
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني  ليانزأ شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 

 القوائم المالية األولية الموجزة 

 )غير مراجعة(

 مراجعي الحسابات  المحدود الصادر عن فحصالوتقرير 

 

 م2017 سبتمبر 30في  تينالمنتهي أشهر التسعةو ثةالالث لفترتي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 صفحة فهــرسال

 1 مراجعي الحسابات  المحدود الصادر عن فحصالتقرير 

 2-3 قائمة المركز المالي األولية

 4 األولية قائمة الدخل لعمليات التأمين

 5 األولية التأمينقائمة الدخل الشامل لعمليات 

 6 األولية قائمة الدخل لعمليات المساهمين

 7 األولية قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين

 8 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية

 9 األولية قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

 10 األولية قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين

 30-11 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(غير الموجزة )إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

   2017 سبتمبر 30كما في 

 
 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب  -شركة مساهمة سعودية  -شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )الشركة(  

تعمل الشركة من خالل  .م(2007يوليو  12هـ )الموافق 1428جمادي الثاني  26بتاريخ  1010235601السجل التجاري رقم 

يقع المركز الرئيسي  .فروع( خمس: 2016ديسمبر  31) 2017 سبتمبر 30بالمملكة العربية السعودية كما في  فروع خمس

المملكة العربية  ,11481الرياض  ,3540ب .ص ,مبنى الصفوة التجاريلمملكة العربية السعودية وعنوانه للشركة في الرياض با

 السعودية.

 

تم إدراج الشركة في  .تتمثل أهداف الشركة في مزاولة أعمال التأمين التعاوني واألنشطة المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية 

 .م2007يوليو  23هـ الموافق 1428رجب  9سوق األسهم السعودية في 

 

 العمليات التجارية  - 2

 18بتاريخ  60التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية طبقاً للمرسوم الملكي رقم م/لشركة لمزاولة أعمال لترخيص التم  

هـ )الموافق 1427رمضان  16بتاريخ 233وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم  ,(م2006أكتوبر  11هـ )الموافق 1427رمضان 

 .(م2006أكتوبر  9

 

في المملكة العربية  ستثمارواإلتم تقديم طلب لمعالي وزير التجارة  ,م2007مارس  26العام بتاريخ  االكتتابوبعد إتمام عملية  

أصدرت وزارة التجارة  (م2007 سبتمبر 24هـ )الموافق 1428جمادى الثاني  8في  .السعودية لإلعالن عن تأسيس الشركة

 .قراراً باإلعالن عن تأسيس الشركة ستثمارواإل

 

قامت الشركة بتجديد ترخيص العمليات  .منحت مؤسسة النقد العربي السعودي الشركة الموافقة لمزاولة نشاطها ,2008خالل مارس 

 .م2016 نوفمبر 28هـ الموافق 1438صفر  28في 

 

 الموسمية 

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

 

 أسس اإلعداد - 3

 

والتعديالت  م2017بريل أ 11بتاريخ   381000074519أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعميم رقم  م2017عام خالل 

بعض التوضيحات المتعلقة بالمحاسبة عن الزكاة والضريبة, كنتيجة لهذه التعديالت, تستمر الشركة في استحقاق الالحقة من خالل 

سنوي وسوف يتم االعتراف بها في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين في المقابل االعتراف  اساس ربع الزكاة والضريبة على

 .بااللتزام في قائمة المركز المالي

 

عدادها إقد تم  م2017سبتمبر 30لربع المنتهي في اطار المذكور اعاله, فان القوائم المالية األولية الموجزة للشركة في لال أً تطبيق

 .و تعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي للمحاسبة عن الزكاة والضريبة  34معيار المحاسبة الدولي رقم باستخدام 

 

عداد القوائم المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية , هذا يعتبر تغير في االطار, ومع إ, تم م2016ديسمبر   31حتى               

 .تغير في سياسات الشركة عن الزكاة وضريبة الدخل فانه اليوجد ايذلك 

 

يجب أن تقرأ  بالتاليو ,في القوائم المالية السنوية واالفصاحات المطلوبةإن القوائم المالية األولية الموجزة ال تتضمن كافة المعلومات 

 .م 2016ديسمبر  31للشركة في  السنوية إلى جنب مع القوائم المالية جنباً 

 

 الدخليتم تسجيل  .بية منفصلة لكل من عمليات التأمين وعمليات المساهميناسحمدفاتر ب االحتفاظ عقد تأسيس الشركة يتطلب 

المتعلقة بالعمليات  مصاريفتوزيع ال تحديد ويتم .بية الخاصة بذلك النشاطاسحمالخاصة بكل نشاط في الدفاتر ال مصاريفوال

  .المشتركة من قبل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة

  

٪ من صافي فائض عمليات التأمين السنوي الى حملة وثائق التأمين 10, يجب على الشركة توزيع ةالسعودي التأمينوفقًا لمتطلبات  

 .المساهمين عمليات لحساب٪ المتبقية الى حساب عمليات المساهمين و تحمل الخسائر 90وتحويل الى 
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 )تتمة( غير مراجعة(الموجزة )إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

   2017 سبتمبر 30كما في 
 

 

 على المعايير والتفسيرات الجديدة, التعديالتالمعايير  - 4
 

تتماشى مع تلك المتبعة في إعداد القوائم غير المراجعة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة  

ستثناء تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة للمعايير الحالية والمذكورة أدناه, , بام2016ديسمبر  31ة المنتهية في المالية السنوية للسن

لهذه الفترة أو للفترة السابقة, و للشركة حيث إنه ليس لهم أى تأثير مالي جوهري على القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة 

ة. تم إعادة تبويب بعض أرقام الفترة السابقة بما يتفق مع عرض من المتوقع أن ال يوجد أى تأثير جوهري على الفترات المستقبلي

 : الفترة الحالية
 

        م.2017يناير  1"مبادرة االفصاح" ينطبق في تاريخ  –تعديالت لمعايير المحاسبة الدولية  

 

يناير  1في / أو بعد "قائمة التدفقات النقدية" والتي تنطبق على القوائم المالية السنوية ابتداءاً  – 7الت لمعيار المحاسبة الدولي رقم يتعد

االنشطة التمويلية,  عنافصاحات تسمح لمستخدمي القوائم المالية لتقييم التغيرات في المطلوبات الناشئة  هذه التعديالت م. تتطلب2017

 قدية والتغيرات غير النقدية.تشمل التغيرات الناشئة في التدفقات الن

 

 المعايير الصادرة وغير سارية المفعول  
 

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

للشركة. تعتزم الشركة إتباع هذه المعايير )في حالة إنطباقها على الشركة( عند سريان مفعولها. قررت الشركة  األولية المؤجزة المالية

اريخ عدم التطبيق المبكر للتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تو

 مستقبلية.

  

 األدوات المالية  –( 9لي الخاص بالتقارير المالية رقم )المعيار الدو
 

والمصنفة (, بأن يؤثر جوهرياً في األصول المالية الحالية 9من المتوقع عند تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )

تها العادلة في قائمة الدخل الشاملة األخرى. بدالت ستثمارات متاحة للبيع, بحيث يعاد تصنيفها بقيمتها العادلة في قائمة الدخل أو بقيماك

بحيث يتم اإلعتراف بالتعديالت للقيمة  ,اإلئتمان لألصول المالية والمقيمة بالقيمة المطفأة وسندات الدين سوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة

وقع الشركة بأنه منهجية خسائر اإلئتمان المتوقعة. تت العادلة ضمن قائمة الدخل الشاملة األخرى, والتي من المتوقع أن تزيد طبقاً لمقدمة

 1( لتاريخ الحق, ولكن ليس بعد 9ستخدام العفو المؤقت وتأجيل تطبيق المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )من المسموح لها ا

 .م2021يناير 

  

 ( عقود التأمين17المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية )

 

التي تصدرها  )بما في ذلك عقود إعادة التأمين (( على جميع عقود التأمين تقريبا ً 17المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية )ينطبق 

المنشأة, وعقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها المنشأة وعقود اإلستثمار ذات ميزات اإلكتتاب اإلختيارية التي تصدرها, بشرط أن تقوم 

م وينطبق على فترات 2017في مايو  17بإصدارعقود تأمين. تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المنشاة أيضاً 

 م.2021يناير  1التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 

 األولية الموجزة. المعايير الجديدة أو المعدلة التالية ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على القوائم المالية

 

 ( اإليرادات من العقود مع العمالء.15المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية )
 

 يجاراتاإل (16المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية )
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 أقساط التأمين - 5

 
 م2017 سبتمبر 30المنتهية في  لثالثة أشهرلفترة ا

 ) لاير سعودي(/  )غير مراجعة(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 74,350,664 (44,076,523) 118,427,187 التأمين العام

 27,846,074 (863,525) 28,709,599 الحماية واالدخارتأمين 

 102,196,738 (44,940,048) 147,136,786 األقساط المكتتبة

 57,716,640 (31,556,016) 89,272,656 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 159,913,378 (76,496,064) 236,409,442 ةسباألقساط المكت

 

 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م  2017 سبتمبر 30كما في 

 

  

 م2016 سبتمبر 30لثالثة أشهر المنتهية في ا لفترة

 )غير مراجعة( / ) لاير سعودي(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 82,372,284 (65,537,773) 147,910,057 التأمين العام

 32,421,570 815,988 31,605,582 تأمين الحماية واالدخار

 114,793,854 (64,721,785) 179,515,639 األقساط المكتتبة

 14,934,106 (15,342,120) 30,276,226 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 129,727,960 (80,063,905) 209,791,865 األقساط المكتسبة 

  

 

 م2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة

 )غير مراجعة( / ) لاير سعودي(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 394,886,520 (169,250,263) 564,136,783 العام التأمين

 94,673,503 (14,899,623) 109,573,126 تأمين الحماية واالدخار

 489,560,023 (184,149,886) 673,709,909 األقساط المكتتبة

 (16,391,455) (36,580,295) 20,188,840 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 473,168,568 (220,730,181) 693,898,749 األقساط المكتسبة 

  

 م2016 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة لفترة

 )غير مراجعة( / ) لاير سعودي(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 292,965,028 (198,591,567) 491,556,595 التأمين العام

 104,432,828 (13,914,823) 118,347,651 تأمين الحماية واالدخار

 397,397,856 (212,506,390) 609,904,246 األقساط المكتتبة

 (31,290,975) (12,172,449) (19,118,526) التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة

 366,106,881 (224,678,839) 590,785,720 األقساط المكتسبة 
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 التسويةالمطالبات تحت  - 6

 

 م2017 سبتمبر 30في  كما 

 )غير مراجعة( / ) لاير سعودي(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 التأمين العام
393,900,953 (246,344,113) 147,556,840 

 تأمين الحماية واالدخار
8,912,067 (5,223,241) 3,688,826 

 إجمالي المطالبات تحت التسوية
402,813,020 (251,567,354) 151,245,666 

    
 

 
 م2016 ديسمبر 31في  كما 

 )مراجعة( / ) لاير سعودي(

 صافيال حصة معيدي التأمين اإلجمالي 

 114,344,921 (261,535,321) 375,880,242 التأمين العام

 4,324,882 (5,925,028) 10,249,910 تأمين الحماية واالدخار

 118,669,803 (267,460,349) 386,130,152 إجمالي المطالبات تحت التسوية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 سبتمبر 30كما في  
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 أقساط تأمين مستحقة - 7

 

 سبتمبر 30كما في  

 م2017

           لاير سعودي

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31كما في  

 م2016

    لاير سعودي

 )مراجعة(

 451,377,624  478,810,750 قساط المستحقةألا

 (39,333,767)  (41,100,965) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 412,043,857  437,709,785 أقساط تأمين مستحقة, بالصافي

 
 فيما يلي تحليالً بأعمار أرصدة األقساط المستحقة :

 
 م2017 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

السداد ولم متأخرة 

 تنخفض قيمتها

 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

 لاير سعودي
 

 يوم 90حتى 
 االجمالي يوم 180أكثر من  يوم 180 منأقل 

 263,347,451 66,843,534 54,945,682 141,558,235 من عقود تأمين أقساط تأمين مستحقة
 (41,100,965) (32,856,464) (8,244,501) - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

, أقساط تأمين مستحقة من عقود التأمين

 بالصافي
141,558,235 46,701,181 33,987,070 222,246,486 

 65,572,535 - - - غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتهاأقساط 
 149,890,764 - - - *ترتيبات المواجههأقساط تأمين مستحقة من 

 437,709,785 33,987,070 46,701,181 141,558,235 صافيبال ,أقساط تأمين مستحقة

 

 م2016ديسمبر  31

 )مراجعة(

متأخرة السداد ولم 

 تنخفض قيمتها

 

 متأخرة السداد ومنخفضة القيمة

 لاير سعودي
 

 يوم 90حتى 
 االجمالي يوم 180من  أكثر يوم 180أقل من 

 186,962,059 57,891,861 44,731,258 84,338,940 من عقود تأمين أقساط تأمين مستحقة
 (39,333,767) (32,624,078) (6,709,689) - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

, أقساط تأمين مستحقة من عقود التأمين

 بالصافي
84,338,940 38,021,569 25,267,783 147,628,292 

 131,895,387 - - - غير متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتهاأقساط 
 132,520,178 - - - *ترتيبات المواجههأقساط تأمين مستحقة من 

 412,043,857 25,267,783 38,021,569 84,338,940 صافيبال ,أقساط تأمين مستحقة
 

 

مخاطر ذلك جميع المخاطر بما فيها تقوم الشركة بموجبها بتحويل هي أقساط عقود تأمين  ترتيبات المواجهه أقساط التأمين المستحقة من* 

حول بين عدد من شركات مجموعة أليانز العالمية وعمالئهم  عقد هذه الترتيباتتم  .االئتمانية الى شركات تأمين أو أعادة تأمين أخرى العمالء

العربية  المقيمة في المملكة عالميةالشركات التلك والتي بموجبها تقوم شركة أليانز السعودي الفرنسي بتقديم خدمات التأمين لفروع  العالم

 السعودية.
 

 

 

 

 :مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما يلي الحركة على

 
 م2017 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

 م2016ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 41,180,489  39,333,767 فترة / السنةالرصيد في بداية ال

 (1,846,722)  1,767,198 / السنة الفترةخالل  (المشطوبالمحمل )

 39,333,767  41,100,965 نهاية الفترة / السنةالرصيد في 

 

 

 الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز السعودي 

  الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017 سبتمبر 30كما في 
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 الوديعة النظامية - 8
  
 20 ٪ منن رأس المنال المندفوع  والبنال 10, قامنت الشنركة بإينداع منن قبنل مؤسسنة النقند العربني السنعوديطبقاً ألنظمة التأمين المتبعة  

 سنبتمبر 30كما فني لاير سعودي لدى بنك تم تحديده من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي, وتتضمن الوديعة عائد مستحق عليها  مليون

عوائنند  وتم عرضننها فنني الموجننودات  كننـ " لاير سننعودي(. 679,569:  م2016 ديسننمبر 31لاير سننعودي ) 767,505بمبلنن   2017

غينر  والعوائد عليهنا إن الوديعة النظامية. ستثمار الوديعة النظامية "مؤجلة الاستثمار الوديعة النظامية " وفي جانب المطلوبات " عوائد 

لوديعنة النظامينة لندى البننك السنعودي الفرنسني, مسناهم فني اد العربني السنعودي. ينتم االحتفناظ بقابلة للسحب بندون موافقنة مؤسسنة النقن

 .فيتش لخدمات التصنيف " طبقاً لتصنيف-ومصنف "أ الشركة
 

  المتاحة للبيع االستثمارات - 9
 

  الخاصة بعمليات التأمين:متاحة للبيع ال االستثمارات 

 مدرجة 

 سبتمبر 30كما في 

 م2017

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

ديسمبر  31 كما في 

  م2016

 )مراجعة( 

 لاير سعودي

 5,000,000  5,000,000 ذات معدالت فائدة ثابته - صكوك

 5,011,110  5,055,766 ذات معدالت فائدة متغيرة -سندات 

 45,339,834  95,505,112 ذات معدالت فائدة ثابته –سندات 

 4,790,452  4,760,300 ستثماريةاصناديق 

 60,141,396  110,321,178 اإلجمالي

 
 31) لاير سعودي 371,372 المتاحة للبيع وقدرها لالستثماراتغير المحققة المتراكمة في القيمة العادلة  رباحاألتم عرض 

المركز المالي  فائض عمليات التأمين في قائمةو مطلوبات لاير سعودي( ضمن 404,130خسارة قدرها :  م2016ديسمبر 

 .األولية
 

 : بالمساهمين ةخاصالمتاحة للبيع ال االستثمارات 

 
 غير مراجعة() م2017 سبتمبر 30كما في 

 لاير سعودي

 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 20,000,000  20,000,000  - ذات معدالت فائدة متغيرة -صكوك 

 41,755,498  25,000,000  16,755,498 ذات معدالت فائدة ثابته - صكوك

 118,516,474  -  118,516,474 ذات معدالت فائدة ثابته -سندات 

 12,000,000  12,000,000  - ذات معدالت فائدة متغيرة -سندات 

 4,848,979  -  4,848,979 ستثماريهاصناديق 

 3,223,078  3,223,078  - أسهم

 200,344,029  60,223,078  140,120,951 اإلجمالي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 م 2017سبتمبر  30كما في 
 



  

17 

 

 

 

 )تتمة( االستثمارات المتاحة للبيع - 9
 

 )تتمة( الخاصة بعمليات المساهمين :االستثمارات المتاحة للبيع    
 

 

 مراجعة() م2016ديسمبر  31

 لاير سعودي

 اإلجمالي  غير مدرجة  مدرجة 

 25,000,000  25,000,000  - ذات معدالت فائدة متغيرة – صكوك

 56,911,167  25,000,000  31,911,167 ذات معدالت فائدة ثابتة – صكوك

 78,610,062  -  78,610,062 ذات معدالت فائدة ثابتة – سندات

 12,000,000  12,000,000  - ذات معدالت فائدة متغيرة – سندات

 4,509,275  -  4,509,275 صناديق استثمارية

 3,223,078  3,223,078  - أسهم

 180,253,582  65,223,078  115,030,504 اإلجمالي

 

 ديسمبر 31) سعودي لاير 1,347,872 اهفي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع وقدر المتراكمةرباح غير المحققة ألا تم عرض

 لاير سعودي( ضمن حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي األولية.908,650  اوقدرهخسارة : م  2016
  

في المملكة العربية  شركات ومؤسسات ماليةستثمارية من قبل وكذلك صناديق استثمارات المتاحة للبيع من سندات صادرة التتكون ا

 السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

  

ستثمارات بالتكلفة ويتم مراجعتها من قبل غير المدرجة أعاله, تم قيد هذه االالستثمارات لعدم توفر القيمة السوقية للصكوك واال نظراً 

 خفاض في قيمتها.ناوجود  عدم كد منأللتاإلدارة 
 

 اإلئتمانيالتصنيف 
 ستثمارات المتاحة للبيع: فيما يلي التصنيف اإلئتماني لال

 
 م2016ديسمبر  31 م2017 سبتمبر  30 األداة المالية التصنيف اإلئتماني الةوك جودة اإلئتمان

 23,247,365 12,174,188 سندات / صكوك ستاندرد أند بورز / موديز  AAجودة عالية جدا

 33,422,886 109,260,285 سندات / صكوك أند بورزستاندرد  Aجودة عالية +

 89,123,771 94,398,404 صكوك ستاندرد أند بورز A-جودة مرضية 

 94,600,956 94,832,357 يةستثماراأسهم / صكوك/ صناديق  ال ينطبق غير مصنفة

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

 

عند بيع أصل ما أو سداده عند تحويل مطلوبات بموجب معاملة تتم في السوق الرئيسي )أو  استالمهالسعر الذي سيتم  القيمة العادلة هي 

وتمت وفق الظروف السائدة في السوق بصرف النظر عما إذا كان  ,أسواق أكثر فائدة( بين أطرف مشاركة في السوق بتاريخ القياس

 .طرق تسعير أخرى باستخدامقديره السعر قابالً للمالحظة مباشرة أو يمكن ت

 

 .إن القيمة العادلة لألدوات المالية المعترف بها ال تختلف كثيراً عن القيمة الدفترية المدرجة في القوائم المالية األولية الموجزة 

 
 عنها:تستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفصاح  

 

 .المطلوبات )أي بدون تعديل أو إعادة تسعير( األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس الموجودات أو األول: المستوى 

يتم تحديد ثلة أو أي أساليب تقييم أخرى حيث األسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مالية مما الثاني: المستوى 

 السوق.ة للمالحظة في الهامة وفق بيانات قابل مدخالتهاكافة 

 طرق تقويم ال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق. الثالث: المستوى 

 

  

 

 

 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 عمليات التأمين (1

 
 غير مراجعة() م2017  سبتمبر 30

 لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 

 105,560,878 - - 105,560,878 سندات

 4,760,300 - - 4,760,300 صناديق استثمارية

 110,321,178 - - 110,321,178 اإلجمالي

     
 

 

 

 مراجعة() م2016ديسمبر  31

 لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 

 55,350,944 - - 55,350,944 سندات

 4,790,452 - - 4,790,452 صناديق استثمارية

 60,141,396 - - 60,141,396 اإلجمالي

 
 

 

 

 
 

 

 عمليات المساهمين (2

 

 (غير مراجعة) م2017 سبتمبر 30

 لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  األول المستوى 

 192,271,972 - 57,000,000 135,271,972 سندات

 4,848,979 - - 4,848,979 صناديق استثمارية

 197,120,951 - 57,000,000 140,120,951 اإلجمالي

 

 

 مراجعة() م2016ديسمبر  31

 لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول 

 172,521,229 - 62,000,000 110,521,229 سندات

 4,509,275 - - 4,509,275 استثمارية صناديق

 177,030,504 - 62,000,000 115,030,504 اإلجمالي

 

 سنةالو م2017 سبتمبر 30 المنتهية فيخالل الفترة العادلة لقياس القيمة  والمستوى الثانيلم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول 

 .م2016ديسمبر  31المنتهية في 

 

 بقيمة م 2016لاير سعودي )ديسمبر 3,223,078بقيمة  م2017 سبتمبر 30كما في  ستثمارات المتاحة للبيع الغير مدرجةاالإن 

على تقنية التقييم التي تستخدم فقط  بناءاً في سوق نشط للموجودات المتطابقة أو  مدرجةلاير سعودي( غير مدعمة بإسعار 3,223,078

 .قيمتها الدفترية لية التختلف بشكل جوهري عنالما دوات. تعتقد اإلدارة بإن القيمة العادلة لإلأسواق يمكن مالحظتها منمعلومات 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
 
 )تتمة( االستثمارات المتاحة للبيع - 9
 

تم قياس القيمة العادلة لألدوات المالية لعمليات التأمين والمساهمين باستخدام المستوى  ,م2016 ديسمبر 31 و م2017 سبتمبر 30كما في 

ضمن  تي تندرجاألدوات المالية الالتالي تحليل الالجدول التالي يوضح  المدرجة في سوق المال. االستثمارية لصناديقواالهرمي األول للسندات 

 .ب المستوى الهرمي للقيمة العادلةتم قياسها بالقيمة العادلة وذلك حس التياهمين عمليات المس
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 االستثمارات المربوطة بوحدات -10

  
 ستثمارات المربوطة بوحدات:ـل التحليل أدناه القيمة العادلة لاليمث

  م2017 سبتمبر 30 

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

  م2016ديسمبر  31

 )مراجعة(

 لاير سعودي

 محلية استثمارية صناديق
566,808,396 573,078,698 

 أجنبية استثمارية صناديق
17,860,239 19,572,956 

 584,668,635 592,651,654 

 
قامت الشركة بإنشاء مطلوبات مربوطة . استثمارات في صناديق استثمارية مربوطة بوحداتب تتعلقالمربوطة بوحدات  الموجودات

 .المربوطة بوحدات مع بعض االستثناءات المتعلقة باإلحتياطيات االخرى والفروقات الزمنية موجوداتوالتي تتساوى مع ال بوحدات
 

والتي تم تقديمها من قبل مدير  الموجوداتستخدام صافي قيمة لى أساس ايتم قياس القيمة العادلة لالستثمارات المربوطة بوحدات ع
 .ستثمارات المربوطة بوحداتمن التسلسل الهرمي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لال 1وتستخدم الشركة المستوى  الصندوق.

 

 

 رأس المال -11
 للسهم الواحد لاير سعودي 10مليون سهم بقيمة  20مليون لاير سعودي مقسم إلى  200المصرح به والمصدر من  بلغ رأس المال 

مليون سهم بقيمة أسمية  13المساهمين المؤسسين للشركة باإلكتتاب والدفع لـ  قاممليون لاير سعودي(.  200: م 2016ديسمبر  31)
مليون سهم بقيمة  7ركة, االسهم المتبقية والبالغة % من أسهم رأس مال الش65لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل  10قدرها 

 لاير سعودي للسهم الواحد قد تم أكتتابها من قبل المساهمون العامة. 10أسمية قدرها 

 
 

 االحتياطي النظامي -12
ن مؤسسة النقد العربي من الالئحة التنفيذية لنظام التأمين الصادر ع( )ز( 2) 70للشركة وتماشياً مع المادة رقم  طبقاً للنظام األساسي

حتى يساوي  بعد الخسائر المتراكمة إلى االحتياطي النظامي سنةكل  % من صافي دخل20يجب على الشركة أن تحول  السعودي
 االحتياطي رأس المال.

 

 
 

 المحتملةمطلوبات ال -13
وفي  .حاملي وثائق التأمين وتتعلق بمطالباتوهناك دعاوى مقامة ضدها خالل دورة األعمال العادية  التأمين,قطاع  الشركة فيتعمل  

دارة ال ن اإلفا ,تهديدالقضايا القائمة والتي تنطوي على التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لكافة  من الناحية العملية ممكناً حين أنه ليس 

 30مالي والنتائج للفترة المنتهية في على المركز الكون لها تأثير جوهري ي)بما في ذلك الدعاوى( سوف  تعتقد أن مثل هذه القضايا
 .م2017 سبتمبر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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  األطراف ذات العالقةالمعامالت واألرصدة مع  -14
 م2016 سبتمبر 30 م2017 سبتمبر 30المنتهية في  الفترةفيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل 

 :م 2016  ديسمبر  31و  م2017 سبتمبر 30كما في  بالجهات المعنيةرصدة المتعلقة األو
 

 المعامالت مع االطراف ذات العالقة: ( أ
 

 

 طبيعة المعاملة ذات عالقة أطراف

 أشهر التسعةفترة ل

 فيالمنتهية  

 م2017 سبتمبر 30 

  (غير مراجعة)

 (لاير سعودي )

 أشهر التسعةفترة ل

 المنتهية في 

 م2016 سبتمبر 30

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 شركات تحت السيطرة. تحت سيطرة  

من  اهام شتركة أو يمارس عليها تأثيرام

 الشركة

 60,472,863 97,988,209 التأمين المكتتبة أقساط  -

 72,329,182 41,806,755 أقساط التأمين المسندة  -

 

 29,784,180 28,253,592 إجمالي المطالبات المدفوعة  -

 التأمين من   معيديحصة   -

 38,202,645 18,739,460 المطالبات المدفوعة    

 

 2,689,908 2,527,833 عموالت مصاريف  -

 5,322,469 3,281,017 دخل عموالت  -

 

 

   أخرى مصاريف

 4,592,989 4,750,301 تعاب العمل كطرف إداري ثالثأ  -

 4,368,900 4,372,904 متعلقة بها مصاريفو مكافآت  - كبار موظفي اإلدارة 

 883,194 837,257 متعلقة بها مصاريف أتعاب - أعضاء مجلس اإلدارة

 
 ,واإلشراف على نشاطات الشركة ,والتوجيه ,هم األشخاص الذين لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط كبار موظفي اإلدارة

نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي التنفيذي  ,ويتكونون من كبار المدراء التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي .بصورة مباشرة أو غير مباشرة

شركة السعودي  وهيتدار جميع االستثمارات المربوطة بوحدات و بعض االستثمارات المتاحة للبيع الهامة من قبل جهة منتسبة  .للشركة

 .الفرنسي كابيتال

 

 البنك السعودي الفرنسي. وهو المساهمين بالشركة أحدوأغلبيتها محتفظ بها لدى  ,النقدية وشبه النقدية تتضمن الحسابات البنكية
 

 ة مع االطراف ذات العالقة:األرصد ( ب

 

 المركز المالي: قائمة ضمن األرصدة التالية كما في تاريخ العالقة أدرجتإن المعامالت الهامة مع الجهات ذات 
 

  

  م2017 سبتمبر 30

 مراجعة()غير 

 سعودي لاير 

 م2016ديسمبر  31

 )مراجعة(   

 لاير سعودي 

 شركات تحت السيطرة. تحت سيطرة  

هاما من  مشتركة أو يمارس عليها تأثيراً 

 5,421,643 7,837,889 مستحقة مصاريف  - الشركة

 34,802,671 43,750,020 صافي ,أقساط تأمين مستحقة  - 

 11,874,423 4,671,102 أرصدة إعادة تأمين دائنة - 

 8,888,775 9,962,243 مطالبات تحت التسوية - 
 

 
يانز أل .أليانز تحويل المخاطر أي جي دبي .برمودا –أليانز مينا هولدينج  .أ.ن.الجهات التالية: )أليانز س تشمل األطراف ذات العالقة 

 .أليانز المخاطر العالمية الواليات المتحدة األمريكية للتأمين .أليانز ورلد وايد كير .شركة أليانز العالمية المتخصصة أي جي .فرنسا

أليانز  .سنغافورةللتأمين أليانز  .أليانز المخاطر العالمية هولندا .أليانز هونج كونج .إيه زيورخ .أليانز س .يولر هيرمس .أليانز بلجيكا

و   ,نكست كير السعودية ,للتأجيرالشركة السعودية الفرنسية  ,البنك السعودي الفرنسي ,وكالة السعودي الفرنسي للتأمين ,نيوزيلندا

 .السعودي الفرنسي كابيتال

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة( 

 م 2017سبتمبر  30كما في 
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 ربح السهم األساسي والمخفض   -15

 

ثالثة أشهر فترة الل

 المنتهية

 م2017 سبتمبر 30 في

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

 

ثالثة أشهر فترة الل

 المنتهية

 م2016 سبتمبر 30 في

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

أشهر  التسعةفترة ل 

 المنتهية

 سبتمبر 30 في

 م2017

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

  

أشهر  التسعةفترة ل

 المنتهية

 م2016 سبتمبر 30 في

 )غير مراجعة(

 لاير سعودي

الفترة صافي دخل  
7,975,086 

 
6,308,595  24,587,908  19,359,520 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 
20,000,000 

 ربح السهم األساسي والمخفض
0.40  0.32  1.23  0.97 

 

 إحتياطي عجز األقساط      -16

التأمين الطبي والمركبات. خالل الفترة, قامت الشركة بإنشاء مخصص فيما يتعلق بإحتياطي عجز األقساط خالل الفترة لقطاع 

أنشأت الشركة هذا المخصص بناءاً على إفتراض بأن االقساط غير المكتسبة لن تكون كافية لتغطية المطالبات المتوقعة 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية( شركة

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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  مخصص الزكاة و ضريبة الدخل      -17

 
 ونسب الملكية: الشركة س المالأر لحصص فيما يلي ملخص

 
 2016 سبتمبر 30 2016ديسمبر   31 2017 سبتمبر 30 

 % لاير سعودي % لاير سعودي % لاير سعودي 
 ٪57.38 114,760,000 ٪57.18 114,360,000 %57.38 114,760,000 المساهمين السعوديين و من دول مجلس التعاون

 ٪42.62 85,240,000 ٪42.82 85,640,000 %42.62 85,240,000 غير السعوديين و دول مجلس التعاونمن المساهمين 

 ٪100 200,000,000 ٪100 200,000,000 %100 200,000,000 االجمالي

 
 والمدفوع المصرح به والمصدر الشركة رأس المال أنم, 2016 سبتمبر 30م و2016ديسمبر  31 م,2017 سبتمبر 30كما في 

ضريبة الدخل للشركة والمستحقات أن احتساب مخصص الزكاة و  .للسهم الواحد لاير سعودي 10مليون سهم بقيمة  20مقسم إلى 
في المملكة  المعمول بها الزكاة وضريبة الدخل أنظمةتوافق مع تو هتعتمد على نسب الملكية المذكورة أعال هاوالدفعات الخاصة ب

 العربية السعودية.
 

 كما يلي:هي إن مخصص الزكاة وضريبة الدخل كما في نهاية الفترة / السنة 

 
 2016 سبتمبر 30 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 13,831,903 14,211,920 16,900,082 مخصص الزكاة

 1,399,474 1,853,974 1,963,876 مخصص ضريبة الدخل

 15,231,377 16,065,894 18,863,958 جمالياإل

 

 :يليكما  هي للفترة / السنةن الزكاة و ضريبة الدخل المحملة إ

 
 2016 سبتمبر 30 2016ديسمبر  31 2017 سبتمبر 30 

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

 2,619,339 3,509,169 1,963,876 الزكاة للفترة / السنة

 1,399,474 1,853,974 3,062,803 الزكاة للفترة / السنة

 4,018,813 5,363,143 5,026,679 جمالياإل

 

 والضريبي:الموقف الزكوي 

 
 31حتى  م2008 ديسمبر 31قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات المنتهية في 

وال تزال الشركة في إنتظار الربط لتلك السنوات, قامت الشركة بتقديم إعتراض على الربط الزكوي للهيئة العامة   م2016 ديسمبر
نوات الدخل والذي طلب من الشركة دفع زكاة إضافية نتيجة استبعاد استثمارات طويلة األجل من الوعاء الزكوي للسللزكاة و 

بالرغم من أن الشركة لم تقم بدفع  يةإضافي للزكاة في القوائم المال قامت الشركة بقيد مخصص .م2013م, 2012م, 2011م, 2010
 نفس المبلغ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 المعلومات القطاعية -18
الشركة  أنشطةب فيما يتعلقتماشيا مع طريقة إعداد التقارير المالية الداخلية للشركة, تم اعتماد القطاعات التشغيلية من قبل اإلدارة  

 مطلوباتها. ترتكز المعلومات الواردة في اإليضاحات على أساس التقارير الحالية المرفوعة لصانع القرار.  وموجوداتها و
 

ً النقدية, وشبه  يةال تتضمن موجودات القطاعات الخاصة بعمليات التأمين على النقد  , والمستحق من عمليات المدفوعات مقدما
 تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة. وبالتالي الممتلكات والمعدات.المساهمين و 

 
مطلوبات المستحقة وال مصاريفالو ,نهاية الخدمة للموظفين كافأةمو الدائنة, تأمينالأرصدة إعادة  ات علىال تتضمن مطلوبات القطاع 

 .موزعةالمطلوبات غير ال دراجها ضمنإ وبالتالي تم .خرىاأل
 
 التصريح عنها ضمنعنها على أساس تراكمي ولم يتم  إلى صانع القرارزعة والمطلوبات غير المالموجودات ويتم االبالغ عن  

 .ذات عالقة القطاعات

 

 التشغيليةقطاعات ال 
 التقارير القطاعية: عدادإلغرض  التشغيلية التي تم تحديدها فيما يلي القطاعات 
 

   

 

 

 

 

 

 

 السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(شركة أليانز 

 الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(  األوليةإيضاحات حول القوائم المالية 

 

 المركبات  
 الهندسي           

              الطبي
 الممتلكات  

 عام أخرى    
                 رالحماية واالدخا

 المركبات الخاصة باألفراد و الشركات: 
 إلنشاءاتا: 
 العالج الطبي: 
 حريق وسرقة وأموال: 
 التزامات و بحري: 
 التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد: 
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 ()تتمةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2017 سبتمبر 30كما في 
 

 (تتمة)المعلومات القطاعية  -18

      

 

 

عمليات  واالدخارالحماية  عام أخرى الممتلكات طبيال الهندسي المركبات 

 المساهمين
 إلجماليا

 م2017  سبتمبر 03في   أشهر المنتهيةللثالثة 

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

  147,136,786     -   28,709,599   7,130,462   20,990,155   29,499,307   8,173,402   52,633,861  صافي األقساط المكتتبة

 (44,940,048)     -  (863,525)  (3,254,814)  (16,510,309)  (16,584,282)  (6,567,344)  (1,159,774)  أقساط إعادة التأمين المسندة

 102,196,738 - 27,846,074 3,875,648 4,479,846 12,915,025 1,606,058 51,474,087 بةتتصافي االقساط المك

  159,913,378     -   29,709,201   5,611,323   5,999,441   10,164,733   3,037,480   105,391,200 صافي األقساط المكتسبة

  3,246,145     -   3,246,145     -     -     -     -     -  محققة عن االستثمارات المربوطة بوحدات غير أرباح

 (124,319,560)    -  (31,148,007)  (1,372,936)  (640,215)  (6,981,911)   420,151  (84,596,642) المطالبات المتكبدة صافي

 (2,333,287)    -     -     -     -  (2,333,287)     -     -  التغير في إحتياطي عجز األقساط

 3,989,070    -  3,989,070    -     -     -     -     -  ستثمارات مربوطة بوحداتامطلوبات  التغير في

 (8,123,365)    -  (1,302,571)  (825,103)  1,736,738 (811,932)  1,125,427 (8,045,924)  صافي ,العموالت مصاريف

 (1,030,676) - - (474,193) (104,950) (147,497) (40,867) (263,169) أتعاب فحص وأشراف

 31,341,705 - 4,493,838 2,939,091 6,991,014 (109,894) 4,542,191 12,485,465 االكتتاب نتائجصافي 

 1,617,082 - - - - - - - ايرادات أخرى

 (25,598,363) - - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 7,360,424        فائض عمليات التأمين

صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 

 للفترة
- - - - - - - (736,042) 

 1,516,992 - - - - - - - إجمالي إيرادات المساهمين

 (166,289) - - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 7,975,085        فترةلل صافي الدخل
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 (تتمة)المعلومات القطاعية  -18

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 ()تتمةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2017 سبتمبر 30كما في 
 

عمليات  واالدخارالحماية  عام أخرى الممتلكات طبيال الهندسي المركبات 

 المساهمين
 إلجماليا

 م2017  سبتمبر 30في   أشهر المنتهية ةتسعلل

 مراجعة()غير 
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

  673,709,909     -   109,573,126   49,147,600   95,304,695   62,747,936   30,922,982   326,013,570  صافي األقساط المكتتبة

 (184,149,886)    -  (14,899,623)  (31,991,973) (77,367,567)  (32,959,562)  (23,526,069)  (3,405,092)  أقساط إعادة التأمين المسندة

 489,560,023 - 94,673,503 17,155,627 17,937,128 29,788,374 7,396,913 332,608,478 بةتتصافي االقساط المك

 473,168,568 - 92,515,432 18,023,208 17,426,461 41,054,187 10,012,532 294,136,748 صافي األقساط المكتسبة

  13,053,930     -   13,053,930     -     -     -     -     -  محققة عن االستثمارات المربوطة بوحدات غير أرباح

 (365,774,094)    -  (100,230,095)  499,663  (2,787,405)  (36,117,291)  (1,675,809)  (225,463,157) صافي المطالبات المتكبدة

 (2,251,037)     -     -     -     -  (2,251,037)     -     -  التغير في إحتياطي عجز األقساط

  12,388,559     -   12,388,559     -     -     -     -     -  ستثمارات مربوطة بوحداتامطلوبات  التغير في

 (32,617,303) - (3,057,599) (3,626,408) (994,363) (3,220,594) 154,503 (21,872,842) صافي ,العموالت مصاريف

 (4,422,501) - - (1,847,555) (476,523) (313,740) (154,615) (1,630,068) أتعاب فحص وأشراف

 93,546,122 - 14,670,227 13,048,908 13,168,170 (848,475) 8,336,611 45,170,681 االكتتاب نتائجصافي 

 5,487,933 - - - - - - - ايرادات أخرى

 (75,711,167) - - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 23,322,888        فائض عمليات التأمين

صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 

 للفترة
- - - - - - - (2,332,289) 

 4,260,007 - - - - - - - إجمالي إيرادات المساهمين

 (662,698) - - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 24,587,908        فترةلل صافي الدخل

       



 

26 

 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 ()تتمةمراجعة( غير إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )

 م2017 سبتمبر 30كما في 
 

 (تتمة)المعلومات القطاعية  -18
 االدخارالحماية و  عام أخرى الممتلكات طبيال الهندسي المركبات 

عمليات 

 جمالياإل المساهمين

 لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي )غير مراجعة( م 7201 سبتمبر 30كما في 

         التأمين موجودات عمليات

  199,880,202     -   9,897,722   25,345,261   43,341,455   25,059,390  96,204,325   32,049  حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

  251,567,354     -   5,223,241   60,780,673   67,732,385   15,753,108  98,197,896   3,880,051  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

  24,600,517     -  (455,141)   1,464,453   4,843,812   2,571,742   2,874,978   13,300,673  وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

  478,810,750     -   10,611,030  138,156,870  47,614,825  53,830,961  88,423,417  140,173,647 إجمالي أقساط التأمين المستحقة

 (41,100,965)     -     -     -     -     -     -     -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  584,668,635     -   584,668,635     -     -     -     -     -  مربوطة بوحدات استثمارات

 271,849,889    -     -     -     -     -     -     -  موزعةموجودات غير 

 263,149,378 263,149,378    -     -     -     -     -     -  موجودات المساهمين اجمالي

 2,033,425,760        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عمليات التأمين

  439,068,448     -   16,546,475  32,670,932  53,628,307   51,902,564  103,943,741  180,376,429 أقساط غير مكتسبة

 402,813,020    -   8,912,067   68,066,283   74,897,287   31,506,216  102,301,715  117,129,452 مطالبات تحت التسوية

  10,708,671     -   441,170   1,095,873   5,057,902     -   4,108,758   4,968  عموالت غير مكتسبة

  581,318,012     -   581,318,012     -     -     -     -     -  استثمارات مربوطة بوحدات احتياطي

 336,368,231    -     -     -     -     -     -     -  غير موزعة  وفائض العمليات مطلوبات

 263,149,378 263,149,378    -     -     -     -     -     -  المساهمينمطلوبات وحقوق اجمالي 

مطلوبات  التأمين وفائض عمليات إجمالي مطلوبات و 

 وحقوق المساهمين
       2,033,425,760 
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 (تتمة)المعلومات القطاعية  -18

عمليات  الحماية و االدخار عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 

 المساهمين
 جمالياإل

 م2016 سبتمبر  30للثالثة أشهر  المنتهية في  

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 179,515,639 - 31,605,582 9,822,997 16,931,963 27,626,533 35,282,650 58,245,914 إجمالي األقساط المكتتبة

 (64,721,785) - 815,988 (5,209,693) (14,116,958) (13,418,115) (32,283,348) (509,659) أقساط إعادة التأمين المسندة

 114,793,854 - 32,421,570 4,613,304 2,815,005 14,208,418 2,999,302 57,736,255 صافي األقساط المكتتبة

 129,727,960 - 33,064,285 7,526,218 6,862,231 12,680,361 3,884,418 65,710,447 قساط المكتسبة صافي األ

 (2,476,749) - (2,476,749) - - - - - محققة عن االستثمارات المربوطة بوحدات غيرمكاسب 

 صافي المطالبات المتكبدة
(59,984,528) (70,016) (8,229,615) (1,254,907) (3,556,494) (28,759,027) - (101,854,587) 

 5,889,544 - 5,889,544 - - - - - ستثمارات مربوطة بوحداتامطلوبات التغير في 

 (10,100,434) - (817,935) (484,278) (855,391) (1,428,490) (1,058,928) (5,455,412) صافي , العموالت مصاريف

 (1,173,843) - (158,028) (325,381) (84,659) (138,133) (176,413) (291,229) أتعاب فحص وأشراف

 20,011,891 - 6,742,090 3,160,065 4,667,274 2,884,123 2,579,061 (20,722) االكتتاب نتائجصافي 

 2,474,017 - - - - - - - غير موزع دخل

 (16,172,084) - - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 6,313,824        فائض عمليات التأمين

صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 

 (631,382) - - - - - - - للفترة

 (887,209) (887,209) - - - - - - إيرادات المساهمينإجمالي 

 (261,056) (261,056) - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 6,308,595        الفترة دخلصافي  

          

 

 

 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(

 ()تتمةمراجعة( غير المالية األولية الموجزة ) إيضاحات حول القوائم

 م2017 سبتمبر 30كما في 
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عمليات  الحماية و االدخار عام أخرى الممتلكات الصحي الهندسي المركبات 

 المساهمين
 جمالياإل

 م2016 سبتمبر  30أشهر  المنتهية في   تسعةلل

 )غير مراجعة(
 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي

 609,904,246 - 118,347,651 45,305,495 98,913,485 82,510,319 58,309,197 206,518,099 إجمالي األقساط المكتتبة

 (212,506,390) - (13,914,823) (26,835,176) (81,617,779) (39,595,698) (48,525,323) (2,017,591) أقساط إعادة التأمين المسندة

 397,397,856 - 104,432,828 18,470,319 17,295,706 42,914,621 9,783,874 204,500,508 صافي األقساط المكتتبة

 366,106,881 - 102,915,922 18,380,706 18,861,575 38,707,535 11,176,434 176,064,709 قساط المكتسبة صافي األ

 2,351,352 - 2,351,352 - - - - - المربوطة بوحداتمحققة عن االستثمارات  غيرمكاسب 
 صافي المطالبات المتكبدة

(152,114,306) (1,907,537) (25,529,464) (1,024,433) (5,880,467) (97,732,694) - (284,188,901) 

 11,647,035 - 11,647,035 - - - - - ستثمارات مربوطة بوحداتامطلوبات التغير في 

 (24,881,259) - (3,507,629) (517,516) 3,470,250 (4,803,654) (5,362,546) (14,160,164) صافي , العموالت مصاريف

 (3,874,624)  (591,738) (1,051,631) (494,567) (412,552) (291,546) (1,032,590) أتعاب فحص وأشراف

 67,160,484 - 15,082,248 10,931,092 20,812,825 7,961,865 3,614,805 8,757,649 االكتتاب نتائجصافي 

 5,682,607 - - - - - - - ايرادات اخرى

 (53,382,434) - - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 19,460,657 - - - - - - - فائض عمليات التأمين

صافي فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 

 (1,946,066) - - - - - - - للفترة

 2,541,394 2,541,394 - - - - - - إجمالي إيرادات المساهمين

 (696,465) (696,465) - - - - - - عمومية وإدارية مصاريف

 19,359,520        الفترة دخلصافي  

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة سعودية(
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 جمالياإل عمليات المساهمين االدخارحماية وال عام أخرى ممتلكاتال طبيال الهندسي المركبات 
 م2016ديسمبر  31

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي سعوديلاير  لاير سعودي )مراجعة(

         موجودات عمليات التأمين 

 236,460,497 - 6,726,088 30,898,109 37,235,341 29,100,130 132,206,909 293,920 حصة معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة

 267,460,349 - 5,925,028 69,054,877 54,463,180 20,185,536 114,046,361 3,785,367 المطالبات تحت التسويةحصة معيدي التأمين من 

 22,089,024 - (546,429) 1,822,035 3,740,909 1,948,609 3,487,406 11,636,494 وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 451,377,624 - 11,089,626 133,147,577 33,128,003 71,187,083 92,593,267 110,232,068 إجمالي أقساط التأمين المستحقة

 (39,333,767) - - - - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 592,651,654 - 592,651,654 - - - - - مربوطة بوحدات استثمارات

 225,838,421 - - - - - - - موجودات غير موزعة

 238,150,114 238,150,114 - - - - - - موجودات المساهميناجمالي 

 1,994,693,916        إجمالي الموجودات

         مطلوبات عمليات التأمين

 459,257,288 - 11,216,770 39,091,363 47,011,526 67,209,116 142,561,943 152,166,570 أقساط غير مكتسبة

 386,130,152 - 10,249,910 78,217,580 60,418,188 40,371,072 118,455,997 78,417,405 مطالبات تحت التسوية

 11,951,608 - 305,873 1,334,715 4,143,671 - 6,121,791 45,558 عموالت غير مكتسبة

 593,706,572 - 593,706,572 - - - - - استثمارات مربوطة بوحدات مطلوبات

 305,498,182 - - - - - - - غير موزعة وفائض العمليات مطلوبات

 238,150,114 238,150,114 - - - - - - مطلوبات وحقوق المساهميناجمالي 

و مطلوبات  ينالتأم عمليات وفائض إجمالي مطلوبات

  1,994,693,916        وحقوق المساهمين

         

 

 سعودية(شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني )شركة مساهمة 

 ()تتمةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( 

 م2017 سبتمبر 30كما في 



 

 

 )شركة مساهمة سعودية( السعودي الفرنسي للتأمين التعاونيأليانز الشركة 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة( )تتمة(

 م2017سبتمبر  30كما في 
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 القطاعات الجغرافية

 
فقط  م2016 ديسمبر 31و  م2017 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةو الثالثةفترة خالل  الشركة نشاطاتها زاولت

  .في المملكة العربية السعودية
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 25 الموافق,  هـ1439 صفر 5 يف اإلدارةمجلس من قبل الموجزة  األولية هذه القوائم المالية اعتمدت 

 .م2017أكتوبر

 

 

 


