأرصدة  -٨
  

 عادة تأمین مدینةإأرصدة   ) أ

  م٢٠١٦  
  لایر سعودي

  م٢٠١٥
  لایر سعودي

 ٣٢,٠٧٤,٣٥٥   ٧٥,٧١١,٢٦٢  أرصدة إعادة تأمين مدينة

 (٢,٦٠٦,٠٦٧)   (١,٦٠٦,٠٦٧)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ٢٩,٤٦٨,٢٨٨   ٧٤,١٠٥,١٩٥  بالصافيأرصدة إعادة التأمين المدينة، 
  
  



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٢٤ - 

 
 

  تتمة -التأمین  ةعادإأرصدة  -٨
  

  عادة تأمین دائنةإأرصدة   ) ب

  

  م٢٠١٦
  لایر سعودي

  م٢٠١٥
  لایر سعودي

 ٥٠,٣٨٦,٩٧٤   ٢٨,٣٣٥,٨٨٠  )٢٥(إيضاح طراف ذات عالقه أرصدة إعادة تأمين مستحقة أل

 ٨٦,٩١٩,٨٣١   ١٩٠,٤١٨,٨٦١  أخرى طرافأرصدة إعادة تأمين مستحقة أل

 ١٣٧,٣٠٦,٨٠٥   ٢١٨,٧٥٤,٧٤١   ةمين المستحقأتالعادة إ ةرصدأجمالي إ
  

  مستحقة المین أتال قساطأ -٩

  
  م٢٠١٦

    لایر سعودي
  م٢٠١٥

  لایر سعودي

 ٣٣٢,٥٩٧,٥٣٧   ٤٥١,٣٧٧,٦٢٤  مستحقة تأمين قساط أ

 (٤١,١٨٠,٤٨٩)   (٣٩,٣٣٣,٧٦٧)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٢٩١,٤١٧,٠٤٨   ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧  صافي  بال ،المستحقةمين أقساط التأ
  

  
  فيما يلي تحليالً بأعمار أرصدة األقساط المستحقة:

  
  م٢٠١٦

 لایر سعودي
متأخرة السداد ولم   

 تنخفض قیمتها
  

 متأخرة السداد ومنخفضة القیمة

 

  
 اإلجمالي

غیر متأخرة 
السداد ولم 

 تنخفض قیمتها
 یوم ١٨٠من  أكثر یوم ١٨٠أقل من  یوم ٩٠لغایة 

 ٥٧,٨٩١,٨٦١ ٤٤,٧٣١,٢٥٨ ١١٧,٧٤٠,٦٨٣ ٢٣١,٠١٣,٨٢٢ ٤٥١,٣٧٧,٦٢٤  أقساط تأمين مستحقة 
  مخصص ديون مشكوك 

 (٣٢,٦٢٤,٠٧٨) (٦,٧٠٩,٦٨٩) - - (٣٩,٣٣٣,٧٦٧)  في تحصيلها
 ٢٥,٢٦٧,٧٨٣ ٣٨,٠٢١,٥٦٩ ١١٧,٧٤٠,٦٨٣ ٢٣١,٠١٣,٨٢٢ ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧  أمين مستحقةتأقساط 

  
  

  م٢٠١٥
 سعوديلایر 

متأخرة السداد ولم   
 تنخفض قيمتها

  
 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

 

  
 اإلجمالي

غير متأخرة 
السداد ولم 

 تنخفض قيمتها
 يوم ١٨٠أكثر من  يوم ١٨٠أقل من  يوم ٩٠إلى 

 ٩٨,٣٥٦,٤٠١ ٥٦,٧١٠,٥٩١ ١٠٣,٥٦٩,٠١٧ ٧٣,٩٦١,٥٢٨ ٣٣٢,٥٩٧,٥٣٧  أقساط تأمين مستحقة 
  مخصص ديون مشكوك 

 (٣٥,٥٦٨,٤١٥) (٥,٦١٢,٠٧٤) - - (٤١,١٨٠,٤٨٩)  تحصيلها في
 ٦٢,٧٨٧,٩٨٦ ٥١,٠٩٨,٥١٧ ١٠٣,٥٦٩,٠١٧ ٧٣,٩٦١,٥٢٨ ٢٩١,٤١٧,٠٤٨  أقساط تأمين مستحقة

  
تصنف الشركة األرصدة  كـ"متأخرة السداد ومنخفضة القيمة" بحسب دراستها لكل حالة على حدى وتسجل انخفاض القيم في 

  من المتوقع ان يتم تحصيل أقساط التأمين المستحقة التي لم يتم انخفاض لقيمتها بالكامل وذلك  ,التأمينقائمة الدخل لعمليات 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٢٥ - 

 
 

  تتمة -التأمین المستحقة  أقساط -٩

التتضمن إجراءات الشركة الحصول على ضمانات مقابل اقساط التأمين وعليه فإن  ,بحسب الخبرة السابقة في ھذا المجال
يتم تحديد جودة اإلئتمان للموجودات المالية المصنفة كغير متأخرة السداد  ،الغالبية المطلقة لهذه األرصدة ھي بدون ضمانات

ي تعثر أئتماني جيد وقوي مع ندرة وجود ن يتمتعون بتاريخ إعودة الى حاملي الوثائق حيث يجب أولم تنخفض قيمها بال
  .وتحصيل كافة المستحقات في السابق

  
  

  فیما یلي الحركة التي تمت على مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها:

  م٢٠١٦  
  لایر سعودي

  م٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ٣٩,٨٩١,٨٣١  ٤١,١٨٠,٤٨٩  الرصيد في بداية السنة 

 ١,٢٨٨,٦٥٨  (١,٨٤٦,٧٢٢)   (المردود) / المكون خالل السنة

 ٤١,١٨٠,٤٨٩  ٣٩,٣٣٣,٧٦٧  الرصيد في نهاية  السنة
  

 المتاحة للبیعستثمارات اال  - ١٠
    

  كما يلي:ستثمارات تم تصنيف اال
  

  المتاحة للبیع الخاصة بعملیات التأمین:ستثمارات اال  ) أ

 مدرجة

  م٢٠١٦
  لایر سعودي

  م٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ٥,٠٠٠,٠٠٠  ٥,٠٠٠,٠٠٠  ذات معدالت فائدة ثابته –صكوك 

 ٤,٨٩٣,٢٨١  ٥,٠١١,١١٠  ذات معدالت فائدة متغيرة -سندات 

 ٤٤,٥٨٦,٩٨٦  ٤٥,٣٣٩,٨٣٤  ذات معدالت فائدة ثابته -سندات 

 ٤,٨٢٣,٦٤٨  ٤,٧٩٠,٤٥٢  استثماريهصناديق 
 ٥٩,٣٠٣,٩١٥  ٦٠,١٤١,٣٩٦ اإلجمالي

  

لایر سعودي  ٤٠٤,١٣٠ المتاحة للبيع وقدرھاستثمارات في القيمة العادلة لالتم عرض الخسائر غير المحققة 
  .لایر سعودي) ضمن فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي ٢,٣٥٦,٣٣٩ خسارة بمبلغ : ٢٠١٥(
  

صادرة من قبل شركات ومؤسسات مالية في  استثماريهالمتاحة للبيع من سندات وصناديق ستثمارات اال تتكون
  .المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

    

 طبقاً والسندات ذات معدالت فائدة متغيرة ھي "أ"  "أ أ  "ذات معدالت فائدة ثابتة ھي تصنيف السندات إن درجة
  .غير مصنفة ستثماريهلكن الصناديق اال زستاندرد أند بور لتصنيف

  
  
  
  
  
  
  



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٢٦ - 

 
 

 تتمة - المتاحة للبیعستثمارات اال  - ١٠
  

  

  :كاألتي الخاصة بعملیات التأمین المتاحة للبیعستثمارات االحركة  إن           
  

  م٢٠١٦    
  لایر سعودي

  م٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ٦٦,٢٩٠,٨٢٣   ٥٩,٣٠٣,٩١٥    الرصيد في بداية السنة

 ٤,٩٠٩,١٩٢   -    خالل السنة  إضافات

  (١٠,٣٤٨,٥٧٦)   -    خالل السنة استبعادات

 -   (١,١١٤,٧٢٧)    االستثمار إطفاء عالوة

  استثمارات من  ةمحققالغير  / (الخسارة)لربحا
 (١,٥٤٧,٥٢٤)   ١,٩٥٢,٢٠٨    متاحة للبيع

 ٥٩,٣٠٣,٩١٥   ٦٠,١٤١,٣٩٦    الرصيد في نهاية السنة 
  

  :مساھمینالمتاحة للبیع الخاصة بعملیات الستثمارات اال  ) ب
 

 
  م٢٠١٦

  لایر سعودي
 اإلجمالي غیر مدرجة مدرجة 

 ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  -  ذات معدالت فائدة متغيرة - صكوك

 ٥٦,٩١١,١٦٧  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣١,٩١١,١٦٧  هذات معدالت فائدة ثابت - صكوك

 ٧٨,٦١٠,٠٦٢  -  ٧٨,٦١٠,٠٦٢  هذات معدالت فائدة ثابت -سندات 

 ١٢,٠٠٠,٠٠٠  ١٢,٠٠٠,٠٠٠  -  متغيرة ذات معدالت فائدة - سندات

 ٤,٥٠٩,٢٧٥  -  ٤,٥٠٩,٢٧٥  استثماريهصناديق 

  ٣,٢٢٣,٠٧٨   ٣,٢٢٣,٠٧٨   -  سهمأ

 ١٨٠,٢٥٣,٥٨٢  ٦٥,٢٢٣,٠٧٨  ١١٥,٠٣٠,٥٠٤ اإلجمالي
  

 
  م٢٠١٥

  لایر سعودي
 اإلجمالي غير مدرجة مدرجة 

 ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠  -  ذات معدالت فائدة متغيرة -صكوك 

 ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  -  هذات معدالت فائدة ثابت - صكوك

 ٩٩,٩٩٨,٩٠٤  -  ٩٩,٩٩٨,٩٠٤  هذات معدالت فائدة ثابت -سندات 

 ٩,١٦٩,٣٨٩  -  ٩,١٦٩,٣٨٩  صناديق استثماريه

  ٣,٢٢٣,٠٧٨   ٣,٢٢٣,٠٧٨   -  أسهم

 ١٦٧,٣٩١,٣٧١  ٥٨,٢٢٣,٠٧٨  ١٠٩,١٦٨,٢٩٣  اإلجمالي
  

 ٣١لایر سعودي (  ٩٠٨,٦٥٠المتاحة للبيع والبالغ ستثمارات في القيمة العادلة لال التراكمية تم عرض الخسارة
  .لایر سعودي) ضمن حقوق المساھمين في قائمة المركز المالي  ٢,٢٧٣,١٩٦: ٢٠١٥ديسمبر



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٢٧ - 

 
 

 تتمة - المتاحة للبیعستثمارات اال  - ١٠
  

صادرة من قبل شركات ومؤسسات مالية في المملكة  استثماريهالمتاحة للبيع من سندات وصناديق ستثمارات تتكون اال
  .العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي

    

بالتكلفة ويتم ستثمارات غير المدرجة أعاله، تم قيد ھذه االالستثمارات توفر القيمة السوقية للصكوك واال نظرا لعدم
  .كد من وجود انخفاض في قيمتهاأللت ةمراجعتها من قبل االدار

 
 
  

 :كاألتي الخاصة بعملیات المساھمین المتاحة للبیعستثمارات االحركة  إن

  م٢٠١٦  
  لایر سعودي

  م٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ١٥٠,٤١٦,٧٨٦   ١٦٧,٣٩١,٣٧١  الرصيد في بداية السنة

 ٤٥,٣٦٤,٣٧٤   ٣٤,٠١١,٤٨٧  خالل السنة  إضافات

  (٢٥,٥٨٠,٧٦٧)   (٢١,٣٧٨,٠٥٨)  خالل السنةاستبعادات 

 -   (١,٢٤٧,٣٢٣)  عالوة االستثمارإطفاء 
  ستثمارات الامن  ةمحققالغير  / (الخسارة)لربحا
 (٢,٨٠٩,٠٢٢)   ١,٤٧٦,١٠٥  متاحة للبيعال

 ١٦٧,٣٩١,٣٧١   ١٨٠,٢٥٣,٥٨٢  الرصيد في نهاية السنة 
  

 )  التصنیف اإلئتماني: ج

  المتاحة للبيع: ستثمارات فيما يلي التصنيف اإلئتماني لال
  

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١م٢٠١٦دیسمبر  ٣١  األداة المالیة  التصنیف اإلئتماني الةوك  اإلئتمانجودة 
 ٢٣,٧٢٨,٧٢٢ ٢٣,٢٤٧,٣٦٥  سندات / صكوك  ستاندرد أند بورز / موديز  AAجودة عالية جدا

 ١٢٠,٦٢٦,٥٣١ ٣٣,٤٢٢,٨٨٦  سندات / صكوك  ستاندرد أند بورز  Aجودة عالية +
 ٤,٩١١,٨٥٥ ٨٩,١٢٣,٧٧١  صكوك  بورزستاندرد أند   A-جودة مرضية 

 ٧٧,٤٢٨,١٧٨ ٩٤,٦٠٠,٩٥٦  استثماريهأسهم / صكوك/ صناديق   ال ينطبق  غير مصنفة

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

 .السداد
  .القوة المالية، السيولة، اإلدارة ، السمعة جيدة في السوق وقدرة جيدة على السدادالرسملة ، األرباح، جودة عالیة: 

  .زال في مستوى مرضيتالقدرة على السداد ال  ,مراقبة منتظمة بسبب عوامل المخاطر المالية تتطلب  جودة مرضیة: 
  

  تحدید القیمة العادلة و المستوى الهرمي لها  ) د
  

المستوى  القيمة العادلة لألدوات المالية لعمليات التأمين والمساھمين باستخدامديسمبر، تم قياس  ٣١ما في ك
  .والمدرجة في سوق األسهم ستثماريهاال الصناديقوالهرمي األول للسندات 

  
  
  
  

  



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٢٨ - 

 
 

  تتمة –المتاحة للبیع ستثمارات اال -١٠

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

  العادلة:
  
  

  عملیات التأمین )١

 

م٢٠١٦  

 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
 ٥٥,٣٥٠,٩٤٤ - - ٥٥,٣٥٠,٩٤٤ سندات

 ٤,٧٩٠,٤٥٢ - - ٤,٧٩٠,٤٥٢  هستثماریا صنادیق
جمالياإل  

 ٦٠,١٤١,٣٩٦ - - ٦٠,١٤١,٣٩٦ 
 

 

م٢٠١٥  

 لایر سعودي

األول المستوى   اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني 

 ٥٤,٤٨٠,٢٦٧ - - ٥٤,٤٨٠,٢٦٧ سندات
 ٤,٨٢٣,٦٤٨ - - ٤,٨٢٣,٦٤٨  استثماريه صناديق
 اإلجمالي

٥٩,٣٠٣,٩١٥ - - ٥٩,٣٠٣,٩١٥ 

 

  عملیات المساھمین )٢

 

م٢٠١٦  

 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

 ٧٨,٦١٠,٠٦٢ - - ٧٨,٦١٠,٠٦٢ سندات

 ٣١,٩١١,١٦٧ - - ٣١,٩١١,١٦٧  صكوك

 ٤,٥٠٩,٢٧٥ - - ٤,٥٠٩,٢٧٥  استثماریه صنادیق

 ١١٥,٠٣٠,٥٠٤ - - ١١٥,٠٣٠,٥٠٤  اإلجمالي
 

 
م٢٠١٥  

 لایر سعودي

المستوى الثاني  المستوى األول   اإلجمالي المستوى الثالث 

 ٩٩,٩٩٨,٩٠٤ - - ٩٩,٩٩٨,٩٠٤ سندات
 ٩,١٦٩,٣٨٩ - - ٩,١٦٩,٣٨٩  استثماريه صناديق

 ١٠٩,١٦٨,٢٩٣ - - ١٠٩,١٦٨,٢٩٣  اإلجمالي

 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٢٩ - 

 
 

  تتمة –المتاحة للبیع ستثمارات اال -١٠

م و ٢٠١٦ديسمبر ٣١لم تكن ھناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لقياس القيمة العادلة خالل الفترة المنتهية في 
  م.٢٠١٥ديسمبر  ٣١نة المنتهية في الس

لایر سعودي) غير  ٥٨.٢٢٣.٠٧٨ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٦٥,٢٢٣,٠٧٨المتاحة للبيع الغير مدرجة بقيمة ستثمارات إن اال
واق يمكن مدعمة بإسعارمدرجة في سوق نشط للموجودات المتطابقة أو بناءاً على تقنية التقييم التي تستخدم فقط معلومات من أس

في مؤسسات حكومية. يوجد عدد محدود من الوسطاء الذين يمكنهم تداول ھذه استثمارات مالحظتها حيث انها تتعلق ب
واالسعار مسعره بناءاً على توفر المشترين الراغبين في أي وقت معين. تعتقد اإلدارة بإن القيمة العادلة لإلدوات ستثمارات اال

  عن تكلفتها.المالية التختلف بشكل جوھري 
  

  المربوطة بوحداتستثمارات اال -١١
 

ديسمبر: ٣١كما في المربوطة بوحدات ستثمارات الالقيمة العادلة ل  

 

  م٢٠١٦ 
  لایر سعودي

  م٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ٥٧٢,٥٣١,١٥٢  ٥٧٣,٠٧٨,٦٩٨  صناديق بالعملة المحلية
 ١٤,٤٣٧,٤٧٥  ١٩,٥٧٢,٩٥٦  صناديق  بالعمالت األجنبية

٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧  ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤ 
  

  : ستثماريهوفيما يلي المحافظ اال
م٢٠١٦   

 لایر سعودي

م٢٠١٥   

 لایر سعودي

 ٢٧٤,٠٠٥,٠٥٢   ٢٥٨,٣٥٠,٦٥٧  الغد / األنجال منخفض الخطورةصندوق 

 ٢٠٦,٧٨١,٦٩٥   ٢١٩,٩٨٦,٧٣٨  صندوق البدر  (لایر سعودي)

 ٤٨,٧٥٤,٧٧٤   ٤٢,٦٧٧,٩٠٢  الغد / األنجال مرابحةصندوق 

 ٣٥,٠٠٤,١٥٩   ٤٣,٣٣١,٠٢٧  أسهم الصفاصندوق 

 ٦,٣٠٧,٤٢٥   ١٠,٦٨٤,٣٨٠  صندوق البدر (دوالر إمريكي)

 ٤,٥٠٩,٣١٨   ٥,٠٩٦,٩٤٤  صندوق سوق المال (لایر سعودي)

 ٣,٩٦١,١٢٩   ٣,٥٩٢,٤٨٤  صندوق أسهم الفرسان (دوالر إمريكي)

 ٣,١٠٠,٢٧٢   ٤,٣٥٩,٠١٠  سهم الخليجيةاألالدانة للمتاجرة بصندوق 

 ٢,٥٩٤,٤٤٦   ٢,٤٤٤,٤٦٤  صندوق اإلستثمار السعودي

 ١,٩٥٠,٣٥٧   ٢,١٢٨,٢٤٨  األسيوي (دوالر إمريكي) صندوق النقاء للنمو

  ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧   ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤ 

  
مربوطة بوحدات. قامت الشركة بإنشاء مطلوبات  استثماريهفي صناديق استثمارات الموجودات المربوطة بوحدات تتعلق ب

مربوطة بوحدات والتي تتساوى مع الموجودات المربوطة بوحدات مع بعض االستثناءات المتعلقة باإلحتياطيات االخرى 
  والفروقات الزمنية.

التي تم تقديمها من قبل المربوطة بوحدات على أساس إستخدام صافي قيمة الموجودات وستثمارات يتم قياس القيمة العادلة لال
المربوطة ستثمارات من التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لال ١مدير الصندوق. وتستخدم الشركة المستوى 

  بوحدات.
  



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٣٠ - 

 
 

  تكالیف إكتتاب وثائق مؤجلة -١٢  
  م٢٠١٦  

  لایر سعودي
  م٢٠١٥  

  لایر سعودي

 ١٣,٨٣٧,٦٥٩   ٢١,٩٥٨,٢٩١  الرصيد في بداية السنة 

 ٤٧,٠٣١,١٣١   ٤٩,٠٤٩,٩٦٠  خالل السنة  إضافات

 (٣٨,٩١٠,٤٩٩)   (٤٨,٩١٩,٢٢٧)  لسنة خالل ااإلطفاء 

 ٢١,٩٥٨,٢٩١   ٢٢,٠٨٩,٠٢٤  الرصيد في نهاية السنة 

  
  

 متلكات والمعداتمال -١٣

٢٠١٦  
أجهزة الكمبیوتر 
  والمعدات المكتبیة

  سیاراتال
ثاث األ

  مفروشاتالو
  اإلجمالي

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

        التكلفة
 ١٦,٦٠٧,٩٨٦ ٦,٣٥٢,٠٢٢ ٩٦٩,٣٤٧ ٩,٢٨٦,٦١٧  الرصيد في بداية السنة

 ١,٣٦٠,٦٤٨ ٣٤٥,٥٣١ - ١,٠١٥,١١٧  إضافات خالل السنة

 ١٧,٩٦٨,٦٣٤ ٦,٦٩٧,٥٥٣ ٩٦٩,٣٤٧ ١٠,٣٠١,٧٣٤  الرصيد في نهاية السنة
  

      المتراكماإلستهالك 
 ١٤,٨٣١,٨٨٩ ٥,٤٧١,٧٣٥ ٨٩٥,٨٢٥ ٨,٤٦٤,٣٣٠  الرصيد في بداية السنة

 ٧٤٧,٣٦٩ ٢٢٢,٩١٥ ٧٢,٣٣٤ ٤٥٢,١٢٠  لسنةلمحمل ال
 ١٥,٥٧٩,٢٥٩ ٥,٦٩٤,٦٥٠ ٩٦٨,١٥٩ ٨,٩١٦,٤٥٠    الرصيد في نهاية السنة

      
  صافي القیمة الدفتریة في

 ٢,٣٨٩,٣٧٥ ١,٠٠٢,٩٠٣ ١,١٨٨ ١,٣٨٥,٢٨٤  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١
 

٢٠١٥  
أجهزة الكمبيوتر 
  والمعدات المكتبية

  سياراتال
  ثاث األ

  مفروشاتالو
  اإلجمالي

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

            التكلفة
 ١٥,٨٣٨,١٥٦ ٥,٩٨٩,٨٥٩ ١,٠١٢,٣٤٧ ٨,٨٣٥,٩٥٠  الرصيد في بداية السنة

 ٨١٢,٨٣٠ ٣٦٢,١٦٣  - ٤٥٠,٦٦٧  إضافات خالل السنة
  (٤٣,٠٠٠)  -  (٤٣,٠٠٠) -  أستبعادات خالل السنة
 ١٦,٦٠٧,٩٨٦ ٦,٣٥٢,٠٢٢ ٩٦٩,٣٤٧ ٩,٢٨٦,٦١٧  الرصيد في نهاية السنة

  
      اإلستهالك المتراكم

 ١٣,٧٣٣,٣١٩ ٤,٨١٢,٦٣٢ ٨٣٠,٥٥٢ ٨,٠٩٠,١٣٥  الرصيد في بداية السنة
 ١,١٤١,٥٧١ ٦٥٩,١٠٣ ١٠٨,٢٧٣ ٣٧٤,١٩٥  لسنةلمحمل ال

 (٤٣,٠٠٠) - (٤٣,٠٠٠)  -  أستبعادات خالل السنة
 ١٤,٨٣١,٨٩٠ ٥,٤٧١,٧٣٥ ٨٩٥,٨٢٥ ٨,٤٦٤,٣٣٠  الرصيد في نهاية السنة

         
  صافي القيمة الدفترية في

 ١,٧٧٦,٠٩٦ ٨٨٠,٢٨٧ ٧٣,٥٢٢ ٨٢٢,٢٨٧  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٣١ - 

 
 

  الودیعة النظامیة -١٤
  

% من رأس ١٠وفقاً لالئحة التنفيذية لشركات التأمين الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أودعت الشركة   
 مليون لایر سعودي في بنك معين من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما).  ٢٠المال المدفوع بقيمة 

 ٤٧٦,٨١٥: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لایر سعودي (   ٦٧٩,٥٦٩عة بلغت العمولة المستلمة على الودي ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

لایر سعودي) وقد تم اإلفصاح عنها ضمن الموجودات "عوائد إستثمار الوديعة النظامية" و تظهر العمولة المستلمة  

النقد المطلوبات "عوائد إستثمار الوديعة النظامية المؤجلة". ال يمكن سحب الوديعة بدون موافقة مؤسسة  المقابلة ضمن

ومصنف "أ"  لوديعة النظامية لدى البنك السعودي الفرنسي، مساھم في الشركةايتم االحتفاظ ب العربي السعودي (ساما).

  .زطبقاً لتصنيف أستاندرد أند بور

  
  

  خرىاألمطلوبات المستحقة و ال مصروفاتال -١٥
  م٢٠١٦  

  ( لایر سعودي)
  م٢٠١٥  

  ( لایر سعودي)

  عملیات التأمین  
عملیات 

  عمليات التأمين    المساھمین
عمليات 
  المساھمين

 - ٤,٥٩٨,٦١٦   - ٥,٨٧٠,٥٧٣ مكافآت مستحقة

 - ٢,٣١٧,٤٣٣   - ٢,١٥٣,٨٢٠  أتعاب فحص وأشراف

 - ٥٨٤,٤١٩   - ٨٣٣,٩٩٧  ستشاريةاأتعاب مهنية و

 - ٢٩,١٨٧,٩٣٨   - ٣٠,٥٤١,٤٧٣  مطالبات مستحقة

      ٦٦٢,٥١٣          ١,٤٥١,٩٨٣ ٥٠,٣٦٥ ٢,٣٣٢,٢٢٢  خرىأ

  ٦٦٢,٥١٣ ٣٨,١٤٠,٣٨٩   ٥٠,٣٦٥ ٤١,٧٣٢,٠٨٥ 
  

  
  مطالبات تحت التسویةال -١٦

  
  م٢٠١٦

  ( لایر سعودي)

  صافي  حصة معیدي التأمین  اإلجمالي  

 ١١٤,٣٤٤,٩٢١ (٢٦١,٥٣٥,٣٢١) ٣٧٥,٨٨٠,٢٤٢  التأمين العام

 ٤,٣٢٤,٨٨٢ (٥,٩٢٥,٠٢٨) ١٠,٢٤٩,٩١٠  تأمين الحماية واإلدخار

 ١١٨,٦٦٩,٨٠٣ (٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩) ٣٨٦,١٣٠,١٥٢  المطالبات تحت التسويةإجمالي 
 

  
  م٢٠١٥

  ( لایر سعودي)

  صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  

 ٦٧,٢٢٢,٥٦٤ (٣٦٦,٧٨٨,١٣٣) ٤٣٤,٠١٠,٦٩٧  التأمين العام

 ٥,١٩٨,٤٦٧ (٨,٧١٩,٨٠١) ١٣,٩١٨,٢٦٨  تأمين الحماية واإلدخار

 ٧٢,٤٢١,٠٣١ (٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤) ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥  إجمالي المطالبات تحت التسوية
 
 
 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٣٢ - 

 
 

  تتمة - مطالبات تحت التسویةال -١٦
  

  حركة المطالبات تحت التسویة كاالتي:
  

  م٢٠١٦  
  ( لایر سعودي)

  م٢٠١٥  
  ( لایر سعودي)

  
  صافي  حصة معيدي التأمين  إجمالي    صافي  حصة معیدي التأمین  إجمالي

          يناير ١كما في 

 ٦٠,٩٢٥,٤٦٢ (١٩٥,٧٩١,٨٣٤) ٢٥٦,٧١٧,٢٩٦  ٤١,٤٠٩,٣٠٢(٢٥٠,٦٠٠,٨٥٠) ٢٩٢,٠١٠,١٥٢  عنهامطالبات مبلغ 
       رمطالبات متكبدة وغي

)١٢٤,٦٣١,٤٥٤( ١٤٥,٠٦٩,٤٥٧  ٣١,٠١١,٧٢٩(١٢٤,٩٠٧,٠٨٤) ١٥٥,٩١٨,٨١٣  عنها مبلغ  ٢٠,٤٣٨,٠٠٣ 

)٣٢٠,٤٢٣,٢٨٨( ٤٠١,٧٨٦,٧٥٣  ٧٢,٤٢١,٠٣١ (٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤) ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥  التسوية إجمالي مطالبات تحت  ٨١,٣٦٣,٤٦٥ 

         

)٣٢١,٨٢٩,٤٣٦( ٥٩٩,٧٥٣,٧٤٠  ٣٧,٥٣٧,٥٩٤٤٣٧,٩٦٩,٦٢٥ ٤٠٠,٤٣٢,٠٣١  المحمل خالل السنة   ٢٧٧,٩٢٤,٣٠٤ 

 (٢٨٦,٨٦٦,٧٣٨) ٢٦٦,٧٤٤,٧٩٠ (٥٥٣,٦١١,٥٢٨)  (٣٣٠,٢١٥,٣٦٦)١٣٢,٠١٥,٤٧٨ (٤٦٢,٢٣٠,٨٤٤)  المدفوع خالل السنة 

)٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤( ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥  ١٨٠,١٧٥,٢٩٠ (٢٠٥,٩٥٤,٨٦٢) ٣٨٦,١٣٠,١٥٢  ديسمبر ٣١كما في   ٧٢,٤٢١,٠٣١ 

         

 ٤١,٤٠٩,٣٠٢ (٢٥٠,٦٠٠,٨٥٠) ٢٩٢,٠١٠,١٥٢  ٤٧,٧٠٣,٩٢٩(١٩١,٧١٤,٥٨٣) ٢٣٩,٤١٨,٥١٢  مطالبات مبلغ عنها
    مطالبات متكبدة وغير مبلغ 

)١٢٤,٩٠٧,٠٨٤( ١٥٥,٩١٨,٨١٣  ٧٠,٩٦٥,٨٧٤ (٧٥,٧٤٥,٧٦٦) ١٤٦,٧١١,٦٤٠  عنها   ٣١,٠١١,٧٢٩ 
          إجمالي مطالبات تحت 

)٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤( ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥  ١١٨,٦٦٩,٨٠٣ (٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩) ٣٨٦,١٣٠,١٥٢  التسوية  ٧٢,٤٢١,٠٣١ 

 

  مربوطة بوحداتاستثمارات مطالبات  -١٧
  م٢٠١٦  

  لایر سعودي
  م٢٠١٥  

  لایر سعودي

 ٥٩٣,٦٢٣,٩١٢   ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢  السنةالرصيد في بداية 

 )٧٧٢,٤٢٠(  ٨٥٥,٠٨٠  خالل السنة  مربوطة بوحداتاستثمارات مطالبات  التغير في

 ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢   ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢  الرصيد في نهاية السنة 
 

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

  .الكتواريةعلى اسس اكتوارية متعارف عليھا تتماشى مع المعايير ا
 

  دخل العموالت غیر المكتسبة -١٨
  م٢٠١٦  

  لایر سعودي
  م٢٠١٥  

  لایر سعودي
 ١٢,٢٩٥,٤٨٢   ١٥,٢٣٠,٤٧٣  الرصيد في بداية السنة

 ٢١,٧٥٢,٣٦٦   ١٤,٢٦٠,٨٧٩  العمولة المستلمة خالل السنة 

 (١٨,٨١٧,٣٧٥)   (١٧,٥٣٩,٧٤٤)  العمولة المكتسبة خالل السنة 

 ١٥,٢٣٠,٤٧٣   ١١,٩٥١,٦٠٨  الرصيد في نهاية السنة 
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-٣٣ - 

 
 

  أقساط التأمین غیر المكتسبة -١٩
  م٢٠١٦  

  لایر سعودي
  م٢٠١٥  

  لایر سعودي

      

  الرصيد في بداية السنة
٩٢,١٥٢,٢٠٢   ١٦٤,٣٤٥,٥٣٤ 

  صافي األقساط المكتتبة خالل السنة 
٤٦٠,٣٧٠,٢٤٣   ٥٥٨,٤٤٠,٦٣١ 

  صافي األقساط المكتسبة خالل السنة 
(٤٩٩,٩٨٩,٣٧٤)   (٣٨٨,١٧٦,٩١١) 

  
٢٢٢,٧٩٦,٧٩١ 
١٦٤,٣٤٥,٥٣٤   ٢٣٦,٤٦٠,٤٩٧ 

 ٢٥٨,٢٤٠,٣٩١     مكتسبةالقساط غير األيضاف: حصة معيدي التأمين من 

 ٤٢٢,٥٨٥,٩٢٥   ٤٥٩,٢٥٧,٢٨٨  الرصيد في نهاية السنة

 

  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  -٢٠
  م٢٠١٦  

  لایر سعودي
  م٢٠١٥  

  لایر سعودي

 ١٠,٠٦٣,٩٥٩   ١١,٧٨٦,١٦٨  الرصيد في بداية السنة

 ٢,٨٣٧,٨٠١   ٢,٢٣٤,٦٥١  المحمل للسنة 

 (١,١١٥,٥٩٢)   (١,١٩٢,٣٨٨)  المدفوع خالل السنة

 ١١,٧٨٦,١٦٨   ١٢,٨٢٨,٤٣١  الرصيد في نهاية السنة 

  
  

 مخصص الزكاة و ضریبة الدخل -٢١
    

 وضريبة الدخل للسنة كاآلتي:كان مخصص الزكاة 

  م٢٠١٦  
  لایر سعودي

  م٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ٣,٢١٩,٦٣٣   ٣,٥٠٩,١٦٩  مخصص الزكاة 

 ٢,٠٣٦,٢٥٤   ١,٨٥٣,٩٧٤  مخصص ضريبة الدخل 

  ٥,٢٥٥,٨٨٧   ٥,٣٦٣,١٤٣ 
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-٣٤ - 

 
 

 تتمة - مخصص الزكاة و ضریبة الدخل -٢١
 الزكاة  ) أ

 

  لألساس التالي:تم احتساب  مخصص السنة الحالية وفقا 

  م٢٠١٦  
  لایر سعودي

  م٢٠١٥  
  لایر سعودي

 ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   ٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠   رأس المال

 ٤٣,٥٨٨,٢٢٧   ٦٧,٦٢٥,٢٨٥  اإلحتياطيات و مخصصات أول المدة

 )٥٠,٩٩٦,٦٤٩(   (٥١,٠٠٧,٦٤٦)  الرصيد الختامي للموجودات طويلة األجل

  ١٩٢,٥٩١,٥٧٨   ٢١٦,٦١٧,٦٣٩ 

 ٣١,٨٥١,٣١٤   ٢٨,٨٦٤,٦١٩  للزكاةدخل السنة الخاضع 

 ٢٤٤,٤٤٢,٨٩٢   ٢٤٥,٤٨٢,٢٥٨  الوعاء الزكوي

 ١٢٨,٧٨٥,٣٣٢   ١٤٠,٣٦٦,٧٥٥ الزكاةمن وعاء  حصة المساھمين السعوديين

 ٣,٢١٩,٦٣٣   ٣,٥٠٩,١٦٩  ٪ على حصة المساھمين السعوديين٢,٥الزكاة بواقع 
 

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

  

 ضریبة الدخل  ) ب

  تم احتساب  مخصص السنة الحالية وفقا لألساس التالي:
  م٢٠١٦  

  لایر سعودي
  م٢٠١٥  

  لایر سعودي

 ٢٣,٨٣٥,٥٣٧   ٢٤,٤٢٩,٥٤٧  صافي دخل السنة

 ١٠,١١٥,٩٨٣   ٦,٦٣٤,٠٥٩  غير قابلة للخصم مصروفاتيضاف: 

 )٦,٦٦٩,٢٧٧(   (٦,٣٢٥,١٦٨)  قابلة للخصم مصروفاتيخصم: 

 )٣,٣٩٣,٧٥٨(   (٣,٠٨٩,٩٥٨)  تعديل الخسائر المتراكمة

 ٢٣,٨٨٨,٤٨٥   ٢١,٦٤٨,٤٨٠  الدخل الخاضع للضريبة

 ١٠,١٨١,٢٧٢   ٩,٢٦٩,٨٧٠  لمساھمين غير السعوديين ل الخاضع للضريبةالدخل 

 ٢,٠٣٦,٢٥٤   ١,٨٥٣,٩٧٤  ٪)٢٠مخصص ضريبة الدخل بواقع   (
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-٣٥ - 

 
 

   تتمة – مخصص الزكاة و ضریبة الدخل ٢١ -
  

  

  :كاألتي حركة الزكاة وضریبة الدخل المستحقة ال  ) ج
  م٢٠١٦  

  لایر سعودي
  م٢٠١٥  

  لایر سعودي

 ١٠,٥٥٢,٩٢٧   ١٤,٢٧١,٤٤٢  الرصيد اإلفتتاحي للزكاة وضريبة الدخل المستحقة

 ٥,٢٥٥,٨٨٧   ٥,٣٦٣,١٤٣  المحمل خالل السنة 

 )١,٥٣٧,٣٧٢(   (٣,٥٦٨,٦٩١)  المدفوع خالل السنة 

 ١٤,٢٧١,٤٤٢   ١٦,٠٦٥,٨٩٤  الرصيد الختامي للزكاة وضريبة الدخل المستحقة
 

 الموقف الزكوي والضریبي  ) د
 

ديسمبر  ٣١لزكاة والدخل للسنوات المنتهية في ل الهيئة العامةقراراتها الزكوية والضريبية إلى قدمت الشركة إ

قامت الشركة بتقديم إعتراض على الربط  ,وال تزال الشركة في إنتظار الربط لتلك السنوات  ٢٠١٥إلى  ٢٠٠٨

طويلة استثمارات نتيجة استبعاد  ي طلب من الشركة دفع زكاة إضافيةلزكاة و الدخل والذل لهيئة العامةالزكوي ل

ضافي إ قامت الشركة بقيد مخصص ,م٢٠١٣م، ٢٠١٢م، ٢٠١١م، ٢٠١٠ء الزكوي للسنوات األجل من الوعا

  .لزكاة في القوائم الماليةل
  

 الهيئة العامةم إلى ٢٠١٦ديسمبر  ٣١إن الشركة بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية و الضريبية للسنة المنتهية في 

  .لزكاة و الدخلل

  رأس المال -٢٢  
 

لایر  ١٠مليون سهم بقيمة  ٢٠مقسم إلى  لایر سعودي مليون ٢٠٠المصرح به والمصدر من  بلغ رأس المال

 ١٠مليون سهم بقيمة  ٢٠مقسم إلى  مليون لایر سعودي ٢٠٠: م ٢٠١٥ديسمبر  ٣١( لسهم الواحدل سعودي

مليون سهم  ١٣أن المساھمين المؤسسين للشركة قد قاموا باإلكتتاب والدفع لـ  .)للسهم الواحد لایر سعودي

االسهم  ،% من أسهم رأس مال الشركة٦٥والتي تمثل  للسهم الواحد لایر سعودي ١٠بقيمة أسمية قدرھا 

 قبل لایر سعودي للسهم الواحد قد تم أكتتابها من ١٠مليون سهم بقيمة أسمية قدرھا  ٧المتبقية والبالغة 

  .المساھمون العامة
 

 األقساط المكتتبة و المكتسبة -٢٣  

  
  م٢٠١٦

  ( لایر سعودي)

  صافي  حصة معیدي التأمین  اإلجمالي  

  التأمين العام
٤٢٣,٦٧٤,٩٣٤ (٢٦٢,٦٥٩,٧١٩) ٦٨٦,٣٣٤,٦٥٣ 

  تأمين الحماية واإلدخار
١٣٤,٧٦٥,٦٩٧ (١٥,١٧١,٦٨٠) ١٤٩,٩٣٧,٣٧٧ 

  األقساط المكتتبة
٥٥٨,٤٤٠,٦٣١ (٢٧٧,٨٣١,٣٩٩) ٨٣٦,٢٧٢,٠٣٠ 

  التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
(٣٦,٦٧١,٣٦٣) (٢١,٧٧٩,٨٩٤) (٥٨,٤٥١,٢٥٧) 

 ٤٩٩,٩٨٩,٣٧٤ (٢٩٩,٦١١,٢٩٣) ٧٩٩,٦٠٠,٦٦٧  األقساط المكتسبة
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-٣٦ - 

 
 

تتمة – األقساط المكتتبة و المكتسبة -٢٣  

  
  م٢٠١٥

  ( لایر سعودي)
  صافي  حصة معيدي التأمين  اإلجمالي  

 ٣٠٧,٦٣٤,٣١٢ )٣٢٤,٥٩٣,٤٢٦(  ٦٣٢,٢٢٧,٧٣٨  التأمين العام
 ١٥٢,٧٣٥,٩٣١ )١٨,٢٤٩,٦٤٣( ١٧٠,٩٨٥,٥٧٤  تأمين الحماية واإلدخار

  
 ٨٠٣,٢١٣,٣١٢  األقساط المكتتبة

  
)٤٦٠,٣٧٠,٢٤٣ )٣٤٢,٨٤٣,٠٦٩ 

 )٧٢,١٩٣,٣٣٢( ٦١,٥٢٨,٣٤١ )١٣٣,٧٢١,٦٧٣(  التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 ٣٨٨,١٧٦,٩١١ )٢٨١,٣١٤,٧٢٨( ٦٦٩,٤٩١,٦٣٩  المكتسبةاألقساط 

  

  
   العمومیة و اإلداریة مصروفاتال -٢٤
  م ٢٠١٦  

    ( لایر سعودي)
  م ٢٠١٥

  ( لایر سعودي)

  عملیات التأمین  
عملیات 

  المساھمین
  عمليات التأمين  

عمليات 
  المساھمين

 ٦٢٨,٣٤٧ ٤٤,٠٨٧,٧٠٠   ٦٤٥,٧٦٤ ٥٢,٧٨١,٠٩٥ تكاليف موظفين
 - ٥,١٩٣,٢٥٦   ٢,٢٥٣,٣٠٠ ٧,٦٢٥,٦٩٢  استشارية أتعاب
 - ٣,٠٥١,٢٨٩   - ٣,٢٢٧,٣٨٦ اتإيجار

 - ٢,٤٧٩,١١٣   - ٢,٤٠٨,٨٨٧  تأمين مصروفات
 - ٢,٠٢٦,١٥٥   - ٢,٢٠٤,٦٧٧  إصالح و صيانة

 - ١,٢٧٧,٤٠١   - ١,٥٧٥,٨٣٧ بريد و ھاتف
 - ١,١٤١,٥٧١   - ٧٤٧,٣٦٩  )١٣إستهالك (إيضاح 

 - ٩٨٨,٩٩٨   - ٩٨٥,٦٢٠  ترويجدعاية و
 - ٧٠٧,٩١١   - ٨٤٩,٢٣٦  سفر و إنتقاالت

 ٢٢٤,١١٩ ٨٩٦,٤٧٦   ٢٣٤,١٩٨ ٩٣٦,٧٩٤  مجلس اإلدارة مصروفات
 - ٨,٦٨٣,١٧٣   - ٢,٥١٧,٥٦٤  أخرى

  ٨٥٢,٤٦٦ ٧٠,٥٣٣,٠٤٣   ٣,١٣٣,٢٦٢ ٧٥,٨٦٠,١٥٧ 
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-٣٧ - 

 
 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقةالمعامالت و -٢٥
 ٣١م و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في فيما     

  م:٢٠١٥ديسمبر  ٣١م و ٢٠١٦ديسمبر  ٣١واألرصدة المتعلقة بها كما في  ٢٠١٥ديسمبر 

  طبیعة المعاملة  أطراف ذات عالقة
  م٢٠١٦

  لایر سعودي
  م٢٠١٥

  لایر سعودي
السيطرة، تحت سيطرة منشأت تحت 

مشتركة أو يمارس عليه تأثيرا ھاما 
  من أطراف ذات عالقة

 ٧٠,٨٢٥,٦٣٤ ٩٠,٣٠١,٤٧٣  أقساط التأمين المكتتبة   -

 ١٣٣,٩١٨,٦٧٥ ٩٨,٣٦١,٦٦٦  أقساط إعادة التأمين المسندة   -
 ٩,٣٠٦,٠٧١ ٤٢,٤٧٩,٣٨٦  إجمالي المطالبات المدفوعة   -  

التأمين من  يحصة معيد   -
 ١٤٤,٣٤٧,٦٢٥ ٣٥,٨٩٧,٧٧٦  المطالبات المدفوعة

  
 ٥,٧٥١,١٤٢ ٤,٠٣١,٤٧٦  عموالت مصروفات   -
 ٤٦,٣٤٢,٤٤٨ ٨,٦٦٣,٢٠٩  دخل عموالت   -

    أخرى مصروفات  
أتعاب العمل كطرف إداري    -

 ٦,٩٥٠,٠٨٣ ٧,٦٩١,٢٦٣  ثالث
 ٥,٨٢٢,٢١٧ ٦,٢٣٣,٥٧٥  متعلقة بها مصروفاتمكافأت و  كبار موظفي اإلدارة 

 ١,٤٣١,٣٢٢ ١,١٤٦,٦٤٨  متعلقة بها مصروفاتأتعاب و  أعضاء مجلس اإلدارة

 

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

المربوطة بوحدات ستثمارات تدار جميع اال ،التنفيذي بالشركة المدير المالي التنفيذينائب الرئيس التنفيذي و ،التنفيذي
  .من شركة السعودي الفرنسي كابيتالالمتاحة للبيع الهامة ستثمارات بعض االو
  

  ,الحسابات البنكية، و أغلبيتها محتفظ بها لدى البنك السعودي الفرنسي (مساھم للشركة)تتضمن النقدية وشبه النقدية 
 إن المعامالت الهامة أعاله مع الجهات ذات العالقة  أدرجت ضمن األرصدة التالية كما في تاريخ المركز المالي:

  طبیعة المعاملة  أطراف ذات عالقة
  م٢٠١٦

  لایر سعودي
  م٢٠١٥

  لایر سعودي
تحت السيطرة، تحت سيطرة منشأت 

ً  مشتركة أو يمارس عليه تأثيراً  من  ھاما
  أطراف ذات عالقة

 ٧,٤٧٦,٠٥٣ ٥,٧٠٨,٤٤٠  مستحقة مصروفات -

 ٢٠,١٨٣,٩٩٠ ٥٧,٩٣٧,٦١٢  أقساط تأمين مستحقة، صافي   -  
 ٥٠,٣٨٦,٩٧٤ ٢٨,٣٣٥,٨٨٠  أرصدة إعادة تأمين دائنة -  
 ٢,٥٦٧,٦٦٤ ٤,٠٢٦,١٣١  مطالبات تحت التسوية -  

  
برمودا، أليانز تحويل المخاطر أي  –أ، أليانز مينا ھولدينج ,ن,تشمل األطراف ذات العالقة الجهات التالية: (أليانز س

جي دبي، اليانز فرنسا، شركة أليانز العالمية المتخصصة أي جي، أليانز ورلد وايد كير، أليانز المخاطر العالمية 
إيه زيورخ، أليانز ھونج كونج، أليانز  ,ز بلجيكا، يولر ھيرمس، أليانز سالواليات المتحدة األمريكية للتأمين، أليان

المخاطر العالمية ھولندا، أليانز سنغافورة، أليانز نيوزيلندا، وكالة السعودي الفرنسي للتأمين، البنك السعودي الفرنسي، 
 .بيتاللسعودي الفرنسي كاالتأجير ، نكست كير السعودية،  والشركة السعودية الفرنسية ل

 
 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٣٨ - 

 
 

    تتمة – األرصدة مع األطراف ذات العالقةالمعامالت و -٢٥

صافي المطالبات المتكبدة  لى صافي المطالبات المبلغ عنها وكذلكالتي تشتمل ع، صافي المطالبات المتكبدة وهأدنايعكس الجدول 

الحماية واإلدخار)  بتاريخ كل قائمة مركز مالي مبلغ عنها لكل سنة من سنوات الحوادث (ماعدا المطالبات لمنتوجات تأمين الوغير 

لمقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائية  إن تطور التزامات التأمين يوفر مقياساً  ،بما في ذلك الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

السلبية للمطالبات المستقبلية،  تسعى الشركة لالحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بأعمال التأمين و ذلك لمواجهة التطورات ,للمطالبات

وكلما تطورت المطالبات وأصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيدا، فإن التطورات السلبية ستنتهي مما يترتب على ذلك عكس 

الغ لالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشركة بتحويل مبو ,نبه في سنوات الحوادث السابقةقيد جزء من االحتياطيات المج

و لالحتفاظ باحتياطيات كافية، ستقوم الشركة بتحويل مبالغ اإلحتياطيات المعكوسة  ,االحتياطيات المجنبة في سنوات الحوادث السابقة

أقل درجة وھناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية  إلى احتياطيات الحوادث للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون

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

  المطالبات  جدول تطور -٢٦
 

  لصافيا -جدول تطور المطالبات   ) أ
  

٢٠١٦              

  اإلجمالي  م٢٠١٦  م٢٠١٥  م٢٠١٤  م٢٠١٣  و ماقبلم  ٢٠١٢  سنة الحادث
  

  لایر سعودي  سعوديلایر   لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي
  تقدیر تكلفة المطالبات 

              النهائیة:
 - ٢٤٣,٧٩٨,٧٠١ ١٤٦,٩٩٦,٤٥٠ ١٧٦,٩٨٦,٥٩٣ ١٢٠,٦٢٥,٥٠١ ١٠٤,٩١٢,٢٦٥  في نهایة سنة الحادث

 - -١٧٠,٦٢١,١٥١ ١٨١,٠١٣,١٣٠ ١٣٤,٣٠٢,٢٢١ ١١٣,١٠٣,٦٧٣ بعد سنة
 - - - ١٨٢,١٨٠,١٥١ ١٣٣,٤٢١,٩٨٤ ١١٣,٧٤٤,٨٤٨  بعد سنتین

 - - - - ١٣٣,٠٥٤,٠٤٦ ١١٣,٩٧٧,٨٧٩  بعد ثالث سنوات
 - - - - - ١١٧,٤١٩,٣١١  بعد أربع سنوات

  التقدیر الحالي  لصافي
 ٨٤٧,٠٧٤,١٠٨ ٢٤٣,٧٩٨,٧٠١ ١٧٠,٦٢١,٨٩٩ ١٨٢,١٨٠,١٥١ ١٣٣,٠٥٤,٠٤٦ ١١٧,٤١٩,٣١١  المطالبات المتراكمة

  الدفعات المتراكمة
 (٧٢٨,٤٠٤,٣٠٥) (١٦٦,١٠٦,٠٤٦)(١٥١,٧١٢,٧٣٤) (١٦٩,٢٠٠,٣٨٨) (١٢٨,٩٤٢,٩٥٩) (١١٢,٤٤٢,١٧٨)  حتى تاریخه 

  صافي المطلوبات المدرجة 
 ١١٨,٦٦٩,٨٠٣ ٧٧,٦٩٢,٦٥٥ ١٨,٩٠٩,١٦٥ ١٢,٩٧٩,٧٦٤ ٤,١١١,٠٨٧ ٤,٩٧٧,١٣٣  في قائمة المركز المالي

              
٢٠١٥ 

  اإلجمالي  م٢٠١٥  م٢٠١٤  م٢٠١٣  م٢٠١٢  و ماقبلم  ٢٠١١  سنة الحادث
  

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

              النهائية:
 - ١٥٩,٦٨٢,٠١٧ ١٧٦,٩٨٦,٥٩٣ ١٢٠,٦٢٥,٥٠١ ١٠٤,٩١٢,٢٦٥ ١٠٢,٦٥٣,٤٨٢  في نهاية سنة الحادث

 - - ١٨٢,٠٠٤,٧٥٧ ١٣٤,٣٠٢,٢٢١ ١١٣,١٠٣,٦٧٣ ١١٩,٤٤٦,٢٦٦  بعد سنة
 - - - ١٣٣,٩٤٥,١٦٢ ١١٣,٧٤٤,٨٤٨ ١١٦,٢٠٢,١٦١  بعد سنتين

 - - - - ١١٤,١٤٥,٧٨٥ ١١٦,٣٠٩,٨٥٧  بعد ثالث سنوات
 - - - - - ١١٨,١٥٣,٠١٩  بعد أربع سنوات

  التقدير الحالي  لصافي
 ٧٠٧,٩٣٠,٧٤٠ ١٥٩,٦٨٢,٠١٧ ١٨٢,٠٠٤,٧٥٧ ١٣٣,٩٤٥,١٦٢ ١١٤,١٤٥,٧٨٥     ١١٨,١٥٣,٠١٩  المطالبات المتراكمة

  الدفعات المتراكمة
 (٦٣٥,٥٠٩,٧٠٩) (١١٣,٢٨١,٢٦٦) (١٦٩,١٤٣,٧٤٤) (١٢٧,٧٤٧,٣٧٧) (١١١,٧٣٧,٠٤٩) (١١٣,٦٠٠,٢٧٣)  حتى تاريخه 

  صافي المطلوبات المدرجة 
 ٧٢,٤٢١,٠٣١ ٤٦,٤٠٠,٧٥١ ١٢,٨٦١,٠١٣ ٦,١٩٧,٧٨٥ ٢,٤٠٨,٧٣٦ ٤,٥٥٢,٧٤٦  في قائمة المركز المالي



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٣٩ - 

 
 

  تتمة -المطالبات  جدول تطور -٢٦
 

  االجمالي -جدول تطور المطالبات   ) ب
  

٢٠١٦ 
  اإلجمالي  م٢٠١٦  م٢٠١٥  م٢٠١٤  م٢٠١٣  و ماقبلم  ٢٠١٢  سنة الحادث

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
  تقدیر تكلفة المطالبات 

              النهائیة:
 - ٣٥١,١٠٥,٢٦١ ٣٨٧,٥٠٥,٢٥٧ ٣١٧,٥٢٦,٠١٩ ٣٠١,٦٢٢,٧٠٩ ٢١٠,٦٦٩,٩٢٢  في نهایة سنة الحادث

 - - ٤٣٤,٥٤٧,٢٦٢ ٤١٣,٦٠٢,٨٩٦ ٣٣٨,٧٠٠,٥١٦ ٢٤٦,٧٨٥,٥٣٧  بعد سنة
 - - - ٤٢٧,٦٥٤,٠١٢ ٣٣٢,٠٧٨,٩٠٤ ٢٤٧,٢٤٢,٩١٩  بعد سنتین

 - - - - ٣٣٤,٧٥٣,٩٧٨ ٢٤٣,٥٥٥,٩٨٨  بعد ثالث سنوات
 - - - - - ٢٥٢,٤٠٣,٧١٠  بعد أربع سنوات

  التقدیر الحالي  لصافي
 ١,٨٠٠,٤٦٤,٢٢٣ ٣٥١,١٠٥,٢٦١ ٤٣٤,٥٤٧,٢٦٢ ٤٢٧,٦٥٤,٠١٢ ٣٣٤,٧٥٣,٩٧٨ ٢٥٢,٤٠٣,٧١٠  المطالبات المتراكمة

  الدفعات المتراكمة
 (١,٤١٤,٣٣٤,٠٧١) (٢١٢,٠٥٦,٤٤٠)(٣٣٦,٠٨٣,٤٥٦)((٣٢٤,١٤٠,٣٧١) (٣٠٧,٠٠٠,١٥٨) (٢٣٥,٠٥٣,٦٤٦)  حتى تاریخه 

  صافي المطلوبات المدرجة 
 ٣٨٦,١٣٠,١٥٢ ١٣٩,٠٤٨,٨٢١ ٩٨,٤٦٣,٨٠٦ ١٠٣,٥١٣,٦٤١ ٢٧,٧٥٣,٨٢٠ ١٧,٣٥٠,٠٦٤  في قائمة المركز المالي

             
            ٢٠١٥ 

  اإلجمالي  م٢٠١٥  م٢٠١٤  م٢٠١٣  م٢٠١٢  و ماقبلم  ٢٠١١  سنة الحادث
  لایر سعودي  سعودي لایر  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

  تقدير تكلفة المطالبات 
              النهائية:

 - ٤٨٣,٣٧٦,٨٤٨ ٣١٧,٥٢٦,٠١٩ ٣٠١,٦٢٢,٧٠٩ ٢١٠,٦٦٩,٩٢٢ ٢٥٦,٣٥٢,٧٦٢  في نهاية سنة الحادث
 - - ٤٧٦,٩٦٠,٩٣١ ٣٣٨,٧٠٠,٥١٦ ٢٤٦,٧٨٥,٥٣٧ ٢٨٦,٦٣٨,٠٥٣  بعد سنة

 - - - ٣٨٠,٩١٩,٨٣٠ ٢٤٧,٢٤٢,٩١٩ ٢٧٥,٥٨٦,٥٩٢  بعد سنتين
 - - - - ٣٠١,٤٠٣,٦٧٤ ٢٧٧,٣٠١,١٩٩  بعد ثالث سنوات
 - - - - - ٢٧٦,٩٨٢,٧٤٢  بعد أربع سنوات

  التقدير الحالي  لصافي
 ١,٧٧٩,٧٤٣,١٣٨ ٤٤٩,٨٠٠,٦٣٥ ٤٤٣,٣٨٤,٧١٨ ٣٤٧,٣٤٣,٦١٧ ٢٦٧,٨٢٧,٤٦١ ٢٧١,٣٨٦,٧٠٧  المطالبات المتراكمة

  الدفعات المتراكمة
 (١,٣٣١,٨١٤,١٧٣) (٢٣١,٣٥٥,٧٠٨) (٣١١,٥١٦,١٣٣) (٣٠٢,٦٠٥,١٤٩) (٢٣٣,٢٦٨,٩٠٢) (٢٥٣,٠٦٨,٢٨١)  حتى تاريخه 

  صافي المطلوبات المدرجة 
 ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥ ٢١٨,٤٤٤,٩٢٧ ١٣١,٨٦٨,٥٨٥ ٤٤,٧٣٨,٤٦٨ ٣٤,٥٥٨,٥٥٩ ١٨,٣١٨,٤٢٦  في قائمة المركز المالي

  
  

  ربح السهم األساسي والمخفض -٢٧

 
  م٢٠١٦ دیسمبر ٣١

 يلایر سعود
  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١ في

 لایر سعودي

 ٢٣,٨٣٥,٥٣٧ ٢٤,٤٢٩,٥٤٧ سنةال صافي دخل

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

 ١.١٩ ١.٢٢ ربح السهم األساسي والمخفض

 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٤٠ - 

 
 

  إحتیاطي عجز األقساط      -٢٨
  

األقساط خالل الفترة لقطاع التأمين الطبي والمركبات. خالل الفترة، قامت الشركة بإنشاء مخصص فيما يتعلق بإحتياطي عجز 
أنشأت الشركة ھذا المخصص بناءاً على إفتراض بأن االقساط غير المكتسبة لن تكون كافية لتغطية المطالبات المتوقعة 

 والمصروفات المتعلقة فيها للفترات غير المنتهية من الوثائق الفاعلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
  

  إدارة المخاطر -٢٩
  

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

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

  

يقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بالشركة بشكل دوري بمراجعة وتحديث إستراتيجية إدارة المخاطر مع مراعاة التطورات   
  .ية للشركةالداخلية و الخارج

    
  ھیكل إدارة المخاطر  
  .تم تأسيس ھيكل 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 

  .والسياسات للوصل الى االھداف المحددة للشركةاالستراتيجيات 
  

    اإلدارة العلیا
جیة والتي تكون في من ضمن مجال تتمثل مسؤولیة االدارة العلیا في ادارة العملیات الیومیة لتحقیق االھداف االستراتی

  .ول للشركةبالمخاطر المق
  

  من قبل اإلدارة للتقلیل منها:فیما یلي ملخص للمخاطر التي تواجهها الشركة والطریقة المتبعة 

  

  المخاطر التشغیلیة  ) أ
الغش واألخطاء البشرية والتي  المخاطر التشغيلية ھي 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 خالل الضوابط المناسبة وفصل المهام والمراقبة الداخلية وبما في ذلك التدقيق الداخليمن 

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

بات يكون أكبر من لويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطا ,عليها بشكل يفوق التوقعات

وتتابع الشركة مخاطر التأمين بشكل منتظم للتأكد من أن مستويات ھذه المخاطر تكون في الحدود  ،المتوقع

  .المتوقعة

  

  

  

 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٤١ - 

 
 

  تتمة -  إدارة المخاطر -٢٩
  

  تتمة - مخاطر التأمینب) 
  
  

   المركزةمخاطر التأمین 
  

المركبات  امين المركزة في قطاعتتكمن مخاطر ال، دىحعمال على مخاطر التأمين المركزة لكل قطاع أتراقب الشركة           

  .الصحي وقطاع التأمين
  

و في نفس ر مغطاة في نفس المكان الجغرافي أتراقب الشركة مخاطر التأمين المركزة عن طريق تقييم عدة مخاط
وفي مخاطر الحريق  ,كاملة كموقع جغرافي واحد ةفي مخاطر الفيضانات او الهزات االرضية مدينتعتبر  ,الجهة

وفي مخاطر النقل  ,والممتلكات يعتبر مبنى كامل والمباني المجاورة التي ممكن ان تتضرر على انها موقع واحد
تقيم  ,قييم مخاطر التأمين المركزةالبحري تعتبر المخاطر المتعددة المغطاة في باخرة واحدة كمخاطر موحدة عند ت

  .لتقليل منها الى مستويات مقبولة لشركةلھذة المخاطر الشركة التعرض المركز لمخاطر التأمين وتقوم بإعادة تأمين 

السعودية فإن مخاطر التأمين تتعلق بوثائق مكتتبة في المملكة العربية  الشركة تنحصر في المملكة العربية عمالن أبما أ

  .السعودية

   
  الحمایة واإلدخار

  

تدار ھذه المخاطر من خالل ، المرض (إعاقة دائمة أو مؤقتة) للمؤمندخار ھو الوفاة وإن الخطر الرئيسي للحماية و اإل

االقرار  ھناك مستويات مختلفة تنفذ عند اإلكتتاب، تتضمن ، استراتيجية اكتتاب ذات فعالية عالية وواضحة المعالم

كما تقوم الشركة ، بالحالة الصحية، و استبيان طبي، تقارير من المتخصصين / االستشاريين و فحوصات طبية شاملة

للتأكد من درجة المخاطرة التي يحملها المؤمن و تحديد ما إذا كان أو ال يمكن  بدراسة الوضع المالي والحياتي والمهني

 .أن تصنف كحياة أساسية
  

عاقة دائمة او مؤقتة) للمؤمن إبالنسبة الى الحماية و االدخار للمجموعات ، ان الخطر الرئيسي ھو الوفاة او المرض (

ؤمن عليهم ومثال على ذلك الموظفين العاملين في نفس مكان عداد المركزة للم، يكون خطر الوفاة مركب بسبب األعليه

ھناك مستويات مختلفة تنفذ  ،تدار ھذه المخاطر من خالل استراتيجية اكتتاب ذات فعالية عالية وواضحة المعالم، العمل

فحوصات  االقرار بالحالة الصحية، و استبيان طبي، تقارير من المتخصصين / االستشاريين و 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 ھذا 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

  

  

 
 
  



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٤٢ - 

 
 

  تتمة - إدارة المخاطر -٢٩

  تتمة - مخاطر التأمینب) 
  

 التأمین العام
  

  تكرار ومبالغ المطالبات

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

تعتبر ھذه  ،والتأمين البحريالممتلكات والحوادث العامة والمسؤولية تجاه الغير والمركبات واألعمال الهندسية 

العمليات كعقود تأمين قصيرة األجل ألنه يتم في العادة اإلبالغ عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع 

  .اعد في التقليل من مخاطر التأمينوھذا من شأنه أن يس ،الحادث المؤمن عليه

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

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية وذلك للتاكد بأن  ,ومستوى المزايا المؤمن عليها

األسعار تأخذ بعين االعتبار الظروف الصحية الحالية والتاريخ الصحي للعائلة والمراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية 

باع سياسة تقوم على المتابعة الجادة كما تقوم الشركة بأت ,وسعر المنتج واإلجراءات التفصيلية لمتابعة المطالبات

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
رات ھي مطالبات التعويض عن الوفاة واالصابات الجسدية واستبدال أو تصليح إن المخاطر الرئيسية لعقود تأمين السيا

  .سنة ٢١تقوم الشركة بإبرام وثائق تأمين شاملة فقط للمالكين/ السائقين الذين تخطوا سن  ,المركبات

رات، ھي إن مستوى المبالغ التي تقضي المحاكم بدفعها لحاالت الوفاة ولألطراف المصابة وتكاليف استبدال السيا
كما تقوم الشركة باجراءات إلدارة المخاطر بهدف مراقبة مستوى  ,العوامل االساسية التي تؤثر على مستوى المطالبات

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

  الحريق والسرقة
تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين  ,لى الممتلكات فإن أھم المخاطر المتعلقة بها ھي الحريقبالنسبة لعقود التأمين ع

  .للممتلكات التي تحتوي على أجهزة الكشف عن الحريق
تكلفة إعادة بناء الممتلكات  تعتبر ,يتم إصدار ھذه العقود بالرجوع إلى القيمة اإلستبدالية للممتلكات المؤمنة ومحتوياتها

العوامل الرئيسية التي تؤثر في  منمحتوياتها والوقت الالزم إلعادة بدء العمليات والذي تتوقف فيه اإلعمال وإستبدال 
  .يوجد لدى الشركة تغطية إعادة تأمين للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية ,مستوى المطالبات

  البحري
 في ھياكل السفن ال في التعرض للخسائر أو األضرارلتأمين البحري، تتمثل أبرز المخاطر في ھذا المجلبالنسبة 

  .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
لتأمين الهندسي، فإن أھم المخاطر في ھذا المجال ھي خسارة أو حدوث ضرر ألعمال البناء / الترميم نتيجة 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
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  تتمة – إدارة المخاطر -٢٩

  المسؤلية العامة
بالنسبة للتأمين على المسؤلية العامة، فإن أھم المخاطر في ھذا المجال ھي 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

  

يتم اإلكتتاب في وثائق التأمين ھذه على أساس حجم أعمال الشركة أو قيمة العقد، طبيعة / أشغال المباني، وطبيعة  
  .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 ھذه القوائم المالية ھي صحيحة وكافيةتؤمن الشركة بأن المطلوبات 
تخضع المطلوبات المتعلقة بالمطالبات لعدة فرضيات وعليه  ,دفعات حيث يمكن ان تتعدل في تاريخ السدادھذة المبالغ 

ان اي تغير  ,و عدم صحة الفرضياتتكون حساسة بها ، من غير الممكن قياس حساسية بعض المتغيرات النظامية ا
 :% سينتج عنه تغير في الدخل السنوي كما ھو مبين ادناه٥افتراضي لمعدل الخسائر بنسبة 

 ةالتغیر في نسب
 المطالبات

  التاثیر على الدخل  
٢٠١٦  

 لایر سعودي

  التاثير على الدخل  
٢٠١٥  

  لایر سعودي
+١٣,٨٩٦,٢١٥   ١٨,٨٢٣,٢٠٧   %٥ 
-١٣,٨٩٦,٢١٥(   (١٨,٨٢٣,٢٠٧)   %٥( 

  
 

  إدارة مخاطر المطالبات ج)
  

تنشأ إدارة المطالبات في الشركة عند حدوث حاالت غير دقيقة أو غير مكتملة لالحتياطيات أو تسويات المطالبات أو 

ھذه المخاطر قد تضر بالشركة وتضعف قدرة الشركة  ,ضعف في جودة الخدمة أو األفراط في تكاليف إدارة المطالبات

  .على النجاح و االحتفاظ بأعمالها أو تتكبد تعويضات تأديبيية

يركز قسم المطالبات في الشركة على الجودة والدقة  ,ھذه المخاطر قد تنشأ خالل أي مرحلة من مراحل دورة المطالبات

وھدفهم ھو تعديل إجراءات المطالبات  ,فقد عقود إعادة التأمينوالسرعة في إيصال الخدمات التي قد تجعل الشركة ت

 ,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 ھناك 

  .وقعات موثوق بها لتكون التزامات مطالباتت

   االحتیاطیات ومخاطر االحتیاطیات النھائیةد) 

اطر االحتياطيات ومخاطر االحتياطيات النهائية في الشركة عندما تكون مطالبات التأمين الناشئة غير كافية ختنشأ م

والديون المشكوك في  مصروفاتكافية للوذلك من خالل التنبؤات الغير دقيقة او من خالل تكوين مخصصات غير 

  .تحصيلها العادة التأمين
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  تتمة – إدارة المخاطر -٢٩

  تتمة  – االحتیاطیات ومخاطر االحتیاطیات النھائیةد) 

لإلدارة السيطرة على االحتياطيات و مخاطر االحتياطيات النهائية ، يقوم الفريق االكتواري بالشركة بإستعمال نطاق 

  .الضغط الرصدة المطالبات النهائيةتقنيات لتخمين المطالبات النهائية و مراقبة تطور المطالبات وقيام بإختبار 

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

  .األنشطة

  مخاطر السیولة) ھـ
  

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

  
  .قبة متطلبات السيولة بشكل دوري ، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئهايتم مرا

  

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

  

 تحلیل اإلستحقاق على أساس تواریخ اإلستحقاق المتوقعة
 

  م٢٠١٦ دیسمبر ٣١
  اإلجمالي  غیر متداولة  متداولة  (لایر سعودي)

  موجودات عملیات التأمین
 

    

 ٧٧,٢٢١,١٦٤ - ٧٧,٢٢١,١٦٤  نقدية وشبه نقدية

 ١١,٩٨١,٢٩١ - ١١,٩٨١,٢٩١  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ٧٤,١٠٥,١٩٥ - ٧٤,١٠٥,١٩٥  أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧ - ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧  أقساط تأمين مستحقة، صافي

 ٦٠,١٤١,٣٩٦ ٦٠,١٤١,٣٩٦ -  متاحة للبيعاستثمارات 

 ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤ - ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤  مربوطة بوحداتاستثمارات 

 ٢٢,٠٨٩,٠٢٤ - ٢٢,٠٨٩,٠٢٤  تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة

حصة معيدي التأمين من األقساط غير 
 ٢٣٦,٤٦٠,٤٩٧ - ٢٣٦,٤٦٠,٤٩٧  المكتسبة

التأمين من المطالبات تحت حصة معيدي 
 ٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩ - ٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩  التسوية

 ٢,٣٨٩,٣٧٥ ٢,٣٨٩,٣٧٥ -  ممتلكات ومعدات

  ١,٧٥٦,٥٤٣,٨٠٢ ٦٢,٥٣٠,٧٧١ ١,٦٩٤,٠١٣,٠٣١ 

  

  موجودات المساھمین

 

 ١٦,٢٧٢,٤١٧ - ١٦,٢٧٢,٤١٧  نقدية وشبه نقدية
 ٢,١٧٢,٠٨٥ - ٢,١٧٢,٠٨٥  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ١٨,٧٧٢,٤٦١ - ١٨,٧٧٢,٤٦١  مستحق من عمليات التأمين
 ١٨٠,٢٥٣,٥٨٢ ١٨٠,٢٥٣,٥٨٢ -  متاحة للبيعاستثمارات 

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ -  عوائد استثمار الوديعة النظامية

 ٦٧٩,٥٦٩ ٦٧٩,٥٦٩ -  وديعة نظاميةعوائد ال

  ٢٣٨,١٥٠,١١٤ ٢٠٠,٩٣٣,١٥١ ٣٧,٢١٦,٩٦٣ 
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  تحلیل اإلستحقاق على أساس تواریخ اإلستحقاق المتوقعة

  
  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  اإلجمالي                غير متداولة  متداولة  (لایر سعودي)
     

 ٥٥,٢٤٤,٠٥٠ - ٥٥,٢٤٤,٠٥٠ نقدية وشبه نقدية
 ١٢,٥٨٩,٦٧٣ - ١٢,٥٨٩,٦٧٣ وموجودات أخرىمدفوعات مقدماً 

 ٢٩,٤٦٨,٢٨٨ - ٢٩,٤٦٨,٢٨٨ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ٢٩١,٤١٧,٠٤٨ - ٢٩١,٤١٧,٠٤٨ أقساط تأمين مستحقة

 ٥٩,٣٠٣,٩١٥ ٥٩,٣٠٣,٩١٥ - متاحة للبيعاستثمارات 
 ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧ - ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧ مربوطة بوحداتاستثمارات 

 ٢١,٩٥٨,٢٩١ - ٢١,٩٥٨,٢٩١ وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 
 ٢٥٨,٢٤٠,٣٩١ - ٢٥٨,٢٤٠,٣٩١ حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤ - ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤ التسوية

 ١,٧٧٦,٠٩٦ ١,٧٧٦,٠٩٦ - ممتلكات ومعدات
     

  ١,٦٩٢,٤٧٤,٣١٣ ٦١,٠٨٠,٠١١ ١,٦٣١,٣٩٤,٣٠٢ 

  

  

  

  

  

      

  تتمة - إدارة المخاطر -٢٩

  تتمة - مخاطر السیولة) ھـ
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١

  اإلجمالي  غیر متداولة  متداولة  (لایر سعودي)
        مطلوبات عملیات التأمین

 ٤١,٧٣٢,٠٨٥ - ٤١,٧٣٢,٠٨٥  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات
 ٢١٨,٧٥٤,٧٤١ - ٢١٨,٧٥٤,٧٤١  أرصدة إعادة تأمين دائنة

 ١٨,٧٢٢,٤٦١ - ١٨,٧٧٢,٤٦١  لى عمليات المساھمينإمستحق 
 ٦,٠٧٧,٧٢٢ - ٦,٠٧٧,٧٢٢ أحتياطي عجز االقساط
 ٣٨٦,١٣٠,١٥٢ - ٣٨٦,١٣٠,١٥٢  مطالبات تحت التسوية

 ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢ - ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢  مربوطة بوحداتاستثمارات مطلوبات 
 ١١,٩٥١,٦٠٨ - ١١,٩٥١,٦٠٨  دخل عموالت غير مكتسبة

 ٤٥٩,٢٥٧,٢٨٨ - ٤٥٩,٢٥٧,٢٨٨  أقساط تأمين غير مكتسبة

 ١٢,٨٢٨,٤٣١ ١٢,٨٢٨,٤٣١ -  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  ١,٧٤٩,٢١١,٠٦٠ ١٢,٨٢٨,٤٣١ ١,٧٣٦,٣٨٢,٦٢٩ 

     مطلوبات المساھمین
 ١٦,٠٦٥,٨٩٤ - ١٦,٠٦٥,٨٩٤  مستحقة زكاة وضريبة دخل

 ٦٧٩,٥٦٩   ٦٧٩,٥٦٩  عوائد مؤجلة إلستثمار الوديعة النظامية
 ٥٠,٣٦٥ - ٥٠,٣٦٥  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات

  ١٦,٧٩٥,٨٢٨ - ١٦,٧٩٥,٨٢٨ 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٤٦ - 

 
 

  تتمة - إدارة المخاطر -٢٩

  تتمة – مخاطر السیولة) ھـ
  

  موجودات المساھمين
  

  اإلجمالي                غير متداولة  متداولة  
 ١,٥٦٥,٤٥٤ - ١,٥٦٥,٤٥٤  نقدية وشبه نقدية

 ٢,٥٠٨,٠٥٠ - ٢,٥٠٨,٠٥٠  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ٢٣,٩١٥,٦٠١ - ٢٣,٩١٥,٦٠١  مستحق من عمليات التأمين

 ١٦٧,٣٩١,٣٧١ ١٦٧,٣٩١,٣٧١ -  متاحة للبيعاستثمارات 
 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ -  وديعة نظامية

 ٤٧٦,٨١٥ ٤٧٦,٨١٥ -  عوائد مؤجلة إلستثمار الوديعة النظامية

    ٢١٥,٨٥٧,٢٩١ ١٨٧,٨٦٨,١٨٦ ٢٧,٩٨٩,١٠٥ 
  

  

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  اإلجمالي  غير متداولة  متداولة  (لایر سعودي)

     مطلوبات عملیات التأمین
 ٣٨,١٤٠,٣٨٩ - ٣٨,١٤٠,٣٨٩  أخرى ومطلوبات مستحقة مصروفات

 ١٣٧,٣٠٦,٨٠٥ - ١٣٧,٣٠٦,٨٠٥  دائنة تأمين إعادة أرصدة
 ٢٣,٩١٥,٦٠١ - ٢٣,٩١٥,٦٠١  المساھمين عمليات الى مستحق

 ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥ - ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥  التسوية تحت مطالبات
 ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢ - ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢  بوحداتمربوطة استثمارات مطلوبات 

 ١٥,٢٣٠,٤٧٣ - ١٥,٢٣٠,٤٧٣  مكتسبة غير عموالت دخل
 ٤٢٢,٥٨٥,٩٢٥ - ٤٢٢,٥٨٥,٩٢٥  مكتسبة غير تأمين أقساط
 ١١,٧٨٦,١٦٨ ١١,٧٨٦,١٦٨ -  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة
  ١,٦٨٩,٧٤٥,٨١٨ ١١,٧٨٦,١٦٨ ١,٦٧٧,٩٥٩,٦٥٠ 

     مطلوبات المساھمین
 ٦٦٢,٥١٣ - ٦٦٢,٥١٣  مستحقةوضريبة دخل  زكاة

 ١٤,٢٧١,٤٤٢ - ١٤,٢٧١,٤٤٢  مستحقة ومطلوبات أخرى مصروفات
  ١٤,٩٣٣,٩٥٥ - ١٤,٩٣٣,٩٥٥ 

  

ستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة اتواريخ  دناهيلخص الجدول أ
يتم تحديد مطلوبات عقود التأمين، وموجودات إعادة التأمين، ومحفظة اإلستحقاق،  ,التأمين المستحقةالمتبقية، شاملة أقساط 

وقد تم إستبعاد أقساط التأمين  ,على أساس الزمن المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم إثباتها
يتم إعتبار  ,مين غير المكتسبة من التحليل ألنها ليست إلتزامات تعاقديةغير المكتسبة، وحصة معيدي التأمين من أقساط التأ

  .الدفعات التي تتطلب إخطار وكأن اإلخطار قد تم تقديمه فوراً 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٤٧ - 

 
 

  تتمة- إدارة المخاطر -٢٩

  تتمة - مخاطر السیولة) ھـ
  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١

  (لایر سعودي)

بدون تاریخ 

  سنوات ٥-٢  سنة واحدة حتى  إستحقاق محدد

 ٥أكثر من 

  سنوات
  اإلجمالي

            موجودات عملیات التأمین

 ٧٧,٢٢١,١٦٤ - - ٧٧,٢٢١,١٦٤ -  نقدية وشبه نقدية
 ٧٤,١٠٥,١٩٥ - - ٧٤,١٠٥,١٩٥ -  أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧ - - ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧ -  /صافيأقساط تأمين مستحقة
 ٦٠,١٤١,٣٩٦ ٥٠,٣٥٠,٩٤٤ ٥,٠٠٠,٠٠٠ - ٤,٧٩٠,٤٥٢  متاحة للبيعاستثمارات 
 ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤ - - - ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤  مربوطة بوحداتاستثمارات 

حصة معيدي التأمين من 
 ٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩ - - ٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩ -  المطالبات تحت التسوية

  ١,٤٨٣,٦٢٣,٦١٥ ٥٠,٣٥٠,٩٤٤ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٨٣٠,٨٣٠,٥٦٥ ٥٩٧,٤٤٢,١٠٦ 

  موجودات المساھمین
          

 ١٦,٢٧٢,٤١٦ - - ١٦,٢٧٢,٤١٦ -  نقديةنقدية وشبه 
 ١٨,٧٧٢,٤٦١ - - ١٨,٧٧٢,٤٦١ -  مستحق من عمليات التأمين

 ١٨٠,٢٥٣,٥٨٢ ٩٨,٠٩٢,٨٦٩ ٧٤,٤٢٨,٣٦٠ - ٧,٧٣٢,٣٥٣  متاحة للبيعاستثمارات 
  ٦٧٩,٥٦٩  -  -  -  ٦٧٩,٥٦٩  ستثمار الوديعة النظاميةاعوائد 

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ - - - ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  وديعة نظامية
  

٢٣٥,٩٧٨,٠٢٨ ٩٨,٠٩٢,٨٦٩ ٧٤,٤٢٨,٣٦٠ ٣٥,٠٤٤,٨٧٧ ٢٨,٤١١,٩٢٢ 
  

  

  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١

  (لایر سعودي)

بدون تاریخ 

  سنوات ٥-٢  سنة واحدة حتى  إستحقاق محدد

 ٥أكثر من 

  سنوات
  اإلجمالي

            مطلوبات عملیات التأمین

مستحقة و مطلوبات  مصروفات
 ٤١,٧٣٢,٠٨٥ - - ٤١,٧٣٢,٠٨٥ -  أخرى

 ٢١٨,٧٥٤,٧٤١ - - ٢١٨,٧٥٤,٧٤١ -  إعادة تأمين دائنةأرصدة 
 ١٨,٧٧٢,٤٦١ - - ١٨,٧٧٢,٤٦١ -  مستحق إلى عمليات المساھمين

 ٣٨٦,١٣٠,١٥٢ - - ٣٨٦,١٣٠,١٥٢ -  مطالبات تحت التسوية
مربوطة استثمارات مطلوبات 

 ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢ - - - ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢  بوحدات
 ١٢,٨٢٨,٤٣١ - - - ١٢,٨٢٨,٤٣١  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

  
١,٢٧١,٩٢٤,٤٤٢ - - ٦٦٥,٣٨٩,٤٣٩ ٦٠٦,٥٣٥,٠٠٣ 

       مطلوبات المساھمین
مستحقة و مطلوبات  مصروفات

 ٥٠,٣٦٥ - - ٥٠,٣٦٥ -  أخرى
الستثمار الوديعة عوائد مؤجلة 

  ٦٧٩,٥٦٩ - -  -  ٦٧٩,٥٦٩  النظامية
 ١٦,٠٦٥,٨٩٤ - - ١٦,٠٦٥,٨٩٤ -  مستحقة وضريبة دخل زكاة

  ١٦,٧٩٥,٨٢٨ - - ١٦,١١٦,٢٥٩ ٦٧٩,٥٦٩ 

 
          



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٤٨ - 

 
 

  تتمة-  إدارة المخاطر -٢٩

  تتمة - مخاطر السیولة) ھـ
  
  م ٢٠١٥ديسمبر ٣١

  (لایر سعودي)

  

  

  

  

بدون تاريخ 

  إستحقاق محدد

  

  

  

  

  لغاية سنة واحدة

  

  

  

  

  سنوات ٥-٢

  

  

  

  

  ات ٥أكثر من 

  

  

  

  

  اإلجمالي

            موجودات عملیات التأمین

 ٥٥,٢٤٤,٠٥٠ - - ٥٥,٢٤٤,٠٥٠ -  نقدية وشبه نقدية
 ٢٩,٤٦٨,٢٨٨ - - ٢٩,٤٦٨,٢٨٨ -  أرصدة إعادة التأمين مدينه

 ٢٩١,٤١٧,٠٤٨ - - ٢٩١,٤١٧,٠٤٨ -  أقساط تأمين مستحقة،صافي
 ٥٩,٣٠٣,٩١٥ ٤٩,٤٨٠,٢٦٧ ٥,٠٠٠,٠٠٠ - ٤,٨٢٣,٦٤٨  متاحه للبيعاستثمارات 
 ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧ - - - ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧  مربوطة بوحداتاستثمارات 

حصة معيدي التأمين من 
 ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤ - - ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤ -  المطالبات تحت التسوية

  
١,٣٩٧,٩٠٩,٨٦٢ ٤٩,٤٨٠,٢٦٧ ٥,٠٠٠,٠٠٠ ٧٥١,٦٣٧,٣٢٠ ٥٩١,٧٩٢,٢٧٥ 

  موجودات المساھمين
     

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠ -        -        -        ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  وديعة نظامية
 ٤٧٦,٨١٥ - - - ٤٧٦,٨١٥  الوديعة النظاميةاستثمار عوائد 

 ١٦٧,٣٩١,٣٧١ ٦٧,٧٦٦,٣٠٧ ٧٠,٦٤٥,٠٩٩ ١٦,٥٨٧,٥٠٠ ١٢,٣٩٢,٤٦٥  متاحة للبيعاستثمارات 
 ٢٣,٩١٥,٦٠١ -        -        ٢٣,٩١٥,٦٠١ -         مستحق من عمليات التأمين

 ١,٥٦٥,٤٥٤ -        -        ١,٥٦٥,٤٥٤ -         نقدية وشبه نقدية

  
٢١٣,٣٤٩,٢٤١ ٦٧,٧٦٦,٣٠٧ ٧٠,٦٤٥,٠٩٩ ٤٢,٠٦٨,٥٥٥ ٣٢,٨٦٩,٢٨٠ 

  

  

  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  (لایر سعودي)

بدون تاريخ 

  سنوات ٥-٢  لغاية سنة واحدة  إستحقاق محدد

 ٥أكثر من 

  سنوات
  اإلجمالي

            مطلوبات عملیات التأمین
مستحقة و مطلوبات  مصروفات

 ٣٨,١٤٠,٣٨٩ - - ٣٨,١٤٠,٣٨٩ -  أخرى
 ١٣٧,٣٠٦,٨٠٥ - - ١٣٧,٣٠٦,٨٠٥ -  أرصدة إعادة تأمين دائنة

 ٢٣,٩١٥,٦٠١ - - ٢٣,٩١٥,٦٠١ -  مستحق إلى عمليات المساھمين
 ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥ - - ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥ -  مطالبات تحت التسوية

مربوطة استثمارات مطلوبات 
 ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢ - - - ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢  بوحدات

 ١١,٧٨٦,١٦٨ - - - ١١,٧٨٦,١٦٨  الخدمة للموظفينمكافأة نهاية 

  ١,٢٥١,٩٢٩,٤٢٠ - - ٦٤٧,٢٩١,٧٦٠ ٦٠٤,٦٣٧,٦٦٠ 

       مطلوبات المساھمين
مستحقة و مطلوبات  مصروفات

 ١٨٥,٦٩٨ - - ١٨٥,٦٩٨ -  أخرى
عوائد مؤجلة الستثمار الوديعة 

 ٤٧٦,٨١٥ - - ٤٧٦,٨١٥ -  النظامية
 ١٤,٢٧١,٤٤٢ - - ١٤,٢٧١,٤٤٢ -  مستحقة وضريبة دخل زكاة

  - ١٤,٩٣٣,٩٥٥ - - ١٤,٩٣٣,٩٥٥ 

 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

-٤٩ - 

 
 

  تتمة-  إدارة المخاطر -٢٩

  )  مخاطر اإلئتمانو
  

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

  .تتعرض لها الشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي
  

  :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  ,لشركات إعادة التأمين

  .ماليذات مستوى مقبول، من حيث الضمان وبما يؤكد متانة وضعها ال

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

ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها 

  .لمخاطر الديون المعدومة

تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وسيط  �

  .مةووكيل ومراقبة الذمم المدينة القائ

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

ط مسبق، يجب أن تكون البنوك التي وكشر ,تودع النقدية وشبه النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من اإلدارة �

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 الشركة بشكل أساسي من سندات ديون وصاستثمارات تتكون  �

وذلك  السنداتتقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه  ,ارات ستثمھذه االسندات الدين لتصنيف 

  .بشأن ھذه اإلستثماراتبأن تكون الشركة المستثمر فيها ذات مستوى مقبول من حيث الضمان 

تشكل أكبرخمسة حسابات  ,ألفراد والشركاتمن ا تتضمن أقساط التأمين المستحقة عدد كبير من المبالغ المستحقة
  .٪)٣٤: ٢٠١٤م (٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  األقساط المستحقة٪ من إجمالي ٢٩ألقساط التأمين المستحقة 
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  تتمة-  إدارة المخاطر -٢٩

  تتمة - )  مخاطر اإلئتمانو
  المالي:يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز 

  
  م٢٠١٦  

  (لایر سعودي)

  المجموع  عملیات المساھمین  عملیات التأمین  
 ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧  -  ٤١٢,٠٤٣,٨٥٧  أقساط تأمين مستحقة 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت 
 ٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩  -  ٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩  التسوية

 ٩٣,٤٩٣,٥٨١  ١٦,٢٧٢,٤١٦  ٧٧,٢٢١,١٦٥  ية وشبه نقديةنقد

 ٧٤,١٠٥,١٩٥  -  ٧٤,١٠٥,١٩٥  إعادة تأمين مدينةأرصدة 

 ٢٤٠,٣٩٤,٩٧٨  ١٨٠,٢٥٣,٥٨٢  ٦٠,١٤١,٣٩٦  متاحة للبيعاستثمارات 

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  -  وديعة نظامية

 ٦٧٩,٥٦٩  ٦٧٩,٥٦٩  -  عوائد استثمار الوديعة النظامية

  ١,١٠٨,١٧٧,٥٢٩  ٢١٧,٢٠٥,٥٦٧  ٨٩٠,٩٧١,٩٦٢ 
  

  م٢٠١٥  
  سعودي)(لایر 

  المجموع    عمليات المساھمين    عمليات التأمين  

 ٢٩١,٤١٧,٠٤٨  -  ٢٩١,٤١٧,٠٤٨  أقساط تأمين مستحقة 

  حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤  -  ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤  تحت التسوية

 ٥٦,٨٠٩,٥٠٤  ١,٥٦٥,٤٥٤  ٥٥,٢٤٤,٠٥٠  ية وشبه نقديةنقد

 ٢٩,٤٦٨,٢٨٨  -  ٢٩,٤٦٨,٢٨٨  أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٢٢٦,٦٩٥,٢٨٦  ١٦٧,٣٩١,٣٧١  ٥٩,٣٠٣,٩١٥  متاحة للبيعاستثمارات 

 ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  -  وديعة نظامية

  ٤٧٦,٨١٥  ٤٧٦,٨١٥   -  عوائد استثمار الوديعة النظامية

  ١,٠٠٠,٣٧٤,٨٧٥  ١٨٩,٤٣٣,٦٤٠  ٨١٠,٩٤١,٢٣٥ 

  
  مخاطر أسعار العموالت الخاصة   )ز

مخاطر أسعار العموالت الخاصة عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة  تنشأ
  .المتاحة للبيعستثمارات واالتتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن األرصدة لدى البنوك  ,لألدوات المالية

  
التغيرات المفترضة في أسعار العموالت ( بما في ذلك إعتبار كافة البنود القابلة للتغيير األخرى  أثرإن األثر على الدخل يمثل 

إن التغير  ,م٢٠١٦ديسمبر  ٣١ثابتة) ، على ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة كما في 
 ٣١سعار العموالت الخاصة على األرصدة لدى البنوك كما في أساس في المتوسط المرجح أل طهنق ١٠٠اإلفتراضي بواقع 

) تقريباً  ٣٥٠,٠٠٠:٢٠١٥لایر سعودي (٤٨٥,٠٠٠ سيؤثر على دخل العموالت الخاصة بمبلغ إجمالي قدره  م٢٠١٦ديسمبر 
  .في السنة
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  تتمة-  إدارة المخاطر -٢٩

  

  مخاطر العمالت    ) ح

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

كة بالعمالت األجنبية تتم إضافة إلى ذلك، وحيث أن معامالت الشر ,والمطلوبات النقدية ھي بعمالت مرتبطة بالريال السعودي
بالريال السعودي، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن تحويل العمالت  ثبت سعر صرفهبشكل أساسي بالدوالر األمريكي الم

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

  مخاطر أسعار الصنادیق  ) ط
  

المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب تغيرات في صافي قيمة مخاطر أسعار الصناديق ھي 
  .م تحديدھا من قبل مديري الصناديقالموجودات التي يت

إن الشركة غير خاضعة لمخاطر أسعار الصناديق حيث أن أي تغير في صافي قيمة الموجودات للصناديق سوف يؤثرعلى 
وبالتالي، ال يوجد تأثير على صافي نتيجة  ,حتياطي الحسابي والتغير في القيمة العادلة للصناديق بمبلغ متساويالتغير في اإل

  .الشركة
  

  إعادة التأمینمخاطر   ) ي
  

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

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

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

  تتلخص ھذه المعايير كاآلتي:
  

) والتي يجب ان ال الحد األدنى المقبول للتصنيف اإلئتماني من قبل وكاالت تقييم معترف بها (مثال: استاندرد أند بورز  - أ

 ,(حسب تصنيفات استاندرد اند بورز) أو مايعادلها BBBتقل عن 

 .السمعة والمكانة المرموقة لشركات إعادة التأمين  -  ب

 .الخبرة الحالية أو السابقة مع معيدي التأمين   - ج   
 

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

سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية  ,ن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت)عتلك الناتجة  عدا(
  .ة في السوقالمعينة أو بمصدرھا أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداول

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

  .متنوعة ومراقبة التحوالت في األسواق المالية استثماريهرالسوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة الشركة من مخاط
  

المتاحة للبيع المدرجة، مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة،سيؤدي إلى ستثمارات السوق لال ٪ في سعر١التغير بنسبة إن 
  .الفائض المتراكم لعمليات التامينزيادة أو نقصان و زيادة أو نقصان حقوق المساھمين
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  تتمة-  إدارة المخاطر -٢٩

  مخاطر السوق   )ك
  

  

  

  ) إدارة رأس المالل

  .الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أھداف الشركة وزيادة الفائدة للمساھمينتوضع أھداف من قبل 
   

يتم  ,تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام
إجراء التسويات على مستويات رأس المال الحالية وذلك حسب التغيرات في الظروف السائدة في السوق وخصائص مخاطر 

وللحفاظ على أو تعديل ھيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمساھمين أو  ,نشاطات الشركة
  .تقوم بإصدار أسهم

  
إن األنظمة التتطلب فقط الحصول على  ,في البلدان التي تعمل بها ركة للمتطلبات  التنظيمية المحلية  عمليات الش تخضع

الموافقات ومراقبة النشاطات فحسب ، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل 
  .قعة عند نشوئهاشركات التأمين ولتمكينها من سداد التزاماتها غير المتو

  
من  ٤و  ٣الجدول  )٦٦رأس مالها وفقا لتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة (على فظ الشركة اتح

لمادة تقوم الشركة بالحفاظ على ھامش لبند ھذه اووفقا  ,ھامش المالءة المطلوب الحفاظ عليهالشركات الـتأمين الالئحة التنفيذية 
  :مؤسسة النقد العربي السعوديلنظام المالءة يعادل االعلى  من الطرق الثالثة التالية حسب الالئحة التنفيذية 

  مليون لایر سعودي٢٠٠ المطلوبرأس المال ل الحد األدنى 
  ھامش المالءة

  مطالبات ھامش المالءة
إلتزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل الفترة المالية  يعتقد مجلس اإلدارة بأن الشركة قد

  .المصرح عنها
 
  ) القیمة العادلة لألدوات المالیة م
  

إن القيمة العادلة ھي 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

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

لي المستحقة الدفع وإجما مصروفاتواالستثمارات، واإليرادات المستحقة، بينما تتكون المطلوبات المالية من الدائنين وال
  .المطالبات تحت التسوية

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

  

 التغیر في سعر السوق

    
حقوق التاثیر على قائمه 
  المساھمین
 لایر سعودي

    
التاثیر على فائض عملیات 

  كمهاالتامین المتر
  لایر سعودي

٦٠١,٤١٤  ١,١٥٠,٣٠٥ ٪١+  ٢٠١٦ 

  
-١٪ 

 (١,١٥٠,٣٠٥)  (٦٠١,٤١٤)         

     

١+٢٠١٥%    ٥٩٣,٠٣٩ ١,٠٩١,٦٨٢ 

  -١%  )١,٠٩١,٦٨٢(  )٥٩٣,٠٣٩(  
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  المحتمله تزامات واالرتباطاتاإل -٣٠
  

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

تعتقد اإلدارة بأن يكون لهذه الدعاوي (بما في ذلك ال النهائية لكافة الدعاوي القضائية،  نتائجالتنبؤ بـ أو معرفة ال

  .لماليالقضايا القانونية) أي أثر جوھري على نتائج الشركة ومركزھا ا
  

اإليجارات بموجب عقود إيجارات تشغيلية تتعلق بعقود إيجار المساحات المكتبية في مواقع مختلفة بلغت  مصروفات  ) ب
لایر سعودي) يتم إدراجها  ٣,٣٤٤,٠٧٥: ٢٠١٥( ٢٠١٦ديسمبر  ٣١لایر سعودي للسنة المنتهية في   ٣,٥٠٥,٩٩٦

  .ضمن قائمة عمليات التأمين
  

  المعلومات القطاعیة -٣١
 

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
 

المدفوعة مقدما،  مصروفاتالوالنقدية وشبه النقدية ، الخاصة لعمليات التأمين  تتضمن موجودات القطاعاتال   

  .الموجودات غير الموزعة وبالتالي تم إدراجهم ضمن ,المستحق من عمليات المساھمين و الممتلكات و المعدات

  

المستحقة   مصروفاتالوة نهاية الخدمة للموظفين،الدائنة، مكافأ ال تتضمن مطلوبات القطاعات أرصدة إعادة التأمين  

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

يتم اإلبالغ عن الموجودات و المطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات على أساس تراكمي ولم يتم توزيعها   

  .تحت القطاعات ذات عالقة
  

 لتشغیلیةقطاعات ا
  المعتمدة لهدف التقارير القطاعية: التشغيلية فيما يلي القطاعات  

  

  المركبات            :  مركبات للشركات و األفراد
  الهندسي             :  اإلنشاءات

  الصحي              :  الصحي
  الممتلكات           :  الحريق ، السرقة واألموال

  ريعام أخرى           :  المسئولية و بح
  حماية و ادخار    :  التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد
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 تتمة –المعلومات القطاعیة     -٣١
 

  اإلجمالي  الحمایة و اإلدخار  عام أخرى  الممتلكات  الصحي  الهندسي  المركبات  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١للسنة المنتهیة في 

 ٨٣٦,٢٧٢,٠٣٠ ١٤٩,٩٣٧,٣٧٧ ٦٤,٣٤٩,٩٩٠ ١٢٥,١٨٨,١٨٨ ١٢٣,٨٣٣,٦٦٥ ٧٣,٩٨٢,٧٥٠ ٢٩٨,٩٨٠,٠٦٠  المكتتبةإجمالي األقساط 

 (٢٧٧,٨٣١,٣٩٩) (١٥,١٧١,٦٨٠) (٣٨,٦٣٢,٦٢٢) (١٠٢,٢١٢,٣٤٨) (٥٦,٦٦٤,٤٩٩) (٦٠,٨٧٧,٨٩٤) (٤,٢٧٢,٣٥٦)  أقساط إعادة التأمين المسندة

 ٥٥٨,٤٤٠,٦٣١ ١٣٤,٧٦٥,٦٩٧ ٢٥,٧١٧,٣٦٨ ٢٢,٩٧٥,٨٤٠ ٦٧,١٦٩,١٦٦ ١٣,١٠٤,٨٥٦ ٢٩٤,٧٠٧,٧٠٤  صافي األقساط المكتتبة

 ٤٩٩,٩٨٩,٣٧٤ ١٣٥,٤٥٦,٧٣٨ ٢٣,٧٧١,٢٦٩ ٢٤,٦٧٥,٣٥٥ ٥٢,٦١٩,٩٧٦ ١٤,٧٥٥,٠٨٣ ٢٤٨,٧١٠,٩٥٣  صافي االقساط المكتسبة 
ستثمارت العن ا األرباح غير المحققة

 ١٤,٥٩٧,٠٦٩ ١٤,٥٩٧,٠٦٩ - - - - -  المربوطة بوحدات

 (٣٧٦,٤٦٤,١٣٨) (١٢٨,٥٨١,٥٤٩) (٢,٢٥٢,٩٣٦) (٧٩٦,٢٨٢) (٣٥,٦٦٧,٢٥٦) (١,٠٠٦,٧٩٩) (٢٠٨,١٥٩,٣١٦)  صافي المطالبات المتكبدة

 (٦,٠٧٧,٧٢٢) - - - (٧٦٢,١٧٩) - (٥,٣١٥,٥٤٣)  إحتياطي عجزاألقساط تغير في 

مطلوبات استثمارات مربوطة التغير في 
  بوحدات

- - - - - (٨٥٥,٠٨٠) (٨٥٥,٠٨٠) 

 (٣١,٣٧٩,٤٨٣) (٤,٤٢٤,٥٧٩) (٨٣١,٧٠١) ٢,٩٧٣,٦٢٦ (٥,٥٩٥,٨٥٠) (٥,٩٨٢,٠١٦) (١٧,٥١٨,٩٦٣)  ) / دخل العموالت، صافيمصروفات(

 (٥,٤٢٤,٩٦٥) (٧٤٩,٦٨٧) (١,٥٦٥,٣٥٥) (٦٢٥,٩٤١) (٦١٩,١٦٨) (٣٦٩,٩١٤) (١,٤٩٤,٩٠٠)  أتعاب فحص وأشراف

 ٩٤,٣٨٥,٠٥٥ ١٥,٤٤٢,٩١٢ ١٩,١٢١,٢٧٧ ٢٦,٢٢٦,٧٥٨ ٩,٩٧٥,٥٢٣ ٧,٣٩٦,٣٥٤ ١٦,٢٢٢,٢٣١  صافي نتيجة اإلكتتاب

 ٧,٩٩٥,٤٨٨ - - - - - -  إيرادات غير موزعة

 )٧٥,٨٦٠,١٥٧( - - - - - -  غير موزعة مصروفات

 ٢٦,٥٢٠,٣٨٦ - - - - - -  فائض عملیات التأمین

 (٢,٦٥٢,٠٣٩) - - - - - -  المحتفظ به في عملیات التأمین

 ٣,٦٩٤,٤٦٢ - - - - - -  المساھمينإجمالي إيرادات 

 (٣,١٣٣,٢٦٢) - - - - - -  عمومية و إدارية مصروفات

  ٢٤,٤٢٩,٥٤٧        صافي دخل السنة

 

   

-٥٤- 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

 

 تتمة –المعلومات القطاعیة     -٣١

  
  

  
 
  

  اإلجمالي  الحمایة و اإلدخار  عام أخرى  الممتلكات  الصحي  الهندسي  المركبات  م٢٠١٦دیسمبر  ٣١

         عملیات التأمینموجودات  
حصة معيدي التأمين من األقساط غير 

 ٢٣٦,٤٦٠,٤٩٧ ٦,٧٢٦,٠٨٨ ٣٠,٨٩٨,١٠٩ ٣٧,٢٣٥,٣٤١ ٢٩,١٠٠,١٣٠ ١٣٢,٢٠٦,٩٠٩ ٢٩٣,٩٢٠  المكتسبة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

  تحت التسوية
٢٦٧,٤٦٠,٣٤٩ ٥,٩٢٥,٠٢٨ ٦٩,٠٥٤,٨٧٧ ٥٤,٤٦٣,١٨٠ ٢٠,١٨٥,٥٣٦ ١١٤,٠٤٦,٣٦١ ٣,٧٨٥,٣٦٧ 

 ٢٢,٠٨٩,٠٢٤ (٥٤٦,٤٢٩) ١,٨٢٢,٠٣٥ ٣,٧٤٠,٩٠٩ ١,٩٤٨,٦٠٩ ٣,٤٨٧,٤٠٦ ١١,٦٣٦,٤٩٤  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 ٤٥١,٣٧٧,٦٢٤ ١١,٠٨٩,٦٢٦ ١٣٣,١٤٧,٥٧٧ ٣٣,١٢٨,٠٠٣ ٧١,١٨٧,٠٨٣ ٩٢,٥٩٣,٢٦٧ ١١٠,٢٣٢,٠٦٨  إجمالي أقساط التأمين المستحقة

 (٣٩,٣٣٣,٧٦٧) - - - - - -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤ ٥٩٢,٦٥١,٦٥٤ - - - - -  مربوطة بوحداتاستثمارات 

 ٢٢٥,٨٣٨,٤٢١ - - - - - -  موجودات غير موزعة

 ٢٣٨,١٥٠,١١٤ - - - - - -  موجودات المساھمين

 ١,٩٩٤,٦٩٣,٩١٦        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عملیات التأمین

 ٤٥٩,٢٥٧,٢٨٨ ١١,٢١٦,٧٧٠ ٣٩,٠٩١,٣٦٣ ٤٧,٠١١,٥٢٦ ٦٧,٢٠٩,١١٦ ١٤٢,٥٦١,٩٤٣ ١٥٢,١٦٦,٥٧٠  أقساط غير مكتسبة

 ٣٨٦,١٣٠,١٥٢ ١٠,٢٤٩,٩١٠ ٧٨,٢١٧,٥٨٠ ٦٠,٤١٨,١٨٨ ٤٠,٣٧١,٠٧٢ ١١٨,٤٥٥,٩٩٧ ٧٨,٤١٧,٤٠٥  مطالبات تحت التسوية

 ١١,٩٥١,٦٠٨ ٣٠٥,٨٧٣ ١,٣٣٤,٧١٥ ٤,١٤٣,٦٧١ - ٦,١٢١,٧٩١ ٤٥,٥٥٨  عموالت غير مكتسبةدخل 

 ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢ ٥٩٣,٧٠٦,٥٧٢ - - - - -  مطلوبات استثمارات مربوطة بوحدات
عمليات  مطلوبات غير موزعة و فائض

 ٣٠٥,٤٩٨,١٨٢ - - - - - -  التأمين

 ٢٣٨,١٥٠,١١٤ - - - - - -  مطلوبات وحقوق المساھمين
الي مطلوبات وفائض عملیات إجم

  ١,٩٩٤,٦٩٣,٩١٦        ومطلوبات وحقوق المساھمینن التأمی

-٥٥- 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

 

  تتمة –المعلومات القطاعیة     -٣١
 

ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  اإلجمالي  الحماية و اإلدخار  عام أخرى  الممتلكات  الصحي  الهندسي  المركبات  م٢٠١٥

 ٨٠٣,٢١٣,٣١٢ ١٧٠,٩٨٥,٥٧٤ ٧٩,٨٧٤,٧٥٨ ١٤٢,٩٩٧,٤٨٣ ١٠٣,١٣٥,٣٧٥ ١٠٧,٢٤١,٦٥١ ١٩٨,٩٧٨,٤٧١  إجمالي األقساط المكتتبة

 )٣٤٢,٨٤٣,٠٦٩( )١٨,٢٤٩,٦٤٣( )٦٠,٦٨٣,٢٨٥( )١١٥,٣١٠,٧٦٨( )٥٤,٠٠٥,٧٠٥( )٩٠,٢٩٢,٧٠٦( )٤,٣٠٠,٩٦٢(  أقساط إعادة التأمين المسندة

 ٤٦٠,٣٧٠,٢٤٣ ١٥٢,٧٣٥,٩٣١ ١٩,١٩١,٤٧٣ ٢٧,٦٨٦,٧١٥ ٤٩,١٢٩,٦٧٠ ١٦,٩٤٨,٩٤٥ ١٩٤,٦٧٧,٥٠٩  صافي األقساط المكتتبة

 ٣٨٨,١٧٦,٩١١ ١٥٠,٧٢٤,٦٢٢ ٢١,٧١٢,٧١٨ ٢٥,٢٨٠,٧٣٣ ٢٨,٣٩٢,٣٨٥ ١٤,٨٦٢,٣٠٩ ١٤٧,٢٠٤,١٤٤  صافي االقساط المكتسبة 
عن األرباح غير المحققة 

المربوطة ستثمارات اال
 ٦٧٥,٨٨٣ ٦٧٥,٨٨٣ - - - - -  بوحدات

 )٢٧٧,٩٢٤,٣٠٤( )١٢٩,٣٦٩,٧٧٥( )٩,١٩٢,٩٠٩( )١,٦٦٥,٤٣٧( )١٨,٠٢٦,٧٢٧( )١,٣٧٧,٨٤٧( )١١٨,٢٩١,٦٠٩(  صافي المطالبات المتكبدة
التغير في مطلوبات إستثمارات 

 ٧٧٢,٤٢٠ ٧٧٢,٤٢٠  -  -  -  -  -  مربوطة بوحدات
  

) / دخل مصروفات(
 )٢٠,٠٩٣,١٢٤( )٣,٦٨٦,٩٨٨( )٣٩٩,٤٥٧( )٥,٤٠١,٩٦١( )٢,٩٦٧,٠٨٨( ٣,٨٦٠,١٠٦ )١١,٤٩٧,٧٣٦(  العموالت، صافي

 )٥,٠٤٧,٤٢١( )٨٥٤,٩٢٨( )١,٤٣٠,٧٢٩( )٧١٤,٩٨٧( )٥١٥,٦٧٧( )٥٣٦,٢٠٨( )٩٩٤,٨٩٢(  أتعاب فحص وأشراف

 ٨٦,٥٦٠,٣٦٥ ١٨,٢٦١,٢٣٤ ١٠,٦٨٩,٦٢٣ ١٧,٤٩٨,٣٤٨ ٦,٨٨٢,٨٩٣ ١٦,٨٠٨,٣٦٠ ١٦,٤١٩,٩٠٧  صافي نتيجة اإلكتتاب

 ٦,٤٤٨,٠٥٧ - - - - - -  إيرادات غير موزعة

 )٧٠,٥٣٣,٠٤٣( - - - - - -  غير موزعة مصروفات

 ٢٢,٤٧٥,٣٧٩ - - - - - -  عمليات التأمينفائض 

 )٢,٢٤٧,٥٣٨( - - - - - -  المحتفظ به في عمليات التأمين

 ٤,٤٦٠,١٦٢ - - - - - -  إجمالي إيرادات المساھمين

 )٨٥٢,٤٦٦( - - - - - -  عمومية و إدارية مصروفات

 ٢٣,٨٣٥,٥٣٧        صافي دخل السنة

 
 
 
 

-٥٦- 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

 

 تتمة –القطاعیة المعلومات    -٣١

  
  

  عام أخرى  الممتلكات  الصحي  الهندسي  المركبات  م٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
الحماية و 

  اإلدخار
 اإلجمالي

         موجودات  عمليات التأمين
 ٢٥٨,٢٤٠,٣٩١ ٧,٨١٨,٨٢١ ٣٨,٧٠٦,١٣٠ ٤١,٨١٩,٦٤٦ ٢٤,٤٤٨,٠٠٢ ١٤٥,٠٩٣,٥٦٩ ٣٥٤,٢٢٣  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ٣٧٥,٥٠٧,٩٣٤ ٨,٧١٩,٨٠١ ٩٤,٩٤٨,٣٠٣ ١١٩,٣٥١,٢٤٢ ١٠,٣٣٧,١٧١ ١٣٨,٦٩١,٩١٦ ٣,٤٥٩,٥٠١  لبات تحت التسويةاحصة معيدي التأمين من المط
 ٢١,٩٥٨,٢٩١ ٥٠٧,٥٣٨ ١,٦٣٥,١٤٤ ٤,٣٤١,٥٨٣ ٢,٩٧٤,٥٤١ ٤,٣٩٩,٥٢٦ ٨,٠٩٩,٩٥٩  تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

 ٣٣٢,٥٩٧,٥٣٧ ١٩,٠١٤,٣٥٦ ٧٥,٢٠٩,٧٨٥ ٢٨,٧٦١,١٣٣ ٥٤,٦٨١,٧٤٦ ٧٤,٩١٦,٧٨٣ ٨٠,٠١٣,٧٣٤  التأمين المستحقةإجمالي أقساط 
 )٤١,١٨٠,٤٨٩( - - - - - -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

 ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧ ٥٨٦,٩٦٨,٦٢٧ - - - - -  مربوطة بوحداتاستثمارات 
 ١٥٨,٣٨٢,٠٢٢ - - - - - -  موجودات غير موزعة

 ٢١٥,٨٥٧,٢٩١ - - - - - -  موجودات المساھمين
 ١,٩٠٨,٣٣١,٦٠٤        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عمليات التأمين
 ٤٢٢,٥٨٥,٩٢٥ ١٣,٠٠٠,٥٤٤ ٤٤,٩٥٣,٢٨٥ ٥٣,٢٩٥,٣٤٥ ٤٨,٠٠٧,٧٩٩ ١٥٧,٠٩٨,٨٣١ ١٠٦,٢٣٠,١٢١  أقساط غير مكتسبة

 ٤٤٧,٩٢٨,٩٦٥ ١٣,٩١٨,٢٦٨ ١٠٦,٧١٣,٧٠٠ ١٢٧,٣٦٧,٨١٣ ٢٠,٦٧٤,٣٤٣ ١٤٣,٦٥٣,٩١٢ ٣٥,٦٠٠,٩٢٩  مطالبات تحت التسوية
 ١٥,٢٣٠,٤٧٣ ٣٦٦,٩٥٠ ٢,٠٥٣,٧٦٦ ٩,٨٦٥,٠٢٧    - ٢,٨٩٠,٨٨٤ ٥٣,٨٤٦  عموالت غير مكتسبة

 ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢ ٥٩٢,٨٥١,٤٩٢ - - - - -  مطلوبات استثمارات مربوطة بوحدات
 ٢١٣,٨٧٧,٤٥٨ - - - - - -  مطلوبات غير موزعة و فائض

 ٢١٥,٨٥٧,٢٩١ - - - - - -  مطلوبات وحقوق المساھمين
إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين 

 ١,٩٠٨,٣٣١,٦٠٤        ومطلوبات وحقوق المساھمين

-٥٧- 



  
 

 (شركة مساھمة سعودیة) السعودي الفرنسي للتأمین التعاونيألیانز الشركة 
  تتمة -إیضاحات حول القوائم المالیة 

  م ٢٠١٦ دیسمبر ٣١كما في 
 

 

  تتمة –المعلومات القطاعیة    -٣١
  

  القطاعات الجغرافیة
في المملكة العربية  م٢٠١٥ ديسمبر ٣١و  م ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في  تينالمنتهي تينالسن مارست الشركة أعمالها خالل

  .السعودية فقط
  

  أرقام المقارنة    -٣٢
  السنة الحالية.ارقام لتتوافق مع عرض  المقارنةتم إعادة تصنيف بعض ارقام 

  
  القوائم المالیة اعتماد    -٣٣

  .م٢٠١٧ فبراير ١٦الموافق  ھـ ١٤٣٨ جماد األول ١٩اعتمدت ھذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة في 
 

-٥٨- 




