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  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  

    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 عام   - ١
 

بموجب    ("الشركة")  )مسجلة في المملكة العربية السعودية  شركة مساهمة سعودية(نسي للتأمين التعاوني  شركة أليانز السعودي الفر
السجل التجاري  تمارس الشركة نشاطها بموجب    .)٢٠٠٦أكتوبر    ١١هـ (الموافق  ١٤٢٧رمضان    ١٨بتاريخ    ٦٠مرسوم الملكي رقم م/ال

الستة  تمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها    . )٢٠٠٧يوليو    ١٢(الموافق  هـ  ١٤٢٨جمادي الثاني    ٢٦بتاريخ    ١٠١٠٢٣٥٦٠١رقم  
  هو: مركز الرئيسي للشركة لل إن العنوان المسجل .في المملكة العربية السعودية 

  

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
  طريق خريص  ،الصفوة التجاري مجمع

  ٣٥٤٠ب .ص
  . السعوديةالمملكة العربية  ،١١٤٨١الرياض 

  
  ألمانيا.، شركة أوروبية للخدمات المالية ومقرها الرئيسي مدينة ميونخ  ،إن الشركة األم الرئيسية للشركة هي شركة اليانز إس إي

  
الرئيسي للشركة في  يتمثل النشاط    . ذات العالقة األنشطة  كافة    في مزاولة أعمال التأمين التعاوني و   من إنشاء الشركة هو الهدف  إن  

     .االخرى ةالعام اتالممتلكات والتأمين و الهندسي و المركبات و االدخار والحماية و  تقديم خدمات التأمين الصحي
  

هـ) تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني (نظام التأمين) بموجب  ١٤٢٤جمادى الثاني  ٢(الموافق   ٢٠٠٣يوليو   ٣١بتاريخ 
عن تطبيق وإدارة نظام    ةبإعتباره الجهة المسؤول  أصدر البنك المركزي السعودي   ٢٠٠٨خالل مارس    . ) ٣٢الملكي رقم (م/المرسوم  

  . التأمين التنفيذية ترخيصاً للشركة لممارسة أعمال التأمين في المملكة العربية السعودية
  

البنك المركزي    التأمين السنوي حسب الالئحة التنفيذية الصادرة من توزيع فائض عمليات    ٢٠١٦يناير    ١بتاريخ  الشركة    إدارة  إعتمدت
على حاملي    ٪١٠وتوزيع الباقي والبالغ    ، عمليات التأمين السنويالسنوي لفائض  المن    ٪٩٠  على   وذلك بحصول المساهمين  السعودي 

 . سيتم تحويل أي عجز ناتج عن عمليات التأمين الى عمليات المساهمين بالكامل .وثائق التأمين
   
  

  العملياتموسمية 
   .تغيرات موسمية أو دورية ذات أهمية في الدخل التشغيلي خالل السنة الماليةتعمل الشركة في قطاع يشهد 

  
  أسس اإلعداد  - ٢

  
 العرض  أسس  –أ   

  

التقارير    ٣٤وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي    ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠الموجزة للشركة كما في وللفترة المنتهية في    األوليةتم إعداد القوائم المالية  
الصادرة عن الهيئة    األخرى   المعايير واإلصدارات ومعتمد في المملكة العربية السعودية  ال")  ٣٤("معيار المحاسبة الدولي    األولية المالية  

 .للمراجعين والمحاسبينالسعودية  

وفقًا لمبدأ االستمرارية ومبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالستثمارات  الموجزة    األوليةيتم إعداد القوائم المالية  
نهاية الخدمة بالقيمة  منافع  وتسجيل  مارات مربوطة بوحدات) والموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل (استث المتاحة للبيع  

وبالرغم  للشركة باستخدام تصنيف متداول / غير متداول.    األوليةالحالية بموجب الطريقة االكتوارية. لم يتم عرض قائمة المركز المالي  
االستثمارات المتاحة للبيع، الممتلكات والمعدات، الوديعة النظامية،  : من ذلك فإن االرصدة التالية عموما تصنف على انها غير متداولة

.  وضريبة موجودات مؤجلة والجزء طويل األجل من مطلوبات اإليجار  اإليرادات المستحقة من الوديعة النظامية والتزامات نهاية الخدمة
 يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بشكل عام كمتداولة. 

رة الشركة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على البقاة كمنشاة مستمرة ولديها قناعة بانها ستكون قادرة على االستمرار في المستقبل  قامت إدا
االستمرار  على  القريب. إضافة لذلك بأن اإلدارة ليس لديها علم بأي حاالت عدم تأكيد جوهري قد تلقي شكاً كبيراً حول قدرة الشركة  

 رية. على مبدأ االستمرا

بدفاتر محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمين   اإلحتفاظعلى الشركة    يجب  ،التأمين في المملكة العربية السعوديةنظام  وفقا لمتطلبات  
يتم تسجيل الموجودات، المطلوبات، االيرادات والمصاروفات الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة    .وعمليات المساهمين

 بذلك النشاط، ويتم تحديد توزيع المصروفات المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة. 

 

 

  
    



 

٨ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

 أسس اإلعداد (تتمة) - ٢
    
 العرض (تتمة) أساس  –أ   

  
تم   التي  المساهمين  التأمين وعمليات  لعمليات  النقدية  والتدفقات  الشامل  الدخل والدخل  األولية وقوائم  المالي  المركز  قائمة  تقديم  تم 

القوائم المالية األولية الموجزة كمعلومات مالية تكميلية لتتماشى مع متطلبات إرشادات الالئحة التنفيذية   جول ١٨عرضها في إيضاح 
الفصل الواضح بين الموجودات والمطلوبات    لبنك المركزي السعودي . تتطلب اللوائح التنفيذية لالبنك المركزي السعوديالصادرة عن  

وعمليات المساهمين. وعليه، فإن القوائم المالية األولية للمركز المالي والدخل والدخل الشامل  واإليرادات والمصاريف لعمليات التأمين  
والمطلوبات   الموجودات  فقط  تعكس  أعاله،  إليه  المشار  النحو  على  المساهمين  وعمليات  التأمين  لعمليات  المعدة  النقدية  والتدفقات 

 مليات المعنية. واإليرادات والمصاريف والدخل الشامل أو الخسائر للع
  

، تم دمج أرصدة ومعامالت عمليات  المعتمدة في المملكة العربية السعودية  المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقرير الماليالقوائم  عند إعداد  
األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت ،    استبعادتم    .بعمليات المساهمين  المتعلقةالتأمين مع تلك  

عمليات التأمين وعمليات المساهمين موحدة بالنسبة للمعامالت واألحداث  طبقة على  إن السياسات المحاسبية الم   . بالكامل أثناء الدمج
  . في ظروف مماثلة

  
والدخل    األولية   الدخل  وائم، قاألوليةفي قائمة المركز المالي    المالية للشركة  القوائمأن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع  

المالية ذات الصلة تمثل معلومات أضافية مطلوبة وفقا   القوائمااليضاحات حول وكذلك بعض  األولية والتدفقات النقدية األولية  ملالشا
      . )١٨(إيضاح  وائح التنفيذيةلل

قرائتها  ال تتضمن كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبالتالي يجب  الموجزة    األولية إن القوائم المالية  
  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١مع القوائم المالية السنوية للشركة في  باالقتران جنباً إلى جنب 

  

   . باللایر السعودي الموجزة األولية تم عرض القوائم المالية 
  

  والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة األحكام  - ب 
  

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية   األولية الموجزةالمالية القوائم إعداد إن 
  . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .  اريف ومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمص

  
دارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر  ، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلالموجزة  األولية المالية  القوائم  عند إعداد هذه  

ومع ذلك، قامت    .  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١المالية للسنة المنتهية في  القوائم  في التقدير هي نفسها تلك المطبقة على    أكيدالرئيسية لعدم الت 
. وستستمر اإلدارة  ١٩الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لعدم التأكد في التقديرات التي تم اإلفصاح عنها على خلفية جائحة كوفيد  

    في تقييم الوضع وإظهار أية تغييرات مطلوبة في الفترات المالية المستقبلية.
") على أنه وباء اعترافًا بانتشاره السريع في  ١٩ -وباء كورونا ("كوفيد  ، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي٢٠٢٠مارس  ١١في 

جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. اتخذت  
نفذت   الفيروس.  انتشار  العالم خطوات الحتواء  أنحاء  الخصوص إغالق  الحكومات في جميع  السعودية على وجه  العربية  المملكة 

   الحدود، وأصدرت إرشادات للتباعد االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة.  
دية،  في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم األخرى، بما في ذلك المملكة العربية السعو   ١٩  -استجابة النتشار وباء كوفيد  

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: 

  والمجتمع األوسع حيث تعمل صحة وسالمة موظفيها 
  والحفاظ عليها سليمة.  وحمايتها استمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة 

  
مستمرة بالتأثير على األسواق العالمية حيث أن العديد من المناطق الجغرافية بدأت تواجه موجات ثانية وثالثة    ١٩جائحة وباء كوفيد  

للوباء مع العلم بأنها كانت قد سيطرت على انتشار الوباء بالسابق من خالل التطبيق الشديد لإلجرائات اإلحترازية  كمنع السفر و  
عد التباعد اإلجتماعي. حكومة المملكة العربية السعودية "الحكومة" نجحت بالسيطرة على الجائحة حتى تاريخه  الحظر وفرض قوا

 من خالل اإلجرائات الفعالة المتخذة. قامت الحكومة بإعتماد عدد من اللقاحات للوصول الى المناعة المجتمعية.  
  

الطبية والسيارات كما هو مبين أدناه. وكما هو الحال مع أي تقدير، فإن  في مجال األعمال    ١٩يظهر التأثير الرئيسي لوباء كوفيد  
باستمرارية وشدة الوباء،   التأكد المحيطة  الهام والوضع سريع التطور وحاالت عدم  التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة بالحكم 

قتصادية غير المؤكدة أمر تقديري، وستواصل الشركة إعادة  وبالتالي، قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المتوقعة. إن تأثير هذه البيئة اال
  تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم. 
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  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

 أسس اإلعداد (تتمة) - ٢
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)  - ب 
  

  االحتياطيات الطبية الفنية  
  

  بناًء 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 انخفاًضا في المطالبات الطبية المبلغ عنها (مطالبات العالج االختيارية  

، تشهد الشركة  ٢٠٢٠يونيو  ٢١نة بشكل رئيسي) مما أدى إلى انخفاض خبرة المطالبات. ومع ذلك، بعد رفع اإلغالق منذ وغير المزم
 .  فيما يتعلق بالتأخير في العالج   ارتفاًعا في المطالبات بما يتماشى مع توقعات إدارة الشركة

 
يتعلق باإلجراءات والبروتوكوالت واألسعار    ٢٠٢٠ديسمبر    ١٧بتاريخ    ٨٩٥قام مجلس الضمان الصحي بإصدار تعميم رقم   فيما 

. بإتباع هذه االجراءات ستتمكن المنشئات الحكومية من اصدار فواتير لشركات التأمين فيما يتعلق بالمطالبات  ١١المتعلقة بتطبيق المادة  
الجديدة تشمل جميع  واإلجراءات  وثائق المؤمن عليهم. حسب تعليمات مجلس الضمان الصحي البروتوكوالت  لبعض الفئات لحملة ال 

. باإلضافة أنه سوف يشمل جميع االحداث الطارئة لجميع الوثائق السارية  ٢٠٢١يناير  ١الوثائق الجديدة والمجددة الصادرة من تاريخ 
شركات    ب من لطت ي ،    ٢٠٢٢مارس    ١٤" بتاريخ  ٩٦٥مؤخًرا تعميًما جديًدا "  أصدر مجلس الضمان الصحي   .٢٠٢١يناير    ١كما في  
) للمستفيدين من التأمين ١٩- النفقات الناتجة عن جميع اإلصابات الجديدة المشتبه بها والمؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد    تحملالتأمين  

  الصحي بما يتماشى مع حدود الوثيقة. 
  

  
 المالية  الموجودات 

على الموجودات المالية للشركة، أجرت الشركة تقييًما وفقًا لسياستها المحاسبية    ١٩للتحوط من أي تأثيرات محتملة، قد يحدثها وباء كوفيد  
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود أصل مالي أو مجموعة الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. بالنسبة للموجودات  

السداد،  المالية للد المدينين، والتخلف عن السداد أو التأخر في  المالية الكبيرة للمصدرين أو  يون، تشمل هذه عوامل مثل الصعوبات 
البيع،    -واحتمال دخول الُمصدر أو المدين إلى اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى وغير ذلك. في حالة األسهم المصنفة ضمن المتاحة  

  م لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير أو طويل األمد في القيمة العادلة للموجودات المالية إلى ما دون تكلفتها.  قامت الشركة بإجراء تقيي 
  

الستة    ةلفترأية آثار جوهرية على نتائج الشركة المبلغ عنها    ١٩بناًء على هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أنه لم يكن لوباء كوفيد  
  . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب. ٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  المنتهيةأشهر 
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  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  السياسات المحاسبية الهامة -٣
  

تتماشى مع تلك المتبعة في  الموجزة   األوليةالمالية    القوائم إعداد هذه  والتقديرات واالفتراضات المستخدمة عند  إن السياسات المحاسبية  
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

  
  المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 

  
التفسير،   المعيار، 

  التعديالت 
  تاريخ السريان   الوصف 

عدد من التعديالت 
ضيقة النطاق على  
الدولية   المعايير 

  رقم   للتقرير المالي
معيار  و  ٣

الدولي   المحاسبة 
  ٣٧و    ١٦  رقم

وبعض التحسينات  
على   السنوية 
الدولية   المعايير 

  رقم   للتقرير المالي
ومعيار    ٩  رقم و  ١

الدولي   المحاسبة 
المعيار  و  ٤١  رقم

التقرير   الدولي 
  . ١٦ المالي رقم 

المالي للتقرير  الدولي  المعيار  على  تُح  ٣  رقم   التعديالت  األعمال"  "مجموعات  ِدّث  ، 
لإلطار المفاهيمي للتقرير المالي دون    ٣  رقم   مرجعًا في المعيار الدولي للتقرير المالي

  تغيير المتطلبات المحاسبية لمجموعات األعمال. 
  

، "الممتلكات والمصنع والمعدات" تمنع   ١٦التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
والمصنع وا الممتلكات  تكلفة  الخصم من  بيع الشركة من  المستلمة من  المبالغ  لمعدات 

البنود المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لالستخدام المقصود. بدالً من ذلك ، سوف  
  تعترف الشركة بعائدات المبيعات هذه والتكلفة ذات الصلة في قائمة الدخل. 

  
الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  والمطلوبات    ٣٧  رقم  تحدد  "المخصصات   ،

ة والموجودات المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما إذا كان العقد  الطارئ 
  سيتسبب في خسارة. 

  
للتقرير المالي رقم   السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي  التحسينات  ،    ١تُدخل 
 لمالي"التطبيق ألول مرة للمعايير الدولية للتقرير المالي " ، والمعيار الدولي للتقرير ا

، "الزراعة" واألمثلة    ٤١  رقم  ، "األدوات المالية" ، ومعيار المحاسبة الدولي  ٩  رقم
  ، "عقود اإليجار"  ١٦التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

تبدا  التي  للفترات 
بعد   أو  يناير   ١في 

٢٠٢٢.  

 
الجديدة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول بعد للسنة المحاسبية للشركة  اختارت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعايير  

  وتقوم حالًيا بتقييم تأثيرها: ٢٠٢٢يناير  ١التي تبدأ في 
  

  تاريخ السريان   الوصف   المعيار، التفسير، التعديالت 
المحاسبة   معيار  على  تعديالت 

، عرض القوائم المالية    ١الدولي  
  بشأن تصنيف المطلوبات ، 

، "عرض    ١توضح هذه التعديالت ضيقة النطاق لمعيار المحاسبة الدولي  
القوائم المالية" ، أن المطلوبات مصنفة على أنها متداولة أو غير متداولة  
، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف  

بعد   األحداث  أو  المنشأة  ،  بتوقعات  المثال  سبيل  (على  التقرير  تاريخ 
استالم تنازل أو اإلخالل بأي تعهد). يوضح التعديل أيًضا ما يعنيه معيار  

  عندما يشير إلى "تسوية" التزام.  ١المحاسبة الدولي 

حتى   مؤجل 
تبدأ  التي  الفترات 

  ٢٠٢٤يناير  ١بعد 

على   النطاق  محدودة  تعديالت 
رقم   الدولي  المحاسبة  معيار 

ا١ رقم  وبيان  ومعيار    ٢لممارسة 
  ٨المحاسبة الدولي رقم 

ومساعدة   المحاسبية  السياسة  إفصاحات  تحسين  إلى  التعديالت  تهدف 
التقديرات   في  التغييرات  بين  التمييز  على  المالية  القوائم  مستخدمي 

  المحاسبية والتغيرات في السياسات المحاسبية. 

السنوية   الفترات 
التي تبدأ في أو بعد  

  .٢٠٢٣يناير  ١

تعديل على معيار المحاسبة الدولي  
المؤجلة    - ١٢رقم   الضريبة 

والمطلوبات   بالموجودات  المتعلقة 
  الناشئة من معاملة واحدة. 

على   المؤجلة  الضريبة  تثبت  ان  الشركات  من  التعديالت  هذه  تتطلب 
من   متساوية  مبالغ  إلى  تؤدي  المبدئي،  اإلثبات  عند  التي،  المعامالت 

  قابلة للخصم والخاضعة للضريبة. الفروقات المؤقتة ال

السنوية   الفترات 
التي تبدأ في أو بعد  

  .٢٠٢٣يناير  ١

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
  عقود التأمين ١٧

  انظر اإليضاح أدناه   عقود التأمين

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
  األدوات المالية  ٩

  انظر اإليضاح أدناه   

 
  
  



 

١١ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  (تتمة) السياسات المحاسبية الهامة - ٣
  (تتمة)   المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

  
  

المالية رقم   للتقارير  الدولي  المالية، (بما في ذلك تعديالت على ٩المعيار  األدوات  المالي    ،  للتقرير  الدولي  عقود    -٤رقم  المعيار 
 التأمين) 

 
األدوات المالية والذي سيحل محل معيار    ٩رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي    المعايير المحاسبية الدولية، نشر مجلس  ٢٠١٤في يوليو  

األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية، وإدخال    ٣٩المحاسبة الدولي  
المتو   نموذج االئتمان  انخفاض  الدولي  خسارة  المحاسبة  في معيار  المتكبدة  الخسارة  نموذج  والذي سيحل محل  ، ومتطلبات  ٣٩قعة 

، سوف يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة أو  ٩رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي    محاسبة التحوط الجديدة. بموجب 
ل وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية. يحتفظ المعيار بمعظم  بالقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج العم

للمطلوبات المالية فيما عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حيث يتم    ٣٩متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم  
ى االئتمان الخاص في الدخل الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل. تتوافق  بهذا الجزء من تغيرات القيمة العادلة المنسوبة إلاالعتراف  

  متطلبات محاسبة التحوط علی نحو أوثق مع ممارسات إدارة المخاطر واتباع نهج قائم على أساس المبدأ بشكل أكبر. 
  

التي تتناول   "عقود التامين"  ٤رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي    ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على  ٢٠١٦في سبتمبر  
تقدم    .المحاسبة القادم لعقود التأمين  معيار  على شركات التأمين قبل نشر  ٩رقم    الدولي للتقارير المالية  النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار

  فر نهج التأجيل للشركة، إذا كانت مؤهلة ، إعفاء مؤقت من تطبيق يو  . التعديالت خيارين لشركات التأمين: نهج التأجيل ونهج التغطية
بينما يتيح نهج التغطية   . أتي أوالً ي أيهما    ٢٠٢٣حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقد التأمين أو   ٩رقمالمعيار الدولي للتقرير المالي  

لمحاسبية التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين للشركة أن يستبعد من الربح أو الخسارة آثار بعض من حاالت عدم التطابق ا
  الجديدة. 

  
المعيار  تطبيق  ، سيکون علی تأثير  ٤رقم    المالي إن الشرکة مؤهلة واختارت تطبيق نهج التأجيل بموجب تعديالت المعيار الدولي للتقرير  

علی التقارير المالية للشرکة، إلی حد کبير، أن يأخذ في االعتبار التفاعل مع معيار عقود التأمين القادم.    ٩رقم    للتقرير المالي الدولي  
  بالكامل. ٩رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي   ولذلك، فإنه ال يمكن تقييم أثر تطبيق

 
 "عقود التأمين " ١٧المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 
المعيار الدولي للتقرير    ، وسيحل محلها٢٠٢٣يناير    ١في الفترة التي تبدأ في او بعد  ١٧الدولي للتقارير المالية رقم  يار  يتم تطبيق المع

اإليرادات من العقود  "  ١٥رقم  المعيار الدولي للتقرير المالي    يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من ."عقود التأمين"  ٤رقم  المالي  
،تتوقع الشركة تأثيًرا جوهرًيا على القياس واالفصاح عن التأمين  "األدوات المالية " ٩والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم  "العمالءمع 

 قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد.   .وإعادة التأمين والذي سيؤثر على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي
  

  التحول 
المطلوب أن يتم التطبيق بأثر رجعي. ومع ذلك، إذا كان التطبيق الكامل بأثر رجعي لمجموعة من عقود التأمين غير عملي، عندئذ من 

 يكون على المنشأة أن تختار إما نهج التعديل بأثر رجعي أو نهج القيمة العادلة. 
  

  العرض واالفصاح 
 تغيير السياسات المحاسبية لعقود التأمين مع تعديالت على العرض واإلفصاحات. تتوقع الشركة أن يؤدي المعيار الجديد إلى 

  
  التأثير 

وتنفيذه. كما في تاريخ نشر هذه القوائم المالية، لم يتم تقييم األثر    ١٧تقوم الشركة حالًيا بتقييم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  
  : الفجوة والفجوات وأثرها على النحو التاليبتحليل  قامت الشركة بإجراء شركة. قامت الشركة المالي لتبني المعيار بالكامل من قبل ال

  
   



 

١٢ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)  -٣
  

  ملخص التأثير   منطقة التأثير 

على الشركة تغير طريقة إثبات اإليرادات على مستوى التجميع. المعيار الدولي للتقرير المالي    سيتوجب  التأثير المالي 

يفرض إثبات الخسارة مباشرةً بينما الربح (يمكن الرجوع لهامش الخدمة التعاقدية) سوف يتم تحصيله   ١٧

 آ.على مدى فترة التغطية لعقود التأمين المباشرة وذلك قد يكون أثره المالي جوهري

يعتمد أيضآ مدى األثر المالي على اإلفتراضات والمنهجية واألساليب الحالية المتبعة في الشركة لحساب  

 اإلحتياطيات التقنية. 

  المجاالت بشكل أكبر على  اسوف يكون تأثيره  إن المكونات الجديدة لإليرادات والمصاريف المالية للتأمين

 التالية: 
  المتكبدة والتي يكون فيها الخصم مطلوبآ. االلتزام للمطالبات 

  .التراكم في الفائدة لهامش الخدمة التعاقدية عند تطبيق النموذج العام 

  المحلية.  األنظمةقد تتأثر مالءة رأس المال بحسب   

  الثالثة  معاييرالشركة إختيار مستوى التجميع بناءآ على ال  من  ١٧  رقم  يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي   تأثير البيانات 

 التالية: 
 المحفظة  -١
 الربحية  -٢
 سنة اإلصدار  -٣

هذا سوف يزيد من المستوى المطلوب لتقسيمات البيانات. وبالتالي سوف يتطلب حقول بيانات إضافية جديدة  

  يكون لها تأثير جوهري على البيانات. 

على الشركة تعديل نظامها التقني الحالي إلضافة حقول البيانات الجديدة وطريقة    سوف يتوجب بشكل عام    تأثير نظم تقنية المعلومات 

تسجيل القيود المحاسبية الجديدة. قد يتوجب على الشركة ايضآ تحديث سياسة ونظام إعداد التقارير باإلضافة  

  الى المتطلبات التخزينية للبيانات. 

مع زيادة جوهرية     ١٧  رقم  المالية بشكل جوهري بعد تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي قد تتغير التقارير      اإلجراءاتتأثير 

  في عدد اإلفصاحات التي يتطلبها المعيار. 

المالي   للتقرير  الدولي  للمعيار  الحسابات طبقا  المحاسبية وسجل  السياسات  تحديث  أن    ١٧ويتطلب  يجب 

  .١٧مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي  االكتوارية النماذج واالفتراضات تتوائم 

على الشركة مراجعة إجرائات ترتيبات إعادة التأمين لموائمتها بشكل أفضل مع    سوف يتوجببشكل عام    التأثير على ترتيبات إعادة التأمين 

المالي   للتقرير  الدولي  المعيار  الرغم    ١٧متطلبات  من    أنهعلى  المصدرة  العقود  تكون  أن  المحتمل  من 

  الشركة ذات نماذج قياس مختلفه عن العقود التي تمتلكها الشركة. 

السياسات    بة الرقا  وأطرالتأثير على السياسات  بتحديث  تقوم  ان  الشركة  على  تتأثر    الموجودة  الرقابة  وأطريجب  التي سوف  النواحي  لجميع 

  .١٧ رقم بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
  

 أت الشركة في عملية التنفيذ وشكلت فريقًا مناسبًا، تشرف عليه لجنة توجيهية.بد

وفقًا لمتطلبات المرحلة الرابعة للبنك المركزي السعودي بناًء على بعض البساطة التشغيلية. تم تقديم    ٢٠٢٠إجراء تجربة تجريبية على القوائم المالية لعام    تم
اء الجولة الثانية خالل الربع الثاني من كما تم إجر .٢٠٢١إلى البنك المركزي السعودي في عام  ١٧نتائج االختبار التجريبي للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 وتم تقديمها إلى مؤسسة النقد العربي السعودي.  ٢٠٢١لعام  ٢٠٢٢عام 
            

   



 

١٣ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

    النقد وما يعادله  -٤
  ظهر في قائمة التدفقات النقدية على التالي: ي  ذي يعادله وال وما شتمل النقدي 

  

  عمليات التأمين   
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  لایر سعودي 
  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٤٠٬٠٣٢٬٩٢١ ٤٠٬٥١٧٬٥٨٧  أرصدة البنوك والنقد
  ٤٠٬٠٣٢٬٩٢١ ٤٠٬٥١٧٬٥٨٧ 

  
  عمليات المساهمين   
  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  لایر سعودي 
  مراجعة) (غير 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٧٠٬٩٤٦٬٧٢٤ ٣٨٬٨٦١٬٩٠٢  أرصدة البنوك والنقد

  ٤٩٬٩٩٩٬٩٩٩ ٧٠٬٠٠٠٬٠٠٠  اإلقتناءأشهر من تاريخ  ٣الودائع المستحقة خالل 

  ١٢٠٬٩٤٦٬٧٢٣ ١٠٨٬٨٦١٬٩٠٢  

 ١٦٠٬٩٧٩٬٦٤٤ ١٤٩٬٣٧٩٬٤٨٩  إجمالي النقد وما يعادله  
 

  ، صافي المدينة أقساط التأمين -٥
  

  مايلي:  دينةتتضمن أقساط التأمين الم
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٧٣٬٤٦٩٬٩٦٧ ١٢٨٬٢٥٧٬١٥٠  حملة الوثائق 
 ٢٧٥٬٧٥٣٬٦٨٢ ٣١٧٬٣٣٣٬٨٥٤  والوكالء الوسطاء  

 ٥٨٬٨١٩٬٣١٠ ٦٩٬٨١٢٬٤٩٤  ) ١٤أطراف ذوي عالقة ( إيضاح 
  ٤٠٨٬٠٤٢٬٩٥٩ ٥١٥٬٤٠٣٬٤٩٨ 

 (٦١٬٧١٢٬١٧٩) (٦١٬٧١٢٬١٧٩)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
 ٣٤٦٬٣٣٠٬٧٨٠ ٤٥٣٬٦٩١٬٣١٩  أقساط التأمين المدينة، صافي 

  

  مدينة، صافي الالتأمين إعادة رصدة أ  -٦
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٨٩٬١٦٧٬١٤٨ ٨٦٬٥٧٩٬٩٠٣  ذمم مدينة من معيدي التأمين 
 (٥٬٣٨٧٬٧٤١) (٥٬٣٨٧٬٧٤١)  مخصص ذمم معيدي تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها  

 ٨٣٬٧٧٩٬٤٠٧ ٨١٬١٩٢٬١٦٢  مدينة، صافيأرصدة معيدي التأمين 
  

  و مطلوبات عقود إيجار  حق استخدام موجودات  -٧
  

  حق استخدام موجودات  ١-٧
  يبين الجدول التالي حق استخدام موجودات الشركة: 

  
  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  

  لایر سعودي 
  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٣٬٧٣٠٬١٤٢ ٨٤٤٬١٩٣  السنة الرصيد في بداية الفترة/ 
 - ٧٬٠٨٩٬٧٢٦  عقد التجديد

 (٢٬٨٨٥٬٩٤٩) (٢٬٣٧٥٬٩٩٦)  إطفاء 
 ٨٤٤٬١٩٣ ٥٬٥٥٧٬٩٢٣  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 



 

١٤ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  
  حق استخدام موجودات و مطلوبات عقود إيجار(تتمة)   -٧
  
  مطلوبات عقود إيجار  ٢-٧

  إيجار كما يلي: يبين الجدول التالي الحركة في مطلوبات عقود 
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٣٬٣٦٢٬٣٣١ ٩٩٧٬٨٠٤  الرصيد االفتتاحي
 - ٧٬٠٨٩٬٧٢٦  اإلضافات 
 ٤٤٧٬٢٦١ ١٬٤٠٠٬٩١٦  تكلفة تمويل 

 (٢٬٨١١٬٧٨٨) (٢٬٤٦٩٬٧٨٩)  مطلوبات عقود إيجار مدفوعة 
  ٩٩٧٬٨٠٤  ٧٬٠١٨٬٦٥٧  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

 
 استثمارات متاحة للبيع  -٨

 
 تم تصنيف االستثمارات كما يلي:  ١- ٨

 
  عمليات التأمين: 

 
 

  محلية
 

  دولية
 

  اإلجمالي 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 

  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  سندات وصكوك
١٠١٬٦٧٧٬٢٨٤   

١٢٩٬٦٧٢٬٩٥٥  
٤٬٨٨٤٬٤٥٨   

٥٬١٥١٬٦٥٦    
١٠٦٬٥٦١٬٧٤٢  

١٣٤٬٨٢٤٬٦١١  

  أسهم وصناديق استثمارية
٨٬١٨٨٬٤٦٧   

٧٬٨١٩٬٨٠٢  
-     

-         
٨٬١٨٨٬٤٦٧  

٧٬٨١٩٬٨٠٢  

 

١٠٩٬٨٦٥٬٧٥١  
١٣٧٬٤٩٢٬٧٥٧  

٤٬٨٨٤٬٤٥٨   
٥٬١٥١٬٦٥٦    

١١٤٬٧٥٠٬٢٠٩  
١٤٢٬٦٤٤٬٤١٣  

       
  عمليات المساهمين: 

 
 

  محلية
 

  دولية
 

  اإلجمالي 
  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 

  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  سعودي لایر 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  سندات وصكوك
٣٩٠٬٦٤١٬٧٨٦   

٣٩٣٬٠٣٧٬٢٨٩  
٧٬٣٠٠٬٥٥٧   

٨٬٣٦٧٬٩٢١    
٣٩٧٬٩٤٢٬٣٤٣   

٤٠١٬٤٠٥٬٢١٠  

  وصناديق استثماريةأسهم 
 ٣٬٢٢٣٬٠٧٨   

٣٬٢٢٣٬٠٧٨  
٤٬٧٢٣٬٠٥٧   

٥٬٦٧٨٬٦٣٠        
٧٬٩٤٦٬١٣٥   

٨٬٩٠١٬٧٠٨  

 

٣٩٣٬٨٦٤٬٨٦٤   
٣٩٦٬٢٦٠٬٣٦٧  

١٢٬٠٢٣٬٦١٤   
١٤٬٠٤٦٬٥٥١    

٤٠٥٬٨٨٨٬٤٧٨   
٤١٠٬٣٠٦٬٩١٨  

  
  

  
 اإلجمالي 

 
  محلية

 
  دولية

 
  اإلجمالي 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 
  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠
  (غير مراجعة) 
  لایر سعودي

  ديسمبر  ٣١
٢٠٢١  

  (مراجعة) 
  لایر سعودي 

  ٥٣٦٬٢٢٩٬٨٢١  ٥٠٤٬٥٠٤٬٠٨٥  ١٣٬٥١٩٬٥٧٧  ١٢٬١٨٥٬٠١٥  ٥٢٢٬٧١٠٬٢٤٤ ٤٩٢٬٣١٩٬٠٧٠  سندات وصكوك
  ١٦٬٧٢١٬٥١٠  ١٦٬١٣٤٬٦٠٢  ٥٬٦٧٨٬٦٣٠  ٤٬٧٢٣٬٠٥٧  ١١٬٠٤٢٬٨٨٠  ١١٬٤١١٬٥٤٥  أسهم وصناديق استثمارية 

 ٥٥٢٬٩٥١٬٣٣١  ٥٢٠٬٦٣٨٬٦٨٧  ١٩٬١٩٨٬٢٠٧  ١٦٬٩٠٨٬٠٧٢  ٥٣٣٬٧٥٣٬١٢٤  ٥٠٣٬٧٣٠٬٦١٥  
  



 

١٥ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  
 (تتمة) استثمارات متاحة للبيع  -٨

  
  كما يلي:  هي  اسثمارات متاحة للبيع الحركة في رصيد إن  ٢- ٨

  
  اإلجمالي   أوراق مالية غير متداولة  أوراق مالية متداولة   : عمليات التأمين 

  لایر سعودي   
 ١٤٦٬٧٠٩٬٤٣٧  - ١٤٦٬٧٠٩٬٤٣٧ ٢٠٢١يناير  ١كما في 

 (٢٥٤٬٢٨٥)  - (٢٥٤٬٢٨٥)  إطفاء 
 (٣٬٨١٠٬٧٣٩)  - (٣٬٨١٠٬٧٣٩)  ربح غير محقق من القيمة العادلة 

 ١٤٢٬٦٤٤٬٤١٣  - ١٤٢٬٦٤٤٬٤١٣  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 
        

 ١٤٢٬٦٤٤٬٤١٣ - ١٤٢٬٦٤٤٬٤١٣  ٢٠٢٢يناير   ١كما في 
 ٧٬٥٠٠٬٠٠٠ - ٧٬٥٠٠٬٠٠٠  مشتريات 

  استبعادات 
         

(٢٨٬٥٠٠٬٠٠٠) - 
         

(٢٨٬٥٠٠٬٠٠٠) 

  إطفاء 
                 

(٧٨٬٣٩١) - 
                 

(٧٨٬٣٩١) 

  خسارة غير محققة من القيمة العادلة
           

(٦٬٨١٥٬٨١٣) - 
           

(٦٬٨١٥٬٨١٣) 
          ٢٠٢٢  يونيو ٣٠كما في 

١١٤٬٧٥٠٬٢٠٩  
- 

        
١١٤٬٧٥٠٬٢٠٩  

  
  اإليضاحو  ٩الضريبة المؤجلة كما هو مذكور في اإليضاح    صافيمحقق في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  ال  غيرالربح  بلغ  
 لایر سعودي).  ٥٬١٦٧٬٩٤٦أرباح : ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٢يونيو ٣٠لایر سعودي كما في  ١٬١٩٥٬٤٧٦مبلغ  ١٥

  
  اإلجمالي   أوراق مالية غير متداولة  أوراق مالية متداولة   : عمليات المساهمين 

  لایر سعودي   
        

 ٢٥٧٬٧٧٢٬١٥٤ ٥٥٬٨٠٤٬٨٢٩ ٢٠١٬٩٦٧٬٣٢٥  ٢٠٢١يناير  ١كما في 
 ١٧٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ١٢٣٬٠٠٠٬٠٠٠ ٤٩٬٥٠٠٬٠٠٠  مشتريات

 (١٣٬٥٧٥٬٠٠٠) - (١٣٬٥٧٥٬٠٠٠)  استبعادات / استحقاق 
 (٢٨٨٬٨٨٧) - (٢٨٨٬٨٨٧)  إطفاء 

 (٦٬١٠١٬٣٤٩) ١٬٢١٨٬٨٨٠ (٧٬٣٢٠٬٢٢٩)  القيمة العادلة أرباح غير محققة من 

 ٤١٠٬٣٠٦٬٩١٨ ١٨٠٬٠٢٣٬٧٠٩ ٢٣٠٬٢٨٣٬٢٠٩  ٢١٢٠ديسمبر  ٣١كما في 

        
 ٤١٠٬٣٠٦٬٩١٨ ١٨٠٬٠٢٣٬٧٠٩ ٢٣٠٬٢٨٣٬٢٠٩  ٢٠٢٢يناير   ١كما في 

 ٧٣٬٧٥٠٬٠٠٠   ٣٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ٣٨٬٧٥٠٬٠٠٠   مشتريات 
           استبعادات / استحقاق 

(٥٤٬٦٣٥٬٠٠٠) 
- 

 (٥٤٬٦٣٥٬٠٠٠) 

                   إطفاء 
(٥٦٬٦٧٣) 

- 
 (٥٦٬٦٧٣) 

           خسارة غير محققة من القيمة العادلة
(١٥٬٩٢٢٬٢٥٨) 

       (٧٬٥٥٤٬٥٠٩) 
 (٢٣٬٤٧٦٬٧٦٧) 

 ٤٠٥٬٨٨٨٬٤٧٨  ٢٠٧٬٤٦٩٬٢٠٢      ١٩٨٬٤١٩٬٢٧٦          ٢٠٢٢مارس   ٣١كما في 

الضريبة المؤجلة كما هو مذكور في    بالصافي منللبيع    في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة  ةمحقق الالمتراكمة غير    الخسارة بلغت  
  ١٢٬٣٨١٬٩٧٠  أرباح:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠في  سعودي كما    لایر  ٨٬٣٣٠٬٩٠٤مبلغ    اإليضاح١٥و  ٩إيضاح  

  لایر سعودي). 

  

 

 
 



 

١٦ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  مؤجلة، صافيموجودات ضريبة  -٩
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

      
 ٧٬٦٦٨٬٤٩٥ ١٠٬٧٩٣٬١٤٧  ضريبة موجودات مؤجلة، صافي 

  

  :  هي كما يلي  مؤجلةالموجودات الضريبة ة حركإن 

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٥٬٨٢٥٬٩٧٠ ٧٬٦٦٨٬٤٩٥  في بداية الفترة / السنة 
 ٧٨٩٬٩٧٦ (٩١٬٦٣٢)  ) ١٥قائمة الدخل (إيضاح   -(مصروف) / دخل الضريبة المؤجلة  

 ١٬٠٥٢٬٥٤٩ ٣٬٢١٦٬٢٨٤  قائمة الدخل الشامل  - دخل) ضريبة مؤجلة 

 ٧٬٦٦٨٬٤٩٥ ١٠٬٧٩٣٬١٤٧  في نهاية الفترة / السنة 

المدينة ومخصص ذمم إعادة التأمين المدينة    األقساط، ومخصص ذمم  للموظفين  نهاية الخدمة التزامات  تنشأ هذه الضريبة المؤجلة من   
  والممتلكات والمعدات.   اتوخسائر الضريبة غير المعترف بها واحتياطي القيمة العادلة من االستثمار

 
  فنيةاالحتياطيات ال  - ١٠

  
    صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات  ١-١٠

 يلي:  على ماصافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات يشتمل 
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ٥٢٢٬٩٢٦٬٩٢٥ ٤٤١٬٧٤٧٬٥٠١  إجمالي المطالبات تحت التسوية   
 (١٢٬٨٨٧٬٥٠٦) (١٢٬٨٠٧٬٨٠٧) يطرح: قيمة قابلة للتحقيق من الحطام واإلحالل 

  ٥١٠٬٠٣٩٬٤١٩ ٤٢٨٬٩٣٩٬٦٩٤ 
 ١٠٨٬٦٥٢٬٩٦١  ١١٥٬٣٧٢٬٣٤٨  المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها 

 ٥٬٩٦٠٬٧٧٩  ٦٬٣٠٤٬١٤٤  إحتياطيات عجز األقساط 
 ٤٬٤١١٬٢٨٥  ٦٬٤٣١٬٠٨٤  إحتياطيات األقساط االضافية  

 ٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤  ٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥  مطلوبات مربوطة بوحدات 
  ١٬١٣٨٬٩٦٠٬٧٧٨ ١٬٠٤٩٬٧٧٢٬٩٦٥ 

    ناقصاً: 
 (٤٤١٬٩٦٢٬٠٨٨) (٣٤٨٬٩٦٧٬٤٧٦)  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  -
 (٥٢٬١٣٧٬٤٢٣) (٥٩٬٤٢٦٬٥٧٩)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها -
  (٤٠٨٬٣٩٤٬٠٥٥) )٤٩٤٫٠٩٩٫٥١١ ( 

 ٦٤٤٬٨٦١٬٢٦٧ ٦٤١٬٣٧٨٬٩١٠ المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات صافي  
  

   



 

١٧ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  (تتمة) االحتياطيات الفنية - ١٠
  

   غير مكتسبة  ال أقساط التأمين  الحركة في  ٢-١٠
  مكتسبة مايلي : الأقساط التأمين الغيرتتضمن الحركة في 

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال  لایر سعودي
  (غير مراجعة)

  الصافي   إعادة تأمين  اإلجمالي   
 ١٩٨٬٥٥٦٬٠٩١ (١٢٨٬٩٣٧٬٤٧٥) ٣٢٧٬٤٩٣٬٥٦٦  الرصيد كما في بداية الفترة  
 ٢٧٠٬٦٣٠٬٣٠٣  (٢٠١٬٢٥٧٬٨٧٤)* ٤٧١٬٨٨٨٬١٧٧  األقساط المكتتبة خالل الفترة 

   (٢٣٣٬٠٨٠٬٤٨٥)  ١٥٦٬٠٦٩٬٥٢١      (٣٨٩٬١٥٠٬٠٠٦)  األقساط المكتسبة خالل الفترة 
 ٢٣٦٬١٠٥٬٩٠٩  (١٧٤٬١٢٥٬٨٢٨) ٤١٠٬٢٣١٬٧٣٧  الرصيد كما في نهاية الفترة 

  
لایر سعودي ألقساط إعادة التأمين   ٤٥٠٬١٥٣لایر سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية و   ١٩٢٬٨٩٥٬٨٧٠* يتضمن هذا المبلغ 

      سعودي لتكاليف فائض الخسارة.   لایر ٧٬٩١١٬٨٥١المسندة المحلية و 
  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   لایر سعودي

  (مراجعة) 
  الصافي   إعادة التأمين   اإلجمالي   

 ١٦٣٬٠٠١٬٦٦١ (١٠٣٬٣٦٢٬٧٧١) ٢٦٦٬٣٦٤٬٤٣٢  الرصيد كما في بداية السنة 
 ٤٥١٬٩٨٠٬٤٥٦ (٣١١٬١٣٤٬٦٤٧)* ٧٦٣٬١١٥٬١٠٣  األقساط المكتتبة خالل السنة 

 (٤١٦٬٤٢٦٬٠٢٦) ٢٨٥٬٥٥٩٬٩٤٣ (٧٠١٬٩٨٥٬٩٦٩)  األقساط المكتسبة خالل السنة 
 ١٩٨٬٥٥٦٬٠٩١ (١٢٨٬٩٣٧٬٤٧٥) ٣٢٧٬٤٩٣٬٥٦٦  الرصيد كما في نهاية السنة 

  
لایر سعودي ألقساط إعادة التأمين     ١٬١٦٩٬٨١٣لایر سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية و ٢٩٣٬١٦٥٬٧٦٣ يتضمن هذا المبلغ  *

 فائض الخسارة.  لتكاليف لایر سعودي  ١٦٬٧٩٩٬٠٧١المسندة المحلية و 
  

  االلتزامات المحتملة والتعهدات   -١١
  

  يلي : تتمثل االلتزامات المحتملة والتعهدات للشركة فيما   )أ
 

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

 ١٥٬٩٨٢٬٥٠٠ ١٥٬٠٤٧٬٥٠٠  خطابات ضمان  
  

تعمل الشركة في قطاع التأمين وتخضع لإلجراءات القانوينة في سياق األعمال العادية المتعلقة بمطالبات التأمين على حملة    )ب 
قد أن  الوثائق. في حين أنه من غير الممكن عمليا التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع اإلجراءات القانونية المعلقة. إن اإلدارة ال تعت 

راءات (بما في ذلك الدعاوى) سيكون لها تأثير جوهري على المركز المالي  للشركة ونتائجها كما في وللفترة المنتهية  مثل هذه اإلج
 .  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في حالة القضايا واإلجراءات القانونية كما تم االفصاح عنه في  جوهري  . ال يوجد اي تغير  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠في  

  
 ية القيم العادلة لألدوات المال - ١٢

    
في معاملة بين المشاركين في السوق في    مطلوبات لتحويل    ه دفع تم  أو    موجودات القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع  

  يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: .تاريخ القياس
  

  ، أو  المطلوباتأو   موجوداتفي السوق الرئيسي الذي يمكن الوصول إليه لل     -
  . للموجودات أو المطلوبات للوصول  فائدةفي غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر       -

 
  األولية المالية  القوائمفي   تتضمن والتي قيمتها الدفترية  جوهري عنبشکل  في المركز الماليال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية 

  . وجزة الم
   



 

١٨ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

 (تتمة)  لألدوات الماليةالقيم العادلة  - ١٢
 

  تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية:  عرضتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد و
  . تاريخ القياسالمستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس االداة والتي يمكن للمنشأة الحصول عليها في 

المستوى الثاني: األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مالية مماثلة أو أي أساليب تقييم أخرى حيث يتم تحديد كافة  
  . مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق

  . بلة للمالحظة في السوقال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قا تقييم أساليب المستوى الثالث: 
  

     الدفترية والقيمة العادلة   ة القيم .أ
  

   عمليات التأمين    ١-١٢
  القيمة العادلة    

  لایر سعودي
  اإلجمالي   المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول  القيمة الدفترية 

    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠كما في 
     

 ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦ - ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦ - ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦ استثمارات مرتبطة بوحدات

  االستثمارات المتاحة للبيع 
 المقاسة بالقيمة العادلة    

      

 ١٠٦٬٥٦١٬٧٤٢   - - ١٠٦٬٥٦١٬٧٤٢  ١٠٦٬٥٦١٬٧٤٢  سندات وصكوك 

 ٤٬٤٠٢٬٦٣٥ - ٤٬٤٠٢٬٦٣٥    -  ٤٬٤٠٢٬٦٣٥ صناديق استثمارية 

 ٣٬٧٨٥٬٨٣٢ - - ٣٬٧٨٥٬٨٣٢  ٣٬٧٨٥٬٨٣٢ أسهم

 (٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥) - (٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥) -  (٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥) مطلوبات مرتبطة بوحدات 
 ١١٩٬٠٦٩٬٨١٠  -  ٨٬٧٢٢٬٢٣٦  ١١٠٬٣٤٧٬٥٧٤ ١١٩٬٠٦٩٬٨١٠  

  
   

  القيمة العادلة    

  لایر سعودي 
  اإلجمالي   المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول  القيمة الدفترية 

         ٢٠٢١ديسمبر  ٣١كما في 

 ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤ - ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤ -  ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤ استثمارات مرتبطة بوحدات 

  االستثمارات المتاحة للبيع  
 المقاسة بالقيمة العادلة    

  
١٣٤٬٨٢٤٬٦١١  

 
١٣٤٬٨٢٤٬٦١١ 

 
- 

 
- 

 
 سندات وصكوك ١٣٤٬٨٢٤٬٦١١

 ٤٬٦٤٤٬٢٣٥ - ٤٬٦٤٤٬٢٣٥ -  ٤٬٦٤٤٬٢٣٥  صناديق استثمارية

 ٣٬١٧٥٬٥٦٧ - - ٣٬١٧٥٬٥٦٧  ٣٬١٧٥٬٥٦٧ أسهم 
 (٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤) - (٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤) -  (٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤) مطلوبات مرتبطة بوحدات 

 ١٤٧٬٩٧٦٬٠٠٣ - ٩٬٩٧٥٬٨٢٥ ١٣٨٬٠٠٠٬١٧٨  ١٤٧٬٩٧٦٬٠٠٣ 
 

       
  
  
  
  
  
 
 

   



 

١٩ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)  - ١٢
    

   مليات المساهمين  ع ٢-١٢
  العادلة القيمة     

  اإلجمالي   المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول  القيمة الدفترية   لایر سعودي

 يونيو ٣٠كما في 
٢٠٢٢  

     

االستثمارات المتاحة 
    للبيع المقاسة

 بالقيمه العادله    

      

 ٣٩٧٬٩٤٢٬٣٤٣ - ٢٠٢٬٦٦٧٬٠٤١ ١٩٥٬٢٧٥٬٣٠٢  ٣٩٧٬٩٤٢٬٣٤٣  سندات وصكوك 

 ٤٬٧٢٣٬٠٥٧ - ٤٬٧٢٣٬٠٥٧ -  ٤٬٧٢٣٬٠٥٧ صناديق استثمارية 

 ٣٬٢٢٣٬٠٧٨ ٣٬٢٢٣٬٠٧٨ - -  ٣٬٢٢٣٬٠٧٨ أسهم

 ٤٠٥٬٨٨٨٬٤٧٨  ٣٬٢٢٣٬٠٧٨  ٢٠٧٬٣٩٠٬٠٩٨  ١٩٥٬٢٧٥٬٣٠٢ ٤٠٥٬٨٨٨٬٤٧٨  

  
     

  القيمة العادلة     

  اإلجمالي   المستوى الثالث   المستوى الثاني  المستوى األول  القيمة الدفترية   لایر سعودي 

ديسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢١  

     

االستثمارات المتاحة  
للبيع المقاسة بالقيمة  

 العادلة 

      

 ٤٠١٬٤٠٥٬٢١٠ - ١٧٦٬٨٠٠٬٦٣١ ٢٢٤٬٦٠٤٬٥٧٩  ٤٠١٬٤٠٥٬٢١٠  سندات وصكوك
 ٥٬٦٧٨٬٣٦٠ - ٥٬٦٧٨٬٣٦٠ -  ٥٬٦٧٨٬٣٦٠ صناديق استثمارية

 ٣٬٢٢٣٬٠٧٨ ٣٬٢٢٣٬٠٧٨ - -  ٣٬٢٢٣٬٠٧٨ أسهم 
  

٤١٠٬٣٠٦٬٩١٨ - ١٨٢٬٤٧٩٬٢٦١ ٢٢٤٬٦٠٤٬٥٧٩ ٤١٠٬٣٠٦٬٩١٨ 
      

    قياس القيمة العادلة    . ب
  غير القابلة للمالحظةالتقييم والمدخالت الهامة  سلوب ا

 
الخاصة بكل من عمليات التأمين وعمليات والصكوك    تم استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة ألوراق الدين

التي يتم توليدها من سندات  يأخذ هذا النموذج في االعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية    . نيالثا  المستوى ضمن    المساهمين
الدين  المماثلة وتعديلها لتأثير عدم قابلية سندات    لسندات الخزينة ذات الشروطوالتي يتم خصمها من عائد السوق    والصكوك   الدين

قيمة األسهم  تمثل   والتي تشمل منحنى السيادية السعودية ومخاطر أقساط التأمين السائدة في السوق السعودية.   .للتسويق والصكوك  
بات القيمة العادلة بالسعر المتداول  لایر سعودي استثمارات في أوراق مالية غير متداولة يتم إدراجها بالتكلفة. ال يتم اث    ٣٬٢٢٣٬٠٧٨

. يتم قياس تقييم صناديق    في سوق نشط ألصل مماثل أو استناداً إلى أسلوب التقييم والذي يستخدم بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط.
إلى القيمة العادلة    على أساس صافي قيمة األصول اإلغالق المفصح عنه في تداول والذي يستند   ٢االستثمار المصنفة ضمن المستوى  

 للبنود األساسية في نهاية الفترة. 
 
 

   



 

٢٠ 
 

  
  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  

 (شركة مساهمة سعودية)  
  الموجزة  األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠والستة أشهر المنتهيتين في لفترتي الثالثة 

  
  القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)  - ١٢

  
من التسلسل    الثالث إلى األرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوى    الفتتاحيةيوضح الجدول التالي التسوية من األرصدة ا

      : الهرمي للقيمة العادلة
  عمليات المساهمين   
 ٢٠٢٢مارس   ٣١  

  لایر سعودي 
  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
  (مراجعة) 

  ٣٬٢٢٣٬٠٧٨  ٣٬٢٢٣٬٠٧٨  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
 -   -  مشتريات

 -  -  ريح غير محقق في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 
 ٣٬٢٢٣٬٠٧٨  ٣٬٢٢٣٬٠٧٨  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة 

    
  تحليل الحساسية 

  
على   األثر  بنسبة  إن  العادلة    ٪١الزيادة  القيمة  على  ثابتة،  األخرى  المتغيرات  جميع  بقاء  مع  المعدلة  المخاطر  معدل خصم  في 

في معدل خصم المخاطر    ٪١لایر سعودي، كما أن األثرعلى النقص بنسبة  ١٦١٬١٥٤  بمبلغ  ٣لالستثمارات المتاحة للبيع في المستوى  
لایر  ١٦١٬١٥٤بمبلغ    ٣األخرى ثابتة، على القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في المستوى   المعدلة مع بقاء جميع المتغيرات

  . سعودي 
 

  القطاعات التشغيلية - ١٣
  

  شكل دوري حول مکونات الشرکة التي يتم مراجعتها ب   التقارير المالية الداخلية للشركة علی أساس    ية طاعات التشغيلالق  تعريفم  يت 
  .الموارد للقطاعات وتقييم أدائها توزيعر التشغيلي الرئيسي من أجل القرامن قبل مجلس إدارة الشرکة في وظيفتها کصانع ا

  
األطراف الخارجية بطريقة  من  يرادات  يتم قياس اإل  . تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية

      . تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية .األولية الدخل  قائمة في التي  تلك تتوافق مع 
  .٢٠٢١ ديسمبر ٣١أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  قطاعات لم تطرأ أي تغييرات على أساس ال

  
ً ال تشمل موجودات القطاعات النقد وما يعادله والمصاريف المدفوعة   واالستثمارات المتاحة للبيع وأرصدة    والموجودات األخرى   مقدما

إعادة التأمين والممتلكات والمعدات والوديعة النظامية ودخل مستحق من الوديعة النظامية. وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات  
ا التأمين  معيدي  وذمم  المتراكم  والفائض  األخرى  والمطلوبات  المستحقات  القطاعات  مطلوبات  تشمل  ال  المصنفة.  لدائنة غير 

وزكاة وضريبة الدخل وإيرادات  للموظفين مكافآة نهاية الخدمة إلضافية والتزامات ا األقساط  ات واحتياطي  األقساط عجز  ات واحتياطي 
    . وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة.  للبنك المركزي السعودي مستحقة 

   .عالقةاليتم التصريح عنها ضمن القطاعات ذات    على أساس تراكمي وال  عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى صانع القرار  التقريريتم  
المقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم اإلبالغ عنها لموجودات ومطلوبات الشركة    طاعاتإن المعلومات المتعلقة بالق

  أشهر المنتهية الثالثة    لفترة  دخلها، وإجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١و    ٢٠٢٢مارس    ٣١ي  ف  كما  اإلجمالية
   على النحو التالي:  هي ،في ذلك التاريخ

  المركبات    :   المركبات   
  العالج الطبي  :   الطبي              

  واإلنشاءات والتزامات وبحري  حريق وسرقة وأموال   :     والحوادث الممتلكات 
  التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد   :   الحماية واالدخار                 

  
    



 

٢١ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 
          القطاعات التشغيلية (تتمة) – ١٣

  اإلجمالي   عمليات المساهمين    عمليات التأمين  الحماية واالدخار     الممتلكات والحوادث   الطبي  المركبات  
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   سعودي لایر    لایر سعودي  لایر سعودي   

                       (غير مراجعة)  ٢٠٢٢  يونيو ٣٠كما في 
          الموجودات 

  ٥١٥٬٤٠٣٬٤٩٨    -   ٥١٥٬٤٠٣٬٤٩٨    ١١٬٥٥١٬٩٨٤   ٢١٠٬٣٦٩٬٩١٣   ١٦٦٬٢٨٤٬١٨٥    ١٢٧٬١٩٧٬٤١٦  إجمالي أقساط التأمين المدينة

  (٦١٬٧١٢٬١٧٩)    -   (٦١٬٧١٢٬١٧٩)    -   -   -    -   تحصيلهامخصص ديون مشكوك في 

   ٣٤٨٬٩٦٧٬٤٧٦    -    ٣٤٨٬٩٦٧٬٤٧٦    ١٦٬٥٢٩٬٠٨٠   ٣٠٧٬٣٣٢٬٨٨٧   ٢٢٬٥٥٠٬٣٤١    ٢٬٥٥٥٬١٦٨   حصة معيدي التأمين المطالبات تحت التسوية 
  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة

  ولم يتم االبالغ عنها     ٥٩٬٤٢٦٬٥٧٩    -    ٥٩٬٤٢٦٬٥٧٩    ١٦٬٤٢٨٬٧٧٧   ٢٥٬٢٩٥٬٠٢٦   ١٧٬٦٤٧٬٥٤١    ٥٥٬٢٣٥  

   ١٧٤٬١٢٥٬٨٢٨    -    ١٧٤٬١٢٥٬٨٢٨    ٤٨٬٠٤٧٬٢٤٣   ٧٨٬٢٦٤٬٧٣٠   ٤٧٬٨١٣٬٨٥٥   -  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  

   ٢١٬٣٩٩٬٨٢٨    -    ٢١٬٣٩٩٬٨٢٨   (١٬٤٢٠٬٣٥١)   ٧٬٨٨٧٬١١٧   ٣٬٨٥١٬٥٥٤    ١١٬٠٨١٬٥٠٨   تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

  قائمة الدخل (استثمارات مرتبطة بوحدات)       ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦        -    ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦        ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦    -    -   - 

            موجودات غير موزعة 
  ١٬٠٩٥٬٥٠٣٬٧٠٧   ٧١١٬٠٢٣٬٥٧٩  ٣٨٤٬٤٨٠٬١٢٨     - - -  -  موجودات اخرى 

 ٢٬٦٥٠٬١٦٠٬٠٣٣          إجمالي الموجودات 
  

       
         المطلوبات وجقوق الملكية 

 ٤٢٨٬٩٣٩٬٦٩٤  -  ٤٢٨٬٩٣٩٬٦٩٤ ٢٢٬٦٣١٬١٠٧ ٣٢٨٬٠٢٢٬٢٢٧ ٣٩٬٦٤٦٬٢٦٠  ٣٨٬٦٤٠٬١٠٠ مطالبات تحت التسوية 

 ١١٥٬٣٧٢٬٣٤٨  -  ١١٥٬٣٧٢٬٣٤٨ ٢٣٬٢٨٧٬٠٨٩ ٣٤٬١٣٦٬٦٩٩ ٣٣٬٨٦٢٬١٨٩  ٢٤٬٠٨٦٬٣٧١ يتم اإلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم 

 ٦٬٣٠٤٬١٤٤  -  ٦٬٣٠٤٬١٤٤ ٨١٧٬٥٥٢ - ٥٬٤٨٦٬٥٩٢  - إحتياطيات عجز األقساط 

 ٦٬٤٣١٬٠٨٤  -  ٦٬٤٣١٬٠٨٤ ٤٦٦٬٤٨٠ ٢٬٥٢٦٬١٠٦ ٣٬٤٣٨٬٤٩٨  - إحتياطيات أقساط إضافية  
 ٤١٠٬٢٣١٬٧٣٧  -  ٤١٠٬٢٣١٬٧٣٧ ٦٩٬٩٧٤٬٥١٨ ١١٩٬٠٨٣٬١٨٩ ١٠٧٬٣١١٬٠٦٤  ١١٣٬٨٦٢٬٩٦٦ أقساط غير مكتسبة

 ٣٬٤٩٢٬٠١٨  -  ٣٬٤٩٢٬٠١٨ ١٦٬٨٥٣ ٣٬٤٧٥٬١٦٥ -  - عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

 ٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥  -  ٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥ ٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥ - -   - مطالبات مربوطة بوحدات 

 ٤٩٨٬٢٢٩٬٠٤٨  ٢٤٬٩٤٨٬٠٣٠ ٤٧٣٬٢٨١٬٠١٨      مطلوبات غير موزعة

 ٦٨٨٬٤٣٤٬٢٦٥ ٦٨٦٬٠٧٥٬٥٤٩ ٢٬٣٥٨٬٧١٦      حقوق الملكية 

 ٢٬٦٥٠٬١٦٠٬٠٣٣        إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

 
 
 
 
 
 

  



 

٢٢ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) – ١٣
 

 
  اإلجمالي   عمليات المساهمين  عمليات التأمين   الحماية واالدخار  الممتلكات والحوادث   الطبي  المركبات

  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي  

         (مراجعة)  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١كما في 
         موجودات 

  ٤٠٨٬٠٤٢٬٩٥٩  -  ٤٠٨٬٠٤٢٬٩٥٩   ١١٬٩١٧٬٥٢٨   ١٢٢٬٤٥٦٬٥١٩   ١٥٥٬٨٠١٬٣٠٢   ١١٧٬٨٦٧٬٦١٠  أقساط التأمين المدينة، إجمالي 
  (٦١٬٧١٢٬١٧٩)  -  (٦١٬٧١٢٬١٧٩)          مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٤٤١٬٩٦٢٬٠٨٨  -  ٤٤١٬٩٦٢٬٠٨٨   ١٧٬٠٨٦٬٦٣١   ٤٠٠٬٢٦٤٬٠٢٩   ٢٢٬٣٦٦٬٠٦٧  ٢٬٢٤٥٬٣٦١  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

  ٥٢٬١٣٧٬٤٢٣  -  ٥٢٬١٣٧٬٤٢٣   ١٤٬٢٦٢٬٣٣٥   ٢٨٬١٨٧٬٢٢٤   ٩٬٦١٢٬٩٢٨   ٧٤٬٩٣٦  التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها حصة معيدي  
  ١٢٨٬٩٣٧٬٤٧٥  -  ١٢٨٬٩٣٧٬٤٧٥   ٢٠٬٤٢٠٬٢١٠    ٦٣٬٧٣٤٬٥٠٩    ٤٤٬٧٨٢٬٧٥٦  -  حصة معيدي التأمين من أقساط تأمين غير مكتسبة

  ٢٠٬٧٤٩٬٦٠٢  -  ٢٠٬٧٤٩٬٦٠٢  (١٬٠٠٠٬٥٧٨)  ٦٬٢٣٧٬٩١٢    ٤٬٨٦٨٬٦١٢   ١٠٬٦٤٣٬٦٥٦  مؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق 
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة

  ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤  -  ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤  ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤        الدخل (استثمارات مربوطة بوحدات)    
         موجودات غير موزعة 

 ١٬٠٧٧٬٩٨٠٬٨٠٠ ٧٢٦٬١٤٣٬٧٠٤ ٣٥١٬٨٣٧٬٠٩٦      موجودات أخرى 
  ٢٬٥٨٣٬٣٢٦٬٠٩٢        إجمالي الموجودات 

        
         المطلوبات وحقوق الملكية 

  ٥١٠٬٠٣٩٬٤١٩  -  ٥١٠٬٠٣٩٬٤١٩   ٢٢٬٨٦٠٬٤٢٤   ٤١٨٬٥٩٩٬١٦٥  ٣٨٬٩٦٦٬٨٠٤    ٢٩٬٦١٣٬٠٢٦  مطالبات تحت التسوية  
  ١٠٨٬٦٥٢٬٩٦١  -  ١٠٨٬٦٥٢٬٩٦١   ١٨٬٩٣٨٬٥٣٠   ٣٦٬٥٤٨٬٠٥٩  ٢٠٬٤٤٣٬١٠١    ٣٢٬٧٢٣٬٢٧١  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

  ٣٢٧٬٤٩٣٬٥٦٦  -  ٣٢٧٬٤٩٣٬٥٦٦   ٢٨٬٦٣٧٬٦٣٤   ١٠٠٬٢٣٥٬٢٨٨  ٩٣٬٨٠٣٬٠٨٥    ١٠٤٬٨١٧٬٥٥٩  أقساط تأمين غير مكتسبة 
  ١٬٣٤٧٬٧٧٤  -  ١٬٣٤٧٬٧٧٤   ١٣٬٠٥٧  ١٬٣٣٤٬٧١٧       عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة

  ٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤  -  ٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤  ٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤        مطلوبات مربوطة بوحدات 
  ٤١٤٬٦٠٣٬٠١٤  ٢٤٬٠٢٥٬٢٠٩  ٣٩٠٬٥٧٧٬٨٠٥          غير موزعةمطلوبات 

  ٧١١٬٢٩٣٬٠٢٤  ٧٠٢٬١١٨٬٤٩٥  ٩٬١٧٤٬٥٢٩          حقوق الملكية 
  ٢٬٥٨٣٬٣٢٦٬٠٩٢        إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 

          

 
 



 

٢٣ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  القطاعات التشغيلية (تتمة) – ١٣
  اإلجمالي  عمليات المساهمين   عمليات التأمين   الحماية واالدخار   الممتلكات والحوادث   الطبي   المركبات   
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

                مراجعة) (غير  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 
                اإليرادات 

  ٦٦٬١٤٥٬٦٦٢ -  ٦٦٬١٤٥٬٦٦٢  ٢٣٬١٩٢٬٦٤٣  ٣٬٣٢٨٬٨٥٧ -  ٣٩٬٦٢٤٬١٦٢  تجزئة   -إجمالي األقساط المكتببة 
  ٣٢٢٬٩٧٩٬٨٦٨ -  ٣٢٢٬٩٧٩٬٨٦٨  ٩٢٬٥٢٢٬٤٩١  ٨٥٬٤٣٥٬١٩٠  ١١١٬٨٠٥٬٠٨٥  ٣٣٬٢١٧٬١٠٢ شركات  -إجمالي األقساط المكتتبة 
  ٦٬٠٥٠٬٧٣٩ -  ٦٬٠٥٠٬٧٣٩  ٧٦٬٣٥٦  ٣٬١٠٤٬٦٨٣    -  ٢٬٨٦٩٬٧٠٠  شركات صغيرة جدا   -إجمالي األقساط المكتتبة 
  ٢٧٬٣٨٧٬٧٧٨ -  ٢٧٬٣٨٧٬٧٧٨  ١٩٧٬١٦٨  ١٣٬٧١٦٬٤٦٥    -  ١٣٬٤٧٤٬١٤٥  شركات صغيرة  -إجمالي األقساط المكتتبة 
  ٤٩٬٣٢٤٬١٣٠ -  ٤٩٬٣٢٤٬١٣٠  ١٬٠٦٥٬٨٤٢  ٢٦٬١١٩٬٥٨٤    -  ٢٢٬١٣٨٬٧٠٤ شركات متوسطة   -إجمالي األقساط المكتتبة 
  ٤٧١٬٨٨٨٬١٧٧  -  ٤٧١٬٨٨٨٬١٧٧   ١١٧٬٠٥٤٬٥٠٠   ١٣١٬٧٠٤٬٧٧٩   ١١١٬٨٠٥٬٠٨٥   ١١١٬٣٢٣٬٨١٣   إجمالي األقساط المكتتبة 

  (١٩٢٬٨٩٥٬٨٧٠) -  (١٩٢٬٨٩٥٬٨٧٠) (٥٤٬٦٤١٬٣٨٤) (٨٧٬٥٧٣٬١٥٣) (٥٠٬٦٨١٬٣٣٣)  -  الخارجية  أقساط إعادة التأمين المسندة

 (٤٥٠٬١٥٣)  - (٤٥٠٬١٥٣)  - (٤٥٠٬١٥٣) - -  أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية 
 (٧٬٩١١٬٨٥١)  - (٧٬٩١١٬٨٥١)  -  (٧٬٠٣٩٬٠٨٤)  - (٨٧٢٬٧٦٧)  تكاليف فائض الخسارة 

 ٧٣٦٬١٣٩ - ٧٣٦٬١٣٩ ٧٣٦٬١٣٩  -   - -     أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحداتإيرادات  
  ٢٧١٬٣٦٦٬٤٤٢  -  ٢٧١٬٣٦٦٬٤٤٢  ٦٣٬١٤٩٬٢٥٥   ٣٦٬٦٤٢٬٣٨٩   ٦١٬١٢٣٬٧٥٢   ١١٠٬٤٥١٬٠٤٦    المكتتبة أقساط التأمينصافي 

  (٨٢٬٧٣٨٬١٧١)  -  (٨٢٬٧٣٨٬١٧١)  (٤١٬٣٣٦٬٨٨٥)  (١٨٬٨٤٧٬٩٠٠)  (١٣٬٥٠٧٬٩٨٠) (٩٬٠٤٥٬٤٠٦)  غير المكتسبة  أقساط التأمينالتغيرات في 
 ٤٥٬١٨٨٬٣٥٢ - ٤٥٬١٨٨٬٣٥٢ ٢٧٬٦٢٧٬٠٣٢ ١٤٬٥٣٠٬٢٢١ ٣٬٠٣١٬٠٩٩ -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 ٨١٦٬٦٢٣,,٢٣٣ - ٨١٦٬٦٢٣,,٢٣٣ ٤٩٬٤٣٩٬٤٠٢ ٣٢٬٣٢٤٬٧١٠ ٥٠٬٦٤٦٬٨٧١ ١٠١٬٤٠٥٬٦٤٠  المكتسبة أقساط التأمين صافي 
 ٤٬١٩٧٬٧٨٤   -  ٤٬١٩٧٬٧٨٤   ٦٬٣٥٠   ٤٬١٩١٬٤٣٤ - -  التأمين  إعادة عموالت

 ٢٣٨٬٠١٤٬٤٠٧   -  ٢٣٨٬٠١٤٬٤٠٧  ٤٩٬٤٤٥٬٧٥٢  ٣٦٬٥١٦٬١٤٤ ٥٠٬٦٤٦٬٨٧١ ١٠١٬٤٠٥٬٦٤٠   صافي اإليرادات
         تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 (٢٠٧٬١٩٢٬٦٩٣) - (٢٠٧٬١٩٢٬٦٩٣) (٤٢٬٠٨٣٬٩٢٠) (٢٣٬٦٥٨٬٨٥٩) (٦٨٬٤٣٧٬٦٣١) (٧٣٬٠١٢٬٢٨٣)  المطالبات المدفوعةإجمالي 
 (٣٥٬٩٨٦٬١٩٩) - (٣٥٬٩٨٦٬١٩٩) (٣٥٬٩٨٦٬١٩٩) - - -  استردادات وإستحقاقات 

 (٣٦٬٠٨٧٬٨١٣) - (٣٦٬٠٨٧٬٨١٣) - (٢٨٬٢٣٥٬٢٨٥) - (٧٬٨٥٢٬٥٢٨)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 
 ١١١٬٢٢٣٬٦٠٦ - ١١١٬٢٢٣٬٦٠٦ ٢٢٬٦٢١٬٢٧٣ ٤٨٬٠٤٢٬٢٢٨ ٤٠٬٣٢٣٬٧٠٢ ٢٣٦٬٤٠٣  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (١٦٨٬٠٤٣٬٠٩٩)  - (١٦٨٬٠٤٣٬٠٩٩)  (٥٥٬٤٤٨٬٨٤٦)  (٣٬٨٥١٬٩١٦)  (٢٨٬١١٣٬٩٢٩) (٨٠٬٦٢٨٬٤٠٨)  المطالبات والمزايا االخرى المدفوعة  صافي 

 ٨١٬٠٩٩٬٧٢٤ - ٨١٬٠٩٩٬٧٢٤ ٢٢٩٬٣١٨ ٩٠٬٥٧٦٬٩٣٧ (٦٧٩٬٤٥٦) (٩٬٠٢٧٬٠٧٥)  التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
 (٩٢٬٩٩٤٬٦١٢) - (٩٢٬٩٩٤٬٦١٢) (٥٥٧٬٥٥٢) (٩٢٬٩٣١٬١٤٢) ١٨٤٬٢٧٤ ٣٠٩٬٨٠٨  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 (٣٤٣٬٣٦٥) - (٣٤٣٬٣٦٥) ١٬٢٤٠٬٤٨٩ - (١٬٧٤٢٬٠٨٦) ١٥٨٬٢٣٢ احتياطيات عجز األقساطالتغيرات في 

 (٢٬٠١٩٬٧٩٨) - (٢٬٠١٩٬٧٩٨) (١٤٦٬٧٩٦) (٣٧٧٬٦٩٤) (١٬٤٩٥٬٣٠٨) - التغيرات في احتياطيات األقساط األضافية 
 (٦٬٧١٩٬٣٨٧) - (٦٬٧١٩٬٣٨٧) (٤٬٣٤٨٬٥٥٩) ٢٬٤١١٬٣٦٢ (١٣٬٤١٩٬٠٩٠) ٨٬٦٣٦٬٩٠٠ التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم  اإلبالغ عنها 

 ٧٬٢٨٩٬١٥٦ - ٧٬٢٨٩٬١٥٦ ٢٬١٦٦٬٤٤٢ (٢٬٨٩٢٬١٩٦) ٨٬٠٣٤٬٦١١ (١٩٬٧٠١)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 (١٨١٬٧٣١٬٣٨١) - (١٨١٬٧٣١٬٣٨١) (٥٦٬٨٦٥٬٥٠٤) (٧٬٠٦٤٬٦٤٩) (٣٧٬٢٣٠٬٩٨٤) (٨٠٬٥٧٠٬٢٤٤)  صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة 
 ١٧٬١٧٠٬٦٣٩ - ١٧٬١٧٠٬٦٣٩ ١٧٬١٧٠٬٦٣٩ - - - التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات 

 (٢٬٢٦٢٬٠٠٦) - (٢٬٢٦٢٬٠٠٦) (٢٬٢٦٢٬٠٦٦) - - - ربح /(خسارة)غير محقق من استثمارات مربوطة بوحدات 

 (٢٢٬١١١٬١٢٥) - (٢٢٬١١١٬١٢٥) (١٬٣٥٧٬٨٠٤) (٧٬٥٧١٬٥٨٨)  (٤٬٠٥٧٬٦٨٥)  (٩٬١٢٤٬٠٤٨)  تكاليف اكتتاب الوثائق 
 (٣٥٣٬٢٢٢) - (٣٥٣٬٢٢٢) (٢٣٥٬٤٠٠) (٦٣٬١٠٨) (٦٧٬٤١٠) ١٢٬٦٩٦   أتعاب فحص واشراف

 (١٨٩٬٢٨٧٬١٥٥) - (١٨٩٬٢٨٧٬١٥٥) (٤٣٬٥٥٠٬١٣٥) (١٤٬٦٩٩٬٣٤٥) (٤١٬٣٥٦٬٠٧٩) (٨٩٬٦٨١٬٥٩٦)  اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ٤٨٬٧٢٧٬٢٥٢ - ٤٨٬٧٢٧٬٢٥٢ ٥٬٨٩٥٬٦١٧ ٢١٬٨١٦٬٧٩٩  ٩٬٢٩٠٬٧٩٢   ١١٬٧٢٤٬٠٤٤  صافي دخل االكتتاب  

         (مصاريف) / ايرادات أخرى 
 - - -     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (٥٧٬٦٣٢٬٢٣٤) -  (٥٧٬٦٣٢٬٢٣٤)     وإدارية مصاريف عمومية 
 ١٠٬٤٢٨٬٤٩١ ٨٬١١٢٬٦٠٢  ٢٬٣١٥٬٨٨٩     دخل االستثمارات 

 ٨٬٥٩٠٬٤٨٨ - ٨٬٥٩٠٬٤٨٨     إيرادات أخرى 
 (٣٨٬٦١٣٬٢٥٥) ٨٬١١٢٬٦٠٢ (٤٦٬٧٢٥٬٨٥٧)      إجمالي مصاريف اخرى 

 ١٠٬١١٣٬٩٩٨ ٨٬١١٢٬٦٠٢ ٢٬٠٠١٬٣٩٦     الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة  الدخلصافي 



 

٢٤ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) – ١٣
 

  اإلجمالي  عمليات المساهمين   عمليات التأمين   الحماية واالدخار   الممتلكات والحوادث   الطبي   المركبات   
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

                (غير مراجعة)  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
                اإليرادات 

 ٢٧٬٢٥٥٬٥٦٨ - ٢٧٬٢٥٥٬٥٦٨ ١١٬١٧١٬٨٦٠ ١٬٠١٤٬٠٤٦ - ١٥٬٠٦٩٬٦٦٢ تجزئة   -إجمالي األقساط المكتببة 
 ٢٠١٬٤٦٩٬٠٦١ - ٢٠١٬٤٦٩٬٠٦١ ٧٤٬٩٩٢٬٠٦٨ ٤٤٬٦١٣٬٦٩٢ ٦٦٬٧٨١٬٦٤٥ ١٥٬٠٨١٬٦٥٦ شركات  -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٥٬٠١٥٬٨٥٢ - ٥٬٠١٥٬٨٥٢ - ٣٬٤٩٠٬٧٧٤ - ١٬٥٢٥٬٠٧٨  شركات صغيرة جدا   -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٦٬٩٦٩٬٦٣٩ - ٦٬٩٦٩٬٦٣٩ ٥٢٬٤٧٣ ٢٬١١٦٬٦٥٢ - ٤٬٨٠٠٬٥١٤  شركات صغيرة  -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٢١٬٣٠٨٬٧٤٠ - ٢١٬٣٠٨٬٧٤٠ ٤٧٠٬٩٢٠ ١٠٬٩٦٨٬١٧٩ - ٩٬٨٦٩٬٦٤١ شركات متوسطة   -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٢٦٢٬٠١٨٬٨٦٠ - ٢٦٢٬٠١٨٬٨٦٠ ٨٦٬٦٨٧٬٣٢١ ٦٢٬٢٠٣٬٣٤٣ ٦٦٬٧٨١٬٦٤٥ ٤٦٬٣٤٦٬٥٥١  إجمالي األقساط المكتتبة 

 (١٢٢٬٤٨٢٬٤٦٩) - (١٢٢٬٤٨٢٬٤٦٩) (٤٧٬٣٢٩٬٣٨٣) (٤٦٬٧٢١٬٧٠٢) (٢٨٬٤٣١٬٣٨٤) -  الخارجية  أقساط إعادة التأمين المسندة

 (٣١٢٬٦٢٥) - (٣١٢٬٦٢٥) - (٣١٢٬٦٢٥) - -  أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية 
 (٣٬٩٥٥٬٩٢٥) - (٣٬٩٥٥٬٩٢٥) - (٣٬٥١٩٬٥٤٢) - (٤٣٦٬٣٨٣) تكاليف فائض الخسارة 

 ٣٧٥٬٥٦٨ - ٣٧٥٬٥٦٨ ٣٧٥٬٥٦٨ - - -   إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
 ١٣٥٬٦٤٣٬٤٠٩ - ١٣٥٬٦٤٣٬٤٠٩ ٣٩٬٧٣٣٬٥٠٦ ١١٬٦٤٩٬٤٧٤ ٣٨٬٣٥٠٬٢٦١ ٤٥٬٩١٠٬١٦٨   المكتتبة أقساط التأمينصافي 

 (٧٣٬٣٤٤٬٤٠٦) - (٧٣٬٣٤٤٬٤٠٦) (٥٣٬٣٠٢٬٤٥٤) (٨٬١١٠٬٩٤٧) (١٨٬٢٧٦٬٠٠٢) ٦٬٣٤٤٬٩٩٧ غير المكتسبة  أقساط التأمينالتغيرات في 
 ٥٠٬١٧٦٬٥٨٧ - ٥٠٬١٧٦٬٥٨٧ ٣٦٬٨١٦٬٤٦٠ ٨٬٠٣٤٬٣٤٦ ٥٬٣٢٥٬٧٧٨ -  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 ١١٢٬٤٧٥٬٥٨٧ - ١١٢٬٤٧٥٬٥٨٧ ٢٣٬٢٤٧٬٥١٢ ١١٬٥٧٢٬٨٧٣ ٢٥٬٤٠٠٬٠٣٧ ٥٢٬٢٥٥٬١٦٥ المكتسبة أقساط التأمين صافي 
 ١٬٠٨١٬٦٨١ - ١٬٠٨١٬٦٨١ ٢٬٩٩٠ ١٬٠٧٨٬٦٩١ - -  التأمين  إعادة عموالت

 ١١٣٬٥٥٧٬٢٦٨ - ١١٣٬٥٥٧٬٢٦٨ ٢٣٬٢٥٠٬٥٠٢ ١٢٬٦٥١٬٥٦٤ ٢٥٬٤٠٠٬٠٣٧ ٥٢٬٢٥٥٬١٦٥  صافي اإليرادات
         تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 (١١٢٬٩٦٣٬٣٨٧) - (١١٢٬٩٦٣٬٣٨٧) (٢٦٬٤٥٢٬٤٤٤) (١٩٬٥٣٦٬٧٠٠) (٣١٬٢٨٠٬٢١٥) (٣٥٬٦٩٤٬٠٢٨)  إجمالي المطالبات المدفوعة

 (١٤٬١٩٥٬٧٧٥) - (١٤٬١٩٥٬٧٧٥) (١٤٬١٩٥٬٧٧٥) - - -  استردادات وإستحقاقات 
 (٢٩٬٤٦٢٬٩٩٠) - (٢٩٬٤٦٢٬٩٩٠) - (٢٦٬٠٧٠٬٧٠١) - (٣٬٣٩٢٬٢٨٩)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 

 ٧٣٬٨٠٠٬٤٠٢ - ٧٣٬٨٠٠٬٤٠٢ ١٠٬٤٦٢٬٩٨٩ ٤٤٬٨١٩٬٣٥١ ١٨٬٥١٨٬٠٦٢ -  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة
 (٨٢٬٨٢١٬٧٥٠) - (٨٢٬٨٢١٬٧٥٠) (٣٠٬١٨٥٬٢٣٠) (٧٨٨٬٠٥٠) (١٢٬٧٦٢٬١٥٣) (٣٩٬٠٨٦٬٣١٧) المطالبات والمزايا االخرى المدفوعة  صافي 

 ٨١٬٩٠٦٬٠٩٥ - ٨١٬٩٠٦٬٠٩٥ ٤٧٥٬١٨٦ ٨٣٬٧٢٨٬١٣٩ ٤٬٠٤١٬٩٨٠ (٦٬٣٣٩٬٢١٠) التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
 (٨٩٬٤٤٢٬٤٢٤) - (٨٩٬٤٤٢٬٤٢٤) (٤١١٬٣٩٠) (٨٦٬٩٨٣٬٧٤٧) (٢٬٥٩٣٬٠٩٤) ٥٤٥٬٨٠٧  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ٣٬٥٢٦٬٨٥٦ - ٣٬٥٢٦٬٨٥٦ (٤٬٦٦١) - ٢٬٠٧٧٬٠٥١ ١٬٤٥٤٬٤٦٦ التغيرات في احتياطيات عجز األقساط
 ٦٧١٬٦٥٤ - ٦٧١٬٦٥٤ ٥٤٬٢١٤ ٢٠٬٧٠١ ٥٩٦٬٧٣٩ - األقساط األضافية التغيرات في احتياطيات  

 (٣٬٨٧٥٬٠٤٠) - (٣٬٨٧٥٬٠٤٠) ٣٬٤٦٩٬٥٤٩ ٤١٥٬٢٦٠ (١٤٬٠١٦٬٣٥٨) ٦٬٢٥٦٬٥٠٩ التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم  اإلبالغ عنها 
 ٤٬٥٥١٬٠٥٢ - ٤٬٥٥١٬٠٥٢ (٣٬٧٢٧٬٩٣٢) ١٠٢٬٢٦٠ ٨٬١٨١٬٤٠٥ (٤٬٦٨١)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 (٨٥٬٤٨٣٬٥٥٧) - (٨٥٬٤٨٣٬٥٥٧) (٣٠٬٣٣٠٬٢٦٤) (٣٬٥٠٥٬٤٣٧) (١٤٬٤٧٤٬٤٣٠) (٣٧٬١٧٣٬٤٢٦)  صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة 
 ٢٦٬٢٣١٬٠٧٤ - ٢٦٬٢٣١٬٠٧٤ ٢٦٬٢٣١٬٠٧٤ - - - التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات 

 (١٥٬٤٨٧٬٦٠٤) - (١٥٬٤٨٧٬٦٠٤) (١٥٬٤٨٧٬٦٠٤) - - - ربح /(خسارة)غير محقق من استثمارات مربوطة بوحدات 

 (٩٬٩٦٣٬٧٥٤) - (٩٬٩٦٣٬٧٥٤) (٥١٤٬٥٧٨) (٣٬٥٧٧٬٥٢٤) (١٬٨٢٧٬٢٧٤) (٤٬٠٤٤٬٣٧٨) تكاليف اكتتاب الوثائق 
 (١٬٤٢٨٬٤٢٩) - (١٬٤٢٨٬٤٢٩) (١٦٦٬٩٢٤) (٢٧٠٬٣١٥) (٧٢٧٬٥٨٥) (٢٦٣٬٦٠٥)   أتعاب فحص واشراف

 (٨٦٬١٣٢٬٢٧٠) - (٨٦٬١٣٢٬٢٧٠) (٢٠٬٢٦٨٬٢٩٦) (٧٬٣٥٣٬٢٧٦) (١٧٬٠٢٩٬٢٨٩) (٤١٬٤٨١٬٤٠٩)  اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب
 ٢٧٬٤٢٤٬٩٩٨ - ٢٧٬٤٢٤٬٩٩٨ ٢٬٩٨٢٬٢٠٦ ٥٬٢٩٨٬٢٨٨ ٨٬٣٧٠٬٧٤٨ ١٠٬٧٧٣٬٧٥٦ صافي دخل االكتتاب  

         (مصاريف) / ايرادات أخرى 
 - - -     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (٣٠٬٤٨٤٬٦٢٤) ٤٧٬٠٠٠ (٣٠٬٥٣١٬٦٢٤)     مصاريف عمومية وإدارية 
 ٥٬٢١٥٬٢٨١ ٤٬١٩٥٬٤٢١ ١٬٠١٩٬٨٦٠     دخل االستثمارات 

 ٤٬٧٦٣٬٨٢١ - ٤٬٧٦٣٬٨٢١     إيرادات أخرى 
 (٢٠٬٥٠٥٬٥٢٢) ٤٬٢٤٢٬٤٢١ (٢٤٬٧٤٧٬٩٤٣)      إجمالي مصاريف اخرى 

 ٦٬٩١٩٬٤٧٦ ٤٬٢٤٢٬٤٢١ ٢٬٦٧٧٬٠٥٥     للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة الدخل  الدخلصافي 



 

٢٥ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) – ١٣
 

  اإلجمالي  المساهمين عمليات   عمليات التأمين   الحماية واالدخار   الممتلكات والحوادث   الطبي   المركبات   
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

                (غير مراجعة)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
                اإليرادات 

 ٤٧٬٣٨٩٬٥٠٤ - ٤٧٬٣٨٩٬٥٠٤ ٢٥٬٧٤٦٬٨٤٩ ٤٦٢٬٦٦٠ - ٢١٬١٧٩٬٩٩٥ تجزئة   -إجمالي األقساط المكتببة 
 ٣٥٦٬٦٧١٬٣٠٥ - ٣٥٦٬٦٧١٬٣٠٥ ٧٥٬٥١٥٬٢٠٢ ١٣٩٬٥٣٨٬٧١٦ ١١٣٬١٥٧٬٣٠٣ ٢٨٬٤٦٠٬٠٨٤ شركات  -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٩٬٠٦٩٬٣٧٤ - ٩٬٠٦٩٬٣٧٤ ١٧٨٬٣٠٩ ٧٬١٦٢٬٤٦٥ ٥٬٧٥٢ ١٬٧٢٢٬٨٤٨  شركات صغيرة جدا   -إجمالي األقساط المكتتبة 

 ٢٢٬٥٩٦٬٢٥٦ - ٢٢٬٥٩٦٬٢٥٦ ٥١٠٬٦٤١ ٨٬٦٤٧٬٧٢٨ ٢٬٩٣٢ ١٣٬٤٣٤٬٩٥٥  شركات صغيرة  -المكتتبة إجمالي األقساط 
 ٣٩٬٣٦٢٬٧٨٦ - ٣٩٬٣٦٢٬٧٨٦ ١٬٤٩٢٬٧١١ ١٨٬٢٣٣٬٣٨٧ ٢٬٧٢٦ ١٩٬٦٣٣٬٩٦٢ شركات متوسطة   -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٤٧٥٬٠٨٩٬٢٢٥ - ٤٧٥٬٠٨٩٬٢٢٥ ١٠٣٬٤٤٣٬٧١٢ ١٧٤٬٠٤٤٬٩٥٦ ١١٣٬١٦٨٬٧١٣ ٨٤٬٤٣١٬٨٤٤  إجمالي األقساط المكتتبة 

 (٢٣١٬٣١٦٬٤٨٣) - (٢٣١٬٣١٦٬٤٨٣) (٤٥٬٦٥٠٬٨٧٤) (١٢٦٬٤٩٩٬٧٢٤) (٥٩٬١٦٥٬٨٨٥) -  الخارجية  أقساط إعادة التأمين المسندة

 (٨٤٩٬٧٤٩) - (٨٤٩٬٧٤٩) - (٨٤٩٬٧٤٩) - -  أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية 
 (١٢٬٥١٣٬٦٦٢) - (١٢٬٥١٣٬٦٦٢) - (١١٬٠٥٢٬٥١٦) - (١٬٤٦١٬١٤٦) تكاليف فائض الخسارة 

 ٦٦٣٬٣٤٤ - ٦٦٣٬٣٤٤ ٦٦٣٬٣٤٤ - - -   إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
 ٢٣١٬٠٧٢٬٦٧٥ - ٢٣١٬٠٧٢٬٦٧٥ ٥٨٬٤٥٦٬١٨٢ ٣٥٬٦٤٢٬٩٦٧ ٥٤٬٠٠٢٬٨٢٨ ٨٢٬٩٧٠٬٦٩٨   المكتتبة أقساط التأمينصافي 

 (١٢٨٬٥٣٦٬٤٨٨) - (١٢٨٬٥٣٦٬٤٨٨) (٣٧٬٣٥٧٬٧٠٩) (٦٨٬٠٦٢٬٦٩٢) (٢٣٬٠٧٣٬٥٤٦) (٤٢٬٥٤١) غير المكتسبة  أقساط التأمينالتغيرات في 
 ٩٨٬٥٢٣٬١٩٤ - ٩٨٬٥٢٣٬١٩٤ ٢٦٬٥٩٩٬٠٥٤ ٦٠٬٨٨٠٬١٨٤ ١١٬١٦٩٬٠٠٠ (١٢٥٬٠٤٤)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 ٢٠١٬٠٥٩٬٣٨١ - ٢٠١٬٠٥٩٬٣٨١ ٤٧٬٦٩٧٬٥٢٧ ٢٨٬٤٦٠٬٤٥٩ ٤٢٬٠٩٨٬٢٨٢ ٨٢٬٨٠٣٬١١٣ المكتسبة التأمينأقساط  صافي
 ٢٬٨٧٢٬٤٦٤ - ٢٬٨٧٢٬٤٦٤ ٢٥٥٬٤٥٩ ٢٬٦١٧٬٠٠٥ - -  التأمين  إعادة عموالت

 ٢٠٣٬٩٣١٬٨٤٥ - ٢٠٣٬٩٣١٬٨٤٥ ٤٧٬٩٥٢٬٩٨٦ ٣١٬٠٧٧٬٤٦٤ ٤٢٬٠٩٨٬٢٨٢ ٨٢٬٨٠٣٬١١٣  صافي اإليرادات 
         ومصاريف االكتتاب تكاليف 

 (٢٣٠٬٢٠٦٬٩٣٢) - (٢٣٠٬٢٠٦٬٩٣٢) (١٨٬٩٩٣٬٤٦٢) (٦٥٬١٨٣٬٣٤٤) (٨٣٬٠٤١٬٣٢٥) (٦٢٬٩٨٨٬٨٠١)  إجمالي المطالبات المدفوعة
 (٦٧٬٠٢٧٬٨٧٠) - (٦٧٬٠٢٧٬٨٧٠) (٦٧٬٠٢٧٬٨٧٠) - - -  استردادات وإستحقاقات 

 (٦٬٢٣٩٬٢٣٥) - (٦٬٢٣٩٬٢٣٥) - (٣٬٦٥٩٬٠٤٨) - (٢٬٥٨٠٬١٨٧)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 
 ١٣٥٬٣٦٣٬٤٥٣ - ١٣٥٬٣٦٣٬٤٥٣ ١٤٬٧٥١٬١١٦ ٦٦٬١٦٢٬٣٤٨ ٥٤٬٤٤٢٬٥٥٤ ٧٬٤٣٥  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (١٦٨٬١١٠٬٥٨٤) - (١٦٨٬١١٠٬٥٨٤) (٧١٬٢٧٠٬٢١٥) (٢٬٦٨٠٬٠٤٣) (٢٨٬٥٩٨٬٧٧١) (٦٥٬٥٦١٬٥٥٥) المدفوعة المطالبات والمزايا االخرى  صافي

 ٩٬٠١٧٬٩٤٦ - ٩٬٠١٧٬٩٤٦ (٦٬٧٢٠٬١٣٨) ٦٬١٧٨٬٦٥٨ (٨٬٠٢١٬٣٦٩) ١٧٬٥٨٠٬٧٩٥ التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
 ١٬٤٧١٬٤٦٢ - ١٬٤٧١٬٤٦٢ ٥٬٠٥٢٬٥١٥ (٧٬٩٦٠٬٦٤١) ٤٬٤١٤٬٨٢٧ (٣٥٬٢٣٩)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 (٥٦٠٬٣٧٧) - (٥٦٠٬٣٧٧) (١٬٦٤٧٬٦٦٤) - ٦٥٨٬٠٧٩ ٤٢٩٬٢٠٨ التغيرات في احتياطيات عجز األقساط

 (١٬٨٩٢٬٣٦٦) - (١٬٨٩٢٬٣٦٦) (٣٢٥٬٧٦٥) (٥٧٨٬٨٩٣) (٩٨٧٬٧٠٨) - التغيرات في احتياطيات األقساط األضافية 
 ٥٬٤٩١٬٨٠٦ - ٥٬٤٩١٬٨٠٦ (٢٢٨٬٠٣٤) (١٠٬٣١٤٬٦٣٦) ١٩٬٩٧٥٬٠٢٦ (٣٬٩٤٠٬٥٥٠) التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم  اإلبالغ عنها 

 (٤٬١٦٣٬٤٢٨) - (٤٬١٦٣٬٤٢٨) (٤٩٢٬٨٤٢) ١٠٬٠٣١٬٢٨١ (١٣٬٧١١٬٠١٩) ٩٬١٥٢  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 (١٥٨٬٧٤٥٬٥٤١) - (١٥٨٬٧٤٥٬٥٤١) (٧٥٬٦٣٢٬١٤٢) (٥٬٣٢٤٬٢٧٤) (٢٦٬٢٧٠٬٩٣٦) (٥١٬٥١٨٬١٨٩)  صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة 
 ١٢٬٦٩١٬٢٠١ - ١٢٬٦٩١٬٢٠١ ١٢٬٦٩١٬٢٠١ - - - التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات 

 ٢٠٬٤٤٤٬٣٦٠ - ٢٠٬٤٤٤٬٣٦٠ ٢٠٬٤٤٤٬٣٦٠ - - - استثمارات مربوطة بوحدات ربح /(خسارة)غير محقق من 

 (٢٠٬٣٣٨٬٠٤١) - (٢٠٬٣٣٨٬٠٤١) (٩٠٢٬٤٦٩) (٧٬٦٩٣٬١٣٤) (٤٬٠٢٦٬٩٣٤) (٧٬٧١٥٬٥٠٤) تكاليف اكتتاب الوثائق 
 (٢٬٠١٧٬٦٥٥) - (٢٬٠١٧٬٦٥٥) (٢٩٧٬٥٥٦) (٥٠٠٬٦٤١) (٩٧٦٬٥٩٠) (٢٤٢٬٨٦٨)   أتعاب فحص واشراف

 (١٤٧٬٩٦٥٬٦٧٦) - (١٤٧٬٩٦٥٬٦٧٦) (٤٣٬٦٩٦٬٦٠٥) (١٣٬٥١٨٬٠٤٩) (٣١٬٢٧٤٬٤٥٩) (٥٩٬٤٧٦٬٥٦٣)  اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ٥٥٬٩٦٦٬١٦٩ - ٥٥٬٩٦٦٬١٦٩ ٤٬٢٥٦٬٣٨١ ١٧٬٥٥٩٬٤١٥ ١٠٬٨٢٣٬٨٢٢ ٢٣٬٣٢٦٬٥٥١ صافي دخل االكتتاب  

         (مصاريف) / ايرادات أخرى 
 (٤٬٢٥١٬٣٠٤) - (٤٬٢٥١٬٣٠٤)     الديون المشكوك في تحصيلها مخصص 

 (٥٤٬٨٠٩٬٤٢٩) (٤٢٥٬٤٢٣) (٥٤٬٣٨٤٬٠٠٦)     مصاريف عمومية وإدارية 
 ٦٬٨١٧٬١٢٩ ٤٬٨٢٨٬٦١١ ١٬٩٨٨٬٥١٨     دخل االستثمارات 

 ٥٬٢٦٥٬٦٥٩ - ٥٬٢٦٥٬٦٥٩     إيرادات أخرى 
 (٤٦٬٩٧٧٬٩٤٥) ٤٬٤٠٣٬١٨٨ (٥١٬٣٨١٬١٣٣)      إجمالي مصاريف اخرى 

 ٨٬٩٨٨٬٢٢٤ ٤٬٤٠٣٬١٨٨ ٤٬٥٨٥٬٠٣٦     للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة الدخل الدخلصافي 



 

٢٦ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة)  
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 القطاعات التشغيلية (تتمة) – ١٣
  اإلجمالي  عمليات المساهمين   عمليات التأمين   الحماية واالدخار   الممتلكات والحوادث   الطبي   المركبات   
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

                (غير مراجعة)  ٢٠٢١ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
                اإليرادات 

 ٢٤٬٤٨٨٬٩٣٩ - ٢٤٬٤٨٨٬٩٣٩ ١٢٬٥٧٦٬١٦٨ ١٢٢٬٠٥٢ - ١١٬٧٩٠٬٧١٨ تجزئة   -إجمالي األقساط المكتببة 
 ١٨٦٬٤٠٢٬٢٠٤ - ١٨٦٬٤٠٢٬٢٠٤ ٦٠٬٤٣١٬٢٨٣ ٤٩٬٨٠٤٬٢٦٤ ٦٤٬١٨٤٬٨٩٧ ١١٬٩٧٨٬٧٦٠ شركات  -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٥٬٦٧٢٬٣٩٣ - ٥٬٦٧٢٬٣٩٣ (٨٤٣) ٤٬٩٥٣٬٧٦٦ - ٧١٩٬٤٧٠  شركات صغيرة جدا   -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٩٬٨٥١٬٩٠٧ - ٩٬٨٥١٬٩٠٧ ٣٤١٬١٣٤ ٥٬٦٧٨٬٦٢٩ ٣٠٨ ٣٬٨٣١٬٨٣٦  صغيرة شركات  -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٢٠٬٠٠٠٬٧٨١ - ٢٠٬٠٠٠٬٧٨١ ٥٣٥٬٥٥٠ ١١٬٥٢٧٬٢٢٨ ٨٤١ ٧٬٩٣٧٬١٦٢ شركات متوسطة   -إجمالي األقساط المكتتبة 
 ٢٤٦٬٤١٦٬٢٢٣ - ٢٤٦٬٤١٦٬٢٢٣ ٧٣٬٨٨٣٬٢٩١ ٧٢٬٠٨٨٬٩٤٠ ٦٤٬١٨٦٬٠٤٥ ٣٦٬٢٥٧٬٩٤٧  إجمالي األقساط المكتتبة 

 (١٢٢٬٤٥٤٬٨٧٨) - (١٢٢٬٤٥٤٬٨٧٨) (٣٩٬٢٣٩٬٨٥٣) (٤٩٬٣٣٢٬٤٥٦) (٣٣٬٨٨٢٬٥٦٩) -  الخارجية  أقساط إعادة التأمين المسندة

 (٢١٩٬١٧٠) - (٢١٩٬١٧٠) - (٢١٩٬١٧٠) - -  أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية 
 (٤٬١٧١٬٢٢٠) - (٤٬١٧١٬٢٢٠) - (٣٬٦٨٥٬٦٠٤) - (٤٨٥٬٦١٦) تكاليف فائض الخسارة 

 ٣٣٨٬٢٣١ - ٣٣٨٬٢٣١ ٣٣٨٬٢٣١ - - -   إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
 ١١٩٬٩٠٩٬١٨٦ - ١١٩٬٩٠٩٬١٨٦ ٣٤٬٩٨١٬٦٦٩ ١٨٬٨٥١٬٧١٠ ٣٠٬٣٠٣٬٤٧٦ ٣٥٬٧٧٢٬٣٣١   المكتتبة أقساط التأمينصافي 

 (٧٦٬٥٥٠٬٤٩٩) - (٧٦٬٥٥٠٬٤٩٩) (٤٣٬٧٩٧٬٩٦١) (١٦٬١٥٨٬٥٣٥) (١٨٬٦٥١٬٦٥٩) ٢٬٠٥٧٬٦٥٦ غير المكتسبة  أقساط التأمينالتغيرات في 
 ٥٥٬٥٣٠٬٥٠٩ - ٥٥٬٥٣٠٬٥٠٩ ٣١٬٧٧٢٬٣٣٨ ١٤٬٠٥٢٬٢٥٩ ٩٬٧٦٨٬٧٨٠ (٦٢٬٨٦٨)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 ٩٨٬٨٨٩٬١٩٦ - ٩٨٬٨٨٩٬١٩٦ ٢٢٬٩٥٦٬٠٤٦ ١٦٬٧٤٥٬٤٣٤ ٢١٬٤٢٠٬٥٩٧ ٣٧٬٧٦٧٬١١٩ المكتسبة أقساط التأمين صافي
 ١٬٢٩٩٬١٥٨ - ١٬٢٩٩٬١٥٨ ١٣٬٧٥٧ ١٬٢٨٥٬٤٠١ - -  التأمين  إعادة عموالت

 ١٠٠٬١٨٨٬٣٥٤ - ١٠٠٬١٨٨٬٣٥٤ ٢٢٬٩٦٩٬٨٠٣ ١٨٬٠٣٠٬٨٣٥ ٢١٬٤٢٠٬٥٩٧ ٣٧٬٧٦٧٬١١٩  صافي اإليرادات 
         تكاليف ومصاريف االكتتاب 

 (٩٢٬٢٢٧٬٣٢٣) - (٩٢٬٢٢٧٬٣٢٣) (٧٬٣٩٥٬٧٢٦) (١٧٬٤٠٩٬٥٤١) (٤٠٬٠٢٦٬٩٨٨) (٢٧٬٣٩٥٬٠٦٨)  المدفوعةإجمالي المطالبات 
 (٣٤٬٦٣٠٬٧٩٣) - (٣٤٬٦٣٠٬٧٩٣) (٣٤٬٦٣٠٬٧٩٣) - - -  استردادات وإستحقاقات 

 (٣٬٦٦٩٬٧١٥) - (٣٬٦٦٩٬٧١٥) - (٢٬٥٥٢٬١٧٩) - (١٬١١٧٬٥٣٦)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 
 ٥٤٬٨٩٦٬٨٠٤ - ٥٤٬٨٩٦٬٨٠٤ ٩٬١٦٣٬٣٦٩ ١٨٬٨٣٤٬٠٦٠ ٢٦٬٨٩١٬٩٤٠ ٧٬٤٣٥  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

 (٧٥٬٦٣١٬٠٢٧) - (٧٥٬٦٣١٬٠٢٧) (٣٢٬٨٦٣٬١٥٠) (١٬١٢٧٬٦٦٠) (١٣٬١٣٥٬٠٤٨) (٢٨٬٥٠٥٬١٦٩) المطالبات والمزايا االخرى المدفوعة  صافي

 (٣٣٬٩١٥٬٧٨٠) - (٣٣٬٩١٥٬٧٨٠) (٤٬١٠٤٬٧٥٢) (٤٢٬١١٠٬٧٩٤) ٥٢٠٬٥٠٣ ١١٬٧٧٩٬٢٦٣ التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
 ٤١٬٩٦١٬٠٥٢ - ٤١٬٩٦١٬٠٥٢ ٣٬٢١١٬١٣٦  ٣٩٬٣٢٨٬٧١٤ (٥٥٢٬٣٧٠) (٢٦٬٤٢٨)  التغيرات في حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ٩٠٨٬٩٤٤ - ٩٠٨٬٩٤٤ (١٬٩٠٠٬٢٧٧) ١٬٠٤٦٬٧١٩ ٢٬٣٢٢٬٩٩٣ ٤٨٦٬٢٢٨ التغيرات في احتياطيات عجز األقساط

 (٨٤٥٬٦٤٧) - (٨٤٥٬٦٤٧) (٣٢٥٬٧٦٥) (٥٧٨٬٨٩٣) ٢٠٨٬٠٨٦ - التغيرات في احتياطيات األقساط األضافية 
 ٥٬٦٧٩٬٧٣٤ - ٥٬٦٧٩٬٧٣٤ ٦٬٥٦٩٬٩٨٣ (٥٬٨٣٣٬٠٣٣) ٥٬٥٨٤٬٤٠٩ (١٬٨٣٧٬٤١٩) اإلبالغ عنها التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم  

 (٤٬٣٢٩٬٧٤٨) - (٤٬٣٢٩٬٧٤٨) (٥٬٩٣٢٬٢٥٥) ٥٬٠٤٦٬٤٢٣ (٣٬٤٥٤٬١٨١) ١٠٬٢٦٥  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 (٦٦٬١٧٢٬٤٧٢) - (٦٦٬١٧٢٬٤٧٢) (٣٥٬٣٤٥٬٠٨٠) (٤٬٢٢٨٬٥٢٤) (٨٬٥٠٥٬٦٠٨) (١٨٬٠٩٣٬٢٦٠)  المتكبدة صافي المطالبات والمزايا االخرى 
 ٢٬٧٨٢٬٤٨٩ - ٢٬٧٨٢٬٤٨٩ ٢٬٧٨٢٬٤٨٩ - - - التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات 

 ١٠٬٣٠٥٬٩٩٧ - ١٠٬٣٠٥٬٩٩٧ ١٠٬٣٠٥٬٩٩٧ - - - ربح /(خسارة)غير محقق من استثمارات مربوطة بوحدات 

 (١٤٬٩٨٣٬٥١٣) - (١٤٬٩٨٣٬٥١٣) (٢٦٠٬٩٢٢) (٣٬٩٤٣٬٠٠٦) (١٬٨٩٦٬٦٥٣) (٨٬٨٨٢٬٩٣٢) تكاليف اكتتاب الوثائق 
 (٣٨٤٬٤٢٧) - (٣٨٤٬٤٢٧) (١٤٩٬٧٥٤) ٩٬١٣٩ (٢٤١٬٨٥٠) (١٬٩٦٢)   أتعاب فحص واشراف

 (٦٨٬٤٥١٬٩٢٦) - (٦٨٬٤٥١٬٩٢٦) (٢٢٬٦٦٧٬٢٧٠) (٨٬١٦٢٬٣٩١) (١٠٬٦٤٤٬١١١) (٢٦٬٩٧٨٬١٥٤)  اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 ٣١٬٧٣٦٬٤٢٨ - ٣١٬٧٣٦٬٤٢٨ ٣٠٢٬٥٣٣ ٩٬٨٦٨٬٤٤٤ ١٠٬٧٧٦٬٤٨٦ ١٠٬٧٨٨٬٩٦٥ صافي دخل االكتتاب  

         (مصاريف) / ايرادات أخرى 
 (٣٬٣٥٠٬٣٤٥) - (٣٬٣٥٠٬٣٤٥)     مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 

 (٢٩٬٦٤٣٬١٧٦) (٢٥٥٬٤١٤) (٢٩٬٤١٧٬٧٦٢)     وإدارية مصاريف عمومية 
 ٣٬٦٧٢٬٧١٤ ٢٬٦٥١٬١٩٢ ١٬٠٢١٬٥٢٢     دخل االستثمارات 

 ١٬٥١٦٬٣٩٣ - ١٬٥١٦٬٣٩٣     إيرادات أخرى 
 (٢٧٬٨٠٤٬٤١٤) ٢٬٤٢٥٬٧٧٨ (٣٠٬٢٣٠٬١٩٢)      إجمالي مصاريف اخرى 

 ٣٬٩٣٢٬٠١٤ ٢٬٤٢٥٬٧٧٨ ١٬٥٠٦٬٢٣٦     وضريبة الدخلللفترة قبل التخصيص والزكاة  الدخلصافي 



  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 (تتمة) إيضاحات حول المعلومات المالية األولية 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

٢٧ 
 

  والمساهمين اآلخرين  العالقة ويطراف ذمع األالمعامالت واالرصدة   -١٤
  

وأي    يملكونهافي الشركة والشركات التي    تنفيذيينالمساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة ال  العالقة  وي تمثل األطراف ذ 
يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه    .كيانات أخرى خاضعة للرقابة أو يتم التحكم فيها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها

فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل الفترة واألرصدة    . المعامالت من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة
  المرتبطة بها: 

  
 الرصيد كما في   أشهر المنتهية في ستةالمعامالت لفترة ال   

  
  ٢٠٢١يونيو  ٣٠  ٢٠٢٢يونيو  ٣٠

  يونيو ٣٠
٢٠٢٢  

  ديسمبر ٣١
٢٠٢١ 

 لایر سعودي  لایر سعودي  

 يمارس مشتركة أو  سيطرة تحت السيطرة أو تحت منشأت
ذوي عالقة و المساهمين    اطراف من هاما تأثيرا عليها 

      الرئيسيين
 - - ١٤٢٬٤٩١٬٢٠٩ ٦٥٬٦٠٢٬١٧٥  أقساط إعادة التأمين المسندة   -
 - - ١٠٢٬٥٣٦٬٥٥٦ ٥٠٬٧٢٤٬٥١٧  المدفوعة حصة معيدي التأمين من المطالبات -
 - - ٢٬٨٣٣٬٤٩٧ ٣٬٤٩٢٬١٦٤  دخل عموالت  -
 - - ١٬٣٢١٬٤٣٧ ٣٬٣٠٧٬٤٩٦  مصاريف ادارية لطرف ثالث   -
 التسوية حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت -

  ١٦٬٤٣٣٬٤٦٧  ١٠٬٥٤٠٬٧٩٥ - -  (اتفاقية)      
 ٤٬٢٢٠٬٢٨٢ ٢٬٤١٦٬٠٨٢ - -  مصاريف إدارية لطرف ثالث مستحقة -
 ٤٠٬٣٠٥٬٦٥٤ ٨٦٬٧٠١٬١١٨ - -  أرصدة معيدي التأمين دائنة، صافي  -
  استثمارات في حقوق الملكية لشركة  -

 ٨٠٠٬٠٠٠ ٨٠٠٬٠٠٠ - -  نكست كير السعودية     
      

      مساهمون آخرون (غير األطراف ذوي العالقة) 
 - - ٦٤٬٩٥٤٬٥٢٥ ٦٩٬٨١٢٬٢٤١  أقساط التأمين المكتتبة  -
 - - ٢٢٬٢٠٨٬٠٣١ ٧٬٤٨٨٬٢٩٧  المطالبات المدفوعة  -
 - - ١٬٩٢٧٬٠٢٤ ٨٤٠٬٧٣٩  مصاريف عموالت  -
 ٥٨٬٨١٩٬٣١٠ ٨٢٬٠١٥٬١٩٧ - -  أقساط تأمين مدينة  -
 ٢٢٬٠٥١٬٨٩٥ ٢٩٬٧٦٢٬٢٠٨ - -  التسوية المطالبات تحت   -
 ١٥٤٬٤٠٨٬١٤٠ ٢٠٤٬٩٣٥٬٤٧٨ - -  النقد وما يعادله  -
  استثمارات مربوطة بوحدات تدار من -

  قبل مساهمين (بما في ذلك ذمم مدينة    
 -  استثمارات مربوطة بوحدات)    

  
  
- ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤ ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦ 

  
برمودا، أليانز تحويل المخاطر إي جي دبي، أليانز    –التالية: أليانز س،ن،أ، أليانز مينا هولدينج  تشمل األطراف ذوي العالقة الجهات  

 فرنسا، شركة أليانز العالمية المتخصصة أي جي، أليانز ورلد وأيد كير، أليانز المخاطر العالمية الوأليات المتحدة األمريكية للتأمين،
  يانز سنغافورة، أليانز نيوزيلندا يه زيورخ، أليانز هونج كونج، أليانز المخاطر العالمية هولندا، ألأليانز بلجيكا، يولر هيرمس، أليانز اس أ

السعودية.  نكست  العالقة اتفاقيات  تشكل غالبية   وشركة  الشركة مع االطراف ذوي  لدى  التأمين  الممتلكات   .إعادة  تأمين  قطاع  في 
  التأمين مع شركة أليانز ري وفي قطاع التأمين الطبي شركة أليانز بارتنرز.والحوادث تشكل غالبية اتفاقيات إعادة 

  
  عالقة.  ي يشمل المساهمون اآلخرون البنك السعودي الفرنسي وشركات مجموعته وهي ليست أطراف ذو

  
اإلشراف على نشاطات  ولية للقيام بأعمال التخطيط، التوجيه، وؤ يقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذين لديهم الصالحية والمس

الشركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتكونون من كبار المدراء التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي، والمدير المالي التنفيذي 
  . بالشركة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 (تتمة) إيضاحات حول المعلومات المالية األولية 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

٢٨ 
 

  (تتمة) المعامالت واالرصدة مع األطراف ذوي العالقة والمساهمين اآلخرين    -١٤
  

  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل الفترة: فيما يلي 
  

  ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠
  أعضاء مجلس اإلدارة 

  لایر سعودي 
  كبار المدراء التنفيذيين 

  لایر سعودي 
 ١٬٣٠٦٬٦٩٧ -  رواتب وتعويضات

 ٤٬٥٠٠ ١١٠٬٢٥٠  بدالت
 ٢٥٬٠٠٠ ٢٧٥٬٠٠٠  مكافأة سنوية

 ٥٩٬٩١٧ -  التزامات نهاية الخدمة

  ١٬٣٩٦٬١١٤ ٣٨٥٬٢٥٠ 

  

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
  أعضاء مجلس اإلدارة 

  لایر سعودي 
  كبار المدراء التنفيذيين 

  لایر سعودي 
 ٣٬٧٢٦٬٤١٥ -  رواتب وتعويضات

 ٢٧٬٠٠٠ ١٧٤٬٠٠٠  بدالت
 ٦٠٬٠٠٠ ٥١٠٬٠٠٠  مكافأة سنوية

 ١٢٢٬٠٥٢ -  التزامات نهاية الخدمة

  ٣٬٩٣٥٬٤٦٦ ٦٨٤٬٠٠٠ 
  

  الزكاة وضريبة الدخل  - ١٥
 

 فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية: 
  

   ٢٠٢١ ديسمبر ٣١   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 
  ٪  لایر سعودي    ٪  لایر سعودي 

  ٪٥٣٫٠٩  ٣١٨٬٥٤٠٬٠٠٠   ٪٥٣٫٠٩  ٣١٨٬٥٤٠٬٠٠٠ المساهمون غير السعوديين   
  المساهمون السعوديون  

  ٪٤٦٫٩١  ٢٨١٬٤٦٠٬٠٠٠    الخليجي ودول مجلس التعاون   
 

٤٦٫٩١  ٢٨١٬٤٦٠٬٠٠٠٪  
  ١٠٠  ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٪١٠٠  ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠٪  

  
بقيمة    ٦٠يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  ،  ٢٠٢٢  يونيو  ٣٠كما في   لایر    ١٠مليون سهم 
مليون سهم   ٦٠يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من     ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١كما في  و  لكل منهاسعودي  

لدخل الخاصة بالشركة والمبالغ المستحقة ومدفوعات الزكاة وضريبة  تستند حسابات الزكاة وضريبة ا  . ،لایر سعودي لكل منها  ١٠بقيمة  
  . الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية  ألنظمةالدخل على نسب الملكية المذكورة أعاله وفقاً لألحكام ذات الصلة 

  
  كما يلي:  وإن مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في نهاية الفترة / السنة ه

  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  لایر سعودي 
 (غير مراجعة) 

 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  لایر سعودي 
 (مراجعة) 

 ١٤٬٧٩٤٬٢٠٢ ١٤٬٥٥٢٬٠٥٠  مخصص الزكاة 
 ٦٬٣٢٦٬٥٣٠ ٦٬٨٣٢٬٤٨٧  مخصص ضريبة الدخل 

  ٢١٬١٢٠٬٧٣٢ ٢١٬٣٨٤٬٥٣٧ 
 

 كما يلي:  وه  أشهر ستةاللفترة  ملة الزكاة و ضريبة الدخل المحّ  مخصصإن 
 

   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 
 ٤٬٣٠٥٬٢١٧ ٤٬٥٩١٬٣٧١  أشهر  ستةالزكاة لفترة ال 

   ضريبة الدخل لفترة الثالثة أشهر: 
 ٧٢٣٬٨٦٤ ١٬٠١٣٬٣١٨  الضريبة الحالية  -
 (٩٠٬٥٢٢) ٩١٬٦٣٢  الضريبة المؤجلة  -

  ٤٬٩٣٨٬٥٥٩ ٥٬٦٩٦٬٣٢١ 



  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 (تتمة) إيضاحات حول المعلومات المالية األولية 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

٢٩ 
 

  (تتمة)  الزكاة وضريبة الدخل - ١٥
  

 أشهر هو كما يلي:  ثالثةالزكاة و ضريبة الدخل المّحملة لفترة ال مخصصإن 
 

   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 

  ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  لایر سعودي 

  (غير مراجعة) 
 ٢٬١٧٧٬٢٤٩ ٢٬٤٢٨٬٨١٦  أشهر  ثالثة الزكاة لفترة ال
   لفترة الثالثة أشهر: ضريبة الدخل 

 ٦٣٥٬٣٤٣ ٨٥٧٬٣٣٨  الضريبة الحالية  -
 (٣١١٬٣٧٨) ١٤٬٦٩١  الضريبة المؤجلة  -

  ٢٬٥٠١٬٢١٤ ٣٬٣٠٠٬٨٤٥ 

  
  : الربوط وضع  

  
. وقد قامت الشركة بإنهاء موقفها للزكاة  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة والضرائب لجميع السنوات حتى  

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١والضرائب لجميع السنوات حتى 
  

  ٣١خالل السنة المنتهية في    ٢٠١٨  إلى  ٢٠١٥الربوط النهائية للزكاة والضريبة للسنوات    هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت   
الزكاة والضريبة والجمارك وكنتيجة للربوط النهائية طلبت    ٢٠٢٠ديسمبر   بمبلغ    هيئة  مليون لایر   ١٣٫٧استحقاق زكاة وضريبة 

وال يزال قيد    سعودي ناتجة بشكل عام من عدم خصم اإلستثمارات طويلة األجل من الوعاء الزكوي. قامت الشركة بتقديم استئناف
تسلمت الشركة  .  اإلضافية في القوائم المالية  يبة الدخلمخصص للزكاة وضر  بتجنيب. قامت الشركة  االستئناف  انالدراسة لدى لج

قامت    مليون لایر سعودي.   ١٫١  والذي نتج عنه ربط زكوي وضريبي بمبلغ  ٢٠٢٠و    ٢٠١٩للزكاة والضريبة لألعوام    النهائيربط  ال
  .٢٠٢٢الشركة بتسوية االلتزام اإلضافي في 

  
  ليس من المتوقع أن يكون إلنهاء الربوط تأثير جوهري على القوائم المالية. 

  
مدفوعة مقدًما والموجودات األخرى الدفعة التي سددتها الشركة المتعلقة بربط ضريبة القيمة المضافة التي رفعتها  شمل المصاريف الت 

مليون لایر سعودي. وقد تم سداد الدفعات إلى    ٣١بمبلغ    ٢٠١٩و  ٢٠١٨للسنتين الماليتين  ("الهيئة")    هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
والجمارك   الزكاة والضريبة  الغرامات هيئة  اعتراضلتجنب  الشركة  قدمت  ذلك  قبلت  هيئة ال  على ربط   ات . ومع  الهيئة االعتراض  . 

ذي يظهر ضمن  (وال  مليون لایر سعودي   ٢٧٫٨المقدم من الشركة بشكل جزئي وقامت الشركة بتقديم استئناف للمبلغ المتبقي وقدره  
والذي   ٢٠٢١شهر يوليو للقضية في  ستماع  اال تم. مانة العامة للجان الضريبيةلدى األ   مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى)
بالحكم للجان الضريبية  العامة  النهائيوبعد مراجعة  هيئة.  اللصالح    قامت األمانة  للجان  الصادر عن األمانة  مسبباته    الحكم  العامة 

وقد تم تقديم االستئناف بتاريخ  المستوى الثاني    –  لدى األمانة العامة للجان الضريبية  القضيةقررت الشركة االستئناف على  ة  الضريبي 
 القرار بشأن االستئناف سيكون لصالح الشركة. تعتقد إدارة الشركة أن هناك أساًسا قوًيا بأن  .٢٠٢١اكتوبر  ١٠

                                                                     



  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 (تتمة) إيضاحات حول المعلومات المالية األولية 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

 

٣٠ 
 

  السهم الواحد  رأس المال و ربحية  -١٦
 

 رأس المال ١-١٦
لایر سعودي للسهم الواحد    ١٠مليون سهم بقيمة    ٦٠مليون لایر سعودي مقسم إلى    ٦٠٠بلغ رأس المال المصرح به والمصدر من  

ن المؤسسين  وللسهم). قام المساهملایر سعودي  ١٠مليون سهم بقيمة  ٦٠مليون لایر سعودي مقسم إلى  ٦٠٠:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(
٪ من أسهم رأس مال  ٦٥لایر سعودي للسهم الواحد والتي تمثل   ١٠مليون سهم بقيمة أسمية قدرها    ٣٩  مبلغللشركة باإلكتتاب ودفع  

تابها من قبل  لایر سعودي للسهم الواحد قد تم أكت   ١٠مليون سهم بقيمة أسمية قدرها    ٢١ألسهم المتبقية والبالغة  لالشركة، وبالنسبة  
 . الجمهور

 
 للشركة على النحو التالي. يخضع المساهمين في الشركة للزكاة وضريبة الدخل.  إن هيكل المساهمة 

 
 ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
  رأس المال المصرح به و المصدر     األسهم عدد   
  لایر سعودي                                     

  مليون   ١١١  مليون   ١١٫١٠  أليانز االوروبية بي في 
  مليون  ٩٧٫٥  مليون  ٩٫٧٥  أليانز فرنسا العالمية 

  مليون  ٩٧٫٥  مليون  ٩٫٧٥  أليانز مينا القابضة برمودا 
 مليون  ٨٤ مليون  ٨٫٤٠  البنك السعودي الفرنسي 

  مليون   ٢١٠ مليون   ٢١٫٠٠  الجمهور 
  مليون   ٦٠٠ مليون  ٦٠  

 
 ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
 رأس المال المصرح به و المصدر     األسهمعدد   
  لایر سعودي                                           

 مليون  ١١١ مليون  ١١٫١٠  أليانز االوروبية بي في 
 مليون  ٩٧٫٥ مليون  ٩٫٧٥  أليانز فرنسا العالمية 

 مليون  ٩٧٫٥ مليون  ٩٫٧٥  أليانز مينا القابضة برمودا 
 مليون  ٨٤ مليون  ٨٫٤٠  البنك السعودي الفرنسي 

 مليون  ٢١٠ مليون  ٢١٫٠٠  الجمهور 
 مليون  ٦٠٠ مليون  ٦٠  

  
  

  للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في تاريخ التقرير.   الربح صافي الواحد بقسمة  السهم  إحتساب ربحيةتم  
  

 أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال  
 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ ٢٠٢٢ يونيو  ٣٠  
      

 ٣٬٥٩١٬١٦١ ٤٬٢١٧٬٥٣٧  الدخل للفترة 
 ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ٠٫٠٦ ٠٫٠٧  ربحية السهم 

  
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
      

 ١٬٢٨٠٬١٧٦ ٣٬٤١٨٬٤٩١  للفترة  الدخل
 ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ٠٫٠٢ ٠٫٠٦  لسهم ا ربحية

 
 
 
 
 
 
 



  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 (تتمة) إيضاحات حول المعلومات المالية األولية 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
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  المخاطر  إدارة   -١٧
  رأس المالإدارة   

 
  يتم تحديد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على نسب رأس المال سليمة من أجل دعم أهداف أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

  
مالها من خالل تقييم أوجه القصور بين مستويات رأس المال المصرح بها والمطلوبة على أساس منتظم.    تدير الشركة متطلبات رأس 

يتم إجراء تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من  
  المدفوعة للمساهمين أو إصدار اسهم.  األرباحيل مبلغ توزيعات أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعد

  
المحلية داخل   األنظمة  الشركة لمتطلبات  التيتخضع عمليات  فقط اعتماد ومراقبة    المنطقة  األنظمة ال تحدد  فيها. وهذه  تأسيسها  تم 

األنشطة بل أيضاً تفرض بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس المال للتقليل من مخاطر التعثر في السداد والمالءة بشأن جزء من  
  شركات التأمين ولتمكينها من الوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة عند نشوئها.

  
من الالئحة التنفيذية للتأمين   ٤و    ٣جدول    ٦٦في المادة    وضعها البنك المركزي السعوديشركة برأسمالها وفقاً للتوجيهات التي  تحتفظ ال

ووفقاً للمادة المذكورة، ينبغي على الشركة المحافظة على هامش مالءة     .التي تنص على هامش المالءة الذي ينبغي المحافظة عليه 
 : للبنك المركزي السعوديمن الطرق الثالث أدناه بموجب الالئحة التنفيذية يعادل المستوى األعلى 

  
  مليون لایر سعودي  ٢٠٠الحد األدنى لمتطلبات رأس المال هو  - 
 ألقساط التأمين   ةءمالهامش  - 
 لمطالبات التأمين ةءهامش مال - 

    
  . المذكورة اليةمالفترة الأطراف خارجية خالل  منالمال المفروضة رأس لمتطلبات   تمتثل الشركة

 
  إدارة مخاطر االئتمان 

  
ويشمل  عززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمعالجة المخاطر المتغيرة والمتطورة بسرعة والتي تفرضها الظروف الحالية. 

المناسبة عند  ذلك   الدقيق والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات  التركيزات االئتمانية في القطاع االقتصادي  مراجعة 
  اللزوم.  

  
  مخاطر السيولة إدارة 

  
السيولة الحالية وكذلك  لمتطلبات  مراقبتها  تدرك الشركة الحاجة إلى مواصلة التركيز على إدارة السيولة خالل هذه الفترة، وقد عززت  

المستمر  التطور  . تقوم الشركة بشكل منتظم بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على توازن السيولة الفردية وكذلك  بمجملهالوباء  
  للعوامل االقتصادية الخارجية. 
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  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة) 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  
  

   
  

 
   إضافية معلومات  - ١٨

   
    األوليةقائمة المركز المالي   ) أ

  
 لایر سعودي 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 
 اإلجمالي المساهمين  عمليات التأمين عمليات  اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات التامين  

        موجودات ال

 ١٦٠٬٩٧٩٬٦٤٤ ١٢٠٬٩٤٦٬٧٢٣ ٤٠٬٠٣٢٬٩٢١  ١٤٩٬٣٧٩٬٤٨٩  ١٠٨٬٨٦١٬٩٠٢  ٤٠٬٥١٧٬٥٨٧  النقد وما يعادله 

 ٢٠٢٬٢٠٩٬٢١٤ ٣٬٥١٦٬٢٢٣ ١٩٨٬٦٩٢٬٩٩١  ٢٥٨٬٦١٩٬١٦٧  ١١٬٧٤٣٬٣٠٢  ٢٤٦٬٨٧٥٬٨٦٥  وموجودات أخرى  مصاريف مدفوعة مقدما

 ٣٤٦٬٣٣٠٬٧٨٠  ٤٥٣٬٦٩١٬٣١٩ -  ٤٥٣٬٦٩١٬٣١٩  أقساط تأمين مدينة، صافي
- 

٣٤٦٬٣٣٠٬٧٨٠ 

 ٨٣٬٧٧٩٬٤٠٧  ٨١٬١٩٢٬١٦٢ -  ٨١٬١٩٢٬١٦٢    أرصدة إعادة تأمين مدينة، صافي 
- 

٨٣٬٧٧٩٬٤٠٧ 

 ٤٤١٬٩٦٢٬٠٨٨ - ٤٤١٬٩٦٢٬٠٨٨  ٣٤٨٬٩٦٧٬٤٧٦ -  ٣٤٨٬٩٦٧٬٤٧٦  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 

 ٥٢٬١٣٧٬٤٢٣ - ٥٢٬١٣٧٬٤٢٣  ٥٩٬٤٢٦٬٥٧٩ -  ٥٩٬٤٢٦٬٥٧٩  يم اإلبالغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم 

 ١٢٨٬٩٣٧٬٤٧٥  ١٧٤٬١٢٥٬٨٢٨ -  ١٧٤٬١٢٥٬٨٢٨  حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة 
- 

١٢٨٬٩٣٧٬٤٧٥ 

 ٢٠٬٧٤٩٬٦٠٢  ٢١٬٣٩٩٬٨٢٨ -  ٢١٬٣٩٩٬٨٢٨  مؤجلة تكاليف اكتتاب وثائق 
- 

٢٠٬٧٤٩٬٦٠٢ 

 ٨٤٤٬١٩٣  ٥٬٥٥٧٬٩٢٣ -  ٥٬٥٥٧٬٩٢٣ حق استخدام موجودات 
- 

٨٤٤٬١٩٣ 

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

  (استثمارات مربوطة بوحدات)    
٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦ -  ٤٩٧٬٠٤٥٬٢٩٦  

٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤  ٥١٥٬٢٢٧٬٩٢٤ 

 ٥٥٢٬٩٥١٬٣٣١ ٤١٠٬٣٠٦٬٩١٨ ١٤٢٬٦٤٤٬٤١٣  ٥٢٠٬٦٣٨٬٦٨٧  ٤٠٥٬٨٨٨٬٤٧٨  ١١٤٬٧٥٠٬٢٠٩  استثمارات متاحة للبيع 

 ٧٬٦٦٨٬٤٩٥ ٧٬٦٦٨٬٤٩٥ - ١٠٬٧٩٣٬١٤٧ ١٠٬٧٩٣٬١٤٧  -  ضريبة موجودات مؤجلة، صافي 

 ٧٬٩٦٨٬٦٥٨ - ٧٬٩٦٨٬٦٥٨  ٧٬٧٤٣٬٢٧٤ -  ٧٬٧٤٣٬٢٧٤  ممتلكات ومعدات 

 -  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -  وديعة نظامية 
٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠ 

 -  ١٬٥٧٩٬٨٥٨  ١٬٥٧٩٬٨٥٨ -  دخل مستحق من وديعة نظامية 
١٬٥٧٩٬٨٥٨ ١٬٥٧٩٬٨٥٨ 

 - ١٢٢٬١٢٥٬٤٨٧ (١٢٢٬١٢٥٬٤٨٧)  -  ١١٢٬١٥٦٬٨٩٢ (١١٢٬١٥٦٬٨٩٢)  مطلوب إلى/ من عمليات التأمين / المساهمين* 

 ٢٬٥٨٣٬٣٢٦٬٠٩٢ ٧٢٦٬١٤٣٬٧٠٤ ١٬٨٥٧٬١٨٢٬٣٨٨ ٢٬٦٥٠٬١٦٠٬٠٣٣  ٧١١٬٠٢٣٬٥٧٩  ١٬٩٣٩٬١٣٦٬٤٥٤  الموجودات إجمالي 

        المطلوبات 

 ١٠٣٬٦١٩٬٢٢٨ ١٬٣٢٤٬٦١٩ ١٠٢٬٢٩٤٬٦٠٩  ١٢٩٬٩٢٧٬٩٦٠  ١٬٩٨٣٬٦٣٥  ١٢٧٬٩٤٤٬٣٢٥  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

 ١١٬٨١٦٬٠٦٩ - ١١٬٨١٦٬٠٦٩  ٩٬٦٢٤٬٦٥٧ -  ٩٬٦٢٤٬٦٥٧  فائض متراكم مستحق الدفع

 ٢٤٦٬٠٦٦٬٤٣٧ - ٢٤٦٬٠٦٦٬٤٣٧  ٣١٠٬٠٩٩٬٧٧٥ -  ٣١٠٬٠٩٩٬٧٧٥  ذمم معيدي التأمين الدائنة 

 ٥١٠٬٠٣٩٬٤١٩ - ٥١٠٬٠٣٩٬٤١٩  ٤٢٨٬٩٣٩٬٦٩٤ -  ٤٢٨٬٩٣٩٬٦٩٤  مطالبات تحت التسوية 

 ١٠٨٬٦٥٢٬٩٦١ - ١٠٨٬٦٥٢٬٩٦١  ١١٥٬٣٧٢٬٣٤٨ -  ١١٥٬٣٧٢٬٣٤٨  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 ٩٩٧٬٨٠٤ - ٩٩٧٬٨٠٤  ٧٬٠١٨٬٦٥٧ -  ٧٬٠١٨٬٦٥٧  مطلوبات عقود إيجار 

 ٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤ - ٥٠٩٬٨٩٦٬٣٣٤  ٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥ -  ٤٩٢٬٧٢٥٬٦٩٥  مطلوبات مربوطة بوحدات    

 ٥٬٩٦٠٬٧٧٩ - ٥٬٩٦٠٬٧٧٩  ٦٬٣٠٤٬١٤٤ -  ٦٬٣٠٤٬١٤٤  احتياطي عجز األقساط

 ٤٬٤١١٬٢٨٥ - ٤٬٤١١٬٢٨٥  ٦٬٤٣١٬٠٨٤ -  ٦٬٤٣١٬٠٨٤  إحتياطيات أقساط إضافية 

 ٣٢٧٬٤٩٣٬٥٦٦ - ٣٢٧٬٤٩٣٬٥٦٦  ٤١٠٬٢٣١٬٧٣٧ -  ٤١٠٬٢٣١٬٧٣٧  أقساط تأمين غير مكتسبة 

 ١٬٣٤٧٬٧٧٤ - ١٬٣٤٧٬٧٧٤  ٣٬٤٩٢٬٠١٨ -  ٣٬٤٩٢٬٠١٨  عمولة إعادة تأمين غير مكتسبة 

 ١٩٬٠٣٠٬٨٢٢ - ١٩٬٠٣٠٬٨٢٢  ١٨٬٥٩٣٬٦٠٤ -  ١٨٬٥٩٣٬٦٠٤  التزامات نهاية الخدمة  

 ١٬٥٧٩٬٨٥٨  ١٬٥٧٩٬٨٥٨ -  ١٬٥٧٩٬٨٥٨  ١٬٥٧٩٬٨٥٨ - إيرادات مستحقة للبنك المركزي السعودي 

 ٢١٬١٢٠٬٧٣٢ ٢١٬١٢٠٬٧٣٢ - ٢١٬٣٨٤٬٥٣٧  ٢١٬٣٨٤٬٥٣٧ -  الزكاة وضريبة الدخل 

 ١٬٨٧٢٬٠٣٣٬٠٦٨ ٢٤٬٠٢٥٬٢٠٩ ١٬٨٤٨٬٠٠٧٬٨٥٩ ١٬٩٦١٬٧٢٥٬٧٦٨ ٢٤٬٩٤٨٬٠٣٠  ١٬٩٣٦٬٧٧٧٬٧٣٨  إجمالي المطلوبات 

        حقوق الملكية

 ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -  ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ -  رأس المال 

 ١٦٬٣١٠٬٦٢٤ ١٦٬٣١٠٬٦٢٤ -  ١٦٬٣١٠٬٦٢٤  ١٦٬٣١٠٬٦٢٤ -  عالوة إصدار 

 ٢١٬٨٦٧٬٤٩٣ ٢١٬٨٦٧٬٤٩٣ -  ٢١٬٨٦٧٬٤٩٣  ٢١٬٨٦٧٬٤٩٣ -  إحتياطي نظامي 

 ٥٢٬١٧٢٬٢٨٧ ٥٢٬١٧٢٬٢٨٧ - ٥٦٬٣٨٩٬٨٢٤  ٥٦٬٣٨٩٬٨٢٤ -  أرباح مبقاة  

 ٣٬٣٩٢٬٧٠٤ - ٣٬٣٩٢٬٧٠٤  ٣٬٣٩٢٬٧٠٤ - ٣٬٣٩٢٬٧٠٤  االحتياطي االكتواري اللتزامات نهاية الخدمة للموظفين

 ١٧٬٥٤٩٬٩١٦ ١١٬٧٦٨٬٠٩١ ٥٬٧٨١٬٨٢٥ (٩٬٥٢٦٬٣٨٠) (٨٬٤٩٢٬٣٩٢) (١٬٠٣٣٬٩٨٨)  لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة 

 ٧١١٬٢٩٣٬٠٢٤ ٧٠٢٬١١٨٬٤٩٥ ٩٬١٧٤٬٥٢٩ ٦٨٨٬٤٣٤٬٢٦٥ ٦٨٦٬٠٧٥٬٥٤٩  ٢٬٣٥٨٬٧١٦  إجمالي حقوق الملكية 

 ٢٬٥٨٣٬٣٢٦٬٠٩٢ ٧٢٦٬١٤٣٬٧٠٤ ١٬٨٥٧٬١٨٢٬٣٨٨ ٢٬٦٥٠٬١٦٠٬٠٣٣ ٧١١٬٠٢٣٬٥٧٩ ١٬٩٣٩٬١٣٦٬٤٥٤  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية 
        

  د في قائمة المركز المالي األوليةنالب ا لم يتم إدراج هذ  *



 
 

٣٣ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة) 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

      

 

 

  
  

  (تتمة) إضافيةمعلومات  - ١٨
 ب)       قائمة الدخل األولية 

  
  لایر سعودي  
  أشهر المنتهية في لستةلفترة ا 
 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 
 اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات التامين  

        اإليرادات 
 ٤٧٥٬٠٨٩٬٢٢٥ - ٤٧٥٬٠٨٩٬٢٢٥  ٤٧١٬٨٨٨٬١٧٧ -  ٤٧١٬٨٨٨٬١٧٧   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (٢٣١٬٣١٦٬٤٨٣) - (٢٣١٬٣١٦٬٤٨٣)  (١٩٢٬٨٩٥٬٨٧٠) -  (١٩٢٬٨٩٥٬٨٧٠)  الخارجية   أقساط إعادة التأمين المسندة
 (٨٤٩٬٧٤٩) - (٨٤٩٬٧٤٩)  (٤٥٬١٥٣) -  (٤٥٬١٥٣)  أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية 

 (١٢٬٥١٣٬٦٦٢) - (١٢٬٥١٣٬٦٦٢)  (٧٬٩١١٬٨٥١) -  (٧٬٩١١٬٨٥١)  تكاليف فائض الخسارة 
 ٦٦٣٬٣٤٤ - ٦٦٣٬٣٤٤  ٧٣٦٬١٣٩ -  ٧٣٦٬١٣٩  إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات 

 ٢٣١٬٠٧٢٬٦٧٥ - ٢٣١٬٠٧٢٬٦٧٥  ٢٧١٬٣٦٦٬٤٤٢  -  ٢٧١٬٣٦٦٬٤٤٢  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (١٢٨٬٥٣٦٬٤٨٨) - (١٢٨٬٥٣٦٬٤٨٨)  (٨٢٬٧٣٨٬١٧١) -  (٨٢٬٧٣٨٬١٧١) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

 ٩٨٬٥٢٣٬١٩٤ - ٩٨٬٥٢٣٬١٩٤ ٤٥٬١٨٨٬٣٥٢  - ٤٥٬١٨٨٬٣٥٢  التأمين من أقساط غير مكتسبةالتغيرات في حصة معيدي 

 ٢٣٣٬٨١٦٬٦٢٣  صافي أقساط التأمين المكتسبة
- 

 ٢٠١٬٠٥٩٬٣٨١ - ٢٠١٬٠٥٩٬٣٨١ ٢٣٣٬٨١٦٬٦٢٣ 

  ٤٬١٩٧٬٧٨٤  عموالت إعادة التأمين 
- 

 ٢٬٨٧٢٬٤٦٤ - ٢٬٨٧٢٬٤٦٤  ٤٬١٩٧٬٧٨٤ 
 ٢٠٣٬٩٣١٬٨٤٥ - ٢٠٣٬٩٣١٬٨٤٥  ٢٣٨٬٠١٤٬٤٠٧  -  ٢٣٨٬٠١٤٬٤٠٧  صافي اإليرادات 

        تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 (٢١١٬٢١٣٬٤٧٠) - (٢١١٬٢١٣٬٤٧٠) (٢٠٧٬١٩٢٬٦٩٣)  - (٢٠٧٬١٩٢٬٦٩٣)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (٨٦٬٠٢١٬٣٣٢) - (٨٦٬٠٢١٬٣٣٢) (٣٥٬٩٨٦٬١٩٩)  - (٣٥٬٩٨٦٬١٩٩)   استردادات و إستحقاقات 
 (٦٬٢٣٩٬٢٣٥) - (٦٬٢٣٩٬٢٣٥) (٣٦٬٠٨٧٬٨١٣)  - (٣٦٬٠٨٧٬٨١٣)   مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 

 ١٣٥٬٣٦٣٬٤٥٣ - ١٣٥٬٣٦٣٬٤٥٣  ١١١٬٢٢٣٬٦٠٦  -  ١١١٬٢٢٣٬٦٠٦  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 (١٦٨٬١١٠٬٥٨٤) - (١٦٨٬١١٠٬٥٨٤) (١٦٨٬٠٤٣٬٠٩٩)  - (١٦٨٬٠٤٣٬٠٩٩)  صافي المطالبات و المزايا االخرى المدفوعة  

 ٩٬٠١٧٬٩٤٦ - ٩٬٠١٧٬٩٤٦ ٨١٬٠٩٩٬٧٢٤ - ٨١٬٠٩٩٬٧٢٤  التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات  

 (٩٢٬٩٩٤٬٦١٢)   تحت التسوية    
- 

 (٩٢٬٩٩٤٬٦١٢) ١٬٤٧١٬٤٦٢ - ١٬٤٧١٬٤٦٢ 
  (٥٦٠٬٣٧٧) -  (٥٦٠٬٣٧٧) (٣٤٣٬٣٦٥)  - (٣٤٣٬٣٦٥)   التغيرات في احتياطيات عجز األقساط

  (١٬٨٩٢٬٣٦٦) -  (١٬٨٩٢٬٣٦٦) (٢٬٠١٩٬٧٩٨)  - (٢٬٠١٩٬٧٩٨)   التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافية 
 ٥٬٤٩١٬٨٠٦ - ٥٬٤٩١٬٨٠٦ (٦٬٧١٩٬٣٨٧)  - (٦٬٧١٩٬٣٨٧)   التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات  
  ٧٬٢٨٩٬١٥٦   متكبدة، ولم يتم اإلبالغ عنها    

- 
 (٤٬١٦٣٬٤٢٨) - (٤٬١٦٣٬٤٢٨)  ٧٬٢٨٩٬١٥٦ 

 (١٥٨٬٧٤٥٬٥٤١) - (١٥٨٬٧٤٥٬٥٤١) (١٨١٬٧٣١٬٣٨١)  - (١٨١٬٧٣١٬٣٨١)   صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة  
 ١٢٬٦٩١٬٢٠١ - ١٢٬٦٩١٬٢٠١  ١٧٬١٧٠٬٦٣٩  -  ١٧٬١٧٠٬٦٣٩   التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات 
 ٢٠٬٤٤٤٬٣٦٠ - ٢٠٬٤٤٤٬٣٦٠ (٢٬٢٦٢٬٠٦٦)  - (٢٬٢٦٢٬٠٦٦)   بوحدات ربح غير محقق من استثمارات مرتبطة 

 (٢٠٬٣٣٨٬٠٤١) - (٢٠٬٣٣٨٬٠٤١) (٢٢٬١١١٬١٢٥) - (٢٢٬١١١٬١٢٥) تكاليف اكتتاب الوثائق 
 (٢٬٠١٧٬٦٥٥) - (٢٬٠١٧٬٦٥٥) (٣٥٣٬٢٢٢)  - (٣٥٣٬٢٢٢)  اتعاب فحص واشراف 

 (١٤٧٬٩٦٥٬٦٧٦) - (١٤٧٬٩٦٥٬٦٧٦) (١٨٩٬٢٨٧٬١٥٥) - (١٨٩٬٢٨٧٬١٥٥)  اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 ٥٥٬٩٦٦٬١٦٩ - ٥٥٬٩٦٦٬١٦٩  ٤٨٬٧٢٧٬٢٥٢  -  ٤٨٬٧٢٧٬٢٥٢   صافي دخل االكتتاب 
        (مصاريف) / ايرادات أخرى 

 (٤٬٢٥١٬٣٠٤)  -  (٤٬٢٥١٬٣٠٤)  -  -  -   مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 (٥٤٬٨٠٩٬٤٢٩) (٤٢٥٬٤٢٣) (٥٤٬٣٨٤٬٠٠٦) (٥٧٬٦٣٢٬٢٣٤)   -  (٥٧٬٦٣٢٬٢٣٤)   وإدارية مصاريف عمومية 

 ٦٬٨١٧٬١٢٩ ٤٬٨٢٨٬٦١١ ١٬٩٨٨٬٥١٨  ١٠٬٤٢٨٬٤٩١   ٨٬١١٢٬٦٠٢   ٢٬٣١٥٬٨٨٩   دخل استثمارات 
 ٥٬٢٦٥٬٦٥٩  ٥٬٢٦٥٬٦٥٩  ٨٬٥٩٠٬٤٨٨   -   ٨٬٥٩٠٬٤٨٨   ايرادات أخرى 

 (٤٦٬٩٧٧٬٩٤٥) ٤٬٤٠٣٬١٨٨ (٥١٬٣٨١٬١٣٣) (٣٨٬٦١٣٬٢٥٥)   ٨٬١١٢٬٦٠٢  (٤٦٬٧٢٥٬٨٥٧)  إيرادات اخرى (المصاريف) إجمالي 
صافي (الخسارة) / الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة  

 ٨٬٩٨٨٬٢٢٤ ٤٬٤٠٣٬١٨٨ ٤٬٥٨٥٬٠٣٦  ١٠٬١١٣٬٩٩٨   ٨٬١١٢٬٦٠٢   ٢٬٠٠١٬٣٩٦  الدخل
 - ٤٬١٢٦٬٥٣٢ (٤٬١٢٦٬٥٣٢) -  ١٬٨٠١٬٢٥٦  (١٬٨٠١٬٢٥٦)   المساهمين المحول لعمليات صافي الفائض / (العجز) 
 ٨٬٩٨٨٬٢٢٤ ٨٬٥٢٩٬٧٢٠ ٤٥٨٬٥٠٤  ١٠٬١١٣٬٩٩٨   ٩٬٩١٣٬٨٥٨   ٢٠٠٬١٤٠   الى المساهمين  التخصيص صافي الدخل للفترة بعد 

 (٤٬٣٠٥٬٢١٧) (٤٬٣٠٥٬٢١٧) - (٤٬٥٩١٬٣٧١) (٤٬٥٩١٬٣٧١) - المحمل من الزكاة للفترة 

 (٦٣٣٬٣٤٢) (٦٣٣٬٣٤٢) - (١٬١٠٤٬٩٥٠) (١٬١٠٤٬٩٥٠) -    المحمل من ضريبة الدخل للفترة، صافي
  صافي  الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد 

 الزكاة وضريبة الدخل   
٤٬٠٤٩٬٦٦٥ ٣٬٥٩١٬١٦١ ٤٥٨٬٥٠٤ ٤٬٤١٧٬٦٧٧ ٤٬٢١٧٬٥٣٧ ٢٠٠٬١٤٠ 

                                                            



 
 

٣٤ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة) 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

                      
  (تتمة) معلومات إضافية - ١٨

 ب)       قائمة الدخل األولية 
  

  لایر سعودي  
  أشهر المنتهية في لثالثةلفترة ا 
 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 
 اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات التامين  

        اإليرادات 
 ٢٤٦٬٤١٦٬٢٢٣ - ٢٤٦٬٤١٦٬٢٢٣  ٢٦٢٬٠١٨٬٨٦٠  -  ٢٦٢٬٠١٨٬٨٦٠    إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (١٢٢٬٤٥٤٬٨٧٨) - (١٢٢٬٤٥٤٬٨٧٨) (١٢٢٬٤٨٢٬٤٦٩) - (١٢٢٬٤٨٢٬٤٦٩)  الخارجية   أقساط إعادة التأمين المسندة
 (٢١٩٬١٧٠) - (٢١٩٬١٧٠) (٣١٢٬٦٢٥)  - (٣١٢٬٦٢٥)   أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية 

 (٤٬١٧١٬٢٢٠) - (٤٬١٧١٬٢٢٠) (٣٬٩٥٥٬٩٢٥)  - (٣٬٩٥٥٬٩٢٥)   تكاليف فائض الخسارة 
 ٣٣٨٬٢٣١ - ٣٣٨٬٢٣١  ٣٧٥٬٥٦٨  -  ٣٧٥٬٥٦٨   إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات 

 ١١٩٬٩٠٩٬١٨٦ - ١١٩٬٩٠٩٬١٨٦  ١٣٥٬٦٤٣٬٤٠٩  -  ١٣٥٬٦٤٣٬٤٠٩  صافي أقساط التأمين المكتتبة 
 (٧٦٬٥٥٠٬٤٩٩) - (٧٦٬٥٥٠٬٤٩٩) (٧٣٬٣٤٤٬٤٠٦) - (٧٣٬٣٤٤٬٤٠٦) التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

 ٥٥٬٥٣٠٬٥٠٩ - ٥٥٬٥٣٠٬٥٠٩  ٥٠٬١٧٦٬٥٨٤  -  ٥٠٬١٧٦٬٥٨٤  التغيرات في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

  ١١٢٬٤٧٥٬٥٨٧  التأمين المكتسبةصافي أقساط 
- 

 ٩٨٬٨٨٩٬١٩٦ - ٩٨٬٨٨٩٬١٩٦  ١١٢٬٤٧٥٬٥٨٧ 

  ١٬٠٨١٬٦٨١  عموالت إعادة التأمين 
- 

 ١٬٢٩٩٬١٥٨ - ١٬٢٩٩٬١٥٨  ١٬٠٨١٬٦٨١ 
 ١٠٠٬١٨٨٬٣٥٤ - ١٠٠٬١٨٨٬٣٥٤  ١١٣٬٥٥٧٬٢٦٨  -  ١١٣٬٥٥٧٬٢٦٨  صافي اإليرادات 

        تكاليف ومصاريف االكتتاب 
 (٨٤٬٨٣١٬٥٩٧) - (٨٤٬٨٣١٬٥٩٧) (١١٢٬٩٦٣٬٣٨٧) - (١١٢٬٩٦٣٬٣٨٧) إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (٤٢٬٠٢٦٬٥١٩) - (٤٢٬٠٢٦٬٥١٩)  (١٤٬١٩٥٬٧٧٥) -  (١٤٬١٩٥٬٧٧٥)  استردادات و إستحقاقات 
 (٣٬٦٦٩٬٧١٥) - (٣٬٦٦٩٬٧١٥) (٢٩٬٤٦٢٬٩٩٠) - (٢٩٬٤٦٢٬٩٩٠)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات 

 ٥٤٬٨٩٦٬٨٠٤ - ٥٤٬٨٩٦٬٨٠٤  ٧٣٬٨٠٠٬٤٠٢  -  ٧٣٬٨٠٠٬٤٠٢  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 (٧٥٬٦٣١٬٠٢٧) - (٧٥٬٦٣١٬٠٢٧) (٨٢٬٨٢١٬٧٥٠) - (٨٢٬٨٢١٬٧٥٠) صافي المطالبات و المزايا االخرى المدفوعة  

 (٣٣٬٩١٥٬٧٨٠) - (٣٣٬٩١٥٬٧٨٠) ٨١٬٩٠٦٬٠٩٥ - ٨١٬٩٠٦٬٠٩٥  التغيرات في المطالبات تحت التسوية 
  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات  

 (٨٩٬٤٤٢٬٤٢٤)  تحت التسوية    
- 

(٨٩٬٤٤٢٬٤٢٤) ٤١٬٩٦١٬٠٥٢ - ٤١٬٩٦١٬٠٥٢ 
 ٩٠٨٬٩٤٤ - ٩٠٨٬٩٤٤  ٣٬٥٢٦٬٨٥٦  -  ٣٬٥٢٦٬٨٥٦   التغيرات في احتياطيات عجز األقساط

 (٨٤٥٬٦٤٧) - (٨٤٥٬٦٤٧)  ٦٧١٬٦٥٤  -  ٦٧١٬٦٥٤   التغيرات في احتياطيات األقساط اإلضافية 
 ٥٬٦٧٩٬٧٣٤ - ٥٬٦٧٩٬٧٣٤ (٣٬٨٧٥٬٠٤٠)  - (٣٬٨٧٥٬٠٤٠)   التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

  التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات  
  ٤٬٥٥١٬٠٥٢   متكبدة، ولم يتم اإلبالغ عنها    

- 
 (٤٬٣٢٩٬٧٤٨) - (٤٬٣٢٩٬٧٤٨)  ٤٬٥٥١٬٠٥٢ 

 (٦٦٬١٧٢٬٤٧٢) - (٦٦٬١٧٢٬٤٧٢) (٨٥٬٤٨٣٬٥٥٧) - (٨٥٬٤٨٣٬٥٥٧)  صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة  
 ٢٬٧٨٢٬٤٨٩ - ٢٬٧٨٢٬٤٨٩  ٢٦٬٢٣١٬٠٧٤  -  ٢٦٬٢٣١٬٠٧٤   مربوطة بوحدات التغيرات في مطلوبات 

 ١٠٬٣٠٥٬٩٩٧ - ١٠٬٣٠٥٬٩٩٧ (١٥٬٤٨٧٬٦٠٤)  - (١٥٬٤٨٧٬٦٠٤)   ربح غير محقق من استثمارات مرتبطة بوحدات 
 (١٤٬٩٨٣٬٥١٣) - (١٤٬٩٨٣٬٥١٣) (٩٬٩٦٣٬٧٥٤)  - (٩٬٩٦٣٬٧٥٤)  تكاليف اكتتاب الوثائق 

 (٣٨٤٬٤٢٧) - (٣٨٤٬٤٢٧) (١٬٤٢٨٬٤٢٩)  - (١٬٤٢٨٬٤٢٩)  واشراف اتعاب فحص 
 (٦٨٬٤٥١٬٩٢٦) - (٦٨٬٤٥١٬٩٢٦) (٨٦٬١٣٢٬٢٧٠) - (٨٦٬١٣٢٬٢٧٠)  اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 ٣١٬٧٣٦٬٤٢٨ - ٣١٬٧٣٦٬٤٢٨  ٢٧٬٤٢٤٬٩٩٨  -  ٢٧٬٤٢٤٬٩٩٨   صافي دخل االكتتاب 
        (مصاريف) / ايرادات أخرى 

 (٣٬٣٥٠٬٣٤٥)  -  (٣٬٣٥٠٬٣٤٥)  -  -  -   الديون المشكوك في تحصيلها مخصص 
 (٢٩٬٦٤٣٬١٧٦) (٢٢٥٬٤١٤) (٢٩٬٤١٧٬٧٦٢) (٣٠٬٤٨٤٬٦٢٤)  ٤٧٬٠٠٠  (٣٠٬٥٣١٬٦٢٤)  مصاريف عمومية وإدارية 

 ٣٬٦٧٢٬٧١٤ ٢٬٦٥١٬١٩٢ ١٬٠٢١٬٥٢٢  ٥٬٢١٥٬٢٨١   ٤٬١٩٥٬٤٢١   ١٬٠١٩٬٨٦٠   دخل استثمارات 
 ١٬٥١٦٬٣٩٣  ١٬٥١٦٬٣٩٣  ٤٬٧٦٣٬٨٢١   -   ٤٬٧٦٣٬٨٢١   ايرادات أخرى 

 (٢٧٬٨٠٤٬٤١٤) ٢٬٤٢٥٬٧٧٨ (٣٠٬٢٣٠٬١٩٢) (٢٠٬٥٠٥٬٥٢٢)  ٤٬٢٤٢٬٤٢١  (٢٤٬٧٤٧٬٩٤٣) إيرادات اخرى (المصاريف) إجمالي 
صافي (الخسارة) / الدخل للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة  

 ٣٬٩٣٢٬٠١٤ ٢٬٤٢٥٬٧٧٨ ١٬٥٠٦٬٢٣٦  ٦٬٩١٩٬٤٧٦   ٤٬٢٤٢٬٤٢١   ٢٬٦٧٧٬٠٥٥  الدخل
 - ١٬٣٥٥٬٦١٢ (١٬٣٥٥٬٦١٢) -  ٢٬٤٧٦٬٩١٥  (٢٬٤٧٦٬٩١٥)   المحول لعمليات المساهمين صافي الفائض / (العجز) 
 ٣٬٩٣٢٬٠١٤ ٣٬٧٨١٬٣٩٠ ١٥٠٬٦٢٤  ٦٬٩١٩٬٤٧٦   ٦٬٧١٩٬٣٣٦   ٢٠٠٬١٤٠   الى المساهمين  التخصيص صافي الدخل للفترة بعد 

 (٢٬١٧٧٬٢٤٩) (٢٬١٧٧٬٢٤٩) - (٢٬٤٢٨٬٨١٦) (٢٬٤٢٨٬٨١٦) - المحمل من الزكاة للفترة 

 (٣٢٣٬٩٦٥) (٣٢٣٬٩٦٥) - (٨٧٢٬٠٢٩) (٨٧٢٬٠٢٩) -    المحمل من ضريبة الدخل للفترة، صافي
  صافي  الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد 

 الزكاة وضريبة الدخل   
١٬٤٣٠٬٨٠٠ ١٬٢٨٠٬١٧٦  ١٥٠٬٦٢٤ ٣٬٦١٨٬٦٣١ ٣٬٤١٨٬٤٩١ ٢٠٠٬١٤٠ 

                                                            



 
 

٣٥ 
 

 

  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة) 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

                      
 (تتمة) معلومات إضافية - ١٨

  
    األولية قائمة الدخل الشامل    ج)

     
  لایر سعودي  
  أشهر المنتهية في ستة لفترة ال  
  ٢٠٢١  يونيو ٣٠   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  

  عمليات التأمين   
عمليات  
  عمليات التأمين   االجمالي   المساهمين 

عمليات  
 االجمالي   المساهمين 

                   
 ٤٬٠٤٩٬٦٦٥  ٣٬٥٩١٬١٦١  ٤٥٨٬٥٠٤  ٤٬٤١٧٬٦٧٧  ٤٬٢١٧٬٥٣٧  ٢٠٠٬١٤٠  صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل

             اآلخر(الخسارة) الدخل الشامل 
  بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل  

             في فترات الحقة    
             استثمارات متاحة للبيع: 

 (٥٬٢١٤٬٠٢٧)  (٣٬٥٧٨٬١٩٦)  (١٬٦٣٥٬٨٣١)  (٣٠٬٩٢٢٬٥٨٠)  (٢٣٬٤٧٦٬٧٦٧)  (٦٬٨١٥٬٨١٤)  صافي التغير في القيمة العادلة  -
 ٥٥٣٬٧٣٧  ٣٨٠٬٠٥٥  ١٧٣٬٦٨٢  ٣٬٢١٦٬٢٨٤  ٢٬٧٦٣٬٨٩٣  ٤٥٢٬٣٩١  ضريبة مؤجلة تتعلق بالتغير في القيمة العادلة -
 (٦١٠٬٦٢٥)  ٣٩٣٬٠٢٠  (١٬٠٠٣٬٦٤٥)  (٢٢٬٦٥٨٬٦١٩)  (١٦٬٤٩٥٬٣٣٧)  (٦٬١٦٣٬٢٨٢)   للفترة ةالشامل الخسارةإجمالي 

             تسوية

 (٤٥٨٬٥٠٤)      (٢٠٠٬١٤٠)      العائد لعمليات التأمين   /(الدخل) الخسارة: صافي يضاف
 (١٬٠٦٩٬١٢٩)      (٢٢٬٨٥٨٬٧٥٩)      للمساهمين   ةللفترة العائد ةالشامل الخسارةإجمالي 

 
 
 
 

  لایر سعودي  
  أشهر المنتهية في ثالثة لفترة ال  
  ٢٠٢١  يونيو ٣٠   ٢٠٢٢ يونيو ٣٠  

  عمليات التأمين   
عمليات  
  عمليات التأمين   االجمالي   المساهمين 

عمليات  
 االجمالي   المساهمين 

                   
  ١٬٤٣٠٬٨٠٠   ١٬٢٨٠٬١٧٦  ١٥٠٬٦٢٤  ٣٬٦١٨٬٦٣١  ٣٬٤١٨٬٤٩١  ٢٠٠٬١٤٠  صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل

             اآلخر(الخسارة) الدخل الشامل 
  بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل  

             في فترات الحقة    
             استثمارات متاحة للبيع: 

 ٢٬٣٨٤٬٩٢٢  ١٬٩٥٥٬٨٤٩  ٤٢٩٬٠٧٣  (١٤٬٠٤٩٬٢٦٢)  (١٠٬٨٢٧٬٦١٣)  (٣٬٢٢١٬٦٤٩)  صافي التغير في القيمة العادلة  -
 (٢٥٣٬٠٧٤)  (٢٠٧٬٥١٧)  (٤٥٬٥٥٧)  ١٬٥٥٠٬٣٤٧  ١٬٥٥٠٬٣٤٧  -  ضريبة مؤجلة تتعلق بالتغير في القيمة العادلة -

 ٣٬٥٦٢٬٦٤٨  ٣٬٠٢٨٬٥٠٨  ٥٣٤٬١٤٠  (٨٬٩٥٧٬٢٢٥)  (٥٬٩٣٥٬٧١٦)  (٣٬٠٢١٬٥٠٩)  للفترة  ةإجمالي الخسارة الشامل

             تسوية

 (١٥٠٬٦٢٤)      (٢٠٠٬١٤٠)      : صافي الخسارة /(الدخل) العائد لعمليات التأمين يضاف
 ٣٬٤١٢٬٠٢٤      (٩٬١٥٧٬٣٦٥)      للمساهمين  ةالشاملة للفترة العائد / الدخل )الخسارة(إجمالي 
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  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة) 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  
  
  
  
 

 (تتمة) إضافيةمعلومات  - ١٨
  د)  قائمة التدفقات النقدية األولية 

 لایر سعودي  
  المنتهية في أشهر ستةال لفترة 
 ٢٠٢١ يونيو ٣٠ ٢٠٢٢ يونيو ٣٠ 
 اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات التأمين  اإلجمالي عمليات المساهمين  عمليات التامين  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 ٨٬٩٨٨٬٢٢٤ ٨٬٥٢٩٬٧٢٠ ٤٥٨٬٥٠٤  ١٠٬١١٣٬٩٩٨  ٩٬٩١٣٬٨٥٨  ٢٠٠٬١٤٠  للفترة قبل التخصيص والزكاة وضريبة دخل صافي الدخل 

        تعديالت لبنود غير نقدية وبنود أخرى: 
 ١٬٨٨٨٬٥٥٠ - ١٬٨٨٨٬٥٥٠  ١٬٨٩١٬٣٢٨ -  ١٬٨٩١٬٣٢٨  استهالك ممتلكات ومعدات 

 ١٬٤٣٥٬٣٣٥ - ١٬٤٣٥٬٣٣٥ ٢٬٣٧٥٬٩٩٦ - ٢٬٣٧٥٬٩٩٦  إطفاء حق استخدام موجودات 
 ٢٧٥٬٦٠٨ ١٤٨٬٢٦٢ ١٢٧٬٣٤٦  ١٣٥٬٠٦٤  ٥٦٬٦٧٣  ٧٨٬٣٩١  إطفاء عالوة االستثمارات 

 ٣٦٢٬٠٠٦ - ٣٦٢٬٠٠٦  - - -  مخصص ذمم إعادة تأمين مدينة مشكوك في تحصيلها  
 (٥٢٬٥٨٦) - (٥٢٬٥٨٦)  ٩٬٢٥٩ -  ٩٬٢٥٩  أرباح من بيع ممتلكات ومعدات 

 ٣٬٨٨٩٬٢٩٨ - ٣٬٨٨٩٬٢٩٨  - - -  ميدنة مشكوك في تحصيلها ومبالغ مشطوبةمخصص ذمم 
 (٤٬٤٣٤٬٨٢٨) - (٤٬٤٣٤٬٨٢٨)  ١٬٦٣٨٬٥٧٩ -  ١٬٦٣٨٬٥٧٩  مخصص التزامات نهاية الخدمة 

 (٢٠٬٤٤٤٬٣٦٠) - (٢٠٬٤٤٤٬٣٦٠)  ٢٬٢٦٢٬٠٦٦ -  ٢٬٢٦٢٬٠٦٦  (أرباح)/خسارة غير محققة عن استثمارات مربوطة بوحدات 
 ٢٢٢٬٨٦٧ - ٢٢٢٬٨٦٧ ١٬٤٠٠٬٩١٦ -  ١٬٤٠٠٬٩١٦  تكلفة تمويل مطلوبات إيجار 

 - (٤٬١٢٦٬٥٣٢) ٤٬١٢٦٬٥٣٢  - - -  حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين*
 (٧٬٨٦٩٬٨٨٦) ٤٬٥٥١٬٤٥٠ (١٢٬٤٢١٬٣٣٦)  ١٩٬٨٢٧٬٢٠٦  ٩٬٩٧٠٬٥٣١  ٩٬٨٥٦٬٦٧٥ 

        والمطلوبات التشغيلية:التغيرات في الموجودات 
 ٢٬٦٨٠٬٤٨٢ - ٢٬٦٨٠٬٤٨٢  ٢٬٥٨٧٬٢٤٥ -  ٢٬٥٨٧٬٢٤٥  أرصدة اعادة تأمين مدينة

 (٨٢٬٩١١٬٩٦٤) - (٨٢٬٩١١٬٩٦٤) (١٠٧٬٣٦٠٬٥٣٩) - (١٠٧٬٣٦٠٬٥٣٩)  أقساط تأمين مدينة
 (٩٨٬٥٢٣٬١٩٤) - (٩٨٬٥٢٣٬١٩٤) (٤٥٬١٨٨٬٣٥٣) - (٤٥٬١٨٨٬٣٥٣)  حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة

 (١٬٤٧١٬٤٦٢) - (١٬٤٧١٬٤٦٢)  ٩٢٬٩٩٤٬٦١٢ -  ٩٢٬٩٩٤٬٦١٢  حصة معيدي التأمين من مطالبات تحت التسوية
 ٤٬١٦٣٬٤٢٨ - ٤٬١٦٣٬٤٢٨ (٧٬٢٨٩٬١٥٦) - (٧٬٢٨٩٬١٥٦)  حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

 (٢٬٨٧٤٬٢٧٢) - (٢٬٨٧٤٬٢٧٢) (٦٥٠٬٢٢٦) - (٦٥٠٬٢٢٦)  مؤجلةتكاليف اكتتاب وثائق  
 ١٦٬٧٤٣٬٦٢٤ - ١٦٬٧٤٣٬٦٢٤  ١٥٬٩٢٠٬٥٦٢ -  ١٥٬٩٢٠٬٥٦٢  استثمارات مربوطة بوحدات

 (٢٧٬٠٠٩٬٧٠٨) (٤٬٩٥٩٬٤٦٨) (٢٢٬٠٥٠٬٢٤٠) (٥٦٬٤٠٩٬٩٥٣) (٨٬٢٢٧٬٠٧٩) (٤٨٬١٨٢٬٨٧٤)  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  
 (١٤٬٩٣٩٬٧٧٥) ١٩١٬٣٦٦ (١٥٬١٣١٬١٤١)  ٢٦٬٣٠٨٬٧٣٢  ٦٥٩٬٠١٦  ٢٥٬٦٤٩٬٧١٦  مستحقة ومطلوبات أخرىمصاريف  

 ٨٨٬٥١٧٬٨٩٥ - ٨٨٬٥١٧٬٨٩٥  ٦٤٬٠٣٣٬٣٣٨ -  ٦٤٬٠٣٣٬٣٣٨  أرصدة إعادة تأمين دائنة
 ١٢٨٬٥٣٦٬٤٨٨ - ١٢٨٬٥٣٦٬٤٨٨  ٨٢٬٧٣٨٬١٧١ -  ٨٢٬٧٣٨٬١٧١  أقساط تأمين غير مكتسبة

 (٣٨٥٬٦٤٦) - (٣٨٥٬٦٤٦)  ٢٬١٤٤٬٢٤٤ -  ٢٬١٤٤٬٢٤٤  اعادة تأمين غير مكتسبةعموالت 
 (١٢٬٦٩١٬٢٠١) - (١٢٬٦٩١٬٢٠١) (١٧٬١٧٠٬٦٣٩) - (١٧٬١٧٠٬٦٣٩)  مطلوبات مربوطة بوحدات

 (٩٬٠١٧٬٩٤٦) - (٩٬٠١٧٬٩٤٦) (٨١٬٠٩٩٬٧٢٥) - (٨١٬٠٩٩٬٧٢٥)  مطالبات تحت التسوية
 (٥٬٤٩١٬٨٠٦) - (٥٬٤٩١٬٨٠٦)  ٦٬٧١٩٬٣٨٧ -  ٦٬٧١٩٬٣٨٧  االبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم 

 ٥٦٠٬٣٧٧ - ٥٦٠٬٣٧٧  ٣٤٣٬٣٦٥ -  ٣٤٣٬٣٦٥  إحتياطيات عجز األقساط
 ١٬٨٩٢٬٣٦٦ - ١٬٨٩٢٬٣٦٦  ٢٬٠١٩٬٧٩٩ -  ٢٬٠١٩٬٧٩٩  إحتياطيات أقساط إضافية

  (١٬٩٣٤٬٣٩٨) ( ٢٠٬٠٩٢٬٢٠٠) (٢١٦٬٦٥٢) (١٩٬٨٧٥٬٥٤٨)  ٤٦٨٬٠٧٠  ٢٬٤٠٢٬٤٦٨ 
 (١٥٤٬٠٧٢) - (١٥٤٬٠٧٢) (٢٬٠٧٥٬٧٩٧) - (٢٬٠٧٥٬٧٩٧)  التزامات نهاية الخدمة المدفوعة 

 (٣٬٨٥٥٬١٠٩) - (٣٬٨٥٥٬١٠٩) (٢٬٣٩١٬٥٥٢) - (٢٬٣٩١٬٥٥٢)  الفائض المدفوع لحملة الوثائق / المعاد تصنيفه من توزيع الفائض
 (٤٬٧٩١٬٢٨٤) (٤٬٧٩١٬٢٨٤) - (٥٬٣٤٠٬٨٨٤) (٥٬٣٤٠٬٨٨٤)  -  زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 ( ٢٨٬٨٩٢٬٦٦٥)  (٥٬٠٠٧٬٩٣٦) ( ٢٣٬٨٨٤٬٧٢٩) (٩٬٣٤٠٬١٦٣) (٢٬٩٣٨٬٤١٦) (٦٬٤٠١٬٧٤٧)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (١٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠) (١٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠) - (٨١٬٢٥٠٬٠٠٠) (٧٣٬٧٥٠٬٠٠٠) (٧٬٥٠٠٬٠٠٠)  استثمارات متاحة للبيع  شراء
  -    ٨٣٬١٣٥٬٠٠٠  ٥٤٬٦٣٥٬٠٠٠  ٢٨٬٥٠٠٬٠٠٠  متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

 ٥٢٬٥٨٥ - ٥٢٬٥٨٥ - - -  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 (١٬٤٥١٬٠٩٠) - (١٬٤٥١٬٠٩٠) (١٬٦٧٥٬٢٠٣) - (١٬٦٧٥٬٢٠٣)  دفعات لشراء ممتلكات ومعدات

 (١٠٨٬٨٩٨٬٥٠٥) (١٠٧٬٥٠٠٬٠٠٠) (١٬٣٩٨٬٥٠٥)  ٢٠٩٬٧٩٧ (١٩٬١١٥٬٠٠٠)  ١٩٬٣٢٤٬٧٩٧  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 - ١١٨٬٣٤٩٬٨١٥ (١١٨٬٣٤٩٬٨١٥) -  ٩٬٩٦٨٬٥٩٥ (٩٬٩٦٨٬٥٩٥)  عمليات المساهمين)* مطلوب من/ إلى (عمليات التأمين/ 
 (٢٬٥٨٦٬٧٨٨) - (٢٬٥٨٦٬٧٨٨) (٢٬٤٦٩٬٧٨٩)  - (٢٬٤٦٩٬٧٨٩)  مدفوعات عقود إيجار

 (٢٬٥٨٦٬٧٨٨) ١١٨٬٣٤٩٬٨١٥ ( ١٢٠٬٩٣٦٬٦٠٣) (٢٬٤٦٩٬٧٨٩)  ٩٬٩٦٨٬٥٩٥ (١٢٬٤٣٨٬٣٨٤)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 (١٤٠٬٣٧٧٬٩٥٨) ٥٬٨٤١٬٨٧٩ (١٤٦٬٢١٩٬٨٣٧) (١١٬٦٠٠٬١٥٥) (١٢٬٠٨٤٬٨٢١)  ٤٨٤٬٦٦٦  صافي التغير في النفد وما يعادله

 ٣٢٥٬٠٤٦٬٢٢٥ ١٣٧٬٤٠٦٬٦٦٧ ١٨٧٬٦٣٩٬٥٥٨  ١٦٠٬٩٧٩٬٦٤٤  ١٢٠٬٩٤٦٬٧٢٣  ٤٠٬٠٣٢٬٩٢١  النقد وما يعادله في بداية الفترة
 ١٨٤٬٦٦٨٬٢٦٧ ١٤٣٬٢٤٨٬٥٤٦ ٤١٬٤١٩٬٧٢١  ١٤٩٬٣٧٩٬٤٨٩  ١٠٨٬٨٦١٬٩٠٢  ٤٠٬٥١٧٬٥٨٧  يعادله في نهاية الفترةالنقد وما 

        معلومات غير نقدية: 
 ٥٬٢١٤٬٠٢٧ ٣٬٥٧٨٬١٩٦ ١٬٦٣٥٬٨٣١  ٣٠٬٢١٥٬٦٣٩ ٢٣٬٣٩٩٬٨٢٥ ٦٬٨١٥٬٨١٤  تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

 (٥٥٣٬٧٣٧) (٣٨٠٬٠٥٤) (١٧٣٬٦٨٣) (٣٬٢١٦٬٢٨٤) (٢٬٧٦٣٬٨٩٣) (٤٥٢٬٣٩١)  مؤجلة ضريبة دخل 
 - - - ٧٬٠٨٩٬٧٢٦ - ٧٬٠٨٩٬٧٢٦  حق استخدام موجودات زيادة في  

    
    .األوليةفي قائمة التدفقات النقدية  لم يتم إدراج هذه البنود   *
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  شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  
 (شركة مساهمة سعودية)  

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية (تتمة) 
    ٢٠٢٢ يونيو ٣٠لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

  
  
  
  
  
  
  
  
   

    الموجزة  األوليةاعتماد القوائم المالية  - ١٩
 . )٢٠٢٢  أغسطس  ١٦الموافق  (  هـ١٤٤٤  محرم   ١٨في    الشركة  دارة إمن قبل مجلس    الموجزة  األوليةهذه القوائم المالية    تم اعتماد  




