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عام
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية( ("الشركة") بموجب
المرسوم الملكي رقم م 60/بتاريخ  18رمضان 1427هـ (الموافق  11أكتوبر  .)2006تمارس الشركة نشاطاا بموجب السجل التجاري
رقم  1010235601بتاريخ  26جمادي الثاني 1428هـ (الموافق  12يوليو  .)2007تمارس الشركة نشاطاا من خالل فروناا
الثمانية في المملكة العربية السعودية .إن العنوان المسجل للمركز الرئيسي للشركة هو:
شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
مجمع الصفوة التجاري ،طريق خريص
ص.ب 3540
الرياض  ،11481المملكة العربية السعودية.
إن الشركة األم الرئيسية للشركة هي شركة اليانز إس إي ،شركة أوروبية للخدمات المالية ومقرها الرئيسي مدينة ميونخ ،ألمانيا.
إن الغرض من إنشاء الشركة هو في مزاولة أنمال التأمين التعاوني و كافة األنشطة ذات العالقة .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في
تقديم خدمات التأمين الصحي واالدخار والحماية والمركبات والاندسي والممتلكات والتأمينات العامة االخرى.
بتاريخ  31يوليو ( 2003الموافق  2جمادى الثاني 1424هـ) تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (نظام التأمين) بموجب
المرسوم الملكي رقم (م .)32/خالل مارس  2008أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بإنتبارها الجاة المسؤوله نن تطبيق وإدارة
نظام التأمين التنفيذية ترخيصا ً للشركة لممارسة أنمال التأمين في المملكة العربية السعودية.
إنتمدت اإلدارة بتاريخ  1يناير  2016توزيع فائض نمليات التأمين السنوي حسب الالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي
السعودي وذلك بحصول المساهمين نلى  ٪90من الفائض السنوي لعمليات التأمين السنوي ،وتوزيع الباقي والبالغ  ٪10نلى حاملي
وثائق التأمين .سيتم تحويل أي نجز ناتج نن نمليات التأمين الى نمليات المساهمين بالكامل.
موسمية العمليات
تعمل الشركة في قطاع يشاد تغيرات موسمية أو دورية ذات أهمية في الدخل التشغيلي خالل السنة المالية.
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أسس اإلعداد
أ – أسس العرض
تم إنداد القوائم المالية األولية الموجزة للشركة كما في وللفترة المنتاية في  30يونيو  2020وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  34التقارير
المالية األولية ("معيار المحاسبة الدولي  )"34المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة نن الايئة
السعودية للمحاسبين القانونيين.
يتم إنداد القوائم المالية األولية الموجزة وف ًقا لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع والموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل (استثمارات مربوطة بوحدات) وتسجيل منافع نااية الخدمة بالقيمة
الحالية بموجب الطريقة االكتوارية .لم يتم نرض قائمة المركز المالي األولية للشركة باستخدام تصنيف متداول  /غير متداول .وبالرغم
من ذلك فإن االرصدة التالية نموما تصنف نلى اناا غير متداولة :االستثمارات المتاحة للبيع ،الممتلكات والمعدات ،الوديعة النظامية،
اإليرادات المستحقة من الوديعة النظامية والتزامات نااية الخدمة وضريبة موجودات مؤجلة والجزء طويل األجل من مطلوبات اإليجار.
يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بشكل نام كمتداولة.
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 - 2أسس اإلعداد (تتمة)
أ – أساس العرض (تتمة)
قامت إدارة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة نلى البقاة كمنشاة مستمرة ولدياا قنانة باناا ستكون قادرة نلى االستمرار في المستقبل
القريب .إضافة لذلك بأن اإلدارة ليس لدياا نلم بأي حاالت ندم تأكيد جوهري قد تلقي شكا ً كبيرا ً حول قدرة الشركة نىل االستمرار
نلى مبدأ االستمرارية.
وفقا لمتطلبات التأمين في المملكة العربية السعودية يتطلب نلى الشركة االحتفاظ بدفاتر محاسبية منفصلة لكل من نمليات التأمين
ونمليات المساهمين ،يتم تسجيل الموجودات ،المطلوبات ،االيرادات والمصاروفات الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة
بذلك النشاط ،ويتم تحديد توزيع المصروفات المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وأنضاء مجلس إدارة الشركة.
إن قائمة المركز المالي األولية ،قائمة الدخل األولية وقائمة الدخل الشامل األولية والتدفقات النقدية األولية لعمليات التأمين ونمليات
المساهمين والتي تم نرضاا في إيضاح  18حول القوائم المالية تم تقديماا ،كمعلومات مالية إضافية لإللتزام بمتطلبات تعليمات اللوائح
التنفيذية الصادرة نن مؤسسة النقد العربي السعودي .تتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة نن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل بين
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين ونمليات المساهمين .بناء نلى ذلك ،تم إنداد قائمة المركز المالي
األولية ،قائمة الدخل األولية وقائمة الدخل الشامل األولية والتدفقات النقدية األولية لعمليات التأمين ونمليات المساهمين وفقا للمشار
إلياا أناله ،تعكس فقط الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف واألرباح أو الخسائر الشاملة للعمليات المعنية.
نند إنداد المعلومات المالية نلى مستوى الشركة وف ًقا للمعايير الدولية للتقارير المالية ،تم دمج أرصدة ومعامالت نمليات التأمين مع
تلك المتعلقة بعمليات المساهمين .تم استبعاد األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة ،إن وجدت  ،بالكامل
أثناء الدمج .إن السياسات المحاسبية المطبقة نلى نمليات التأمين ونمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث في ظروف
مماثلة.
أن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع القوائم المالية للشركة في قائمة المركز المالي األولية ،قوائم الدخل األولية والدخل
الشامل األولية والتدفقات النقدية األولية وكذلك بعض االيضاحات حول القوائم المالية ذات الصلة نلى المعلومات المالية التي تمثل
معلومات أضافية مطلوبة وفقا للوائح التنفيذية (إيضاح .)18
إن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية ،وبالتالي يجب قرائتاا
جنبا ً إلى جنب باالقتران مع القوائم المالية السنوية للشركة في  31ديسمبر .2019
تم نرض القوائم المالية األولية الموجزة باللاير السعودي.
ب  -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
إن إنداد القوائم المالية األولية الموجزة يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر نلى تطبيق السياسات المحاسبية
ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .قد تختلف النتائج الفعلية نن هذه التقديرات.
نند إنداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة ،فإن األحكام الاامة التي اتخذتاا اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر
الرئيسية لعدم التأكيد في التقدير هي نفساا تلك المطبقة نلى القوائم المالية للسنة المنتاية في  31ديسمبر  .2019ومع ذلك ،قامت
الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات التي تم اإلفصاح نناا نلى خلفية جائحة كوفيد  .19وستستمر اإلدارة
في تقييم الوضع وإظاار أية تغييرات مطلوبة في الفترات المالية المستقبلية.
في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كورونا ("كوفيد  )"19 -على أنه وباء اعترافًا بانتشاره السريع في
جميع أنحاء العالم .وقد أثر هذا التفشي أيضًا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية .اتخذت
الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس .نفذت المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إغالق الحدود،
وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة.
استجابة النتشار وباء كوفيد  19 -في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى ،بما في ذلك المملكة العربية السعودية،
حيث تعمل الشركة وما يترتب على ذلك من اضطراب في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق ،قامت إدارة الشركة بشكل
استباقي بتقييم آثارها على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:



صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل
استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة وحمايتها والحفاظ عليها سليمة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
ب  -األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
يظهر التأثير الرئيسي لوباء كوفيد  19في مجال األعمال الطبية والسيارات كما هو مبين أدناه .وكما هو الحال مع أي تقدير ،فإن التوقعات
واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم الهام والوضع سريع التطور وحاالت عدم التأكد المحيطة باستمرارية وشدة الوباء ،وبالتالي ،قد
تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة .إن تأثير هذه البيئة االقتصادية غير المؤكدة أمر تقديري ،وستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها
والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم.

االحتياطيات الطبية الفنية
بنا ًء على تقييم اإلدارة ،تعتقد اإلدارة أن قرار الحكومة بتحمل تكاليف العالج الطبي لكل من المواطنين السعوديين والمقيمين قد ساعد في
الحد من أي تأثير سلبي .خالل اإلغالق ،شهدت الشركة انخفاضًا في المطالبات الطبية المبلغ عنها (مطالبات العالج االختيارية وغير
المزمنة بشكل رئيسي) مما أدى إلى انخفاض خبرة المطالبات .ومع ذلك ،بعد رفع اإلغالق منذ  21يونيو  ،2020تشهد الشركة ارتفاعًا
في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة .تنظر إدارة الشركة على النحو الواجب في تأثير الزيادة في المطالبات في التقدير
الحالي للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين السارية كما في  30يونيو  2020الختبار كفاية المطلوبات .بنا ًء على النتائج،
أبقت الشركة مبلغ  0.47مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  :2019ال شيء ؛  31مارس  :2020ال شيء) كاحتياطي لعجز األقساط.

االحتياطيات الفنية لتأمين المركبات
استجابة لوباء كوفيد  ،19-أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم "( 189التعميم") بتاريخ  8مايو  2020إلى جميع شركات
التأمين في المملكة العربية السعودية .من بين أمور أخرى ،أصدر التعميم تعليمات لشركات التأمين لتمديد فترة صالحية جميع الوثائق
الحالية للتأمين على مركبات األفراد لمدة شهرين إضافيين باإلضافة إلى توفير تغطية إضافية لمدة شهرين لجميع وثائق تأمين مركبات
األفراد الجديدة المكتتبة في غضون شهر واحد من هذا التعميم.
ناقشت اإلدارة ،باالشتراك مع الخبير االكتواري المعين ،مجموعة متنوعة من العوامل الداخلية وخلصت إلى أن الشركة تعتبر تمديد
شهرين في وثائق تأمين السيارات بمثابة وثيقة جديدة وتسجيل احتياطي عجز أقساط التأمين بنا ًء على المطالبات المتوقعة للفترة التي تم
تمديدها لفترة شهرين.
شهرا على اعتبار أثر األرباح
بالنسبة لوثائق تأمين مركبات األفراد الجديدة الصادرة وفقًا للتعميم أعاله ،يتم اكتساب القسط على مدى ً 14
على مدى فترة التغطية ،أي اعتبار أن فترة شهرين ال تعتبر جوهرية من قبل اإلدارة للفترة المنتهية في  30يونيو  2020والفترات
الالحقة.
قامت الشركة بإجراء اختبار كفاية المطلوبات باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها
عند مستوى إجمالي لمجال أعمال المركبات وسجلت احتياطي عجز مساهمة بمبلغ  8.6مليون لاير سعودي كما في  30يونيو .2020
الموجودات المالية
للتحوط من أي تأثيرات محتملة ،قد يحدثها وباء كوفيد  19على الموجودات المالية للشركة ،أجرت الشركة تقيي ًما وفقًا لسياستها المحاسبية
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود أصل مالي أو مجموعة الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها .بالنسبة للموجودات
المالية للديون ،تشمل هذه عوامل مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين ،والتخلف عن السداد أو التأخر في السداد ،واحتمال
دخول ال ُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وغير ذلك .في حالة األسهم المصنفة ضمن المتاحة  -البيع ،قامت
الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما دون تكلفتها .بنا ًء
على هذه التقييمات ،تعتقد إدارة الشركة أنه لم يكن لوباء كوفيد  19أية آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها لفترتي الثالثة والستة
أشهر المنتهيتين في  30يونيو  .2020وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.
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السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية والتقديرات واالفتراضات المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة تتماشى مع تلك المتبعة في
إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد
نبين أدناه المعايير والتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية الموجزة للشركة ،تعتزم
الشركة تطبيق هذه المعايير (في حالة انطباقها على الشركة) عند سريان مفعولها ،قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت على
المعايير الدولية للتقرير المالي التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9األدوات المالية( ،بما في ذلك تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -4عقود التأمين)
في يوليو  ،2014نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9األدوات المالية والذي سيحل محل معيار
المحاسبة الدولي  39األدوات المالية :االعتراف والقياس .يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية ،وإدخال
نموذج خسارة انخفاض االئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج الخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي  ،39ومتطلبات محاسبة
التحوط الجديدة .بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،9سوف يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة .يعتمد أساس التصنيف على نموذج العمل وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية .يحتفظ المعيار بمعظم متطلبات
معيار المحاسبة الدولي رقم  39للمطلوبات المالية فيما عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم اإلقرار بهذا
الجزء من تغيرات القيمة العادلة المنسوبة إلى االئتمان الخاص في الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل .تتوافق متطلبات محاسبة
التحوط علﯽ نحو أوثق مع ممارسات إدارة المخاطر واتباع نهج قائم على أساس المبدأ بشكل أكبر.
في سبتمبر  ، 2016نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 4عقود التامين "التي تتناول
النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار رقم  9على شركات التأمين قبل نشر معيار المحاسبة القادم لعقود التأمين ،تقدم التعديالت خيارين
لشركات التأمين :نهج التأجيل ونهج التغطية ،يوفر نهج التأجيل للشركة ،إذا كانت مؤهلة  ،مع إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الدولي
للتقرير المالي رقم 9حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقد التأمين أو 2023أيهما يأتي أوالً ،بينما يتيح نهج التغطية للشركة أن يستبعد
من الربح أو الخسارة آثار بعض من حاالت عدم التطابق المحاسبية التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة.
إن الشرﮐة مؤهلة واختارت تطبيق نهج التأجيل بموجب تعديالت المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،4سيﮐون علﯽ تأثير تطبيق المعيار
الدولي للتقارير المالية رقم  9علﯽ التقارير المالية للشرﮐة ،إلﯽ حد ﮐبير ،أن يأخذ في االعتبار التفاعل مع معيار عقود التأمين القادم.
ولذلك ،فإنه ال يمكن تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  9بالكامل.
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين"
يتم تطبيق المعيار في الفترة التي تبدأ في او بعد  1يناير  ،2021وسيحل محلها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 4عقود التأمين ".
يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من المعيار الدولي للتقرير المالي رقم " 15اإليرادات من العقود مع العمالء "والمعيار الدولي
تأثيرا جوهريًا على القياس واالفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر
للتقارير المالية رقم "9األدوات المالية" ،تتوقع الشركة
ً
على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي ،قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد.
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
-4

النقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله والذي يظار في قائمة التدفقات النقدية نلى التالي:
عمليات التأمين
 30يونيو 2020
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
لاير سعودي
مراجعة)
(غير
(مراجعة)
31,535,152
67,046,426
20,000,000
31,535,152
87,046,426

أرصدة البنوك والنقد
الودائع المستحقة خالل  3أشار من تاريخ اإلفتناء

عمليات المساهمين
 30يونيو 2020
 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
لاير سعودي
(مراجعة)
(غير مراجعة)
61,819,191
41,485,886

أرصدة البنوك والنقد
إجمالي النقد وما يعادله
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73,021,038

148,865,617

أقساط التأمين المدينة ،صافي
تتضمن أقساط التأمين المدينة مايلي:
 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
165,149,535
346,492,649
54,047,316
565,689,500
)(55,881,593
509,807,907

حملة الوثائق
الوسطاء والوكالء
أطراف ذوي نالقة ( إيضاح )14
مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلاا
أقساط التأمين المدينة ،صافي
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أرصدة إعادة التأمين المدينة ،صافي
 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
81,585,795
)(5,654,816
75,930,979

ذمم مدينة من معيدي التأمين
مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلاا
أرصدة معيدي التأمين مدينة ،صافي
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 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
(مراجعة)
169,764,645
288,920,109
16,988,438
475,673,192
)(55,086,915
420,586,277

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
(مراجعة)
75,563,011
)(5,027,110
70,535,901

حق استخدام موجودات
يبين الجدول التالي حق استخدام موجودات الشركة:
 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
6,776,228
)(1,562,688
5,213,540

الرصيد في بداية الفترة /السنة
إطفاء
الرصيد في نااية الفترة /السنة
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 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
(مراجعة)
9,849,530
)(3,073,302
6,776,228

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
استثمارات متاحة للبيع
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 1-8تم تصنيف االستثمارات كما يلي:
محلية

عمليات التأمبن

 30يونيو
2020
(لاير سعودي)
(غير مراجعة)
131,736,376

سندات دين
أسام وصناديق
7,510,896
استثمار
139,247,272
عمليات
المساهمين

دولية

7,991,984
5,151,461 136,172,966

5,143,123

7,991,984
141,316,089

محلية
 30يونيو
2020
(لاير سعودي)
(غير مراجعة)
216,236,560

سندات دين
أسام وصناديق
3,223,078
استثمار
219,459,638
االجمالي

 30يونيو
 31ديسمبر
2020
2019
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)
(غير مراجعة)
(مراجعة)
5,151,461 128,180,982

 31ديسمبر
2019
(لاير سعودي)
(مراجعة)
5,143,123

إجمالي
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)
(مراجعة)
(غير مراجعة)
133,324,105
136,887,837
7,510,896
144,398,733

إجمالي

دولية

 31ديسمبر
2019
(لاير سعودي)
(مراجعة)
211,718,827

 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)
(مراجعة)
(غير مراجعة)
23,792,384 23,624,798

 30يونيو
2020
(لاير سعودي)
(غير مراجعة)
239,861,358

 31ديسمبر
2019
(لاير سعودي)
(مراجعة)
235,511,211

3,223,078
214,941,905

5,393,709
29,018,507

5,429,122
29,221,506

8,616,787
248,478,145

8,652,200
244,163,411

محلية
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)
(مراجعة)
(غير مراجعة)
339,899,809
347,972,936

دولية
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)
(مراجعة)
(غير مراجعة)
28,935,507 28,776,259

إجمالي
 31ديسمبر
 30يونيو
2019
2020
(لاير سعودي)
(لاير سعودي)
(مراجعة)
(غير مراجعة)
368,835,316 376,749,195

11,215,062
351,114,871

5,429,122
5,393,709
34,364,629 34,169,968

16,644,184
16,127,683
385,479,500 392,876,878

سندات دين
أسام وصناديق
10,733,974
استثمار
358,706,910

 -2-8الحركة في رصيد اسثمارات متاحة للبيع كما يلي:
عمليات التأمين

سندات متداولة

كما في  1يناير 2019
مشتريات
استبعادات  /استحقاق
إطفاء
ربح غير محقق من القيمة العادلة
تحويل من غير متداولة إلى متداولة
كما في  31ديسمبر 2019

100,623,986
22,491,134
)(251,970
8,021,169
10,431,770
141,316,089

كما في  1يناير 2020
إطفاء
ربح غير محقق من القيمة العادلة
كما في  30يونيو 2020

141,316,089
)(128,199
3,210,843
144,398,733

اإلجمالي

سندات غير متداولة
لاير سعودي
14,582,533
)(5,000,000
)(12,645
861,882
)(10,431,770
-

115,206,519
22,491,134
)(5,000,000
)(264,615
8,883,051
141,316,089

-

141,316,089
)(128,199
3,210,843
144,398,733

بلغ الربح غير المحقق في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بما في ذلك تأثير الضريبة المؤجلة كما هو مذكور في اإليضاح 9
و  15وقدرها  7,153,936لاير سعودي كما في  30يونيو  31(2020ديسمبر  :2019أرباح  3,943,093لاير سعودي).
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 -8استثمارات متاحة للبيع (تتمة)
 -2-8الحركة في رصيد اسثمارات متاحة للبيع كما يلي (تتمة):
عمليات المساهمين

سندات متداولة

سندات غير متداولة
لاير سعودي

اإلجمالي

كما في  1يناير 2019
مشتريات
استبعادات  /استحقاق
إطفاء
أرباح غير محققة من القيمة العادلة
تحويل من غير متداولة إلى متداولة
كما في  31ديسمبر 2019

130,639,760
30,652,614
)(1,687,500
)(329,390
10,475,364
35,979,800
205,730,648

85,532,745
)(17,000,000
)(14,356
5,894,174
)(35,979,800
38,432,763

216,172,505
30,652,614
)(18,687,500
)(343,746
16,369,538
244,163,411

كما في  1يناير 2020
إطفاء
ربح غير محقق من القيمة العادلة
كما في  30يونيو 2020

205,730,648
)(202,731
4,670,868
210,198,785

38,432,763

244,163,411
)(202,731
4,517,465
248,478,145

)(153,403

بلغت األرباح المتراكمة غير المحقق في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع باإلضافة لتأثير الضريبة المؤجلة كما هو مذكور
في إيضاح  9و 15وقدرها  16,003,998لاير سعودي كما في  30يونيو  31(2020ديسمبر  :2019أرباح  8,255,508لاير
سعودي).

-9

ضريبة موجودات مؤجلة ،صافي
 30يونيو
2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
10,682,609

ضريبة موجودات مؤجلة ،صافي

 31ديسمبر
2019
لاير سعودي
(مراجعة)
6,961,507

حركة ضريبة موجودات مؤجلة :

في بداية الفترة  /السنة(إيضاح )15
دخل الضريبة المؤجلة  -قائمة الدخل
(مصروف)  /دخل الضريبة المؤجلة  -قائمة الدخل الشامل
في نهاية الفترة  /السنة

 30يونيو
2020
(غير مراجعة)
6,961,507
490,077
3,231,025
10,682,609

 31ديسمبر
2019
(مراجعة)
9,350,189
292,487
)(2,681,169
6,961,507

تنشأ هذه الضريبة المؤجلة من التزامات نااية الخدمة للموظفين ،ومخصص ذمم األقساط المدينة ومخصص ذمم إنادة التأمين المدينة
وخسائر الضريبة غير المعترف باا واحتياطي القيمة العادلة من االستثمارات والممتلكات والمعدات.
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 - 10االحتياطيات الفنية
 1-10صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
يشتمل صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات مما يلي:

إجمالي المطالبات تحت التسوية
يطرح :قيمة قابلة للتحقيق من الحطام واإلحالل
المطالبات المتكبدة ولم يتم االبال غ نناا
إحتياطيات نجز األقساط
إحتياطيات األقساط االضافية
مطلوبات مربوطة بوحدات
ناقصاً:
 حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم االبال غ ننااصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات

 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
553,307,779
)(37,855,091
515,452,688
117,249,474
17,255,707
2,915,108
516,563,763
1,169,436,740

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
(مراجعة)
569,506,181
)(36,439,428
533,066,753
87,780,442
11,731,333
1,369,320
535,415,117
1,169,362,965

)(438,630,990
)(53,146,266
)(491,777,256
677,659,484

)(432,328,207
)(43,298,714
)(475,626,921
693,736,044

 2-10الحركة في أقساط التأمين الغير مكتسبة
تتضمن الحركة في أقساط التأمين الغيرالمكتسبة مايلي :
لاير سعودي
الرصيد كما في بداية الفترة
األقساط المكتتبة خالل الفترة
األقساط المكتسبة خالل الفترة
الرصيد كما في نااية الفترة

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
(غير مراجعة)
الصافي
إعادة تأمين
اإلجمالي
)(138,763,380
223,221,370
361,984,750
)*(100,440,737
111,969,177
212,409,914
)(121,935,278
77,632,016
)(199,567,294
213,255,269
)(161,572,101
374,827,370

* يتضمن هذا المبلغ  95,309,813لاير سعودي ألقساط إنادة التأمين المسندة الخارجية و  342,947لاير سعودي ألقساط
إنادة التأمين المسندة المحلية و  4,787,977لاير سعودي لتكاليف فائض الخسارة.
لاير سعودي
الرصيد كما في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل الفترة
األقساط المكتسبة خالل الفترة
الرصيد كما في نااية الفترة

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020
(غير مراجعة)
الصافي
إنادة تأمين
اإلجمالي
256,320,745
)(152,377,585
408,698,330
241,086,237
)*(176,948,807
418,035,044
)(284,151,713
167,754,291
)(451,906,004
213,255,269
)(161,572,101
374,827,370

* يتضمن هذا المبلغ 166,304,151يال سعودي ألقساط إنادة التأمين المسندة الخارجية و  1,068,700لاير سعودي ألقساط إنادة
التأمين المسندة المحلية و  9,575,956لاير سعودي لتكاليف فائض الخسارة.
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
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االحتياطيات الفنية (تتمة)
 2-10الحركة في أقساط التأمين الغير مكتسبة (تتمة):
لاير سعودي
الرصيد كما في بداية الفترة
االقساط المكتتبة خالل الفترة
االقساط المكتسبة خالل الفترة
الرصيد كما في نااية الفترة

اإلجمالي
522,304,127
288,390,092
)(242,635,976
568,058,243

لفترة الثالثة أشار المنتاية في  30يونيو 2019
(غير مراجعة)
الصافي
إعادة تأمين
375,700,137
)(146,603,990
154,923,380
)*(133,466,712
)(169,578,810
73,057,166
361,044,707
)(207,013,536

* يتضمن هذا المبلغ  130,104,250لاير سعودي ألقساط إنادة التأمين المسندة الخارجية و  1,678,684لاير سعودي ألقساط إنادة التأمين
المسندة المحلية و  1,683,778لاير سعودي لتكاليف فائض الخسارة.

لاير سعودي

الرصيد كما في بداية السنة
االقساط المكتتبة خالل الفترة
االقساط المكتسبة خالل الفترة
الرصيد كما في نااية الفترة

اإلجمالي
390,422,335
647,312,061
)(469,676,153
568,058,243

لفترة الستة أشار المنتاية في  30يونيو 2019
(غير مراجعة)
الصافي
إعادة التأمين
241,511,192
)(148,911,143
443,643,271
)*(203,668,790
)(324,109,756
145,566,397
361,044,707
)(207,013,536

*يتضمن هذا المبلغ  197,275,909لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية و 3,362,080لاير سعودي ألقساط
إعادة التأمين المسندة المحلية و  3,030,801لاير سعودي لتكاليف فائض الخسارة.
لاير سعودي
الرصيد كما في بداية السنة
األقساط المكتتبة خالل السنة
األقساط المكتسبة خالل السنة
الرصيد كما في نااية السنة

للسنة المنتاية في  31ديسمبر 2019
(مراجعة)
الصافي
إنادة التأمين
241,511,192
)(148,911,143
699,056,270
)*(312,609,731
)(684,246,717
309,143,289
256,320,745
)(152,377,585

اإلجمالي
390,422,335
1,011,666,001
)(993,390,006
408,698,330

*يتضمن هذا المبلغ  302,757,400لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية و  5,811,262لاير سعودي ألقساط
إعادة التأمين المسندة المحلية و  4,041,069لاير سعودي لتكاليف فائض الخسارة.
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االلتزامات المحتملة والتعهدات
أ)

تتمثل االلتزامات المحتملة والتعادات للشركة فيما يلي :
 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
15,940,000

خطابات ضمان

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
(مراجعة)
15,940,000

ب) تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لإلجراءات القانوينة في سياق األنمال العادية المتعلقة بمطالبات التأمين نلى حملة
الوثائق .في حين أنه من غير الممكن نمليا التنبؤ أو تحديد النتائج الناائية لجميع اإلجراءات القانونية المعلقة .إن اإلدارة ال تعتقد أن
مثل هذه اإلجراءات (بما في ذلك الدناوى) سيكون لاا تأثير جوهري نلى المركز المالي للشركة ونتائجاا كما في وللفترة المنتاية
في  30يونيو  .2020ال يوجد اي تغير في حالة القضايا واإلجراءات القانونية كما تم االفصاح ننه في  31ديسمبر .2019
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
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القيم العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع موجودات أو تم دفعه لتحويل مطلوبات في معاملة بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس .يستند قياس القيمة العادلة نلى افتراض أن المعاملة تتم إما:
 في السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه للموجودات أو المطلوبات  ،أو في غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر فائدة للوصول للموجودات أو المطلوبات.ال تختلف القيم العادلة لﻸدوات المالية في المركز المالي بشﮐل ﮐبيرنن قيمتاا الدفترية والتي تضمنت في القوائم المالية األولية
الموجزة.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة التسلسل الارمي التالي لتحديد ونرض القيمة العادلة لﻸدوات المالية:
المستوى األول :األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس االداة والتي يمكن للمنشأة الحصول نلياا في تاريخ القياس.
المستوى الثاني :األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مالية مماثلة أو أي أساليب تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافة
مدخالتاا الاامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
المستوى الثالث :أساليب تقييم ال يتم تحديد مدخالتاا الاامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق.
أ .القيمة الدفترية والقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي القيمة الدفترية والقيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية .بما في ذلك مستوياتاا في التسلسل الارمي للقيمة
العادلة لﻸدوات المالية المقيمة بالقيمة العادلة .ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية الغير مقيمة
بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية بدرجة معقولة قريبة للقيمة العادلة.
 1-12عمليات التأمين

لاير سعودي
كما في  30يونيو 2020
استثمارات مرتبطة بوحدات
االستثمارات المتاحة للبيع المقاسة
بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
أسام
مطلوبات مرتبطة بوحدات

لاير سعودي
كما في  31ديسمبر 2019
استثمارات مرتبطة بوحدات
االستثمارات المتاحة للبيع المقاسة
بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
أسام
مطلوبات مرتبطة بوحدات

القيمة الدفترية

المستوى األول

530,223,682

530,223,682

136,887,837
4,628,048
2,882,848
)(516,563,763
158,058,652

136,887,837
4,628,048
2,882,848
)(516,563,763
158,058,652

القيمة الدفترية

المستوى األول

القيمة العادلة
المستوى
المستوى الثالث
الثاني
-

530,223,682

-

-

اإلجمالي

-

القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني

136,887,837
4,628,048
2,882,848
)(516,563,763
158,058,652

اإلجمالي

538,113,858

538,113,858

-

-

538,113,858

133,324,105
4,865,203
3,126,781
)(535,415,117
144,014,830

133,324,105
4,865,203
3,126,781
)(535,415,117
144,014,830

-

-

133,324,105
4,865,203
3,126,781
)(535,415,117
144,014,830
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القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)
 2-12عمليات المساهمين

لاير سعودي
كما في  30يونيو 2020
االستثمارات المتاحة للبيع
المقيمة
بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
األسام

لاير سعودي
كما في  31ديسمبر 2019
االستثمارات المتاحة للبيع
المقيمة بالقيمة العادلة
سندات وصكوك
صناديق استثمارية
األسام

القيمة الدفترية

239,861,358
5,393,709
3,223,078
248,478,145

القيمة الدفترية
235,511,211
5,429,122
3,223,078
244,163,411

المستوى األول

القيمة العادلة
المستوى
الثالث
المستوى الثاني

- 204,805,076
5,393,709
- 210,198,785

المستوى األول
200,301,526
5,429,122
205,730,648

اإلجمالي

35,056,282
3,223,078
38,279,360

القيمة العادلة
المستوى الثالث
المستوى الثاني
-

35,209,685
3,223,078
38,432,763

239,861,358
5,393,709
3,223,078
248,478,145

اإلجمالي
235,511,211
5,429,122
3,223,078
244,163,411

خالل الفترة المنتاية في  30يونيو  ،2020لم يكن هناك تحويل بين المستوى األول والمستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة .كانت
هناك تحويالت بين المستوى  1والمستوى  3لقياسات القيمة العادلة خالل السنة المنتاية في  31ديسمبر ( 2019يرجى الرجوع إلى
اإليضاح .)8
ب .قياس القيمة العادلة
أسلوب التقييم والمدخالت الهامة غير القابلة للمالحظة
تم استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة ألوراق الدين والصكوك الخاصة بكل من نمليات التأمين ونمليات
المساهمين ضمن المستوى الثالث .يأخذ هذا النموذج في االنتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية التي يتم توليدها من سندات
الدين والصكوك والتي يتم خصماا من نائد السوق لسندات الخزينة ذات الشروط المماثلة وتعديلاا لتأثير ندم قابلية سندات الدين
والصكوك للتسويق .والتي تشمل منحنى السيادية السعودية ومخاطر أقساط التأمين السائدة في السوق السعودية .تمثل قيمة األسام
 3,223,078لاير سعودي استثمارات في أوراق مالية غير متداولة يتم إدراجاا بالتكلفة .ال يتم اثبات القيمة العادلة بالسعر المتداول
في سوق نشط ألصل مماثل أو استنادا ً إلى أسلوب التقييم والذي يستخدم بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط.
يوضح الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوى الثالث من التسلسل
الارمي للقيمة العادلة:
عمليات التأمين
 31ديسمبر 2019
 30يونيو 2020
لاير سعودي
لاير سعودي
(مراجعة)
(غير مراجعة)
الرصيد في بداية الفترة /السنة
استبعادات /استحقاقات
إطفاء
أرباح غير محققة في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع
تحويل من المستوى الثالث إلى المستوى األول
الرصيد نااية الفترة /السنة
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-

14,582,533
)(5,000,000
)(12,645
861,882
)(10,431,770
-

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
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القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة):

ب .قياس القيمة العادلة (تتمة):
عمليات المساهمين
 31ديسمبر 2019
 30يونيو 2020
لاير سعودي
لاير سعودي
(مراجعة)
(غير مراجعة)
الرصيد في بداية الفترة /السنة
استبعادات /استحقاقات
إطفاء
(خسارة) /أرباح غير محققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
تحويل من المستوى الثالث الى المستوى األول
الرصيد نااية الفترة /السنة

38,432,763
)(153,403
38,279,360

85,532,745
)(17,000,000
)(14,356
5,894,174
)(35,979,800
38,432,763

تحليل الحساسية
إن األثر نلى الزيادة بنسبة  ٪1في معدل خصم المخاطر المعدلة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،نلى القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع في المستوى  3بمبلغ  16,811لاير سعودي ،كما أن األثرنلى النقص بنسبة  ٪1في معدل خصم المخاطر
المعدلة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،نلى القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في المستوى  3بمبلغ  16,811لاير
سعودي.
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القطاعات التشغيلية
يتم تعريف القطانات التشغيلية نلﯽ أساس التقارير المالية الداخلية للشركة حول مﮐونات الشرﮐة التي يتم مراجعتاا بشكل دوري
من قبل مجلس إدارة الشرﮐة في وظيفتاا ﮐصانع االقرار التشغيلي الرئيسي من أجل توزيع الموارد للقطانات وتقييم أدائاا.
تتم المعامالت بين القطانات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية .يتم قياس اإليرادات من األطراف الخارجية بطريقة
تتوافق مع تلك التي في قائمة الدخل األولية .تتكون موجودات ومطلوبات القطانات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية.
لم تطرأ أي تغييرات نلى أساس القطانات أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  31ديسمبر .2019
ال تشمل موجودات القطانات النقد وما يعادله والمصاريف المدفونة مقدما ً والموجودات األخرى واالستثمارات المتاحة للبيع وأرصدة
إنادة التأمين والممتلكات والمعدات والوديعة النظامية ودخل مستحق من الوديعة النظامية .وبالتالي تم إدراجاا ضمن الموجودات
غير المصنفة .ال تشمل مطلوبات القطانات المستحقات والمطلوبات األخرى والفائض المتراكم مستحق الدفع وذمم معيدي التأمين
الدائنة واحتياطيات نجز األقساط واحتياطيات األقساط اإلضافية والتزامات مكافآة نااية الخدمة للموظفين وزكاة وضريبة الدخل
وإيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي .وبالتالي تم إدراجاا ضمن المطلوبات غير الموزنة.
يتم التقرير نن الموجودات والمطلوبات غير الموزنة إلى صانع القرار نلى أساس تراكمي وال يتم التصريح نناا ضمن القطانات ذات العالقة.

إن المعلومات المتعلقة بالقطانات المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطانات التي يتم اإلبال غ نناا لموجودات ومطلوبات الشركة
اإلجمالية في  30يونيو  2020و  31ديسمبر  ،2019وإجمالي إيراداتاا ومصاريفاا وصافي دخلاا للثالثة و الستة أشار المنتاية
في ذلك التاريخ ،هي نلى النحو التالي:
المركبات
الطبي
الممتلكات والحوادث
الحماية واالدخار

:
:
:
:
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المركبات
العالج الطبي
حريق وسرقة وأموال واإلنشاءات والتزامات وبحري
التقاند الجماني والحماية واالدخار لﻸفراد
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(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 – 13القطاعات التشغيلية (تتمة)
الطبي
لاير سعودي

المركبات
لاير سعودي

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

الحماية واالدخار
لاير سعودي

عمليات المساهمين
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

كما في  30يونيو (2020غير مراجعة)
الموجودات
إجمالي أقساط التأمين المدينة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلاا
حصة معيدي التأمين المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة
ولم يتم االبال غ نناا
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل (استثمارات مرتبطة بوحدات)
موجودات غير موزنة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وجقوق الملكية
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يبلغ نناا
أقساط غير مكتسبة
نمولة إنادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات مربوطة بوحدات
مطلوبات غير موزنة
حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

213,294,580

139,640,996

164,449,930

48,303,994

5,083,202

16,423,457

409,935,683

7,188,648

565,689,500
)(55,881,593
438,630,990

-

565,689,500
)(55,881,593
438,630,990

)(3,769
105,762
10,579,579

16,105,885
50,843,912
4,648,657

29,057,393
83,155,944
7,428,888

7,986,757
27,466,483
)(2,737,135

53,146,266
161,572,101
19,919,989

-

53,146,266
161,572,101
19,919,989

530,223,682

530,223,682
302,580,624

360,993,487

530,223,682
663,574,111
2,376,875,046

10,780,099
11,232,210
39,186,491
28,179
516,563,763

515,452,688
117,249,474
374,827,370
4,913,056
516,563,763
475,892,784
10,982,424

32,757,036
328,236,451

515,452,688
117,249,474
374,827,370
4,913,056
516,563,763
508,649,820
339,218,875
2,376,875,046

-

52,092,705
46,148,762
123,592,455
6,880
-

-

26,798,265
26,273,158
93,235,234
-

-

425,781,619
33,595,344
118,813,190
4,877,997
-
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 – 13القطاعات التشغيلية (تتمة)
الحماية واالدخار
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

المركبات
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

13,068,193
56,316,633
1,777,807
11,682,616
19,793,320
)(30,720
)(2,128,353
100,479,496
70,974,100
171,453,596
11,294

105,022,666
191,228
942,134
1,142,841
)(58,818,306
48,480,563
)(3,549,803
44,930,760
546,670

262,437
88,244,487
482,455
14,358,245
19,736,054
)(78,498,479
)(7,447,603
37,137,596
)(17,057,204
20,080,392
7,051,839

80,123,743
3,446,728
97,463
267,563
1,078,431
)(30,025,346
594,515
55,583,097
)(7,301,617
48,281,480
589,244

)(140,066,820
28,738,011
)(5,622,327
)(14,135,760
)(14,670,484

)(23,725,460
174,910
477,573
)(2,249,491
)(5,622,245

)(2,334,193
)(4,567,903
)(314,261
)(1,545,788
)(2,015,501
)(7,461,562

()50,149,291
)(428,170
)(65,359
)(1,220,728
18,851,354
)(2,172,520
)(3,662,953

عمليات المساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020غير مراجعة)
إجمالي األقساط المكتببة  -تجزئة
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة جدا
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات متوسطة
أقساط إنادة التأمين المسندة
تكاليف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
صافي األقساط المكتتبة
التغيرات في األقساط الغير مكتسبة ،صافي
صافي األقساط المكتسبة
نموالت إنادة التأمين
صافي المطالبات والمزايا االخرى المدفونة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في احتياطيات نجز األقساط
التغيرات في احتياطيات أقساط األضافية
التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال غ نناا ،صافي
التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات
خسارة غير محققة نن االستثمارات المربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
أتعاب فحص واشراف
صافي دخل االكتتاب
غير موزنة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلاا
مصاريف نمومية وإدارية
دخل االستثمارات
إيرادات أخرى
صافي الخسارة للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة الدخل

93,454,373
253,030,514
2,548,953
27,250,558
41,750,646
)(167,372,851
)(9,575,956
594,515
241,680,752
43,065,476
284,746,228
8,199,047

-

93,454,373
253,030,514
2,548,953
27,250,558
41,750,646
)(167,372,851
)(9,575,956
594,515
241,680,752
43,065,476
284,746,228
8,199,047

)(216,275,764
23,916,848
)(5,524,374
)(1,545,788
)(19,621,480
18,851,354
)(2,172,520
)(31,417,244
)(3,163,164
55,993,143

-

)(216,275,764
23,916,848
)(5,524,374
)(1,545,788
)(19,621,480
18,851,354
)(2,172,520
)(31,417,244
)(3,163,164
55,993,143

)(1,422,384
)(68,392,990
2,042,056
4,051,424

)(538,058
3,688,593
-

)(1,422,384
)(68,931,048
5,730,649
4,051,424
)(4,578,216
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 – 13القطاعات التشغيلية (تتمة)
المركبات
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الحماية واالدخار
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي
5,584
37,866,087
217,985
10,367,645
11,459,063
)(41,257,123
)(3,727,394
14,931,847
)(3,797,327
11,134,520

55,887,855
856,590
188,318
490,216
)(25,740,310
296,175
31,978,844
)(8,551,630
23,427,214

4,274,156
)(1,064,851
)(5,764,080
)(314,261
)(572,627
)(1,461,416
)(3,736,345

264,123
)(23,429,000
)(454,254
)(616,283
)(1,775,287
)(2,060,654
9,596,310
)(1,357,315

عمليات المساهمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020غير مراجعة)
إجمالي األقساط المكتببة  -تجزئة
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة جدا
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات متوسطة
أقساط إنادة التأمين المسندة
تكاليف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
صافي األقساط المكتتبة
التغيرات في األقساط غير المكتسبة ،صافي
صافياألقساطالمكتسبة

5,745,242
28,753,146
766,455
2,930,888
6,529,071
)(1,060,583
43,664,219
22,134,726
65,798,945

49,252,331
98,031
378,262
617,145
)(28,655,327
21,690,442
180,332
21,870,774

نموالت إنادة التأمين
صافي المطالبات والمزايا االخرى المدفونة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في احتياطيات نجز األقساط
التغيرات في احتياطيات األقساط األضافية
التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال غ نناا ،صافي
التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات
أرباح غير محققة نن االستثمارات المربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
أتعاب فحص واشراف
صافي دخل االكتتاب
غير موزنة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلاا
مصاريف نمومية وإدارية
دخل االستثمارات
إيرادات أخرى
صافي الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة الدخل

5,049
)(37,951,564
15,788,337
)(6,457,555
)(6,570,109
)(5,597,070

546,670
)(10,711,927
31,045
)(311,041
)(1,098,170
)(2,811,858

61,638,681
116,728,154
1,082,471
13,865,113
19,095,495
)(95,652,760
)(4,787,977
296,175
112,265,352
9,966,101
122,231,453

-

61,638,681
116,728,154
1,082,471
13,865,113
19,095,495
)(95,652,760
)(4,787,977
296,175
112,265,352
9,966,101
122,231,453

5,089,998
)(73,157,342
9,601,048
)(7,699,140
)(572,627
)(10,904,982
)(2,060,654
9,596,310
)(13,502,588
)(1,565,507
37,055,969

-

5,089,998
)(73,157,342
9,601,048
)(7,699,140
)(572,627
)(10,904,982
)(2,060,654
9,596,310
)(13,502,588
)(1,565,507
37,055,969

)(1,422,384
)(31,711,539
1,021,133
3,902,407

)(284,893
1,831,354
-

)(1,422,384
)(31,996,432
2,852,487
3,902,407
10,392,047

21

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 – 13القطاعات التشغيلية (تتمة)
المركبات
لاير سعودي
كما في  31ديسمبر ( 2019مراجعة)
الموجودات
إجمالي أقساط التأمين المدينة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلاا
حصة معيدي التأمين المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة
ولم يتم االبال غ نناا
حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة
مصاريف اكتتاب وثائق مؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(استثمارات مربوطة بوحدات)
موجودات غير موزنة
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يبلغ نناا
أقساط غير مكتسبة
نمولة إنادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات مربوطة بوحدات
مطلوبات غير موزنة
حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الحماية واالدخار
لاير سعودي

نمليات المساهمين
لاير سعودي

نمليات التأمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

283,683,135

104,490,425

62,145,925

25,353,707

5,745,932

16,649,433

404,394,245

5,538,597

475,673,192
)(55,086,915
432,328,207

-

475,673,192
)(55,086,915
432,328,207

)(69,598
225,976
16,732,264

7,921,410
43,484,703
4,574,957

31,056,299
98,990,010
6,167,728

4,390,603
9,676,896
)(555,399

43,298,714
152,377,585
26,919,550

-

43,298,714
152,377,585
26,919,550

-

81,493,446
31,947,173
194,686,769
16,177
-

-

27,199,150
15,839,192
82,326,222
-

-

415,672,279
33,578,749
117,590,052
6,833,437
-
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538,113,858

538,113,858
363,516,850

357,096,182

538,113,858
720,613,032
2,334,237,223

8,701,878
6,415,328
14,095,287
498,159
535,415,117

533,066,753
87,780,442
408,698,330
7,347,773
535,415,117
397,061,045
7,771,581

30,361,375
326,734,807

533,066,753
87,780,442
408,698,330
7,347,773
535,415,117
427,422,420
334,506,388
2,334,237,223

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 – 13القطاعات التشغيلية (تتمة):
المركبات
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

الحماية واالدخار
لاير سعودي

عمليات المساهمين
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2019غير مراجعة)
إجمالي األقساط المكتببة – تجزئة
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة جدا
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات متوسطة
أقساط إنادة التأمين المسندة
تكاليف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
صافي األقساط المكتتبة
التغيرات في األقساط الغير مكتسبة ،صافي
صافي األقساط المكتسبة
نموالت إنادة التأمين
صافي المطالبات والمزايا االخرى المدفونة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في احتياطيات نجز األقساط
التغيرات في احتياطيات األقساط األضافية
التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال غ نناا ،صافي
التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات
أرباح غير محققة نن االستثمارات المربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
أتعاب فحص واشراف
صافي دخل االكتتاب
غير موزنة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلاا
مصاريف نمومية وإدارية
دخل االستثمارات
إيرادات أخرى
صافي الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة الدخل

32,673,613
278,770,222
)(2,493,568
-

108,170,893
23,653
673,854
235,931
)(59,907,234
-

1,256,487
151,495,920
)(121,129,200
)(537,233
-

308,950,267
)(94,075,017
214,875,250

49,197,097
)(17,350,590
31,846,507
)(19,445,701
)(8,184,452
)(3,009,872
1,022,677
)(4,138,956
-

31,085,974
)(3,283,946
27,802,028
7,854,291
)(4,488,885
1,224,569
)(204,266
114,932
)(7,856,592
-

10,581
)(157,377,542
)(14,921,233
23,866,239
)(18,314,881
-

70,084,937
3,926,551
)(19,601,555
576,345
54,986,278
)(4,823,962
50,162,316
)(235,317
)(70,502,094
)(924,548
)(591,718
435,093
15,105,169
14,086,757
)(1,849,915
-

104,015,037
542,363,586
23,653
673,854
235,931
)(200,637,989
)(3,030,801
576,345
444,219,616
)(119,533,515
324,686,101

-

104,015,037
542,363,586
23,653
673,854
235,931
)(200,637,989
)(3,030,801
576,345
444,219,616
)(119,533,515
324,686,101

7,629,555
)(251,814,222
)(22,805,664
)(3,601,590
)(204,266
25,438,941
15,105,169
14,086,757
)(32,160,344
)(4,400,716
71,959,721

-

7,629,555
)(251,814,222
)(22,805,664
)(3,601,590
)(204,266
25,438,941
15,105,169
14,086,757
)(32,160,344
)(4,400,716
71,959,721

180,648
)(59,235,713
1,766,266
2,192,303

)(394,840
3,219,121
-

180,648
)(59,630,553
4,985,387
2,192,303
19,687,506
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 – 13القطاعات التشغيلية (تتمة):
المركبات
لاير سعودي

الطبي
لاير سعودي

الممتلكات والحوادث
لاير سعودي

الحماية واالدخار
لاير سعودي

عمليات المساهمين
لاير سعودي

عمليات التأمين
لاير سعودي

اإلجمالي
لاير سعودي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو ( 2020غير مراجعة)
إجمالي األقساط المكتببة – تجزئة
إجمالي األقساط المكتتبة – شركات
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة جدا
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات صغيرة
إجمالي األقساط المكتتبة  -شركات متوسطة
أقساط إنادة التأمين المسندة
تكاليف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
صافي األقساط المكتتبة
التغيرات في األقساط الغير مكتسبة ،صافي
صافي األقساط المكتسبة
نموالت إنادة التأمين
صافي المطالبات والمزايا االخرى المدفونة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية ،صافي
التغيرات في احتياطيات نجز األقساط
التغيرات في احتياطيات األقساط األضافية
التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال غ نناا ،صافي
التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات
أرباح غير محققة نن االستثمارات المربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
أتعاب فحص واشراف
صافي دخل االكتتاب
غير موزنة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلاا
مصاريف نمومية وإدارية
دخل االستثمارات
إيرادات أخرى
صافي الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة الدخل

21,953,971
57,410,000
)(1,359,882
78,004,089
34,829,170
112,833,259
5,320
)(77,234,450
)(12,273,035
12,239,674
)(9,145,378
-

63,667,096
11,064
348,744
166,495
)(33,732,310
30,461,089
)(12,326,127
18,134,962
)(7,677,345
)(8,795,869
)(2,609,450
1,104,048
)(1,665,203
-

816,115
96,327,675
)(80,487,593
)(323,896
16,332,301
)(2,140,296
14,192,005
4,520,633
)(2,224,083
11,088
)(65,955
)(505,026
)(3,886,333
-

46,380,511
1,308,421
)(17,563,031
286,615
30,412,516
)(5,707,317
24,705,199
)(365,202
)(35,915,748
)(1,105,552
)(247,601
162,996
7,414,320
6,951,938
)(1,268,530
-

69,150,597
218,713,192
11,064
348,744
166,495
)(131,782,934
)(1,683,778
286,615
155,209,995
14,655,430
169,865,425

-

69,150,597
218,713,192
11,064
348,744
166,495
)(131,782,934
)(1,683,778
286,615
155,209,995
14,655,430
169,865,425

4,160,751
)(123,051,626
)(22,163,368
)(2,857,051
)(65,955
13,001,692
7,414,320
6,951,938
)(15,965,444
)(2,083,531
35,207,151

-

4,160,751
)(123,051,626
)(22,163,368
)(2,857,051
)(65,955
13,001,692
7,414,320
6,951,938
)(15,965,444
)(2,083,531
35,207,151

)(461,458)(31,067,049
829,038
1,593,177

)(182,220
1,471,881
-

)(461,458
)(31,249,269
2,300,919
1,593,177
7,390,520
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
-14

المعامالت واالرصدة مع األطراف ذوي العالقة والمساهمين اآلخرين
تمثل األطراف ذوي العالقة المساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة التنفيذيين في الشركة والشركات التي يملكوناا وأي
كيانات أخرى خاضعة للرقابة أو يتم التحكم فياا بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير باا .يتم انتماد سياسات التسعير وشروط هذه
المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة .فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل الفترة واألرصدة
المرتبطة باا:
المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020
 30يونيو 2019
لاير سعودي
منشأت تحت السيطرة أو تحت سيطرة مشتركة
أو يمارس عليها تأثيرا هاما من اطراف ذوي
عالقة و المساهمين الرئيسيين
 أقساط إنادة التأمين المسندة حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفونة دخل نموالت مصاريف ادارية لطرف ثالث مصاريف إدارية لطرف ثالث مستحقة أرصدة معيدي التأمين دائنة ،صافي استثمارات في حقوق الملكية لشركةنكست كير السعودية
مساهمون آخرون (غير األطراف ذوي العالقة)
 أقساط التأمين المكتتبة المطالبات المدفونة مصاريف نموالت أقساط تأمين مدينة ،صافي المطالبات تحت التسوية النقد وما يعادله استثمارات مربوطة بوحدات تدار منقبل مساهمين (بما في ذلك ذمم مدينة
استثمارات مربوطة بوحدات)

61,551,277
18,922,124
2,167,513
3,119,879

93,810,996
27,687,180
4,673,889
3,879,209

47,878,734
2,174,250
348,030

132,895,160
21,379,923
1,001,705

الرصيد كما في
 30يونيو  31 2020ديسمبر 2019
لاير سعودي

5,689,334
151,633,898

6,436,659
84,824,961

800,000

800,000

54,047,316
29,078,894
67,768,325

16,988,438
33,834,830
104,403,157

530,223,682

545,163,723

تشمل األطراف ذوي العالقة الجاات التالية :أليانز س،ن،أ ،أليانز مينا هولدينج – برمودا ،أليانز تحويل المخاطر إي جي دبي ،أليانز
فرنسا ،شركة أليانز العالمية المتخصصة أي جي ،أليانز ورلد وأيد كير ،أليانز المخاطر العالمية الوأليات المتحدة األمريكية للتأمين،
أليانز بلجيكا ،يولر هيرمس ،أليانز اس أيه زيورخ ،أليانز هونج كونج ،أليانز المخاطر العالمية هولندا ،أليانز سنغافورة ،أليانز نيوزيلندا
وشركة نكست السعودية.
يشمل المساهمون اآلخرون البنك السعودي الفرنسي وشركات مجمونته وهي ليست أطراف ذو نالقة.
يقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذين لديام الصالحية والمسئولية للقيام بأنمال التخطيط ،التوجيه ،واإلشراف نلى نشاطات
الشركة ،بصورة مباشرة أو غير مباشرة ،ويتكونون من كبار المدراء التنفيذيين بما فيام الرئيس التنفيذي ،والمدير المالي التنفيذي
بالشركة.
فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة:
أعضاء مجلس اإلدارة
لاير سعودي

 30يونيو 2020

174,000
510,000
684,000

رواتب وتعويضات
نالوات
مكافأة سنوية
التزامات نااية الخدمة
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كبار المدراء التنفيذيين
لاير سعودي
4,757,375
9,000
60,000
247,641
5,074,016

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
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المعامالت واالرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)
كبار المدراء التنفيذيين
أنضاء مجلس اإلدارة
لاير سعودي
لاير سعودي
3,891,406
87,000
450,000
243,505
4,134,911
537,000

 30يونيو 2019
رواتب وتعويضات
نالوات
مكافأة سنوية
التزامات نااية الخدمة
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الزكاة وضريبة الدخل
فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية:
 30يونيو 2020
لاير سعودي
المساهمون السعوديين ومن دول مجلس
التعاون
المساهمون من غير السعوديين

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي

٪

93,820,000

٪46.91

106,180,000
200,000,000

٪100

٪53.09

٪

93,820,000

٪46.91

106,180,000
200,000,000

٪53.09
٪100

كما في  30يونيو  2020و 31ديسمبر  ، 2019يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  20مليون
سام بقيمة  10لاير سعودي لكل مناما .تستند حسابات الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالشركة والمبالغ المستحقة ومدفونات من
الزكاة وضريبة الدخل نلى نسب الملكية المذكورة أناله وفقا ً لﻸحكام ذات الصلة ألنظمة الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية
السعودية.
أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي 12
كما في  1يناير 2019
لاير سعودي
القوائم المالية المتأثرة
قائمة التغيرات في حقوق الملكية

`

الحساب
أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي
12

قبل التعديل كما
في  1يناير
2019
-

إن مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في نااية الفترة  /السنة هو كما يلي:
 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
27,532,256
مخصص الزكاة
3,058,640
مخصص ضريبة الدخل
30,590,896

أثر التعديل

بعد التعديل
كما في 1
يناير 2019

9,350,189

9,350,189

 31ديسمبر 2019
لاير سعودي
(مراجعة)
24,451,612
3,980,577
28,432,189

إن مخصص الزكاة و ضريبة الدخل المحملة لفترة الستة أشار هو كما يلي:

الزكاة لفترة الستة أشار
ضريبة الدخل لفترة الستة أشار:
 الضريبة الحالية -الضريبة المؤجلة

26

 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
2,158,707

 30يوليو 2019
لاير سعودي
(غير مراجعة)
2,099,518

)(490,077
1,668,630

2,312,129
)(185,492
4,226,155

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
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الزكاة وضريبة الدخل (تتمة)

إن مخصص الزكاة وضريبة الدخل المحملة لفترة الثالثة أشار هو كما يلي:

الزكاة لفترة الثالثة أشار
ضريبة الدخل لفترة الثالثة أشار:
 الضريبة الحالية -الضريبة المؤجلة

 30يونيو 2020
لاير سعودي
(غير مراجعة)
1,245,096

 30يوليو 2019
لاير سعودي
(غير مراجعة)
1,009,265

)(253,434
991,662

1,002,106
)(134,931
1,876,440

وضع الربوط:
قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية وضريبة دخل للسنوات المنتاية في  31ديسمبر  2008إلى  31ديسمبر  .2019بالنسبة للسنوات
من  2008إلى  ،2013قامت الشركة بتسوية مبلغ  9.6مليون لاير سعودي فيما يتعلق بالربط المقدم من الايئة العامة للزكاة والدخل
الذي تم دفعه من خالل المخصص الذي تم تكوينه مقابل الربط لتلك السنوات .تم إصدار الربوط الناائية للزكاة والضريبة لعام 2014
من قبل الايئة وال تزال الربوط للسنوات من  2015إلى  2019قيد التسوية .تقدمت الشركة بطلبات استئناف لدى الايئة العامة للزكاة
والدخل ("الايئة") نلى ربوط الزكاة وضريبة الدخل اإلضافية الناشئة نن استبعاد االستثمارات طويلة األجل من وناء الزكاة لعام
 ،2014واستبعاد الخسائر المرحلة ،وندم خصم مبلغ ضريبة الدخل المدفوع من الربط واحتساب غرامة التأخير .نتيجة للربوط
الناائية لعام  ،2014طلبت الايئة زكاة إضافية وضريبة دخل بمبلغ  6.2مليون لاير سعودي .احتسبت الشركة مخصص الزكاة
وضريبة الدخل اإلضافي في القوائم المالية ،ومع ذلك ،لم تدفع الشركة نفس المبلغ .من غير المتوقع أن يكون إلنااء الربوط تأثير
جوهري نلى القوائم المالية.
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أس المال
بلغ رأس المال المصرح به والمصدر من  200مليون لاير سعودي مقسم إلى  20مليون سام بقيمة  10لاير سعودي للسام الواحد
( 31ديسمبر  200 : 2019مليون لاير سعودي مقسم إلى  20مليون سام بقيمة  10لاير سعودي للسام) .قام المساهمون المؤسسين
للشركة باإلكتتاب ودفع مبلغ  13مليون سام بقيمة أسمية قدرها  10لاير سعودي للسام الواحد والتي تمثل  ٪65من أسام رأس مال
الشركة ،وبالنسبة لﻸسام المتبقية والبالغة  7مليون سام بقيمة أسمية قدرها  10لاير سعودي للسام الواحد قد تم أكتتاباا من قبل العامة.
بتاريخ  25اكتوبر  ،2017توصلت مجمونة أليانز االوروبية بي في (لمملوكة بنسبة  ٪100من قبل أليانز أس إي) الى اتفاق ملزم
مع البنك السعودي الفرنسي بشأن شراء ما نسبته  ٪57من حصة البنك السعودي الفرنسي في شركة أليانز السعودي الفرنسي بما يمثل
 ٪18.5من رأس مال الشركة .تم استالم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وتم اتمام هذه الصفقة من قبل أليانز االوروبية بي في
في  29مارس  2018ونليه ،أصبحت أليانز االوروبية بي في تملك  ٪51من رأس مال شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين
التعاوني ( أليانز االوروبية بي في تملك  ،٪18.5أليانز فرنسا العالمية تملك  ٪16.25وأليانز مينا القابضة برمودا تملك )٪16.25
ويبقى البنك السعودي الفرنسي يملك  ٪14من رأس مال الشركة.
إن هيكل المساهمة للشركة نلى النحو التالي .يخضع المساهمين في الشركة للزكاة وضريبة الدخل.

عدد الحصص
أليانز االوروبية بي في
أليانز فرنسا العالمية
أليانز مينا القابضة برمودا
البنك السعودي الفرنسي
العامة

 3.70مليون
 3.25مليون
 3.25مليون
 2.80مليون
 7.00مليون
 20مليون
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 30يونيو 2020
رأس المال المصرح به و
المصدر
لاير سعودي
 37مليون
 32.5مليون
 32.5مليون
 28مليون
 70مليون
 200مليون

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
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رأس المال(تتمة)
ندد الحصص

أليانز االوروبية بي في
أليانز فرنسا العالمية
أليانز مينا القابضة برمودا
البنك السعودي الفرنسي
العامة

 3.70مليون
 3.25مليون
 3.25مليون
 2.80مليون
 7.00مليون
 20مليون

 31ديسمبر 2019
رأس المال المصرح به و المصدر
لاير سعودي
 37مليون
 32.5مليون
 32.5مليون
 28مليون
 70مليون
 200مليون

أوصى مجلس اإلدارة في اجتمانه بتاريخ  4يونيو  2018بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار حقوق أولية بقيمة إجمالية
 400.000.000لاير سعودي تتطلب موافقة الايئات التنظيمية والجمعية العمومية غير العادية .استلمت الشركة ندم ممانعة من مؤسسة
النقد العربي السعودي من خالل خطاب رقم  89/18551بتاريخ 1440/3/22هـ (الموافق  30نوفمبر  )2018نلى الزيادة المقترحة
لرأس المال من  200.000.000لاير سعودي إلى  600.000.000لاير سعودي خالل حقوق أولية .استلمت الشركة الموافقات من
هيئة السوق المالية بتاريخ 1441/7/9هـ (الموافق  4مارس  )2020ومن المساهمين في الشركة في اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية بتاريخ 1441/10/24هـ (الموافق 16يونيو  ، 2020نلى التوالي  ،ارجع لإليضاح .20

.17

إدارة المخاطر
إدارة رأس المال
يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ نلى نسب رأس المال سليمة من أجل دنم أهداف أنمالاا وزيادة قيمة المساهمين.
تدير الشركة متطلبات رأس مالاا من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح باا والمطلوبة نلى أساس منتظم.
يتم إجراء تعديالت نلى مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة .من
أجل الحفاظ نلى هيكل رأس المال أو تعديله  ،يجوز للشركة تعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفونة للمساهمين أو إصدار اسام.
تخضع نمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية داخل المنطقة التي تم تأسيساا فياا .وهذه األنظمة ال تحدد فقط انتماد ومراقبة
األنشطة بل أيضا ً تفرض بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس المال للتقليل من مخاطر التعثر في السداد والمالءة بشأن جزء من
شركات التأمين ولتمكيناا من الوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة نند نشوئاا.
تحتفظ الشركة برأسمالاا وفقا ً للتوجياات التي وضعتاا مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة  66جدول  3و  4من الالئحة التنفيذية
للتأمين التي تنص نلى هامش المالءة الذي ينبغي المحافظة نليه .ووفقا ً للمادة المذكورة ،ينبغي نلى الشركة المحافظة نلى هامش
مالءة يعادل المستوى األنلى من الطرق الثالث أدناه بموجب الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:
-

الحد األدنى لمتطلبات رأس المال هو  200مليون لاير سعودي
هامش مالءة ألقساط التأمين
هامش مالءة لمطالبات التأمين

قامت اإلدارة ،من خالل تحليل السيناريوهات المختلفة كما هو مطلوب من قبل الجاة المشرنة ،بتقييم إمكانات جائحة كورونا الجديد19
بشكل استباقي من خالل إجراء اختبار الضغط للمتغيرات المختلفة مثل :نمو إجمالي األقساط ،زيادة في تكلفة الموظفين ،ونسبة الخسارة
منذ بداية العام ،ومخصصات األقساط تحت التسوية ،وغير ذلك ،والتأثير المرتبط باا نلى اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة
المالءة المالية .خلصت إدارة الشركة إلى أنه بنا ًء نلى اختبار الضغط الذي تم إجراؤه أنه لم يتم إنخفاض المالءة المالية للشركة نن
الحد األدنى من الاامش المطلوب .كما هو الحال مع أي تنبؤات ،فإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدنومة بأحكام هامة وندم التأكد،
وبالتالي ،قد تختلف النتائج الفعلية نن تلك المتوقعة .نظرا ً لمرونة الوضع والتغير السريع ستواصل الشركة إنادة تقييم موقفاا والتأثير
المرتبط باا نلى أساس منتظم.
تمتثل الشركة لمتطلبات رأس المال المفروضة من أطراف خارجية خالل السنة المذكورة.
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إدارة المخاطر (تتمة)
إدارة مخاطر االئتمان
نززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمعالجة المخاطر المتغيرة والمتطورة بسرنة والتي تفرضاا الظروف الحالية .ويشمل
ذلك مراجعة التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي الدقيق والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة نند
اللزوم .بنا ًء نلى المراجعة ،حددت الشركة القطانات التالية التي تأثرت بشكل جوهري من جائحة كورونا الجديد 19وانخفاض أسعار
النفط:









األغذية
الخطوط الجوية
شركات الشحن
الفنادق
التجزئة
اإلنشاءات
الترفيه
السياحة

إدارة مخاطر السيولة
تدرك الشركة الحاجة إلى مواصلة التركيز نلى إدارة السيولة خالل هذه الفترة ،وقد نززت مراقبتاا لمتطلبات السيولة الحالية وكذلك
الوباء بمجمله .تقوم الشركة بشكل منتظم بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بنا ًء نلى توازن السيولة الفردية وكذلك التطور المستمر
للعوامل االقتصادية الخارجية.
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 - 18معلومات إضافية
أ)

قائمة المركز المالي األولية
لاير سعودي
 30يونيو 2020
عمليات التامين

 31ديسمبر 2019
اإلجمالي

عمليات المساهمين

عمليات المساهمين

عمليات التأمين

اإلجمالي

الموجودات
النقد وما يعادله
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
أقساط تأمين مدينة ،صافي
أرصدة إعادة تأمين مدينة ،صافي
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها
حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
حق استخدام موجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(استثمارات مربوطة بوحدات)
استثمارات متاحة للبيع

31,535,152
50 69,002,2
509,807,907
75,930,979
438,630,990

41,485,886
6,939,770
-

53,146,266
161,572,101
19,919,989
5,213,540

530,223,682

-

530,223,682

538,113,858

144,398,733
8,335,098
-

248,478,145
10,682,609
20,000,000
1,571,949

392,876,878
10,682,609
8,335,098
20,000,000
1,571,949

141,316,089
-

53,146,266
161,572,101
19,919,989
5,213,540

73,021,038
20 75,942,0
509,807,907
75,930,979
438,630,990

87,046,426
69,793,539
420,586,277
70,535,901
432,328,207
43,298,714
152,377,585
26,919,550
6,776,228

61,819,191
2,696,665
-

43,298,714
152,377,585
26,919,550
6,776,228

-

538,113,858

244,163,411
6,961,507
-

148,865,617
72,490,204
420,586,277
70,535,901
432,328,207

385,479,500
6,961,507
8,018,780
20,000,000
1,485,295
-

ضريبة موجودات مؤجلة ،صافي
ممتلكات ومعدات
وديعة نظامية
دخل مستحق من وديعة نظامية
مطلوب إلى /من عمليات التأمين  /المساهمين*

)(31,835,128

31,835,128

-

إجمالي الموجودات

92,015,881,55

360,993,487

2,376,875,046

1,977,141,041

357,096,182

2,334,237,223

المطلوبات
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
فائض متراكم مستحق الدفع
أرصدة إعادة تأمين دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
مطالبات تحت التسوية
المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها
مطلوبات عقود إيجار
إحتياطيات عجز األقساط
إحتياطيات أقساط إضافية
مطلوبات مربوطة بوحدات
التزامات نهاية الخدمة للموظفين
زكاة وضريبة دخل
إيرادات مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

161,854,824
15,408,703
256,191,588
374,827,370
4,913,056
8 515,452,68
117,249,474
3,660,914
17,255,707
2,915,108
516,563,763
18,605,940
-

594,191
30,590,896
1,571,949

162,449,015
15,408,703
256,191,588
374,827,370
4,913,056
8 515,452,68
117,249,474
3,660,914
17,255,707
2,915,108

150,041,674
15,687,466
195,599,123
408,698,330
7,347,773
533,066,753
87,780,442

516,563,763
18,605,940
30,590,896
1,571,949

443,891
-

150,485,565
15,687,466
195,599,123
408,698,330
7,347,773
533,066,753
87,780,442

8,018,780
)(19,970,113

20,000,000
1,485,295
19,970,113

5,784,231
11,731,333
1,369,320
535,415,117
16,847,898
-

28,432,189
1,485,295

535,415,117
16,847,898
28,432,189
1,485,295

إجمالي المطلوبات

52,004,899,13

32,757,036

2,037,656,171

1,969,369,460

30,361,375

1,999,730,835

حقوق الملكية
رأس المال
عالوة إصدار
إحتياطي نظامي
أرباح مبقاة

-

200,000,000
22,711,315
20,743,607
68,777,531

200,000,000
22,711,315
20,743,607
68,777,531

3,828,488
7,153,936

16,003,998

االحتياطي االكتواري اللتزامات نهاية الخدمة للموظفين

5,784,231
11,731,333
1,369,320

-

200,000,000
22,711,315
20,743,607
75,024,377

200,000,000
22,711,315
20,743,607
75,024,377

3,828,488

-

3,828,488

3,828,488
23,157,934

3,943,093

8,255,508

12,198,601

إجمالي حقوق الملكية

10,982,424

328,236,451

339,218,875

7,771,581

326,734,807

334,506,388

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

92,015,881,55

360,993,487

2,376,875,046

1,977,141,041

357,096,182

2,334,237,223

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

*لم يتم إدراج هذه البنود في قائمة المركز المالي األولية
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معلومات إضافية (تتمة)
ب)

قائمة الدخل األولية
لاير سعودي
لفترة الستة أشهر المنتهية في
عمليات التامين

اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إنادة التأمين المسندة الخارجية
أقساط إنادة التأمين المسندة المحلية
تكاليف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
نموالت إنادة التأمين
صافي اإليرادات
تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي المطالبات المدفونة
استردادات و إستحقاقات
مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفونة
صافي المطالبات و المزايا االخرى المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات
تحت التسوية
التغيرات في احتياطيات نجز األقساط
التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافية
التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال غ
نناا
التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات
متكبدة ،ولم يتم اإلبال غ نناا
صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة
التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات
(خسارة) /ربح غير محقق من استثمارات مرتبطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
اتعاب فحص واشراف
اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
صافي دخل االكتتاب
(مصاريف)  /ايرادات أخرى
(مخصص)  /نكس الديون المشكوك في تحصيلاا
مصاريف نمومية وإدارية
دخل استثمارات
ايرادات أخرى
إجمالي مصاريف اخرى
صافي (الخسارة) /الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة
وضريبة الدخل
صافي (العجز) /الفائض العائد للمساهمين
صافي (الخسارة) /الدخل للفترة بعد العائد الى المساهمين
المحمل من الزكاة للفترة
الوفر( /المحمل) ضريبة الدخل للفترة ،صافي
صافي (الخسارة)/الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد
الزكاة وضريبة الدخل

 30يونيو 2020
عمليات
المساهمين

 30يونيو 2019
اإلجمالي

عمليات التأمين

418,035,044
)(166,304,151
)(1,068,700
)(9,575,956
594,515
241,680,752
33,870,960
9,194,516
284,746,228
8,199,047

-

418,035,044
)(166,304,151
)(1,068,700
)(9,575,956
594,515
241,680,752
33,870,960
9,194,516
284,746,228
8,199,047

292,945,275

292,945,275

)(204,574,090
)(61,604,589
)(11,855,468
61,758,383
)(216,275,764
17,614,065

عمليات المساهمين

اإلجمالي

647,312,061
)(197,275,909
)(3,362,080
)(3,030,801
576,345
444,219,616
)(177,635,908
58,102,393
324,686,101

-

647,312,061
)(197,275,909
)(3,362,080
)(3,030,801
576,345
444,219,616
)(177,635,908
58,102,393

-

324,686,101

-

7,629,555
332,315,656

-

7,629,555
332,315,656

)(204,574,090
)(61,604,589
)(11,855,468
61,758,383
)(216,275,764
17,614,065

)(230,074,641
)(78,797,838
)(14,733,106
71,791,363
)(251,814,222
)(114,247,322

-

)(230,074,641
)(78,797,838
)(14,733,106
71,791,363
)(251,814,222
)(114,247,322

6,302,783
)(5,524,374
)(1,545,788

-

6,302,783
)(5,524,374
)(1,545,788

91,441,658
)(3,601,590
)(204,266

-

91,441,658
)(3,601,590
)(204,266

)(29,469,032

-

)(29,469,032

29,279,756

-

29,279,756

9,847,552
)(219,050,558
18,851,354
)(2,172,520
)(31,417,244
)(3,163,164
)(236,952,132
55,993,143

-

9,847,552
)(219,050,558
18,851,354
)(2,172,520
)(31,417,244
)(3,163,164
)(236,952,132
55,993,143

)(3,840,815
)(252,986,801
15,105,169
14,086,757
)(32,160,344
)(4,400,716
)(260,355,935
71,959,721

-

)(3,840,815
)(252,986,801
15,105,169
14,086,757
)(32,160,344
)(4,400,716
)(260,355,935
71,959,721

)(1,422,384
)(68,392,990
2,042,056
4,051,424
)(63,721,894

)(538,058
3,688,593
3,150,535

)(1,422,384
)(68,931,048
5,730,649
4,051,424
)(60,571,359

180,648
)(59,235,713
1,766,266
2,192,303
)(55,096,496

)(394,840
3,219,121
2,824,281

180,648
)(59,630,553
4,985,387
2,192,303
)(52,272,215

)(7,728,751
7,728,751
-

3,150,535
)(7,728,751
)(4,578,216
)(2,158,707
490,077

)(4,578,216
)(4,578,216
)(2,158,707
490,077

16,863,225
)(15,176,902
1,686,323

2,824,281
15,176,902
18,001,183
)(2,099,518
)(2,126,637

19,687,506
19,687,506
)(2,099,518
)(2,126,637

-

)(6,246,846

)(6,246,846

1,686,323

13,775,028

15,461,351
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ب) قائمة الدخل األولية (تتمة):
لاير سعودي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
عمليات التامين
اإليرادات
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
أقساط إنادة التأمين المسندة الخارجية
أقساط إنادة التأمين المسندة المحلية
تكاليف فائض الخسارة
إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
صافي أقساط التأمين المكتتبة
التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة
التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة
صافي أقساط التأمين المكتسبة
نموالت إنادة التأمين
صافي اإليرادات
تكاليف ومصاريف االكتتاب
إجمالي المطالبات المدفونة
استردادات و إستحقاقات
مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفونة
صافي المطالبات و المزايا االخرى المدفوعة
التغيرات في المطالبات تحت التسوية
التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات
تحت التسوية
التغيرات في احتياطيات نجز األقساط
التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافية
التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال غ نناا
التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات
متكبدة ،ولم يتم اإلبال غ نناا
صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة
التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات
ربح غير محقق من استثمارات مرتبطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
اتعاب فحص واشراف
اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
صافي دخل االكتتاب
(مصاريف)  /ايرادات أخرى
مخصص الديون المشكوك في تحصيلاا
مصاريف نمومية وإدارية
دخل استثمارات
ايرادات أخرى
إجمالي مصاريف اخرى
صافي الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة
وضريبة الدخل
صافي (العجز) /الفائض العائد للمساهمين
صافي الدخل للفترة بعد العائد الى المساهمين
المحمل من الزكاة للفترة
الوفر( /المحمل) ضريبة الدخل للفترة ،صافي
صافي الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد
الزكاة وضريبة الدخل

212,409,914
)(95,309,813
)(342,947
)(4,787,977
296,175
112,265,352
)(12,842,620
22,808,721
122,231,453
5,089,998

 30يونيو 2020
عمليات المساهمين

-

اإلجمالي

عمليات التأمين

212,409,914
)(95,309,813
)(342,947
)(4,787,977
296,175
112,265,352
)(12,842,620
22,808,721
122,231,453
5,089,998

 30يونيو 2019
عمليات المساهمين

اإلجمالي

288,390,092
)(130,104,250
)(1,678,684
)(1,683,778
286,615
155,209,995
)(45,754,116
60,409,546

-

288,390,092
)(130,104,250
)(1,678,684
)(1,683,778
286,615
155,209,995
)(45,754,116
60,409,546

169,865,425

-

169,865,425

4,160,751
174,026,176

-

4,160,751
174,026,176

-

)(99,505,142
)(49,572,434
)(7,243,696
33,269,646
)(123,051,626
)(16,441,716
)(5,721,652
)(2,857,051
)(65,955
29,616,475

-

127,321,451

)(59,037,501
)(36,362,357
)(3,185,351
25,427,867
)(73,157,342
4,691,298

-

)(59,037,501
)(36,362,357
)(3,185,351
25,427,867
)(73,157,342
4,691,298

)(99,505,142
)(49,572,434
)(7,243,696
33,269,646
)(123,051,626
)(16,441,717

4,909,750
)(7,699,140
)(572,627
)(5,095,291

-

4,909,750
)(7,699,140
)(572,627
)(5,095,291

)(5,721,652
)(2,857,051
)(65,955
29,616,475

-

)(5,809,691
)(82,733,043
)(2,060,654
9,596,310
)(13,502,588
)(1,565,507
)(90,265,482
37,055,969

-

)(5,809,691
)(82,733,043
)(2,060,654
9,596,310
)(13,502,588
)(1,565,507
)(90,265,482
37,055,969

)(16,614,782
)(135,136,308
7,414,320
6,951,938
)(15,965,444
)(2,083,531
)(138,819,025
35,207,151

-

)(16,614,782
)(135,136,308
7,414,320
6,951,938
)(15,965,444
)(2,083,531
)(138,819,025
35,207,151

)(1,422,384
)(31,711,539
1,021,133
3,902,407
)(28,210,383

)(284,893
1,831,354
1,546,461

)(1,422,384
)(31,996,432
2,852,487
3,902,407
)(26,663,922

)(461,458
)(31,067,049
829,038
1,593,177
)(29,106,292

)(182,220
1,471,881
1,289,661

)(461,458
)(31,249,269
2,300,919
1,593,177
)(27,816,631

8,845,586
)(8,845,586
-

1,546,461
8,845,586
10,392,047
)(1,245,096
253,434

10,392,047
10,392,047
)(1,245,096
253,434

6,100,859
)(5,490,773
610,086
-

1,289,661
5,490,773
6,780,434
)(1,009,265
)(867,175

7,390,520
7,390,520
)(1,009,265
)(867,175

-

9,400,385

9,400,385

610,086

4,903,994

5,514,080

127,321,451
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ج) قائمة الدخل الشامل األولية
لاير سعودي
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020
عمليات
المساهمين
عمليات التأمين
صافي (الخسارة) /الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل
الدخل( /الخسارة) الشامل األخرى

-

)(6,246,846

االجمالي
)(6,246,846

 30يونيو 2019
عمليات
المساهمين
عمليات التأمين
1,686,323

13,775,028

االجمالي
15,461,351

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقا ً إلى قائمة الدخل األولية في
فترات الحقة
استثمارات متاحة للبيع:
 صافي التغير في القيمة العادلة ضريبة مؤجلة تتعلق بالتغير في القيمة العادلةإجمالي الدخل الشامل للفترة

3,210,843
3,710,203

4,517,465
)(479,178

7,728,308
3,231,025

6,733,723
)(714,946

12,754,712
)(1,354,219

19,488,435
)(2,069,165

6,921,046

)(2,208,559

4,712,487

7,705,100

25,175,521

32,880,621

تسوية
ناقص :صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد للمساهمين

)(1,686,323
31,194,298

-

4,712,487

لاير سعودي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020
عمليات
المساهمين
عمليات التأمين
صافي (الخسارة) /الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل
الدخل( /الخسارة) الشامل األخرى

-

9,400,385

االجمالي

 30يونيو 2019
عمليات
المساهمين
عمليات التأمين

9,400,385

4,903,994

610,086

االجمالي
5,514,080

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقا ً إلى قائمة الدخل األولية في
فترات الحقة
استثمارات متاحة للبيع:
 صافي التغير في القيمة العادلة ضريبة مؤجلة تتعلق بالتغير في القيمة العادلةإجمالي الدخل الشامل للفترة

8,158,578
3,184,882
11,343,460

10,921,286
)(1,159,097
19,162,574

تسوية
ناقص :صافي الدخل العائد لعمليات التأمين
إجمالي الدخل الشامل للفترة العائد للمساهمين

19,079,864
2,025,785
30,506,034
-

30,506,034
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3,578,712
)(379,966
3,808,832

6,651,020
)(706,166
10,848,848

10,229,732
)(1,086,132
14,657,680
)(610,086
14,047,594

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
 - 18معلومات إضافية (تتمة)
د) قائمة التدفقات النقدية األولية
لاير سعودي
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2020
عمليات المساهمين

عمليات التامين

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي (الخسارة) /الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة
وضريبة دخل
تعديالت لبنود غير نقدية وبنود أخرى:
استاالك ممتلكات ومعدات
إطفاء نالوة االستثمارات
نكس ذمم إنادة تأمين مدينة مشكوك في تحصيلاا
أرباح من بيع ممتلكات ومعدات
مخصص (/نكس) ذمم ميدنة مشكوك في تحصيلاا
ومبالغ مشطوبة
مخصص التزامات نااية الخدمة للموظفين
خسارة( /أرباح) غير محققة نن استثمارات مربوطة
بوحدات
حصة المساهمين من فائض نمليات التأمين*
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
أرصدة انادة تأمين مدينة
أقساط تأمين مدينة
حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة
حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يتم
اإلبال غ نناا
تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
حق استخدام موجودات
استثمارات مربوطة بوحدات
مصاريف مدفونة مقدما وموجودات أخرى
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
أرصدة إنادة تأمين دائنة
أقساط تأمين غير مكتسبة
نموالت انادة تأمين غير مكتسبة
مطلوبات نقود إيجار
مطلوبات مربوطة بوحدات
مطالبات تحت التسوية
مطالبات متكبدة ولم يتم االبال غ نناا
إحتياطيات نجز األقساط
إحتياطيات أقساط إضافية
التزامات نااية الخدمة المدفونة للموظفين
الفائض المدفوع لحملة الوثائق
زكاة وضريبة الدخل المدفونة
صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع
متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
دفعات لشراء ممتلكات ومعدات
صافي النقد )المستخدم في( /الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مطلوب من /إلى (نمليات التأمين /نمليات
المساهمين)*
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي التغير في النفد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة
النقد وما يعادله في نهاية الفترة
معلومات غير نقدية:
تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة
للبيع
ضريبة دخل مؤجلة

اإلجمالي

 30يونيو 2019
عمليات المساهمين

عمليات التأمين

اإلجمالي

-

)(4,578,216

)(4,578,216

1,686,323

18,001,183

19,687,506

1,630,790
128,199
627,706
-

202,731
-

1,630,790
330,930
627,706
-

1,471,474
133,014
)(565,006
)(33,075

160,793
-

1,471,474
293,807
)(565,006
)(33,075

794,678
1,854,614

-

794,678
1,854,614

351,749
2,012,858

-

351,749
2,012,858

2,172,520
2,833,022

)(14,086,757
15,176,902
6,147,482

)(15,176,902
2,985,074

)(14,086,757
9,132,556

)(6,022,784
)(90,016,308
)(9,194,516
)(6,302,783

-

)(6,022,784
)(90,016,308
)(9,194,516
)(6,302,783

)(5,853,047
)(147,469,295
)(58,102,393
)(91,441,658

-

)(5,853,047
)(147,469,295
)(58,102,393
()91,441,658

)(9,847,552
6,999,561
1,562,688
5,717,656
89791,2
11,813,150
60,592,465
)(33,870,960
)(2,434,717
)(2,123,317
)(18,851,354
()17,614,065
29,469,032
5,524,374
1,545,788
)(72,782,597
)(96,572
)(278,763
)(73,157,932

)(4,243,105
150,300
)(739,539
)(739,539

)(9,847,552
6,999,561
1,562,688
5,717,656
()3,451,816
11,963,450
60,592,465
)(33,870,960
)(2,434,717
)(2,123,317
)(18,851,354
()17,614,065
29,469,032
5,524,374
1,545,788
)(73,522,136
)(96,572
)(278,763
)(73,897,471

3,840,815
)(7,574,443
)(8,317,506
25,660,525
)(2,847,340
13,333,421
108,622,297
177,635,908
)(515,801
5,945,272
)(15,105,169
114,247,322
()29,279,756
3,601,590
204,266
92,732,490
)(980,619
)(540,970
91,210,901

)(3,681,544
)(54,451
)(750,921
)(3,695,348
)(4,446,269

3,840,815
)(7,574,443
)(8,317,506
25,660,525
)(6,528,884
13,278,970
108,622,297
177,635,908
)(515,801
5,945,272
)(15,105,169
114,247,322
()29,279,756
3,601,590
204,266
91,981,569
)(980,619
)(540,970
)(3,695,348
86,764,632

)(1,947,108
)(1,947,108

-

)(1,947,108
)(1,947,108

5,000,000
33,075
)(1,978,252
3,054,823

18,687,500
18,687,500

23,687,500
33,075
)(1,978,252
21,742,323

2,172,520
)(7,728,751
)(520,244

7,728,751
3,353,266

-

19,593,766
19,593,766

)(19,593,766
)(19,593,766

-

)(47,848,284
)(47,848,284

47,848,284
47,848,284

-

)(55,511,274

)(20,333,305

)(75,844,579

87,046,426

61,819,191

148,865,617

46,417,440
47,722,503

62,089,515
45,412,035

108,506,955
93,134,538

31,535,152

41,485,886

73,021,038

94,139,943

107,501,550

201,641,493

)(3,210,843
)(3,710,203

)(4,517,465
479,178

)(7,728,308
)(3,231,025

)(6,733,723
714,946

)(12,754,712
1,354,219

)(19,488,435
2,069,165

* لم يتم إدراج هذه البنود في قائمة التدفقات النقدية األولية.
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شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020
-19

أرقام المقارنة
تم إنادة تصنيف بعض ارقام الفترة السابقة لتتوافق مع نرض الفترة الحالية .

-20

أحداث الحقة
بموجب الموافقات السابق ذكرها في اإليضاح  16وبعد نااية الفترة المنتاية في  30يونيو  ،2020قامت الشركة بزيادة رأسمالاا
من خالل حقوق أولية بقيمة إجمالية  400,000,000لاير سعودي.

-21

اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
تم انتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس إدارة الشركة في  28ذي الحجه 1441هـ (الموافق  18اغسطس
.)2020
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