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 خطاب إلى المساهمين
 أعزائي المساهمين،،

 
المالية لشركة أليانز السعودي  القوائمو السادس التقرير السنوي -عن مجلس اإلدارة بالنيابة  -إنه يشرفني ويسرني أن أقدم لكم 

 .۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱الفرنسي للتأمين التعاوني، والخاص بالسنة المالية المنتهية في 
 
ا أدى إلى تحقيق قدرتها على إدارة النمو لكل من دخلها واألرباح، مم ۲۰۱۳ي ظل بيئة مليئة بالتحديات، أظهرت الشركة في عام ف

 .أعلى النتائج منذ تأسيسها
 

هو نتيجة كفاءة سياسة اإلكتتاب ,  ۲۰۱۲أعلى من عام % ۲٥مليون لایر سعودي والذي يمثل نمو  ۱۲.۸إن صافي الدخل البالغ 
وقد ادى هذا إلى زيادة بلغت   .عمالءباإلضافة إلى التسويق والخدمات الخاصة بالشركة وهذا ما ساعدنا على جذب المزيد من ال

مليون لایر سعودي في  ٦۲۱مقارنة بـ  ۲۰۱۳مليون لایر سعودي في  ۷٤٥في إجمالي األقساط المكتتبة حتى وصلت إلى % ۲۰
۲۰۱۲. 

 
في مجموعة خلفاً ألنطوان عيسى الذي تسلم دوراً جديداً  ۲۰۱۳عين السيد إكزافيير دينيز رئيساً تنفيذياً للشركة إعتباراً من أغسطس 

 .أليانز
 

المسؤولية  مبادراتخدمة ودعم عمالئنا عن طريق منتجاتنا و خدماتنا، باإلضافة إلى إنخراطنا في بعض  استمرينا فيكما 
 .اإلجتماعية لخدمة المجتمع المحلي مما سيؤكد على موقفنا كشريك اجتماعي مسؤول للمجتمع السعودي

 
بما أن موظفينا يشكلون أهم مقوماتنا فقد انصب اهتمامنا بهم هذا العام بشكل اجتماعات عمومية بمعدل مشاركة عالي، دورات 

نضمن تبادل الخبرات والمعرفة لرفع مستوى رضى الموظفين و مسؤولياتهم تجاه  بهذاو. التأمين و التطوير الداخليتدريبية تقنية في 
 .عمالؤنا

 
شركات التأمين في المملكة لتلبية  أكبرو السنوات الالحقة، سوف تستمر الشركة في نموها وتوسعها لتصبح من  ،۲۰۱٤وفي عام 
توزيع واسعة  شبكةعبر  تصل لهم مباشرة من األفراد والشركات، وذلك بتقديم حلول تأمينية مبتكرة وحديثةعمالء الإحتياجات 

 .لخدمتهممتحمس فريق  خالل ومنتشرة في المملكة، ومن
 

وانا متأكد من أن إستعداد وحماس فريق العمل هو من . أود أن أعبر عن بالغ تقديري لكل موظفينا وشركاؤنا لتحقيقهم هذه اإلنجازات
 .مكان مفضل للعمل الكما أن نتيجة إستبيان موظفي أليانز يظهر بأننا . أولويات النجاح

 
واإلمتنان العميق إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدهللا بن عبد العزيز، وولي وفي الختام، أود أن أتوجه بالشكر الخالص 

كما أشكر مقام مؤسسة النقد العربي السعودي، مجلس الضمان الصحي . عهده األمين لدعمهم المتواصل لقطاع التأمين في المملكة
اإلدارة، والموظفين . مجلس اإلدارة أعضاء أود اغتنام الفرصة لشكركما . اعةالتعاوني، هيئة السوق المالية و وزارة التجارة والصن

 .على دعمهم و تفانيهم
 
 

 هاينز دولبرغ
 رئيس مجلس اإلدارةنائب 
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 تقرير مجلس اإلدارة
والبيانات المالية المدققة  سادسيسر مجلس إدارة شركة أليانزالسعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أن يقدم لمساهميها التقريرالسنوي ال

  ۲۰۱۳ديسمبر ۳۱للسنة المالية المنتهية في 

 :في ما يلي أهم التطورات والنشاطات والنتائج المالية

 المقدمة .۱
بتاريخ  ۲۳۳إن شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة تأسست بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 

 .م۱۱/۱۰/۲۰۰٦هـ الموافق ۱۸/۹/۱٤۲۷م بتاريخ /٦۰م و بناًء على المرسوم الملكي رقم ۹/۱۰/۲۰۰٦ق هـ المواف۹/۱٤۲۷/۱٦
من  ۲۰۱۰مليون لایر سعودي في أبريل   ۲۰۰مليون لایر سعودي وتم زيادته إلى  ۱۰۰بلغ رأس المال التأسيسي المدفوع للشركة  

وتتوزع ملكية أسهم شركة أليانز السعودي . مليون سهم ۲۰ألسهم خالل إصدارأسهم حقوق أولوية، حيث أصبح العدد اإلجمالي ل
 :على النحو التالي  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المالية المنتهية في  الفرنسي للتأمين التعاوني

 BSFالبنك السعودي الفرنسي  % ٥۰.۳۲ •
 )التي تملكها أليانز أس إي بالكامل( – *أليانز فرنسا العالمية % ۲٥.۱٦ •
 )التي تملكها أليانز أس إي بالكامل(أليانز مينا القابضة برمودا  % ۲٥.۱٦ •
 :من أسهم الشركة% ۱أكثر من  يملك المساهمين التاليين، المتبقية المملوكة للمساهمين% ۳٥من ضمن  •

o ۳.٤۷%  حسن محمد راشد النعيمي 
o ۳.۳%  فهد ناصر علي الحريشي 
o ۱.۸۲%  محمد مبارك حمدان المطيري 
o ۱%  شع عليهديه علي قم 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي في تاريخ ) ۱۱/۲۰۰۸۳/ت م ن: تصريح(وقد حصلت الشركة على ترخيص ممارسة العمل 
هـ الموافق ۳۰/۰۲/۱٤۳۲م، وقد تم تجديده بنجاح لفترة ثالث سنوات أخرى في ۰۸/۰۳/۲۰۰۸هـ الموافق۳۰/۰۲/۱٤۲۹
.م لثالث سنوات أخرى ۱/۱/۲۰۱٤هـ الموافق لـ  ۲۹/۰۲/۱٤۳٥و  م۰۲/۲۰۱۱/۰٥  

  واالستراتيجية والرسالة الرؤية .۲
 رؤيتنا

 أن نكون من أفضل شركات التأمين السعودية بخبـــرات عالميـــة ورؤيــــة محليــة،
 لتقديــم خدمــات ومنتجــات على مستـــوى عالمي في كافة مجاالت العمل،

 توزيع متعددة، مع اإلنتشار في جميع أنحاء المملكة مستخدمين قنوات
 ومن خالل موظفينا أصحاب الكفاءات والخبرات المتميزة

 رسالتنا
 بنــاء الثـقـــة وتقديـــم حلول تأمينية شاملة 

 

 استراتيجيتنا
 :توفير خدمات تأمينية لكافة مجاالت العمل من خالل ثالث محاور أساسية للتطوير

 .والشركات نكي لألفرادلتقديم التأمين الب: البنك السعودي الفرنسي     � 
 .لتقديم حلول تأمينية تلبي احتياجات األفراد: فريق التسويق الخاص     � 
 . لتقديم خدمات التأمين الشامل للشركات: شركات وساطة التأمين والمستشارين المؤهلين     � 

، وذلك لتوفيرالخدمات في رفع مستوى األداءو إن محور اهتمام الشركة في السنوات األولى هو االستثمار في تطوير قنوات التوزيع
 .مجاالت التأمين المختلفة مثل تأمين الممتلكات والمسؤولية المدنية، والتأمين الصحي، وبرامج الحماية واإلدخار
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 قيمنا 
 .الخبرة، المصداقية و اإلستمرارية

 والتطورات التواريخ أهم .۳
 :المميزة منذ تأسيسها وأهمهاشهدت أليانز السعودي الفرنسي العديد من التطورات 

 

 .م/ ٦۰حصول المؤسسين على ترخيص تأسيس الشركة حسب المرسوم الملكي رقم  :۲۰۰٦اكتوبر 
 .طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام :۲۰۰۷مارس 
 .إنعقاد الجمعية العمومية التأسيسية :۲۰۰۷يونيو 

 .عربي السعوديالحصول على رخصة ممارسة العمل من مؤسسة النقد ال :۲۰۰۸مارس 
 .نقل المكتب الرئيسي إلى مقر جديد في الرياض وحصول الشركة على أول موافقة لمنتجاتها : ۲۰۰۸سبتمبر 

 .مؤسسة النقد العربي السعودي توافق على نقل محفظة شركة إنسعودي للتأمين وذلك باستثناء الشهرة : ۲۰۰۸نوفمبر  
 .۲۰۰۹شركة إنسعودي ودمجها في الميزانية اإلفتتاحية لعام اكتمال عملية نقل محفظة تأمين  : ۲۰۰۹يناير 

 .حصول الشركة على الموافقة على منتجات الحماية واإلدخار لألفراد : ۲۰۰۹مارس 
 .حصول الشركة على الموافقة على منتجات التأمين البنكي للحماية واإلدخار : ۲۰۰۹نوفمبر  

 .  مليون  لایر ۲۰۰وبذلك أصبح رأس المال ) مليون سهم ۱۰( وق أولوية أنهت الشركة عملية إصدارأسهم حق : ۲۰۱۰إبريل 
 .اكتمال عملية نقل محفظة التأمين البنكي من البنك السعودي الفرنسي : ۲۰۱۰نوفمبر 

 .  تم تجديد رخصة ممارسة العمل من مؤسسة النقد العربي السعودي لثالث سنوات أخرى : ۲۰۱۱فبراير  
 .نتجات الحماية واإلدخار الذهبية المتوافقة مع الشريعة اإلسالميةإطالق م : ۲۰۱۱يونيو 
 .الشركة.فروعكما أعادت هيكلة لمبيعات األفراد و هيكلة قسم المبيعات المباشرأعادت الشركة  :۲۰۱۲يناير 

 .خدمة العمالء والشركات بشكل أفضللوذلك  هيكلة قسم مبيعات الشركاتأعادت الشركة  :۲۰۱۲أغسطس 
 .إطالق منصة موحدة لكل قنوات البيع ومن ضمنها قسم دعم المبيعات :۲۰۱۳يناير 

 .كرئيس تنفيذي للشركة بعد إنتهاء والية أنطوان عيسى ينيزتعيين إكزافيير د :۲۰۱۳أغسطس 
 .تجديد رخصة بيع منتجات التأمين العام، الصحي والحماية واإلدخار لثالث سنوات أخرى :۲۰۱٤يناير 

 التنظيمي الهيكل .٤
 :موضحاً كاألتي ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱الهيكل التنظيمي للشركة للفترة المنتهية في 

 

 العليا اإلدارة .٥
 :اإلدارة العليا للشركة موضحة فيما يلي
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 تاريخ الوظيفة اإلسم
 الميالد

 العلمية المؤهالت

 .التجارية الهندسة في ماجيستير ۱۹٦۸ التنفيذي العام المدير * ينيزإكزافيير د

  هندسة مدنية بكالوريوس، ماجيستير في العلوم ۱۹٥۷ التنفيذي العام المدير نائب  محمد بصراوي

 البشرية الموارد قسم رئيس السميري مديني
 الحكومية والعالقات

 األعمال إدارة بكالوريوس ۱۹٦۳

 العلوم في ماجيستير ۱۹٥۷ المبيعات قسم رئيس حسن سيد

رسالة دكتوراة في القوائم المالية، ماجستير إدارة في  ۱۹۷۰ التنفيذي المديرالمالي عبد هللا منصوري
 مالية  MBAالمالية، 

 ماجيستير في إدارة األعمال ۱۹۷۸ رئيس قسم المبيعات خالد إبراهيم

رئيس قسم إعادة التأمين  أنطوان أبو فيصل
 واإلكتوارية

 بكالوريوس في التأمين والعلوم اإلكتوارية ۱۹۸۲

 .كرئيس تنفيذي للشركةأنطوان عيسى  ينيزخلف إكزافيير د ۲۰۱۳أغسطس  ۱إعتباراً من  *

 البشرية الموارد .٦
على  نولي أهمية كبيرةولذلك . حاسم لنجاحناهو سبب رئيسي وعمالئنا ممتازة ل لتقديم خدمة وطموحهم اإلستثنائي موظفينا التزام

مكننا ي موظفينا إطالق طاقات عن طريقإننا نؤمن انه فقط . شخصية والقياديةوتطوير المهارات الستثمار في موظفينا وتنمية اإل
للحفاظ  جهودها السعودي الفرنسي أليانز واصلت ۲۰۱۳في عام  .لعمالئنا شريكا موثوقا بأن نكونهدفنا األساسي المتمثل  قيحقت

 .مجموع القوى العاملةمن  ٪ ٦۸أكثر من  في الشركة السعوديين نسبة مثلتوقد  السعودة نسبة على

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافية التغطية .۷
 :التالية الجغرافية المناطق تغطي السعودية العربية المملكة في فروعنا إن
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 والفاكس الهاتف العنوان الفرع
 -  الرئيسي المكتب

 الرياض
 المملكة الرياض – الملز الخليج، كوبري خريص، طريق
 ۱۱٤۸۱ الرياض ۳٥٤۰بريد صندوق السعودية العربية

 +۹٦٦) ۱۱( ۸۷٤ ۹۷۰۰:   هاتف
 +۹٦٦) ۱۱( ۸۷٤ ۹۷۹۹:   فاكس

 إبراهيم شارع سنتر، إيوان األول الدور ،۱۰۲جناح  جدة فرع
 السعودية العربية المملكة - جدة األندلس، حيالجفالي،

 +۹٦٦) ۱۲( ۲۸۳ ۲٤٤٤:   هاتف
          ۲٥۸۹ ۲۸۳ )۱۲ (۹٦٦+ 
 +۹٦٦) ۱۲( ۲۸۳ ۰۰۲۲:   فاكس

، برج أبو عوف بالزا، الدور ۱طريق المطار، أمام سوق البدر  المدينة فرع
  ٥۰۱الخامس مكتب رقم 

 +۹٦٦) ۱٤( ۸۳٦ ۲۷۷۷:   هاتف
          ۰٦۲۷ ۸۳٤ )۱٤ (۹٦٦+ 
          ۰۲۹۸ ۸۳٤ )۱٤ (۹٦٦+ 
          ۳۷۸۸ ۸۳٤ )۱٤ (۹٦٦+ 
 +۹٦٦) ۱٤( ۸۳٤ ۳۱۱۱:   فاكس

 المملكة الدمام العزيز، عبد الملك طريق ، األعمال مدينة مبنى  الدمام فرع
 السعودية العربية

 +۹٦٦) ۱۳( ۸۳۱ ٥٦۰۰:   هاتف
          ٥٦۰٦ ۸۳۱ )۱۳ (۹٦٦+ 
 +۹٦٦) ۱۳( ۸۳۱ ٥٦۰۹:   فاكس

هران، برج الحرشان، الطابق ظحي الشروفية، المبرز، طريق ال األحساء فرع
 األول

 +۹٦٦) ۱۳( ٥۳۱ ٤٥۲۱:   هاتف
          ۳٦۲٥ ٥۳۱ )۱۳ (۹٦٦+ 
          ۲۳۹۲ ٥۳۱ )۱۳ (۹٦٦+ 
          ٥۲٤۹ ٥۳۱ )۱۳ (۹٦٦+ 
          ۳۲۹۱ ٥۳۱ )۱۳ (۹٦٦+ 
 +۹٦٦) ۱۳( ٥۸۲ ۸۱۱۸:   فاكس

 الشركة وخدمات منتجات .۸
تأمين الممتلكات (مجال الحماية  في. تقدم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني خدمات التأمين الشامل للشركات واألفراد

تقدم أليانز السعودي الفرنسي سلسلة متكاملة من حلول إدارة المخاطر مدعومة بمجموعة متنوعة من منتجات التأمين ) والمسؤوليات
طيط منافع فإن الشركة لها دور رائد في مجال تخ الموجهه للشركات واألفراد، وفي مجال تأمين الحماية و اإلدخار والتأمين الصحي

 .وتعويضات الموظفين باإلضافة إلى خطط االدخار للتعليم أو للتقاعد وبرامج التأمين الصحي

 :يلي ما حسب والشركات لألفراد تأمينية حلوالً  الشركة تقدم

 

حلول الشركات
مزايا الموظفين•

برامج الحماية و الصحة الجماعية•
التأمين على العمالة•
األعمال الهندسية والمعمارية•

التأمين الشامل للمقاوالت•
تأمين الشامل لألعمال اإلنشائية•
تأمين أعطال اآلالت والمعدات•
تأمين المعدات اإللكترونية والكهربائية•
الممتلكات واإلصابات•

التأمين الشامل للممتلكات•
التأمين ضد الحريق والسرقة والسطو •

وتأمين األموال
التأمين ضد المسئولية المدنية•

التأمين ضد الغير•
مسئولية المنتجات•
البحرية والشحن•
تأمين عمليات االئتمان•

حلول األفراد

حماية وادخار•
)حماية(وعد األسرة الذهبي •
)تعليم(وعد األجيال الذهبي •
)تقاعد(وعد االستقرار الذهبي •
ممتلكات، وإصابات، وصحة•

تأمين الممتلكات•
تأمين السيارات•
التأمين الصحي•
تأمين حوادث شخصية•
تأمين السفر•

حلول التأمين البنكي

حماية وادخار•
)تعليم(األنجال •
)تقاعد(الغد •
)تكافلي(حماية وادخار•

)تعليم(تكافل األنجال •
)تقاعد(تكافل الغد •
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 المالية المؤشرات .۹

 المكتتبة األقساطإجمالي  . أ
  مقارنة بـ  ۲۰۱۳المنتهية في ديسمبر  شهراً  عشر ىمليون لایر سعودي لفترة اإلثن  ۷٤٥.۹بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

يظهر الجدول التالي إجمالي األقساط . %۲۰ زيادة بلغتبمقدار  ۲۰۱۲مليون لایر سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر ٦۲۱.۲
 :المكتتبة حسب قطاعات العمل

 2009 2010 2011 2012 2013 سعودي لایر مليون

 وتأمين مسؤوليات ، ممتلكات
 

568.3 416.6 510.8 468.7 315.1 
 62.8 84.9 86.3 85.1 153.5 المركبات تأمين . أ

 71.9 77.3 69.4 75.6 152.9 الهندسي التأمين . ب
 103.2 158.1 134.7 82.3 61.6 الصحي التأمين . ت
 77.2 148.4 220.4 173.6 200.3 أخرى عامة تأمينات . ث

      
 22.7 54.7 172.9 204.6 177.6 اإلدخار و الحماية

 
بينما ) ۲۰۱۲(مقارنة بالسنة الماضية % ۳٦األقساط المكتتبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات والتأمين الصحي بنسبة  قيمة رتفعتإ
 ).۲۰۱۲(مقارنة بالسنة الماضية % ۱۳قيمة األقساط المكتتبة لتأمين الحماية واإلدخار بنسبة  نخفضتإ

من المكتب الرئيسي في الرياض، فإن عمليات التسويق موزعة على مكاتب متعددة في  التأمينبالرغم من إصدار جميع أقساط 
 .المملكة العربية السعودية

 :في كل منطقة أقساط التأمينفيما يلي توضيح حجم 

 2009 2010 2011 2012 2013 سعودي لایر مليون

 224.3 255.6 410.7 385.1 469.0 الوسطى المنطقة
 76.6 170.2 193.8 149.1 146.6 الغربية المنطقة

 36.9 97.6 79.2 87.0 130.3 الشرقية المنطقة

 المكتسبة األقساط صافي . ج
مليون لایر سعودي لفترة  ۳٥٤.٥بلغ صافي األقساط المكتسبة بعد استقطاع حصة إعادة التأمين واحتياطي األقساط الغير مكتسبة 

 رتفعإ. ۲۰۱۲مليون لایر سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر ۳٥۱.۸مقارنة بـ  ۲۰۱۳شهرا المنتهية في ديسمبر اإلثنى عشر 
نتيجة إجمالي األقساط المكتتبة  رتفاعوهي نسبة أقل من إ, ۲۰۱۲مقارنة بالسنة الماضية % ۱صافي األقساط المكتسبة بنسبة 

 .۲۰۱٤والتي سيتم تحصيلها في عام  ۲۰۱۳من  اإلستحواذ على عقود جديدة في النصف الثاني

 .في السنة الماضية% ٥۷من صافي األقساط المكتتبة للسنة الحالية مقارنة ب % ٤۸يمثل صافي األقساط المكتسبة 

 الحسابي االحتياطي في التغير . ح
شهراً المنتهية في اإلثنى عشر مليون لایر سعودي لفترة ) ٤۱.۷(بلغ التغير في االحتياطي الحسابي التابع لمنتجات الحماية واإلدخار

األقساط في هذا  إنخفاضنتيجة  ۲۰۱۲مليون لایر سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر) ٦۱.۸(مقارنة بـ  ۲۰۱۳ديسمبر 
 .القطاع

مليون لایر سعودي لفترة  ۱٥.۰إلدخار المتعلقة بمنتجات الحماية واوحدات البلغت األرباح الغير محققة عن االستثمارات المربوطة ب
 .۲۰۱۲مليون لایر سعودي في  ۷.٤مقابل  ۲۰۱۳األثني عشر شهراً المنتهية في ديسمبر 
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 :اإليرادات األخرى . خ
مليون لایر سعودي في عام  ۱.۸بلغت اإليرادات األخرى، الناجمة بصورة أساسية عن الرسوم اإلدارية في قطاع الحماية واإلدخار، 

 .۲۰۱۲مليون لایر سعودي في  ۱.۱رنة بـ مقا ۲۰۱۳

 المدفوعة المطالبات . د
شهرا اإلثنى عشر مليون لایر سعودي لفترة ) ۲۳۳.۰(بلغ صافي المطالبات المدفوعة بعد استقطاع حصة إعادة التأمين واالحتياطي 

صافي المطالبات  رتفعإ. ۲۰۱۲ديسمبرمليون لایر سعودي لنفس الفترة المنتهية في ) ۲۰۳.٥(مقارنًة بـ  ۲۰۱۳المنتهية في ديسمبر 
 .۲۰۱۲عن السنة الماضية % ۱٤.٥بنسبة 

 العموالت صافي . ذ
اإلثنى مليون لایر سعودي لفترة ) ۹.۲(بعد خصم العموالت المستلمة من معيدي التأمين  مندوبي المبيعاتل المدفوعةبلغت العموالت 

 .۲۰۱۲لایر سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر  مليون) ۸.۹(مقارنًة بـ  ۲۰۱۳شهرا المنتهية في ديسمبر عشر 

 إحتياطي عجز األقساط . ر
وذلك لتغطية الخسائر المتكبدة مليون لایر سعودي ) ۰.۹( التأمين بـالشركة إحتياطي عجز أقساط قدرت بالنسبة للتأمين الصحي، فقد 
 مجتمعة نسبة إلى اآلن حتى أدتوقد  ۲۰۱۳ عام في المكتتبة تحسنت أقساط التأمين الصحي. ۲۰۱۲ عن بوالص تأمين مكتتبة في

 .٪۱۰۰ بلغت

 العمومية المصاريف . ز
مليون لایر سعودي، وذلك مقارنًة بـإجمالي ) ۷۷.۲( اقدره تكاليف عمليات تأمين ۲۰۱۳بلغ إجمالي مصروفات الشركة خالل عام 

مليون لایر ) ۰.۸(مصاريف إضافية بقيمة كما تحملت الشركة . ۲۰۱۲مليون لایر سعودي خالل عام ) ۸۰.۰(مصروفات بلغ 
 .۲۰۱۲مليون لایر سعودي في ) ۰.٦(سعودي مخصصة لعمليات المساهمين مقارنة بمصاريف إضافية بلغت قيمتها 

 .۲۰۱۲مقارنة بعام  %۳.۲إلى خفض المصاريف العمومية بنسبة لفة المتبعة من قبل إدارة الشركة إجراءات كفاءة التك أدت 

 التأمين ياتعمل من الفائض . س
مليون لایر سعودي ۹.۳ يساوي  فائضاً  وقبل المصاريف العمومية للمساهمين إستثمار المساهمينأظهرت النتائج التقنية قبل عوائد 

مليون لایر سعودي لنفس الفترة المنتهية في ديسمبر  ٦.۱قدره  فائضمقارنًة ب ۲۰۱۳شهرا المنتهية في ديسمبر اإلثنى عشر لفترة 
 %.٥۲ذلك زيادة جوهرية بنسبة  ويمثل ۲۰۱۲

 االستثمارات . ش
 :على النحو التالي ۲۰۱۳كما في ديسمبر  بإستثناء إستثمارات الحماية واإلدخار المرتبطة بوحدات تقسم استثمارات الشركة

 2009 2010 2011 2012 2013 سعودي لایر مليون

 49.7 42.3 74.6 33.3 52 النقدية شبه و النقدية
 8.8 98.0 127.0 172.1 183.9 الصناديق/ الصكوك 

 3.2  3.2 3.2 3.2 3.2 كير نكست و نجم شركات في االكتتاب

   - - - - - االستحقاق تاريخ حتى مقتناة

 

 سعودي لایر مليون ٥.۲واإليرادات األخرى لإلستثمارات المرتبطة بوحدات  األرباح غير المحققة بإستثناءاإلستثمار  عوائد بلغت
 .۲۰۱۲ ديسمبر في سعودي لایر مليون ٥.٤ بـ مقارنة ۲۰۱۳ ديسمبر في كما
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 )ربح( صافي الربح . ص
% ۱۰بعد توزيع  مليون لایر سعودي۱۲.۸ بلغ  ربحصافي ، سادسةالوهي السنة المالية  ،۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱أظهرت النتائج في 

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱مليون لایر سعودي في  ۱۰.۳ بلغربح مقارنًة ب مليون لایر ۰.۹بلغ توزيع لل الفائض صافي عمليات التأمينمن 
 ۲۰۱۲في النتائج  الملحوظويرجع هذا التغيير. مليون لایر ۰.٦ بلغ صافي عمليات التأمين الفائض للتوزيع من% ۱۰بعد توزيع 

كفاءة التكلفة والتركيز كما هو مذكور أعاله يعود سبب التحسن في صافي األرباح إلى إجراءات . وتحسين اإلنتاجيةبالعمل  فعالية
لایر  ۰.٥۱ـ مقارنة ب لایر سعودي ۰.٦٤، بمقدار  ۲۰۱۳السهم ، كما في ديسمبر  ربحيةوبهذا تكون  . على القطاعات المربحة

 .۲۰۱۲سعودي في العام 

 األصول . ض
 :كالتالي مقسمة سعودي لایر مليون ۱,٤۷٥.٥ ، ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱  في كما الشركة أصول مجموع بلغ

 2009 2010 2011 2012 2013 سعودي لایر مليون

 379.2 779.2 911.0 949.3 1,295.1 التأمين عمليات أصول
 71.5 162.1 163.8 171.4 180.4 المساهمين أصول

 المساهمين حقوق . ط
 : كالتالي مقسمة سعودي لایر مليون ۱۷۲.۹  ،۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱  في كما المساهمين حقوق قيمة بلغت

 2009 2010 2011 2012 2013 سعودي لایر مليون

 100.0 200.0 200.0 200.0 200.0 المال رأس
 (57.1) (65.2) (65.6) )58.4( )49.6( متراكمة خسائر

 (0.2) 23.6 23.6 25.3 22.5 أخرى احتياطيات

 
مليون لایر ) ۰.۲(بلغت  والتي للبيع تاحةستثمارات المنظراً لخسائر غير محققة في اإل% ۱۱إنخفضت اإلحتياطيات األخرى بنسبة 

 .مليون لایر ۲۲.۷تبقى عالوة السهم ثابتة عند . ۲۰۱۲مليون لایر في  ۲.٦مقارنة بأرباح غير محققة بلغت 

 .۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱ في كما قروض أية عليها ليس أن تقرالشركة

 التأمين عمليات فائض . ظ
 :من النظام األساسي للشركة على ما يلي فيما يخص سياسة توزيع األرباح ٤٤تنص المادة 

 .تجنيب مخصص للزكاة وللضرائب المقررة •
من صافي الدخل في كل فترة لالحتياطي % ۲۰طبقا للقوانين المعمول بها في الشركة فإنه من المفروض أن تخصص  •

 .۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ا للخسائر المتراكمة كما في لم تخصص الشركة أي مبالغ لالحتياطي النظامي نظر. النظامي
يمكن للجمعية العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس االدارة، أن تجنب نسبة معينة من صافي األرباح لتكون احتياطي  •

 .يخصص ألغراض معينة
 .يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول الى حساب األرباح المتبقية •
جوز بقرار من مجلس االدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة وفق القواعد المنظمة لذلك و ي •

 .الصادرة من الجهات المختصة

من أي فائض ينشأ من  حاملين الوثائقكأرباح % ۱۰فإنها ستقوم بتوزيع  كـون أليانز السعودي الفرنسي شركة تأمين تعاونية،
إحتساب  سيتم. ينية وبشكل سنوي، وذلك بموجب قواعد وأنظمة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعوديةالعمليات التأم

صافي الفائض ،إذا وجد، في نهاية كل سنة مالية، و سيتم تدقيقه وتوزيعه بموافقة وإشراف مؤسسة النقد العربي من % ۱۰ نسبة الـ
 .السعودي

 

 ۰.۹بلغ للمساهمين للفترة  إقتطاع حصةعمليات تأمين بعد  فائضصافي الشركة  حققت، ۲۰۱۳في ديسمبر بالنسبة للسنة المنتهية 
 .مليون لایر سعودي
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 الرئيسية المالية العناوين . ع
 :الماضية خمسال السنوات في  المؤشرات ألهم تلخيص يلي ما في

 2009 2010 2011 2012 2013 "سعودي لایر مليون" النشاط

 337.8 523.4 683.7 621.2 745.9  مكتتبة أقساط إجمالي
 127.3 233.2 354.7 351.8 354.5 المكتسبة األقساط صافي

)41.۷( حسابي احتياطي  )61.8(  (46.3) (26.8)  (15.1) 

 3.3 1.8 0.8 7.4 15.0 ربح غير محقق لالستثمارات المرتبطة بوحدات

 1.2 1.1 1.8 إيرادات أخرى
 

0.7 0.5 

)233.0( المستحقة المطالبات صافي  )203.5(  (221.4) (134.6) (73.5) 

)9.2( العموالت صافي  )8.9(  (13.8) (12.2) 1.9 

)0.9( إحتياطي عجز األقساط  - - - - 

)77.2( عمليات التأمين العامة المصروفات  )80.0(  (75.5) (70.7) (63.6) 

)0.3( 6.1 9.3 للفترة الفائض صافي  )8.6(  )19.2(  

)0.9( للسنة للمساهمين إقتطاع حصةبعد  صافي فائض عمليات التأمين  )0.6(  - - - 

 0.6  0.8 2.2 5.4 5.2 المساهمين استثمارات عائد

)0.8( المصروفات العامة للمساهمين  )0.6(  )0.۳(  )0.6(  )3.9(  

 (22.5)  (8.4) 1.6 10.3 12.8 )*ربح( العوائد صافي

 .الضرائب والزكاةبعد توزيع الفائض، قبل * 

 2009 2010 2011 2012 2013 "سعودي لایر مليون"المالي المركز قوائم

 450.7 941.3 1,074.8 1,120.7 1,475.5 األصول إجمالي

 408.0 782.9 916.8 953.9 1,302.6 االلتزامات إجمالي

 42.7 158.4 158.0 166.8 172.9 المساهمين حقوق إجمالي

 



Allianz Saudi Fransi Board of Directors’ Report ۲۰۱۳ Page ۱۱ of ۲۰ 

 

 واللجان األنظمة الشركة، حوكمة .۱۰

 الشركات بحوكمة االلتزام . أ
 ئة السوق المالية لحوكمة الشركاتالتزمت شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني بشكل كامل بنظام هي ۲۰۱۳خالل العام 

 :مع  وجود بعض االستثناءات البسيطة التالية و توجيهات مؤسسة النقد العربي السعودي
 

و لكن الشركة تتبع نظام . سوق المالية على ممارسة آلية تصويت تراكمية في انتخاب أعضاء مجلس اإلدارةتنص قوانين هيئة ال
التصويت باألغلبية في هذا المجال والمنصوص عليه في هذا النظام األساسي؛ وتعتمد قرارات مجلس اإلدارة باألغلبية البسيطة 

 .األعضاء يحق له التصويت في هذا االجتماعلألعضاء الحاضرين شخصياُ أو بواسطة وكيل مفوض من 

 اإلدارة مجلس . ب
مؤلف من  دي، تم إنتخاب مجلس إدارة جد۲۰۱۳ التاسع والعشرون من أبريلفي  عادية التي عقدتالفي إجتماع الجمعية العمومية 

 :م ۲۰۱۳أغسطس  ۸في مجلس اإلدارة لمدة ثالث سنوات إعتباراً من اليين، ويسري قرار تنصيب األعضاء األعضاء الت

 )BSF( الفرنسي السعودي البنك نيمثال عضوين     � 
 )برمودا( القابضة مينا وأليانز العالمية فرنسا أليانز يمثالن عضوين     � 
 ).اإلدارة مجلس رئيس ضمنهم من( مستقلين عضوين     � 

 مجلس أعضاء أسماء
 اإلدارة

 األسهم عدد
 بداية في

 السنة

 األسهم عدد
 نهاية في

 السنة

 في التغير
 األسهم عدد

* 

 العضو تصنيف التمثيل نوع   إدارة مجلس عضو

 عبدهللا حسن العبدالقادر
 *** )اإلدارة مجلس رئيس( 

هيئة السوق المالية  يوجد ال 1000 1000
)۱٤۲٥ – ۱٤۳۰( 

 مستقل عام

 للتدريب الخليج شركة يوجد ال 1000 1000 الدريعان الوليد
 والتعليم

 مستقل عام

البنك السعودي  يوجد ال يوجد ال يوجد ال *** عبد الرحمن جاوه 
 الفرنسي

البنك السعودي 
 الفرنسي

 غير تنفيذي

 باتريس كوفيني
 

 CLSAهونغ كونغ  يوجد ال يوجد ال يوجد ال
البنك السعودي 

 الفرنسي
كريديت أجريكول 

 )شانغهاي(
كريديت أجريكول 

 )هونغ كونغ(
 

البنك السعودي 
 الفرنسي

 تنفيذيغير 

 غير تنفيذي العالمية فرنسا أليانز يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال بويسون روكيت دي هوج

 القابضة مينا أليانز يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال دولبرج هاينز
 )برمودا(

 غير تنفيذي

 السعودي الفرنسيأليانز  شركة في القصر أوالدهم أو زوجاتهم أو اإلدارة مجلس أعضاء يمتلكها التي*
 السعودية العربية المملكة في أخرى شركة في**

 ۱۹/۰۲/۲۰۱٤إستقال من عضوية المجلس في *** 
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أعضاء كبار المدراء 
 التنفيذيين

 أنطوان
 *عيسى

 .إ
 *دينيز

 مديني
 السميري

 سيد
 حسن

عبدهللا 
 منصوري

محمد 
 بصراوي

 خالد
 إبراهيم 

أنطوان أبو 
 فيصل

عدد 
 **األسهم

في 
بداية 
 السنة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

في 
نهاية 
 السنة

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد ال يوجد

 .خلف إكزافيير دينيز أنطوان عيسى كرئيس تنفيذي للشركة ۲۰۱۳أغسطس  ۱إعتباراً من  *
   أليانز السعودي الفرنسي شركة في القصر أوالدهم أو زوجاتهم أو كبار المدراء التنفيذيين يمتلكها التي** 

 التنفيذيين المدراء وكبار اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت . ت
 ونائبه التنفيذي المديرالعام فيهم بمن تنفيذيينال مدراءال وكبار اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت وتعويضات وبدالت رواتب إجمالي بلغ

 :التالية المبالغ ،۲۰۱۱ ديسمبر ۳۱ في المنتهية المالية السنة خالل التنفيذي، والمديرالمالي

 لایر سعودي

 2013  2012 

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

 **التنفيذيين

أعضاء مجلس 
 اإلدارة التنفيذيين

مدراء  5أكبر 
 تنفيذيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة غير 

 **التنفيذيين

أعضاء مجلس 
 اإلدارة التنفيذيين

مدراء  5أكبر 
 تنفيذيين

 ۳,٦۷۸,۳۸٦ ال يوجد ال يوجد ۳,۷۱۱,۰۸۷ ال يوجد ال يوجد رواتب وتعويضات

 ٥۲۹,٥۸۳ ال يوجد ۱٦۷,۰۰۰ ٤۹۰,۰۰۰ ال يوجد ۱۷۰,۰۰۰ بدالت

 ۱,۱۷۳,۲٥۲ ال يوجد ال يوجد ۱,۷۱٦,٦۹٤ ال يوجد ال يوجد مكافأت دورية سنوية

 ال يوجد ال يوجد ۳۱,۰۳۰ ال يوجد ال يوجد ۱۳,۰۰۰ مصاريف أخرى

 ۱,۰۸۲,٤۲۸ ال يوجد ال يوجد ۷۱٥,٥٤۹ ال يوجد ال يوجد *تعويضات أخرى

 ٦,٤٦۳,٦٤۹ ال يوجد ۱۹۸,۰۳۰ ٦,٦۳۳,۳۳۰ ال يوجد ۱۸۳,۰۰۰ المجموع

 .الصحييجار شقة و التأمين ’الخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة األجل، أو أي مزايا عينية إخرى مثل *
 متضمنيين رئيس مجلس اإلدارة** 

لایر سعودي على أن يكون يناير  ۱۳۲,۰۰۰قرضاً بقيمة  ۲۰۱۳من الشركة في عام تنفيذيين عالوة على ذلك إستلم أحد المدراء ال
 .أقصى موعد إلستالم دفعة السداد النهائية ۲۰۱٤

 بالشركة صلة ذات بأطراف المرتبطة المالية المعامالت عن اإلدارة مجلس إعالن . ث
توجد أي عقود كانت الشركة طرفاً فيها وكانت فيها مصلحة للمديرالعام التنفيذي أوللمديرالمالي التنفيذي  اليؤكد مجلس اإلدارة أنه 

كما ال يوجد أي ترتيبات أواتفاقيات قام بموجبها أي من أعضاء مجلس . أوأعضاء مجلس اإلدارة أوأي شخص أخر له عالقة بهم
خالل السنة  ي الشركة بالتنازل عن مصلحة أو حقوق في الحصول على األرباحاإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أوأي من مساهم

 .۲۰۱۳المالية 

 :تتعلق أساسا باألنشطة التالية  ۲۰۱۳خالل عام  ذات الصلة التابعةالهيئات و معامالت األطراف ذات العالقةإن أرصدة و 

 .ة لهعقود التأمين مع البنك السعودي الفرنسي والهيئات التابعأفضل عروض  •
 .التابعة له الهيئاتإدارة األصول مع البنك السعودي الفرنسي وأفضل عروض  •
 .عقود إعادة التأمين مع مجموعة أليانز والهيئات التابعه لهاأفضل عروض  •
 .التأمين الطبي مع شركة نكست كير السعوديةمطالبات إداري  •

 النظاميالوضع  . ج
لم تتحمل الشركة أي مخالفات في . دعمهم المتواصل و توجيههم وتقدر الجهات النظاميةتتمتع الشركة بعالقات جيدة مع 

 .۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱السنة المنتهية 
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 اإلدارة مجلس لجان . ح

 التنفيذية اللجنة
ويفّوض . تقوم اللجنة التنفيذية  بتقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة حول مختلف المواضيع مثل الخطط االستراتيجية وخطط العمل

رة اللجنة التنفيذية للقيام بمهام محددة مثل دراسة الخطة المالية، رسم السياسة العامة للشركة، متابعة االداء واإلنجازات مجلس اإلدا
 . كما تقوم اللجنة باإلشراف على أدْا الشركة و تقديم الدعم و التوجيه للمدير التنفيذي. بما يتوافق مع الخطط المرسومة مسبقاً 

 :ة تتضمنالمهام الرئيسية للجن

 .اليومية ةياإلدار األمور في اإلدارة مجلس تمثيل •
 .اإلشراف على تنظيم إجتماع مجلس اإلدارة •
 .تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة بالتوافق مع المدير العام التنفيذي واإلدارة •
 .إقتراح و إنشاء سياسة الشركة العامة، األهداف واإلستراتيجية •
 .ومتابعة األداء واإلنجازات مقارنة بالخطط الموضوعة الموازنةدراسة  •
 .المباشرة واإلشراف على سير العمليات والتطوير •

 :و تتكون اللجنة التنفيذية من السادة

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳إلى  ۰۸/۰۸/۲۰۱۳من  ۰۷/۰۸/۲۰۱۳إلى  ۰۱/۰۱/۲۰۱۳من  التنفيذية اللجنة

  التنفيذية اللجنة رئيس  التنفيذية اللجنة رئيس باتريس كوفيني

 عضو عضو دولبرغ هاينز
 عضو عضو عبد الرحمن جاوه

 عضو عضو بويسون روكيت دي هوج

 
 )التفويضات مع% ۹۲(% ۸۳ الحضور نسبة وكانت ۲۰۱۳ خالل ثالث اجتماعات التنفيذية اللجنة عقدت

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

دولبرغ، هوج دي  هاينزباتريس كوفيني،  26/11/2013
 روكيت بويسون

75% %۷٥ 

دولبرغ، عبد الرحمن  باتريس كوفيني، هاينز 29/04/2013
 جاوه، هوج دي روكيت بويسون

100% 100% 

دولبرغ، عبد الرحمن  باتريس كوفيني، هاينز 23/01/2013
 جاوه

%75 %100 

 المراجعة لجنة
تختص لجنة المراجعة بتأدية مهام مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على التقاريرالمالية للشركة وتقييم مدى دقة عمليات المراجعة 

 .ونظام الرقابة الداخليةكما تقوم اللجنة بعملية تقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر داخل الشركة . الداخلية والخارجية

 :ت لجنة المراجعة ما يليتتضمن مهام و مسؤوليا

 .وضع وتطوير خطة مفصلة لشرح دورها، مسؤولياتها وتفويضاتها، وتقديمها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها •
تقديم اإلقتراحات مراجعي الحسابات،  ومكافأة إقالة، تعيين، إعادة أو تعيين على للموافقة اإلدارة لمجلس اإلقتراحات تقديم •

تقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة لتعيين مدير قسم ، ول الرقابةنظامية أو مسؤمدير قسم الرقابة اللمجلس اإلدارة لتعيين 
تقديم اإلقتراحات لمجلس اإلدارة لتعيين الخبير اإلكتواري لشؤون التأمين بعد الداخلي،  مراجعالداخلي أو ال المراجعة

 .الحصول على عدم إعتراض خطي من مؤسسة النقد العربي السعودي
 الداخلي للشركة لضمان فعاليته في تنفيذ النشاطات والمهام المحددة من قبل مجلس اإلدارة المراجعةاإلشراف على قسم  •
 .الداخلي وتحضير تقرير كتابي عن هذه العملية و إقتراحات اللجنة بشأنها لمراجعةمراجعة عملية ا •
ضمان اإلدارة و اإلدارة العليا للشركة، ء مجلس من الشركة، أعضا مراجعي الحسابات الخارجيينضمان إستقاللية  •

 الداخلي في تنفيذ مهامهم وضمان عدم وجود قيود على مجرى عملهم أو أية راجعالداخلي أو الم المراجعة إستقاللية قسم



Allianz Saudi Fransi Board of Directors’ Report ۲۰۱۳ Page ۱٤ of ۲۰ 

مهامهم ضمان إستقاللية قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية في تنفيذ عراقيل قد تؤثر سلباً على عملهم، 
 .وضمان عدم وجود قيود على مجرى عملهم أو أية عراقيل قد تؤثر سلباً على عملهم

 .ضمان إلتزام الشركة باإلقتراحات و التوصيات اإلكتوارية •
لمدير قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية بعد الحصول على موافقة خطية تحديد الراتب الشهري والعالوات  •

 .اإلدارةمن مجلس 
الداخلي بعد الحصول على موافقة خطية من  راجعالداخلي أو الم لمراجعةتحديد الراتب الشهري والعالوات لمدير قسم ا •

 .مجلس اإلدارة
 .مراجعي الحسابات الخارجيينالداخليين و  راجعينللم مراجعةخطة ال اإلشراف على •
 .التعديالت التي قد تلحق بها مراجعة سياسات المحاسبة الحاسمة والعمليات باإلضافة إلى •
 .خارجيينالداخليين و ال مراجعينالتنسيق بين ال •
يوكلوا به خالل  مراجعةوالموافقة على أي نشاط خارج نطاق عمل المراجعين الخارجيين اإلشراف على نشاطات ال •

 .تأديتهم مهامهم
تقديم اإلقتراحات الالزمة إلى المراجع الداخلي وتقارير قسم المراجعة الداخلي أو  والمراجعين الخارجيين مراجعة تقارير  •

 .مجلس اإلدارة
 .فيما يتعلق بالتعليقات والتوصيات المذكورة في التقارير تصحيحيةمتابعة تنفيذ التدابير ال •
يم متابعة تقارير قسم الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية و من ضمنها العثور على أية مخاطر إحتيال عالية وتقد •

 .اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة
 .مراجعة التقارير اإلكتوارية وتقديم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة •
 .مراجعة تعليقات مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات اإلشرافية و النظامية وتقديم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارة •
للمراقبة الداخلية لعمليات قسم مراقبة التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد  رجيينمراجعين الداخليين و الخامراجعة تقييم ال •

 .العربي السعودي
الداخليين، قسم  راجعينالداخلي، الم مراجعة، قسم الالمراجعين الخارجيين تقييم مستوى اختصاص، كفاءة و موضوعية  •

 .الرقابة النظامية أو مسؤول الرقابة النظامية
لصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات اإلشرافية و النظامية باإلضافة إلى أي تطورات متابعة التقارير ا •

 .مثل المبادىء التوجيهية للرابطة الدولية لمراقبي التأمين و تقديم اإلقتراحات الالزمة لمجلس اإلدارةدولية 
 .م المالية الربع سنوية و السنوية والموافقة عليهامراجعة القوائ •
 .وإدارة الشركة قبل نشرهاالمراجعين الخارجيين اقشة القوائم المالية الربع سنوية و السنوية مع من •
 .بشأن القوائم المالية ومتابعة اإلجراءات المتخذة بشأنهاالمراجعين الخارجيين مراجعة تعليقات  •
 .ر الدورية المتعلقة بهامتابعة القضايا القانونية المهمة المرفوعة من قبل أو ضد الشركة وتقديم التقاري •
 .التأكد من أن جميع التعامالت المالية تتم وفقاً للقوانين و التشريعات المحلية •
المساهمين ومجلس اإلدارة فيما يتعلق يخضع أعضاء لجنة المراجعة للمساءلة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي،  •

وتنفيذ " قوانين لجنة المراجعة في شركات التأمين وإعادة التأمين" بتنفيذ مقررات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بـ
 .خطة عمل اللجنة الصادرة عن مجلس اإلدارة

خالل أداء مهامهم، أن يولوا مصلحة الشركة األهمية القصوى فوق أي إعتبار ممكن أن يؤثر  يتوجب على أعضاء اللجنة •
 .على سير قراراتهم

•  
 :السادةوتتكون لجنة المراجعة من 

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳إلى  ۰۸/۰۸/۲۰۱۳من  ۰۷/۰۸/۲۰۱۳إلى  ۰۱/۰۱/۲۰۱۳من  لجنة المراجعة

 لجنة المراجعة رئيس لجنة المراجعة رئيس بويسون روكيت دي هوج
 عضو عضو *عبد العزيز عثمان 

 عضو عضو **يوسف المبارك 
 .إستقال عبدالعزيز عثمان كعضو لجنة ۲۰۱۳نوفمبر  ۲۱إعتباراً من  *

 .خلف يوسف المبارك إبراهيم الشايع كعضو لجنة ۲۰۱۳أبريل  ۱۷إعتباراً من ** 

 .رئيس اللجنة هو عضو في مجلس اإلدارة إن
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 )مع التفويضات% ۹۲(. األعضاء من% ۸٤ حضور بنسبة ۲۰۱۳ خالل اجتماعات أربع المراجعة لجنة عقدت

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

 %100 %100 يوسف المباركعبد العزيز عثمان، بويسون،  روكيت دي هوج 16/07/2013

 %100 %100 عبد العزيز عثمان، إبراهيم الشايعبويسون،  روكيت دي هوج 28/04/2013

 %67 %67 يوسف المبارك، عبد العزيز عثمان  17/02/2013

 %100 %67 إبراهيم الشايع، عبد العزيز عثمان  23/01/2013

 
 .ال يوجد أي عالقة مالية أو عائلية تجمع بين أعضاء مجلس اإلدارة و لجنة المراجعة

 :ناقشت لجنة المراجعة في إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الرئيسية التالية

 .لمناقشة تقاريرهم وتوصياتهمالمراجعين الخارجيين  إجتمعت مع  •
وقدمت المراجعين الخارجيين مع و تقرير  تقارير إدارة المخاطرو من ضمنها للشركة  المرحلية مراجعة القوائم المالية •

 .توصياتها إلى مجلس اإلدارة
 .سير العملبما في ذلك النتائج والتوصيات و ةالداخلي مراجعةالمراجعة تقرير إنجازات  •
 .شكاوى والقضايا القانونيةمراجعة تقرير الرقابة النظامية بما في ذلك النتائج واإلجراءات التصحيحية فضال عن ال •
 .والرقابة النظامية والتأكد من إستقالليتهم ةالداخلي المراجعة مراجعة نشاطات •
 .للموافقة وقدمت توصياتها إلى مجلس اإلدارة ةالداخلي مراجعةالوإجراءات  تحديث سياسات •
تعليقاتهم وناقشت اإلجراءات المطلوبة مع مجلس إستعراض المراسالت الهامة مع الهيئات التنظيمية والرقابية بما في ذلك  •

 .اإلدارة
تقييم العقود الخارجية بما في ذلك عقود مراجعي الحسابات الخارجيين والمحامي  واإلستشاري اإلكتواري كما أوصت  •

 .مجلس اإلدارة بالموافقة على العقود
 .التي قد تطرأ عليها واإلجراءات باإلضافة إلى التعديالتالحاسمة مراجعة سياسات المحاسبة  •

وأصدر التقارير  ۲۰۱۳تدقيق غير مبرمجة خالل عام  عملية خمسة عشروتدقيق عادية  عملياتعشر  لقد نفذ قسم التدقيق الداخلي
شملت عمليات التدقيق معظم اإلدارات في الشركة بما في ذلك إدارة العمليات . الالزمة بما في ذلك التوصيات واإلجراءات الالزمة

ت مينية، اإلدارة المالية، إدارة الموارد البشرية، إدارة المبيعات، إدارة التسويق، وإدارة إعادة التأمين والشؤون األكتوارية كما شملالتأ
ولكن أظهر فقط بعض  لم يظهر تقرير التدقيق الداخلي أي نتائج خطيرة أو عالية الخطورة. جميع األقسام التابعة لهذة اإلدارات

إتخاذ اإلجراءات الالزمة بخصوص تنفيذ معظمها على أن يتم إستكمال ما تبقى من إجراءات في  طلوبة والتي تم فعالً المالحظات الم
  .يتم مراجعة تقارير األنشطة السنوية بشكل دوري من قبل لجنة المراجعة .عليه المتفقاإلطار الزمني 

الداخلي لتكون مسؤولة عن مراقبة أنشطة الشركة المتعلقة  والتحكمة الداخلية والمخاطر مالشركة أيضاً لجنة الحوك أسستلقد 
اإلرهاب  غسيل األموال ومكافحة منعو وقواعد السلوك المهني بإجراءات الحوكمة و إدارة المخاطر والمراجعة والرقابة النظامية

سوى بعض نقاط ضعف رئيسية ائج أي ولم تظهر النت ۲۰۱۳في خالل عام  ةمر إثني عشرإجتمعت اللجنة  .الغش والفساد ومكافحة
 .التحسينات الطفيفة الالزمة والتي عولجت أو يتم معالجتها

 .بشكل دقيق وفعال وتتابع لجنة المراجعة الخاصة بمجلس اإلدارة النتائج بشكل منظم ةالداخلي الرقابةوقد نفذ نظام 

 اإلستثمار لجنة
 وفقاً  االستثمار استراتيجية ووضع بالشركة الخاصة االستثمار سياسة على والموافقة والمراجعة اإلستثماراإلعداد لجنة واجبات من

 .السعودي العربي النقد مؤسسة وأنظمة لوائح مع والمتوافقة اإلدارة مجلس قبل من االستثمارالمعتمدة لسياسة

 :تتضمن مهام و مسؤوليات لجنة اإلستثمار ما يلي

 .العليا اإلدارة من المقدمة اإلستثمار إقتراحات تقييم •
 .تحضير و اإلشراف على سياسة الشركة لإلستثمار بشكل دوري •
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 .وضع إستراتيجية اإلستثمار بالتوافق مع سياسة اإلستثمار الموافق عليها من قبل مجلس اإلدارة •
 .استراتيجية اإلستثمار/ التأكد من التنفيذ السليم لسياسة  •
 .إلستثمار للشركةامبادىء وضع و مراجعة  •
 .ضع و مراجعة معايير جودة إستراتيجية الشركة لإلستثمارو •
 .وضع ومراجعة المبادىء التوجيهية لهيكلية محفظة الشركة •
 .مراجعة تحليل األسواق المالي المحضر من قبل قسم اإلستثمار و مدير األصول •
 .وفق الخطة الموضوعة أداؤهمراجعة دخل اإلستثمار و  •

 :السادة من اللجنة وتتألف

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳إلى  ۰۸/۰۸/۲۰۱۳من  ۰۷/۰۸/۲۰۱۳إلى  ۰۱/۰۱/۲۰۱۳من  اإلستثمار لجنة

 اإلستثمار لجنة رئيس اإلستثمار لجنة رئيس عبد الرحمن جاوه

 عضو عضو الوليد الدريعان

 عضو عضو دولبرغ هاينز أوبويسون روكيت دي هوج

 

 )مع التفويضات %۹۲( %.۹۲ بلغت حضور بنسبة ۲۰۱۳ خالل أربع إجتماعات االستثمار  لجنة  عقدت

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

 %67 %67 بويسون روكيت دي هوجدولبرغ،  هاينز الدريعان، الوليد 26/11/2013

 دي دولبرغ، هوج الدريعان، هاينز عبد الرحمن جاوه، الوليد 16/07/2013
 بويسون روكيت

100% 100% 

 %100 %100 بويسون روكيت دي الدريعان، هوج الرحمن جاوه، الوليدعبد  28/04/2013

 %100 %100 دولبرغ الدريعان، هاينز عبد الرحمن جاوه، الوليد 23/01/2013

  والمكافأت الترشيحات لجنة
 :يلي كما هي والمكافآت الترشيحات لجنة ومسؤوليات واجبات إن

تضمن  كما. تماشياً مع السياسات و المعايير الموافق عليها التنفيذيين المدراء وكبار اإلدارة مجلس لتعيينات توصيات تقديم •
 . اللجنة أنه لن يسمح بترشح أي شخص كان قد أدين مسبقاً بجناية مخلة بالشرف أو النزاهة

 .و إقتراح التغييرات اإلدارة مجلس هيكل في النظر إعادة •
 اإلدارة، مجلس في المصالح بين تضارب وجود عدم وعلى ينالمستقل األعضاء استقاللية على سنوي بشكل التأكد •
 .تحديد نقاط الضعف والقوة في مجلس اإلدارة و إقتراح حلول •
تحضير شرح للمواصفات المطلوبة والمؤهالت لعضوية مجلس اإلدارة، ويتضمن الوقت الذي يجب على عضو مجلس  •

 .اإلدارة توفيره لنشاطات مجلس اإلدارة
؛ عبر إتخاذ مثل هذه السياسات، التنفيذيين المدراء وكبار اإلدارة مجلس ومكافآت تعويضات بشأن واضحة سياسات إتخاذ •

 .سيتم إتباع المعايير المتعلقة باألداء
 .مراجعة والموافقة على خطط التعويض، السياسات، و برامج الشركة •

 

 :السادة من والمكافآت الترشيحات لجنة تتألف •

 ۳۱/۱۲/۲۰۱۳إلى  ۰۸/۰۸/۲۰۱۳من  ۰۷/۰۸/۲۰۱۳إلى  ۰۱/۰۱/۲۰۱۳من  والمكافآت الترشيحات لجنة

 والمكافآت الترشيحات لجنة رئيس والمكافآت الترشيحات لجنة رئيس الدريعان الوليد

 عضو عضو عبد الرحمن جاوه 

 عضو عضو دولبرغ هاينز
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 ).التفويضات مع% ۹۲(  %۸٤ بلغت حضور بنسبة  ۲۰۱۳ خالل  إجتماعاتأربع  والمكافآت الترشيحات لجنة عقدت

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ

 %67 %67 دولبرغ الدريعان، هاينز الوليد 26/11/2013

 %100 %67 ، عبد الرحمن جاوهالدريعان الوليد 28/04/2013

 هاينزالدريعان ، عبد الرحمن جاوه،   الوليد 18/03/2013
 دولبرغ

100% 100% 

 هاينزالدريعان ، عبد الرحمن جاوه،   الوليد 23/01/2013
 دولبرغ

100% 100% 

 

 :ناقشت لجنة الترشيحات والمكافأت في إجتماعاتها المذكورة أعاله المهام الرئيسية التالية

 .مراجعة مؤهالت و الملف الشخصي ألعضاء مجلس اإلدارة الجدد •
رفعت و  والتي بقيت على حالها باإلضافة إلى مكافآت األعضاء المستقلين مراجعة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة •

 .توصياتها إلى مجلس اإلدارة
باإلضافة إلى آلية زيادة المكافآت و مبالغ المكافات للشركة و مناقشتها  ۲۰۱۳مراجعة مكافآت كبار المدراء التنفيذيين لعام  •

 .مع مجلس اإلدارة للموافقة
 .ء التنفيذيين باإلضافة إلى آلية العالوات ومبالغها للشركة و مناقشتها مع مجلس اإلدارة للموافقةمراجعة عالوات المدرا •
 .مراجعة مكافآت و فوائد الموظفين •
 .جددتنفيذيين مراجعة التحديثات الواردة على هيكلية الشركة و توظيف مدراء  •
 .مراقبة نسبة السعودة بشكل دائم •
ي السعودي الجديد بشأن التعيينات في المناصب العليا وطورت عملية توظيف جديدة مراجعة قرار مؤسسة النقد العرب •

 .خاصة بها
 .راجعت وقدمت إلى رئيس مجلس اإلدارة التوصيات بشأن عقد ومكافآت الرئيس التنفيذي الجديد •

 اإلدارة مجلس إجتماعات . خ
 مع% ۹٦% ( ۹۲ وقدرها حضور بنسبة ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱ في المنتهية المالية السنة خالل عاتااجتم أربعة اإلدارة مجلس عقد

 ).التفويضات

 تفويض مع الحضور نسبة الحضور نسبة الحضور التاريخ اإلجتماع

الدريعان،  الوليد دولبرج،  هاينز القادر، العبد هللا عبد 26/11/2013 ۲٦
 .بويسون روكيت دي هوج، باتريس كوفيني

100% 100% 

الدريعان،  دولبرج،  الوليد القادر، هاينز العبد هللا عبد 16/07/2013 ۲۷
 روكيت دي باتريس كوفيني، عبد الرحمن جاوه،  هوج

 .بويسون

۱۰۰% 100% 

الدريعان،  دولبرج،  الوليد القادر، هاينز العبد هللا عبد 29/04/2013 ۲۸
 روكيت دي باتريس كوفيني، عبد الرحمن جاوه،  هوج

 .بويسون

100% 100% 

الدريعان،  دولبرج،  الوليد القادر، هاينز العبد هللا عبد 23/01/2013 ۲۹
 باتريس كوفيني، عبد الرحمن جاوه،  

۸۳% 100% 

 

 :ناقش مجلس اإلدارة في إجتماعته المذكورة أعاله المهام الرئيسية التالية

إلى تحليل معلومات السوق و مركز التحليل المنتظم ألداء الشركة و االنجازات مقارنة بالخطة الموضوعة باإلضافة  •
 .الشركة االستراتيجي

 .ومن ضمنها تعديل الشروط الموافقة على استراتيجية إعادة التأمين السنوية •
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، المكافآت و العالوات للمديرين التنفيذيين  الموافقة على توصيات لجنة الترشيحات و المكافآت التي تتعلق بهيكلية الشركة •
 .و العالوات للشركة باإلضافة إلى المكافآت

 .القادمة واتلشركة  للسنوخطة عمل ا ستراتيجيةاإلة طوافق على الخ •
 .مناقشة أمور الموارد البشرية و إدارة الكفاءات •
حوكمة والتي تتعلق ب ۲۰۱۳ خالل  توصيات اللجان حسبالشركة  دليل إجراءاتالموافقة على التحديثات الخاصة ب •

 .الشركة
، مستشار الحسابات المستقلينمراجعين : على توصيات اللجنة الخاصة بالعقود الخارجية والتي تتضمن الموافقة •

 .يجب اإلشارة إلى أن الشركة ال تملك أي عقد إداري أو فني آخر. الضرائب، المستشار القانوني، والمستشار االكتواري
، لجنة االستثمار و لجنة الترشيح و لمراجعةاذية، لجنة اللجنة التنفي: مراجعة نشاطات اللجان المختلفة و التي تتضمن •

 .المكافآت
 .تحديث ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت •

 المخاطر إدارة . د
 .الشركة قيم على للحفاظ وذلك وأهدافها، الشركة استراتيجية في المخاطر إدارة أنشطة دمج في الشركة نجحت  ،۲۰۱۳ عام خالل

 
 هذه تعتمد. الشركة أعمال كافة من الناشئ الخطر مستويات بجميع والتحكم ولفهمها المخاطر إلدارة كاملة استراتيجية الشركة لدى

 تعتمد ال و. الشركة لها تتعرض التي المتكررة المخاطر مع التعامل في المتوفرة والخبرات السوق تقلبات تأثير على االستراتيجية
 .المحتملة المخاطر جميع لتشمل تمتد بل واحد عمل من الناتج الخطر على

 :التالي النحو على المخاطر قسمت قد و

 المخاطر التشغيلية)  أ
والتي يمكن أن تنتج , اإلختالس واألخطاء البشرية, المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من فشل في النظام أو الرقابة

, تقوم الشركة بإدارة مخاطر العمليات من خالل الضوابط المناسبة. وعواقب تنظيمية وقانونية, عنها خسارة مالية وفقدان للسمعة
 .وفصل المهام والمراقبة الداخلية ومتضمنة التدقيق الداخلي واإللتزام

 
 مخاطر السيولة)  ب

يتم . الماليةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها 
  .مراقبة متطلبات السيولة بشكل دوري ، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال نشوئها 

 
 مخاطر اإلئتمان  )ج

لخسارة تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 
 .مالية

 
 مخاطر أسعار العموالت) د

تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات 
  .تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت بشأن األرصدة لدى البنوك واإلستثمارات المتاحة للبيع. المالية

 
  مخاطر العمالت) ـه

  .تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي
 
 مخاطر السوق  )و
( وق في مخاطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الس  تتمثل مخاطر السوق 

سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية , )غير تلك الناتجة من مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العمالت
 .المعينة أو بمصدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق

 
 .إستثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت في األسواق المالية تحد الشركة من مخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة

 
 مخاطر أسعار الصناديق) ز

مخاطر أسعار الصناديق هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية بسبب تغيرات في صافي قيمة 
 .الموجودات التي يتم تحديدها من قبل مديري الصناديق 
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 التأمين مخاطر) ح
إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك 

تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن . الحادث
ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال . ات التأمينالقيمة الدفترية لمطلوب

 . والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل
 
 إدارة رأس المال) ط

  .همينتوضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمسا
 

 . تقوم الشركة بإدارة متطلبات رأس المال وذلك بتقدير النقص بين مستويات رأس المال المعلن عنها والمطلوبة بإنتظام
 
  القيمة العادلة لألدوات المالية) ي

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

ة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، مع عدم وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأي
 .تعامالت بشروط لها تأثير عكسي

 والقروض القانونية والمدفوعات الزكاة . ذ
ـ ب مقارنةً  ۲۰۱۳ سنة للزكاة سعودي لایر ٤,۰٥۲,۱۱۸ه قدر مبلغاً  التعاوني للتأمين الفرنسي أليانزالسعودي شركة خصصت لقد

 لعام القانونية بالمدفوعات قائمة التالي الجدول في و. الشركة على قروض أي هناك تكن ولم .۲۰۱۲ في سعودي لایر ۳,۰۲۰,۲۷۰
 .۲۰۰۹و  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱و  ۲۰۱۲ ـب مقارنةً  ۲۰۱۳

 2009 2010 2011 2012 2013 سعودي لایر مليون

 - - - -  الجمارك تكاليف
 0.4 0.1 1.8 3.0 4.0 والضريبة الزكاة

 1.4 1.9 1.8 2.0 2.3 االجتماعية التأمينات

 0.3 0.6 0.7 0.4 0.4 السفر جوازات و الدخول تأشيرات

 2.7 4.2 4.7 3.9 4.3 واإلشراف الرقابة تكاليف

 4.8 6.8 9.0 9.3 11.0 المجموع

 المستقبلية الخطط .۱۱
 :سوف تستمر الشركة في نموها وتطورها المتسارع في السوق تماشياُ مع رؤيتها وفقا لالستراتيجية التالية

وبهذا توسع . على النمو من ناحية عدد موظفي المبيعات باإلضافة إلى نقاط البيع سوف تركز الشركة ۲۰۱٤خالل : البيع المباشر
.لتضمن أعلى مستوى من الخدمات وستواصل تدريب فريق المبيعات المختلفة لشركة مجال اتصالها بفئات العمالءا  

عبر تعزيز عالقة نكي والشركات على تحسين إنتاجية وكالة التأمين الب ۲۰۱٤سوف يكون تركيز الشركة في : التأمين البنكي
.شريكنا البنك السعودي الفرنسي مع قاعدة عمالئه التجارية والشركات  

م الشركة توسيع نطاق ، ستقو۲۰۱٤خالل عام . تأمين الشركات األولوية القصوى للشركة إستمرارية إعطاء :الشركاتتأمين 
ايير خدمة متفق عليها، كما ستركز الشركة على العقود من خالل مع الوسطاء الرئيسيين لبناء شراكة قوية ودائمة عالقاتها مع

 .العالمية مثل التأمين اإلئتماني

سوف يتم إعادة هيكلة وتطوير قسم اإلكتتاب للشركات واألفراد تدريجياَ كما سيتم تسهيل سير عمليات المطالبات لضمان   :العمليات
 .نيةرضا العمالء والمساهمة في ثبات المحفظة التأمي

العالي من المعايير التقنية االمستوى  طبيقبتتستمر الشركة في سوف  ۲۰۱٤بالتوافق مع إستراتيجية المخاطر لعام  :اإلكتوارية
. عند الضرورة إستراتيجية التسعيرتعدل  العمل و اتلقطاع وفقاً كما ستراقب الربحية  ،بالتوافق مع إستراتيجية المخاطر والتوجيهات

 .أيضاً بضمان متطلبات إحتياط تقنية مضمونة وسليمةستقوم الشركة 



Allianz Saudi Fransi Board of Directors’ Report ۲۰۱۳ Page ۲۰ of ۲۰ 

ستواصل الشركة استثماراتها في الموارد البشرية الستقطاب وتطوير المواهب الشابة  ۲۰۱٤خالل عام  :تنمية مهارات الموظفين
صلة لتحقيق الرضا و تقوم الشركة على أساس بناء مسيرات وظيفية واضحة وبرامج تدريبية مف .المدراءوإعداد جيل المستقبل من 

 .الكفاءة بين الموظفين

 الحسابية والمقاييس الخارجيون المراجعون .۱۲
 )محاسبون قانونيون شركة البسام( تعيينتجديد ،  وافقت الجمعية العمومية العادية على توصيات مجلس اإلدارة بشأن ۲۰۱۳في عام 

وقد تم تجديد . م ۳۱/۱۲/۲۰۱۳المنتهي في  للشركة للعام الماليبات خارجيين للقيام بدور مشترك كمراجعي حسا )إرنست ويونغ(و 
شركات، وتم الحصول على  خمسعقد مراجعي الحسابات الخارجيين بعد موافقة مجلس اإلدارة بناء على العطاءات المقدمة من 

 .موافقة الجمعية العمومية للشركة على ذلك
 

، يرى المراجعون المستقلون  (IFRS) وفقاً للمعايير العالمية للتقاريرالمالية ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱تم إعداد البيانات المالية حتى نهاية 
الخارجيون أن البيانات المالية المقدمة في هذا التقرير منصفة بجميع جوانبها المادية و تقدم صورة عادلة عن الوضع المالي للشركة 

 .(IFRS) وفقاً للمعيار العالمي ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

 الشرعية الهيئة .۱۳

 :تتألف هيئة الشرعية التابعة للشركة من كل من

 ري      امحمد علي الق. الشيخ          د
 الشيخ          عبدهللا بن سليمان المنيع     

 أبوغدة        تارعبد الس. الشيخ          د
 

 .والموافقة عليها تقوم اللجنة بمراجعة منتجات الحماية واإلدخار المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية

 اإلدارة  مجلس تصريح .۱٤
 : يقر مجلس اإلدارة بما يلي

 .أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح •
 .أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة و تم تنفيذه بفاعلية •
 .على مواصلة نشاطها الشركةأنه ال يوجد أي شك يذكر ِبشأن قدرة  •



 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أليانز شركة
 )شركة مساهمة سعودية(

 
 القوائم المالية 

 مع
 الحسابات يتقرير مراجع
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 اتصفحـ فهــرس

  

 ۱ المستقلين  تقرير مراجعي الحسابات

  

 ۳ – ۲ قائمة المركز المالي 

  

 ٤ لعمليات التأمين الدخل قائمة

  

 ٥ الدخل الشامل لعمليات التأمين قائمة

  

 ٦ الدخل لعمليات المساهمين قائمة

  

 ۷ قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين

  

 ۸ التغيرات في حقوق المساهمينقائمة 

  

 ۹ لعمليات التأمين قائمة التدفقات النقدية

  

  ۱۰ لعمليات المساهمين قائمة التدفقات النقدية

  

  ٥٤-۱۱ إيضاحات حول القوائم المالية 





۲ 
 

 
 )سعوديةشركة مساهمة ( السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أليانز شركة

  قائمة المركز المالي
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

  

 اتإيضاح 
۲۰۱۳ 

 ۲۰۱۲  لایر سعودي
 لایر سعودي

     موجودات عمليات التأمين
 ۳,۷۹٥,۰۸۷  ۲,۷٥۷,۱٥۸ ٦ و مركبات أثات ومعدات مكتبية

 ۹٦,۹٥۱,۱۲۳  ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱ ۷ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ۸٥,٤٦٤,۳٥۳  ۱٥٦,۰۹٤,۲٥۳ ۱۷ معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبةحصة 

 ۱۲,۳۲۸,۱۲٤  ۱۷,٥۳۲,۳٤٤ ۸ تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة
 ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤  ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦ ۹ إستثمارات مربوطة بوحدات

 ۲۹,۸۸۱,۱۸٥  ۳۹,۷۰٤,۳۹۳ ۱٤ إستثمارات متاحة للبيع
 ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥  ۲۳۹,۲٥۳,۳۱۲ ۱۱ أقساط تأمين مستحقة، صافي

 ۲۳,۹۰۰,٥۳٤  ۳۹,۲٤۳,۹۲۹  أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ۲,۰۷۰,۷۱۰  ٦,۲٦۲,۰٥۹ ۱۰ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ۳۲,۹۸۷,۳٥٤  ٥۰,۲۰٦,٦۱۱ ۱۲ نقدية وشبه نقدية
 ۹٤۹,۳۳٤,۳۸۹  ۱,۲۹٥,۰٥٦,٥۱٦  إجمالي موجودات عمليات التأمين

     
     

     موجودات المساهمين
 ۲۰,۰۷٦,۰۲٥  ۲۰,۰۷٦,۰۲٥ ۱۳ وديعة نظامية

 ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹  ۱٤۷,٤٦٤,٤٤۸ ۱٤ إستثمارات متاحة للبيع
 ۱,٦۸٦,٦٤٥  ۱۰,۰۸۳,۳٥۰  مستحق من عمليات التأمين

 ۳,۸٥۷,۳٦۰  ۱,۰۳۳,۰۰٥ ۱۰ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 ۳٤۱,٥۱۰  ۱,۸۱٥,۳۱۰ ۱۲ نقدية وشبه نقدية

 ۱۷۱,٤۰۸,۹٥۹  ۱۸۰,٤۷۲,۱۳۸  المساهمينإجمالي موجودات 
     

 ۱,۱۲۰,۷٤۳,۳٤۸  ۱,٤۷٥,٥۲۸,٦٥٤  الموجودات  إجمالي
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 عبدهللا منصوري  هاينز دولبرج   اكزافيير باتريك دينيز 
     
     
     

 المدير المالي الرئيسي  دارةاإلعضو مجلس   الرئيس التنفيذي
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 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أليانز شركة
  قائمة المركز المالي

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

 
 

 
 

 اتإيضاح 
۲۰۱۳ 

 ۲۰۱۲  لایر سعودي
 لایر سعودي

     مطلوبات عمليات التأمين

 نهاية الخدمة للموظفينمكافأة 
 
۱٦ ۸,٤٥۷,۱۰۰  ٦,٥۸۹,۳۸۳ 

 ۱٥۱,٦۹۹,۱۲۹  ۲۷۰,۷۸۳,٦٦٤ ۱۷ أقساط تأمين غير مكتسبة
 ۱۳,۳٤۰,۰۸۳  ۱۲,۱۷٥,۸۸٦ ۱۹ دخل عموالت غير مكتسبة

 ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹  ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷ ۱۸ إحتياطي حسابي
 ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥  ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ ۷ مطالبات تحت التسوية
 -  ۹۳٦,۱۱٦  أقساط التأمين إحتياطي العجز في

 ۱,٦۸٦,٦٤٥  ۱۰,۰۸۳,۳٥۰  مستحق لعمليات المساهمين
 ۸۲,۹۹۸,۹۰۲  ۱٥۷,۱۷٤,۲٤۱  أرصدة إعادة تأمين دائنة

 ۱۱,۱٥۹,۷۷۸  ۳۳,٤٦٤,۹۳۷ ۲۰ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۹٤۸,۷۷۲,٥۰٤  ۱,۲۹٥,٦۳٤,۰۲۱  إجمالي مطلوبات عمليات التأمين
     

     عمليات التأمينفائض 
 ٦۱٤,۹٥۰  ۱,٥٤۷,۹۱۷  الفائض المتراكم

 (٥۳,۰٦٥)       (۲,۱۲٥,٤۲۲) ۱٤ خسائر غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
 ۹٤۹,۳۳٤,۳۸۹  ۱,۲۹٥,۰٥٦,٥۱٦  مطلوبات و فائض عمليات التأمين  إجمالي

      
     مطلوبات وحقوق المساهمين 

     مطلوبات المساهمين
 ٤,٤۲۰,۱۷۳  ۷,٤۸۷,٤۰۸ ۲۲  دخلالزكاة وضريبة مخصص ال

 ۹۱,٦۲٥  ۱۱۷,٥۲۲ ۲۰ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٤,٥۱۱,۷۹۸  ۷,٦۰٤,۹۳۰  إجمالي مطلوبات المساهمين

     حقوق المساهمين     
 ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳ رأس المال

 ۲۲,۷۱۱,۳۱٥  ۲۲,۷۱۱,۳۱٥  عالوة إصدار
 (٥۸,۳۸۲,٦۷۱)       (٤۹,٦۱۸,۸٤۱)  متراكمةخسائر 

  ۲,٥٦۸,٥۱۷               (۲۲٥,۲٦٦) ۱٤ أرباح غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع )/ خسائر(
 ۱٦٦,۸۹۷,۱٦۱  ۱۷۲,۸٦۷,۲۰۸  إجمالي حقوق المساهمين

 ۱۷۱,٤۰۸,۹٥۹  ۱۸۰,٤۷۲,۱۳۸  إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

فائض عمليات التأمين إجمالي مطلوبات و 
 ۱,۱۲۰,۷٤۳,۳٤۸  ۱,٤۷٥,٥۲۸,٦٥٤  ومطلوبات وحقوق المساهمين

 
 

 .جزءاً من هذه القوائم المالية ۳٤إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 عبدهللا منصوري  هاينز دولبرج   اكزافيير باتريك دينيز
     
     
     

 المدير المالي الرئيسي  دارةاإلعضو مجلس   الرئيس التنفيذي
 



٤ 
 

 
 

 اتإيضاح 
۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
۲۰۱۲ 

 لایر سعودي

 ٦۲۱,۲۳۲,۰۱۸ ۷٤٥,۸۷٤,۸۱۰ ۲٦ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (۲٦۸,۹۱٦,۳۷۱) (۳٤۲,۹۱۱,٦۱۱) ۲٦ أقساط إعادة التأمين المسندة

 ۳٥۲,۳۱٥,٦٤۷ ٤۰۲,۹٦۳,۱۹۹  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 ۳۳,۸٦۸,۷۰٥ (۱۱۹,۰۸٤,٥۳٥) ۲٦ التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 

 (۳٤,٤۳۳,۹۹۲) ۷۰,٦۲۹,۹۰۰  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة 

 (٥٦٥,۲۸۷) (٤۸,٤٥٤,٦۳٥)  صافي التغير في األقساط غير المكتسبة 

 ۳٥۱,۷٥۰,۳٦۰ ۳٥٤,٥۰۸,٥٦٤ ۲٦ صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ۳۰,۸۱۸,٦۲۲ ۲۷,۷۲۲,٦۸۸ ۱۹ سنةعموالت مكتسبة خالل ال

 ۷,٤۲۷,۷۳۲ ۱٤,۹۷۷,٦۰۰  أرباح غير محققة عن اإلستثمارات المربوطة بوحدات
 ۱,۱۲۲,۰٦۹ ۱,۸٦۱,۸۲٤  إيرادات أخرى

 ۳۹۱,۱۱۸,۷۸۳ ۳۹۹,۰۷۰,٦۷٦  إجمالي اإليرادات 
 (۳٥۲,۷۱٦,٤۱۳) (۳٥٤,٦۸۰,۲۲۷) ۷ إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ۱٥۱,۹۲۳,٥٦۳ ۱۲۷,۸۳٤,٦۲٥ ۷ حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (۲۰۰,۷۹۲,۸٥۰) (۲۲٦,۸٤٥,٦۰۲)  صافي المطالبات المدفوعة 
 (۱٦,٤۲۲,۹۸۰) (۷۹,٥۸۳,۷٥٥)  التغيرات في إجمالي المطالبات تحت التسوية

 ۱۳,۷۲۰,٦۷۳ ۷۳,٤۷٦,۸٤۸  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 (۲,۷۰۲,۳۰۷) (٦,۱۰٦,۹۰۷)  صافي المطالبات تحت التسوية

 (۲۰۳,٤۹٥,۱٥۷) (۲۳۲,۹٥۲,٥۰۹)  صافي المطالبات المتكبدة 

 - (۹۳٦,۱۱٦)  التغير في إحتياطي عجز األقساط

 (٦۱,۸٤۰,۹۱۷) (٤۱,٦۷٦,۳۸۸) ۱۸ التغير في اإلحتياطي الحسابي
 (۳۹,٦۸۹,۳۲٦) (۳٦,۹۹٦,۱۰٤) ۸ مصاريف عموالت 

 (۳,۹۲۹,٤۰٤) (٤,۳٤٥,۸۸۰)  أتعاب فحص وأشراف

 (۷٦,۰۱٤,٤۷٥) (۷۲,۸۳٤,۰۰۷) ۲۷ مصاريف عمومية وإدارية 

 (۳۸٤,۹٦۹,۲۷۹) (۳۸۹,۷٤۱,۰۰٤)  إجمالي المطالبات والمصاريف

 ٦,۱٤۹,٥۰٤ ۹,۳۲۹,٦۷۲  صافي فائض السنة
 (٥,٥۳٤,٥٥٤) (۸,۳۹٦,۷۰٥)  عمليات المساهمينالدخل ل صافي الفائض المحول إلى قائمة

 ٦۱٤,۹٥۰ ۹۳۲,۹٦۷  صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين للسنة
 

 .جزءاً من هذه القوائم المالية ۳٤إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 
 
 

 عبدهللا منصوري  هاينز دولبرج   اكزافيير باتريك دينيز
     
     
     

   المدير المالي الرئيسي  دارةاإلعضو مجلس   الرئيس التنفيذي

 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أليانز شركة 
 عمليات التأمينل دخلال قائمة 

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 



٥ 
 

 

 

  
۲۰۱۳ 

 سعوديلایر 
۲۰۱۲ 

 سعوديلایر 
    

 ٦۱٤,۹٥۰ ۹۳۲,۹٦۷  صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين للسنة
    

    :إيرادات شاملة أخرى سيعاد تصنيفها الحقا إلى  قائمة الدخل 
 (٥۳,۰٦٥) (۲,۰۲٥,۱٥۷)  إلستثمارات المتاحة للبيعا خسائر غير محققه عن

 - )٤۷,۲۰۰(  من بيع إستثمارات متاحة للبيع ةمحققأرباح 

 ٥٦۱,۸۸٥ (۱,۱۳۹,۳۹۰)  للسنة  الدخل الشامل )الخسارة( صافي
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 عبدهللا منصوري  هاينز دولبرج   اكزافيير باتريك دينيز
     
     
     

 المدير المالي الرئيسي  دارةاإلعضو مجلس   الرئيس التنفيذي

 )مساهمة سعوديةشركة ( السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أليانز شركة
 الدخل الشامل لعمليات التأمين قائمة 

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 



٦ 
 

 

 

 اتإيضاح 
۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
    

 ٤,٤۸٦,۷۲٤ ٥,۲۹۹,۲۷۹  دخل عموالت خاصة
 ۹٤٦,۱۸۷ (۱۰۰,۷٥۰)  أرباح محققة من اإلستثمارات المتاحة للبيع /)خسائر(

 ٥,٤۳۲,۹۱۱ ٥,۱۹۸,٥۲۹  إجمالي اإليرادات  
    

 ٥,٥۳٤,٥٥٤ ۸,۳۹٦,۷۰٥  عمليات التأمينالدخل ل الفائض المحول من قائمةصافي 
 (٦۸۷,٦۱٦) (۷۷۹,۲۸٦) ۲۷ مصاريف عمومية وإدارية

 ۱۰,۲۷۹,۸٤۹ ۱۲,۸۱٥,۹٤۸  لسنةاصافي دخل  

 ۰.٥۱ ۰.٦٤ ۲۹ ربح السهم األساسي والمخفض 
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 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز  شركة
 المساهمين الدخل لعمليات  قائمة 

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
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۷ 
 

 
 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني أليانز شركة

  لعمليات المساهمين قائمة الدخل الشامل
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 
 
 

  
۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
    

 ۱۰,۲۷۹,۸٤۹ ۱۲,۸۱٥,۹٤۸  صافي دخل السنة

    :إيرادات شاملة أخرى لن يعاد تصنيفها الحقا إلى  قائمة الدخل 

 (٤,۰٥۲,۱۱۸)  )۲۲إيضاح ( مخصص الزكاة و ضريبة الدخل 
 

(۳,۰۲۰,۲۷۰) 

    

    :إيرادات شاملة أخرى سيعاد  تصنيفها الحقا إلى  قائمة الدخل 

 ۲,٥۸۹,۳۲٦ (۲,۸۹٤,٥۳۳)  غير محققة من اإلستثمارات المتاحة للبيع أرباح/ ) خسائر(

 (۹٤٦,۱۸۷) ۱۰۰,۷٥۰  من بيع إستثمارات متاحة للبيع ةمحقق) أرباح/ (خسائر

 ۸,۹۰۲,۷۱۸ ٥,۹۷۰,۰٤۷  صافي  الدخل الشامل للسنة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .جزءاً من هذه القوائم المالية ۳٤إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
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۸ 
 

 
 

 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز  شركة
 التغيرات في حقوق المساهمين قائمة 

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 
 

  
 رأس المال
 لایر سعودي

 عالوة اإلصدار
 لایر سعودي

 
 الخسائر المتراكمة

 لایر سعودي

 ) الخسائر/ (األرباح 
 غير المحققة من

اإلستثمارات المتاحة 
 للبيع

 لایر سعودي

 
 اإلجمالي

 لایر سعودي
      

 ۱٥۷,۹۹٤,٤٤۳ ۹۲٥,۳۷۸ (٦٥,٦٤۲,۲٥۰) ۲۲,۷۱۱,۳۱٥ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۲يناير  ۱الرصيد كما في 

 ۱۰,۲۷۹,۸٤۹ - ۱۰,۲۷۹,۸٤۹ - - صافي دخل السنة

      :إيرادات شاملة أخرى

 ۲,٥۸۹,۳۲٦ ۲,٥۸۹,۳۲٦ - - - المتاحة للبيعإلستثمارات اأرباح غير محققة عن  -

 (۹٤٦,۱۸۷) (۹٤٦,۱۸۷) - - - بيع استثمارات متاحة للبيع نمالمحققة  أرباح -

 (۳,۰۲۰,۲۷۰) - (۳,۰۲۰,۲۷۰) - - مخصص الزكاة و ضريبة الدخل -

 ۸,۹۰۲,۷۱۸ ۱,٦٤۳,۱۳۹ ۷,۲٥۹,٥۷۹ - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ۱٦٦,۸۹۷,۱٦۱ ۲,٥٦۸,٥۱۷ (٥۸,۳۸۲,٦۷۱) ۲۲,۷۱۱,۳۱٥ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱الرصيد كما في 

      

 ۱٦٦,۸۹۷,۱٦۱ ۲,٥٦۸,٥۱۷ (٥۸,۳۸۲,٦۷۱) ۲۲,۷۱۱,۳۱٥ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۳يناير  ۱الرصيد كما في 

 ۱۲,۸۱٥,۹٤۸ - ۱۲,۸۱٥,۹٤۸ - - صافي دخل السنة

      :إيرادات شاملة أخرى

 - - - إلستثمارات المتاحة للبيعخسائر غير محققة عن ا -
 

(۲,۸۹٤,٥۳۳) 
 

(۲,۸۹٤,٥۳۳) 

 ۱۰۰,۷٥۰ ۱۰۰,۷٥۰ - - - المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع خسائر -

 (٤,۰٥۲,۱۱۸) - (٤,۰٥۲,۱۱۸) - - مخصص الزكاة و ضريبة الدخل -

 ٥,۹۷۰,۰٤۷ (۲,۷۹۳,۷۸۳) ۸,۷٦۳,۸۳۰ - - إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ۱۷۲,۸٦۷,۲۰۸ (۲۲٥,۲٦٦) (٤۹,٦۱۸,۸٤۱) ۲۲,۷۱۱,۳۱٥ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱في الرصيد كما 
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۹ 
 

 
 
 

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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 إيضاح 
۲۰۱۳ 

  لایر سعودي
۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
     األنشطة التشغيلية

 ٦۱٤,۹٥۰  ۹۳۲,۹٦۷  فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمينصافي 
     :التعديالت لـ

 ۱,۲۸۳,٤۸٦  ۳,۰٦۱,٦۷۳  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ۱,٦۱٤,۰۳٤  ۱,٤۰۷,۰۹٦ ٦ إستهالك

 (۱۳۸,٤۰۰)  -  أرباح  بيع أثاث ومعدات مكتبية
 -  (٤۷,۲۰۰)  أرباح بيع إستثمارات 

 (۷,٤۲۷,۷۳۲)  (۱٤,۹۷۷,٦۰۰)  مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخلأرباح غير محققة عن إستثمارات 
 ٥,٥۳٤,٥٥٤  ۸,۳۹٦,۷۰٥  حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

 ۱,٤۸۰,۸۹۲  (۱,۲۲٦,۳٥۹)  المطلوبات التشغيليةالربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات و ) / الخسارة(
     :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 ۱,۸۹۳,۷۳۲  (٥,۲۰٤,۲۲۰)  تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة
 (٥٤,٦٦٤,۱۸۸)  (۲٥,۳٥۸,۲۸۲)  مربوطة بوحدات إستثمارات

 (۱,٦٥٤,٤۲۱)  (۱۱۰,٥۳٥,۹۹۷)  ، صافيأقساط تأمين مستحقة
 (۹,۹۸٥)  (٤,۱۹۱,۳٤۹)  مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى
 (۱٦٥,۸۰۰)  ٤۸,٤٥٤,٦۳٥  أقساط تأمين غير مكتسبة، صافي

 ٦۱,۸٤۰,۹۱۷  ٤۱,٦۷٦,۳۸۸  إحتياطي حسابي
 ۲,۷۰۲,۳۰۷  ٦,۱۰٦,۹۰۷  مطالبات تحت التسوية ، صافي

 -  ۹۳٦,۱۱٦  إحتياطي عجز األقساط
 (۱,۷٥٦,٦۰۳)  (۱,۱٦٤,۱۹۷)  دخل عموالت غير مكتسبة

 ٦,۲۷٦,۸۸٥  ٥۸,۸۳۱,۹٤٤  أرصدة إعادة تأمين دائنة، صافي
 (۱۳,۱۲۷,۲۱۷)  ۲۲,۳۰٥,۱٥۹  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۲,۸۱٦,٥۱۹  ۳۰,٦۳۰,۷٤٥  النقدية من العمليات
 (۷۲۳,٦۱۳)  (۱,۱۹۳,۹٥٦)  المدفوعة للموظفين نهاية الخدمةفأة مكا

 ۲,۰۹۲,۹۰٦  ۲۹,٤۳٦,۷۸۹  من األنشطة التشغيليةصافي النقدية 
     األنشطة اإلستثمارية

 (۱,۰۸٥,۲۹۲)  (۳٦۹,۱٦۷) ٦ شراء أثاث ومعدات مكتبية
 ۱۳,۰۰۰  -  متحصالت من بيع أثاث ومعدات مكتبية

 -  ۱۰,۰۰۹,٦۳٥  بيع إستثمارات متاحة للبيع متحصالت من
 (۲۹,۹۳٤,۲٥۰)  (۲۱,۸٥۸,۰۰۰) ۱٤ شراء إستثمارات متاحة للبيع

 (۳۱,۰۰٦,٥٤۲)  (۱۲,۲۱۷,٥۳۲)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

 (۲۸,۹۱۳,٦۳٦)  ۱۷,۲۱۹,۲٥۷  في النقدية وشبه النقدية) النقص(الزيادة
 ٦۱,۹۰۰,۹۹۰  ۳۲,۹۸۷,۳٥٤  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 ۳۲,۹۸۷,۳٥٤  ٥۰,۲۰٦,٦۱۱ ۱۲ نهاية السنةالنقدية وشبه النقدية في 

     غير نقدية –معلومات إضافية 
 )٥۳,۰٦٥(  (۲,۰۲٥,۱٥۷)  صافي التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع
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۱۰ 
 

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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 

 إيضاح 
۲۰۱۳ 

  لایر سعودي
۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
     األنشطة التشغيلية

 ۱۰,۲۷۹,۸٤۹  ۱۲,۸۱٥,۹٤۸  لسنةاصافي دخل 
     :التعديالت لـ

 (۹٤٦,۱۸۷)  ۱۰۰,۷٥۰  أرباح محققة من إستثمارات متاحة للبيع / )خسائر(
 (٥,٥۳٤,٥٥٤)  (۸,۳۹٦,۷۰٥)  حصة المساهمين من فائض في عمليات التأمين

 ۳,۷۹۹,۱۰۸  ٤,٥۱۹,۹۹۳  الفائض التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية
     :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (۳,۰٥۹,٤۲٦)  ۲,۸۲٤,۳٥٥  مدفوعات مقدماً وموجودات آخرى
 (۲٤,٤۰۰)  ۲٥,۸۹۷  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 ۷۱٥,۲۸۲  ۷,۳۷۰,۲٤٥  عملياتالنقدية من ال
 (٤۲٤,٥٥۰)  (۹۸٤,۸۸۳) )ج(۲۲ مدفوعة خالل السنةدخل ضريبة زكاة و

 ۲۹۰,۷۳۲  ٦,۳۸٥,۳٦۲  صافي النقدية من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة اإلستثمارية

 (۸۳,٥۲۳,۳۱۰)  (۱٤,۹۱۱,٥٦۲) ۱٤ شراء إستثمارات متاحة للبيع

 ۷۰,۹۰۳,۸۱۳  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱٤ بيع إستثمارات متاحة للبيع

 (۱۲,٦۱۹,٤۹۷)  (٤,۹۱۱,٥٦۲)  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

     

 (۱۲,۳۲۸,۷٦٥)  ۱,٤۷۳,۸۰۰  في النقدية وشبه النقدية  )النقص(الزيادة 
 ۱۲,٦۷۰,۲۷٥  ۳٤۱,٥۱۰  النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

 ۳٤۱,٥۱۰  ۱,۸۱٥,۳۱۰ ۱۲ نهاية السنةالنقدية وشبه النقدية في 

     معلومات إضافيةغير نقدية
 ۲,٥۸۹,۳۲٦  (۲,۸۹٤,٥۳۳)  صافي التغيرات في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

 
 
 
 
 
 
 

 .جزءاً من هذه القوائم المالية ۳٤إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
 

 عبدهللا منصوري  هاينز دولبرج   اكزافيير باتريك دينيز
     
     
     

 المدير المالي الرئيسي  دارةاإلعضو مجلس   الرئيس التنفيذي



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۱۱ 
 

 نشطة الرئيسيةألالتنظيم وا .۱
مسجلة في المملكة العربية السعودية  شركة مساهمة سعودية ،)الشركة(للتأمين التعاوني  شركة أليانز السعودي الفرنسي
تم  ).۲۰۰۷يوليو  ۱۲الموافق (هـ ۱٤۲۸جمادي الثاني  ۲٦بتاريخ  ۱۰۱۰۲۳٥٦۰۱بموجب السجل التجاري رقم 

 ۱۸بتاريخ  ٦۰/ترخيص الشركة لمزاولة أعمال التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم م
 بتاريخ ۲۳۳مجلس الوزراء رقم ، وبموجب قرار )۲۰۰٦أكتوبر  ۱۱الموافق ( هـ۱٤۲۷رمضان 

بالمملكة العربية  )۲۰۱۲:فروع  ٥(  فروع ٥مل الشركة من خالل عت ).۲۰۰٦أكتوبر  ۹الموافق ( هـ۱٤۲۷رمضان  ۱٦
المملكة العربية ، ۱۱٤۸۱الرياض ، ۳٥٤۰ب .ص، الصفوة التجاري في مركزيقع المركز الرئيسي للشركة . السعودية
 .السعودية

م إدراج ت. ا في المملكة العربية السعوديةالشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بهتتمثل أهداف 
 .۲۰۰۷يوليو  ۲۳الموافق  هـ۱٤۲۸رجب  ۹الشركة في سوق األسهم السعودية في 

 
 اإلعدادأسس  .۲

 أسس القياس
العادلة من  القيمةالمقتناة بلمطلوبات المالية او لموجوداتا قياس بإستثناءالقوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية  تدعأ

 .بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل واإلستثمارات المتاحة للبيع
 

 بيان اإللتزام
 .هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير التقارير المالية الدولية أعدت الشركة

 

 أساس العرض
. المساهمينعمليات يتطلب النظام األساسي للشركة حفظ دفاتر حسابية منفصلة لكل من حسابات عمليات التأمين وحسابات 

ويتم توزيع المصاريف . يتم تسجيل اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاصة بذلك النشاط
 . أعضاء مجلس إدارة الشركة والمتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة 

 فائض عمليات التأمينصافي من % ۱۰يتوجب على الشركة توزيع  ،متطلبات مؤسسة النقد العربي السعوديوفًقا ل
 .و تحمل الخسائر لحساب المساهمين المساهمينعمليات المتبقية لحساب % ۹۰على حملة وثائق التأمين و تحويل  السنوية

 
 عملة العرض والنشاط

، ما تعرض المبالغ في القوائم المالية باللایر السعودي. الرئيسية للشركة يعتبر اللایر السعودي هو عملة العرض والنشاط
 .لم يرد خالف ذلك

 
 الصادرةالمعايير الجديدة  .۳

 

لمالية السنوية السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم ا تتماشى
بإستثناء إعتماد التعديالت والمراجعات التالية على المعايير القائمة  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱للشركة للسنة المنتهية في 

 :والمذكورة أدناه والتي لم يكن لها أثر مالي على القوائم المالية للشركة
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۱۲ 
 

 )تتمة( صادرةالالمعايير الجديدة  .۳

 قياس القيمة العادلة – ۱۳ المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم
 

لم يتغير هذا المعيار عندما . العادلةلقد حدد هذا المعيار مصدر واحد لإلسترشاد به بخصوص كافة طرق قياس القيمة 
يطلب من المنشأة إستخدام القيمة العادلة، وبدالً من ذلك فإنه يقدم إرشادات بخصوص كيفية قياس القيمة العادلة طبقاً 

لمنصوص ونتيجة لإلرشادات ا. يعرف المعيار القيمة العادلة بأنها السعر النهائي. للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية
، قامت الشركة بإعادة تقويم سياساتها بشأن قياس القيمة العادلة ۱۳عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

كما تطلب المعيار إبداء . وعلى األخص مدخالت التقويم مثل مخاطر عدم األداء المتعلقة بقياس القيمة العادلة للمطلوبات
 .إفصاحات إضافية

 

. بصورة جوهرية على طرق قياس القيمة العادلة للشركة )۱۳(ر تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم لم يؤث
. تم إبداء إفصاحات إضافية، عند الضرورة، في االيضاحات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي تم تحديد قيمتها العادلة

 .۱۳عادلة في اإليضاح رقم تم تبيان التسلسل الهرمي لقياس القيمة ال
 

 )۱تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم (عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى ): ۱(معيار المحاسبة الدولي رقم 

يجب عرض البنود الشاملة . أستحدث التعديالت مجموعة من البنود التي تم عرضها في بنود اإليرادات الشاملة األخرى
مثل صافي مكاسب أو خسائر الموجودات المالية (إلى الربح أو الخسارة مستقبالً ) تدويرها(تصنيفها األخرى التي سيعاد 

تؤثر التعديالت على ). مثل إعادة تقويم األراضي والمباني(بصورة مستقلة عن البنود التي لن يعاد تصنيفها ) المتاحة للبيع
 .األداء المالي للشركةطريقة العرض فقط، وليس لها اثر على المركز المالي أو 

 
 )تعديل(توضيح المتطلبات لمعلومات المقارنة  :۱معيار المحاسبة الدولي 

 

الفرق بين معلومات المقارنة اإلضافية المقدمة طواعية والحد األدنى ) ۱(يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 
يجب على المنشأة إدخال معلومات المقارنة في اإليضاحات ذات العالقة حول القوائم . من معلومات المقارنة المطلوبة

توضح التعديالت . علومات مقارنة أكثر من الحد األدنى المطلوب لفترة المقارنةالمالية وذلك عندما تقوم طواعية بتقديم م
التي تم عرضها نتيجة لتعديل أو إعادة  –) في حالة الشركة ۲۰۱۲يناير  ۱كما في (بأن قائمة المركز المالي االفتتاحية 

ونتيجة . رنة في اإليضاحات ذات العالقةال داعي بأن يرفق بها معلومات المقا –تصنيف بنود القوائم المالية بأثر رجعي 
يؤثر . ۲۰۱۲يناير  ۱لذلك، لم تقم الشركة بإدراج معلومات المقارنة المتعلقة بقائمة المركز المالي االفتتاحية كما في 

 .ولم ينتج عنه أي أثر على المركز المالي أو األداء المالي للشركة فقط التعديل على طريقة العرض
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۱۳ 
 

 الهامة سات المحاسبيةالسياملخص  .٤

 و المركبات ةالمكتبيوالمعدات األثاث 
عندما . ، بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي انخفاض جوهري في القيمةالمركبات و األثاث و المعدات المكتبية تظهر

 مس�تقلةهذه األجزاء كموج�ودات تقوم الشركة بإثبات من الممتلكات والمعدات على فترات،  جوهريةأجزاء إستبدال يطلب 
الدخل عن�د  قائمةاألخرى في  األصالح والصيانةيتم إدراج جميع تكاليف . إنتاجية محددة وتنخفض وفقا لذلك وفقاً ألعمار

طريق��ة القس��ط الثاب��ت عل��ى م��دى األعم��ار اإلنتاجي��ة المق��درة بتكلف��ة الممتلك��ات والمع��دات  وإطف��اء ي��تم اس��تهالك. تكب��دها
 :ا يليللموجودات كم

 

 سنوات  ٤ أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية  
 سنوات  ٤ سيارات 
 سنوات  ۷ األثاث والتركيبات 
 
اعداد القوائم ، ومن ثم تعديلها، إذا لزم األمر، كما في تاريخ للموجودات يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية 

نخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات إللتأكد من وجود  للموجوداتيتم مراجعة القيمة الدفترية . المالية
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة . سترداد قيمتها الدفتريةإفي الظروف إلى عدم إمكانية 

من الممكن إعادة تصميف عقود اإلستثمار كعقود تأمين  .ستردادإلى القيمة القابلة لإل الموجوداتسترداد، تخفض القابلة لإل
 .بعد البداية إذا كانت مخاطر التأمين جوهرية

  عقود التأمين   
حمل�ة (هام�ة م�ن ط�رف اخ�ر  ت�أمين مخ�اطر ) الت�أمين ش�ركة(هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الش�ركة التأمين إن عقود 

وي�ؤثر ) الح�ادث الم�ؤمن علي�ه(وذلك بالموافقة على تعويضهم في حال وق�وع ح�ادث مس�تقبلي مح�دد وغي�ر مؤك�د ) الوثائق
وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتعريف مخاطر التأمين العامة بأنها تمث�ل احتم�ال س�داد . بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين

 .حادث المؤمن عليهالمزايا عند وقوع ال
، فأنه يبقي كذلك طوال الفترة المتبقية منه، حت�ي ل�و انخفض�ت مخ�اطر التكاف�ل بش�كل كبي�ر تأمينوحال تصنيف العقد كعقد 

 .  خالل الفترة، مالم يتم استنفاذ أو انهاء كافة الحقوق وااللتزامات
 
 

  مع ميزة المشاركة اإلختيارية  أمينعقود الت
إضافة للمزايا ( مزايا اشتراك اختيارية والتي هي عبارة عن حقوق تعاقدية الستالم مزايا إضافية ب أمينتتسم عقود الت

 :والتي) المضمونة
 كون جزء هاما من إجمالي المزايا المتعاقد عليها،يمن المحتمل ان  •
 يكون مبلغها أو موعدها حسب رغبة الجهة المؤمنة وفقا للعقد، •
 :تعتمد تعاقديا علىو  •

 .نوع واحد من العقدأو  من العقود مجموعة محددةأداء  -
 .أمينربح أو خسارة عملية الت -

 .بمزايا اشتراكات اختيارية كمطلوباتأمين تقوم الشركة بتصنيف العنصر اإلختياري من عقود الت
 

 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۱٤ 
 

 تتمة -الهامة  السياسات المحاسبيةملخص  .٤

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

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

يتم إجراء مراجعة لإلنخفاض في القيمة بتاريخ إعداد القوائم المالية مرة واحدة أو أكثر عند وجود مؤشرات إنخفاض في 
يحدث اإلنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم إمكانية الشركة إسترداد المبالغ . القيمة خالل الفترة

يتم . قياس أثر المبالغ التي ستستلمها الشركة من معيدي التأمين بشكل موثوق به القائمة بموجب شروط العقد، وعند إمكانية
إن ترتيبات إعادة التأمين المسندة ال تعفي الشركة من . عمليات التأمينالدخل لقيد خسارة إنخفاض القيمة في قائمة 

 .إلتزاماتها تجاه حاملي وثائق التأمين

تقدر المبالغ المستحقة بطريقة مماثلة لتلك . لمستحقة إلى شركات إعادة التأمينتمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة ا 
يتم التوقف عن إثبات موجودات ومطلوبات إعادة التأمين عند إستنفاذ الحقوق . المتعلقة بإتفاقيات إعادة التأمين المعينة

 .التعاقدية أو إنهائها أو عند تحويل العقد إلى طرف آخر

 .تطفأ التاريخ الشراء، وب مباشرة عمليات التأمين لدخل ال قائمةن إعادة التأمين في مأو الخسائر الناتجة  يتم إثبات المكاسب

يتم إثبات . كما تتعهد الشركة بخاطر إعادة التأمين من خالل دورة أعمالها العادية بشأن عقود التأمين حيثما ينطبق ذلك
س الطريقة وكأن عملية إعادة التأمين تعتبر نشاطاً مباشراً، بعد األخذ أقساط ومطالبات إعادة التأمين كدخل ومصروف بنف

تقدر المبالغ . تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة لمعيدي التأمين. بعين االعتبار تصنيف عمليات إعادة التأمين
 . المستحقة بطريقة مماثلة لتلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين

 . اط والمطالبات على أساس إجمالي بالنسبة لألقساط المسندة واألقساط التي تم التعهد بهايتم إظهار األقس

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

 
 اإلستثمارات

 لمدرجةويستثنى من ذلك اإلستثمارات ا تكاليف المعامالتاإلستثمارات بالقيمة العادلة شامال  يتم في األصل إثبات كافة
يتم اإلثبات األولي لالستثمار المقتنى بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة . بالقيمة العادلة من خالل الربح و الخسارة

 .ر في قائمة الدخلبالقيمة العادلة و تسجل مصاريف تكلفة عملية اإلستثما
 :   وبعد اإلثبات األولي لفئات اإلستثمار المختلفة، تحدد قيمتها في نهاية السنة الالحقة كما هو موضح في الفقرات التالية

 
 بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل المدرجة اإلستثمارت - أ

والتي تقع المرتبطة بعقود معينة ،  اتاإلستثمارمثل ت المربوطة اتوحدال التزاماتاإلستثمارات المحتفظ بها لتغطية 
 يةصناديق اإلستثمارالتمثل هذه اإلستثمارات في وحدات ت. صاحب العقد على عاتقمخاطر اإلستثمار في الغالب فيها 

قائمة المركز  ،المدرجة في قائمة عمليات التأميناإلستثمارات المرتبطة بعقود التأمين تمثل . القابلة للتداول الفوري
بالقيمة  اإلستثمار اهذ رديقاألولي،  ثباتبعد اإل. المالي تكون مصنفة كموجودات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تكون مسجلة في قائمة عمليات التأمين مع التغير في اإلحتياطي الحسابي العادلة والتغيير في القيمة العادلة 
 .أمينلإلستثمارات المرتبطة بعقود الت
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 تتمة -الهامة  السياسات المحاسبية .٤

 تتمة -اإلستثمارات 
 

 مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق - ب
يوجد لدى الشركة النية اإليجابية والقدرة  التيو محددة و ذات إستحقاقات ثابتة واإلستثمارات ذات دفعات ثابتة أ

يتم قياس إستثمارات مقتناة . كـ إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق ايتم تصنيفه تاريخ اإلستحقاقإلقتنائها حتى 
حتى تاريخ اإلستحقاق الحقا بالتكلفة المطفأة بموجب طريقة العمولة الفصلية ناقص مخصص إلنخفاض جوهري في 

بأي ربح أو خسارة  يتم اإلعتراف. يتم إحتساب التكلفة المطفأة بالرجوع إلى الخصومات والعالوات عند الشراء. القيمة
 . عند التوقف عن اثبات اإلستثمارات أو إنخفاض قيمتهاعلى هذه اإلستثمارات ضمن قائمة عمليات المساهمين 

 اإلستثمارات المتاحة للبيع   -ج
اإلستثمارات المتاحة للبيع هي تلك اإلستثمارات في أسهم أو أوراق مالية التي ال يتم تصنيفها كإستثمارات مقتناة  

من خالل قائمة الدخل، و التي يكون إقتنائها لفترة غير محددة من  ةمحددة كإستثمارات بالقيمة العادل غيرتجار ولإل
 .عمولة الخاصة، أسعار صرف أو أسعار األسهمالفي معدل  اتالزمن، ويمكن بيعها لتلبية متطلبات السيولة أو تغيير

القيمة العادلة لإلستثمارات إما في قائمة الدخل الشامل لعمليات تظهر األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في 
تقيد األرباح أو الخسائر المحققة من بيع تلك اإلستثمارات و دخل . في فائض عمليات التأمين مستقل المساهمين أو كبند

 لهذه اإلستثمارات يعد أي إنخفاض دائم في قيمة. العمولة بقائمة عمليات التأمين أو عمليات المساهمين المتعلقة بها
 .عمليات المساهمين ذات العالقة كتغير في إنخفاض القيمةلدخل الويقيد بقائمة دخل عمليات التأمين أو قائمة 

  أقساط التأمين المستحقة  
يتم مراجعة القيمة الدفترية ألقساط التأمين المستحقة للتأكد من . التأمين إصدار وثائقيتم إثبات أقساط التأمين المستحقة عند 

سترداد قيمتها الدفترية، إوجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية 
التأمين المستحقة عند الوفاء يتم التوقف عن إثبات أقساط . عمليات التأمينالدخل ل ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة

 .  المالية لموجوداتا بمعايير التوقف عن إثبات
 

 النقدية وشبه النقدية
تألف النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقد في الصندوق والحسابات الجارية لدى البنوك والودائع ألجل التي تستحق خالل ت

 .ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء األصلي

  المخصصات   
عن أحداث سابقة ويكون هناك إحتمال  ناتجةعلى الشركة ) قانونية أو تعاقدية(يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات 

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

  إختبار كفاية المطلوبات   
ة مركز مالي، بإجراء تقييم للتأكد من مدى كفاية مطلوبات التأمين بإستخدام أفضل التقديرات تقوم الشركة، بتاريخ كل قائم

ناقصاً تكاليف (وإذا ما أظهر التقييم بأن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين . الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية لعقود التأمين
ء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، فأنه يتم إثبات كامل النقص مباشرة غير كافية على ضو) مؤجلةالتأمين الوثائق  كتتابإ

ال تقوم الشركة بخصم إلتزاماتها لقاء . في قائمة عمليات التأمين ويجنب مخصص لقاء خسائر المخاطر غير المنتهية
 .قائمة المركز المالي المطالبات غير المسددة ألنه يتوقع سداد معظم هذه المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ
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 تتمة –الهامة  السياسات المحاسبية .٤
 

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

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

 .بية السعوديةوبدالتهم وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العر
 

 اإليراداتإثباتات 
قساط المبقاة ودخل العموالت التي تتعلق بالمخاطر السارية المفعول بعد نهاية الفترة المالية، كأقساط غير األ إثباتيتم 

 :مكتسبة ويتم تأجيلها بإتباع الطرق التالية

 .آخر ثالثة أشهر من الفترة بالنسبة للشحن البحري •
 .بالنسبة لكافة فئات التأمين األخرىعدد األيام الفعلي  •
ووفقا . طريفة احتساب محددة سلفا بالنسبة للتأمين الهندسي عن المخاطر التي تم تعهدها لمدة تزيد عن السنة •

 .وثيقة التأميننهاية فترة  فيلهذا اإلحتساب، األقساط األقل تكون مكتسبة خالل السنة األولى وتزداد تدريجيا 
 

 وحيث أنه فقط تم تعديل إحتساب .۲۰۱۳يناير  ۱ إبتداء من  للقطاع الهندسي المحدد سلفااإلحتساب بدأت الشركة باستخدام 
تأثير حتساب االلهذا التغير في  ومن المتوقع أن يكون. التقديرات المحاسبيةفقد تم اعتبار ذلك كتغير في األقساط المؤجلة 

إلعتقاد اإلدارة بأن صافي األقساط المبقاة عن التأمين الهندسي للشركة للسنوات المقبلة ضئيل على صافي األقساط المكتسبة 
 .سيكون بسيطا

يدرج التغير في مخصص . تمثل األقساط غير المكتسبة الحصة في أقساط التأمين المكتتبة والمتعلقة بفترة التغطية سارية المفعول
 . المخاطر حدوث فترة  بها إثبات اإليرادات علىعمليات التأمين بنفس الطريقة التي يتم الدخل لغير المكتسبة إلى قائمة  األقساط

 
 

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

وإذا كانت األتعاب تتعلق بخدمات تقدم في فترات مستقبلية، فإنه يتم . دم فيها الخدمات المعنيةكإيرادات على مدى الفترة التي تق
 . تأجيلها وإثباتها على مدى الفترات المستقبلية

 
 رباحاأل اتتوزيع

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

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

تشتمل األقساط على أية تسويات ناتجة خالل الفترة المحاسبية بشأن . خالل السنة، ويتم إثباتها بتاريخ بدء وثيقة التأمين
 .أمين التي نشأت خالل الفترات المحاسبية السابقةإتفاقيات إعادة الت
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 المطالبات

تتكون المطالبات من المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمين وجهات أخرى و المصاريف المتعلقة بها، بعد خصم الخردة  
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي . التأمين عند تكبدهاعمليات الدخل ل واإلستردادات، وتحمل على قائمة

 .التكلفة المقدرة للمبالغ المستحقة المتعلقة بالمطالبات المبلغ عنها للشركة وغير مبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي

بتقدير المطالبات  ية خسائر مستقلين خبراء تسووتقوم . تقوم الشركة بتقدير مخصص المطالبات على أساس الخبرة السابقة 
 إضافة إلى ذلك، تجنب مخصصات، وفقاً لتقديرات اإلدارة وخبرتها السابقة، لقاء المطالبات. المتعلقة بالممتلكات

يدرج الفرق بين . بتاريخ قائمة المركز الماليالقائمة المتكبدة وغير المبلغ عنها باإلضافة إلى تكلفة تسديد المطالبات 
 . لتلك السنة التأمينالمخصصات بتاريخ قائمة المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في حساب 

 

 حصة معيد التأمين من المطالبات
 .لتأمين المتعلقة بها ووفقا لشروط التعاقدا اتإجمالي مطالب إثباتعندما يتم  اتالتأمين من المطالب يحصة معيد إثباتيتم 

 مؤجلةالتأمين الوثائق  كتتابتكاليف إ

يتم تأجيل العموالت والتكاليف المباشرة األخرى المتعلقة بالحصول على عقود جديدة أو إصدار عقود التأمين بالقدر الذي 
ات كافة تكاليف اإلكتتاب األخرى كمصروف عند يتم إثب. تكون فيه هذه التكاليف قابلة لإلسترداد من األقساط المستقبلية

. وبعد اإلثبات األولي لها، يتم إطفاء هذه التكاليف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة األقساط المستقبلية المتوقعة. تكبدها
متوقعة إلستنفاذ المنافع يتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي أو الطريقة ال. عمليات التأمينالدخل ل يقيد اإلطفاء في قائمة

االقتصادية المستقبلية التي تتضمنها هذه األصول وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغير في التقديرات 
 . المحاسبية

 
يتم إجراء مراجعة للتأكد من حدوث إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل مركز مالي مرة واحدة أو أكثر،وذلك عند 

وفي الحاالت التي تقل فيها المبالغ القابلة لالسترداد عن القيمة الدفترية، يتم إثبات . دليل على وقوع هذا اإلنخفاض وجود
مؤجلة بعين اإلعتبار عند إجراء التأمين الوثائق كتتاب كما تؤخذ تكاليف إ. خسارة اإلنخفاض في قائمة عمليات التأمين

 . إختبار كفاية المطلوبات لكل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية

 عند سداد أو إلغاء العقود ذات الصلة المؤجلةوثائق التأمين  كتتاباستبعاد تكاليف إيتم 

 اإلحتياطي الحسابي
خارجي من خالل إستخدام األسعار الإلكتواري لالمتوقع يتم إحتساب اإلحتياطي الحسابي على أساس طريقة متعلقة بالتقييم 

 .الحالية  لوحدات الصندوق

     اتاإليجار
 .يتم إثبات دفعات اإليجار كمصاريف في قائمة عمليات التأمين بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار

 الزكاة وضريبة الدخل
يتم . الزكاة وضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظاممخصص يتم تجنيب 

بينما يتم إحتساب ضريبة  ،والجمهور العام السعوديين إحتساب الزكاة على أساس الوعاء الزكوي للمساهمين المؤسسين
والتي تمثل الدخل الزكاة وضريبة  إن. الدخل على حصة المساهمين المؤسسين غير السعوديين في صافي الدخل المعدل

 .تحمل و تقيد في بنود الدخل الشامل األخرى, من المساهمين مطلوبات
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 تتمة –الهامة  السياسات المحاسبية .٤
 البرامج التحفيزية المحسوبة على أساس األسهم المسددة نقداً 

بالنسبة للبرامج التحفيزية المحسوبة على أساس األسهم المسددة نقداً، تقوم الشركة بقياس الخدمات المشتراة واإللتزامات 
ولحين سداد االلتزام، تقوم الشركة بإعادة قياس القيمة العادلة لإللتزام بتاريخ إعداد كل . المتكبدة بالقيمة العادلة لإللتزام

 . عمليات التأمينل الدخل داد، يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة في قائمةو تاريخ الس قوائم مالية

 المعلومات القطاعية 
إيرادات و تكبد مصاريف  ينتج منهاجزء من الشركة الذي هو مرتبط في أنشطة أعمال والتي قد هو  يقطاع التشغيلإن ال

رير عن المعلومات التشغيلية بطريقة تتماشى مع التقارير يتم التق. والذي يختلف مخاطره وفوائده عن القطاعات األخرى
إن صانع القرارات التشغيلية الرئيسية يعتبر مسؤوال عن توزيع  .رئيس العمليات بصفته صانع القرارالداخلية المقدمة إلى 

ذلك حسب منتجاتها تتكون الشركة من وحدات عمل و .المصادر وتقييم أداء الوحدات التشغيلية وإتخاذ قرارات إستراتيجية
 :كما يلي يتم رفع التقارير بشأنها  قطاعات تشغيلية ستةوخدماتها، ولديها 

 ق أو السرقةيحر جراء حادث، لمركباتألضرار التي لحقت باضد الخسائر أو اوفر التغطية ي المركبات تأمين ,
 .تغطية المسؤولية لطرف ثالث باإلضافة إلى

 مخاطر عمال البناء، وأعمال اإلنشاءات واألعمال الميكانيكية والكهربائية واإللكترونية  توفرلتزامات، الهندسة واإل
 . والميكانيكية، وتوقف اآلالت والمكائن، وغيرها من عمليات التأمين التي تندرج ضمن هذا النوع من التأمين

  ،قوم بتقديم التأمين الطبي لحملة وثائق التأمينتمنتجات الرعاية الصحية . 
  شمل يتأمين الممتلكات يوفر تغطية الخسائر المادية  أو األضرار على الممتلكات  الناتجة عن حوادث أو أي سبب 

 .  الخسائر التبعية الناتجة على األخطار المؤمن عليها الكوارث الحريق و ذلك 
 انة األمانةئتمان و خياإل والتأمين على, تأمين البحريالمن  ىاألخر تأمين العامال اتيتكون قطاع. 
 حتياجات األفراد إدخار والتقاعد المصممة لتلبية شمل مجموعة متنوعة من منتجات اإلي قطاع الحماية واإلدخار

 .وكذلك المؤسسات والشركات التجارية

روط التعامل مع األطراف في حالة حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقاً ألسعار التحويل بين قطاعات األعمال، وتتم بنفس ش
تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين قطاعات األعمال والتي سيتم حذفها على مستوى . األخرى

 . السعودية عتماد قطاع األعمال فقط ألن كافة عمليات الشركة تتم داخل المملكة العربيةإوقد تم . القوائم المالية للشركة
 

 العمالت األجنبية 

ويعاد . تحول المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى اللایر السعودي بأسعار التحويل السائدة وقت إجراء المعامالت
تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ قائمة المركز 

 .تأمينعمليات الالدخل لو قائمة  لمساهمينعمليات االدخل لفة فروقات التحويل في قائمة تدرج كا. المالي

 القيمة العادلة 
تحدد القيمة العادلة لموجودات مالية متداولة في أسواق مالية منتظمة بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة في السوق  

يمكن , في حال عدم وجود أسعار سوقية مدرجة. للموجودات وأسعار العرض للمطلوبات في تاريخ إعداد القوائم المالية
 .عاملين في السوقالمقدمة من الوسطاء والالرجوع أيضا إلى أسعار 

تتضمن هذه . يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام تقنيات التقييم, بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط
 وبالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات , التقنيات إستخدام معامالت تمت مؤخرا بموجب شروط تجارية عادية

فإن التدفقات , التدفقات النقدية المخصومة لطريقةبالنسبة . أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة/  و لها تماماأخرى مماثلة 
 . النقدية المستقبلية المقدرة تكون بناًء على أفضل تقديرات لإلدارة وبسعر الخصم المستخدم في السوق لموجودات مماثلة
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 تتمة –الهامة  السياسات المحاسبية .٤
 

 تتمة -القيمة العادلة  
  اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها 

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أي أصل مالي أو  
الدخل  القيمة في قائمة وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم إثبات خسارة اإلنخفاض في. مجموعة من الموجودات المالية

 : يحدد اإلنخفاض في القيمة على النحو التالي. تأمينمليات الالدخل لعو قائمة  المساهمينعمليات ل
 . بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على أساس اإلنخفاض في القيمة العادلة -
يمثل اإلنخفاض في القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة،  -

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

 . المخصومة على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي
 

  التوقف عن إثبات األدوات المالية  
يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم ذلك  

 .  عادًة عند بيعها، أو عند انتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة
 
  مقاصة   ال
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم  

المطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد مع وعندما يكون هناك نيه لدى الشركة لتسوية الموجودات 
عمليات الدخل لعمليات المساهمين و قائمة الدخل ل المصاريف في قائمةال يتم مقاصة اإليرادات و. المطلوبات في آن واحد

 .التأمين ما لم يكن ذلك مطلوباً أو مسموحاً به من قبل المعايير المحاسبة أو تفسيراتها
 

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

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

 
  فتراضات المحاسبية الهامةإلالتقديرات وا .٥

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف  
إن عدم التأكد ومع ذلك . والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية

من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن أن يؤدي إلى تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو 
 . المطلوبات

  
األساسية المستقبلية واألخرى بتاريخ قائمة المركز المالي  بعدم التأكد من التقديراتفتراضات األساسية المتعلقة فيما يلي اإل 

 يمكن أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمةوالتي 
 . أدناه سوف يناقشكما 
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 تتمة - التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة .٥

 إنخفاض اإلستثمارات 
القيمة وذلك عند وجود إنخفاض جوهري أو مستمر في عتبار اإلستثمارات المتاحة للبيع بأنها منخفضة إتقوم الشركة ب 

نخفاض اإل حديدتيتطلب . نخفاضالقيمة العادلة دون التكلفة، أو عند وجود دليل موضوعي على وجود مثل هذا اإل
خرى تشتمل على التغير العادي أعوامل لم الشركة إضافة إلى ذلك، تقيي .إجراء تقديرات هامة" المستمر"و " الجوهري"

 . سعار األسهم المتداولة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل خصم األسهم غير المتداولة، إن وجدتفي أ
 

 عمليات التأمين  فني حتياطي إ

من أهم وعقود الحماية واإلدخار لتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التأمين يعتبر تقدير اإل
عتبار عند تقدير هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين اإل. تي تقوم بها الشركةالتقديرات المحاسبية ال

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها . اإللتزامات التي يتعين على الشركة دفعها بموجب هذه المطالبات
المركز المالي بشأن الحادث المؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ تقديراً للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة 

إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها وكذلك المطالبات . قائمة المركز المالي
. سداد المطالبات المستقبلية المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق

سعار األألكتواري خارجي من خالل إستخدام  أساس طريقة متعلقة بالتقييم المتوقعيتم إحتساب اإلحتياطي الحسابي على 
 .صندوقال اتوحدالحالية ل

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

تقوم اإلدارة بمراجعة المخصصات . الهندسة والمطالبات الكبيرة, مستقلة بتقدير المطالبات المتعلقة بالممتلكاتالمخاطر ال
 . ربع سنويالمتعلقة بالمطالبات المتكبدة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس 

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
ادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند تمويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت القيمة الع

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

 أو المطلوبات أو في السوق الرئيسي للموجودات -

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

 العادلةقاس القيمة ت. الشركةإن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن يكون قابل للوصول إليه من قبل 
ون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وبإفتراض مطلوبات بإفتراض أن المشاركين في السوق سيستفيدالللموجودات أو 

 .أن المشاركين في السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية
بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام  هاوتتوفر بشأن للظروفتستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقاً 

 .غير قابلة للمالحظةالتقليل استخدام المدخالت القابلة للمالحظة وو ت ذات العالقةالمدخال

 
 
 
 
 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲۱ 
 

 تتمة - التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة .٥
 

 تتمة –القيمة العادلة لألدوات المالية 
 

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

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

 
الهامة لقياس القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة بصورة وطرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى - 

 .مباشرة أو غير مباشرة

 لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة الهامةوطرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى -  المستوى الثالث. 

 
تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت . بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر

امة  لقياس على أساس مدخالت الحد األدنى اله(التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف 
 .في نهاية كل فترة مالية) القيمة العادلة ككل

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

 .للتوزيع في العمليات المتوقفة
 

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

إن الذمم المدينة التي يتم . قيمتهائتمان مماثلة وذلك للتأكد من وجود إنخفاض في إالموجودات المالية التي لها خصائص 
مراجعتها بصورة فردية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها إثبات أو يستمر في إثبات خسارة اإلنخفاض 

تتطلب مراجعة اإلنخفاض في القيمة . ال يتم إدراجها عند مراجعتها بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها
ئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت يم خصائص اإلتقوم الشركة بتقي وإلجراء ذلك،. اء األحكام والتقديراتهذه إجر

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

 وثائق مؤجلة إكتتابتكاليف 
، وتطفأ على مدى فترة مؤجلةتأمين وثائق ككتاب إمتعلقة ببيع وثائق التأمين الجديدة كتكاليف ال كتتابتقيد بعض تكاليف اإل

فتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التأمين هذه، فأنه وفي حالة عدم تحقق اإل. ذات العالقة نيموثيقة التأتغطية 
 . ك إجراء شطب إضافييمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذل
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 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲۲ 
 

 و مركبات أثاث و معدات مكتبية .٦

أجهزة الكمبيوتر  
 أثاث و مفروشات سيارات والمعدات المكتبية

 اإلجمالي
۲۰۱۳ 

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

 ۱٤,۷٤٦,۲۹۸ ٥,٥۱٥,۳۷٥ ۹٥۲,٥۹۷ ۸,۲۷۸,۳۲٦ الرصيد في بداية السنة
 ۳٦۹,۱٦۷ ۱٦۳,۸۸۰ ٥۹,۷٥۰ ۱٤٥,٥۳۷ إضافات خالل السنة

 ۱٥,۱۱٥,٤٦٥ ٥,٦۷۹,۲٥٥ ۱,۰۱۲,۳٤۷ ۸,٤۲۳,۸٦۳ الرصيد في نهاية السنة
     اإلستهالك المتراكم

 ۱۰,۹٥۱,۲۱۱ ۳,۱۸۳,۱۰۹ ٥۲۰,٥۹٥ ۷,۲٤۷,٥۰۷ الرصيد في بداية السنة
 ۱,٤۰۷,۰۹٦ ۷٦۷,۹٥۰ ۱٥۸,۳۷۰ ٤۸۰,۷۷٦ محمل على السنة

 ۱۲,۳٥۸,۳۰۷ ۳,۹٥۱,۰٥۹ ٦۷۸,۹٦٥ ۷,۷۲۸,۲۸۳  الرصيد في نهاية السنة
     

 ۲,۷٥۷,۱٥۸ ۱,۷۲۸,۱۹٦ ۳۳۳,۳۸۲ ٦۹٥,٥۸۰ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱صافي القيمة الدفترية في 
 

أجهزة الكمبيوتر  
 أثاث و مفروشات سيارات والمعدات المكتبية

 اإلجمالي
۲۰۱۲ 

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

 ۱٤,۰۰٦,٥۰٦ ٥,٤٥۳,۳۷٥ ۸۹۱,۰۹۷ ۷,٦٦۲,۰۳٤ الرصيد في بداية السنة
 ۱,۰۸٥,۲۹۲ ٦۲,۰۰۰ ٤۰۷,۰۰۰ ٦۱٦,۲۹۲ إضافات خالل السنة

 (۳٤٥,٥۰۰) - (۳٤٥,٥۰۰) - اإلستبعادات خالل السنة
 ۱٤,۷٤٦,۲۹۸ ٥,٥۱٥,۳۷٥ ۹٥۲,٥۹۷ ۸,۲۷۸,۳۲٦ الرصيد في نهاية السنة

     اإلستهالك المتراكم
 ۹,٦۸۲,٦۷۷ ۲,۳۹۳,٥٥۱ ۷۷۲,۱۱۷ ٦,٥۱۷,۰۰۹ الرصيد في بداية السنة

 ۱,٦۱٤,۰۳٤ ۷۸۹,٥٥۸ ۹۳,۹۷۸ ۷۳۰,٤۹۸ محمل على السنة
 (۳٤٥,٥۰۰) - (۳٤٥,٥۰۰) - إستهالك اإلستبعادات

 ۱۰,۹٥۱,۲۱۱ ۳,۱۸۳,۱۰۹ ٥۲۰,٥۹٥ ۷,۲٤۷,٥۰۷  الرصيد في نهاية السنة
     

 ۳,۷۹٥,۰۸۷ ۲,۳۳۲,۲٦٦ ٤۳۲,۰۰۲ ۱,۰۳۰,۸۱۹ ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱القيمة الدفترية في صافي 
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 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲۳ 
 

 مطالبات تحت التسوية .۷
 

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في  
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
    

 ٥۲,۳۸۳,۷۰٤ (۱٦۷,٤۹۰,۸۷٥) ۲۱۹,۸۷٤,٥۷۹ التأمين العام
 ۳,٦۳۲,۸۱٥ (۲,۹۳۷,۰۹٦) ٦,٥٦۹,۹۱۱ تأمين الحماية واإلدخار

 ٥٦,۰۱٦,٥۱۹ (۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱) ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ إجمالي المطالبات تحت التسوية
 

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في  
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
    

 ٤٦,۰۲۱,۹۷۰ (۹۰,۷٤۰,۰۹۸) ۱۳٦,۷٦۲,۰٦۸ التأمين العام
 ۳,۸۸۷,٦٤۲ (٦,۲۱۱,۰۲٥) ۱۰,۰۹۸,٦٦۷ تأمين الحماية واإلدخار

 ٤۹,۹۰۹,٦۱۲ (۹٦,۹٥۱,۱۲۳) ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ إجمالي المطالبات تحت التسوية
 

 :المطالبات تحت التسوية ب الحركة المتعلقةفيما يلي جدول 
 ۲۰۱۳ 

 )لایر سعودي( 
 ۲۰۱۲ 

 )لایر سعودي( 
 

 إجمالي
 يحصة معيد
 إجمالي  صافي التأمين

 يحصة معيد
 صافي التأمين

        يناير ۱كما في 
 ۳۰,۱۸۳,٥۸٤ (۸۳,۲۳۰,٤٥۰) ۱۱۳,٤۱٤,۰۳٤  ۳٦,۳۹۹,٥٦۹ (۹٦,۹٥۱,۱۲۳) ۱۳۳,۳٥۰,٦۹۲ مطالبات مبلغ عنها

غير متكبدة و مطالبات
 ۱۷,۰۲۳,۷۲۱ - ۱۷,۰۲۳,۷۲۱  ۱۳,٥۱۰,۰٤۳ - ۱۳,٥۱۰,۰٤۳ مبلغ عنها

 ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ (۹٦,۹٥۱,۱۲۳) ٤۹,۹۰۹,٦۱۲  ۱۳۰,٤۳۷,۷٥٥ (۸۳,۲۳۰,٤٥۰) ٤۷,۲۰۷,۳۰٥ 

 ۲۰۳,٤۹٥,۱٥۷ (۱٦٥,٦٤٤,۲۳٦) ۳٦۹,۱۳۹,۳۹۳  ۲۳۲,۹٥۲,٥۰۹  (۲۰۱,۳۱۱,٤۷۳) ٤۳٤,۲٦۳,۹۸۲  المحمل خالل السنة 

 (۲۰۰,۷۹۲,۸٥۰) ۱٥۱,۹۲۳,٥٦۳ (۳٥۲,۷۱٦,٤۱۳)  (۲۲٦,۸٤٥,٦۰۲) ۱۲۷,۸۳٤,٦۲٥   (۳٥٤,٦۸۰,۲۲۷) المدفوع خالل السنة 

 ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ (۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱)  ٥٦,۰۱٦,٥۱۹  ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ (۹٦,۹٥۱,۱۲۳) ٤۹,۹۰۹,٦۱۲ 

        ديسمبر  ۳۱كما في 

 ۳٦,۳۹۹,٥٦۹ (۹٦,۹٥۱,۱۲۳) ۱۳۳,۳٥۰,٦۹۲  ٤۲,٥۹۹,٥۱٤ (۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱) ۲۱۳,۰۲۷,٤۸٥ مطالبات مبلغ عنها
مطالبات متكبدة وغير 

 ۱۳,٥۱۰,۰٤۳ - ۱۳,٥۱۰,۰٤۳  ۱۳,٤۱۷,۰۰٥ - ۱۳,٤۱۷,۰۰٥ مبلغ عنها

 ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ (۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱) ٥٦,۰۱٦,٥۱۹  ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ (۹٦,۹٥۱,۱۲۳) ٤۹,۹۰۹,٦۱۲ 
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 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲٤ 
 

 وثائق مؤجلةكتتاب تكاليف إ .۸
  ۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
     

 ۱٤,۲۲۱,۸٥٦  ۱۲,۳۲۸,۱۲٤     الرصيد في بداية السنة 
 ۳۷,۷۹٥,٥۹٤  ٤۲,۲۰۰,۳۲٤    متكبدة خالل السنة 

 (۳۹,٦۸۹,۳۲٦)  (۳٦,۹۹٦,۱۰٤)   اإلطفاءات للسنة 
 ۱۲,۳۲۸,۱۲٤  ۱۷,٥۳۲,۳٤٤     الرصيد في نهاية السنة 

 
 مربوطة بوحداتالستثمارات اإل .۹

 
 :ديسمبر ۳۱تمثل اإلستثمارات أدناه القيمة العادلة للعقود المربوطة بوحدات كما في 

 
 ۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
 ٥۲۰,۰۱٥,۷۱۹  ٥٥۹,۸۳٥,٤۰۲ بالعملة المحليةصناديق 

 ۱۳,۲۲۲,۸۸٥  ۱۳,۷۳۹,۰۸٤   األجنبية تصناديق  بالعمال
 ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٥  ٦۳۳,۲۳۸,٦۰٤ 

 
 :ظ اإلستثمارية المحافوفيما يلي 

 ۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

 ۲۰۱۲ 
 لایر سعودي

 ۲۸۷,٥۱٦,٦۹۰  ۲۸۸,۲۱۱,٤۸۲ األنجال منخفض الخطورة/ الغد 
 ۱٤۱,٤۱۹,۲٥۳  ۱٦۸,۹٥۳,۹٤٤ )لایر سعودي( صندوق البدر 

 ٦۲,۸٤۰,۷۲٤  ٥۹,۲۹۲,۸۳۹ األنجال مرابحة/ الغد 
 ۲۰,۳۸۹,۱۷٤  ۳۲,۰۷۰,٤۳۲ صندوق أسهم الصفا

 ٥,۹۳۲,۱۹۱  ٦,٥٤۱,۲۲٥ )دوالر إمريكي(صندوق البدر 
 ٥,۱۷۲,۲٦۰  ٥,۱۹۰,۹۳۲ )دوالر إمريكي(صندوق أسهم الفرسان 

 ۲,۸٦۱,۸۰٦  ٤,۳۲۲,۲۲۲ التعاون الخليجي الدانهصندوق أسهم دول مجلس 
 ۲,۸۸۸,٤۷۲  ۳,۷۱۰,۲٥٤ )لایر سعودي(صندوق سوق المال 

 ۲,۰۹۹,٥۹۹  ۳,۲۷٤,۲۲۹ صندوق اإلستثمار السعودي
 ۲,۱۱۸,٤۳٥  ۲,۰۰٦,۹۲۷ )دوالر إمريكي(صندوق النقاء للنمو األسيوي 

 ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٥  ٦۳۳,۲۳۸,٦۰٤ 
 

 .لإلستثمارات المربوطة بوحداتعن القيمة العادلة  فصاحاإلالتسلسل الهرمي لتحديد و من ۱وتستخدم الشركة المستوى 
 
 
 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲٥ 
 

 و موجودات أخرى مدفوعات مقدماً  .۱۰
 ۲۰۱۳ 

 )لایر سعودي( 
 ۲۰۱۲ 

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

ستثمارات مربوطة إل مستحقهمبالغ 
         - ٤,۱٦۸,۰۹٥ بوحدات

 
- - 

 - ۱,٤٤۷,٥۰۲          - ۱,۳۲۱,٤۳۹ إيجار مدفوع مقدم
 - ۳٤٥,۰۰۱          - ۲۲۹,۹۷۳ )۲٤إيضاح (تكاليف خطة حوافز مؤجلة 

 ۳,۸٥۷,۳٦۰ ٥,۲٦٤  ۱,۰۳۳,۰۰٥ ۱۸۲,۲۹٥ دخل إستثمار مستحق
 - ۲۷۲,۹٤۳          - ۳٦۰,۲٥۷ موجودات أخرى

 ٦,۲٦۲,۰٥۹ ۱,۰۳۳,۰۰٥  ۲,۰۷۰,۷۱۰ ۳,۸٥۷,۳٦۰ 
 

 صافي ،مستحقة التأمين الأقساط   .۱۱

 :األقساط المستحقة ألرصدة فيما يلي تحليالً بأعمار
 

۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

متأخرة السداد ولم   
 تنخفض قيمتها

 
 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

 
 

 اإلجمالي
غير متأخرة السداد 
 يوم ۱۸۰أكثر من  يوم ۱۸۰أقل من  يوم ۹۰ لغاية ولم تنخفض قيمتها

      
 ٥۳,۱۱۳,۲٤۸  ۳۰,۹۱۰,۲٥۸     ۱۹۰,۱۹۸,٥۸۱         - ۲۷٤,۲۲۲,۰۸۷ أقساط تأمين مستحقة 

 (۳۰,۳۳۲,۲۳٦) (٤,٦۳٦,٥۳۹)         -         - (۳٤,۹٦۸,۷۷٥) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
  ۲۲,۷۸۱,۰۱۲  ۲٦,۲۷۳,۷۱۹ ۱۹۰,۱۹۸,٥۸۱         -  ۲۳۹,۲٥۳,۳۱۲ صافي أقساط تأمين مستحقة،

 
۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
متأخرة السداد ولم   

 تنخفض قيمتها
 

 ةقيمومنخفضة المتأخرة السداد 

 
 

 اإلجمالي
غير متأخرة السداد 
 يوم ۱۸۰أكثر من  يوم ۱۸۰أقل من  يوم ۹۰إلى  ولم تنخفض قيمتها

      
 ٥٦,۹۱۲,٦۰٦ ۳٤,٥۷٤,٤۸۳ ٦۷,۷۱۲,٦۸۷ - ۱٥۹,۱۹۹,۷۷٦ أقساط تأمين مستحقة 

 (۲٥,۲۹٦,۲۸۹) (٥,۱۸٦,۱۷۲) - - (۳۰,٤۸۲,٤٦۱) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 ۳۱,٦۱٦,۳۱۷ ۲۹,۳۸۸,۳۱۱ ٦۷,۷۱۲,٦۸۷ - ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥ أقساط تأمين مستحقة، صافي

 
تعليمات مؤسسة النقد العربي  وذلك على أساس"  ومنخفضة القيمةمتأخرة السداد "تقوم الشركة بتصنيف األرصدة كـ 

تتمثل سياسة الشركة في عدم . وبناًء على الخبرة السابقة يتوقع بتحصيل كامل أقساط التأمين التي لك تنخفض قيمتها  السعودي
 . المستحقة، وبالتالي فإن معظمها غير مضمونالحصول على ضمانات مقابل أقساط التأمين 

 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲٦ 
 

 
 تتمة -مستحقة ، صافي التأمين الأقساط  .۱۱

 :المشكوك في تحصيلها الديونفيما يلي الحركة التي تمت على مخصص 
 

  ۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

 ۲۰۱۲ 
 لایر سعودي

     
 ۳۰,۱۱۲,۲۷٦  ۳۰,٤۸۲,٤٦۱  الرصيد في بداية السنة 

 ٥,۸۸۷,٦۰۷  ٤,٤۸٦,۳۱٤  على السنة  مجنب
 (٥,٥۱۷,٤۲۲)          -  شطب أقساط تأمين مستحقة خالل السنة

 ۳۰,٤۸۲,٤٦۱  ۳٤,۹٦۸,۷۷٥  الرصيد في نهاية  السنة
 
 

 نقديةالوشبه  النقدية  .۱۲
 ۲۰۱۳ 

 )لایر سعودي( 
 ۲۰۱۲ 

 )لایر سعودي( 
 المساهمينعمليات  عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 
      

 - ۱۲۷,۱٤٤  - ٦۸۰,۱٤۸ النقد في الصندوق
 ۳٤۱,٥۱۰ ۳۲,۸٦۰,۲۱۰  ۱,۸۱٥,۳۱۰ ٤۹,٥۲٦,٤٦۳ النقد لدى البنك

 ٥۰,۲۰٦,٦۱۱ ۱,۸۱٥,۳۱۰  ۳۲,۹۸۷,۳٥٤ ۳٤۱,٥۱۰ 
 

 
 نظاميةالوديعة ال  .۱۳

 البالغالمدفوع  و من رأس المال% ۱۰مت الشركة بإيداع طبقاً ألنظمة التأمين المتبعة في المملكة العربية السعودية، قا
 لایر سعودي لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، وتتضمن الوديعة العائد المستحق عليها ۲۰.۰۰۰.۰۰۰

إن هذه الوديعة النظامية غير قابلة ). لایر سعودي ۷٦,۰۲٥: ۲۰۱۲(لایر سعودي  ۷٦,۰۲٥البالغ  وهو مطابق للسنة السابقة
يتم االحتفاظ بهذه الوديعة النظامية لدى البنك السعودي الفرنسي، مساهم في . لسحب بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعوديل

 .الشركة

 

 

 

 

 

 

 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲۷ 
 

 
 

 متاحة للبيعال ستثماراتاإل .۱٤
 :تم تصنيف اإلستثمارات كما يلي

 :الخاصة بعمليات التأمين ستثمارات المتاحة للبيعاإل ) أ

 
۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
 ٤,۸٤۸,۷٥۰   ۲٤,٥۸٥,۰۹٤ مدرجة  –سندات 

 ۲٥,۰۳۲,٤۳٥  ۱٥,۱۱۹,۲۹۹ مدرجة -  صناديق إستثمارية
 ۲۹,۸۸۱,۱۸٥  ۳۹,۷۰٤,۳۹۳ اإلجمالي

: ۲۰۱۲( لایر سعودي ۲,۱۲٥,٤۲۲ قدرهاوفي القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع  المحققة الخسائر غيرتم عرض 
 .ضمن فائض عمليات التأمين في قائمة المركز المالي) لایر سعودي ٥۳,۰٦٥

 لكن الصناديق اإلستثمارية غير مصنفةستاندرد أند بور  طبقا لتصنيفتم تصنيف السندات أ أ 

 :باإلستثمارات المتاحة للبيعفيما يلي الحركة المتعلقة  ) ب
  ۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
 -  ۲۹,۸۸۱,۱۸٥  الرصيد في بداية السنة

 ۲۹,۹۳٤,۲٥۰  ۲۱,۸٥۸,۰۰۰  مشتراه خالل السنة 
 -  (۱۰,۰۰۹,٦۳٥)  مستبعدة خالل السنة

 (٥۳,۰٦٥)  (۲,۰۲٥,۱٥۷)  خسائر غير محققة من إستثمارات متاحة للبيع
 ۲۹,۸۸۱,۱۸٥  ۳۹,۷۰٤,۳۹۳  الرصيد في نهاية السنة 

 
 

 الخاصة بالمساهمين إستثمارات المتاحة للبيع) ج

 
  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

 لایر سعودي
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 ۹٥,۱٤۰,۹۸۸          -  ۹٥,۱٤۰,۹۸۸ سندات
 ٤۱,۰۰٥,۰۰۰  ٤۱,۰۰٥,۰۰۰          - صكوك

 ۸,۰۹٥,۳۸۲          -  ۸,۰۹٥,۳۸۲ صناديق اإلستثمارية
 ۳,۲۲۳,۰۷۸  ۳,۲۲۳,۰۷۸          - أسهم

 ۱٤۷,٤٦٤,٤٤۸  ٤٤,۲۲۸,۰۷۸  ۱۰۳,۲۳٦,۳۷۰ اإلجمالي
 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲۸ 
 

 
 تتمة –اإلستثمارات المتاحة للبيع  .۱٤

 
 تتمة -إستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بالمساهمين ) ج

 
  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في 

 لایر سعودي
 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 ۹۳,۰۸٤,٥۰٥  -  ۹۳,۰۸٤,٥۰٥ سندات
 ٤٦,۱۰۰,٥۰۰  ٤٦,۱۰۰,٥۰۰  - صكوك

 ۳,۰۳۹,۳۳٦  -  ۳,۰۳۹,۳۳٦ صناديق اإلستثمارية
 ۳,۲۲۳,۰۷۸  ۳,۲۲۳,۰۷۸  - أسهم

 ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹  ٤۹,۳۲۳,٥۷۸  ۹٦,۱۲۳,۸٤۱ اإلجمالي

 

: ۲۰۱۲(لایر سعودي  ۲۲٥,۲٦٦البالغ و في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيعالتراكمي  الربح) الخسارة(تم عرض 
 .ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي) لایر سعودي ٥۱۷,٥٦۸,۲

التكلفة ويتم مراجعتها من بهذه اإلستثمارات  قيدإلستثمارات غير المدرجة أعاله، تم للصكوك و العدم توفر القيمة السوقية نظرا 
 .قبل االداره للتاكد من وجود انخفاض في قيمتها

 
 
 :المدرجةالمتاحة للبيع مارات إلستثبفيما يلي الحركة المتعلقة ) د

  ۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

 ۲۰۱۲ 
 لایر سعودي

     
 ۱۳۰,۲۳۸,٥۹٦  ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹  الرصيد في بداية السنة

 ۸۳,٥۲۳,۳۱۰  ۱٤,۹۱۱,٥٦۲    خالل السنة  مستحوذه
 (۷۰,۹۰۳,۸۱۳)  (۱۰,۰۰۰,۰۰۰)  مستبعد خالل السنة

 ۲,٥۸۹,۳۲٦  (۲,۸۹٤,٥۳۳)    المتاحة للبيعفي اإلستثمارات  الربح غير المحقق) الخسارة(
 ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹  ۱٤۷,٤٦٤,٤٤۸  الرصيد في نهاية السنة 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۲۹ 
 

 تتمة - متاحة للبيعالستثمارات اإل .۱٤
 

 :صنيف اإلئتمانيتال ) هـ 

 : فيما يلي التصنيف اإلئتماني لإلستثمارات المتاحة للبيع
 

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ األداة المالية وكيل التصنيف اإلئتماني جودة اإلئتمان
 جودة عالية جدا

AA AA- – ۳۰,۸٥۷,۲۱۳ ۲۹,۰۹۱,۳۰۰ صكوك/ سندات  موديز/  زستاندرد أند بور 
 ۸٦,۱۳۰,٥۰٥ ۹٤,۹٥٦,۰۰۰ صكوك زستاندرد أند بور A+جودة عالية 

 ٥,۰۰۰,۰۰۰ ٥,۰۰۰,۰۰۰ صكوك زستاندرد أند بور A-جودة مرضية 
صناديق / صكوك/ أسهم  ال ينطبق مصنفةغير 

 ۲۳,٤٥۹,۷۰۱ ۱۸,٤۱۷,۱٤۸ استثمار

 .جيدة في السوق وقدرة ممتازة على السدادالسمعة الدارة ، اإلة، األرباح، القوة المالية، السيولة، لرسملا: جودة عالية جدا
 .السوق وقدرة جيدة على السداد سمعة جيدة فيالدارة ، اإل، األرباح، القوة المالية، السيولة، الرسملة : جودة عالية

 .القدرة على السداد ال يزال في مستوى مرضي. مراقبة منتظمة بسبب عوامل المخاطر المالية تتطلب: جودة مرضية
 
 لهاتحديد القيمة العادلة و المستوى الهرمي ) و

تم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية لعمليات التأمين والمساهمين باستخدام المستوى الهرمي األول ديسمبر،  ۳۱كما في 
 . للسندات و الصناديق و المستوى الثالث للصكوك و األسهم

 :ادلةبالقيمة العادلة وذلك حسب المستوى الهرمي للقيمة الع التي تم قياسهاالجدول التالي تحليل األدوات المالية يوضح 
 

 عمليات التأمين )۱
 

 
۲۰۱۳  

 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 
 ۲٤,٥۸٥,۰۹٤ - - ۲٤,٥۸٥,۰۹٤ سندات

 ۱٥,۱۱۹,۲۹۹ - - ۱٥,۱۱۹,۲۹۹ صناديق
 ۳۹,۷۰٤,۳۹۳ - - ۳۹,۷۰٤,۳۹۳ اإلجمالي

 
 
 
 

 
۲۰۱۲  

 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 
 ٤,۸٤۸,۷٥۰ - - ٤,۸٤۸,۷٥۰ سندات

  ۲٥,۰۳۲,٤۳٥ - -  ۲٥,۰۳۲,٤۳٥ صناديق
 ۲۹,۸۸۱,۱۸٥ - - ۲۹,۸۸۱,۱۸٥ اإلجمالي

 
 
 

 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۳۰ 
 

 تتمة -متاحة للبيع الستثمارات اإل .۱٤
 

 )تتمة( لهاتحديد القيمة العادلة و المستوى الهرمي ) و
 
 عمليات المساهمين )۲

 

 
۲۰۱۳  

 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 
 ۹٥,۱٤۰,۹۸۸ - - ۹٥,۱٤۰,۹۸۸ سندات
 ٤۱,۰۰٥,۰۰۰ ٤۱,۰۰٥,۰۰۰ - - صكوك
 ۸,۰۹٥,۳۸۲ -  ۸,۰۹٥,۳۸۲ صناديق

 ۳,۲۲۳,۰۷۸ ۳,۲۲۳,۰۷۸ - - أسهم
 ۱٤۷,٤٦٤,٤٤۸ ٤٤,۲۲۸,۰۷۸ - ۱۰۳,۲۳٦,۳۷۰ اإلجمالي

 
 

 
۲۰۱۲  

 لایر سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 
 ۹۳,۰۸٤,٥۰٥ - - ۹۳,۰۸٤,٥۰٥ سندات
 ٤٦,۱۰۰,٥۰۰ ٤٦,۱۰۰,٥۰۰ - - صكوك
 ۳,۰۳۹,۳۳٦ - - ۳,۰۳۹,۳۳٦ صناديق

 ۳,۲۲۳,۰۷۸ ۳,۲۲۳,۰۷۸ - - أسهم
 ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹ ٤۹,۳۲۳,٥۷۸ - ۹٦,۱۲۳,۸٤۱ اإلجمالي

 
 

 
األول و المستوى الثاني لقياس القيمة العادلة  و ليس هناك تحويالت إلى أو خارج المستوى لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 

 .۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱و السنة المنتهية في ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱لسنةالثالث لقياس القيمة العادلة خالل ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۳۱ 
 

 األطراف ذات العالقةرصدة مع المعامالت و األ .۱٥
ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱المنتهية في  سنةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل ال

 :۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱و  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱وأرصدة المتعلقة بها كما في  ۲۰۱۲

 طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة
۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
تحت السيطرة، تحت سيطرة  منشأت

مشتركة أو يمارس عليه تأثيرا هاما 
 من أطراف ذات عالقة

 ۳٤,۳۷۱,٤۳۸ ۲۳,۰۳۳,۰٦۲ أقساط التأمين المكتتبة -

 ۲۲,۰۸٥,۷۳۱ ٦٦,۸۹۳,٥۳۷ أقساط إعادة التأمين المسندة -

 ٤,٥٥۲,۹۱٤ ۱۳,۹۲۰,٤۹۱ إجمالي المطالبات المدفوعة - 

المطالبات حصة معيد التأمين من  -
 ٤,۹۳۳,٦۲۳ ۳۱,۷۸۹,۲۷٦ المدفوعة

 

 ٦,۸۹۳,۲٤۳ ٥,٦٤۷,۳٤۷ مصاريف عموالت -

 ۱,۰٤۳,۸٥۹ ٤,۰۲۹,۰۲۳ دخل عموالت -

   مصاريف أخرى 

 ۲,٥٤۰,۲٤۰ ۲,۷۹٥,٤۲۷ العمل كطرف إداري ثالث أتعاب -
 ٦,٤٦۳,٦٤۹ ٦,٦۳۳,۳۳۰ مكافأت ومصاريف متعلقة بها كبار موظفي اإلدارة 

 ۱۹۸,۰۳۰ ۱۸۳,۰۰۰ ومصاريف متعلقة بهاأتعاب  اإلدارةأعضاء مجلس 
 

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

تدار جميع اإلستثمارات المربوطة بوحدات و بعض اإلستثمارات المتاحة للبيع الهامة من قبل شركة . لشركةالمالي التنفيذي با والمدير
 .)شركة منتسبة(  حليفة شركة السعودي الفرنسي كابيتال

 
 .)مساهم للشركة( البنك السعودي الفرنسيلدى بيتها محتفظ بها النقدية وشبه النقدية الحسابات البنكية، و أغلتتضمن 

 

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

 طبيعة المعاملة أطراف ذات عالقة
  ۲۰۱۳  

 لایر سعودي
۲۰۱۲  

 لایر سعودي
تحت السيطرة، تحت سيطرة  منشأت

مشتركة أو يمارس عليه تأثيرا هاما 
 ۲,۷۸۸,۱٥۳ ۱,۳٦٤,٤۲۳ مصاريف مستحقة  - من أطراف ذات عالقة

 ۱۳,۳۰٦,۸۹٦ ۱۰,۳۹٦,۳۸۱ أقساط تأمين مستحقة، صافي  - 
 ۱٥,٤۲٦,۰۷٤ ٥۳,۷٦۸,٤۰٦ أرصدة إعادة تأمين دائنة - 
 ٤,۱۱۲,۸۰۲ ۲,۰۹٥,۰۰۳ مطالبات تحت التسوية - 

 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۳۲ 
 

 تتمة -رصدة مع أطراف ذات العالقة األمعامالت و ال .۱٥

تحويل المخاطر أي جي  أليانزبرمودا،  –مينا هولدينج  أليانزأ، .ن.س أليانز: (تشمل األطراف ذات العالقة الجهات التالية
المخاطر العالمية الواليات المتحدة  أليانزورلد وايد كير،  أليانز، أي جي العالمية المتخصصة أليانز، شركة اليانز فرنسادبي، 

المخاطر العالمية هولندا،  أليانزهونج كونج،  أليانززيورخ،  إيه .س أليانزبلجيكا، يولر هيرمس،  أليانز، للتأمين األمريكية
الفرنسية  الشركة السعودية، البنك السعودي الفرنسي، وكالة السعودي الفرنسي للتأميننيوزيلندا،  أليانزسنغافورة،  أليانز

 .السعودي الفرنسي كابيتالو ، نكست كير السعودية،   للتأجير

 
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين .۱٦
  ۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
 ٦,۰۲۹,٥۱۰  ٦,٥۸۹,۳۸۳  الرصيد في بداية السنة

 ۱,۲۸۳,٤۸٦  ۳,۰٦۱,٦۷۳  المحمل للسنة 
 (۷۲۳,٦۱۳)  (۱,۱۹۳,۹٥٦)  المدفوع خالل السنة

 ٦,٥۸۹,۳۸۳  ۸,٤٥۷,۱۰۰  الرصيد في نهاية السنة 
 

 مكتسبةالتأمين غير الأقساط  .۱۷
  ۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
     

 ٦٦,٤۰۰,٥۷٦  ٦٦,۲۳٤,۷۷٦  الرصيد في بداية السنة
 ۳٥۲,۳۱٥,٦٤۷  ٤۰۲,۹٦۳,۱۹۹  صافي األقساط المكتتبة خالل السنة 

 (۳٥۱,۷٥۰,۳٦۰)  (۳٥٤,٥۰۸,٥٦٤)  صافي األقساط المكتسبة خالل السنة 
  ۱۱٤,٦۸۹,٤۱۱  ٦٦,۹٦٥,۸٦۳ 

 ۸٥,٤٦٤,۳٥۳  ۱٥٦,۰۹٤,۲٥۳  حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة: يضاف
 (۷۳۱,۰۸۷)     -  الموقفة التأمين وثائق: يخصم

 ۱٥۱,٦۹۹,۱۲۹  ۲۷۰,۷۸۳,٦٦٤  الرصيد في نهاية السنة
 

 حسابيالحتياطي اإل .۱۸
 ۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
 

  ٤۷۲,٥۹٦,۹۳۲  ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ الرصيد في بداية السنة
  ٦۱,۸٤۰,۹۱۷       ٤۱,٦۷٦,۳۸۸   التغير في اإلحتياطي الحسابي والفائض خالل السنة 

  ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹  ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷ الرصيد في نهاية السنة 
 
 

 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۳۳ 
 

 مكتسبةالعموالت غير الدخل  .۱۹
  ۲۰۱۳ 

 لایر سعودي
 ۲۰۱۲ 

 لایر سعودي
 ۱٥,۰۹٦,٦۸٦  ۱۳,۳٤۰,۰۸۳  الرصيد في بداية السنة

 ۲۹,۰٦۲,۰۱۹  ۲٦,٥٥۸,٤۹۱  المستلمة خالل السنة العمولة 
 (۳۰,۸۱۸,٦۲۲)  (۲۷,۷۲۲,٦۸۸)  المكتسبة خالل السنة العمولة 

 ۱۳,۳٤۰,۰۸۳  ۱۲,۱۷٥,۸۸٦  الرصيد في نهاية السنة 
 
 

 مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى .۲۰

 ۲۰۱۳ 
 )لایر سعودي( 

 ۲۰۱۲ 
 )لایر سعودي( 

 عمليات التأمين 
عمليات 
 عمليات التأمين  المساهمين

عمليات 
 المساهمين

 - ٤,۱۱۱,٥٤۳          - ٤,۹٥٤,۱٤۲ مكافآت مستحقة
 - ٦۸٥,۹٤۸          - ۱,۲٤۹,۱۳۰ أتعاب فحص وأشراف

 - ۸۲۳,۲٤٤          - ٦۱٦,٥۰۷ نظامية رسوم
 - ٤۷۰,۳۸۱          - ۲۸۹,٦۲۸ أتعاب مهنية وإستشارية

 - ٤,۸۸٦,٥۸٤          - ۷,۱۰۱,۳٥۰ مطالبات مستحقة
 -     -          - ۱۸,٥۹۲,۲۹۲ مستحق إلى أطراف ذات عالقة، صافي

 ۹۱,٦۲٥ ۱۸۲,۰۷۸  ۱۱۷,٥۲۲ ٦٦۱,۸۸۸ أخرى
 ۳۳,٤٦٤,۹۳۷ ۱۱۷,٥۲۲  ۱۱,۱٥۹,۷۷۸ ۹۱,٦۲٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۳٤ 
 

 جدول تطور المطالبات  .۲۱
 

المطالبات صافي المطالبات المبلغ عنها و كذلك صافي المطالبات المتكبدة و التي تشتمل على صافي  ،أدنا يعكس الجدول
بتاريخ كل قائمة  ) ماعدا المطالبات لمنتوجات تأمين الحماية واإلدخار(غير مبلغ عنها لكل سنة من سنوات الحوادث الالمتكبدة و

إن تطور التزامات التأمين يوفر مقياسا لمقدرة الشركة على تقدير . مركز مالي بما في ذلك الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
التأمين و ذلك لمواجهة التطورات السلبية  بأعمالالحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق لتسعى الشركة . القيمة النهائية للمطالبات

أصبحت التكلفة النهائية للمطالبة أكثر تأكيدا، فإن التطورات السلبية ستنتهي ات ولبالمستقبلية، وكلما تطورت المطاللمطالبات 
و لالحتفاظ باحتياطيات كافية، . جزء من االحتياطيات المجنبه في سنوات الحوادث السابقة عكس قيدمما يترتب على ذلك 

ستقوم الشركة  ،و لالحتفاظ باحتياطيات كافية. مجنبة في سنوات الحوادث السابقةستقوم الشركة بتحويل مبالغ االحتياطيات ال
بتحويل مبالغ اإلحتياطيات المعكوسة إلى احتياطيات الحوادث للسنوات الحالية حيث أن تطور المطالبات سيكون أقل درجة 

 .وهناك عدم تأكد أكبر من التكلفة النهائية للمطالبات
 :ثي للمطالبات حسب سنوات الحوادث ألخر خمس سنوات كما يليتم إعداد التحليل المثل

۳۲۰۱       

 اإلجمالي ۲۰۱۳ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ و ماقبل ۲۰۰۹ سنة الحادث
 لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایر سعودي 

       :ةلنهائيتقدير تكلفة المطالبات ا

         - ۱۲۸,۹۰۱,۸۹۷ ۱۰٤,۹۱۲,۲٦٥ ۱۰۲,٦٤۹,۸۸۱ ۹۸,۷۹۸,۲٤۲ ٥۹,۰٥۰,۳۷٤ في نهاية سنة الحادث

         -         - ۱۱۳,۲۷٦,۱۲٤ ۱۱۹,٤٤٦,۲٦٦ ۱۲۱,٤٦٦,۳٦۹ ۷۰,٦۹۹,۰۹۸ بعد سنة

         -         -         - ۱۱۷,۰٦٥,۲٤۳ ۱۱۸,۰٤٥,۷۰۳ ۷۱,٤۰۹,۸۹۱ بعد سنتين

         -         -         -         - ۱۱٥,٥۱٥,۱۷۲ ٦۹,۷۳۹,٦٥٥ بعد ثالث سنوات

         -         -         -         -         - ٦۹,۸٤۰,۹٥۳ بعد أربع سنوات

لمطالبات لصافي االتقدير الحالي 

 ٥٤٤,٥۹۹,۳۸۹ ۱۲۸,۹۰۱,۸۹۷ ۱۱۳,۲۷٦,۱۲٤ ۱۱۷,۰٦٥,۲٤۳ ۱۱٥,٥۱٥,۱۷۲ ٦۹,۸٤۰,۹٥۳ المتراكمة

 (٤۸۸,٥۸۲,۸۷۰) (۸۲,۸۳۹,٤٤۷) (۱۰۸,۱٥٦,٦٥۳) (۱۱۳,۲۲٤,۹۲۸) (۱۱٥,۱٤٥,٦۲۸) (٦۹,۲۱٦,۲۱٤) المتراكمة حتى تاريخهالدفعات 

المدرجة في  صافي المطلوبات

 ٥٦,۰۱٦,٥۱۹ ٤٦,۰٦۲,٤٥۰ ٥,۱۱۹,٤۷۱ ۳,۸٤۰,۳۱٥ ۳٦۹,٥٤٤ ٦۲٤,۷۳۹ قائمة المركز المالي

 
البيئية واالقتصادية، واضطرابات ، الفيضانات،عدة عوامل مثل الكوارث الطبيعية بالمطالبات  حجم و تكرارتأثر ييمكن أن 

 المبينه التدابير باتباعتقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر . إلخفي الغالف الجوي، وتركيز المخاطر، وأعمال الشغب المدني 
 .إعادة التأمينوأحداث الشغب باستخدام ترتيبات  كوارثتعرضها لمن الشركة  وقد حدت. أعاله

ومع ذلك، هذه المبالغ . بموجب عقود التأمين في نهاية السنة كافية المطالبات تحت التسوية المستحقةتعتقد الشركة أن 
المطالبات التأمينية  تتأثر. الماليةالقوائم في  درجةالم عن المطالبات المستحقةالمدفوعات الفعلية قد تختلف  و محددةليست 

 تأكدمحددة مثل التغييرات التشريعية أو عدم ال اتمتغيرلا أثرلم يكن من الممكن قياس . فتراضات مختلفةاب المستحقة تكون
في  ٥بنسبة  التأمين يالمطالبات المستحقة مع معيدومع ذلك، يتم تحليل حساسية للتغيرات في صافي . في عملية التقدير

إن التغير اإلفتراضي  .ثابتةمع الحفاظ على جميع االفتراضات األخرى  فئة من فئات التأمينالمائة بشكل منفصل لكل 
لایر  ۱۷,۷۳۳,٥۳۸: ۲۰۱۲( لایر سعودي ۱۷,۷۲٥,٤۲۸بمبلغ الدخل على ٪ في نسبة المطالبات سيؤثر ٥بواقع 

  ).سعودي
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۳٥ 
 

 الزكاة و ضريبة الدخل .۲۲
 :كاآلتيمخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنة  كان

  ۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

۲۰۱۲ 
 لایر سعودي

 ۲,۰۲۲,۱۸٥ ۲,۲۱۳,٤٦۳  مخصص الزكاة 
 ۹۹۸,۰۸٥ ۱,۸۳۸,٦٥٥  مخصص ضريبة الدخل 

  ٤,۰٥۲,۱۱۸ ۳,۰۲۰,۲۷۰ 

 الزكاة  ) أ
 :تم احتساب  مخصص السنة الحالية وفقا لألساس التالي

  ۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

۲۰۱۲ 
 لایر سعودي

    
  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰  رأس المال

 (٥,۳۸۹,۲٤٦) ۷,۳۷٥,٥۲۹       و مخصصات أول المدةحتياطيات اإل
 (۲۱,۲۳٤,٥۱۸) (۲٦,٤۳۱,۷۳۲)  الرصيد الختامي للموجودات طويلة األجل

  ۱۸۰,۹٤۳,۷۹۷ ۱۷۳,۳۷٦,۲۳٦ 
 ۱۱,۸۱٤,۰۳۷ ۲۱,۷٦۳,٦۰٥  السنة الخاضع للزكاة دخل

 ۱۸٥,۱۹۰,۲۷۳ ۲۰۲,۷۰۷,٤۰۲  الوعاء الزكوي
 ۸۰,۸۸۷,٤۰۷ ۸۸,٥۳۸,٥۳۹  من وعاء %)٤۳,٦۷۸(حصة المساهمين السعوديين 

 ۲,۰۲۲,۱۸٥ ۲,۲۱۳,٤٦۳  على حصة المساهمين السعوديين %۲,٥الزكاة بواقع 

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الدخل 
 .الخاضع للزكاة

    الدخلضريبة )  ب
 :مخصص السنة الحالية وفقا لألساس التالي  تم احتساب

  ۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

 ۲۰۱۲ 
 لایر سعودي

     
 ۱۰,۲۷۹,۸٤۹  ۱۲,۸۱٥,۹٤۸  لسنةاصافي دخل 

 ۹,۱٥۷,۲۷٥  ۱۰,۷۳٤,۲٥٥  مصاريف غير قابلة للخصم: يضاف
 (۷,٦۲۳,۰۸۷)  (۱,۷۸٦,٥۹۸)  مصاريف قابلة للخصم: يخصم

 (۲,۹٥۳,٥۰۸)  (٥,٤٤۰,۸۹۸)  تعديل الخسائر المتراكمة
 ۸,۸٦۰,٥۲۹  ۱٦,۳۲۲,۷۰۷  الدخل الخاضع للضريبة

 ٤,۹۹۰,٤۲۷  ۹,۱۹۳,۲۷٥  %)٥٦,۳۲۲(السعوديين  غير حصة المساهمين
 ۹۹۸,۰۸٥  ۱,۸۳۸,٦٥٥  %)۲۰(  بواقع  الدخل مخصص ضريبة
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۳٦ 
 

 تتمة -الزكاة و ضريبة الدخل  .۲۲
 
 :يلي كماهي الدخل المستحقة  وضريبة حركة الزكاةإن  ) ج

  ۲۰۱۳ 
 لایر سعودي

 ۲۰۱۲ 
 لایر سعودي

     
  ۱,۸۲٤,٤٥۳  ٤,٤۲۰,۱۷۳  المستحقة وضريبة الدخل لزكاةلالرصيد اإلفتتاحي 

  ۳,۰۲۰,۲۷۰  ٤,۰٥۲,۱۱۸        المحمل خالل السنة 
 (٤۲٤,٥٥۰)  (۹۸٤,۸۸۳)     المدفوع خالل السنة 

  ٤,٤۲۰,۱۷۳  ۷,٤۸۷,٤۰۸  وضريبة الدخل المستحقة لزكاةلالرصيد الختامي 

 الموقف الزكوي والضريبي ) د
إلى  ۲۰۰۸ديسمبر  ۳۱المنتهية في  واتقدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إلى مصلحة الزكاة والدخل للسن

قامت الشركة بتقديم إعتراض على الربط الزكوي لمصلحة  .وال تزال الشركة في إنتظار الربط لتلك السنوات۲۰۱۲
مارات تثإس استبعاد مليون لایر سعودي نتيجة ٥.۸۹قدره   والذي طلب من الشركة لدفع زكاة إضافيةالزكاة و الدخل 

مخصص الزكاة اإلضافية في  بقيدقامت الشركة  .۲۰۱۲و  ۲۰۱۱، ۲۰۱۰طويلة األجل من الوعاء الزكوي للسنوات 
 .ائم الماليةالقو

 إلى مصلحة الزكاة ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱صدد تقديم اإلقرارات الزكوية و الضريبية للسنة المنتهية في بإن الشركة  
 .و الدخل 
 

 رأس المال .۲۳
، ۲۰۱۲و ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱لایر سعودي كما في  ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰يتكون رأس المال المصرح به والمصدر من 

 . لایر سعودي للسهم الواحد ۱۰سهم، بقيمة أسمية قدرها  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ويتكون من 
 
 يزي لالشتراك في األسهم البرنامج التحف .۲٤

 
، أحد كبار أليانزشتراك في برنامج األسهم العالمية التابع لمجموعة كبار موظفي اإلدارة بالشركة مؤهلون لإل إن

وكشرط مسبق لالشتراك في هذه البرامج التحفيزية لألسهم . وحدات أسهم مقيدةيتكون البرنامج من . المساهمين بالشركة
عدد معين من حقوق وحدات األسهم المقيدة ) الموظفون المؤهلون( الشركة المسددة نقداً، سيمنح كبار موظفي اإلدارة

 .أليانزلدى مجموعة ن في العمل يالمؤهلوذلك في حالة بقاء الموظفين 
 

تقاس االلتزامات بموجب البرامج أعاله بالقيمة العادلة كما في تاريخ قائمة المركز المالي وذلك على أساس بيانات 
عمليات التأمين الدخل ليتم إثبات القيمة العادلة المحددة لهذه االلتزامات في قائمة . أليانزاألسعار المقدمة من مجموعة 

وقد تم تغطية أية تغيرات مستقبلية منذ تاريخ منح الخيار في القيمة . لتزامستحقاق ولحين سداد اإلعلى مدى فترة اإل
وضع حد / تحديد تم ، وبالتالي أليانزوبرنامج وحدات األسهم المقيدة في المبالغ النهائية لدى مجموعة عادلة لبرنامج ال

 لایر سعودي ٦٦۸,۱۲٥مبلغ  قيدتم  ,۳۱۲۰ديسمبر  ۳۱خالل السنة المنتهية في  . أعلى لاللتزام الخاص بالشركة
 ).لایر سعودي ٦٦۰,۰۰۰: ۲۱۲۰( برنامج األسهم العالميةكمستحقات ل
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۳۷ 
 

 نظاميالحتياطي اإل .۲٥
 

 هذامن صافي دخل السنة إلى اإلحتياطي النظامي حتى يساوي % ۲۰طبقاً للنظام األساسي، يجب على الشركة أن تحول 
لم تقم الشركة بتحويل أي مبلغ إلى  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ونظراً للخسائر المتراكمة كما في . اإلحتياطي رأس المال

 .اإلحتياطي النظامي
 

 مكتسبةالمكتتبة و القساط األ .۲٦
 

 ۲۰۱۳ 
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 
 ۲۳٤,٥٥۸,۷٤۱ (۳۳۳,۷٥٤,۲۸۱) ٥٦۸,۳۱۳,۰۲۲ التأمين العام

 ۱٦۸,٤۰٤,٤٥۸ (۹,۱٥۷,۳۳۰) ۱۷۷,٥٦۱,۷۸۸ تأمين الحماية واإلدخار

  ٤۰۲,۹٦۳,۱۹۹ (۳٤۲,۹۱۱,٦۱۱) ۷٤٥,۸۷٤,۸۱۰ األقساط المكتتبة

 (٤۸,٤٥٤,٦۳٥) ۷۰,٦۲۹,۹۰۰ (۱۱۹,۰۸٤,٥۳٥) أقساط التأمين غير المكتسبة التغير في

 ۳٥٤,٥۰۸,٥٦٤ (۲۷۲,۲۸۱,۷۱۱) ٦۲٦,۷۹۰,۲۷٥ األقساط المكتسبة
 

 ۲۰۱۲ 
 )لایر سعودي( 

 صافي حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 ۱۷۲,۸٥۹,۰٦۱ (۲٤۳,۷۷۳,۲۷۸) ٤۱٦,٦۳۲,۳۳۹ التأمين العام
 ۱۷۹,٤٥٦,٥۸٦ (۲٥,۱٤۳,۰۹۳) ۲۰٤,٥۹۹,٦۷۹ تأمين الحماية واإلدخار

 ۳٥۲,۳۱٥,٦٤۷ (۲٦۸,۹۱٦,۳۷۱) ٦۲۱,۲۳۲,۰۱۸ األقساط المكتتبة

 (٥٦٥,۲۸۷) (۳٤,٤۳۳,۹۹۲) ۳۳,۸٦۸,۷۰٥ التأمين غير المكتسبةالتغير في أقساط 

 ۳٥۱,۷٥۰,۳٦۰ (۳۰۳,۳٥۰,۳٦۳) ٦٥٥,۱۰۰,۷۲۳ األقساط المكتسبة
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۳۸ 
 

 داريةاإلعمومية و المصاريف ال  .۲۷
 

 ۲۰۱۳ ديسمبر ۳۱للسنة المنتهية في  
  )لایر سعودي( 

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 )لایر سعودي( 

 عمليات المساهمين عمليات التأمين  عمليات المساهمين عمليات التأمين 
 ٦۱۷,٤۱۰ ٥۲,۳۰٦,٥۷۱  ۷۱٤,٦۸۷ ٥۲,۱۲۱,۲٦٦ تكاليف موظفين
         - ۷,۲۷۳,۱٦۷     -                ٥,۱٤۲,۱۹۷ أتعاب استشارية

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
         - ٥,۸۸۷,٦۰۷     -                ٤,٤۸٦,۳۱٤ )۱۱إيضاح (

         - ۳,۰۲۰,۹۹۳     -                ۲,۸۲۲,۲۸۳ إيجار
         - ۱,٦۱٤,۰۳٤     -                ۱,٤۰۷,۰۹٦ )٦إيضاح (إستهالك 

         - ۱,٥۲۲,۳۱۰     -                ۱,۳۹۱,٤۷۰ إصالح و صيانة
         - ۱,٤٤٤,۷٦۰     -                ۱,۱۰۹,۸٤۲ بريد و هاتف

         - ٤۹٦,۱۰۳     -                ٥۹٥,۱۲٦ دعاية و إعالن
         - ۳۳٤,۷۰٥     -                ٤۷۸,۰۳٦ سفر و إنتقاالت

 ۷۰,۲۰٦ ۱۲۷,۸۲٤  ٦٤,٥۹۹ ۱۱۸,۳۹۷ مصاريف مجلس اإلدارة
         - ۱,۹۸٦,٤۰۱     -                ۳,۱٦۱,۹۸۰ أخرى

 ۷۲,۸۳٤,۰۰۷ ۷۷۹,۲۸٦  ۷٦,۰۱٤,٤۷٦ ٥۸۷,٦۱٦ 
 

 
 إدارة المخاطر .۲۸

 
 إستراتيجية إدارة المخاطر

 
 .ستراتيجية شاملة إلدارة المخاطر لفهم وإدارة أنواع المخاطر الناجمة عن عملياتها التجارية األساسيةإالشركة  لدى

 

. د تواجه الشركةاألخطار الكامنة التي ق بشأن المتاحةالخبرات السوق و ظروفأثر إن اإلستراتيجية تأخذ بعين اإلعتبار 
القطاعات     جميع لتشملولكنها ممتدة  واحد من األعمالعلى األخطار المرتبطة بقطاع  ليست مقتصرةإن اإلستراتيجية 

 .األخرى
 

تراتيجية إدارة المخاطر مع مراعاة بشكل دوري بمراجعة وتحديث إس لشركةبايقوم مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
 .لشركةالداخلية و الخارجية لالتطورات 

 

 هيكل إدارة المخاطر
 .يم ومراقبة المخاطروتقيتم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة 

 
 
 
 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

۳۹ 
 

 تتمة -إدارة المخاطر  .۲۸
 

 :قبل اإلدارة للتقليل منها المتبعة منطريقة الولمخاطر التي تواجهها الشركة ل ملخصفيما يلي 
 
 التشغيليةمخاطر ال ) أ
 

والتي يمكن , واألخطاء البشرية غشال, ن فشل في النظام أو الرقابةعجة هي مخاطر الخسارة النات تشغيليةمخاطر الال
من خالل  التشغيليةمخاطر التقوم الشركة بإدارة . وعواقب تنظيمية وقانونية, فقدان للسمعةمالية و خسارةأن تنتج عنها 

 .اإللتزامو التدقيق الداخلي بما في ذلكداخلية والمراقبة اللمهام واوفصل , الضوابط المناسبة
 

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

. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب تكرار المطالبات أو أن مبالغ المطابات يكون أكبر من المتوقع. بشكل يفوق التوقعات
تقوم . من أن مستويات هذه المخاطر تكون في الحدود المتوقعة وتتابع الشركة مخاطر التأمين بشكل منتظم للتأكد

 سؤليةالمركبات، الحريق، السرقة، البحري، الهندسي و المالشركة، بشكل رئيسي، بتغطية مخاطر التأمين الطبي، 
 .تتركز المخاطر الناجمة عن عقود التأمين أعاله بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية .العامة

 
 اإلدخارو يةالحما

تدار هذه المخاطر من  .للمؤمن )إعاقة دائمة أو مؤقتة( اة و المرضوفإن الخطر الرئيسي للحماية و الدخار هو ال
 تتضمن، تنفذ عند اإلكتتابهناك مستويات مختلفة  .ذات فعالية عالية وواضحة المعالمخالل استراتيجية اكتتاب 

كما تقوم . االستشاريين و فحوصات طبية شاملة/ ، تقارير من المتخصصين طبي، و استبيان االقرار بالحالة الصحية
 ال، نمط الحياة و المهنية للتأكد من درجة المخاطرة التي يحملها المؤمن و تحديد ما إذا كان أو الماليباإلكتتاب شركة ال

 أساسيةحياة كصنف تيمكن أن 
 

إن مخاطر  .للمؤمن )إعاقة دائمة أو مؤقتة( اة و المرضفوو اإلدخار الجماعي هو ال يةإن الخطر األساسي للحما
تنفذ هناك مستويات مختلفة . على سبيل المثال الموظفين في نفس مكان العمل األحياءتركز  ةالوفيات مضاعفة نتيج

 االستشاريين و فحوصات/ ، تقارير من المتخصصين طبي، و استبيان اإلقرار بالحالة الصحية تتضمن، عند اإلكتتاب
مختلف قوم الشركة أيضا بالنظر لطبيعة النشاط المنفذ بواسطة المجموعة، حجم المجموعة، تكما .طبية شاملة

 .المناطق الجغرافية ، الخلفية الثقافية و التقسيم اليدوي والغير يدوي للعمال األشخاص حسب
 

إن محفظة الحماية و اإلدخار ألفراد العائلة أو المجموعة محمية من خالل اتفاقية إعادة تأمين فعالة تتوافق مع معايير 
حد أقصى لألقساط المبقاة للتأمين على هناك . اإلعاقة/ وهي تحمي الشركة من الخبرة العكسية للوفاة . مجموعة أليانز
إن المخاطر المتعددة و . ين و التي تحمي الشركة من خسارة كبيرة واحدةتحت  إتفاقية إعادة التأم الحياة بموجب

 .اإلتفاقيةمراكز المخاطر مغطاة أيضا بموجب هذه 
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٤۰ 
 

 تتمة -إدارة المخاطر  .۲۸
 

 )تتمة(مخاطر التأمين  ) ب
 

 التأمين العام
 

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

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

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

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

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

أتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة كما تقوم الشركة ب. 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
 
 مركباتال

السيارات هي مطالبات التعويض عن الوفاة واالصابات الجسدية واستبدال أو تصليح إن المخاطر الرئيسية لعقود تأمين 
 .سنة ۲۱السائقين الذين تخطوا سن / تقوم الشركة بإبرام وثائق تأمين شاملة فقط للمالكين. المركبات

السيارات، هي إن مستوى المبالغ التي تقضي المحاكم بدفعها لحاالت الوفاة ولألطراف المصابة وتكاليف استبدال 
الشركة باجراءات إلدارة المخاطر بهدف مراقبة  قومكما ت. العوامل االساسية التي تؤثر على مستوى المطالبات

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

 
 الحريق والسرقة

تقوم الشركة بإصدار وثائق تأمين . الممتلكات فإن أهم المخاطر المتعلقة بها هي الحريقعلى مين تأالبالنسبة لعقود 
 .للممتلكات التي تحتوي على أجهزة الكشف عن الحريق

 

تكلفة إعادة بناء الممتلكات تظهر . يتم إصدار هذه العقود بالرجوع إلى القيمة اإلستبدالية للممتلكات المؤمنة ومحتوياتها
بدال محتوياتها والوقت الالزم إلعادة بدء العمليات والذي تتوقف فيه اإلعمال هي العوامل الرئيسية التي تؤثر في وإست

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

 البحري
في هذا المجال في التعرض للخسائر أو األضرار باإلضافة إلى بالنسبة إلى التأمين البحري، تتمثل أبرز المخاطر 

 .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 
 .فردية ةين للحد من الخسائر بالنسبة ألي مطالبولدى الشركة تغطية إعادة التأم. الشحن



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

٤۱ 
 

 تتمة -إدارة المخاطر  .۲۸
 

 )تتمة(مخاطر التأمين  ) ب
 

 )تتمة(التأمين العام 
 

 الهندسي
 الترميم/ ألعمال البناء ضرر  حدوث هي خسارة أو في هذا المجالالمخاطر فإن أهم التأمين الهندسي، بالنسبة إلى 

لدى الشركة تغطية إعادة  .الزالزل وعاصفة البرد، الخ، انفجار أو مخاطر طبيعية مثل الفيضانات ،حريق نتيجة
 .فردية ةألي مطالببالنسبة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر 

 
 العامة لمسؤليةا

هي االلتزامات القانونية المترتبة على المؤمن في هذا المجال المخاطر فإن أهم العامة،  المسؤليةلتأمين على بالنسبة ل
، العمليات خارج أماكن عمل المؤمن عليهطرف ثالث أو إصابة بدنية أو أضرار في الممتلكات الناجمة وفاة تجاه 

 . المؤمن عليه قام بهاالتجارية أو المشاريع التي 
 

 ، وطبيعة أشغال المباني/ على أساس حجم أعمال الشركة أو قيمة العقد، طبيعة  وثائق التأمين هذهفي يتم اإلكتتاب 
 .فردية ةألي مطالببالنسبة لدى الشركة تغطية إعادة التأمين لهذه المخاطر للحد من الخسائر . المنفذة العقود

 
 

 مخاطر السيولة ) ج
الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة بالتزاماتها تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

٤۲ 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  .۲۸
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  ) ج

 محفظة االستحقاق
 السداد أو اإلنتفاع المتوقع للموجودات و المطلوباتيلخص الجدول أدناه 

تحليل اإلستحقاق على أساس تواريخ  اإلستحقاق 
 المتوقعه
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

 اإلجمالي مربوطة بوحدات غير متداولة متداولة )لایر سعودي(
     

     موجودات عمليات التأمين
 ۲,۷٥۷,۱٥۸ - ۲,۷٥۷,۱٥۸ - و مركبات أثات ومعدات مكتبية

 ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱ - - ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ۱٥٦,۰۹٤,۲٥۳ - - ۱٥٦,۰۹٤,۲٥۳ مكتسبةالقساط غير األحصة معيدي التأمين من 

 ۱۷,٥۳۲,۳٤٤ - - ۱۷,٥۳۲,۳٤٤ تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة
 ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦ ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦  - إستثمارات مربوطة بوحدات

 ۳۹,۷۰٤,۳۹۳ - ۳۹,۷۰٤,۳۹۳ - إستثمارات متاحة للبيع
 ۲۳۹,۲٥۳,۳۱۲ - - ۲۳۹,۲٥۳,۳۱۲ أقساط تأمين مستحقة، صافي

 ۳۹,۲٤۳,۹۲۹ - - ۳۹,۲٤۳,۹۲۹ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ٦,۲٦۲,۰٥۹ - - ٦,۲٦۲,۰٥۹ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ٥۰,۲۰٦,٦۱۱ - - ٥۰,۲۰٦,٦۱۱ نقدية وشبه نقدية
 ٦۷۹,۰۲۰,٤۷۹ ٤۲,٤٦۱,٥٥۱ ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦ ۱,۲۹٥,۰٥٦,٥۱٦ 

     موجودات المساهمين
 ۲۰,۰۷٦,۰۲٥ - ۲۰,۰۷٦,۰۲٥ - وديعة نظامية

 ۱٤۷,٤٦٤,٤٤۸  ۱٤۷,٤٦٤,٤٤۸ - إستثمارات متاحة للبيع
 ۱۰,۰۸۳,۳٥۰ - - ۱۰,۰۸۳,۳٥۰ مستحق من عمليات التأمين

 ۱,۰۳۳,۰۰٥ - - ۱,۰۳۳,۰۰٥ وموجودات أخرى مدفوعات مقدماً 
 ۱,۸۱٥,۳۱۰ - - ۱,۸۱٥,۳۱۰ نقدية وشبه نقدية

 ۱۲,۹۳۱,٦٦٥ ۱٦۷,٥٤۰,٤۷۳ - ۱۸۰,٤۷۲,۱۳۸ 
     مطلوبات عمليات التأمين

 ۸,٤٥۷,۱۰۰  ۸,٤٥۷,۱۰۰ - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ۲۷۰,۷۸۳,٦٦٤ - - ۲۷۰,۷۸۳,٦٦٤ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ۱۲,۱۷٥,۸۸٦ - - ۱۲,۱۷٥,۸۸٦ دخل عموالت غير مكتسبة
 ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷ ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷ - - إحتياطي حسابي

 ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ - - ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ مطالبات تحت التسوية
 ۹۳٦,۱۱٦ - - ۹۳٦,۱۱٦ قساط األإحتياطي العجز في 

 ۱۰,۰۸۳,۳٥۰ - - ۱۰,۰۸۳,۳٥۰ عمليات المساهمينمستحق الى 
 ۱٥۷,۱۷٤,۲٤۱ - - ۱٥۷,۱۷٤,۲٤۱ تأمين دائنةأرصدة إعادة 

 ۳۳,٤٦٤,۹۳۷ - - ۳۳,٤٦٤,۹۳۷ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۷۱۱,۰٦۲,٦۸٤ ۸,٤٥۷,۱۰۰ ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷ ۱,۲۹٥,٦۳٤,۰۲۱ 

     مطلوبات المساهمين
 ۷,٤۸۷,٤۰۸ - - ۷,٤۸۷,٤۰۸ دخلالزكاة وضريبة مخصص ال

 ۱۱۷,٥۲۲ - - ۱۱۷,٥۲۲ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ۷,٦۰٤,۹۳۰ - - ۷,٦۰٤,۹۳۰ 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

٤۳ 
 

 
 )تتمة(إدارة المخاطر  .۲۸

 

 )تتمة(مخاطر السيولة  ) ج
 

اإلستحقاق  تواريخ  تحليل اإلستحقاق على أساس
 هالمتوقع
 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في 

 اإلجمالي مربوطة بوحدات غير متداولة متداولة )لایر سعودي(
     

     موجودات عمليات التأمين
 ۳,۷۹٥,۰۸۷ - ۳,۷۹٥,۰۸۷ - و مركبات ومعدات مكتبيةأثات 

 ۹٦,۹٥۱,۱۲۳ - - ۹٦,۹٥۱,۱۲۳ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ۸٥,٤٦٤,۳٥۳ - - ۸٥,٤٦٤,۳٥۳ مكتسبةالقساط غير األحصة معيدي التأمين من 

 ۱۲,۳۲۸,۱۲٤ - - ۱۲,۳۲۸,۱۲٤ تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة
 ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤ ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤ - - بوحدات إستثمارات مربوطة

 ۲۹,۸۸۱,۱۸٥ - ۲۹,۸۸۱,۱۸٥ - إستثمارات متاحة للبيع
 ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥ - - ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥ أقساط تأمين مستحقة، صافي

 ۲۳,۹۰۰,٥۳٤ - - ۲۳,۹۰۰,٥۳٤ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ۲,۰۷۰,۷۱۰ - - ۲,۰۷۰,۷۱۰ مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى

 ۳۲,۹۸۷,۳٥٤ - - ۳۲,۹۸۷,۳٥٤ نقديةنقدية وشبه 
 ۳۸۲,٤۱۹,٥۱۳ ۳۳,٦۷٦,۲۷۲ ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤ ۹٤۹,۳۳٤,۳۸۹ 

     موجودات المساهمين
 ۲۰,۰۷٦,۰۲٥ - ۲۰,۰۷٦,۰۲٥ - وديعة نظامية

 ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹ - ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹ - إستثمارات متاحة للبيع
 ۱,٦۸٦,٦٤٥ - - ۱,٦۸٦,٦٤٥ مستحق من عمليات التأمين

 ۳,۸٥۷,۳٦۰ - - ۳,۸٥۷,۳٦۰ مقدماً وموجودات أخرىمدفوعات 
 ۳٤۱,٥۱۰ - - ۳٤۱,٥۱۰ نقدية وشبه نقدية

 ٥,۸۸٥,٥۱٥ ۱٦٥,٥۲۳,٤٤٤ - ۱۷۱,٤۰۸,۹٥۹ 
     مطلوبات عمليات التأمين

 ٦,٥۸۹,۳۸۳ - ٦,٥۸۹,۳۸۳ - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ۱٥۱,٦۹۹,۱۲۹ - - ۱٥۱,٦۹۹,۱۲۹ أقساط تأمين غير مكتسبة

 ۱۳,۳٤۰,۰۸۳ - - ۱۳,۳٤۰,۰۸۳ دخل عموالت غير مكتسبة
 ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ - - إحتياطي حسابي

 ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ - - ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ مطالبات تحت التسوية
 - - - - قساط األإحتياطي العجز في 

 ۱,٦۸٦,٦٤٥ - - ۱,٦۸٦,٦٤٥ عمليات المساهمين مستحق الى
 ۸۲,۹۹۸,۹۰۲ - - ۸۲,۹۹۸,۹۰۲ أرصدة إعادة تأمين دائنة

 ۱۱,۱٥۹,۷۷۸ - - ۱۱,۱٥۹,۷۷۸ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٤۰۷,۷٤٥,۲۷۲ ٦,٥۸۹,۳۸۳ ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ ۹٤۸,۷۷۲,٥۰٤ 

     مطلوبات المساهمين
 ٤,٤۲۰,۱۷۳ - - ٤,٤۲۰,۱۷۳ دخل الزكاة وضريبة مخصص ال

 ۹۱,٦۲٥ - - ۹۱,٦۲٥ مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ٤,٥۱۱,۷۹۸ - - ٤,٥۱۱,۷۹۸ 

 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

٤٤ 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  .۲۸
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  ) ج
يلخص الجدول أدناه تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات 

يتم تحديد مطلوبات عقود التأمين، وموجودات إعادة التأمين، . المتوقعة المتبقية، شاملة أقساط التأمين المستحقة
. دفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التأمين التي تم إثباتهاومحفظة اإلستحقاق، على أساس الزمن المقدر لصافي الت

وقد تم إستبعاد أقساط التأمين غير المكتسبة، وحصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة من التحليل ألنها 
 . اً تقديمها فور قد تماإلخطار  وكأنيتم إعتبار الدفعات التي تتطلب إخطار . ليست إلتزامات تعاقدية

 
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

 )لایر سعودي(
تاريخ بدون 

 اإلجمالي سنوات ٥أكثر من  سنوات ٥-۲ ةسنة واحد لغاية إستحقاق محدد
      

      موجودات عمليات التأمين
حصة معيدي التأمين من 
 ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱         -         - ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱         - المطالبات تحت التسوية

 ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦         -         -         - ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦ إستثمارات مربوطة بوحدات
 ۳۹,۷۰٤,۳۹۳   ۲٤,٥۸٥,۰۹٤         -         - ۱٥,۱۱۹,۲۹۹ إستثمارات متاحة للبيع

 ۲۳۹,۲٥۳,۳۱۲         -         - ۲۳۹,۲٥۳,۳۱۲         - أقساط تأمين مستحقة
 ۳۹,۲٤۳,۹۲۹           -         - ۳۹,۲٤۳,۹۲۹         - أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٥۰,۲۰٦,٦۱۱           -         - ٥۰,۲۰٦,٦۱۱         - نقدية وشبه نقدية
 ٥۸۸,٦۹۳,۷۸٤ ٥۹۹,۱۳۱,۸۲۳ -         ۲٤,٥۸٥,۰۹٤ ۱,۱۱۲,٤۱۰,۷۰۲ 

      موجودات المساهمين
 ۲۰,۰۷٦,۰۲٥         -         -         - ۲۰,۰۷٦,۰۲٥ وديعة نظامية

 ۱٤۷,٤٦٤,٤٤۸ ٦۲,۹۸۳,۲۳۸ ۷۲,۱٥۷,۷٥۰ ۱,۰۰٥,۰۰۰ ۱۱,۳۱۸,٤٦۰ إستثمارات متاحة للبيع
 ۱۰,۰۸۳,۳٥۰         -         - ۱۰,۰۸۳,۳٥۰         - مستحق من عمليات التأمين

 ۱,۸۱٥,۳۱۰         -         - ۱,۸۱٥,۳۱۰         - نقدية وشبه نقدية
 ۳۱,۳۹٤,٤۸٥ ۱۲,۹۰۳,٦٦۰ ۷۲,۱٥۷,۷٥۰ ٦۲,۹۸۳,۲۳۸ ۱۷۹,٤۳۹,۱۳۳ 

 
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 

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

      
      مطلوبات عمليات التأمين

 ۸,٤٥۷,۱۰۰ - - - ۸,٤٥۷,۱۰۰ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷ - - - ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷ إحتياطي الحسابي

 ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ - - ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰ - مطالبات تحت التسوية
 ۱۰,۰۸۳,۳٥۰ - - ۱۰,۰۸۳,۳٥۰ - مستحق إلى عمليات المساهمين

 ۱٥۷,۱۷٤,۲٤۱ - - ۱٥۷,۱۷٤,۲٤۱ - أرصدة إعادة تأمين دائنة
مصاريف مستحقة و مطلوبات 

 ۳۳,٤٦٤,۹۳۷ - - ۳۳,٤٦٤,۹۳۷ - أخرى
 ٥۸٤,٥۷۱,۳۳۷ ٤۲۷,۱٦۷,۰۱۸ - - ۱,۰۱۱,۷۳۸,۳٥٥ 

      مطلوبات المساهمين
مصاريف مستحقة و 

 ۱۱۷,٥۲۲ - - ۱۱۷,٥۲۲ - مطلوبات أخرى
 ۷,٤۸۷,٤۰۸ - - ۷,٤۸۷,٤۰۸ - زكاة مستحقة

 - ۷,٦۰٤,۹۳۰ - - ۷,٦۰٤,۹۳۰ 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

٤٥ 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  .۲۸
 

 )تتمة(مخاطر السيولة  ) ج
 

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في 
 )لایر سعودي(

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

      
      موجودات عمليات التأمين

حصة معيدي التأمين من 
 ۹٦,۹٥۱,۱۲۳         -         - ۹٦,۹٥۱,۱۲۳         - المطالبات تحت التسوية

 ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤         -         -         - ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤ إستثمارات مربوطة بوحدات
 ۲۹,۸۸۱,۱۸٥ ٤,۸٤۸,۷٥۰         -         - ۲٥,۰۳۲,٤۳٥ إستثمارات متاحة للبيع

 ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥         -         - ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥         - أقساط تأمين مستحقة، صافي
 ۲۳,۹۰۰,٥۳٤         -         - ۲۳,۹۰۰,٥۳٤         - أرصدة إعادة تأمين مدينة

 ۳۲,۹۸۷,۳٥٤         -         - ۳۲,۹۸۷,۳٥٤         - نقدية وشبه نقدية
 ٥٥۸,۲۷۱,۰۳۹ ۲۸۲,٥٥٦,۳۲٤         - ٦,۸٤۸,۷٥۰ ۸٤٥,٦۷٦,۱۱٥ 

      موجودات المساهمين
 ۲۰,۰۷٦,۰۲٥         -         -         - ۲۰,۰۷٦,۰۲٥ وديعة نظامية

 ۱٤٥,٤٤۷,٤۱۹ ٦۰,۰٦٥,٤٥٤ ٦۹,۰۱۹,٥٥۱ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ٦,۲٦۲,٤۱٤ إستثمارات متاحة للبيع
 ۱,٦۸٦,٦٤٥         -         - ۱,٦۸٦,٦٤٥         - مستحق من عمليات التأمين

 ۳٤۱,٥۱۰         -         - ۳٤۱,٥۱۰         - نقدية وشبه نقدية
 ۲٦,۳۳۸,٤۳۹ ۱۲,۱۲۸,۱٦ ٥٥۹,۰۱۹,٥٥۱ ٦۰,۰٦٥,٤٥٤ ۱٦۷,٥٥۱,٥۹۹ 

 
 

 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في 
 )لایر سعودي(

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

      
      عمليات التأمينمطلوبات 

 ٦,٥۸۹,۳۸۳ - - - ٦,٥۸۹,۳۸۳ مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ - - - ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ إحتياطي الحسابي

 ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ - - ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ - مطالبات تحت التسوية
 ۱,٦۸٦,٦٤٥ - - ۱,٦۸٦,٦٤٥ - مستحق إلى عمليات المساهمين

 ۸۲,۹۹۸,۹۰۲ - - ۸۲,۹۹۸,۹۰۲ - ذمم معيدي التأمين
مصاريف مستحقة و مطلوبات 

 ۱۱,۱٥۹,۷۷۸ - - ۱۱,۱٥۹,۷۷۸ - أخرى
 ٥٤۱,۰۲۷,۲۳۲ ۲٤۲,۷۰٦,۰٦۰ - - ۷۸۳,۷۳۳,۲۹۲ 

      مطلوبات المساهمين
مصاريف مستحقة و مطلوبات 

 ۹۱,٦۲٥ - - ۹۱,٦۲٥ - أخرى
 ٤,٤۲۰,۱۷۳ - - ٤,٤۲۰,۱۷۳ - زكاة مستحقة

 - ٤,٥۱۱,۷۹۸ - - ٤,٥۱۱,۷۹۸ 
 
 
 

 



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

 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

٤٦ 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  .۲۸
 

 مخاطر اإلئتمان)  د
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر 

فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي  لكافةبالنسبة . لخسارة مالية
 . فصح عنها في قائمة المركز الماليتتعرض لها الشركة القيمة الدفترية الم

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

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

 .يؤكد متانة وضعها المالي وبما ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان

تكمن سياسة . تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تأمين وإعادة تأمين فقط مع جهات معترف بها وذات سمعة جيدة *
إضافة إلى . ضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية االئتمانيةالشركة بأن يخ

ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التأمين وإعادة التأمين بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر 
 . الديون المعدومة

 لوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وسيط تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة با *

 . ووكيل ومراقبة الذمم المدينة القائمة

تقوم الشركة . بشكل أساسي، من أفراد وشركات غير مصنفين إن أقساط التأمين المستحقة تمثل مبالغ مستحقة *
 . لكل عميل وشركة ومراقبة الذمم المدينة القائمة يئتمانإبالحد من مخاطر االئتمان وذلك بوضع سقف 

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

 . المالي

ال يوجد لدى الشركة نظام . ستثماريةإستثمارات الشركة بشكل أساسي من سندات ديون وصناديق تتكون إ *
داخلي لتصنيف هذه االستثمارات، تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه االستثمارات وذلك بأن 

 .متانة وضعها المالييؤكد و تكون الشركة المستثمر فيها ذات مستوى مقبول من حيث الضمان 

ألقساط ة حسابات خمس تشكل أكبر. شركاتالفراد ولأل المبالغ المستحقةعدد كبير من  أقساط التأمين المستحقةتتضمن 
 %).۱٥: ۲۰۱۲( ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱من إجمالي الذمم المدينة كما في % ٤۸ مستحقة تمثلالتأمين ال

 :التي تتعرض لها بنود قائمة المركز الماليئتمان يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر اإل
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱ 

 )لایر سعودي(
 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

 ۲۳۲,۱٥۱,۹٦۲         -  ۲۳۲,۱٥۱,۹٦۲ أقساط تأمين مستحقة 
 ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱         -  ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱ التأمين من المطالبات تحت التسوية يحصة معيد

 ٥۲,۰۲۱,۹۲۱  ۱,۸۱٥,۳۱۰  ٥۰,۲۰٦,٦۱۱ لدى البنكنقد 
 ۳۹,۲٤۳,۹۲۹       -  ۳۹,۲٤۳,۹۲۹ تأمين مدينة أرصدة إعادة

 ۱٦۰,۷۳۱,۰۸۲  ۱۳٦,۱٤٥,۹۸۸  ۲٤,٥۸٥,۰۹٤ اإلستثمارات المتاحة للبيع
 ۲۰,۰۷٦,۰۲٥  ۲۰,۰۷٦,۰۲٥         - الوديعة النظامية

 ٥۱٦,٦۱٥,٥٦۷  ۱٥۸,۰۳۷,۳۲۳  ٦۷٤,٦٥۲,۸۹۰ 
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٤۷ 
 

 )تتمة(إدارة المخاطر  .۲۸
 

 )تتمة(مخاطر اإلئتمان )  د
 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱ 

 )لایر سعودي(
 المجموع  عمليات المساهمين  عمليات التأمين 

      
 ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥  -  ۱۲۸,۷۱۷,۳۱٥ أقساط تأمين مستحقة 

 ۹٦,۹٥۱,۱۲۳  -  ۹٦,۹٥۱,۱۲۳ التأمين من المطالبات تحت التسوية يحصة معيد
 ۳۳,۳۲۸,۸٦٤  ۳٤۱,٥۱۰  ۳۲,۹۸۷,۳٥٤ لدى البنكالنقد 

 ۲۳,۹۰۰,٥۳٤  -  ۲۳,۹۰۰,٥۳٤ أرصدة إعادة تأمين مدينة
 ۲۰,۰۷٦,۰۲٥  ۲۰,۰۷٦,۰۲٥  - الوديعة النظامية

 ۱٤٤,۰۳۳,۷٥٥  ۱۳۹,۱۸٥,۰۰٥  ٤,۸٤۸,۷٥۰ المتاحة للبيع اإلستثمارات
 ۲۸۷,٤۰٥,۰۷٦  ۱٥۹,٦۰۲,٥٤۰  ٤٤۷,۰۰۷,٦۱٦ 

 
 

 الخاصة أسعار العموالتمخاطر ) هـ
حتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة إعن الخاصة تنشأ مخاطر أسعار العموالت 

 واإلستثماراتبشأن األرصدة لدى البنوك  الخاصة تتعرض الشركة لمخاطر أسعار العموالت. العادلة لألدوات المالية
 . المتاحة للبيع

كافة البنود القابلة للتغيير  إعتبار بما في ذلك( التغيرات المفترضة في أسعار العموالت  أثرإن األثر على الدخل يمثل 
ديسمبر  ۳۱، على ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة كما في  )ثابتة األخرى
لدى رصدة األعلى  ت الخاصةأساس في المتوسط المرجح ألسعار العموال نقاط ۱۰۰فتراضي بواقع إن التغير اإل. ۲۰۱۳

 لایر سعودي ۱٦۰,۰۰۰بمبلغ إجمالي قدره  ت الخاصةسيؤثر على دخل العموال ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في  كوالبن
 . تقريباً في السنة )۱٦۰,۰۰۰:۲۰۱۲(
 

 مخاطر العمالت ) و
 . تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي

تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية 
إضافة إلى ذلك، وحيث أن معامالت الشركة . السعوديالموجودات والمطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة باللایر 

، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن المرتبطة باللایر السعودي بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي
 . تحويل العمالت األجنبية ال تعتبر هامة، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة مستقلة

 تتمة –إدارة المخاطر  .۲۸
 

 السوقمخاطر )  ز
تغيرات في أسعار المستقبلية ألداة مالية بسبب النقدية الدفقات لتوامخاطر تقلبات القيمة العادلة  في السوق تتمثل مخاطر  

سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل , )أو مخاطر العمالت لعموالتأسعار اغير تلك الناتجة من مخاطر ( السوق 
 .أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق بمصدرهاتتعلق باألداة المالية المعينة أو 
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 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
 

٤۸ 
 

تحد . عار السوقتغيرات في أسالتتقلب قيمتها نتيجة حيث ة للبيع لدى الشركة بإستثمارتها المتاح السوق  مخاطر تتعلق
 .عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة إستثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت في األسواق المالية السوق مخاطر الشركة من

 ،مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،ر السوق لإلستثمارات المتاحة للبيع المدرجةسعفي % ۱إن التغير بنسبة 
لایر   ۱,٤۲۲,۲٤۳: ۲۰۱۲( لایر سعودي ۱,۰۳۲,۳٦٤بمبلغ  مينسيؤدي إلى زيادة أو نقصان حقوق المساه

 ).سعودي

 قيداالصن راسعأ مخاطر) ح
صافي قيمة تغيرات في بسبب هي المخاطر المتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية  الصناديقمخاطر أسعار 

 .ق يداتحديدها من قبل مديري الصن يتمالموجودات التي 

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

 .الشركة

 إدارة رأس المال) ط

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

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

وللحفاظ على أو تعديل هيكل رأس المال، تقوم الشركة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة . مخاطر نشاطات الشركة
 . للمساهمين أو تقوم بإصدار أسهم

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية ) ي

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

المنشأة قادرة على العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية المحاسبي، مع عدم وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو إجراء تخفيض حاد 
مالية الخاصة بالشركة من النقدية تتكون الموجودات ال. في مستوى عملياتها أو القيام بأية تعامالت بشروط لها تأثير عكسي

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

 . ثيراً عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز الماليان القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف ك
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٤۹ 
 

 األساسي والمخفض السهم ربح  .۲۹
 

للسنة المنتهية في     
 ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱

 للسنة المنتهية في 
 ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱

     
 ۱۰,۲۷۹,۸٤۹  ۱۲,۸۱٥,۹٤۸  )لایر سعودي( صافي دخل للسنة 
 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ۲۰,۰۰۰,۰۰۰  ألسهم العادية  ا لعدد المتوسط المرجح

 ۰.٦٤  )لایر سعودي( –ربح السهم األساسي والمخفض 
 

۰.٥۱ 
 

 المحتملة اإللتزامات .۳۰
في حين أنه من غير العملي التنبؤ . تعمل الشركة في مجال التأمين، وتقام دعاوي قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية

بما في ذلك القضايا (بـ أو معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوي القضائية، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه الدعاوي 
 . ائج الشركة ومركزها الماليأي أثر جوهري على نت) القانونية

 
 

 المعلومات القطاعية .۳۱
 

تماشيا مع طريقة إعداد التقارير المالية الداخلية للشركة، تم إعتماد قطاعات األعمال من قبل اإلدارة بخصوص أنشطة      )أ
لرئيس المرفوعة حالية المعلومات الواردة في اإليضاحات على أساس التقارير ال تم تحديد. الشركة، موجوداتها و مطلوباتها

 . العمليات صانع القرار

 

مدفوعة مقدما، المستحق من المصاريف الوشبه النقدية لعمليات التأمين،  يةالنقدعلى  اتال تتضمن موجودات القطاع
 .موزعةالموجودات غير الفي  راجهموبناء عليه، تم إد. معداتالممتلكات و العمليات المساهمين و 

 

مستحقة  المصاريف ال، مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، الدائنة التأمين أرصدة إعادةعلى  اتالقطاعال تتضمن مطلوبات 
 .موزعةالمطلوبات غير الفي  دراجهموبناء عليه، تم إ. خرىاألمطلوبات الو

 

ها تحت على أساس تراكمي ولم يتم توزيع العملياترئيس  إلىن الموجودات و المطلوبات غير الموزعة يتم اإلبالغ ع
 .القطاعات ذات عالقة

  
 قطاعات األعمال ) ب
 

 :فيما يلي القطاعات المعتمدة لهدف التقارير القطاعية

 للشركات و األفرادمركبات :  المركبات            
 اإلنشاءات:  الهندسي             

 الصحي:               الصحي 
 موالاألسرقة والحريق ، ال:             الممتلكات

 و بحري المسئولية:     عام أخرى        
 لألفراد التقاعد الجماعي والحماية واالدخار:       حماية و ادخار 

 
 



 

٥۰ 
 

 
 
 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز  شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
   ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 

 
 تتمة - المعلومات القطاعية   -۳۱

 

 عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 
الحماية و 

 اإلدخار
عمليات 
 المجموع المساهمين

 لایر سعودي ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 ۷٤٥,۸۷٤,۸۱۰ - ۱۷۷,٥٦۱,۷۸۸ ۷۷,٤۷٥,۳۷٤ ۱۲۲,۷۸۸,۰۳۳ ٦۱,٦٥۰,٦۰٦ ۱٥۲,۸٦٦,۰۱۲ ۱٥۳,٥۳۲,۹۹۷ إجمالي األقساط المكتتبة

 (۳٤۲,۹۱۱,٦۱۱) - (۹,۱٥۷,۳۳۱) (٥٤,٦٦۲,۹٤٥) (۱۰٥,۰٦۰,۸۱۰) (۳۰,٥۷۹,۱۰۱) (۱۳۸,۳۹٤,۹٤۲) (٥,۰٥٦,٤۸۲) أقساط إعادة التأمين المسندة

 ٤۰۲,۹٦۳,۱۹۹ - ۱٦۸,٤۰٤,٤٥۷ ۲۲,۸۱۲,٤۲۹ ۱۷,۷۲۷,۲۲۳ ۳۱,۰۷۱,٥۰٥ ۱٤,٤۷۱,۰۷۰ ۱٤۸,٤۷٦,٥۱٥ صافي األقساط المكتتبة

  ۳٥٤,٥۰۸,٥٦٤ -  ۱٦۸,۹۲۰,۲٦۹  ۲۳,۰۱۲,۲۱۲  ۱٦,٤۳۹,٥۱۲  ۳۱,٥۳۰,۲۱۲  ۱۱,٦٤٦,۸۲۱  ۱۰۲,۹٥۹,٥۳۸ صافي االقساط المكتسبة 
 ۱٤,۹۷۷,٦۰۰ -  ۱٤,۹۷۷,٦۰۰ - - - - - محققة لإلستثمارت المربوطة بوحداتالاألرباح غير 

 (۲۳۲,۹٥۲,٥۰۹) - (۱۱۲,٦۸٥,٤۲٦) (٥,۱۳۰,۱٤۳) (٥,۸۱۰,٥٦٦) (۲٦,٤۳٦,۷۱۷) (۱,۳۲۸,٤٥۳) (۸۱,٥٦۱,۲۰٤) صافي المطالبات المتكبدة

 (۹۳٦,۱۱٦) - - - - (۹۳٦,۱۱٦) - - األقساط في عجز الإحتياطي 

 (٤۱,٦۷٦,۳۸۸) - (٤۱,٦۷٦,۳۸۸) - - - - - التغير في اإلحتياطي الحسابي

 (۹,۲۷۳,٤۱٦) - (۷,۷٦۱,٥۸٤)  ۲,۱۳۳,٤۲۹  ٥,۳۱۱,٦٤۲ (۲,۲۹٤,۷۸۷)  ٤,۱٥۹,۲۲۷ (۱۰,۸۲۱,۳٤۳) دخل العموالت، صافي) / مصاريف(

 (٤,۳٤٥,۸۸۰) - (۸۸۷,۸۰۹) (۳۸۷,۳۷۷) (٦۱۳,۹٤۰) (۹۲٤,۷٥۹) (۷٦٤,۳۳۰) (۷٦۷,٦٦٥) أتعاب فحص وأشراف

 ۸۰,۳۰۱,۸٥٥ - ۲۰,۸۸٦,٦٦۲ ۱۹,٦۲۸,۱۲۱ ۱٥,۳۲٦,٦٤۸ ۹۳۷,۸۳۳ ۱۳,۷۱۳,۲٦٥ ۹,۸۰۹,۳۲٦ صافي نتيجة اإلكتتاب
 ۱,۸٦۱,۸۲٤     -                                                               غير موزعة إيرادات

 (۷۲,۸۳٤,۰۰۷) -                                                               مصاريف غير موزعة

  ۹,۳۲۹,٦۷۲ -                                                               فائض عمليات التأمين

 (۹۳۲,۹٦۷) -                                                               المحتفظ به في عمليات التأمين

 ٥,۱۹۸,٥۲۹ ٥,۱۹۸,٥۲۹                                                               إجمالي إيرادات المساهمين
 (۷۷۹,۲۸٦) (۷۷۹,۲۸٦)                                                       إداريةمصاريف عمومية و 

 ۱۲,۸۱٥,۹٤۸        صافي دخل السنة

 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥۱ 
 

 
 
 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز  شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
   ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 
 
 

 تتمة -المعلومات القطاعية  .۳۱

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

 لایر سعودي  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱كما في 
         عمليات التأمين  موجودات

  ۱٥٦,۰۹٤,۲٥۳    -  ۱,۳۰٥,۳٤٦ ۱٥,۳۲۸,۰۱۳  ۳۷,۹٤۲,۲٤٤  ٥,٦۳۲,٥۹۹  ۹٥,٥۷۱,۷۲۷  ۳۱٤,۳۲٤ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  ۱۷۰,٤۲۷,۹۷۱    -  ۲,۹۳۷,۰۹٦ ۲۰,۸۸۸,۸٥۹  ۹٦,٦۳٦,٥٤٤    -  ٤٥,۷۱۰,۱۷٥  ٤,۲٥٥,۲۹۷ بات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من المطال

  ۱۷,٥۳۲,۳٤٤    -  ۸٤۹,۱٦٥ ۱,۲۲۰,۳٤۳  ۲,۳۱۳,٦۱۱  ٤۸۳,۳٤۹  ٤,۳۳۲,۸۷۸  ۸,۳۳۲,۹۹۸ مؤجلة تأمين تكاليف إكتتاب وثائق
  ۲۷٤,۲۲۲,۰۸۷    -  ٤,٥٤٤,۸۷٤ ۲۹,۸٤۳,۸٥۹  ۲۸,٤٦۷,۳۷۲  ۲۹,٥۱۷,٦٥۷  ۱۰٦,۷۱۹,۸۱٤  ۷٥,۱۲۸,٥۱۱ إجمالي أقساط التأمين المستحقة

 (۳٤,۹٦۸,۷۷٥)         -         -         -         -         -         -         - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦         - ٥۷۳,٥۷٤,٤۸٦         -         -         -         -         - إستثمارات مربوطة بوحدات
 ۱۳۸,۱۷٤,۱٥۰         -         -         -         -         -         -         - موجودات غير موزعة

 ۱۸۰,٤۷۲,۱۳۸         -         -         -         -         -         -         - موجودات المساهمين

 ۱,٤۷٥,٥۲۸,٦٥٤        إجمالي الموجودات

         التأمينمطلوبات عمليات 

 ۲۷۰,۷۸۳,٦٦٤         - ۱,۷٤٤,۱۰۷ ۲۲,۸۰٥,۰٦۲ ٤٤,۹۹۹,۰۱۰ ۱۲,۰۲۰,۰۱۳ ۱۰٥,۳۹۹,٦٤٥ ۸۳,۸۱٥,۸۲۷ أقساط غير مكتسبة

 ۲۲٦,٤٤٤,٤۹۰         - ٦,٥٦۹,۹۱۱ ۳۰,۷۰۱,۷٤۷ ۱۰٥,۷٤۲,۳۳۷ ٦,۹٤٤,۱۳٥ ٤۸,۳۲۸,۳٤۷ ۲۸,۱٥۸,۰۱۳ مطالبات تحت التسوية

 ۱۲,۱۷٥,۸۸٦         - ٥۲,۷۲٥ ۱,۱۱۲,۲۰۰ ٤,۲۷٦,۱٥۸         - ٦,۷۰۲,٦۰۳ ۳۲,۲۰۰ عموالت غير مكتسبة
 ۹۳٦,۱۱٦         -         -         -         - ۹۳٦,۱۱٦         -         - األقساط في عجز الإحتياطي 

 ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷         - ٥۷٦,۱۱٤,۲۳۷         -         -         -         -         - إحتياطي حسابي

 ۲۰۸,٦۰۲,۱۲۳        مطلوبات غير موزعة و فائض
 ۱۸۰,٤۷۲,۱۳۸        مطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التأمين  و 
 ۱,٤۷٥,٥۲۸,٦٥٤        مطلوبات وحقوق المساهمين

 



 

٥۲ 
 

 
 
 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز  شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
   ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 تتمة -المعلومات القطاعية  .۳۱

 عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 
الحماية و 

 اإلدخار
عمليات 
 المجموع المساهمين

 لایر سعودي ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 ٦۲۱,۲۳۲,۰۱۸ - ۲۰٤,٥۹۹,٦۷۹ ۷٤,۲٦۲,٤۷٦ ۹۹,۲٤۱,۳۹٦ ۸۲,۳۲٤,۳۷٦ ۷٥,٦٦٤,٦۰۷ ۸٥,۱۳۹,٤۸٤ إجمالي األقساط المكتتبة

 (۲٦۸,۹۱٦,۳۷۱) - (۲٥,۱٤۳,۰۹۳) (٥۳,۷۷۸,۳٦۹) (۸٤,۷۹٦,٤۱۲) (۳۸,۱۱۳,۳۸۹) (٦۳,۷۲٦,٦۸٥) (۳,۳٥۸,٤۲۳) أقساط إعادة التأمين المسندة

 ۳٥۲,۳۱٥,٦٤۷ - ۱۷۹,٤٥٦,٥۸٦ ۲۰,٤۸٤,۱۰۷ ۱٤,٤٤٤,۹۸٤ ٤٤,۲۱۰,۹۸۷ ۱۱,۹۳۷,۹۲۲ ۸۱,۷۸۱,۰٦۱ صافي األقساط المكتتبة

 ۳٥۱,۷٥۰,۳٦۰ - ۱۷۸,۸۷۸,۲۷٦ ۱۸,٥۷٦,٥۹۳ ۱٤,٦۲۷,۲۱٤ ٤۷,٥۸٦,٤۷٤ ۱۱,۳۸۲,۳٥٥ ۸۰,٦۹۹,٤٤۸ صافي االقساط المكتسبة 
 ۷,٤۲۷,۷۳۲ - ۷,٤۲۷,۷۳۲ - - - - - محققة لإلستثمارت المربوطة بوحداتالاألرباح غير 

 (۲۰۳,٤۹٥,۱٥۷) - (۹۳,۱٥۹,۹٦۹) (٤,٤۰۹,٥۷۳) (۳,۲۸۷,۳۷۲) (۳٥,٦٥٦,۸٦۱) (۱,۳۳۸,۳۲٦) (٦٥,٦٤۳,۰٥٦) صافي المطالبات المتكبدة

 (٦۱,۸٤۰,۹۱۷) - (٦۱,۸٤۰,۹۱۷) - - - - - الحسابيالتغير في اإلحتياطي 

 (۸,۸۷۰,۷۰٤) - (۹,٤۸۸,۳۹۷) ۳,٦٤۳,۱۲٦ ٦,۳۳۲,٦۸۳ (۳,۹۰۹,٦٦٥) ٤,۸۱۸,٤٤۷ (۱۰,۲٦٦,۸۹۸) دخل العموالت، صافي) / مصاريف(

 (۳,۹۲۹,٤۰٤) - (۱,۰۲۲,۹۹۸) (۳۷۱,۳۱۳) (٤۹٦,۲۰۷) (۱,۲۳٤,۸٦٦) (۳۷۸,۳۲۳) (٤۲٥,٦۹۷) أتعاب فحص وأشراف

 ۸۱,۰٤۱,۹۱۰ - ۲۰,۷۹۳,۷۲۷ ۱۷,٤۳۸,۸۳۳ ۱۷,۱۷٦,۳۱۸ ٦,۷۸٥,۰۸۲ ۱٤,٤۸٤,۱٥۳ ٤,۳٦۳,۷۹۷ صافي نتيجة اإلكتتاب

 ۱,۱۲۲,۰٦۹ - - - - - - - إيرادات غير موزعة
 (۷٦,۰۱٤,٤۷٥) - - - - - - - مصاريف غير موزعة

 ٦,۱٤۹,٥۰٤ - - - - - - - فائض عمليات التأمين
 (٦۱٤,۹٥۰) - - - - - - - التأمينالمحتفظ به في عمليات 

 ٥,٤۳۲,۹۱۱ ٥,٤۳۲,۹۱۱ - - - - - - إجمالي إيرادات المساهمين
 (٦۸۷,٦۱٦) (٦۸۷,٦۱٦) - - - - - - مصاريف عمومية و إدارية

 ۱۰,۲۷۹,۸٤۹        صافي دخل السنة

 

 

 

 



 

٥۳ 
 

 
 
 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز  شركة 

 )تتمة( إيضاحات حول القوائم المالية 
   ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

 تتمة –المعلومات القطاعية  .۳۱

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

 لایر سعودي ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱كما في 
         عمليات التأمين  موجودات

 ۸٥,٤٦٤,۳٥۳ - ٤,۲۷٥,٥۳٦ ۱٤,٦٦۷,٤٤۱ ۲٦,۳٤۱,۲٦۸ ٥,۱۳۸,۷٤۱ ۳٤,۹۸٦,٤٥۷ ٥٤,۹۱۰ حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 ۹٦,۹٥۱,۱۲۳ - ٦,۲۱۱,۰۲٥ ۱۳,۳٦٥,۳٤٦ ۳٥,۲۱۳,۹۰٦ - ۳۸,٥٥۷,۳۹۰ ۳,٦۰۳,٤٥٦ تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطلبات
 ۱۲,۳۲۸,۱۲٤ - ۹٥۱,۲۲۲ ۱,٥۲۹,۸۸۹ ۱,۹۹۲,۸٤۱ ٥٥۷,۷٦۸ ۳,۱۸۹,۳۲۳ ٤,۱۰۷,۰۸۱ مؤجلة تأمين تكاليف إكتتاب وثائق

 ۱٥۹,۱۹۹,۷۷٦ - ۸,۳۷۹,٦۹۰ ۳۷,۸۹۷,۳۰۹ ۲٦,٤٥۷,٤٤۳ ۱۲,۰۱۲,٥۳۳ ۳٤,۹۸۱,٤٦۱ ۳۹,٤۷۱,۳٤۰ إجمالي أقساط التأمين المستحقة
 (۳۰,٤۸۲,٤٦۱) - - - - - - - مخصص ديون المشكوك في تحصيلها 

 ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤ - ٥۳۳,۲۳۸,٦۰٤ - - - - - إستثمارات مربوطة بوحدات
 ۹۲,٦۳٤,۸۷۰ - - - - - - - موجودات غير موزعة

 ۱۷۱,٤۰۸,۹٥۹ - - - - - - - موجودات المساهمين

 ۱,۱۲۰,۷٤۳,۳٤۸        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عمليات التأمين

 ۱٥۱,٦۹۹,۱۲۹ - ٥,۲۳۰,۱۰۹ ۲۲,۳٤٤,۲۷۲ ۳۲,۱۱۰,۳۲۳ ۱۱,۹۸٤,۸٦۲ ٤۱,۹۹۰,۱۲٦ ۳۸,۰۳۹,٤۳۷ أقساط غير مكتسبة

 ۱٤٦,۸٦۰,۷۳٥ - ۱۰,۰۹۸,٦٦۷ ۲۳,۹۷۸,۹٤٦ ٤۰,۷۱۷,۲۰۷ ۸,۰۰۰,۷۸۱ ٤۰,۲۲٥,۷۱٥ ۲۳,۸۳۹,٤۱۹ مطالبات تحت التسوية

 ۱۳,۳٤۰,۰۸۳ - ۱۳٦,٤٥۷ ۲,۲۲۲,۸۸۲ ٤,۷۰۳,٥۸۷ - ٦,۲۷۰,۰۱۹ ۷,۱۳۸ عموالت غير مكتسبة
 ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ - ٥۳٤,٤۳۷,۸٤۹ - - - - - إحتياطي حسابي

 ۱۰۲,۹۹٦,٥۹۳ - - - - - - - مطلوبات غير موزعة و فائض

 ۱۷۱,٤۰۸,۹٥۹ - - - - - - - مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات وفائض عمليات التأمين ومطلوبات إجمالي 
 ۱,۱۲۰,۷٤۳,۳٤۸        وحقوق المساهمين

 القطاعات الجغرافية  )ب
 .فقط في المملكة العربية السعودية ،۲۰۱۳  ديسمبر ۳۱ خالل السنة المنتهية فيمارست الشركة أعمالها 



 

٥٤ 
 

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

  ۲۰۱۳ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 
 

 المستقبلية في المعايير المحاسبيةالتغيرات  .۳۲

تتوق�ع الش�ركة . بع�د حت�ى ت�اريخ إص�دار الق�وائم المالي�ة للش�ركة و التفسيرات الصادرةو غير سارية المفع�ولفيما يلي المعايير 
 : عند سريانهافي تاريخ الحق  المعايير عتماد هذهإ
 

 األدوات المالية ۹ المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية
، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية نسخة جديدة من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية ۲۰۱۳نوفمبر  ۱۹بتاريخ 

، )۷(و ) ۹(محاسبة تغطية المخاطر وتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم (األدوات المالية ): ۹(رقم 
الذي يشتمل على متطلبات ) ۲۰۱۳) (۹(إن المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ). ۳۹(ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

اإلثبات : األدوات المالية): ۳۹(جديدة بشأن محاسبة تغطية المخاطر وبعض التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
االفصاحات، يكرر تطبيق التعديالت على معيار  –المالية األدوات : ۷والقياس، والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

سيتم تحديد . ال يوجد للمعيار تاريخ سريان إلزامي، لكنه متاح اآلن للتطبيق. بشأن تبديل المشتقات) ۳۹(المحاسبة الدولي رقم 
يجوز للمنشآت أن . قيمةتاريخ سريان إلزامي جديد عند إنتهاء مجلس معايير المحاسبة الدولية من دراسة االنخفاض في ال

تقرر فقط المحاسبة عن األرباح والخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة بها بدون أن تطبق في نفس الوقت المتطلبات 
إن إختيار السياسة المحاسبية بشأن االستمرار ). ۹(األخرى المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 

متاحة اآلن ) ۳۹(محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم األخرى لمتطلبات ال في تطبيق
وتطبيق محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في المعيار  الحقا ويمكن تغيير تلك السياسة. لمحاسبة تغطية المخاطر

يتم التوقف عن إختيار هذه السياسة عند إنتهاء . إلزامية بشكل نهائيقبل أن تصبح ) ۹(الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 
 .مجلس معايير المحاسبة الدولية من دراسته بشأن تغطية المخاطر الكلية

 ۳۲تعديل على معيار المحاسبة الدولية  –مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ۳۲ رقم معيار المحاسبة الدولي
وكذلك أسس ومعايير آليات التسويات غير المتزامنة  ".مقاصةللديها حاليا حق قانوني ملزم ل "هذه التعديالت معنى  توضح 

 تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد. الخاصة ببيوت المقاصة كي تكون مؤهلة إلجراء المقاصة
ومن المتوقع أن ال يكون لهذه التعديالت تأثير على المركز المالي . ديالت بالشركةويتوقع بأال تتعلق هذه التع ۲۰۱٤يناير  ۱ 

ويتوقع بأال تتعلق هذه التعديالت . ۲۰۱٤يناير  ۱أو أداء الشركة و ستصبح سارية المفعول للفترات السنوية بداية من أو بعد 
 .شركةبال

 

 الرسوم -الخاصة بالتقارير المالية  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية) ۲۱(التفسير رقم 
يوضح هذا التفسير بأن تقوم المنشأة بإثبات االلتزامات عند حدوث النشاط الذي يتطلب السداد طبقاً لما تنص عليه األنظمة 

وغ الحد المعنية، بالنسبة للرسوم التي تفرض عند وصول الحد األدنى، يوضح التفسير بأنه ال يتوقع إثبات أية إلتزامات قبل بل
ال تتوقع الشركة بأن يكون لهذا . ۲۰۱٤يناير  ۱يسري التفسير على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . األدنى المقرر

 .التفسير أثر مالي جوهري على القوائم المالية المستقبلية
 

 أرقام المقارنة .۳۳
 .للسنة الحالية  الحسابات عرضلتتفق مع  ۲۰۱۲ديسمبر  ۳۱المنتهية في  سنةلل المقارنة تبويب بعض أرقام أعيد

 
 عتماد القوائم المالية إ .۳٤

 .م۲۰۱٤فبراير  ۱۸ هـ  الموافق في۱٤۳٥ الثانيربيع  ۱۸ القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخهذه عتمدت إ
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