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 الموجزة.المالية األولية  القوائم من هذهال يتجزأ جزءاً  ۲۱إلى  ۱تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
۲ 

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 
 مساهمة سعودية)  (شركة

    األوليةقائمة المركز المالي 

 

 

 

 

 مارس ۳۱

 ۲۰۲۰ 

 (غير مراجعة)

 لایر سعودي

 

 ديسمبر ۳۱

 ۲۰۱۹ 

 (مراجعة)

 لایر سعودي

    إيضاح 

      موجودات ال

 ۱٤۸٬۸٦٥٬٦۱۷  ۱۰٥٬۰۱۰٬۱۳٥ ٤ النقد وما يعادله
 ۷۲٬٤۹۰٬۲۰٤  ٦٥٬۳۰۸٬۲٥۳  وموجودات أخرى مقدماً مصاريف مدفوعة 

 ٤۲۰٬٥۸٦٬۲۷۷  ٤٤٦٬۱٤۹٬۲٤٦ ٥ مدينة، صافيأقساط تأمين 
 ۷۰٬٥۳٥٬۹۰۱  ۷۲٬۹۳۱٬۹۷۳ ٦  ، صافيأرصدة إعادة تأمين مدينة

 ٤۳۲٬۳۲۸٬۲۰۷  ٤۳۳٬۷۲۱٬۲٤۰ ۱-۱۰ حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
 ٤۳٬۲۹۸٬۷۱٤  ٥۸٬۹٥٥٬۹٥۷ ۱-۱۰ غ عنهابالاال يتم المتكبدة ولمحصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ۱٥۲٬۳۷۷٬٥۸٥  ۱۳۸٬۷٦۳٬۳۸۰ ۲-۱۰ ساط غير مكتسبةحصة معيدي التأمين من أق
 ۲٦٬۹۱۹٬٥٥۰  ۲٤٬٦۲۳٬۸٦۹  وثائق مؤجلة اكتتابتكاليف 

 ٦٬۷۷٦٬۲۲۸  ٥٬۹۹٤٬۸۸٤ ۷ حق استخدام موجودات
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

 ٥۳۸٬۱۱۳٬۸٥۸  ٥۱٦٬۷۱۲٬۹۱٤  (استثمارات مربوطة بوحدات)   
 ۳۸٥٬٤۷۹٬٥۰۰  ۳۷۳٬۹٦۱٬۲۷۷ ۱-۸ متاحة للبيع استثمارات

 ٦٬۹٦۱٬٥۰۷  ۸٬٤۰۳٬۳۹۰ ۹ مؤجلة، صافيموجودات ضريبة 
 ۸٬۰۱۸٬۷۸۰  ۸٬۱۷۹٬٥۷۹  ممتلكات ومعدات، صافي

 ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰  وديعة نظامية
 ۱٬٤۸٥٬۲۹٥  ۱٬٥٦٦٬۱۲۲  دخل مستحق من وديعة نظامية

 ۲٬۳۳٤٬۲۳۷٬۲۲۳    ۲٬۲۸۰٬۲۸۲٬۲۱۹  موجودات الإجمالي 
     
     مطلوباتال

 ۱٥۰٬٤۸٥٬٥٦٥     ۱٦۸٬۰٤٦٬۷۰۰   أخرى ومطلوبات مصاريف مستحقة
  ۱٥٬٦۸۷٬٤٦٦    ۱٥٬٥۲۳٬۰٥۱   فائض متراكم مستحق الدفع

  ۱۹٥٬٥۹۹٬۱۲۳    ۲۰۹٬٥٤٤٬۹٤۸   دائنة تأمين إعادة أرصدة
 ٤۰۸٬٦۹۸,۳۳۰   ۳٦۱٬۹۸٤٬۷٥۰ ۲-۱۰ مكتسبة غير تأمين أقساط

 ۷٬۳٤۷٬۷۷۳   ٥٬۸۷٦٬۹۷٦  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة
 ٥۳۳٬۰٦٦٬۷٥۳   ٥۲۰٬۱٤۳٬۹۸٦  ۱-۱۰ التسوية تحت مطالبات

 ۸۷٬۷۸۰٬٤٤۲   ۱۱۲٬۱٥٤٬۱۸۳  ۱-۱۰ المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها
 ٥٬۷۸٤٬۲۳۱   ۳٬٥٤۱٬٦۷۹  عقود إيجار مطلوبات

  ۱۱٬۷۳۱٬۳۳۳    ۹,٥٥٦٬٥٦۷  ۱-۱۰ إحتياطيات عجز األقساط
  ۱٬۳٦۹٬۳۲۰    ۲٬۳٤۲٬٤۸۱  ۱-۱۰ إحتياطيات أقساط إضافية 

 ٥۳٥٬٤۱٥٬۱۱۷   ٥۱٤٬٥۰۳٬۱۰۹   ۱-۱۰ بوحدات مربوطة مطلوبات
 ۱٦٬۸٤۷٬۸۹۸   ۱۷٬٤۳۹٬۰۲٦   للموظفين الخدمة نهاية التزامات

 ۲۸٬٤۳۲٬۱۸۹  ۲۹٬۳٤٥٬۸۰۰   ۱٥ زكاة وضريبة دخل 
 ۱٬٤۸٥٬۲۹٥   ۱٬٥٦٦٬۱۲۲  لدفع إلى مؤسسة النقد العربي السعوديإيرادات مستحقة ا

 ۱٬۹۹۹٬۷۳۰٬۸۳٥  ۱٬۹۷۱٬٥٦۹٬۳۷۸  مطلوباتالإجمالي 
     

     الملكيةحقوق 
  ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰    ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  ۱٦ رأس المال

  ۲۲٬۷۱۱٬۳۱٥    ۲۲٬۷۱۱٬۳۱٥   عالوة إصدار
 ۲۰٬۷٤۳٬٦۰۷   ۲۰٬۷٤۳٬٦۰۷   إحتياطي نظامي

 ۷٥٬۰۲٤٬۳۷۷    ٥۹٬۳۷۷٬۱٤٦  أرباح مبقاة 
 ۳٬۸۲۸٬٤۸۸   ۳٬۸۲۸٬٤۸۸   االحتياطي االكتواري اللتزامات نهاية الخدمة للموظفين

 ۱۲٬۱۹۸٬٦۰۱  ۲٬۰٥۲٬۲۸٥  لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة
 ۳۳٤٬٥۰٦٬۳۸۸  ۳۰۸٬۷۱۲٬۸٤۱  الملكيةإجمالي حقوق 

 ۲٬۳۳٤٬۲۳۷٬۲۲۳  ۲٬۲۸۰٬۲۸۲٬۲۱۹  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

  ۱۱ التزامات محتملة وتعهدات
  

     

 
     

 محمد قوبر  الوليد عبدالرزاق الدريعان  أندرياس برونر
 المدير المالي التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 (شركة مساهمة سعودية) 

  األوليةقائمة الدخل 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱ ۲۰۲۰مارس  ۳۱  

  

 (غير مراجعة)
 لایر سعودي

 (غير مراجعة)
 سعوديلایر 

 (معدلة)  إيضاح 
    اإليرادات

  ۳٥۸٬۹۲۱٬۹٦۹   ۲۰٥٬٦۲٥٬۱۳۰  ۲-۱۰  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
 (٦۷٬۱۷۱٬٦٥۹)  (۷۰٬۹۹٤٬۳۳۸)  ۲-۱۰ أقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية

 (۱٬٦۸۳٬۳۹٦)  (۷۲٥٬۷٥۳)  ۲-۱۰ أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية
 (۱٬۳٤۷٬۰۲۳)  (٤٬۷۸۷٬۹۷۹)  ۲-۱۰ الخسارة فائض تكاليف

  ۲۸۹٬۷۳۰   ۲۹۸٬۳٤۰   إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات
 ۲۸۹٬۰۰۹٬٦۲۱ ۱۲۹٬٤۱٥٬٤۰۰  صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (۱۳۱,۸۸۱٬۷۹۲)   ٤٦٬۷۱۳٬٥۸۰   في أقساط التأمين غير المكتسبة اتالتغير
 (۲٬۳۰۷٬۱٥۳)  (۱۳٬٦۱٤٬۲۰٥)   في حصة معيدي التأمين من أقساط غير مكتسبة التغيرات

 ۱٥٤٬۸۲۰٬٦۷٦ ۱٦۲٬٥۱٤٬۷۷٥  صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ۳٬٤٦۸٬۸۰٤ ۳٬۱۰۹٬۰٤۹  عموالت إعادة التأمين

 ۱٥۸٬۲۸۹٬٤۸۰ ۱٦٥٬٦۲۳٬۸۲٤  اإليرادات  صافي
    

    ومصاريف االكتتابتكاليف 
 (۱۳۰٬٥٦۹٬٤۹۹)  (۱٤٥٬٥۳٦٬٥۸۹)   إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (۲۹٬۲۲٥٬٤۰٤)  (۲٥٬۲٤۲٬۲۳۲)   استردادات وإستحقاقات
 (۷٬٤۸۹٬٤۱۰)  (۸٬٦۷۰٬۱۱۷)   مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

  ۳۸٬٥۲۱٬۷۱۷   ۳٦٬۳۳۰٬٥۱٦   حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 
 )۱۲۸٬۷٦۲٬٥۹٦( )۱٤۳٬۱۱۸٬٤۲۲(  المدفوعة والمزايا االخرى ات صافي المطالب

 (۹۷٬۸۰٥٬٦۰٥)   ۱۲٬۹۲۲٬۷٦۷   التسوية تحت المطالبات في التغيرات
  ۹۷٬۱٦۳٬۳۱۰   ۱٬۳۹۳٬۰۳۳   التسوية تحت المطالبات من التأمين معيدي حصة في التغيرات

 (۷٤٤,٥۳۹)   ۲٬۱۷٤٬۷٦٦   عجز األقساط اتالتغيرات في احتياطي
 (۱۳۸٬۳۱۱)  (۹۷۳٬۱٦۱)   ةاألقساط اإلضافي اتالتغيرات في احتياطي

 (۳۳٦٬۷۱۹)  (۲٤٬۳۷۳٬۷٤۱)   افي المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنه التغيرات
  ۱۲٬۷۷۳٬۹٦۷   ۱٥٬٦٥۷٬۲٤۳   التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 )۱۱۷٬۸٥۰٬٤۹۳( )۱۳٦٬۳۱۷٬٥۱٥(  االخرى المتكبدة  والمزايالبات صافي المطا
 ۷٬٦۹۰٬۸٤۹  ۲۰٬۹۱۲٬۰۰۸   التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات

 ۷٬۱۳٤٬۸۱۹ (۱۱٬۷٦۸٬۸۳۰)   طة بوحداتوربح غير محقق من استثمارات مرب(خسارة)/ 
 (۱٦٬۱۹٤٬۹۰۰)  (۱۷٬۹۱٤٬٦٥٦)   كاليف اكتتاب الوثائقت

 (۲٬۳۱۷٬۱۸٥)  (۱٬٥۹۷٬٦٥۷)   شرافإو أتعاب فحص
 )۱۲۱٬٥۳٦٬۹۱۰( )۱٤٦٬٦۸٦٬٦٥۰(  إجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 ۳٦٬۷٥۲٬٥۷۰ ۱۸٬۹۳۷٬۱۷٤  صافي دخل االكتتاب
    ايرادات أخرى / (مصاريف)

 ٦٤۲٬۱۰٦  -   مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 (۲۸٬۳۸۱٬۲۸٤) (۳٦٬۹۳٤٬٦۱٦)   عمومية وإدارية  مصاريف

  ۲٬٦۸٤٬٤٦۸   ۲٬۸۷۸٬۱٦۲   دخل استثمارات
  ٥۹۹٬۱۲٦   ۱٤۹٬۰۱۷   يرادات أخرىإ

 )۲٤٬٤٥٥٬٥۸٤( )۳۳٬۹۰۷٬٤۳۷(  إجمالي مصاريف اخرى
 ۱۲٬۲۹٦٬۹۸٦ )۱٤٬۹۷۰٬۲٦۳(  والزكاة وضريبة الدخل التخصيصالدخل للفترة قبل / (الخسارة)صافي

 )۱٬۰۷٦٬۲۳۷( -  تأمينعمليات الالفائض العائد ل

 ۱۱٬۲۲۰٬۷٤۹ )۱٤٬۹۷۰٬۲٦۳(  الدخلقبل الزكاة وضريبة  مساهمينللفترة العائد لل الدخل/ (الخسارة)صافي
 (۱٬۰۹۰٬۲٥۳) (۹۱۳٬٦۱۱)  ۱٥ للفترة الزكاة من المحمل

 (۱٬۲٥۹٬٤٦۲)  ۲۳٦٬٦٤۳  ۱٥  ضريبة الدخل للفترة، صافي من )المحمل/ (الوفر
    

 ۸٬۸۷۱٬۰۳٤ )۱٥٬٦٤۷٬۲۳۱(  الدخل وضريبة الزكاة بعد للمساهمين العائد ةللفتر الدخل/ (الخسارة)صافي
    السهم  ربحية(خسارة)/ 
 ۰٫٤٤ )۰٫۷۸(  المنخفضةو األساسية السهم ربحية(خسارة)/ 

    
 برونر أندرياس

 محمد قوبر  الوليد عبدالرزاق الدريعان 
 لي التنفيذيالمدير الما  رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي

 



 

 الموجزة.المالية األولية  القوائم من هذهال يتجزأ جزءاً  ۲۱إلى  ۱ات المرفقة من تعتبر اإليضاح
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 (شركة مساهمة سعودية) 

  األولية قائمة الدخل الشامل
 

 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة  

  
 مارس ۳۱

۲۰۲۰ 
 مارس ۳۱

۲۰۱۹ 

  
 )مراجعة(غير 
 سعوديلایر 

 )مراجعة(غير 
 سعوديلایر 

 (معدلة)  إيضاح 

   
 

 ۸٬۸۷۱٬۰۳٤  (۱٥٬٦٤۷٬۲۳۱)   الدخلللمساهمين بعد الزكاة وضريبة  العائدالدخل للفترة /(الخسارة)  صافي
    
    األخرى ةالشامل/ (الخسارة)  خلالد
    

ً  اتصنيفه إعادة يمكن بنود     الحقة  فترات الدخل األولية في  قائمة إلى الحقا
    

    :للبيع متاحة استثمارات
  ۹٬۲٥۸٬۷۰۳  (۱۱٬۳٥۱٬٥٥٦) ۲-۸ العادلة القيمة في التغير صافي  -
 (۹۸۳٬۰۳٤)  ۱٬۲۰٥٬۲٤۰ ۱٥ و ۹ العادلة القيمة في بالتغير تتعلق مؤجلة ضريبة  -

 ۱۷٬۱٤٦٬۷۰۳   )۲٥٬۷۹۳٬٥٤۷(  للفترة الشامل الدخل/ (الخسارة) جماليإ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محمد قوبر  الوليد عبدالرزاق الدريعان  أندرياس برونر
 المدير المالي التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
 ساهمة سعودية) (شركة م

 األولية الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
 

 
  

 
0B1 المال رأسB2 عالوة اإلصدارB3 إحتياطي نظاميBأرباح مبقاة 

االحتياطي االكتواري 
 اللتزامات نهاية الخدمة

احتياطي القيمة العادلة 
 اإلجمالي4B لالستثمارات

 5B6 سعودي لایرB7 سعودي لایرB8 سعودي لایرB9 سعودي لایر سعودي لایر سعودي لایرBسعودي لایر 
 ۳۳٤٬٥۰٦٬۳۸۸ ۱۲٬۱۹۸٬٦۰۱ ۳٬۸۲۸٬٤۸۸   ۷٥٬۰۲٤٬۳۷۷ ۲۰٬۷٤۳٬٦۰۷  ۲۲٬۷۱۱٬۳۱٥   ۲۰۰,۰۰۰٬۰۰۰  (مراجعة) ۲۰۲۰ يناير ۱الرصيد كما في 

        :الدخل الشامل للفترة إجمالي

 بعد الزكاة ن للمساهمي العائدالفترة  خسارةصافي 
  -   -  (۱٥٬٦٤۷٬۲۳۱)  -  -   -  وضريبة الدخل 

                  
(۱٥٬٦٤۷٬۲۳۱) 

 (۱۱٬۳٥۱٬٥٥٦) (۱۱٬۳٥۱٬٥٥٦)  -   -   -   -   -  يمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيعالتغيرات في الق
  ۱٬۲۰٥٬۲٤۰   ۱٬۲۰٥٬۲٤۰   -   -   -   -   -  ۱٥و  ۹إيضاح  -ضريبة مؤجلة تتعلق بالقيمة العادلة 

 (۲٥,۷۹۳٬٥٤۷)  (۱۰٬۱٤٦٬۳۱٦)   -  (۱٥٬٦٤۷٬۲۳۱)  -   -   -  الشامل للفترة الخسارة إجمالي
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ۳۰۸٬۷۱۲٬۸٤۱ ۲٬۰٥۲٬۲۸٥  ۳٬۸۲۸٬٤۸۸   ٥۹٬۳۷۷٬۱٤٦  ۲۰٬۷٤۳٬٦۰۷   ۲۲٬۷۱۱٬۳۱٥   ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰  (غير مراجعة) ۲۰۲۰ مارس ۳۱الرصيد كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════     ════════ ════════ 

 
  ۲٦۷٬٥٤۷٬۳۷٤  )۱۱٬٦۷۳٬۹۸۰(  ٥٤۰٬۸۳۷  ٤۱٬٥۷٥٬٥٤٦  ۱٤٬۳۹۳٬٦٥٦  ۲۲٬۷۱۱٬۳۱٥  ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ، قبل التعديل۲۰۱۹يناير  ۱الرصيد كما في 

  ۹٬۳٥۰٬۱۸۹  ۱٬۳۰۱٬۱٦۱ -  ۸٬۰٤۹٬۰۲۸ - - - ٥إيضاح  -۱۲أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي 
 ۲۷٦٬۸۹۷٬٥٦۳ (۱۰٬۳۷۲٬۸۱۹) ٥٤۰٬۸۳۷ ٤۹٬٦۲٤٬٥۷٤ ۱٤٬۳۹۳٬٦٥٦ ۲۲٬۷۱۱٬۳۱٥ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ (معدل)، ۲۰۱۹ يناير ۱الرصيد كما في 

        ل):(معدّ  الدخل الشامل للفترة إجمالي

 بعد الزكاة وضريبة مساهمين لل العائدصافي دخل الفترة 
 ۸٬۸۷۱٬۰۳٤ - - ۸٬۸۷۱٬۰۳٤ - - - الدخل   

 ۹٬۲٥۸٬۷۰۳ ۹٬۲٥۸٬۷۰۳ - - - - - ارات المتاحة للبيعالتغيرات في القيمة العادلة لالستثم
 (۹۸۳٬۰۳٤) (۹۸۳٬۰۳٤) - - - - - ۱٥و  ۹إيضاح  -ضريبة مؤجلة تتعلق بالقيمة العادلة 

 ۱۷٬۱٤٦٬۷۰۳ ۸٬۲۷٥٬٦٦۹ - ۸٬۸۷۱٬۰۳٤ - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── ──────── 

 ۲۹٤٬۰٤٤٬۲٦٦ (۲٬۰۹۷٬۱٥۰) ٥٤۰٬۸۳۷ ٥۸٬٤۹٥٬٦۰۸ ۱٤٬۳۹۳٬٦٥٦ ۲۲٬۷۱۱٬۳۱٥ ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ :معدل) (، ۲۰۱۹ مارس ۳۱الرصيد كما في 
 ════════ ════════ ════════ ════════ ════════     ════════ ════════ 
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 الموجزة.المالية األولية  القوائم من هذهال يتجزأ جزءاً  ۲۱إلى  ۱ات المرفقة من تعتبر اإليضاح
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
 (شركة مساهمة سعودية) 

  التدفقات النقدية األوليةقائمة 
 المنتهية في أشهر الثالثةلفترة    

 إيضاح 

 ۲۰۲۰مارس  ۳۱

 )مراجعة(غير 

 سعوديلایر 

 

 

 ۲۰۱۹مارس  ۳۱

 )مراجعة(غير 

 سعوديلایر 

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  ۱۲٬۲۹٦٬۹۸٦        (۱٤٬۹۷۰٬۲٦۳)  الدخل ضريبةو لزكاةوا التخصيص قبل للفترة الدخل(الخسارة)/  صافي
      تعديالت لبنود غير نقدية وبنود أخرى:

  ٤۱۳٬۲٤۰              ۷۰۹٬۷٤۱   استهالك ممتلكات ومعدات 
  ۱٤۸٬۸۸۰              ۱٦٦٬٦٦۷   راتإطفاء عالوة االستثما

 (۳۸۲٬٤۸۱)             -  تحصيلها في مشكوك مدينة تأمين إعادة ذمم عكس
 (۳۳٬۰۷٥)               -  ومعدات ممتلكات بيع من أرباح

 (۲٦٦٬٥٦۷)             -  ومبالغ مشطوبة مشكوك في تحصيلها ديونمخصص عكس 
  ۱٬۰۸۳٬۷٥۷           ٥۹۳٬۰۰۷  نهاية الخدمة للموظفين التزاماتمخصص 

 (۷٬۱۳٤٬۸۱۹)          ۱۱٬۷٦۸٬۸۳۰  وطة بوحداتغير محققة عن استثمارات مرب )أرباح( خسارة/
  (۱٬۷۳۲٬۰۱۸)   ٦٬۱۲٥٬۹۲۱ 

      التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  ۲٬۷۱۱٬۱۷۹    (۲٬۹٦۲٬۷۱٤)   أرصدة اعادة تأمين مدينة

 (۱۲۰٬۷٥۷٬٤٦۲)   (۲٤٬۹۹٦٬۳۲۷)   مدينةأقساط تأمين 
  ۲٬۳۰۷٬۱٥۳     ۱۳٬٦۱٤٬۲۰٥   مكتسبة غير أقساط من التأمين معيدي حصة
 (۹۷٬۱٦۳٬۳۱۰)    (۱٬۳۹۳٬۰۳۳)   التسوية تحت مطالبات من التأمين معيدي حصة
 (۱۲٬۷۷۳٬۹٦۷)    (۱٥٬٦٥۷٬۲٤۳)   عنها اإلبالغ يتم ولم متكبدة مطالبات من التأمين معيدي حصة

 (۸٬۱۲۷٬٦٤۰)     ۲٬۲۹٥٬٦۸۱   تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة
 (۹٬۰۸۳٬٥۱۸)    ۷۸۱٬۳٤٤   موجودات ستخداما حق

  ۱۱٬٤۱۷٬۳۳۱     ۹٬٦۳۲٬۱۱٤   استثمارات مربوطة بوحدات
 (۲۲٬۸۳٦٬۱۱٥)    ۷٬۱۸۱٬۹٥۱  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 ۱۰٬۸٦۹٬٥۹۰    ۱۷٬٥٦۱٬۱۳٥   أخرى ومطلوبات مستحقةمصاريف 
  ۱۸,٦۹۰٬۳۰۷     ۱۳٬۹٤٥٬۸۲٥   أرصدة إعادة تأمين دائنة
 ۱۳۱٬۸۸۱٬۷۹۲   (٤٦٬۷۱۳٬٥۸۰)   أقساط تأمين غير مكتسبة

 (٥۷۸٬۷۹۲)    (۱٬٤۷۰٬۷۹۷)   عادة تأمين غير مكتسبةإعموالت 
 ٥٬۸۲۹٬۷۱۳   (۲٬۲٤۲٬٥٥۲)  عقود إيجار مطلوبات

 (۷٬٦۹۰٬۸٤۹)    (۲۰٬۹۱۲٬۰۰۸)   مطلوبات مربوطة بوحدات
 ۹۷٬۸۰٥٬٦۰٥     (۱۲٬۹۲۲٬۷٦۷)   مطالبات تحت التسوية

  ۳۳٦٬۷۱۹      ۲٤٬۳۷۳٬۷٤۱   مطالبات متكبدة ولم يتم االبالغ عنها
  ۷٤٤٬٥۳۹    (۲٬۱۷٤٬۷٦٦)   عجز األقساط اتإحتياطي
  ۱۳۸٬۳۱۱     ۹۷۳٬۱٦۱   ةأقساط إضافي اتإحتياطي

  (٤۲٬۸۱۸٬٦٤۸)   ۹٬۸٤٦٬٥۰۷ 
 (۸۱٤٬۷۳٦)    (۱٬۸۷۹)   نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين التزامات

 (۳٦۱٬۰۷۹)    (۱٦٤٬٤۱٥)   الفائض المدفوع لحملة الوثائق
 (۷۹۲٬۸۳۷)     -   زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 ۷٬۸۷۷٬۸٥٥    )٤۲٬۹۸٤٬۹٤۲(  األنشطة التشغيلية الناتج من(المستخدم في)/ صافي النقد 
      نشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من األ

  ۱۷٬۰۰۰٬۰۰۰     -   ستثمارات متاحة للبيعمتحصالت من بيع ا
  ۳۳٬۰۷٥     -   ومعدات ممتلكات بيع من متحصالت

 (۱٬۰۱۰٬٥٦٥)    (۸۷۰٬٥٤۰)   ومعدات ممتلكات إلى إضافات
 ۱٦٬۰۲۲٬٥۱۰   (۸۷۰٬٥٤۰)  األنشطة االستثمارية )/ الناتج منالمستخدم في(صافي النقد 

 ۲۳٬۹۰۰٬۳٦٥   (٤۳٬۸٥٥٬٤۸۲)  يعادله صافي التغير في النقد وما
  ۹۳٬۱۳٤٬٥۳۸    ۱٤۸٬۸٦٥٬٦۱۷   بداية الفترة في النقد وما يعادله
 ۱۱۷٬۰۳٤٬۹۰۳    ۱۰٥٬۰۱۰٬۱۳٥  ٤ نهاية الفترة في هالنقد وما يعادل

    معلومات غير نقدية:
  

 ۹٬۲٥۸٬۷۰۳    ۱۱٬۳٥۱٬٥٥٦  ۲-۸ التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 ۹۸۳٬۰۳٤   )۱٬۲۰٥٬۲٤۰( ۹ ضريبة دخل مؤجلة
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 المدير المالي التنفيذي  رئيس مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموجزة األوليةالمالية القوائم إيضاحات حول 
   2020 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 عام - 1
 

بموجب  )"الشركة"( )مسجلة في المملكة العربية السعودية شركة مساهمة سعودية)نسي للتأمين التعاوني الفرشركة أليانز السعودي 
ـ )الموافق 1427رمضان  18بتاريخ  60مرسوم الملكي رقم م/ال السجل التجاري تمارس الشركة نشاطها بموجب  .(2006أكتوبر  11ه

تمارس الشركة نشاطها من خالل فروعها  .(2007يوليو  12الموافق هـ )1428جمادي الثاني  26بتاريخ  1010235601رقم 
 هو:مركز الرئيسي للشركة لل إن العنوان المسجل .في المملكة العربية السعودية الثمانية

 

 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني
 طريق خريص ،الصفوة التجاري مجمع
 3540ب .ص

 .السعوديةالمملكة العربية  ،11481الرياض 
 

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

كة في للشر يتمثل النشاط الرئيسي .ذات العالقةاألنشطة كافة  في مزاولة أعمال التأمين التعاوني و إن الغرض من إنشاء الشركة هو
   .االخرى ةالعام اتالممتلكات والتأمينو الهندسيو المركباتو االدخار والحمايةو تقديم خدمات التأمين الصحي

 

هـ( تم إصدار نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني )نظام التأمين( بموجب 1424جمادى الثاني  2)الموافق  2003يوليو  31بتاريخ 
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي بإعتبارها الجهة المسؤوله عن تطبيق وإدارة  2008خالل مارس  .(32)م/المرسوم الملكي رقم 

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

سب الالئحة التنفيذية الصادرة من مؤسسة النقد العربي توزيع فائض عمليات التأمين السنوي ح 2016يناير  1بتاريخ  اإلدارة إعتمدت
على حاملي  ٪10وتوزيع الباقي والبالغ  ،عمليات التأمين السنويالسنوي لفائض المن  ٪90 على السعودي وذلك بحصول المساهمين

 .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 - 2
 

 العرض أسس –أ  
 

التقارير  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي  2020مارس  31المنتهية في  ةالموجزة للشركة كما في وللفتر األوليةتم إعداد القوائم المالية 
الصادرة عن الهيئة  األخرى المعايير واإلصداراتومعتمد في المملكة العربية السعودية ال"( 34)"معيار المحاسبة الدولي  األوليةالمالية 

 السعودية للمحاسبين القانونيين.

والمعايير الدولية  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  2019مارس  31تم إعداد القوائم المالية للشركة كما في وللفترة المنتهية في 
ل من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي الحتساب الزكاة وضريبة الدخل )فيما يتعلق بتطبيق معيار للتقرير المالي، على التوالي، المعد  

ة "الرسوم" فيما يتعلق بالزكا -للجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي  21"ضرائب الدخل" والتفسير رقم  - 12بة الدولي المحاس
 وضريبة الدخل(.

، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي تعليماتها للشركات المالية في المملكة العربية السعودية الحتساب الزكاة 2019يوليو  17في 
رائب الدخل في قائمة الدخل. وهذا يتماشى مع المعايير الدولية للتقرير المالي وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة وض

الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية وغيرها من المعايير واإلصدارات الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
 عين بـ " المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية"(.)يشار إليهم مجتم

قامت الشركة بتغيير معالجتها المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل بأثر رجعي بتعديل التأثير بما يتماشى مع معيار المحاسبة  ،ذلك ىبناء عل

عن آثار  وتم اإلفصاح 3، السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية )كما هو موضح في اإليضاح 8الدولي 

 .(الموجزة األوليةحول القوائم المالية  15هذا التغيير في اإليضاح 

تثمارات باستثناء القياس بالقيمة العادلة لالس التاريخية،التكلفة  ومبدأوفقًا لمبدأ االستمرارية الموجزة  األوليةالمالية  القوائميتم إعداد 

وتسجيل التزامات نهاية الخدمة ة بوحدات( والموجودات المالية بالقيمة العادلة خالل قائمة الدخل )استثمارات مربوطالمتاحة للبيع 

. متداولغير  / متداولللشركة باستخدام تصنيف  األوليةالمركز المالي  قائمة عرضبالقيمة الحالية بموجب الطريقة االكتوارية. لم يتم 

لوديعة ا والمعدات،الممتلكات  للبيع،: االستثمارات المتاحة وبالرغم من ذلك فإن االرصدة التالية عموما تصنف على انها غير متداولة

 والتزامات نهاية الخدمة. يتم تصنيف جميع بنود القوائم المالية األخرى بشكل عام من الوديعة النظاميةاإليرادات المستحقة  النظامية،

 متداولة.ك
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 أسس اإلعداد )تتمة( - 2
  
 أساس العرض )تتمة( –أ  

 

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

 على مبدأ االستمرارية.
 

 ب على الشركة االحتفاظ بدفاتر محاسبية منفصلة لكل من عمليات التأمينوفقا لمتطلبات التأمين في المملكة العربية السعودية يتطل 
الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة وفات االيرادات والمصار ،يتم تسجيل الموجودات، المطلوبات ،وعمليات المساهمين

 .ل اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركةالمتعلقة بالعمليات المشتركة من قبمصروفات ويتم تحديد توزيع ال ،بذلك النشاط
 

ليات لعمليات التأمين وعم األوليةوالتدفقات النقدية  األوليةالدخل الشامل  قائمةو األولية الدخلقائمة  ،األوليةقائمة المركز المالي  نإ
 تعليماتمتطلبات ب لإللتزام ضافيةإمالية  هي معلومات تم تقديمها،حول القوائم المالية  18إيضاح التي تم عرضها في والمساهمين 

كان يتم عرض هذه المعلومات في القوائم  ،2017ديسمبر  31حتى  .الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودياللوائح التنفيذية 
ات دتتطلب اللوائح التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي الفصل بين الموجودات والمطلوبات واإليراالرئيسية. 

قائمة و األولية ، قائمة الدخلاألوليةقائمة المركز المالي عداد إتم ، على ذلك بناء .لعمليات التأمين وعمليات المساهمين اريفوالمص
ات مشار إليها أعاله، تعكس فقط الموجودوفقا لللعمليات التأمين وعمليات المساهمين  األوليةوالتدفقات النقدية  األوليةالدخل الشامل 

 .المعنيةللعمليات  اح أو الخسائر الشاملةواألرب اريفوالمطلوبات واإليرادات والمص
 

المالية على مستوى الشركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، تم دمج أرصدة ومعامالت عمليات التأمين مع  المعلوماتعند إعداد 
األرصدة المتداخلة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة، إن وجدت ، بالكامل  استبعادتم  .بعمليات المساهمين المتعلقةتلك 

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

 

الدخل و األولية الدخل وائم، قاألوليةفي قائمة المركز المالي  المالية للشركة القوائمأن إدراج معلومات منفصلة لعمليات التأمين مع 
تمثل  تيال المالية ذات الصلة على المعلومات المالية القوائمااليضاحات حول وكذلك بعض  األولية والتدفقات النقدية األولية ملالشا

 .(18)إيضاح  وائح التنفيذيةللمعلومات أضافية مطلوبة وفقا 
 

رائتها قال تتضمن كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبالتالي يجب الموجزة  األوليةإن القوائم المالية 
 .2019ديسمبر  31مع القوائم المالية السنوية للشركة في  باالقتران جنباً إلى جنب

 

  .باللاير السعودي الموجزة األوليةتم عرض القوائم المالية 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -ب 
 

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  الموجزة األوليةالمالية  القوائمأن إعداد 
 .النتائج الفعلية عن هذه التقديراتقد تختلف  .اريفومبالغ الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمص

 

، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الموجزة األوليةالمالية  القوائمعند إعداد هذه 
. باإلضافة لذلك، 2019ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  القوائمفي التقدير هي نفسها تلك المطبقة على  أكيدالرئيسية لعدم الت

 اعتبرت الشركة ما يلي:
 

"( على أنه وباء اعترافًا بانتشاره السريع 19 -كوفيد كورونا )" وباءأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي  ،2020مارس  11في  •

في جميع أنحاء العالم. وقد أثر هذا التفشي أيًضا على منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 

ص على وجه الخصواتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. نفذت المملكة العربية السعودية 

 االجتماعي وفرضت عمليات اإلغالق وحظر التجول على مستوى الدولة.  للتباعد إرشاداتوأصدرت  الحدود،إغالق 
 

 دية،السعوبما في ذلك المملكة العربية  األخرى،في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي واألقاليم  19 -كوفيد  وباءاستجابة النتشار  •

يترتب على ذلك من اضطراب في األنشطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األسواق، قامت إدارة الشركة حيث تعمل الشركة وما 

 تقييم آثارها على عملياتها واتخذت سلسلة من اإلجراءات والعمليات االستباقية والوقائية لضمان:ببشكل استباقي 
 صحة وسالمة موظفيها والمجتمع األوسع حيث تعمل  -
 . ةالحفاظ عليها سليموتها يحماواستمرارية أعمالها في جميع أنحاء المملكة   -

استجابة  2020مايو  8الصادر في  189حدث الحق المتعلق بتعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم  20انظر أيًضا إيضاح  •

 .19 –لوباء كوفيد 
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 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 االحتياطيات الطبية الفنية 
 

تعتقد إدارة الشركة أن االحتياطيات الفنية لخط األعمال الطبي يبقى غير متأثر إلى حد كبير حيث أن على الرغم من هذه التحديات، 
، والتي تشمل تكلفة الفحص والعالج. 19 -مجال التأمين تسهلها مبادرة الحكومة السعودية بتحمل جميع التكاليف المرتبطة بوباء كوفيد 

 -المطالبات الطبية، ذات الطبيعة الروتينية، التي تلقتها الشركة منذ إعالن وباء كوفيد عالوة على ذلك، هناك انخفاض عام في اتجاه 
. إضافة لذلك، لم تشهد الصناعة أيًضا عدًدا كبيًرا من المطالبات المبلغ عنها. بناًء على هذه العوامل، تعتقد إدارة الشركة أن وباء 19

. وتواصل 2020مارس  31ئج المبلغ عنها للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لم يكن لها أي آثار جوهرية على النتا 19 -كوفيد 
 إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.

 
 الموجودات المالية األخرى

 
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي أن أصل مالي أو  19 -قامت الشركة بإجراء تقييم وفقًا لسياستها المحاسبية بسبب وباء كوفيد  

مجموعة من الموجودات المالية قد انخفضت قيمتها. وتشمل هذه عوامل، مثل الصعوبات المالية الكبيرة للمصدرين أو المدينين، أو 
أو التأخر في السداد، واحتمال إفالس المصدر أو المدين أو إعادة التنظيم المالي األخرى، وغير ذلك. في حالة األسهم التخلف عن السداد 

 المصنفة ضمن متاحة للبيع، قامت الشركة بإجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض كبير في القيمة العادلة للموجودات المالية ألقل
لم يكن لها أي آثار جوهرية على النتائج المبلغ عنها  19 -هذه التقييمات، تعتقد إدارة الشركة أن وباء كوفيد  من تكلفتها. بناًء على

 . وتواصل إدارة الشركة مراقبة الوضع عن كثب.2020مارس  31للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -3
 

بعة في تتماشى مع تلك المتالموجزة  األوليةالمالية  القوائمإعداد هذه والتقديرات واالفتراضات المستخدمة عند إن السياسات المحاسبية 
 .2019ديسمبر  31إعداد القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

 المعايير الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد 
 

لشركة، تعتزم ل المالية األولية الموجزةوالتفسيرات الصادرة والتي لم يسري مفعولها بعد حتى تاريخ إصدار القوائم  بين أدناه المعاييرن

الشركة إتباع هذه المعايير )في حالة انطباقها على الشركة( عند سريان مفعولها، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للتعديالت على 

 التي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.الي للتقرير المالمعايير الدولية 
 

عقود  -4، األدوات المالية، )بما في ذلك تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 التأمين(
 

األدوات المالية والذي سيحل محل معيار  9لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ، نشر مجلس المعايير المحاسبية الدولية ا2014في يوليو 

األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات تصنيف وقياسات جديدة للموجودات المالية، وإدخال  39المحاسبة الدولي 

، ومتطلبات 39لخسارة المتكبدة في معيار المحاسبة الدولي خسارة انخفاض االئتمان المتوقعة والذي سيحل محل نموذج ا  نموذج

يتم قياس جميع الموجودات المالية إما بالتكلفة المطفأة  سوف، 9بة التحوط الجديدة. بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم سمحا

يار ة التعاقدية للموجودات المالية. يحتفظ المعأو بالقيمة العادلة. يعتمد أساس التصنيف على نموذج العمل وخصائص التدفقات النقدي

للمطلوبات المالية فيما عدا تلك المحددة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  39بمعظم متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 

الشامل اآلخر بدالً من قائمة الدخل.  حيث يتم اإلقرار بهذا الجزء من تغيرات القيمة العادلة المنسوبة إلى االئتمان الخاص في الدخل

 طر واتباع نهج قائم على أساس المبدأ بشكل أكبر.لمخات إدارة اسارمع مماق ثو أوعلی نحوط لتحامحاسبة ت لباطمتق فواتت
  

التي  "تامينعقود ال" 4، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2016في سبتمبر 
على شركات التأمين قبل نشر المحاسبة القادمة لعقود التأمين، تقدم التعديالت خيارين  9تتناول النتائج المحاسبية لتطبيق المعيار رقم 

لي ولشركات التأمين: نهج التأجيل ونهج التغطية، يوفر نهج التأجيل للشركة، إذا كانت مؤهلة ، مع إعفاء مؤقت من تطبيق المعيار الد
أيهما تأتي أوالً، بينما يتيح نهج التغطية للشركة أن يستبعد  2021حتى تاريخ سريان المعيار الجديد لعقد التأمين أو  9للتقارير المالية رقم

 من الربح أو الخسارة آثار بعض من حاالت عدم التطابق المحاسبية التي قد تحدث قبل تطبيق معيار عقود التأمين الجديدة.
 

ق بيطتر علی تأثيون سيک، 4م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعيات ايالدتعب جوبمل لتأجيانهج ق بيطتواختارت لة ؤهکة مرلشإن ا
معيار عقود التأمين مع ل لتفاعر االعتباافي ذ يأخر، أن کبيد لی ح، إکةرلمالية للشالتقارير اعلی  9م قرلمالية ر ايرلي للتقادولر المعياا

  بالكامل. 9ولذلك، فإنه ال يمكن تقييم أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم القادم. 
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 "عقود التأمين" 17تقارير المالية رقم للالمعيار الدولي 
 

 ."عقود التأمين" 4، وسيحل محلها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2021يناير  1يتم تطبيق المعيار في الفترة التي تبدأ في او بعد 
والمعيار الدولي  "اإليرادات من العقود مع العمالء" 15يسمح بالتطبيق المبكر إذا تم تطبيق كل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

،تتوقع الشركة تأثيًرا جوهريًا على القياس واالفصاح عن التأمين وإعادة التأمين والذي سيؤثر  "األدوات المالية"9للتقارير المالية رقم 
 على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي، قررت الشركة عدم التطبيق المبكر للمعيار الجديد.

 

 الزكاة وضريبة الدخل: محاسبة عنفيما يتعلق بال ةيمحاسبالسياسة الالتغير في 

نتيجة إلصدار أحدث تعليمات من مؤسسة  2019مارس 31المنتهية في  للفترة، تم تغيير أساس اإلعداد )أ(2 في إيضاح ذكر أعالهكما 

لكية حقوق الم في قائمة التغيرات فيوضريبة الدخل االعتراف بالزكاة تم ي. في السابق، 2019يوليو  17النقد العربي السعودي بتاريخ 

من فقا للتعليمات الصادرة و .2017أبريل  11بتاريخ  381000074519وفقًا لما ورد في تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 

الشركة بالمحاسبة  قامت. دخل، يتم االعتراف بالزكاة وضريبة الدخل في قائمة ال2019يوليو  17مؤسسة النقد العربي السعودي بتاريخ 

المالية  القوائم حول 15 فصاح عن آثار التغير أعاله في إيضاحويتم اإل هذا التغيير في محاسبة الزكاة وضريبة الدخل جعي عنبأثر ر

 بمبلغ 2019مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر  ةللشركة لفتر انخفاض في الدخل المسجل نتج عن هذا التغير الموجزة. األولية

 .2019مارس  31للفترة المنتهية في  األوليةالتدفقات النقدية  ةقائمعلى  أثر. لم يكن لهذا التغير أي سعودي مليون لاير2.3
 

 ضريبة الدخل:

ناًء على ب الحالية،ضريبة الدخل للفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة إن مصروف أو مصروف دائن 

ناتجة ؤجلة الالضريبية الم والمطلوبات الموجوداتمع تعديلها بالتغييرات في  المملكة العربية السعودية،في معدل ضريبة الدخل المطبق 

 مستخدمة.الضريبية غير الخسائر المؤقتة وال عن الفروقات

ة بشكل جوهري في نهاية فتر المطبقةأو  تطبيقهاالضرائب التي تم  أنظمةضريبة الدخل الحالية على أساس  مصروفيتم احتساب 

تقوم اإلدارة بشكل دوري بتقييم المواقف المتخذة في  .تدر دخالً خاضعًا للضريبةوتعمل فيها الشركة  ذيإعداد التقارير في البلد ال

 لك مناسبا،ا كان ذحيثم ،مخصصات تحددالضريبي المطبق للتفسير.  نظامالتي خضع فيها ال حاالتاإلقرارات الضريبية فيما يتعلق بال

 .الضريبية للجهاتعلى أساس المبالغ المتوقع دفعها 

روف إن مصروف أو عكس مص .الربوطضريبة الدخل النهائية في الفترة التي يتم فيها إجراء هذه  ربوطتسجل التعديالت الناشئة عن 

ق المعد ل ة بناًء على معد ل الضريبة المطبضريبة الدخل على الفترة هي الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للفترة الحالي

 رات في الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة الناتجة عن الفروقات المؤقتة والخسائر الضريبية غير المستخدمة.يللتغي
 

 ضريبة الدخل معالجةبشأن  التأكد عدم 23تفسير لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 

ة الذي يؤثر على تطبيق معيار المحاسبو تأكديتناول التفسير محاسبة ضرائب الدخل عندما تنطوي المعالجات الضريبية على عدم 

وال تشمل  ،12 رقم ضرائب الدخل. ال تنطبق على الضرائب أو الرسوم الخارجة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي 12 رقم الدولي

 ما يلي: الضريبية غير المؤكدة. يتناول التفسير بالتحديد بالمعالجاتالمرتبطة  والغراماتتعلقة بالفوائد على وجه التحديد المتطلبات الم

 

 نظر في المعالجات الضريبية غير المؤكدة بشكل منفصلالمنشأة ت تما إذا كان• 

 الضريبية الجهاتحول فحص المعالجات الضريبية من قبل المنشأة ضعها تاالفتراضات التي • 

 الوفورات  والضريبي والخسائر الضريبية غير المستخدمة  (، والوعاءكيف تحدد المنشأة الربح الخاضع للضريبة )الخسارة الضريبية• 

 غير المستخدمة ومعدالت الضريبة الضريبية  

 في التغييرات في الحقائق والظروفالمنشأة نظر تكيف • 
 
ً مع واحد أو أكثر من النظر في كل معاملة ضريبية غير مؤكدة بشكل منفصل أوتحديد ما إذا كان ينبغي المنشأة تعين على ي  سويا

 .التأكدحالة عدم لأفضل حل  منهالمعالجات الضريبية غير المؤكدة األخرى. يجب اتباع النهج الذي يتوقع 
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   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -3
 

 ضريبة الدخل المؤجلة:

 والمطلوبات اتللموجودالمؤقتة الناشئة بين القيم الدفترية  اتضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام على الفروق تسجيليتم 

لتحقيق  على الطريقة المتوقعة سجلةألغراض التقرير المالي والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة الم

باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو المطبقة بشكل جوهري في تاريخ التقرير. يتم  والمطلوبات للموجوداتة أو تسوية القيم الدفتري

االعتراف بأصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توفر األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل ويمكن 

لضريبة المؤجلة إلى الحد الذي لم يعد من المحتمل فيه تحقيق المزايا الضريبية ذات . يتم تخفيض أصل اوفورات الضريبيةاستخدام ال

 الصلة.

تثمارات في الضريبي لالس والوعاء المؤقتة بين القيمة الدفترية اتال يتم االعتراف بالمطلوبات والموجودات الضريبية المؤجلة للفروق

في  تاالمؤقتة ومن المحتمل أال يتم عكس الفروق اتكم في توقيت عكس الفروققادرة على التح الشركةالعمليات األجنبية حيث تكون 

 المستقبل المنظور.

ية الضريب والمطلوبات لمقاصة الموجوداتواجب النفاذ  نظاميموجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عندما يكون هناك حق تم مقاصة 

 الحالية ةالضريبية والمطلوبات الضريبي الموجودات مقاصةنفسها. تم  يبيةالضر بالجهاتالحالية وحيث تتعلق أرصدة الضريبة المؤجلة 

وتعتزم إما التسوية على أساس صاف أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في وقت  واجب النفاذ للمقاصة نظامي عندما يكون للمنشأة حق

 واحد.

 المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة إال ما يتعلق األمر بالبنود ،قائمة الدخليتم االعتراف بالضريبة الحالية والمؤجلة في 

 في الدخل الشامل اآلخر . الضريبة أيًضاب االعترافيتم  الحالة،في حقوق الملكية. في هذه 
 
 زكاة:ال

م حساب . ال يتقائمة الدخل فيكاة الز روفمص تحميل"(. يتم الهيئةالدخل )"وتخضع الشركة للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة 

 ال يتم احتساب أي ضريبة مؤجلة تتعلق بالزكاة. حيثالزكاة كضريبة دخل 
  

 النقد وما يعادله -4
 

 ظهر في قائمة التدفقات النقدية على التالي:ي ذييعادله وال وما شتمل النقدي 
 

 عمليات التأمين 

 2020 مارس 31 
 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي
 )مراجعة(

 67,046,426   75,319,828 أرصدة البنوك والنقد

 20,000,000   - اإلفتناءأشهر من تاريخ  3خالل  المستحقةالودائع 

 75,319,828   87,046,426 

 
 عمليات المساهمين 
 2020 مارس 31 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي
 )مراجعة(

 61,819,191  29,690,307 أرصدة البنوك والنقد

    

 148,865,617  105,010,135  هالنقد وما يعادل إجمالي
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 ، صافيالمدينة أقساط التأمين -5
 

 مايلي: دينةتتضمن أقساط التأمين الم 
 

 2020مارس  31 
 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 سعوديلاير 

 )مراجعة(

 169,764,645      152,986,897 حملة الوثائق

  288,920,109    331,846,245 الوسطاء والوكالء

  16,988,438    15,836,377 (14أطراف ذوي عالقة  ) إيضاح 

  500,669,519    475,673,192 

 (55,086,915)  (54,520,273) مشكوك في تحصيلها ذمم مدينةمخصص 

 420,586,277    446,149,246 المدينة، صافي التأمين أقساط
 

 مدينة، صافيالالتأمين  إعادةرصدة أ -6
 

 2020 مارس 31 
 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي
 )مراجعة(

  75,563,011    78,525,725  ذمم مدينة من معيدي التأمين

 (5,027,110)   (5,593,752) مشكوك في تحصيلها  مدينة تأمين معيدي ذمممخصص 

 70,535,901    72,931,973 أرصدة معيدي التأمين مدينة، صافي
 
 موجودات استخدام حق -7
 

 :الشركة موجودات استخدام حق التالي الجدول يبين
 

 2020 مارس 31 
 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31
 لاير سعودي
 )مراجعة(

 9,849,530  6,776,228 الفترة بداية في الرصيد

 (3,073,302) (781,344) إطفاء

 6,776,228  5,994,884 الفترة نهاية في الرصيد

 
 للبيع متاحة استثمارات  -8
 
 :يلي كما االستثمارات تصنيف تم 8-1
 

 إجمالي دولية محلية التأمبن عمليات

 مارس 31   

 2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

 مارس 31

 2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

 مارس 31

2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

  133,324,105   129,182,327  5,143,123    4,862,813   128,180,982  124,319,514    دين سندات

  7,991,984  7,121,823        -                    -   7,991,984  7,121,823        استثمار صناديقو أسهم

    131,441,337  136,172,966   4,862,813  5,143,123  136,304,150   141,316,089  
 

 إجمالي ةدولي ةمحلي المساهمين عمليات

 مارس 31   

 2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

 مارس 31

 2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

 مارس 31

2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

  235,511,211  229,528,607  23,792,384  23,687,118  211,718,827  205,841,489    دين سندات

  8,652,200      8,128,520      5,429,122    4,905,442   3,223,078  3,223,078        استثمار وصناديق أسهم

    209,064,567  214,941,905  28,592,560  29,221,506  237,657,127  244,163,411  
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )تتمة( للبيع متاحة استثمارات  -8
 
 )تتمة( :يلي كما استثمارات تصنيف تم 8-1

 إجمالي دولية محلية االجمالي

 مارس 31   

 2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

 مارس 31

 2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

 مارس 31

2020 

 (سعودي)لاير 

 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31

2019 

 (سعودي)لاير 

 ()مراجعة

  368,835,316  358,710,934  28,935,507  28,549,931  339,899,809  330,161,003    دين سندات

  16,644,184   15,250,343    5,429,122     4,905,442   11,215,062  10,344,901      استثمار وصناديق أسهم

    340,505,904  351,114,871  33,455,373   34,364,629  373,961,277  385,479,500  
 
 :يلي كما للبيع متاحة اسثمارات رصيد في الحركة- 8-2
 

 اإلجمالي متداولة غير سندات متداولة سندات التأمين عمليات

 سعودي لاير 

 115,206,519 14,582,533 100,623,986 2019 يناير 1 في كما

 22,491,134    - 22,491,134 مشتريات

 (5,000,000)        (5,000,000)      -                            استحقاق/  استبعادات

 (264,615) (12,645) (251,970)               إطفاء

  8,883,051              861,882             8,021,169              العادلة القيمة من محقق غير ربح

 - (10,431,770)       10,431,770       تحويل من غير متداولة إلى متداولة

  141,316,089           -  141,316,089 2019 ديسمبر 31 في كما
 

   
  141,316,089          -  141,316,089 2020 يناير 1 في كما

 (64,204)                  - (64,204)                  إطفاء

 (4,947,735)            - (4,947,735)            العادلة القيمة من محققة غير خسارة

  136,304,150         -  136,304,150         2020 مارس 31 في كما
 

 15و  9في ذلك تأثير الضريبة المؤجلة كما هو مذكور في اإليضاح  بمامحققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  الغير المتراكمة لخسائرا بلغت
 لاير سعودي(. 3,943,093 أرباح: 2019ديسمبر  31)2020مارس  31لاير سعودي كما في  1,004,642وقدرها 

 
 

 اإلجمالي متداولة  غير سندات متداولة سندات المساهمين عمليات

 سعودي لاير 

    

 216,172,505  85,532,745  130,639,760  2019 يناير 1 في كما

 30,652,614  -  30,652,614  مشتريات

 (18,687,500)           (17,000,000)     (1,687,500)            استحقاق/  استبعادات

 (343,746)                (14,356)             (329,390)               إطفاء

  16,369,538             5,894,174          10,475,364           العادلة القيمة من محققة غير أرباح

 - (35,979,800) 35,979,800  تحويل من غير متداولة إلى متداولة

  244,163,411          38,432,763  205,730,648  2019 ديسمبر 31 في كما

    
  244,163,411          38,432,763 205,730,648 2020 يناير 1 في كما

 (102,463)  - (102,463) إطفاء

 (6,403,821)            (525,624) (5,878,197) العادلة القيمة من محققة غير خسائر

 237,657,127  37,907,139   199,749,988         2020 مارس 31 في كما

وقدرها  15و 9الضريبة المؤجلة كما هو مذكور في إيضاح  تأثيرلللبيع باإلضافة  غير محققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحةال المتراكمة األرباح بلغت
 لاير سعودي(. 8,255,508 أرباح: 2019ديسمبر  31)2020 مارس 31لاير سعودي كما في  3,056,927
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 صافي ،مؤجلة موجودات يبةضر   -9
 
 مارس 31 

 2020 
 لاير سعودي

 )غير مراجعة(   

 ديسمبر 31
 2019 

 لاير سعودي
 )مراجعة(

 معدلة  
   

 6,961,507 8,403,390 مؤجلة، صافيموجودات ضريبة 

 

 : مؤجلة موجودات يبةضرة حرك

 مارس 31 
 2020 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 2019 

 )مراجعة(

 9,350,189  6,961,507 (15الفترة )إيضاح  في بداية

 292,487  236,643 قائمة الدخل -دخل الضريبة المؤجلة 
 (2,681,169) 1,205,240 قائمة الدخل الشامل -)مصروف( / دخل الضريبة المؤجلة 

 6,961,507  8,403,390   في نهاية الفترة

 وخسائر الضريبة غير المدينة التأمين إعادةالمدينة ومخصص ذمم  األقساط ذممومخصص  ،للموظفين الخدمةنهاية  التزامات منتنشأ هذه الضريبة المؤجلة 
 والممتلكات والمعدات. اتاالستثمار من العادلة القيمة واحتياطي بهاالمعترف 

 
 فنيةاالحتياطيات ال - 10
 
  صافي المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات 10-1

 التسوية واالحتياطيات مما يلي: صافي المطالبات تحتيشتمل 
 2020 مارس 31 

 سعودي  لاير 
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 سعودي  لاير 

 )مراجعة(

 569,506,181    561,081,826  مطالبات تحت التسوية  ال إجمالي

 (36,439,428)   (40,937,840)  واإلحالليطرح: قيمة قابلة للتحقيق من الحطام 

 520,143,986    533,066,753 

 87,780,442    112,154,183  مطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنهاال

  11,731,333    9,556,567  عجز األقساط اتإحتياطي

  1,369,320    2,342,481   ةاألقساط االضافي اتإحتياطي

  535,415,117    514,503,109  مطلوبات مربوطة بوحدات

 1,158,700,326    1,169,362,965 

    ناقصاً:

 (432,328,207)  (433,721,240)  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية -

 (43,298,714)  (58,955,957)  حصة معيدي التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها -

  (492,677,197)   (475,626,921) 

 693,736,044    666,023,129 المطالبات تحت التسوية واالحتياطياتصافي 

    

  غير مكتسبة الالتأمين  قساطأالحركة في  10-2
 مكتسبة مايلي :الالتأمين الغيرقساط أتتضمن الحركة في 

 

 سعودي لاير
 2020مارس  31في  ةأشهر المنتهي لفترة الثالثة

 )غير مراجعة(

 الصافي تأمين إعادة اإلجمالي 

  256,320,745  (152,377,585)   408,698,330  الرصيد كما في بداية الفترة 

  129,117,060  (76,508,070)*   205,625,130  األقساط المكتتبة خالل الفترة

 (162,216,435)   90,122,275  (252,338,710)  األقساط المكتسبة خالل الفترة

 223,221,370  (138,763,380)   361,984,750  الرصيد كما في نهاية الفترة
 

لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة المحلية و   725,753لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية و   70,994,338* يتضمن هذا المبلغ 
 .فائض الخسارة لتكاليفسعودي لاير   4,787,979
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 )تتمة( االحتياطيات الفنية - 10

 
  )تتمة(:غير مكتسبة الالتأمين  قساطأالحركة في  10-2

 سعودي لاير
 2019مارس  31في  ةلفترة الثالثة أشهر المنتهي

 )غير مراجعة(

 الصافي تأمين إعادة اإلجمالي 

 241,511,192 )148,911,143( 390,422,335 الرصيد كما في بداية الفترة 

  288,719,891  )*70,202,078(  358,921,969  األقساط المكتتبة خالل الفترة

  )154,530,946(  72,509,231   )227,040,177( األقساط المكتسبة خالل الفترة

 375,700,137  )146,603,990( 522,304,127  الرصيد كما في نهاية الفترة
 

لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة المحلية   1,683,396سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية و  لاير 67,171,659يتضمن هذا المبلغ  *
 فائض الخسارة. لتكاليفلاير سعودي   1,347,023و 

 
لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة المحلية   5,811,262لاير سعودي ألقساط إعادة التأمين المسندة الخارجية و  302,757,400 *يتضمن هذا المبلغ 

 فائض الخسارة. لتكاليفلاير سعودي  4,041,069و 
 

 االلتزامات المحتملة والتعهدات  -11
 
 شركة فيما يلي :لل والتعهدات المحتملة االلتزاماتتتمثل  (أ
 

 2020مارس  31 
 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي
 )مراجعة(

 15,940,000  15,940,000 خطابات ضمان 
 

في سياق األعمال العادية المتعلقة بمطالبات التأمين على حملة الوثائق. في حين وتخضع لإلجراءات القانوينة تعمل الشركة في قطاع التأمين  (ب
)بما  راءاتاإلجإن اإلدارة ال تعتقد أن مثل هذه  .القانونية المعلقةاإلجراءات أنه من غير الممكن عمليا التنبؤ أو تحديد النتائج النهائية لجميع 

. ال يوجد 2020مارس  31 لمركز المالي  للشركة ونتائجها كما في وللفترة المنتهية فيفي ذلك الدعاوى( سيكون لها تأثير جوهري على ا
 . 2019ديسمبر  31كما تم االفصاح عنه في  واإلجراءات القانونيةاي تغير في حالة القضايا 

 
 القيم العادلة لألدوات المالية  -12
  

 في معاملة بين المشاركين في السوق في تاريخ مطلوباتلتحويل  هدفعتم أو  موجوداتالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع 
 يستند قياس القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة تتم إما: .القياس

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

 
 .وجزةلما األوليةلمالية ا القوائمفي  تتضمنوالتي ية رفتدلاقيمتها ن عرکبيل بشک في المركز الماليلمالية دوات الة لألدلعام القيف اال تختل

 

 تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية: عرضلتحديد وتستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي 
 

 .المستوى األول: األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس االداة والتي يمكن للمنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس
 

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

 
 .ال يتم تحديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة في السوق تقييم أساليبالمستوى الثالث: 

 

 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة سعودي لاير
 )مراجعة( 

 الصافي التأمين إعادة اإلجمالي 

  241,511,192  (148,911,143)   390,422,335  بداية السنةالرصيد كما في 

  699,056,270  (312,609,731)*   1,011,666,001  األقساط المكتتبة خالل السنة

 (684,246,717)   309,143,289  (993,390,006)  األقساط المكتسبة خالل السنة

 256,320,745  (152,377,585)   408,698,330  الرصيد كما في نهاية السنة
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 

القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -12  
 
  الدفترية والقيمة العادلة  القيم .أ

العادلة  بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة .والمطلوبات الماليةالقيم العادلة للموجودات التالي القيمة الدفترية ويوضح الجدول 

دلة القيمة العاب مقيمةغير الال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية  .بالقيمة العادلة المقيمةلألدوات المالية 

 .للقيمة العادلةقريبة معقولة بدرجة إذا كانت القيمة الدفترية 
 

 عمليات التأمين 12-1
 

 القيمة العادلة  لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 2020 مارس 31كما في 

      

  516,712,914    516,712,914   516,712,914  بوحدات مرتبطة استثمارات

 االستثمارات المتاحة للبيع المقاسة
      بالقيمة العادلة    

  129,182,327     -     -   129,182,327   129,182,327  سندات وصكوك

  4,447,428     -     -   4,447,428   4,447,428  صناديق استثمارية

  2,674,395     -     -   2,674,395   2,674,395  أسهم

 (514,503,109)    -     -  (514,503,109) (514,503,109) بوحدات مرتبطة مطلوبات

 138,513,955 138,513,955  -     -    138,513,955 

      

 القيمة العادلة  لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية  2019ديسمبر  31كما في 

      

   538,113,858    -    -  538,113,858  538,113,858 بوحدات مرتبطة استثمارات

 االستثمارات المتاحة للبيع المقاسة 
      بالقيمة العادلة   

  133,324,105  -    - 133,324,105   133,324,105  سندات وصكوك

  4,865,203     -    - 4,865,203   4,865,203  صناديق استثمارية

  3,126,781     -    - 3,126,781   3,126,781  أسهم

 (535,415,117)    -    - (535,415,117) (535,415,117) بوحدات مرتبطة مطلوبات

 144,014,830  144,014,830  -    - 144,014,830 

 
 مليات المساهمين ع 12-2

 العادلةالقيمة   لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية 2020مارس  31كما في 

 االستثمارات المتاحة للبيع المقيمة 
      بالقيمة العادلة   

  229,528,607  34,684,061     -  194,844,546   229,528,607  سندات وصكوك

  4,905,442     -     -   4,905,442   4,905,442  صناديق استثمارية

  3,223,078   3,223,078     -     -   3,223,078   األسهم

  237,657,127  199,749,988  -     37,907,139  237,657,127  

      

 القيمة العادلة  لاير سعودي

 اإلجمالي المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول القيمة الدفترية  2019ديسمبر  31كما في 

 مةياالستثمارات المتاحة للبيع المق

      بالقيمة العادلة

  235,511,211 35,209,685    -            200,301,526  235,511,211  سندات وصكوك

  5,429,122      -                   -           5,429,122  5,429,122  صناديق استثمارية

  3,223,078      3,223,078    -              -  3,223,078   األسهم

  244,163,411  205,730,648           -    38,432,763  244,163,411  
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة( الموجزة األوليةالمالية القوائم  إيضاحات حول 
   2020مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
 

 : القيم العادلة لألدوات المالية )تتمة(  -12
 

فيما يتعلق بالسندات والصكوك  األولوالمستوى  الثالثلم يكن هناك تحويل بين المستوى  ،2020مارس  31المنتهية في  الفترةخالل 
 31لقياسات القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في  3والمستوى  1التي تم تسعيرها خالل العام. كانت هناك تحويالت بين المستوى 

 (.8 اإليضاح)يرجى الرجوع إلى  2019ديسمبر 
  
 قياس القيمة العادلة   .ب

 
 غير القابلة للمالحظةالتقييم والمدخالت الهامة  أساليب

الخاصة بكل من عمليات التأمين وعمليات والصكوك  تم استخدام نموذج التدفقات النقدية المخصومة لتحديد القيمة العادلة ألوراق الدين
 ات الدينالتي يتم توليدها من سنديأخذ هذا النموذج في االعتبار القيمة الحالية لصافي التدفقات النقدية  .ضمن المستوى الثالث المساهمين
كوك الدين والصالمماثلة وتعديلها لتأثير عدم قابلية سندات  لسندات الخزينة ذات الشروطوالتي يتم خصمها من عائد السوق  والصكوك
لاير   3,223,078قيمة األسهم تمثل  لسعودية ومخاطر أقساط التأمين السائدة في السوق السعودية.والتي تشمل منحنى السيادية ا .للتسويق

ماثل مسعودي استثمارات في أوراق مالية غير متداولة يتم إدراجها بالتكلفة. ال يتم اثبات القيمة العادلة بالسعر المتداول في سوق نشط ألصل 
 يستخدم بيانات السوق القابلة للمالحظة فقط.أو استناداً إلى أسلوب التقييم والذي 

 
 

لسل الهرمي من التس الثالثإلى األرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوى  الفتتاحيةيوضح الجدول التالي التسوية من األرصدة ا
 :للقيمة العادلة

 
 عمليات التأمين 
 2020مارس  31 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي
 )مراجعة(

 14,582,533   - / السنةالرصيد في بداية الفترة

 (5,000,000)         - / استحقاقاتاستبعادات

 (12,645)  - إطفاء

 861,882               - غير محققة في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع أرباح

 (10,431,770)        - لى المستوى األول إالمستوى الثالث  منتحويل 

 -   - السنةالرصيد نهاية الفترة/ 

 
 عمليات المساهمين 
 2020مارس  31 

 لاير سعودي
 )غير مراجعة(

 2019ديسمبر  31 
 لاير سعودي
 )مراجعة(

 85,532,745    38,432,763 في بداية الفترة/ السنةالرصيد 

 (17,000,000)       - / استحقاقاتاستبعادات

 (14,356)               - إطفاء

  5,894,174          (525,624) غير محققة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع أرباح/ )خسارة(

 (35,979,800)   - تحويل من المستوى الثالث الى المستوى األول 

  38,432,763   37,907,139 / السنةالرصيد نهاية الفترة

 
 تحليل الحساسية

 
في معدل خصم المخاطر المعدلة مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، على القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة  ٪1إن األثر على الزيادة بنسبة 

في معدل خصم المخاطر المعدلة مع بقاء جميع المتغيرات  ٪1لاير سعودي، كما أن األثرعلى النقص بنسبة  16,026 بمبلغ 3للبيع في المستوى 
 .لاير سعودي 16,026بمبلغ  3األخرى ثابتة، على القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في المستوى 
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 القطاعات التشغيلية  -13
 
س مجلل قبن م شكل دوريجعتها برامم لتي يتاکة رلشت اناومکول ح التقارير المالية الداخلية للشركةس ساأعلی  يةللتشغيت ااعاطالق تعريفم يت

 .ئهام أداتقييت واعاطللقوارد لما توزيعل جن أئيسي مرلالتشغيلي ر االقراايفتها کصانع وظکة في رلشإدارة ا
 

 تلكمع  قفوايقة تتطرجية برلخاطراف األامن رادات ييتم قياس اإل .تتم المعامالت بين القطاعات التشغيلية وفقًا للشروط واألحكام التجارية العادية
 .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من الموجودات والمطلوبات التشغيلية .األوليةل خدلا قائمةفي التي 
  

 .2019 ديسمبر 31أو أساس القياس ألرباح أو خسائر القطاع منذ  قطاعاتلم تطرأ أي تغييرات على أساس ال
 

ً ال تشمل موجودات القطاعات النقد وما يعادله والمصاريف المدفوعة  واالستثمارات المتاحة للبيع وأرصدة إعادة  والموجودات األخرى مقدما
 الالتأمين والممتلكات والمعدات والوديعة النظامية ودخل مستحق من الوديعة النظامية. وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير المصنفة. 

 األقساطجز ع اتدي التأمين الدائنة واحتياطيتشمل مطلوبات القطاعات المستحقات والمطلوبات األخرى والفائض المتراكم مستحق الدفع وذمم معي
وزكاة وضريبة الدخل وإيرادات مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي. للموظفين مكافآة نهاية الخدمة إلضافية والتزامات ا األقساط اتواحتياطي

 وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة. 
  
 .عالقةلايتم التصريح عنها ضمن القطاعات ذات  على أساس تراكمي وال ات غير الموزعة إلى صانع القرارعن الموجودات والمطلوب التقريريتم 
  

 يالمقدمة إلى مجلس إدارة الشركة للقطاعات التي يتم اإلبالغ عنها لموجودات ومطلوبات الشركة اإلجمالية ف طاعاتإن المعلومات المتعلقة بالق
على النحو  هي ،في ذلك التاريخ ةالمنتهي لثالثة أشهرل دخلها، وإجمالي إيراداتها ومصاريفها وصافي 2019ديسمبر  31و 2020مارس  31

 التالي:
 

 المركبات  : المركبات  
 العالج الطبي : الطبي             

 التزامات وبحريواإلنشاءات و حريق وسرقة وأموال :  والحوادثالممتلكات 
 التقاعد الجماعي والحماية واالدخار لألفراد : الحماية واالدخار                
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية )تتمة( 

 2020مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 
     القطاعات التشغيلية )تتمة( – 13

 

 اإلجمالي  المساهمين عمليات التأمين عمليات الحماية واالدخار   والحوادث الممتلكات الطبي المركبات 

 لاير سعودي لاير سعودي سعودي لاير سعودي لاير لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        )غير مراجعة(2020مارس  31 في كما

        الموجودات

  500,669,519      -    500,669,519   24,375,376   145,389,816   123,823,968   207,080,359  المدينة التأمين أقساط إجمالي

 (54,520,273)     -   (54,520,273)     تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

 433,721,240                -    433,721,240   6,527,510   405,527,750   16,533,230   5,132,750  التسوية تحت المطالبات التأمين معيدي حصة

 متكبدة مطالبات من التأمين معيدي حصة
  58,955,957            -    58,955,957   4,478,151   42,357,101   12,168,883  (48,178)  يتم االبالغ عنها ولم  

 138,763,380     -    138,763,380   6,865,648   84,322,757   47,391,599   183,376  غير المكتسبة  األقساط من التأمين معيدي حصة

 24,623,869     -    24,623,869  (2,090,782)   7,462,848   6,108,521   13,143,282  مؤجلة وثائق اكتتاب تكاليف

 خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
 516,712,914       -    516,712,914   516,712,914      -       -       -   قائمة الدخل )استثمارات مرتبطة بوحدات(   

  661,355,613 337,335,508  324,020,105     موزعة غير موجودات

 2,280,282,219        الموجودات إجمالي

        

        وجقوق الملكية المطلوبات

 520,143,986               -   520,143,986  9,664,706   415,609,607   26,939,081   67,930,592  التسوية تحت مطالبات

  112,154,183     -    112,154,183          5,948,317   45,433,634   21,237,986   39,534,246  عنها يبلغ ولم متكبدة مطالبات

 361,984,750     -    361,984,750  10,034,025   116,182,674   89,963,252   145,804,799  مكتسبة غير أقساط

  5,876,976     -    5,876,976  286,989   5,578,058     -   11,929  مكتسبة غير تأمين إعادة عمولة

 514,503,109     -   514,503,109  514,503,109     -     -     -  بوحدات مربوطة مطالبات

 456,906,374 31,446,513  425,459,861      موزعة غير مطلوبات

 308,712,841  305,888,995  2,823,846      الملكية حقوق

 2,280,282,219        الملكية وحقوق المطلوباتجمالي إ
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 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية )تتمة( 

 2020مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 القطاعات التشغيلية )تتمة( – 13
 اإلجمالي المساهمين عمليات التأمين عمليات الحماية واالدخار والحوادث الممتلكات الطبي المركبات 

 لاير سعودي لاير سعودي سعودي لاير سعودي لاير لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        مراجعة()غير  2020مارس  31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة

  31,815,692     -   31,815,692   24,235,888   256,853     -   7,322,951  تجزئة -األقساط المكتببة  إجمالي

  172,616,603     -   172,616,603   3,355,062   62,910,460   55,760,265   50,590,816  شركات - المكتتبة األقساط إجمالي

 17,423    -  17,423    -     -  17,423    -   صغيرة جدا شركات - المكتتبة األقساط إجمالي

 559,301    -  559,301    -     -  559,301    -  شركات صغيرة -األقساط المكتتبة  إجمالي

 616,111    -  616,111    -     -  616,111    -   متوسطةشركات  -األقساط المكتتبة  إجمالي

 (71,720,091)     -  (71,720,091)  (4,285,036) (37,241,355)  (30,162,979) (30,721)  المسندة التأمين إعادة أقساط

 (4,787,979)     -  (4,787,979)     -         (3,720,209)     -  (1,067,770)  الخسارة فائض تكاليف

  298,340     -   298,340   298,340    -      -       -    إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات

  129,415,400     -   129,415,400   23,604,253  22,205,749   26,790,121   56,815,277   المكتتبة األقساط صافي

  33,099,375     -   33,099,375   1,250,014  (13,259,875)  (3,730,134)   48,839,370  صافي مكتسبة، الغير األقساط في التغيرات

  162,514,775     -   162,514,775   24,854,266  8,945,872   23,059,986   105,654,651  المكتسبة األقساط صافي

  3,109,049     -   3,109,049   325,121  2,777,683     -   6,245  التأمين إعادة عموالت

 (143,118,422)     -  (143,118,422)  (26,720,291)  (1,269,342)  (13,013,533) (102,115,256)  مدفوعةال خرىالمزايا االو المطالبات صافي

  14,315,800     -  14,315,800 26,085 1,196,177 143,866 12,949,672 صافي التسوية، تحت المطالبات في التغيرات

  2,174,766     -   2,174,766   550,924    -   788,614   835,228  األقساط عجز احتياطيات في التغيرات

 (973,161)     -  (973,161)     -      (973,161)     -     -  األضافيةأقساط  اتفي احتياطي التغيرات

 (8,716,498)        (8,716,498)        554,559       (554,083)       (1,151,321) (7,565,653)       صافي عنها، اإلبالغ  يتم ولم المتكبدة المطالبات في التغيرات

  20,912,008     -   20,912,008   20,912,008    -     -     -  بوحدات مربوطة مطلوبات في التغيرات

 (11,768,830)     -  (11,768,830)  (11,768,830)     -     -     -  بوحدات المربوطة االستثمارات عن محققة غير خسارة

 (17,914,656)     -  (17,914,656)  (2,305,638)  (3,725,217)  (2,810,387)  (9,073,414)  الوثائق اكتتاب تكاليف

 (1,597,657)     -  (1,597,657)      واشراف فحص أتعاب

  18,937,174     -   18,937,174      االكتتاب دخل صافي

    -      -      -      تحصيلها في المشكوك الديون مخصص

 (36,934,616)  (253,165)  (36,681,451)      وإدارية عمومية مصاريف

  2,878,162   1,857,239   1,020,923      اتاالستثمار دخل

  149,017     -   149,017      أخرى إيرادات

 (14,970,263)       والزكاة وضريبة الدخل التخصيصللفترة قبل  الخسارةصافي 
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية )تتمة( 

 2020مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 القطاعات التشغيلية )تتمة( – 13

 

 اإلجمالي المساهمين  عمليات التأمين عمليات الحماية واالدخار   والحوادث الممتلكات الطبي المركبات 

 لاير سعودي لاير سعودي سعودي لاير سعودي لاير لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        )مراجعة( 2019ديسمبر  31 في كما

        الموجودات

  475,673,192      -    475,673,192   25,353,707   62,145,925   104,490,425   283,683,135  المدينة التأمين أقساط إجمالي

 (55,086,915)      -   (55,086,915)               تحصيلها في مشكوك ديون مخصص

  432,328,207      -    432,328,207   5,538,597  404,394,245  16,649,433   5,745,932 التسوية تحت المطالبات التأمين معيدي حصة

 متكبدة مطالبات من التأمين معيدي حصة
  43,298,714      -    43,298,714   4,390,603  31,056,299  7,921,410  (69,598)  ولم يتم االبالغ عنها  

  152,377,585     -    152,377,585  9,676,896  98,990,010  43,484,703  225,976 معيدي التأمين من األقساط غير المكتسبة  حصة

  26,919,550     -    26,919,550 (555,399)   6,167,728  4,574,957  16,732,264 مؤجلة وثائق اكتتاب مصاريف

قائمة الدخل )استثمارات خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات
  538,113,858     -    538,113,858  538,113,858    -    -    - مرتبطة بوحدات(

 720,613,032 357,096,182  363,516,850         موزعة غير موجودات

 2,334,237,223             الموجودات إجمالي

        

        الملكية وحقوق المطلوبات

  533,066,753      -    533,066,753   8,701,878  415,672,279  27,199,150   81,493,446 التسوية تحت مطالبات

  87,780,442      -    87,780,442   6,415,328  33,578,749  15,839,192   31,947,173 عنها يبلغ ولم متكبدة مطالبات

  408,698,330     -    408,698,330  14,095,287  117,590,052  82,326,222  194,686,769 مكتسبة غير أقساط

  7,347,773     -    7,347,773  498,159  6,833,437    -  16,177 مكتسبة غير تأمين إعادة عمولة

  535,415,117     -    535,415,117  535,415,117    -    -    - بوحدات مربوطة مطالبات

 427,422,420  30,361,375 397,061,045         موزعة غير مطلوبات

 334,506,388  326,734,807  7,771,581                     الملكية حقوق

 2,334,237,223              الملكية وحقوق المطلوبات إجمالي
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 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية )تتمة( 

 2020مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 القطاعات التشغيلية )تتمة( – 13

 
  

 اإلجمالي  المساهمين عمليات التأمين عمليات الحماية واالدخار   والحوادث الممتلكات الطبي المركبات 

 لاير سعودي لاير سعودي سعودي لاير سعودي لاير لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي 

        )غير مراجعة( 2019 مارس 31الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة

  34,864,440  -  34,864,440   23,704,426  440,372  -   10,719,642  تجزئة -األقساط المكتببة  إجمالي

  323,650,394   -   323,650,394   2,618,130  55,168,245  44,503,797   221,360,222  شركات - المكتتبة األقساط إجمالي

 12,589  - 12,589  -   -  12,589  -   صغيرة جدا شركات - المكتتبة األقساط إجمالي

 325,110  - 325,110  -   -  325,110  -  شركات صغيرة -األقساط المكتتبة  إجمالي

 69,436  - 69,436  -   -  69,436  -   متوسطةشركات  -األقساط المكتتبة  إجمالي

 (68,855,055)  -  (68,855,055)  (2,038,524)  (40,641,607) (26,174,924)  -  المسندة التأمين إعادة أقساط

 (1,347,023) - (1,347,023)  -  (213,337)  -  (1,133,686)  الخسارة فائض تكاليف

  289,730  -  289,730   289,730  - - -  إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات

 289,009,621 - 289,009,621 24,573,762 14,753,673  18,736,008 230,946,178  المكتتبة األقساط صافي

 (134,188,945) - (134,188,945)  883,355  (1,143,650) (5,024,463)  (128,904,187) صافي مكتسبة، الغير األقساط في التغيرات

 154,820,676  - 154,820,676  25,457,117  13,610,023   13,711,545   102,041,991  المكتسبة األقساط صافي

 3,468,804  - 3,468,804  129,885  3,333,658   -   5,261  التأمين إعادة عموالت

 (128,762,596) - (128,762,596) (34,586,346)  (2,264,802) (11,768,356) (80,143,092)  مدفوعةال خرىالمزايا االو المطالبات صافي

 (642,295) - (642,295)  181,004  1,213,481  611,418 (2,648,198)  صافي التسوية، تحت المطالبات في التغيرات

 (744,539) - (744,539) (344,117)   -  (400,422)   -  األقساط عجز احتياطيات في التغيرات

 (138,311) - (138,311)  -  (138,311)  -   -  األضافيةأقساط  اتفي احتياطي التغيرات

  12,437,248 -  12,437,248  272,097  619,959   (81,372)   11,626,564  صافي عنها، اإلبالغ  يتم ولم المتكبدة المطالبات في التغيرات

 7,134,819 - 7,134,819 7,134,819 - - - بوحدات المربوطة االستثمارات عن محققة غير خسارة

 7,690,849 - 7,690,849   7,690,849  - - - بوحدات مربوطة مطلوبات في التغيرات

 (16,194,900) - (16,194,900) (581,385) (3,970,259) (2,473,753) (9,169,503) الوثائق اكتتاب تكاليف

 (2,317,185) - (2,317,185)     واشراف فحص أتعاب

 36,752,570  - 36,752,570      االكتتاب دخل صافي

 642,106  - 642,106      تحصيلها في المشكوك الديون مخصص

 (28,381,284) (212,620) (28,168,664)     وإدارية عمومية مصاريف

  2,684,468  1,747,240 937,228      اتاالستثمار دخل

  599,126  -  599,126      أخرى إيرادات

 12,296,986        والزكاة وضريبة الدخل التخصيصصافي الدخل للفترة قبل 

        



 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية )تتمة( 

 2020مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
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 والمساهمين اآلخرين العالقة ويطراف ذمع األالمعامالت واالرصدة  -14
 

يانات أخرى وأي ك يملكونهافي الشركة والشركات التي  تنفيذيينالمساهمين الرئيسيين والمديرين وموظفي اإلدارة ال العالقة ويتمثل األطراف ذ

الشركة  ةيتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدار .خاضعة للرقابة أو يتم التحكم فيها بشكل مشترك أو تتأثر بشكل كبير بها

 فيما يلي تفاصيل معامالت األطراف الرئيسية ذات الصلة خالل الفترة واألرصدة المرتبطة بها: .ومجلس اإلدارة
 

 في كما الرصيد في المنتهيةأشهر  الثالثة لفترة المعامالت 

 2019 ديسمبر 31 2020مارس  31 2019 مارس 31 2020 مارس 31 

 سعودي لاير سعودي لاير 

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

     خريناآل مساهمينالو 

   43,677,260  52,805,482 أقساط إعادة التأمين المسندة  -

   16,547,795  23,099,669 المدفوعة حصة معيدي التأمين من المطالبات -

   2,591,693  1,511,693 دخل عموالت -

   2,778,311  822,647 طرف ثالث لمصاريف ادارية  -

 6,436,659  4,408,718   ثالث مستحقة لطرف إداريةمصاريف  -

 84,824,961  100,725,399    رصدة معيدي التأمين دائنة، صافيأ -

 لشركة الملكية حقوق فياستثمارات  -
 800,000  800,000     نكست كير السعودية    
 

     (العالقة ذوي األطراف)غير  آخرونن ومساهم

   107,312,883  6,334,794  أقساط التأمين المكتتبة -

   10,823,923  8,110,723  المطالبات المدفوعة -

   593,425  360,762  مصاريف عموالت -

 16,988,438  15,836,377    أقساط تأمين مدينة، صافي -

 33,834,830  34,327,303    تحت التسويةالمطالبات  -

  104,403,157  97,969,903   يعادله وما النقد -

 استثمارات مربوطة بوحدات تدار من  -
 الستثمارات مدينة ذممفي ذلك  بما) مساهمينقبل   
 545,163,723  516,712,914    (بوحدات مربوطة  
 

برمودا، أليانز تحويل المخاطر إي جي دبي، أليانز فرنسا، شركة  –العالقة الجهات التالية: أليانز س،ن،أ، أليانز مينا هولدينج  ذويتشمل األطراف 

رمس، ا، يولر هيكأليانز العالمية المتخصصة أي جي، أليانز ورلد وأيد كير، أليانز المخاطر العالمية الوأليات المتحدة األمريكية للتأمين، أليانز بلجي

 وشركة نكست السعودية. يانز سنغافورة، أليانز نيوزيلنداأليانز اس أيه زيورخ، أليانز هونج كونج، أليانز المخاطر العالمية هولندا، أل
 

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

لديهم الصالحية والمسئولية للقيام بأعمال التخطيط، التوجيه، واإلشراف على نشاطات الشركة، بصورة  يقصد بكبار موظفي اإلدارة األشخاص الذين

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

 الفترة: فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل
 

 اإلدارة مجلس أعضاء 2020مارس  31
 سعودي لاير

 التنفيذيين المدراء كبار
 سعودي لاير

  2,780,256 - وتعويضات رواتب

 4,500  87,000 عالوات

 30,000  255,000 سنوية مكافأة

  182,029 - الخدمة نهاية التزامات

 342,000  2,996,784 

 
 
 
 
 



 شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول المعلومات المالية األولية )تتمة( 

 2020مارس  31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
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 األطراف ذوي العالقة )تتمة(المعامالت واالرصدة مع  -14
 

 2019ديسمبر  31
 اإلدارة مجلس أعضاء
 سعودي لاير

 التنفيذيين المدراء كبار
 سعودي لاير

  2,233,245  - وتعويضات رواتب

 -  253,500  عالوات

 -  924,000  سنوية مكافأة

  157,996  - نهاية الخدمة التزامات

  1,177,500   2,391,241  
 

 الزكاة وضريبة الدخل -15
 

 فيما يلي ملخص لرأس مال الشركة ونسب الملكية:
 

  2019ديسمبر  31  2020مارس  31 

 ٪ لاير سعودي  ٪ لاير سعودي 
 ٪46.91 93,820,000  ٪46.91 93,820,000 ن السعوديين ومن دول مجلس التعاونوالمساهم

 ٪53.09 106,180,000  ٪53.09 106,180,000 ن من غير السعوديين والمساهم

 200,000,000 100٪  200,000,000 100٪ 

      
 

 10مليون سهم بقيمة  20، يتكون رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل من  2019ديسمبر  31و2020مارس  31كما في 

تستند حسابات الزكاة وضريبة الدخل الخاصة بالشركة والمبالغ المستحقة ومدفوعات من الزكاة وضريبة الدخل على نسب  .لاير سعودي لكل منهما

 .الزكاة وضريبة الدخل في المملكة العربية السعودية ألنظمةالملكية المذكورة أعاله وفقاً لألحكام ذات الصلة 
 

 المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل المعالجةالتغير في 
 

 األوليةالقوائم ( له األثر التالي على البنود المدرجة في 3اإليضاح رقم المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل )كما هو موضح في  المعالجةالتغير في إن 

 :لكيةالتغيرات في حقوق الموالمركز المالي ولدخل ل
 

 :2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة وكما في 
 سعودي لاير 

 

 المالية المتأثرة القوائم

 

 الحساب

رة لفت التعديلقبل 

أشهر  الثالثة

 31المنتهية في 

 التعديل أثر 2019 مارس

رة لفتالتعديل  بعد

أشهر  الثالثة

 31المنتهية في 

 2019 مارس

 (1,090,253) (1,090,253) -  للفترة الزكاةمن  المحمل األولية الدخل قائمة

 (1,259,462) (1,259,462) -  صافي للفترة، الدخل ضريبةمن  المحمل األولية الدخل قائمة

 0.44 (0.12) 0.56  والمنخفضةالسهم األساسي  ربحية األولية الدخل قائمة

 8,871,034  (2,349,715) 11,220,749  صافي الدخل للفترة العائد الى المساهمين  ةاألولي الملكية حقوق في التفيرات قائمة

 -  1,090,253  (1,090,253) للفترة المحملة الزكاة قائمة التفيرات في حقوق الملكية األولية

 -  1,310,023  (1,310,023) للفترة المحملة الدخل ضريبة قائمة التفيرات في حقوق الملكية األولية

 (983,034) (983,034) - لعادلة ا لقيمةا فيبالتغير  متعلقة مؤجلة ضريبة قائمة التفيرات في حقوق الملكية األولية

 (983,034) (983,034) - العادلة  القيمة فيمتعلقة  بالتغير  مؤجلة ضريبة األولية الشامل الدخل قائمة
 

 2019 يناير 1 في كما

 سعودي لاير 

 

 المالية المتأثرة القوائم

 

 الحساب

 اكم التعديلقبل 

 يناير 1 في

 التعديل أثر 2019

 كماالتعديل  بعد

 يناير 1 في

2019 

189,350,9  - 12 الدولي المحاسبة معيار تطبيق أثر في حقوق الملكية يرات غالتقائمة   189,350,9  
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة( -15
 

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

 2020مارس  31 
 سعودي لاير

 )غير مراجعة(  

 2019ديسمبر  31 
 سعودي لاير

 )مراجعة(

 24,451,612   26,287,160  مخصص الزكاة

 3,980,577   3,058,640  مخصص ضريبة الدخل

  29,345,800   28,432,189 
    

 
 هي كما يلي: أشهر الثالثةلفترة ملة إن الزكاة و ضريبة الدخل المح  

 
 2020 مارس 31 

 سعودي لاير
  )غير مراجعة(

 2019 مارس 31
 سعودي لاير

 )غير مراجعة(

 1,090,253    913,611  أشهر  الثالثةلفترة  الزكاة

    أشهر: الثالثةالدخل لفترة  ضريبة

 1,310,023    -  الحالية الضريبة -

 (50,561)   (236,643)  المؤجلة الضريبة -

  676,968    2,349,715 

 
 :الربوطوضع 

 
، وقد أصدرت الهيئة العامة  2018ديسمبر  31إلى  2008ديسمبر  31قامت الشركة بتقديم إقرارات الزكاة والضرائب للسنوات المنتهية في 

التسوية . قيد  2018إلى  2014وال تزال ربوط السنوات من  2013إلى  2008للزكاة والدخل الربوط النهائية للزكاة والضريبة للسنوات من 
يلة األجل وقامت الشركة بتقديم استئناف لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل )الهيئة( بشأن الزكاة اإلضافية الناتجة عن عدم السماح باالستثمارات ط

طلبت الهيئة ، 2013إلى  2008. ونتيجة للربوط النهائية للسنوات من 2013إلى  2010والودائع النظامية من الوعاء الزكوي للسنوات من 
مليون لاير سعودي. قامت الشركة باحتساب مخصص للزكاة والضرائب  18.9العامة للزكاة والدخل استحقاق زكاة وضريبة إضافية بقيمة 

. إن الشركة ةاإلضافية في القوائم المالية، إال أنها لم تدفع نفس المبلغ. ليس من المتوقع أن يكون إلنهاء الربوط تأثير جوهري على القوائم المالي
 للهيئة. 2019ديسمبر  31بصدد تقديم إقرارات الزكاة والضريبة للسنة المنتهية في 

 
 رأس المال -16

 
ديسمبر  31لاير سعودي للسهم الواحد ) 10مليون سهم بقيمة  20مليون لاير سعودي مقسم إلى  200بلغ رأس المال المصرح به والمصدر من 

ن المؤسسين للشركة باإلكتتاب ودفع ولاير سعودي للسهم(. قام المساهم 10مليون سهم بقيمة  20مليون لاير سعودي مقسم إلى  200:  2019
ألسهم المتبقية لمن أسهم رأس مال الشركة، وبالنسبة  ٪65لاير سعودي للسهم الواحد والتي تمثل  10مليون سهم بقيمة أسمية قدرها  13 مبلغ

 عامة.اللاير سعودي للسهم الواحد قد تم أكتتابها من قبل  10مليون سهم بقيمة أسمية قدرها  7والبالغة 
 

من قبل أليانز أس إي( الى اتفاق ملزم مع البنك  ٪100، توصلت مجموعة أليانز االوروبية بي في )لمملوكة بنسبة 2017اكتوبر  25بتاريخ 

من رأس  ٪18.5البنك السعودي الفرنسي في شركة أليانز السعودي الفرنسي بما يمثل  من حصة ٪57السعودي الفرنسي بشأن شراء ما نسبته 

وعليه،  2018مارس  29مال الشركة. تم استالم موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وتم اتمام هذه الصفقة من قبل أليانز االوروبية بي في  في 

، ٪18.5شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني ) أليانز االوروبية بي في تملك من رأس مال  ٪51أصبحت أليانز االوروبية بي في تملك 

من رأس مال  ٪14( ويبقى البنك السعودي الفرنسي يملك ٪16.25وأليانز مينا القابضة برمودا تملك  ٪16.25أليانز فرنسا العالمية تملك 

 الشركة.
 

 وضريبة الدخل. للزكاةهيكل المشاركة للشركة على النحو التالي. يخضع المساهمين في الشركة 
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 رأس المال)تتمة( -16
 
 
 2020مارس  31 

 رأس المال المصرح به و المصدر عدد الحصص   

 لاير سعودي                                   

 مليون  37 مليون  3.70 بي في االوروبية أليانز

 مليون  32.5 مليون  3.25 أليانز فرنسا العالمية

 مليون  32.5 مليون  3.25 أليانز مينا القابضة برمودا

 مليون  28 مليون  2.80 البنك السعودي الفرنسي

 مليون  70 مليون  7.00 العامة

 مليون  200 مليون  20 
 
 2019ديسمبر  31 

 المصرح به و المصدررأس المال  عدد الحصص   

 لاير سعودي                                        

 مليون37  مليون3.70  بي في االوروبية أليانز

 مليون32.5  مليون3.25  أليانز فرنسا العالمية

 مليون32.5  مليون3.25  أليانز مينا القابضة برمودا

 مليون28  مليون2.80  البنك السعودي الفرنسي

 مليون70  مليون7.00  العامة

 مليون 200 مليون 20 

 

 400.000.000بزيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار حقوق أولية بقيمة إجمالية  2018يونيو  4أوصى مجلس اإلدارة في اجتماعه بتاريخ 

ي دلاير سعودي تتطلب موافقة الهيئات التنظيمية والجمعية العمومية غير العادية. استلمت الشركة عدم ممانعة من مؤسسة النقد العربي السعو

 200.000.000( على الزيادة المقترحة لرأس المال من 2018نوفمبر  30هـ )الموافق 22/3/1440بتاريخ  18551/89ل خطاب رقم من خال

هـ )الموافق 9/7/1441لاير سعودي خالل حقوق أولية. استلمت الشركة موافقة هيئة السوق المالية بتاريخ  600.000.000لاير سعودي إلى 

 (.2020مارس  4

 

 المخاطر . إدارة 17

 رأس المال إدارة

 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. يتم إجراء  تدير الشركة متطلبات رأس

تعديالت على مستويات رأس المال الحالية في ضوء التغيرات في ظروف السوق وخصائص مخاطر أنشطة الشركة. من أجل الحفاظ على هيكل 

 المدفوعة للمساهمين أو إصدار اسهم. األرباحيل مبلغ توزيعات رأس المال أو تعديله ، يجوز للشركة تعد
 

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

ها طر التعثر في السداد والمالءة بشأن جزء من شركات التأمين ولتمكينأيضاً تفرض بعض األحكام التقييدية مثل كفاية رأس المال للتقليل من مخا

 من الوفاء بالمطلوبات غير المتوقعة عند نشوئها.
 

ً للتوجيهات التي قامت بوضعها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة  من الالئحة التنفيذية  4و  3جدول  66تحتفظ الشركة برأسمالها وفقا

ووفقاً للمادة المذكورة، ينبغي على الشركة المحافظة على هامش مالءة يعادل   .على هامش المالءة الذي ينبغي المحافظة عليه للتأمين التي تنص

 المستوى األعلى من الطرق الثالث أدناه بموجب الالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:

 عوديمليون لاير س 200الحد األدنى لمتطلبات رأس المال هو  -
 ألقساط التأمين ةءمالهامش  -
 لمطالبات التأمين ةءهامش مال -
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 . إدارة  المخاطر )تتمة(17
 

 رأس المال )تتمة( إدارة
 

بشكل  19الجديدبتقييم إمكانات جائحة كورونا  الجهة المشرعة،من خالل تحليل السيناريوهات المختلفة كما هو مطلوب من قبل  اإلدارة،قامت 

 العام،ذ بداية ونسبة الخسارة من ،الموظفين تكلفة زيادة في األقساط،استباقي من خالل إجراء اختبار الضغط للمتغيرات المختلفة مثل: نمو إجمالي 

ة. خلصت لي، والتأثير المرتبط بها على اإليرادات والربحية ونسبة الخسارة ونسبة المالءة الماوغير ذلك تحت التسوية،ومخصصات األقساط 

 .الحد األدنى من الهامش المطلوب عنالمالءة المالية للشركة  يتم إنخفاض أنه لم إجراؤهإلى أنه بناًء على اختبار الضغط الذي تم  الشركة إدارة

لك ائج الفعلية عن تقد تختلف النت وبالتالي، ،التأكدوعدم  هامةم احكأفإن التوقعات واحتماالت الحدوث مدعومة ب تنبؤات،كما هو الحال مع أي 

 ستواصل الشركة إعادة تقييم موقفها والتأثير المرتبط بها على أساس منتظم. نظراً لمرونة الوضع والتغير السريعالمتوقعة. 
 

 .أطراف خارجية خالل السنة المذكورةمن المال المفروضة رأس لمتطلبات  تمتثل الشركة
 

 االئتمان مخاطر إدارة
 

 ذلك يشملوالتي تفرضها الظروف الحالية. وبسرعة  والمتطورةعززت الشركة سياسات إدارة مخاطر االئتمان لمعالجة المخاطر المتغيرة 

 والمنطقة ومستوى الطرف المقابل واتخاذ اإلجراءات المناسبة عند اللزوم.  الدقيقزات االئتمانية في القطاع االقتصادي يمراجعة الترك

 

  وانخفاض أسعار النفط: 19الجديدجائحة كورونا  جوهري منبناًء على المراجعة، حددت الشركة القطاعات التالية التي تأثرت بشكل 

 

 األغذية •

 الخطوط الجوية •

 شركات الشحن •

 الفنادق •

 التجزئة •

 اإلنشاءات •

 الترفيه •

 السياحة •

 

  إدارة مخاطر السيولة
السيولة الحالية وكذلك الوباء  لمتطلباتوقد عززت رصدها  الفترة،تدرك الشركة الحاجة إلى مواصلة التركيز على إدارة السيولة خالل هذه 

ية وامل االقتصادالمستمر للع رالتطو. تقوم الشركة بشكل منتظم بمراجعة وتحديث توقعات السيولة بناًء على توازن السيولة الفردية وكذلك بمجمله

 الخارجية.
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    إضافيةمعلومات  - 18

   
   األولية المركز الماليقائمة  (أ

 
 

 لاير سعودي 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 اإلجمالي المساهمين عمليات عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التامين 

 موجودات ال
      

 148,865,617  61,819,191   87,046,426  105,010,135   29,690,307   75,319,828  النقد وما يعادله

 72,490,204  2,696,665  69,793,539    65,308,253   4,828,045   60,480,208  وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

 420,586,277  -  420,586,277  446,149,246  -    446,149,246 مدينة، صافيأقساط تأمين 

 70,535,901  -   70,535,901  72,931,973   -    72,931,973  ، صافيأرصدة إعادة تأمين مدينة

 432,328,207  -  432,328,207  433,721,240   -   433,721,240  حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

 43,298,714  -  43,298,714  58,955,957   -   58,955,957  المتكبدة ولم يبلغ عنهاحصة معيدي التأمين من المطالبات 

  152,377,585   -   152,377,585   138,763,380   -   138,763,380  التأمين من أقساط غير مكتسبةحصة معيدي 

  26,919,550   -   26,919,550   24,623,869   -   24,623,869  وثائق مؤجلة اكتتاب تكاليف

  6,776,228   -   6,776,228   5,994,884   -   5,994,884  حق استخدام موجودات

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

  538,113,858   -   538,113,858  516,712,914  -  516,712,914 )استثمارات مربوطة بوحدات(   

  385,479,500   244,163,411   141,316,089  373,961,277  237,657,127   136,304,150  متاحة للبيع استثمارات

 6,961,507 6,961,507  -  8,403,390   8,403,390    -  موجودات مؤجلة، صافيضريبة 

  8,018,780   -   8,018,780   8,179,579   -   8,179,579  ، صافيممتلكات ومعدات

  20,000,000   20,000,000   -   20,000,000   20,000,000   -  وديعة نظامية

  1,485,295   1,485,295   -   1,566,122   1,566,122   -  دخل مستحق من وديعة نظامية

  -   19,970,113  (19,970,113)   -   35,190,517  (35,190,517) مطلوب إلى/ من عمليات التأمين / المساهمين*

 2,334,237,223 357,096,182  1,977,141,041 2,280,282,219 337,335,508 1,942,946,711 موجوداتالإجمالي 

       مطلوباتال

 150,485,565  443,891    150,041,674   168,046,700  534,591   167,512,109  أخرى ومطلوبات مصاريف مستحقة

  15,687,466   -   15,687,466   15,523,051   -   15,523,051  مستحق الدفعمتراكم فائض 

  195,599,123   -   195,599,123   209,544,948   -   209,544,948  دائنة تأمين إعادة أرصدة

  408,698,330   -   408,698,330   361,984,750   -   361,984,750  مكتسبة غير تأمين أقساط

  7,347,773   -   7,347,773   5,876,976   -   5,876,976  عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

 533,066,753  -  533,066,753  520,143,986   -   520,143,986  التسوية تحت مطالبات

 87,780,442  -  87,780,442  112,154,183   -   112,154,183  المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها

  5,784,231   -   5,784,231   3,541,679  -   3,541,679 عقود إيجار مطلوبات

  11,731,333   -   11,731,333   9,556,567   -   9,556,567  إحتياطيات عجز األقساط

  1,369,320  -   1,369,320  2,342,481   -   2,342,481  إحتياطيات أقساط إضافية 

  535,415,117   -   535,415,117   514,503,109  -  514,503,109 بوحدات مربوطة مطلوبات

 16,847,898  -  16,847,898 17,439,026  -  17,439,026 للموظفين الخدمة نهاية التزامات

 28,432,189 28,432,189  -  29,345,800   29,345,800    -  زكاة وضريبة دخل 

  1,485,295  1,485,295  -   1,566,122   1,566,122   -  إيرادات مستحقة الدفع إلى مؤسسة النقد العربي السعودي

 1,999,730,835 30,361,375 1,969,369,460 1,971,569,378 31,446,513 1,940,122,865  مطلوباتالإجمالي 

       الملكيةحقوق 

  200,000,000   200,000,000  -  200,000,000   200,000,000   -  رأس المال

  22,711,315   22,711,315  -  22,711,315   22,711,315   -  عالوة إصدار

 20,743,607 20,743,607 -  20,743,607   20,743,607   -  إحتياطي نظامي

 75,024,377 75,024,377 -  59,377,146 59,377,146  -  أرباح مبقاة 

 3,828,488 - 3,828,488  3,828,488   -   3,828,488  االحتياطي االكتواري اللتزامات نهاية الخدمة للموظفين

 12,198,601 8,255,508  3,943,093 2,052,285 3,056,927 (1,004,642)  لالستثمارات احتياطي القيمة العادلة

 334,506,388 326,734,807  7,771,581 308,712,841 305,888,995 2,823,846 الملكيةإجمالي حقوق 

       

 2,334,237,223 357,096,182  1,977,141,041 2,280,282,219 337,335,508 1,942,946,711 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
       

األوليةهذه البنود في قائمة المركز المالي  لم يتم إدراج  *  
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   األوليةقائمة الدخل  (ت

 
 لاير سعودي 

 المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

 2019مارس  31 2020مارس  31 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي المساهمينعمليات  عمليات التامين 

       اإليرادات

  358,921,969   -   358,921,969   205,625,130   -   205,625,130   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (67,171,659)   -  (67,171,659)  (70,994,338)   -  (70,994,338)  الخارجية  أقساط إعادة التأمين المسندة

 (1,683,396)   -  (1,683,396)  (725,753)   -  (725,753)  أقساط إعادة التأمين المسندة المحلية

 (1,347,023)   -  (1,347,023)  (4,787,979)   -  (4,787,979)  فائض الخسارة تكاليف

  289,730  -  289,730   298,340   -   298,340  إيرادات أتعاب من استثمارات مرتبطة بوحدات

 289,009,621 - 289,009,621 129,415,400  -  129,415,400 صافي أقساط التأمين المكتتبة 

 (131,881,792)  - (131,881,792)   46,713,580   -   46,713,580  في أقساط التأمين غير المكتسبة اتالتغير

 عيدي التأمين من أقساط التغيرات في حصة م
 (2,307,153)  - (2,307,153)  (13,614,205)  -  (13,614,205)  غير مكتسبة   

 154,820,676 - 154,820,676 162,514,775  -  162,514,775 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 3,468,804 - 3,468,804 3,109,049  -  3,109,049 عموالت إعادة التأمين

 158,289,480 - 158,289,480 165,623,824  -  165,623,824 اإليرادات  صافي

       
       تكاليف ومصاريف االكتتاب

 (130,569,499)  - (130,569,499)  (145,536,589)   -  (145,536,589)  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 (29,225,404)  - (29,225,404)  (25,242,232)   -  (25,242,232)  استردادات و إستحقاقات

 (7,489,410)  - (7,489,410)  (8,670,117)   -  (8,670,117)  مصاريف متكبدة متعلقة بالمطالبات

  38,521,717  -  38,521,717   36,330,516   -   36,330,516  حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة 

 (128,762,596)  - (128,762,596)  (143,118,422)  -  (143,118,422) صافي المطالبات و المزايا االخرى المدفوعة 

 (97,805,605)  - (97,805,605)   12,922,767   -   12,922,767  التغيرات في المطالبات تحت التسوية

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات 
  97,163,310  -  97,163,310   1,393,033   -   1,393,033  التسويةتحت    

 (744,539)  - (744,539)   2,174,766   -   2,174,766  عجز األقساط اتالتغيرات في احتياطي

 (138,311) - (138,311)  (973,161)   -  (973,161)  ةاألقساط اإلضافي اتالتغيرات في احتياطي

 التغيرات في المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ 
 (336,719)  - (336,719)  (24,373,741)   -  (24,373,741)  عنها، صافي   

 التغيرات في حصة معيدي التأمين من مطالبات 
  12,773,967  -  12,773,967   15,657,243   -   15,657,243  متكبدة، ولم يتم اإلبالغ عنها   

 (117,850,493) - (117,850,493) (136,317,515)  -  (136,317,515) صافي المطالبات والمزايا االخرى المتكبدة 

 7,690,849 - 7,690,849  20,912,008   -   20,912,008  التغيرات في مطلوبات مربوطة بوحدات

 7,134,819 - 7,134,819 (11,768,830)   -  (11,768,830)  من استثمارات مرتبطة بوحدات (/ ربح غير محققخسارة)

 (16,194,900)  - (16,194,900) (17,914,656)   -  (17,914,656)  تكاليف اكتتاب الوثائق

 (2,317,185)  - (2,317,185) (1,597,657)   -  (1,597,657)  اتعاب فحص واشراف

 (121,536,910) - (121,536,910) (146,686,650)   -  (146,686,650) اجمالي تكاليف ومصاريف االكتتاب

 36,752,570 - 36,752,570 18,937,174 - 18,937,174 صافي دخل االكتتاب
       ايرادات أخرى/ )مصاريف( 

 642,106 - 642,106  -  -  -  تحصيلها مخصص الديون المشكوك في

 (28,381,284) (212,620) (28,168,664) (36,934,616)  (253,165)  (36,681,451) مصاريف عمومية وإدارية

  2,684,468  1,747,240 937,228  2,878,162   1,857,239   1,020,923  دخل استثمارات

  599,126  -  599,126   149,017   -   149,017  ايرادات أخرى

 (24,455,584) 1,534,620 (25,990,204) (33,907,437)   1,604,074  (35,511,511) إجمالي مصاريف اخرى

اة والزك التخصيصالدخل للفترة قبل  )الخسارة(/ صافي
  12,296,986  1,534,620 10,762,366 (14,970,263)   1,604,074  (16,574,337) وضريبة الدخل

  -   9,686,129  (9,686,129)   - (16,574,337)   16,574,337  للمساهمين العائدالفائض  )العجز(/ صافي

 12,296,986 11,220,749 1,076,237 (14,970,263)  (14,970,263)   -  نالى المساهمي العائد بعدالدخل للفترة  )الخسارة(/ صافي

 (1,090,253) (1,090,253)  (913,611)  (913,611)   للفترة الزكاة المحمل من

 (1,259,462) (1,259,462)   236,643   236,643    ، صافيضريبة الدخل للفترة( المحمل/ )الوفر

 الدخل للفترة العائد للمساهمين بعد )الخسارة(/ صافي 
  9,947,271  8,871,034  1,076,237 (15,647,231) (15,647,231)  -  الزكاة وضريبة الدخل  
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  األوليةقائمة الدخل الشامل   ج(

 
 سعودي لاير 

 المنتهية في الثالثة أشهرلفترة  

 2019مارس  31  2020مارس  31 

  عمليات التأمين 

عمليات 
  عمليات التأمين  االجمالي  المساهمين

عمليات 
 االجمالي  المساهمين

            

  9,947,271   8,871,034   1,076,237  (15,647,231)  (15,647,231)  - الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل )الخسارة(/ صافي

            ىخرألشامل االخسارة( ال) /دخلال

بنود يمكن إعادة تصنيفها الحقاً إلى قائمة الدخل األولية في 
            فترات الحقة

            استثمارات متاحة للبيع:

  9,258,703    6,103,692    3,155,011   (11,351,556)  (6,403,821)   (4,947,735) صافي التغير في القيمة العادلة -

 (983,034)           (648,05)            (334,980)           1,205,240    679,919    525,321  ضريبة مؤجلة تتعلق بالتغير في القيمة العادلة -

 18,222,940  14,326,672  3,896,268  (25,793,547)   (21,371,133)   (4,422,414) الدخل الشامل للفترة / )الخسارة( إجمالي

            تسوية

 (1,076,237)      -     ناقص: صافي الدخل العائد لعمليات التأمين المحول 

 17,146,703      (25,793,547)      الدخل الشامل للفترة العائد للمساهمين/إجمالي )الخسارة( 
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  د(  قائمة التدفقات النقدية األولية
 

 لاير سعودي 

 المنتهية في أشهر لفترة الثالثة 

 2019مارس  31 2020مارس  31 
 اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التأمين اإلجمالي عمليات المساهمين عمليات التامين 

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 الزكاةو التخصيص قبل للفترة الدخل )الخسارة(/ صافي
  12,296,986   11,220,749   1,076,237  (14,970,263) (14,970,263)  - دخل ضريبةو

       تعديالت لبنود غير نقدية وبنود أخرى:

  413,240   -   413,240   709,741   -   709,741  استهالك ممتلكات ومعدات

  148,880   82,219   66,661   166,667   102,463   64,204  راتإطفاء عالوة االستثما
 (382,481)           -  (382,481)           -  -  -  تحصيلها في مشكوك مدينة تأمين إعادة ذمم عكس

 (33,075)   -  (33,075)   -  -  - ومعدات ممتلكات بيع من أرباح

ومبالغ  تحصيلها مخصص ذمم ميدنة مشكوك في
 (266,567)          - (266,567)           -  -  - مشطوبة

  1,083,757         -   1,083,757      593,007  -  593,007 نهاية الخدمة للموظفينالتزامات مخصص 
 غير محققة عن استثمارات مربوطة (أرباحخسارة/ )
 (7,134,819)   -  (7,134,819)   11,768,830  -  11,768,830 بوحدات

  -  (9,686,129)   9,686,129   -  16,574,337  (16,574,337)  *التأمين عمليات فائض من المساهمين حصة

  (3,438,555)  1,706,537   (1,732,018) 4,509,082  1,616,839 6,125,921 

       التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

  2,711,179   -   2,711,179  (2,962,714)  - (2,962,714)  أرصدة اعادة تأمين مدينة

 (120,757,462)  -  (120,757,462) (24,996,327) - (24,996,327)  مدينةأقساط تأمين 

  2,307,153  -  2,307,153   13,614,205  -  13,614,205  مكتسبة غير أقساط من التأمين معيدي حصة

 (97,163,310)  - (97,163,310)  (1,393,033)  - (1,393,033)  التسوية تحت مطالبات من التأمين معيدي حصة

  يتم ولم متكبدة مطالبات من التأمين معيدي حصة
 (12,773,967)  - (12,773,967)  (15,657,243)  - (15,657,243)  عنها اإلبالغ   

 (8,127,640)   -  (8,127,640)   2,295,681  -  2,295,681  تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

 (9,083,518) - (9,083,518)  781,344  -  781,344  موجودات استخدام حق

  11,417,331   -   11,417,331   9,632,114  -  9,632,114  استثمارات مربوطة بوحدات

 (22,836,115) (1,969,451)  (20,866,664)  7,181,951  (2,131,380)   9,313,331  مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى 

 10,869,590 (105,544)  10,975,134  17,561,135   90,700   17,470,435  أخرى ومطلوبات مستحقةمصاريف 

  18,690,307   -   18,690,307   13,945,825  -  13,945,825  أرصدة إعادة تأمين دائنة

 131,881,792  - 131,881,792 (46,713,580) - (46,713,580)  أقساط تأمين غير مكتسبة

 (578,792)   -  (578,792)  (1,470,797)  - (1,470,797)  عموالت اعادة تأمين غير مكتسبة

 5,829,713 - 5,829,713 (2,242,552) - (2,242,552) عقود إيجار مطلوبات

 (7,690,849)   -  (7,690,849)  (20,912,008) - (20,912,008)  مطلوبات مربوطة بوحدات

 97,805,605     -  97,805,605   (12,922,767) - (12,922,767)  مطالبات تحت التسوية

  336,719   -  336,719    24,373,741  -  24,373,741  مطالبات متكبدة ولم يتم االبالغ عنها

  744,539   -   744,539  (2,174,766)  - (2,174,766)  عجز األقساط اتإحتياطي

  138,311   -   138,311   973,161  -  973,161  ةأقساط إضافي اتإحتياطي

  (42,484,505)  (334,143) (42,818,648)  10,304,663 (458,156)  9,846,507 

 (814,736)  -  (814,736)  (1,879)   -  (1,879)  نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين التزامات

 (361,079)  - (361,079)  (164,415)   -  (164,415)  الفائض المدفوع لحملة الوثائق

 (792,837)  (792,837) -   -   -   -  زكاة وضريبة الدخل المدفوعة

 7,877,855  (1,250,993) 9,128,848 (42,984,942) (334,143)  (42,650,799)  يةالتشغيل األنشطة منالناتج / )المستخدم في(صافي النقد 

       االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  17,000,000   12,000,000  5,000,000  -   -   -  متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

  33,075  -  33,075   -   -   -  ومعدات ممتلكات بيع من متحصالت

 (1,010,565)  - (1,010,565)  (870,540)   -  (870,540)  ومعدات ممتلكات إلى إضافات

 16,022,510  12,000,000 4,022,510  (870,540) - (870,540)  االستثماريةاألنشطة الناتج من / )المستخدم في( صافي النقد

       التمويلية األنشطة من النقدية التدفقات

 عمليات/ التأمين)عمليات  إلى/ من مطلوب
 - (35,054,643) 35,054,643  -  (31,794,741)   31,794,741  (*المساهمين  

 - (35,054,643)  35,054,643  -  (31,794,741)  31,794,741  التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

  23,900,365  (24,305,636)   48,206,001  (43,855,482) (32,128,884) (11,726,598)  هيعادل وما النفد في التغير صافي

  93,134,538   45,412,035   47,722,503   148,865,617   61,819,191   87,046,426  بداية الفترة في هيعادل وما النقد

  117,034,903   21,106,399   95,928,504   105,010,135   29,690,307   75,319,828  نهاية الفترة في هيعادل وما النقد

       معلومات غير نقدية:
 تغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة

 9,258,703   6,103,692   3,155,011   11,351,556   6,403,821   4,947,735  للبيع

  983,034  648,054               334,980  (1,205,240)  (679,919)            (525,321)  ضريبة دخل مؤجلة
 

 .األوليةفي قائمة التدفقات النقدية  لم يتم إدراج هذه البنود  *
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 ة التصنيف االرقامإعاد-19

          
 الحالية .تم إعادة تصنيف بعض ارقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة 

 

 أحداث الحقة -20
 

لجميع شركات  2020مايو  8)"التعميم"( بتاريخ  189، أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي التعميم رقم 19-استجابة لوباء كوفيد 
التأمين في المملكة العربية السعودية. من بين مختلف األمور األخرى المتعلقة بقطاع التأمين، يوجه التعميم جميع شركات التأمين 

ضافية لمدة توفير تغطية إباإلضافة الى لمدة شهرين  لألفرادتأمين المركبات جميع وثائق التأمين القائمة على لتمديد فترة صالحية 
المكتتبة في غضون شهر واحد من هذا التعميم والسماح لشركات التأمين بعدم  لألفراد لتأمين المركبات الوثائق الجديدةشهرين لجميع 

دفع أقساط التأمين. تعتقد اإلدارة أن متطلبات التعميم هذه هي حدث غير معد ل وبالتالي لم بن عليه إلغاء الوثيقة في حالة إخفاق المؤم
 . الموجزةالقوائم المالية األولية يتم تعديل 

 
 الموجزة األوليةاعتماد القوائم المالية  -21

 
 .(2020 يونيو 07 الموافق) هـ1441 شوال 15في  من قبل مجلس اإلدارة الموجزة األوليةهذه القوائم المالية  تم اعتماد 

 
  

 
 




