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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة 
اأعزائي امل�شاهمني،،

اأنه ي�شرفني وي�شرين اأن اأقدم لكم - بالنيابة عن جمل�س االإدارة - التقرير ال�شنوي التا�شع والقوائم املالية ل�شركة األيانز ال�شعودي 
الفرن�شي للتاأمني التعاوين، واخلا�س بال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016.

�شكل ال�شوق املحلي حتديًا يف ظل الو�شع االإقت�شادي احلايل. وقد تعاملت ال�شركة مع هذه التحديات عرب الرتكيزعلى قطاعي التاأمني العام واملركبات.

نظرنا اإىل هذه التحديات على اأنها فر�شة للتطوير مما دفع بنا اإىل اإطالق "اإ�شرتاتيجية التجديد" والتي تركز على احللول الرقمية واخلربة الفنية والنمو 
باالإ�شافة اإىل خلق بيئة عمل متنح اجلميع فر�شة النمو والتطور.

تهدف جميع هذه املبادرات اإىل تقدمي خدمة ال مثيل لها للعميل يف جميع املراحل.

مت اإطالق حملة لقيا�س ر�شى العمالء يف 2016 و�شوف ي�شتمر العمل بها خالل عام 2017 لقيا�س جودة خدماتنا للعمالء يف جميع مراحل البيع وما بعده بهدف 
حت�شني وتطوير ر�شى العمالء.

مت ا�شتحداث نظام جديد ملعاجلة املطالبات اإلكرتونيًا مما ي�شمن ال�شرعة والكفاءة يف خدمة عمالئنا.

كما طورت ال�شركة حاًل رقميًا الإ�شدار عرو�س تاأمني ال�شيارات ب�شكل �شريع وبناء على عدد من املعطيات. �شيتم اإطالق هذه االأداة ب�شكل ر�شمي لعمالء تاأمني 
املركبات االأفراد يف عام 2017.

�شاعدت هذه املبادرات ال�شركة يف حتقيق �شايف الربح - قبل الزكاة وال�شريبة - بقيمة 24.4  مليون ريال �شعودي يف عام 2016. بهذا تكون و�شلت ال�شركة اإىل 
اأعلى م�شتوى اأرباح منذ تاأ�شي�شها عام 2007. وميثل هذا الربح منوًا بن�شبة 2.5% مقارنًة مع عام 2015 وهو نتيجة �شيا�شة االإكتتاب ومبادرات الت�شويق واخلدمات 

اخلا�شة بال�شركة املطبقة خالل ال�شنوات املا�شية.

على �شعيد امل�شوؤولية االإجتماعية اأقامت ال�شركة دوري كرة قدم حملي جمع بني 16 فريق للنا�شئني. اختتم الدوري باإختيار العبني اثنني ترتاوح اأعمارهم بني 
الرابعة ع�شر وال�شاد�شة ع�شر لل�شفر اإىل اأملانيا ومتثيل اململكة يف مع�شكر األيانز لكرة القدم للنا�شئني ملدة 6 اأيام. ويقام املع�شكر �شنويًا يف مدينة ميونخ، اأملانيا 

بالتعاون بني جمموعة األيانز العاملية وعمالق الدوري االأملاين فريق بايرن ميونخ. يوفر املع�شكر الفر�شة حلوايل 75 نا�شئًا من حول العامل للتدرب مع الفريق 
والتعرف على حياة جنوم كرة القدم املحرتفني باالإ�شافة اإىل ثقافات امل�شاركني املختلفة.

�شين�شب تركيزنا يف 2017على حت�شني خدمتنا لعمالئنا وتطوير حلول بيع اإلكرتونية لقطاع االأفراد. على �شعيد التاأمني البنكي �شتدعم عرو�س البيع واخلدمات 
تطوير البيع املبا�شر يف هذا القطاع. اأما بالن�شبة لعمالء التاأمني البنكي من موؤ�ش�شات و�شركات �شغرية �شرتكز ال�شركة على العالقة املميزة بني البنك ال�شعودي 

الفرن�شي وعمالئه لتو�شيع ن�شاطاتها البيعية. كما اأن الرتكيز على موظفينا وتطويرهم �شيكون دورًا اأ�شا�شيًا يف بناء ثقافة تكافىء اجلهود دون ا�شتبعاد اأي �شخ�س.

 اأود اأن اأعرب عن اإمتناين خلادم احلرمني ال�شرفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود، وويل عهده االأمني االأمري حممد بن نايف بن عبدالعزيز اآل �شعود، وويل 
ويل العهد االأمري حممد بن �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود - حفظهم اهلل - على دعمهم امل�شتمر لقطاع التاأمني داخل اململكة العربية ال�شعودية.

كما اأ�شكر موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، جمل�س ال�شمان ال�شحي التعاوين، هيئة �شوق املال ووزارة التجارة وال�شناعة. واأغتنم هذه الفر�شة الأ�شكر اأع�شاء 
جمل�س االإدارة واملوظفني على دعمهم وتفانيهم.

عبدالرحمن ال�شغري
رئي�س جمل�س االإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة
ي�شر جمل�س اإدارة �شركة األيانزال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين اأن يقدم مل�شاهميها التقريرال�شنوي التا�شع  والبيانات املالية 

املدققة لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016

يف ما يلي اأهم التطورات والن�شاطات والنتائج املالية:

1. املقدمة
اإن �شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين هي �شركة م�شاهمة تاأ�ش�شت بناًء على قرار جمل�س الوزراء رقم 233 بتاريخ 1427/9/16هـ املوافق 

2006/10/9م و بناًء على املر�شوم امللكي رقم 60/م بتاريخ 1427/9/18هـ املوافق 2006/10/11م. 

بلغ راأ�س املال التاأ�شي�شي املدفوع لل�شركة  100 مليون ريال �شعودي ومت زيادته اإىل 200 مليون ريال �شعودي يف اأبريل  2010 من خالل اإ�شداراأ�شهم حقوق اأولوية، 
حيث اأ�شبح العدد االإجمايل لالأ�شهم 20 مليون �شهم. وتتوزع ملكية اأ�شهم �شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين لل�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 

2016 على النحو التايل :

BSF البنك ال�شعودي الفرن�شي    %32.50    ◽
األيانز فرن�شا العاملية – )التي متلكها األيانز اأ�س اإي بالكامل(   %16.25    ◽

األيانز مينا القاب�شة برمودا )التي متلكها األيانز اأ�س اإي بالكامل(   %16.25    ◽
◽    من �شمن 35% املتبقية اململوكة للم�شاهمني، ميلك امل�شاهمني التاليني اأكرث من 1% من اأ�شهم ال�شركة:

4.6% علي حممد القحطاين  
1.6% معاذ عبداهلل حمفوظ  

1.1% في�شل حممد اجلميعي  

وقد ح�شلت ال�شركة على ترخي�س ممار�شة العمل )ت�شريح: ت م ن/20083/11( من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي يف تاريخ 1429/02/30هـ املوافق 
2008/03/08م، وقد مت جتديده بنجاح لفرتة ثالث �شنوات اأخرى يف 1432/02/30هـ املوافق 2011/02/05م و 1435/02/29 هـ املوافق لـ 2014/1/1 م و 

1438/02/28 هـ  املوافق لـ 2016/11/28 لثالث �شنوات اأخرى.

2. الروؤية والر�سالة وال�سرتاتيجية \
روؤيتنا

اأن نكون من اأف�شل �شركات التاأمني ال�شعودية بخبـــرات عامليـــة وروؤيــــة حمليــة،
           لتقديــم خدمــات ومنتجــات على م�شتـــوى عاملي يف كافة جماالت العمل،
                مع االإنت�شار يف جميع اأنحاء اململكة م�شتخدمني قنوات توزيع متعددة،
                                ومن خالل موظفينا اأ�شحاب الكفاءات واخلربات املتميزة

ر�شالتنا
بنــاء الثـقـــة وتقديـــم حلول تاأمينية �شاملة 

ا�شرتاتيجيتنا
توفري خدمات تاأمينية لكافة جماالت العمل من خالل ثالث حماور اأ�شا�شية للتطوير:

◽   البنك ال�شعودي الفرن�شي: لتقدمي التاأمني البنكي لالأفراد وال�شركات.  

◽   فريق الت�شويق اخلا�س: لتقدمي حلول تاأمينية تلبي احتياجات االأفراد.  
◽   �شركات و�شاطة التاأمني وامل�شت�شارين املوؤهلني: لتقدمي خدمات التاأمني ال�شامل لل�شركات.   

اإن حمور اهتمام ال�شركة يف ال�شنوات االأوىل هو اال�شتثمار يف تطوير قنوات التوزيع ورفع م�شتوى االأداء، وذلك لتوفرياخلدمات يف جماالت التاأمني املختلفة مثل 
تاأمني املمتلكات وامل�شوؤولية املدنية، والتاأمني ال�شحي، وبرامج احلماية واالإدخار.

قيمنا
اخلربة، امل�شداقية و االإ�شتمرارية.
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3. اأهم التواريخ والتطورات
�شهدت األيانز ال�شعودي الفرن�شي العديد من التطورات املميزة منذ تاأ�شي�شها واأهمها:

2014 2015

2012
2010
2008

2006

يناير
جتديد رخ�شة بيع منتجات التاأمني العام، ال�شحي واحلماية 

واالإدخار لثالث �شنوات اأخرى.
مايو

مت تعيني ال�شيد عمار اخل�شريي رئي�شًا ملجل�س اإدارة ال�شركة.
�سبتمرب

موافقة موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي على منتجي تاأمني 
م�شوؤولية املدراء وتاأمني اأخطاء املمار�شات الطبية.

نوفمرب 
زيارة ال�شيد اأوليفر باتي املدير التنفيذي القادم ملجموعة 

األيانز العاملية )اإعتبارًا من ال�شابع من مايو 2015( ل�شركة 
األيانز ال�شعودي الفرن�شي يف الريا�س.

�سبتمرب
زيارة ال�شيد �شريجو بالبينو ع�شو جمل�س اإدارة جمموعة األيانز 

امل�شوؤول عن غرب وجنوب اأوروبا وال�شرق االأو�شط واأفريقيا 
والهند.
�أكتوبر

موافقة موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي على منتج التاأمني 
لتاأ�شرية الزيارة.

اإطالق نظام �شري العمل االآيل لق�شم املطالبات يف املركز 
الرئي�شي والفروع.

نوفمرب
اإطالق املبادرات االإ�شرتتيجية اجلديدة املن�شبه على االإهتمام 

بالعمالء وتقدمي خدمات تقنية جديدة.
دي�سمرب

حتقيق اأعلى م�شتوى �شايف اأرباح - قبل الزكاة وال�شريبة - 
لل�شركة منذ تاأ�شي�شها عام 2007.

يناير
اأعادت ال�شركة هيكلة ق�شم املبيعات املبا�شر ملبيعات االأفراد 

وكما اأعادت هيكلة فروع ال�شركة.
�أغ�سط�س 

اأعادت ال�شركة هيكلة ق�شم مبيعات ال�شركات وذلك خلدمة 
العمالء وال�شركات ب�شكل اأف�شل.

�إبريل 
اأنهت ال�شركة عملية اإ�شداراأ�شهم حقوق اأولوية ) 10 مليون 

�شهم( وبذلك اأ�شبح راأ�س املال 200 مليون  ريال.
نوفمرب

اإكتمال عملية نقل حمفظة التاأمني البنكي من البنك 
ال�شعودي الفرن�شي.

مار�س
احل�شول على رخ�شة ممار�شة العمل من موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي.
�سبتمرب

نقل املكتب الرئي�شي اإىل مقر جديد يف الريا�س وح�شول 
ال�شركة على اأول موافقة ملنتجاتها.

نوفمرب
موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي توافق على نقل حمفظة 

�شركة اإن�شعودي للتاأمني وذلك با�شتثناء ال�شهرة. 

�كتوبر
ح�شول املوؤ�ش�شني على ترخي�س تاأ�شي�س ال�شركة ح�شب 

املر�شوم امللكي رقم 60 /م.

2013
2011
2009

2007

يناير
اإطالق من�شة موحدة لكل قنوات البيع ومن �شمنها ق�شم 

دعم املبيعات.
�أغ�سط�س 

تعيني اإكزافيري دينيز كرئي�س تنفيذي لل�شركة بعد اإنتهاء 
والية اأنطوان عي�شى.

فرب�ير 
مت جتديد رخ�شة ممار�شة العمل من موؤ�ش�شة النقد العربي 

ال�شعودي لثالث �شنوات اأخرى.
يونيو 

اإطالق منتجات احلماية واالإدخار الذهبية املتوافقة مع 
ال�شريعة االإ�شالمية. 

يناير 
اكتمال عملية نقل حمفظة تاأمني �شركة اإن�شعودي ودجمها يف 

امليزانية االإفتتاحية لعام 2009.
مار�س 

ح�شول ال�شركة على املوافقة على منتجات احلماية واالإدخار 
لالأفراد. 

نوفمرب
ح�شول ال�شركة على املوافقة على منتجات التاأمني البنكي 

للحماية واالإدخار.

مار�س
طرح اأ�شهم ال�شركة لالإكتتاب العام.

يونيو
اإنعقاد اجلمعية العمومية التاأ�شي�شية.

فرب�ير2016
االإطالق الر�شمي الإ�شرتاتيجية 

التجديد واإعالنها للموظفني.
فرب�ير

�شاركت ال�شركة يف اجلناح االأملاين يف 
مهرجان اجلنادرية.

نوفمرب
مت جتديد رخ�شة الت�شغيل  من موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي لثالث �شنوات اأخرى.  
دي�سمرب 

اإن�شاء مركز خدمة عمالء متكامل مع رقم 
جماين.
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4. الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لل�شركة للفرتة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 مو�شحًا كاالأتي:

*اإ�شتقال اإعتبارًا من 31 اأغ�شط�س 2016

5. الإدارة العليا
االإدارة العليا لل�شركة مو�شحة فيما يلي:

املوؤهالت العلميةتاريخ امليالدالوظيفةاالإ�شم
ماج�ستري يف �لهند�سة �لتجارية.1968الرئي�س التنفيذياإكزافيري دينيز 

ماج�ستري يف �لعلوم، بكالوري�س هند�سة مدنية 1957نائب الرئي�س التنفيذيحممد ب�شراوي 

بكالوري�س �إد�رة �لأعمال1963رئي�س ق�شم املوارد الب�شرية والعالقات احلكوميةمديني ال�شمريي

ماج�ستري يف �لعلوم1957رئي�س اإدارة الت�شويق�شيد ح�شن

بكالوري�س يف �لتاأمني و�لعلوم �لإكتو�رية1982رئي�س ق�شم اإعادة التاأمني واالإكتواريةاأنطوان اأبو في�شل*

بكالوريو�س يف �ملالية و�ملحا�سبة1979املدير املايل التنفيذيحممد قوبر
*اإ�شتقال اإعتبارًا من 31 اأغ�شط�س 2016

6. املوارد الب�سرية
من �شمن اإ�شرتاتيجية التجديد اخلا�شة بال�شركة، مت اإطالق مبادرات تعنى بتكوين ثقافة تكافىء املوظفني وجهودهم. نحن ن�شعى للتميز يف كل خطوة من مراحل خدمتنا للعميل لذا فاأنه من املهم 

لنا اأن ندعم موظفينا وتوجهيهم ليبادروا هم اأي�شًا من طرفهم بتح�شني اخلدمة التي يقدموها. تابعت األيانز ال�شعودي الفرن�شي جهودها يف عام 2016 للحفاظ على ن�شبة ال�شعوديني والتي بلغت 
61.7% من تاريخ 31 دي�شمرب 2016.





* 
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7. التغطية اجلغرافية
اإن فروعنا يف اململكة العربية ال�شعودية تغطي املناطق اجلغرافية التالية: 

الهاتف والفاك�سالعنوانالفرع
هاتف:   3000 821 )11( 966+طريق خري�س، كوبري اخلليج، امللز – الريا�س اململكة العربية ال�شعودية �شندوق بريد3540 الريا�س 11481�ملكتب �لرئي�سي  - �لريا�س

فاك�س:   3999 821 )11( 966+
جناح 102، الدور االأول اإيوان �شنرت )�شركة املجوهرات النادرة ( ، �شارع اإبراهيم اجلفايل، حي االأندل�س، جدة فرع جدة 

- اململكة العربية ال�شعودية
هاتف:   0229 283 )12( 966+
فاك�س:   2589 283 )12( 966+

�شارع امللك عبد العزيزفرع �ملدينة
اأبراج الديويل مقابل كتابة العدل 

هاتف:   0627 834 )14( 966+
فاك�س:   3788 834 )14( 966+

�شارع االأ�شرعةفرع �لدمام 
مبنى الريفيريا

هاتف:   0385 802 )13( 966+
فاك�س:   0392 802 )13( 966+

طريق امللك عبدالعزيز، برج ال�شرق، الدور الثالثفرع �خلرب
مكتب رقم 12

هاتف:   2671 898 )13( 966+
فاك�س:   2646 898 )13( 966+

هاتف:   4521 531 )13( 966+الدور االأول، برج احلر�شان طريق الظهران، حي املربزفرع �لح�ساء
فاك�س:   8118 582 )13( 966+

8. منتجات وخدمات ال�سركة
تقدم �شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين خدمات التاأمني ال�شامل لل�شركات واالأفراد. يف جمال احلماية )تاأمني املمتلكات وامل�شوؤوليات( تقدم األيانز 

ال�شعودي الفرن�شي �شل�شلة متكاملة من حلول اإدارة املخاطر مدعومة مبجموعة متنوعة من منتجات التاأمني املوجهه لل�شركات واالأفراد، ويف جمال تاأمني احلماية و 
االإدخار والتاأمني ال�شحي فاإن ال�شركة لها دور رائد يف جمال تخطيط منافع وتعوي�شات املوظفني باالإ�شافة اإىل خطط االإدخار للتعليم اأو للتقاعد وبرامج التاأمني 

ال�شحي.
تقدم ال�شركة حلواًل تاأمينية لالأفراد وال�شركات ح�شب ما يلي:

حلول التاأمني البنكيحلول االأفرادحلول ال�شركات
حماية و�دخارحماية و�دخارمز�يا �ملوظفني

االأجنال )تعليم(وعد االأ�شرة الذهبي )حماية(برامج احلماية و ال�شحة اجلماعية
الغد )تقاعد(وعد االأجيال الذهبي )تعليم(التاأمني على العمالة

حماية و�دخار)تكافلي(وعد اال�شتقرار الذهبي )تقاعد(احلوادث ال�شخ�شية للمجموعات
تكافل االأجنال )تعليم(ممتلكات، و�إ�سابات، و�سحة�لأعمال �لهند�سية و�ملعمارية

تكافل الغد )تقاعد(تاأمني املمتلكات والقاطننيالتاأمني ال�شامل للمقاوالت
 ممتلكات، و�إ�سابات، و�سحةتاأمني ال�شياراتتاأمني ال�شامل لالأعمال االإن�شائية

تاأمني ال�شيارات ال�شاملالتاأمني ال�شحيتاأمني اأعطال االآالت واملعدات
تاأمني ال�شيارات الطرف الثالثتاأمني احلوادث ال�شخ�شيةتاأمني املعدات االإلكرتونية والكهربائية

تاأمني ال�شفرتاأمني ال�شفرتاأمني الغاليات وماكينات ال�شغط
تاأمني من�شاآت املقاولني واالآالت

�ملمتلكات و�لإ�سابات
التاأمني ال�شامل للممتلكات

التاأمني �شد احلريق وال�شرقة وال�شطو و تاأمني االأموال

التخريب واالإرهاب
اأ�شاطيل املركبات

�لتاأمني �سد �مل�سئولية �ملدنية
التاأمني �شد الغري
م�شئولية املنتجات

امل�شوؤولية العامة
�شندات التغطية امل�شرفية

اجلرائم االإلكرتونية
�لبحرية و�ل�سحن

تاأمني عمليات �لئتمان
تاأمني م�سوؤولية �ملدر�ء

تاأمني �أخطاء �ملمار�سات �لطبية
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9. املوؤ�سرات املالية

اأ( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة
بلغ اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة 836.2  مليون ريال �شعودي لفرتة االإثنى ع�شر �شهرًا املنتهية يف دي�شمرب 2016 مقارنة بـ   803.2  مليون ريال �شعودي لنف�س 

الفرتة املنتهية يف دي�شمرب2015 مبقدار زيادة بلغت 4.1%. يظهر اجلدول التايل اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب قطاعات العمل:

20162015201420132012مليون ريال �شعودي

686.3632.2546.3568.3416.6◽    ممتلكات ، م�شوؤوليات وتاأمني
299.0199.0155.2153.585.1اأ(  تاأمني املركبات 

74.0107.2116.6152.975.6ب(التاأمني الهند�شي
123.8103.155.361.682.3ج( التاأمني ال�شحي

189.5222.9219.2200.3173.6د(  تاأمينات عامة اخرى

149.9171.0178.8177.6204.6◽    احلماية و االإدخار

اإرتفعت االأق�شاط املكتتبة لتاأمني املمتلكات وامل�شوؤوليات والتاأمني ال�شحي بن�شبة 8.6% مقارنة بال�شنة املا�شية )2015( ويعود ذلك لنمو يف تاأمني املركبات بلغ 
50.3% ومنو التاأمني ال�شحي بن�شبة 20%. تاأثر قطاع التاأمني الهند�شي وغريها من القطاعات العامة بالو�شع االإقت�شادي فانخف�شت بن�شبة 20.1% يف اإجمايل 

االأق�شاط املكتتبة بينما اإنخف�شت قيمة االأق�شاط املكتتبة لتاأمني احلماية واالإدخار بن�شبة 12.3% مقارنة بال�شنة املا�شية )2015( لالأ�شباب االإقت�شادية عينها،

ميثل قطاعي تاأمني املركبات وال�شحي 50.5% من حمفظة ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 37.6% يف دي�شمرب 2015.
بالرغم من اإ�شدار جميع اأق�شاط التاأمني من املكتب الرئي�شي يف الريا�س، فاإن عمليات الت�شويق موزعة على مكاتب متعددة يف اململكة العربية ال�شعودية.

فيما يلي تو�شيح حجم اأق�شاط التاأمني يف كل منطقة:

20162015201420132012مليون ريال �شعودي

611.0582.6455.4469.0385.1املنطقة الو�شطى
99.8126.1111.3146.6149.1املنطقة الغربية

125.494.5158.4130.387.0املنطقة ال�شرقية
 

ب( �شايف االأق�شاط املكت�شبة
بلغ �شايف االأق�شاط املكت�شبة بعد اإ�شتقطاع ح�شة اإعادة التاأمني واإحتياطي االأق�شاط الغري مكت�شبة 500  مليون ريال �شعودي لفرتة االإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف 

دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 388.2 مليون ريال �شعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�شمرب2015.
حتتفظ ال�شركة بالق�شم االأكرب من عملياتها يف قطاعي تاأمني املركبات والتاأمني ال�شحي بينما تعيد تاأمني اجلزء االأكرب من عملياتها يف قطاع التاأمني الهند�شي 
وغريه من القطاعات العامة نظرًا حلجم املخاطر والتعر�س لها. ونظرًا للزيادة يف اأق�شاط تاأمني املركبات وال�شحي فقد �شهد �شايف االأق�شاط املكت�شبة يف عام 

2016 زيادة بلغت 28.8% مقارنة بالعام املا�شي )2015(.
ميثل قطاعي تاأمني املركبات وال�شحي 50.5% من حمفظة ال�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 37.6% يف دي�شمرب 2015.

ج( التغري يف االإحتياطي احل�شابي
بلغ التغري يف االإحتياطي احل�شابي التابع ملنتجات احلماية واالإدخار)0.9( مليون ريال �شعودي لفرتة االإثنى ع�شر �شهرًا املنتهية يف دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 0.8 

مليون ريال �شعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�شمرب 2015 نتيجة التاأثري ال�شايف لالأق�شاط املكتتبة، االإ�شرتدادات واإعادة تقييم الوحدات املربوطة باالإ�شتثمارات.
بلغت االأرباح الغري حمققة عن االإ�شتثمارات املربوطة بالوحدات املتعلقة مبنتجات احلماية واالإدخار 14.6 مليون ريال �شعودي لفرتة االإثنى ع�شر �شهرًا املنتهية يف 

دي�شمرب 2016 مقابل 0.7 مليون ريال �شعودي يف 2015 ويعود ذلك لتقلبات اأ�شعار الوحدات اال�شتثمارية يف ال�شوق املايل.

د ( االإيرادات االأخرى
متثل االإيرادات االأخرى ايرادات ناجتة عن اال�شتثمارات املتوفرة للبيع والتي مت تخ�شي�شها لعمليات التاأمني ، وقد بلغت 8.0 مليون ريال �شعودي يف 2016 مقابل 

6.4 مليون ريال �شعودي يف 2015.
ويعود �شبب ارتفاع االإيرادات االأخرى اإىل ارتفاع عائدات االإ�شتثمارات املتوفرة للبيع وارتفاع الدخل من العمليات االإ�شتثمارية االإ�شرتاتيجية )جنم( وغريها من 

االتفاقيات )منافذ(.
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هـ( �شايف املطالبات املتكبدة
بلغ �شايف املطالبات املتكبدة بعد اإ�شتقطاع ح�شة اإعادة التاأمني واالإحتياطي )376.5( مليون ريال �شعودي لفرتة االإثنى ع�شر �شهرًا املنتهية يف دي�شمرب 2016 

مقارنًة بـ )277.9( مليون ريال �شعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�شمرب2015. ميثل ذلك ارتفاع يف املطالبات بن�شبة 35.4% عن ال�شنة املا�شية 2015. ويعود 
�شبب هذا االإرتفاع اإىل زيادة حجم العمليات يف تاأمني املركبات والطبي بن�شبة منو بلغت )40%( يف 2016 مقارنة بالعام املا�شي 2015.

و( �شايف العموالت
بلغت العموالت املدفوعة للمبيعات بعد خ�شم العموالت امل�شتلمة من معيدي التاأمني )31.4( مليون ريال �شعودي لفرتة االإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف دي�شمرب 2016 

مقارنًة بـ )20.1( مليون ريال �شعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�شمرب 2015. ويعود هذا ب�شكل رئي�شي اإىل التحول نحو قطاعي تاأمني املركبات والطبي حيث ال 
يوجد عموالت مكت�شبة من اإعادة التاأمني.

ز( امل�شاريف العمومية
بلغ اإجمايل م�شروفات ال�شركة خالل عام 2016  تكاليف عمليات تاأمني قدرها )75.9( مليون ريال �شعودي، وذلك مقارنًة بـاإجمايل م�شروفات بلغ )70.5( 

مليون ريال �شعودي خالل عام 2015. كما حتملت ال�شركة عام 2016 م�شاريف بقيمة )3.1( مليون ريال �شعودي خم�ش�شة لعمليات امل�شاهمني مقارنة مب�شاريف 
بلغت قيمتها )0.9( مليون ريال �شعودي خالل عام 2015.

يعود هذا االإرتفاع اإىل م�شاريف متكبدة يف �شبيل تعزيز هيكلية ال�شركة  باالإ�شافة اإىل ر�شوم ا�شت�شارات حمملة على قائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني تخدم الهدف 
عينه.  

ح( الفائ�س من عمليات التاأمني )النتائج الت�شغيلية(
اأظهرت النتائج التقنية قبل عوائد اإ�شتثمار امل�شاهمني وقبل امل�شاريف العمومية اأو امل�شروفات العامة للم�شاهمني فائ�شًا ي�شاوي  26.5 مليون ريال �شعودي لفرتة 
االإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف دي�شمرب 2016 مقارنًة بفائ�س قدره 22.5 مليون ريال �شعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�شمرب 2015  والذي ميثل اإرتفاعًا ب %18.
يعود �شبب اإرتفاع �شايف الدخل قبل الزكاة اإىل االأداء املمتاز بقطاعات التاأمني العام مع ن�شبة تكاليف جممعة 93% لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016 م . وجتدر 
االإ�شارة اإىل اأن هذه النتائج الت�شغيلية جاءت بعد قرار االإدارة بتخ�شي�س اإحتياطي عجز اأق�شاط بلغ 5.3 مليون ريال �شعودي ملواجهة اأي خ�شائر ج�شدية حمتملة 

من حوادث املركبات.
اتخذت االإدارة هذا القرار بعد �شدور تعميم من وزارة ال�شحة ين�س على اأن تكلفة عالج االإ�شابات اجل�شدية الناجتة عن حوادث ال�شيارات والتي تعالج يف 

امل�شت�شفيات العامة �شوف تقع على عاتق �شركات التاأمني بدًءا من تاريخ التعميم ولي�س على امل�شت�شفيات العامة.
ملحوظة: اإن االأرباح الت�شغيلية املعلنة يف تداول متثل االأرباح الت�شغيلية املو�شحة اأعاله بقيمة 26.5 مليون ريال يف 2016 خم�شومًا منها اإعادة تقييم اإ�شتثمارات 

حملة الوثائق بقيمة 14.6 مليون ريال يف 2016. ويعود هذا اإىل �شرورة التما�شي مع متطلبات االإعالن على موقع تداول وال يعك�س االأرباح الت�شغيلية احلقيقية.

ط( اال�شتثمارات
تق�شم اإ�شتثمارات ال�شركة باإ�شتثناء اإ�شتثمارات احلماية واالإدخار املربوطة بوحدات كما يف دي�شمرب 2016 على النحو التايل:

20162015201420132012مليون ريال �شعودي

77.256.868.65233.3النقدية و �شبه النقدية
237.2226.6213.5183.9172.1ال�شكوك / ال�شناديق

3.23.23.23.23.2االكتتاب يف �شركات جنم و نك�شت كري
- - ---مقتناة حتى تاريخ اال�شتحقاق

بلغت عوائد االإ�شتثمار باإ�شتثناء االأرباح غري املحققة لالإ�شتثمارات املربوطة بوحدات برامج احلماية واالإدخار وباإ�شتثناء االإيرادات االأخرى 6.3 مليون ريال 
�شعودي كما يف دي�شمرب 2016 مقارنة بـ 7.4 مليون ريال �شعودي يف دي�شمرب 2015. كما بلغت ح�شة امل�شاهمني يف عوائد االإ�شتثمار 3.7 مليون ريال �شعودي كما يف 

دي�شمرب 2016 مقارنًة بـ 4.5 مليون ريال �شعودي كما يف دي�شمرب 2015.

ي( �شايف الدخل  )قبل الزكاة وال�شريبة(
اأظهرت النتائج لالإثنى ع�شر �شهرًا املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016، وهي ال�شنة املالية التا�شعة، �شايف الربح  قبل الزكاة وال�شريبة بلغ 24.4 مليون ريال �شعودي 
بعد توزيع 10% من �شايف عمليات التاأمني الفائ�س للتوزيع بلغ 2.6 مليون ريال مقارنًة بربح بلغ 23.8 مليون ريال �شعودي يف 31 دي�شمرب 2015 بعد توزيع %10 

من �شايف عمليات التاأمني الفائ�س للتوزيع بلغ 2.2 مليون ريال. ويرجع هذا االإرتفاع يف �شايف االأرباح قبل الزكاة اإىل اإرتفاع �شايف االأق�شاط املكت�شبة بن�شبة بلغت 
28.8% والذي كان نتيجة ملزيج من العمليات ذات االإحتفاظ العايل مدفوعة بنمو بلغ 50.3% يف تاأمني املركبات و 20% يف التاأمني الطبي مع املحافظة على نتائج 

تقنية جيدة. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن االإرتفاع الفعلي املحقق يف �شايف الدخل قبل الزكاة قد انخف�س نتيجة قرار االإدارة بتخ�شي�س اإحتياطي عجز اأق�شاط بلغ 
5.3 مليون ريال �شعودي ملواجهة اأي خ�شائر ج�شدية حمتملة من حوادث املركبات.اتخذت االإدارة هذا القرار بعد �شدور تعميم من وزارة ال�شحة يظهر باأن تكلفة 
عالج االإ�شابات اجل�شدية الناجتة عن حوادث ال�شيارات والتي تعالج يف امل�شت�شفيات العامة �شوف تقع على عاتق �شركات التاأمني بدًءا يف تاريخ التعميم ولي�س على 

امل�شت�شفيات العامة.
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ك( املوجودات
بلغ جمموع موجودات ال�شركة كما يف  31 دي�شمرب 2016 ، 1،994.6 مليون ريال �شعودي مق�شمة كالتايل:

20162015201420132012مليون ريال �شعودي

1،756.51،692.41،536.11،295.1949.3موجودات عمليات التاأمني
238.1215.9195.5180.4171.4موجودات امل�شاهمني

ل( حقوق امل�شاهمني
بلغت حقوق امل�شاهمني كما يف  31 دي�شمرب 2016،  221.3 مليون ريال �شعودي مق�شمة كالتايل :

20162015201420132012مليون ريال �شعودي

200.0200.0200.0200.0200.0راأ�س املال
)58.4()49.6()38.1()19.5()0.4(خ�شائر مرتاكمة

21.720.422.922.525.3اإحتياطيات اأخرى

تبقى عالوة ال�شهم �شمن االإحتياطيات االأخرى ثابتة عند 22.7 مليون ريال �شعودي.

م( ا�شرتاتيجية توزيع االأرباح 
تن�س املادة 44 من النظام االأ�شا�شي لل�شركة على ما يلي فيما يخ�س �شيا�شة توزيع االأرباح:

◽    جتنيب خم�ش�س للزكاة ولل�شرائب املقررة.
◽    طبقا للقوانني املعمول بها يف ال�شركة فاإنه من املفرو�س اأن تخ�ش�س 20% من �شايف الدخل يف كل فرتة لالإحتياطي النظامي. مل حتول ال�شركة اأي 

مبالغ لالحتياطي النظامي نظرا للخ�شائر املرتاكمة كما يف 31 دي�شمرب 2016.
◽    يمكن للجمعية العامة العادية، بناء على اإقتراح مجل�س االإدارة، اأن تجنب ن�شبة معينة من �شافي االأرباح لتكون احتياطي يخ�ش�س الأغرا�س معينة.

◽    يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة من االأرباح اأو يحول اىل ح�شاب االأرباح املتبقية.
◽    يجوز بقرار من جمل�س االدارة توزيع اأرباح دورية تخ�شم من االأرباح ال�شنوية املحددة وفق القواعد املنظمة لذلك و ال�شادرة من اجلهات املخت�شة.

كـون األيانز ال�شعودي الفرن�شي �شركة تاأمني تعاونية، فاإنها �شتقوم بتوزيع 10% كاأرباح حلاملي الوثائق من اأي فائ�س ين�شاأ من العمليات التاأمينية وب�شكل �شنوي، 
وذلك مبوجب قواعد واأنظمة �شركات التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�شعودية. �شيتم ح�شاب 10% من �شايف الفائ�س اإذا وجد يف نهاية كل �شنة مالية، و �شيتم 

تدقيقه وتوزيعه مبوافقة واإ�شراف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. بالن�شبة لل�شنة املنتهية يف دي�شمرب 2016، حققت ال�شركة �شايف فائ�س عمليات تاأمني بعد اإقتطاع 
ح�شة للم�شاهمني للفرتة بلغ 2.6 مليون ريال �شعودي.



12

ن( العناوين املالية الرئي�شية
يف ما يلي تلخي�س الأهم املوؤ�شرات  يف ال�شنوات اخلم�س املا�شية:

20162015201420132012 »مليون ريال �شعودي«

836.2803.2725.1745.9621.2اإجمايل اأق�ساط مكتتبة

500.0388.2420.6354.5351.8�سايف الأق�ساط املكت�سبة
)61.8()41.7()17.5(0.8)0.9(التغري يف االإحتياطي احل�شابي

14.50.79.415.07.4ربح غري حمقق لالإ�شتثمارات املربوطة بوحدات
86.43.21.81.1اإيرادات اأخرى

)203.5()233.0()316.7()278()376.5(�شايف املطالبات املتكبدة
)8.9()9.2()18.2()20.1()31.4(�شايف العموالت

-)0.9(0.9-)6.1(اإحتياطي عجز االأق�شاط
)80.0()77.2()68.8()75.6()81.2(امل�شاريف العمومية – عمليات التاأمني ) مع اأتعاب الفح�س واالإ�شراف (

26.522.512.99.36.1�سايف الفائ�س لل�سنة
)0.6()0.9()1.3()2.2()2.6(�شايف فائ�س عمليات التاأمني بعد ح�شة للم�شاهمني لل�شنة

3.74.55.05.25.4�شايف عوائد االإ�شتثمارات – عمليات امل�شاهمني
)0.6()0.8()0.7()0.8()3.1(امل�شاريف العمومية – عمليات امل�شاهمني

24.423.815.912.810.3�سايف الدخل )ربح(*
* بعد توزيع الفائ�س، قبل ال�شرائب والزكاة.

20162015201420132012املركز املايل »مليون ريال �شعودي«

1،994.61،908.31،731.61،480.81،120.7اإجمايل املوجودات
1،773.31،707.41،546.81،307.9953.9اإجمايل املطلوبات

221.3200.9184.8172.9166.8اإجمايل حقوق امل�شاهمني
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10. حوكمة ال�سركة، الأنظمة واللجان

اأ( االلتزام بحوكمة ال�شركات
خالل العام 2016  اإلتزمت �شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين ب�شكل كامل بنظام هيئة ال�شوق املالية حلوكمة ال�شركات و توجيهات موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي مع  وجود بع�س االإ�شتثناءات الب�شيطة التالية:

◽    فر�شت هيئة ال�شوق املالية غرامة قدرها 20،000 ريال �شعودي ملخالفتها الفقرة )هـ( من املادة الثانية ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات اإ�شتنادًا 
اإىل الفقرة )ب( من املادة التا�شعة واخلم�شني من نظام ال�شوق املايل حيث مل يكتمل العدد الكايف من االأع�شاء امل�شتقلني يف جمل�س االإدارة. مت 

ت�شحيح هذه املخالفة خالل اإجتماع اجلمعية العمومية العادية يف 2016/04/28 بعد انتخاب جمل�س اإدارة جديد اإعتبارًا من 2016/08/08 وحتى 
.2019/08/07

◽    فر�شت هيئة ال�شوق املالية غرامة قدرها 20،000 ريال �شعودي ملخالفتها الفقرة )اأ( من املادة الرابعة ع�شر من الئحة حوكمة ال�شركات اإ�شتنادًا 
اإىل الفقرة )ب( من املادة التا�شعة واخلم�شني من نظام ال�شوق املايل حيث مل يكتمل العدد الكايف من االأع�شاء امل�شتقلني يف جلنة املراجعة. مت 

ت�شحيح هذه املخالفة خالل اإجتماع اجلمعية العمومية العادية يف 2016/10/17 بعد انتخاب جلنة مراجعة جديدةحتى 2019/08/07.
◽    فر�شت موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي غرامة قدرها 96،832 ريال �شعودي لتاأخر دفع تكاليف االإ�شراف والتفتي�س اخلا�شة بالربع الثالث من 

2015. وبناء عليه قامت ال�شركة با�شتحداث اآلية متابعة للتواريخ واملواعيد النظامية لتفادي ح�شول مثل هذه التاأخريات يف امل�شتقبل.

بع�س الفقرات من الئحة هيئة ال�شوق املالية )املذكوره اأدناه( ال تنطبق على ال�شركة، وعليه اليتطلب �شرح اأو تنويه اإ�شايف:
◽     املاده 43 من قواعد القيد الفقرات )8(، )9(، )11(، )14(، )15(، )16( و )23(   

◽     املاده 6 من قواعد حوكمه ال�شركات فقره)د(   

ب ( جمل�س االإدارة
يف اإجتماع اجلمعية العمومية الغري عادية التي عقدت يف 28 من اأبريل 2016، مت اإنتخاب جمل�س اإدارة جديد وي�شري قرار تن�شيب اأع�شاءه يف جمل�س االإدارة ملدة 

ثالث �شنوات اإعتبارًا من 8 اأغ�شط�س 2016 م:
◽     ع�شوين ميثالن البنك ال�شعودي الفرن�شي    

◽     ع�شوين ميثالن األيانز فرن�شا العاملية واأليانز مينا القاب�شة )برمودا(  
◽     ع�شوين م�شتقلني.  

عدد االأ�شهم يف اأ�شماء اأع�شاء جمل�س االإدارة
بداية ال�شنة*

عدد االأ�شهم يف 
نهاية ال�شنة*

التغري يف عدد 
ت�شنيف الع�شونوع التمثيلع�شو جمل�س اإدارة االأ�شهم

م�ستقلعام�شركة اخلليج للتدريب والتعليمال يوجد1،000 1،000 الوليد الدريعان
م�ستقلعامال يوجدال يوجد1،000 1،000 عبداهلل احل�شيني

ال يوجد ال يوجدال يوجدباتري�س كوفيني
CLSA هوجن كوجن

البنك ال�شعودي الفرن�شي
كريديت اأجريكول �شاجنهاي

كريديت اأجريكول

البنك ال�شعودي 
غري تنفيذيالفرن�شي

عبد الرحمن ال�شغري
)رئي�س جمل�س االإدارة(

البنك ال�شعودي البنك ال�شعودي الفرن�شيال يوجد ال يوجدال يوجد
غري تنفيذيالفرن�شي

األيانز مينا القاب�شة ال يوجدال يوجد ال يوجد ال يوجده�شام الراي�شي
غري تنفيذي)برمودا(

هوج دي روكيت بوي�شون )حل حمله اأنطوان 
غري تنفيذياأليانز فرن�شا العامليةال يوجدال يوجد ال يوجد ال يوجد  عي�شى اإعتبارًا من 2016/01/12(

* التي ميتلكها اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو زوجاتهم اأو اأوالدهم الق�شر يف �شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي

مهام جمل�س االإدارة
يتوىل جمل�س االإدارة امل�شوؤولية املطلقة عن ال�شيا�شات واإدارة ال�شركة. ومن �شالحيات املجل�س املوافقة على ال�شيا�شات االإ�شرتاتيجية والتنظيمية واملحا�شبية 

والتمويل املعتمدة من قبل ال�شركة باالإ�شافة اإىل اخلطط اال�شرتاتيجية وال�شفقات الكربى. كما ت�شمل م�شوؤولياته التعيني والتخطيط املنا�شبني للموظفني 
التنفيذيني واملفو�شني بالتوقيع عن ال�شركة، باالإ�شافة اإىل االإ�شراف على اإدارة ال�شركة واأدائها. كما اأن مهام جمل�س االإدارة ت�شمل اإن�شاء ور�شد ال�شوابط الداخلية 
واأنظمة اإدارات املخاطر. كما ي�شمن جمل�س االإدارة �شالمة التقارير املحا�شبية واملالية، ف�شال عن مالءمة االإف�شاح عنه. يتبنى املجل�س م�شتويات عالية من حوكمة 

ال�شركات وي�شمن االمتثال للقوانني واالأنظمة املعمول بها. وي�شمن اأن م�شلحة حملة الوثائق حممية دائما. ويعهد اإىل جمل�س االإدارة اأي�شا تنظيم االإجتماعات مع 
امل�شاهمني وتنفيذ قراراتهم.
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مهام جمل�س االإدارة االإ�شتثمارية:
◽     يجب على جمل�س االإدارة اأن يكون م�شوؤوال عن املوافقة على ال�شيا�شات واالأن�شطة اال�شتثمارية، مع االأخذ بعني االعتبار حتليل العالقة االأ�شول / امل�شوؤولية، 

قدرة ال�شركة على حتمل املخاطر ال�شاملة، ومتطلبات املخاطر والعوائد على املدى الطويل، باالإ�شافة اإىل �شروط ال�شيولة واملالءة.
◽     اإن جمل�س االإدارة هو م�شوؤول اأي�شا عن املوافقة على ال�شيا�شات ب�شاأن الق�شايا ذات ال�شلة من الطبيعة التنفيذية مبا يف ذلك:

معايري اختيار مدير/ مدراء اال�شتثمار اخلارجي.
اختيار وا�شتخدام ال�شركاء والو�شطاء.

طبيعة ترتيبات االأمانة.
املنهجية وتردد قيا�س االأداء وخماطر اال�شتثمار.

◽    جمل�س االإدارة يخول جلنة اال�شتثمار واالإدارة العليا ل�شياغة �شيا�شة اال�شتثمار ومراجعتها وتنفيذ االأن�شطة اال�شتثمارية ال�شاملة.
◽    على جمل�س االإدارة اأي�شا التاأكد من اأن نظم التقارير والرقابة الداخلية لل�شركة فعالة وتتما�شى مع املتطلبات القانونية والتنظيمية. وينبغي اأن يتم ذلك عن 

طريق �شمان ما يلي:
يتلقى املجل�س معلومات ف�شلية، مبا يف ذلك التقارير عن التعر�س االأ�شول واملخاطر املرتبطة بها من اإدارة املخاطر يف ال�شركة.

توفر اأنظمة معلومات دقيقة ويف الوقت املنا�شب على التعر�س ملخاطر االأ�شول تكون قادرة على توليد طلبات خم�ش�شة.
�شيا�شات اأجور وهيكلية منا�شبة لتجنب احلوافز املحتملة للمخاطرة غري امل�شرح به.

◽    على جمل�س االإدارة التاأكد من اأن االإدارة العليا هي يف و�شع ميكنها من مراقبة اأداء مدير/مدراء اال�شتثمار اخلارجي يف ظل �شيا�شات واإجراءات موافق عليها 
من قبل جمل�س االإدارة. يجب على املجل�س مراجعة كفاءة ال�شيا�شات العامة لال�شتثمار و قدرة حتمل املخاطر وموقف املالءة ب�شكل �شنوي.

ج( اإجتماعات جمل�س االإدارة
عقد جمل�س االإدارة �شت اجتماعات خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016  بن�شبة ح�شور وقدرها 81% ) 89% مع التفوي�شات(.

ن�شبة احل�شور مع تفوي�سن�شبة احل�شوراحل�شورالتاريخاالإجتماع

عمار اخل�شريي، الوليد الدريعان، باتري�س كوفيني، عبدالرحمن ال�شغري ، هوج دي روكيت 392016/02/18
83%83%بوي�شون 

عمار اخل�شريي، الوليد الدريعان، باتري�س كوفيني، عبدالرحمن ال�شغري ، هوج دي روكيت 402016/04/28
83%83%بوي�شون 

67%50%عمار اخل�شريي، عبد الرحمن ال�شغري، هوج دي روكيت بوي�شون412016/07/27

100%67%باتري�س كوفيني، الوليد الدريعان، عبداهلل احل�شيني، هوج دي روكيت بوي�شون422016/08/25

باتري�س كوفيني، ه�شام الراي�شي، عبد الرحمن ال�شغري، الوليد الدريعان، هوج دي روكيت 432016/10/17
100%100%بوي�شون، عبداهلل احل�شيني

باتري�س كوفيني، ه�شام الراي�شي، عبد الرحمن ال�شغري، الوليد الدريعان، هوج دي روكيت 442016/11/24
100%100%بوي�شون، عبداهلل احل�شيني

ناق�س جمل�س االإدارة يف اإجتماعته املذكورة اأعاله املهام الرئي�شية التالية:

◽   التحليل المنتظم الأداء ال�شركة و االنجازات مقارنة بالخطة المو�شوعة باالإ�شافة اإلى تحليل معلومات ال�شوق و مركز ال�شركة االإ�شتراتيجي.
◽   المراجعه والموافقة على القوائم المالية ال�شنوية والربع �شنوية بناء على تو�شيات لجنة المراجعة )تم الموافقة على قوائم الربع الرابع في عام 

2015 بالتدوير(
◽   الموافقة على اإ�شتراتيجية اإعادة التاأمين ال�شنوية ومن �شمنها تعديل ال�شروط.

◽   الموافقة على تو�شيات لجنة التر�شيحات و المكافاآت التي تتعلق بهيكلية ال�شركة ، المكافاآت و العالوات للمديرين التنفيذيين باالإ�شافة اإلى 
المكافاآت و العالوات لل�شركة.

◽   وافق على الخطة االإ�شتراتيجية وخطة عمل ال�شركة  لل�شنوات القادمة.
◽   مناق�شة اأمور الموارد الب�شرية و اإدارة الكفاءات.

◽   الموافقة على التحديثات الخا�شة بدليل اإجراءات ال�شركة ح�شب تو�شيات اللجان  خالل 2016 والتي تتعلق بحوكمة ال�شركة.
◽   الموافقة على تو�شيات اللجنة الخا�شة بالعقود الخارجية والتي تت�شمن: مراجعين الح�شابات الم�شتقلين، م�شت�شار ال�شرائب، الم�شت�شار القانوني، 

والم�شت�شار االإكتواري. يجب االإ�شارة اإلى اأن ال�شركة ال تملك اأي عقد اإداري اأو فني اآخر.
◽   مراجعة ن�شاطات اللجان المختلفة و التي تت�شمن: اللجنة التنفيذية، لجنة المراجعة، لجنة اال�شتثمار و لجنة التر�شيح و المكافاآت.

◽   تحديث ميثاق لجنة التر�شيحات والمكافاآت.
◽   عقد ثالث اإجتماعات جمعية عمومية عادية خالل العام.

◽   اإنتخاب رئي�س مجل�س االإدارة ونائب رئي�س مجل�س االإدارة )تم الرف�س من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي(
◽   اإنتخاب لجان مجل�س االإدارة.
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كما اإجتمع جمل�س االإدارة مرة واحدة خالل العام من اأجل ور�شة عمل حول اإ�شرتاتيجية ال�شوق للتاأمني ال�شحي:

ن�شبة احل�شور مع تفوي�سن�شبة احل�شوراحل�شورالتاريخاالإجتماع

عمار اخل�شريي، الوليد الدريعان، باتري�س كوفيني، عبد الرحمن ال�شغري 2016/06/22ال ينطبق
، هوج دي روكيت بوي�شون

%83%83

اأنطوان اأبو في�شل�شيد ح�شنمديني ال�شمرييحممد ب�شراوياإ. دينيزاأع�شاء كبار املدراء التنفيذيني

عدد االأ�شهم *
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجديف بد�ية �ل�سنة
ال يوجدال يوجدال يوجدال يوجدال يوجديف نهاية �ل�سنة

* مملوكة لكبار املدراء التنفيذيني اأو زوجاتهم اأو اأوالدهم.

د( مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة وكبار املدراء التنفيذيني
بلغ اإجمايل رواتب وبدالت وتعوي�شات ومكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة وكبار املدراء التنفيذيني مبن فيهم املديرالعام التنفيذي ونائبه واملديراملايل التنفيذي، خالل 

ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016، املبالغ التالية:

ريال �شعودي 

20162015
اأع�شاء 

جمل�س االإدارة 
امل�شتقلني**

اأع�شاء جمل�س 
االإدارة غري 
التنفيذيني**

اأع�شاء جمل�س 
االإدارة التنفيذيني

اأكرب 5 مدراء 
تنفيذيني

اأع�شاء 
جمل�س االإدارة 
امل�شتقلني**

اأع�شاء جمل�س 
االإدارة غري 
التنفيذيني**

اأع�شاء جمل�س 
االإدارة التنفيذيني

اأكرب 5 مدراء 
تنفيذيني

3،624،244---3،938،670---رواتب وتعوي�شات

529،945-513،22725،500105،000-42،000141،000بدالت

1،439،898---1،490،039---مكافاأت دورية �شنوية

--49،604---9،982-م�شاريف اأخرى

228،131---291،639---تعوي�شات اأخرى*

5،822،218-6،233،57525،500154،604-42،000150،982املجموع

*تعوي�شات اأخرى ت�شمل خطة حوافز االأ�شهم العامليه . اإن كبار موظفي االإدارة بال�شركة موؤهلون لالإ�شرتاك يف برنامج االأ�شهم العاملية التابع ملجموعة األيانز، اأحد كبار امل�شاهمني بال�شركة. يتكون الربنامج من وحدات اأ�شهم مقيدة. وك�شرط م�شبق لال�شرتاك يف هذه 
الربامج التحفيزية لالأ�شهم امل�شددة نقدًا، �شيمنح كبار موظفي االإدارة ال�شركة )املوظفون املوؤهلون( عدد معني من حقوق وحدات االأ�شهم املقيدة وذلك يف حالة بقاء املوظفني املوؤهلني يف العمل لدى جمموعة األيانز

** مت�شمنيني رئي�س جمل�س االإدارة

عالوة على ذلك اإ�شتلم اأحد املدراء التنفيذيني من ال�شركة يف نوفمرب 2016 قر�شًا بقيمة 110،258  ريال �شعودي على اأن يكون مار�س 2017 موعد اإ�شتالم دفعة 
ال�شداد النهائية.

اإن التعوي�شات ال�شنوية لعام 2016  الأع�شاء جمل�س االإدارة بعد موافقة اجلمعيه العاديه هي على النحو التايل:

ا�شم الع�شو جمل�س االإدارة
2016/08/08 اإىل 2016/01/012016/12/31 اإىل 2016/08/07

املجموع
متوقف على احل�شول على موافقة امل�شاهمني ت�شنيف الع�شو

يف اجلمعية العامه القادمة
متوقف على احل�شول على موافقة امل�شاهمني 

يف اجلمعية العامه القادمة
108،500ال يوجد108،500غري تنفيذيعمار اخل�شريي

72،00048،000120،000م�ستقلالوليد الدريعان

Nil48،00048،000م�ستقلعبد اهلل احل�شيني

72،00072،000144،000غري تنفيذيباتري�س كوفيني

72،00048،000120،000غري تنفيذيعبد الرحمن ال�شغري

72،00048،000120،000غري تنفيذيهوج دي روكيت بوي�شون

48،00048،000ال يوجدغري تنفيذيه�شام الراي�شي

396،500312،000708،500املجموع
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هـ( اإعالن جمل�س االإدارة عن املعامالت املالية املرتبطة باأطراف ذات �شلة بال�شركة
يوؤكد جمل�س االإدارة اأنه ال توجد اأي عقود كانت ال�شركة طرفًا فيها وكانت فيها م�شلحة للمديرالعام التنفيذي اأو للمديراملايل التنفيذي اأو اأع�شاء جمل�س االإدارة 
اأو اأي �شخ�س اأخر له عالقة بهم خالل عام 2016. كما ال يوجد اأي ترتيبات اأو اإتفاقيات قام مبوجبها اأي من اأع�شاء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو 

اأي من م�شاهمي ال�شركة بالتنازل عن م�شلحة اأو حقوق يف احل�شول على توزيعات اأرباح وترتبط املعامالت املالية واأر�شدة امل�شاهمني وال�شركات التابعة لها )ذات 
�شلة( خالل 2016 لالأن�شطة التالية:

القيمةطبيعة العالقهاأطراف ذات العالقة
الو�شفالفرتة الزمنيةبالريال ال�شعودي

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 
و�ل�سركات �لتابعة له

ميتلك البنك ال�شعودي الفرن�شي ح�شه مقدارها 32.5% من اأ�شهم 
ال�شركة وممثل يف جمل�س االإدارة من خالل ال�شيد: عبد الرحمن 

ال�شغري وال�شيد: باتري�س كوفيني 
اإدارة حمفظة االأ�شول بناء على اأف�شل غري مطبق599،620،637

العرو�س املقدمه من البنك   

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 
و�ل�سركات �لتابعة له

ميتلك البنك ال�شعودي الفرن�شي ح�شه مقدارها 32.5% من اأ�شهم 
ال�شركة وممثل يف جمل�س االإدارة من خالل ال�شيد: عبد الرحمن 

ال�شغري وال�شيد: باتري�س كوفيني 
غري مطبق292،236،995

اإن اأر�شدة احل�شابات البنكية 
واالإ�شتثمارية العالقة مبنيه على اأف�شل 
العرو�س واخلدمات املقدمه من البنك

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 
و�ل�سركات �لتابعة له

ميتلك البنك ال�شعودي الفرن�شي ح�شه مقدارها 32.5% من اأ�شهم 
ال�شركة وممثل يف جمل�س االإدارة من خالل ال�شيد: عبد الرحمن 

ال�شغري وال�شيد: باتري�س كوفيني
�شنوي90،301،473

عقود التاأمني وب�شكل خا�س تاأمينات 
ال�شيارات واحلمايه واالإدخار بناء على 

اأف�شل العرو�س املقدمه من ال�شركة

جمموعة �أليانز و�لهيئات 
�لتابعه لها

األيانز فرن�شا متتلك 16.25% من اأ�شهم ال�شركة وممثله عن طريق 
ال�شيد: اأنطوان عي�شى ) حل حمل ال�شيد هوج دي روكيت بوي�شون 

اإعتبارًا من 2017/01/12( 
األيانز مينا القاب�شة )برمودا( متتلك 16.25% من اأ�شهم ال�شركة 

وممثله عن طريق ال�شيد: ه�شام الراي�شي

�شنوي98،361،666
عقود اإعادة التاأمني بناء على اأف�شل 

العرو�س املقدمة من من األيانز 
وال�شركات التابعه لها.

اإدارة املطالبات )التاأمني الطبي(غري مطبق7،691،263األيانز ال�شعودي الفرن�شي هي م�شاهم رئي�شي يف نك�شت كري ال�شعوديةنك�ست كري �ل�سعودية

و( الو�شع النظامي
تتمتع ال�شركة بعالقات جيدة مع اجلهات النظامية وتقدر دعمهم املتوا�شل و توجيهات جلان جمل�س االإدارة

ز(جلان جمل�س االإدارة
اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة التنفيذية  بتقدمي التو�شيات اإىل جمل�س االإدارة حول خمتلف املوا�شيع مثل اخلطط االإ�شرتاتيجية وخطط العمل. ويفّو�س جمل�س االإدارة اللجنة 
التنفيذية للقيام مبهام حمددة مثل درا�شة اخلطة املالية، ر�شم ال�شيا�شة العامة لل�شركة، متابعة االأداء واالإجنازات مبا يتوافق مع اخلطط املر�شومة م�شبقًا. كما 

تقوم اللجنة باالإ�شراف على اأداء ال�شركة و تقدمي الدعم و التوجيه للمدير التنفيذي. 

املهام الرئي�شية للجنة تت�شمن:

◽   متثيل جمل�س االإدارة يف االأمور االإدارية اليومية.  
◽   االإ�شراف على تنظيم اإجتماع جمل�س االإدارة.  

◽   تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة بالتوافق مع املدير العام التنفيذي واالإدارة.  
◽   اإقرتاح و اإن�شاء �شيا�شة ال�شركة العامة، االأهداف واالإ�شرتاتيجية.  

◽   درا�شة املوازنة ومتابعة االأداء واالإجنازات مقارنة باخلطط املو�شوعة.  
◽   املبا�شرة واالإ�شراف على �شري العمليات والتطوير.  

و تتكون اللجنة التنفيذية من ال�شادة:

كما يف 31 دي�شمرب 2016اللجنة التنفيذية

رئي�س �للجنة �لتنفيذية ه�شام الراي�شي

ع�سوباتري�س كوفيني

ع�سوهوج دي روكيت بوي�شون )حل حمله اأنطوان عي�شى اإعتبارًا من 2017/01/12(

ع�سوعبد الرحمن ال�شغري

عقدت اللجنة التنفيذية خم�س اجتماعات خالل 2016 وكانت ن�شبة احل�شور 80% )90% مع التفوي�شات(
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ن�شبة احل�شور مع تفوي�سن�شبة احل�شوراحل�شور التاريخ

75%75%باتري�س كوفيني، عبد الرحمن ال�شغري، هوج دي روكيت بوي�شون2016/02/18

75%50%باتري�س كوفيني، هوج دي روكيت بوي�شون2016/04/27

100%100%ه�شام الراي�شي، باتري�س كوفيني، عبد الرحمن ال�شغري، هوج دي روكيت بوي�شون، 2016/10/09

100%100%ه�شام الراي�شي، باتري�س كوفيني، عبد الرحمن ال�شغري، هوج دي روكيت بوي�شون،2016/10/17

100%75%ه�شام الراي�شي، باتري�س كوفيني، هوج دي روكيت بوي�شون،2016/11/24

وتناولت اجتماعات اللجنة التنفيذية املذكورة اأعاله املهام الرئي�شية التالية:
◽  مناق�شة املوقع اال�شرتاتيجي لل�شركة  

◽  مراجعة نتائج ال�شركة باإنتظام  
◽  مناق�شة اإ�شرتاتيجية التو�شع يف جمال التاأمني ال�شحي باإنتظام  

◽  ا�شتعرا�س تقرير الت�شعريات الطبية 2016.  
◽  ا�شتعر�س اتفاقات اخلدمات الفنية مع �شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي و البنك ال�شعودي الفرن�شي  

◽  التحقق من م�شتجدات توظيف املراكز العليا  

جلنة املراجعة
تاأخذ جلنة املراجعة اخلا�شة بـ "�شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين" التوجيهات من الئحة جلنة املراجعة يف التاأمني و / اأو �شركات اإعادة التاأمني 

ال�شادرة من قبل اإدارة االإ�شراف على التاأمني لدى موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. وت�شمل مهام وم�شوؤوليات جلنة املراجعة ما يلي:

◽  و�شع وتطوير خطة مف�شلة ل�شرح دورها، م�شوؤولياتها وتفوي�شاتها، وتقدميها ملجل�س االإدارة للموافقة عليها.
◽   تقدمي االإقرتاحات ملجل�س االإدارة اأ( للموافقة على تعيني اأو اإعادة تعيني، اإقالة، ومكافاأة مراجعي احل�شابات، ب( تقدمي االإقرتاحات ملجل�س 

االإدارة لتعيني مدير ق�شم الرقابة النظامية اأو م�شوؤول الرقابة، ج( تقدمي االإقرتاحات ملجل�س االإدارة لتعيني مدير ق�شم املراجعة الداخلي اأو املراجع 
الداخلي، د( تقدمي االإقرتاحات ملجل�س االإدارة لتعيني اخلبري االإكتواري ل�شوؤون التاأمني بعد احل�شول على عدم اإعرتا�س خطي من موؤ�ش�شة النقد 

العربي ال�شعودي.
◽   االإ�شراف على ق�شم املراجعة الداخلي لل�شركة ل�شمان فعاليته يف تنفيذ الن�شاطات واملهام املحددة من قبل جمل�س االإدارة

◽   مراجعة عملية املراجعة الداخلي وحت�شري تقرير كتابي عن هذه العملية و اإقرتاحات اللجنة ب�شاأنها.
◽   �شمان اإ�شتقاللية اأ( مراجعي احل�شابات اخلارجيني من ال�شركة، اأع�شاء جمل�س االإدارة و االإدارة العليا لل�شركة، ب( �شمان اإ�شتقاللية ق�شم 

املراجعة الداخلي اأو املراجع الداخلي يف تنفيذ مهامهم و�شمان عدم وجود قيود على جمرى عملهم اأو اأية عراقيل قد توؤثر �شلبًا على عملهم، ج( 
�شمان اإ�شتقاللية ق�شم الرقابة النظامية اأو م�شوؤول الرقابة النظامية يف تنفيذ مهامهم و�شمان عدم وجود قيود على جمرى عملهم اأو اأية عراقيل 

قد توؤثر �شلبًا على عملهم.
◽   �شمان اإلتزام ال�شركة باالإقرتاحات و التو�شيات االإكتوارية.

◽   حتديد الراتب ال�شهري والعالوات ملدير ق�شم الرقابة النظامية اأو م�شوؤول الرقابة النظامية بعد احل�شول على موافقة خطية من جمل�س االإدارة.
◽   حتديد الراتب ال�شهري والعالوات ملدير ق�شم املراجعة الداخلي اأو املراجع الداخلي بعد احل�شول على موافقة خطية من جمل�س االإدارة.

◽   التاأكد من اأن ال�شركة تتبع �شيا�شة وقواعد �شلوك مهني موافق عليها من قبل جمل�س االإدارة واأن جميع ن�شاطات ال�شركة تتم ب�شكل عادل واأخالقي.
◽   االإ�شراف على خطة املراجعة للمراجعني الداخليني و مراجعي احل�شابات اخلارجيني.

◽   مراجعة �شيا�شات املحا�شبة احلا�شمة والعمليات باالإ�شافة اإىل التعديالت التي قد تلحق بها.
◽   التن�شيق بني املراجعني الداخليني و اخلارجيني.

◽   االإ�شراف على ن�شاطات املراجعني اخلارجيني واملوافقة على اأي ن�شاط خارج نطاق عمل املراجعة يوكلوا به خالل تاأديتهم مهامهم.
◽   مراجعة تقارير املراجعني اخلارجيني و تقارير ق�شم املراجعة الداخلي اأو املراجع الداخلي وتقدمي االإقرتاحات الالزمة اإىل جمل�س االإدارة.

◽   متابعة تنفيذ التدابري الت�شحيحية فيما يتعلق بالتعليقات والتو�شيات املذكورة يف التقارير.
◽   متابعة تقارير ق�شم الرقابة النظامية اأو م�شوؤول الرقابة النظامية و من �شمنها العثور على اأية خماطر اإحتيال عالية وتقدمي االإقرتاحات الالزمة 

ملجل�س االإدارة.
◽   مراجعة التقارير االإكتوارية وتقدمي االإقرتاحات الالزمة ملجل�س االإدارة.

◽   مراجعة تعليقات موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واجلهات االإ�شرافية و النظامية وتقدمي االإقرتاحات الالزمة ملجل�س االإدارة.
◽   مراجعة تقييم املراجعني الداخليني و اخلارجيني للمراقبة الداخلية لعمليات ق�شم مراقبة التاأمني ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.

◽   تقييم م�شتوى اإخت�شا�س، كفاءة و مو�شوعية املراجعني اخلارجيني ، ق�شم املراجعة الداخلي، املراجعني الداخليني، ق�شم الرقابة النظامية اأو 
م�شوؤول الرقابة النظامية.

◽   متابعة التقارير ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واجلهات االإ�شرافية و النظامية باالإ�شافة اإىل اأي تطورات دولية مثل املبادىء 
التوجيهية للرابطة الدولية ملراقبي التاأمني و تقدمي االإقرتاحات الالزمة ملجل�س االإدارة.

◽   مراجعة القوائم املالية الربع �شنوية و ال�شنوية ورفعها ملجل�س االإدارة للموافقة عليها.
◽   مناق�شة القوائم املالية الربع �شنوية و ال�شنوية مع املراجعني اخلارجيني واإدارة ال�شركة قبل ن�شرها.
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◽   مراجعة تعليقات املراجعني اخلارجيني ب�شاأن القوائم املالية ومتابعة االإجراءات املتخذة ب�شاأنها.
◽   مراجعة التعامالت الداخلية واخلارجية

◽   متابعة الق�شايا القانونية املهمة املرفوعة من قبل اأو �شد ال�شركة وتقدمي التقارير الدورية املتعلقة بها.
◽   التاأكد من اأن جميع التعامالت املالية تتم وفقًا للقوانني و الت�شريعات املحلية.

◽   يخ�شع اأع�شاء جلنة املراجعة للم�شائلة من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي، امل�شاهمني وجمل�س االإدارة فيما يتعلق بتنفيذ مقررات موؤ�ش�شة 
النقد العربي ال�شعودي املتعلقة بـ “قوانني جلنة املراجعة يف �شركات التاأمني واإعادة التاأمني” وتنفيذ خطة عمل اللجنة ال�شادرة عن جمل�س 

االإدارة.
◽   يتوجب على اأع�شاء اللجنة خالل اأداء مهامهم، اأن يولوا م�شلحة ال�شركة االأهمية الق�شوى فوق اأي اإعتبار ممكن اأن يوؤثر على �شري قراراتهم.

◽   مراجعة املوا�شيع التالية مع املدققني اخلارجيني:
التعديالت الرئي�شية التي تقوم بها ال�شركة ل�شيا�شتها املحا�شبية.

ال�شراعات املادية مع االإدارة ب�شاأن اأي م�شاألة تتعلق باحلفاظ على االأ�شول امل�شتثمرة.
انتهاكات القوانني واالأنظمة والتعليمات ال�شادرة عن اجلهات الرقابية والنظامية  اأو عدم االمتثال ل�شيا�شات واإجراءات ال�شركة.

تعليقات املدققني االآخرين )اخلارجيني، غري ال�شعوديني والفروع( على االإجراءات املحا�شبية والتقارير وال�شلوك املهني.
اأوجه الق�شور يف الهيكل العام واأداء نظم الرقابة الداخلية.

االأخطاء املادية يف البيانات املالية.
القرارات االإدارية واالأ�ش�س التي اعتمدها املراجعني اخلارجيني للتحقق من �شحة التقديرات املحا�شبية الهامة، مثل املخ�ش�شات الفنية 

واالحتياطيات.
املبادئ املحا�شبية واملعايري والقرارات الك�شفية املتعلقة باملعامالت الغري العادية.

الكفاءة الفنية واالحتياطيات التي و�شعها اخلبري االكتواري.
تقارير االكتواري ذات ال�شلة حول البيانات املالية.

اأي م�شاكل كبرية يف التعامل مع االإدارة والتي اأثرت على عمل املراجعة.
الرقابة الداخلية وتقييم اأ�شول ال�شركة واملالءة.

اأي ق�شايا اأخرى تدركها اللجنة وتقع �شمن م�شوؤولياتها.
اأي تعديالت اأدخلت على نطاق املراجعة واأ�شبابها.

مراجعة الر�شائل الواردة اإىل االإدارة من قبل املدققني اخلارجيني وتعليقات اإدارة ال�شركة يف هذا ال�شاأن.

وتتكون جلنة املراجعة من ال�شادة االأع�شاء:

اإعتبارًا من 31 دي�شمرب 2016جلنة املراجعة

ع�سوعبد اهلل احل�شيني

ع�سوالوليد الدريعان

ع�سوحممد ال�شوابكه

�شيتم تعيني رئي�س اللجنة عند ورود املوافقة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي
عقدت جلنة املراجعة �شت اإجتماعات خالل 2016 بن�شبة ح�شور 94.4% من االأع�شاء. )94.4% مع التفوي�شات(

ن�شبة احل�شور مع تفوي�سن�شبة احل�شور احل�شورالتاريخ

100%100%هوج دي روكيت بوي�شون، يو�شف املبارك، حممد ال�شوابكه2016/01/13

100%100%هوج دي روكيت بوي�شون، يو�شف املبارك، حممد ال�شوابكه2016/01/18

100%100%هوج دي روكيت بوي�شون، يو�شف املبارك، حممد ال�شوابكه2016/02/17

100%100%هوج دي روكيت بوي�شون، يو�شف املبارك، حممد ال�شوابكه2016/04/18

67%67%هوج دي روكيت بوي�شون، حممد ال�شوابكه2016/07/27

100%100%هوج دي روكيت بوي�شون، الوليد الدريعان، حممد ال�شوابكه2016/10/17

ال يوجد اأي عالقة مالية اأو عائلية جتمع بني اأع�شاء جمل�س االإدارة و جلنة املراجعة. اأع�شاء جلنة املراجعة التاليني: عبداهلل احل�شيني والوليد الدريعان هما 
ع�شوي جمل�س اإدارة م�شتقلني.
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ناق�شت جلنة املراجعة يف اإجتماعاتها املذكورة اأعاله املهام الرئي�شية التالية:

◽   اإجتمعت مع  المراجعين الخارجيين لمناق�شة تقاريرهم وتو�شياتهم.
◽   مراجعة القوائم المالية الربع �شنوية وال�شنوية لل�شركة و من �شمنها تقارير اإدارة المخاطر و تقرير مع المراجعين الخارجيين وقدمت تو�شياتها 

اإلى مجل�س االإدارة.
◽   راجعة ميثاق لجنة المراجعة

◽   مراجعة خطة المراجعة الداخلية لعام 2016.
◽   مراجعة تقرير اإنجازات المراجعة الداخلية بما في ذلك النتائج والتو�شيات و�شير العمل.

◽   مراجعة تقرير الرقابة النظامية بما في ذلك النتائج واالإجراءات الت�شحيحية ف�شال عن ال�شكاوى والق�شايا القانونية.
◽   مراجعة ن�شاطات المراجعة الداخلية والرقابة النظامية والتاأكد من اإ�شتقالليتهم.

◽   تحديث �شيا�شات واإجراءات المراجعة الداخلية وقدمت تو�شياتها اإلى مجل�س االإدارة للموافقة.
◽   مراجعة دليل حوكمة ال�شركة

◽   اإ�شتعرا�س المرا�شالت الهامة مع الهيئات التنظيمية والرقابية بما في ذلك تعليقاتهم وناق�شت االإجراءات المطلوبة مع مجل�س االإدارة.
◽   تقييم العقود الخارجية بما في ذلك عقود مراجعي الح�شابات الخارجيين والمحامي  واالإ�شت�شاري االإكتواري كما اأو�شت مجل�س االإدارة بالموافقة 

على العقود.
◽   مراجعة �شيا�شات المحا�شبة الحا�شمة واالإجراءات باالإ�شافة اإلى التعديالت التي قد تطراأ عليها.

لقد نفذ ق�شم التدقيق الداخلي ع�شرون عملية تدقيق ) 9عادية واإحدى ع�شرعملية تدقيق غري مربجمة خالل عام 2016 واأ�شدر التقارير الالزمة مبا يف ذلك 
التو�شيات واالإجراءات الالزمة. �شملت عمليات التدقيق معظم االإدارات يف ال�شركة مبا يف ذلك اإدارة العمليات التاأمينية، االإدارة املالية، اإدارة املوارد الب�شرية، 

اإدارة املبيعات، اإدارة الت�شويق، واإدارة اإعادة التاأمني وال�شوؤون االأكتوارية كما �شملت جميع االأق�شام التابعة لهذة االإدارات. مل يظهر تقرير التدقيق الداخلي اأي نتائج 
خطرية اأو عالية اخلطورة ولكن اأظهر فقط بع�س املالحظات املطلوبة والتي مت فعاًل اإتخاذ االإجراءات الالزمة بخ�شو�س تنفيذ معظمها على اأن يتم اإ�شتكمال ما 

تبقى من اإجراءات يف االإطار الزمني املتفق عليه. يتم مراجعة تقارير االأن�شطة ال�شنوية ب�شكل دوري من قبل جلنة املراجعة. 

لقد اأ�ش�شت ال�شركة اأي�شًا جلنة احلوكمة الداخلية واملخاطر والتحكم الداخلي لتكون م�شوؤولة عن مراقبة اأن�شطة ال�شركة املتعلقة باإجراءات احلوكمة و اإدارة 
املخاطر واملراجعة والرقابة النظامية وقواعد ال�شلوك املهني ومنع غ�شيل االأموال ومكافحة االإرهاب ومكافحة الغ�س والف�شاد. تعترب جلنة احلوكمة الداخلية 

واملخاطر والتحكم الداخلي جلنة داخلية غري منبثقة عن جمل�س االإدارة وتتاألف من اأع�شاء من االإدارة العليا، م�شوؤويل املخاطر وفريق املراجعة الداخلية. اإجتمعت 
اللجنة ثالث مرات خالل عام 2016 ومل تظهر النتائج اأي نقاط �شعف رئي�شية �شوى بع�س التح�شينات الطفيفة الالزمة والتي عوجلت اأو يتم معاجلتها.

نفذت اأنظمة الرقابة الداخلية ب�شكل دقيق وفعال وتتابع جلنة املراجعة اخلا�شة مبجل�س االإدارة ب�شكل منتظم نتائج املراجعة الداخلية لهذة االنظمة. مل تظهر نتائج 
املراجعة الداخلية اأي نقاط �شعف جوهرية يف اأنظمة الرقابة الداخلية.

اأع�شاء جلنة االإ�شتثمار
ت�شرف اللجنة على دور االإ�شتثمار و �شمان م�شاهمة االإ�شتثمارات نحو هدف ال�شركة العام لتوفري عائد مقبول على راأ�س املال واأموال حملة الوثائق وعوائد كافية مع 

التقليل من خطر فقدان املبلغ امل�شتثمر ب�شبب اأحداث اإئتمانية كما تركز اللجنة على ال�شيولة يف االإ�شتثمارات ل�شمان اأن ال�شركة قادرة على تلبية جميع التزاماته.
من واجبات جلنة االإ�شتثماراالإعداد واملراجعة واملوافقة على �شيا�شة اال�شتثمار اخلا�شة بال�شركة وو�شع اإ�شرتاتيجية االإ�شتثمار وفقًا ل�شيا�شة االإ�شتثماراملعتمدة من 

قبل جمل�س االإدارة واملتوافقة مع لوائح واأنظمة موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي. مل تظهر نتائج املراجعة الداخلية اي نقاط �شعف اأنظمة الرقابة جزئية يف الداخلية

تت�شمن مهام و م�شوؤوليات جلنة االإ�شتثمار ما يلي:

◽  تقييم اإقتراحات االإ�شتثمار المقدمة من االإدارة العليا.
◽  �شياغة �شيا�شة اال�شتثمار ومراجعة تنفيذ االأن�شطة اال�شتثمارية على اأ�شا�س ربع �شنوي. وت�شمل هذه االأن�شطة ولكنها ال تقت�شر على:

مراجعة اأداء كل فئة من فئات االأ�شول.
مراقبة المخاطر الكلية لل�شيا�شة.

تقديم تقرير مراجعة االأداء لمجل�س االإدارة.
◽  و�شع اإ�شتراتيجية االإ�شتثمار بالتوافق مع �شيا�شة االإ�شتثمار الموافق عليها من قبل مجل�س االإدارة.

◽  التاأكد من التنفيذ ال�شليم ل�شيا�شة / اأ�شتراتيجية االإ�شتثمارعلى اأ�شا�س ربع �شنوي.
◽  و�شع و مراجعة مبادىء االإ�شتثمار لل�شركة.

◽  و�شع و مراجعة معايير جودة اإ�شتراتيجية ال�شركة لالإ�شتثمار.
◽  و�شع ومراجعة المبادىء التوجيهية لهيكلية محفظة ال�شركة.

◽  مراجعة تحليل االأ�شواق المالي المح�شر من قبل ق�شم االإ�شتثمار و مدير االأ�شول.
◽  مراجعة دخل االإ�شتثمار و اأداوؤه وفق الخطة المو�شوعة.

◽  مراجعة اإمتثال جميع االأن�شطة اال�شتثمارية لمتطلبات نظام االإ�شتثمار ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي واأية قوانين ولوائح المعمول بها 
االأخرى.

◽  ا�شتعرا�س التقرير ال�شهري من قبل االإدارة ب�شاأن اأن�شطة الفترة، وهيكلية المحفظة والتكوين والتعر�س الأي مخاطر تنظيمية اأو حدود داخلية 
انتهكت خالل الفترة ف�شال عن االإجراءات المتخذة اأي التدابير التي �شتتخذ في الم�شتقبل.
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وتتاألف اللجنة من ال�شادة االأع�شاء:

كما يف 31 دي�شمرب 2016جلنة االإ�شتثمار

رئي�س جلنة �لإ�ستثمارهوج دي روكيت بوي�شون )حل حمله اأنطوان عي�شى اإعتبارًا من 2017/01/12(

ع�سوعبد الرحمن ال�شغري

ع�سوعبداهلل احل�شيني

عقدت  جلنة  اال�شتثمار اأربع اإجتماعات خالل 2016 بن�شبة ح�شور بلغت 83%. )100% مع التفوي�شات(

ن�شبة احل�شور مع تفوي�سن�شبة احل�شوراحل�شورالتاريخ

100%67%الوليد الدريعان، هوج دي روكيت بوي�شون2016/04/27

100%67%عبد الرحمن ال�شغري، هوج دي روكيت بوي�شون2016/07/27

100%67%هوج دي روكيت بوي�شون، عبد الرحمن ال�شغري2016/10/17

100%100%هوج دي روكيت بوي�شون، عبد الرحمن ال�شغري، عبداهلل احل�شيني2016/11/24

 
ناق�شت جلنة االإ�شتثمار يف اإجتماعاتها املذكورة اأعاله املهام الرئي�شية التالية:

◽   ا�شتعرا�س هيكلية حمفظة ال�شركة.
◽   ا�شتعرا�س االأداء اال�شتثماري لل�شركة.

◽   حتقق عام من معامالت الت�شجيل لل�شركة.
       

جلنة الرت�شيحات واملكافاآت
اإن واجبات وم�شوؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكافاآت هي كما يلي:

◽   تقديم تو�شيات لتعيينات مجل�س االإدارة وكبار المدراء التنفيذيين تما�شيًا مع ال�شيا�شات و المعايير الموافق عليها. كما ت�شمن اللجنة اأنه لن ي�شمح 
بتر�شح اأي �شخ�س كان قد اأدين م�شبقًا بجناية مخلة بال�شرف اأو النزاهة. 

◽   اإعادة النظر في هيكل مجل�س االإدارة و اإقتراح التغييرات.
◽   التاأكد ب�شكل �شنوي على ا�شتقاللية االأع�شاء الم�شتقلين وعلى عدم وجود ت�شارب بين الم�شالح في مجل�س االإدارة.

◽   تحديد نقاط ال�شعف والقوة في مجل�س االإدارة و اإقتراح حلول.
◽   تح�شير �شرح للموا�شفات المطلوبة والموؤهالت لع�شوية مجل�س االإدارة، ويت�شمن الوقت الذي يجب على ع�شو مجل�س االإدارة توفيره لن�شاطات 

مجل�س االإدارة.
◽   اإتخاذ �شيا�شات وا�شحة ب�شاأن تعوي�شات ومكافاآت مجل�س االإدارة وكبار المدراء التنفيذيين؛ عبر اإتخاذ مثل هذه ال�شيا�شات، �شيتم اإتباع المعايير 

المتعلقة باالأداء.
◽   مراجعة والموافقة على خطط التعوي�س، ال�شيا�شات، و برامج ال�شركة.

◽   تقديم تو�شيات اإلى مجل�س فيما يتعلق بتحديد وف�شل اأع�شاء من كبار التنفيذيين.
◽   تقديم تو�شيات اإلى مجل�س االإدارة حول مختلف الق�شايا المتعلقة التر�شيح والمكافاآت.

◽   �شمان اإجراء مراجعة االأجر ال�شنوي ب�شكل م�شتقل عن االإدارة التنفيذية )عن طريق التدقيق الداخلي اأو �شركة متخ�ش�شة خارجية(.

تتاألف جلنة الرت�شيحات واملكافاآت من ال�شادة:

كما يف 31 دي�شمرب 2016جلنة الرت�شيحات واملكافاآت

رئي�س جلنة �لرت�سيحات و�ملكافاآتالوليد الدريعان

ع�سوه�شام الراي�شي

ع�سوعبداهلل احل�شيني

ع�سوعبدالرحمن ال�شغري

عقدت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت ثالث اإجتماعات  خالل 2016  بن�شبة ح�شور بلغت 80% ) 80% مع التفوي�شات(.
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ن�شبة احل�شور مع تفوي�سن�شبة احل�شوراحل�شورالتاريخ 

67%67%الوليد الدريعان، عبد الرحمن ال�شغري2016/02/14

67%67%الوليد الدريعان، عبد الرحمن ال�شغري2016/04/28

100%100%الوليد الدريعان، ه�شام الراي�شي، عبد اهلل احل�شيني، عبد الرحمن ال�شغري2016/11/24

ناق�شت جلنة الرت�شيحات واملكافاآت يف اإجتماعاتها املذكورة اأعاله املهام الرئي�شية التالية:

◽   مراجعة موؤهالت و الملف ال�شخ�شي الأع�شاء مجل�س االإدارة الجدد.
◽   مراجعة مكافاآت اأع�شاء مجل�س االإدارة والتي بقيت على حالها باالإ�شافة اإلى مكافاآت االأع�شاء الم�شتقلين و رفعت تو�شياتها اإلى مجل�س االإدارة.

◽   مراجعة مكافاآت كبار المدراء التنفيذيين لعام 2016 باالإ�شافة اإلى اآلية زيادة المكافاآت و مبالغ المكافات لل�شركة و مناق�شتها مع مجل�س االإدارة 
للموافقة.

◽   مراجعة عالوات المدراء التنفيذيين باالإ�شافة اإلى اآلية العالوات ومبالغها لل�شركة و مناق�شتها مع مجل�س االإدارة للموافقة.
◽   مراجعة مكافاآت و فوائد الموظفين.

◽   مراجعة التحديثات الواردة على هيكلية ال�شركة و توظيف مدراء تنفيذيين جدد.
◽   مراقبة ن�شبة ال�شعودة ب�شكل دائم.

جلنة املخاطر
بعد موافقة اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 2016/04/28 ومتا�شيًا مع متطلبات الئحة حوكمة �شركات التاأمني ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي 

ال�شعودي، اأن�شاأ جمل�س االإدارة جلنة املخاطر. وتهدف اللجنة اإىل االإ�شراف على وظيفة اإدارة املخاطر و�شمان حتديد املخاطر التي قد تهدد ال�شركة واملحافظة 
املقبولة عليها.

اإن واجبات وم�شوؤوليات جلنة املخاطر هي كما يلي:
◽   حتديد املخاطر التي قد تهدد ال�شركة والمحافظة على المخاطر مقبولة بالن�شبة لل�شركة.

◽   االإ�شراف على نظام اإدارة المخاطر وتقييم فعاليتها.
◽   تحديد ا�شتراتيجية �شاملة ل�شركة اإدارة المخاطر، واالإ�شراف على تنفيذها، ومراجعتها وتحديثها على اأ�شا�س منتظم مع مراعاة التطورات 

الداخلية والخارجية لل�شركة.
◽   مراجعة �شيا�شات اإدارة المخاطر.

◽   اإعادة تقييم قدرة تحمل وتعر�س ال�شركة للخطر على اأ�شا�س منتظم )على �شبيل المثال من خالل تمارين اختبار التحمل(.
◽   تقديم التقارير اإلى مجل�س االإدارة حواللتعر�س للمخاطر والتو�شية باتخاذ اإجراءات الإدارتها.

◽   تقديم الم�شورة للمجل�س ب�شاأن الق�شايا املتعلقة باإدارة املخاطر.

تتاألف جلنة املخاطر من ال�شادة االأع�شاء:

كما يف 31 دي�شمرب 2016جلنة املخاطر

رئي�س جلنة �ملخاطرعبدالرحمن ال�شغري

ع�سوه�شام الراي�شي

ع�سوعبداهلل احل�شيني

عقدت جلنة املخاطر اإجتماعًا واحدًا  خالل 2016  بن�شبة ح�شور بلغت 100% ) 100% مع التفوي�شات(.

ن�شبة احل�شور مع تفوي�سن�شبة احل�شوراحل�شورالتاريخ

100%100%عبد الرحمن ال�شغري، ه�شام الراي�شي، عبداهلل احل�شيني2016/11/24

ناق�شت جلنة املخاطر يف اإجتماعاتها املذكورة اأعاله املهام الرئي�شية التالية:
◽   قدمت ميثاق عمل لجنة المخاطر

◽   حددت دور وم�شوؤولية المدير التنفذي للمخاطر
◽   قدمت اإطار عمل األيانز ال�شعودي الفرن�شي الإدارة المخاطر

◽   قدمت اإطار عمل اليانز ال�شعودي الفرن�شي لالإقدام على املخاطر
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ح( اإدارة املخاطر
خالل عام 2016،  جنحت ال�شركة يف دمج اأن�شطة اإدارة املخاطر يف ا�شرتاتيجية ال�شركة واأهدافها، وذلك للحفاظ على حقوق م�شاهمي ال�شركة. 

لدى ال�شركة ا�شرتاتيجية كاملة الإدارة املخاطر ولفهمها والتحكم بجميع م�شتويات اخلطر النا�شئ من كافة اأعمال ال�شركة. تعتمد هذه االإ�شرتاتيجية على تاأثري 
تقلبات ال�شوق واخلربات املتوفرة يف التعامل مع املخاطر املتكررة التي تتعر�س لها ال�شركة. و ال تعتمد على اخلطر الناجت من عمل واحد بل متتد لت�شمل جميع 

املخاطر املحتملة.

و قد ق�شمت املخاطر على النحو التايل:

املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�شارة الناجتة من ف�شل يف النظام اأو الرقابة، االإختال�س واالأخطاء الب�شرية، والتي ميكن اأن تنتج عنها خ�شارة مالية وفقدان 

لل�شمعة، وعواقب تنظيمية وقانونية. تقوم ال�شركة باإدارة خماطر العمليات من خالل ال�شوابط املنا�شبة، وف�شل املهام واملراقبة الداخلية ومت�شمنة التدقيق 
الداخلي واالإلتزام.

خماطر ال�شيولة
متثل خماطر ال�شيولة ال�شعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري االأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة باإلتزاماتها املالية. يتم مراقبة متطلبات ال�شيولة ب�شكل 

دوري ، وتقوم االإدارة بالتاأكد من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء باإلتزاماتها حال ن�شوئها . 

خماطر االإئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�شاأن اأداة مالية ما، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية.

خماطر معدل الفائدة
تن�شاأ خماطر �شعر الفائدة من احتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار الفائدة على الربحية امل�شتقبلية اأو القيم العادلة لالأدوات املالية. تتعر�س ال�شركة ملخاطر اأ�شعار 

الفائدة على اأر�شدة البنوك اخلا�شة بها واال�شتثمارات املتاحة للبيع.

خماطر اأ�شعار العموالت
تن�شاأ خماطر اأ�شعار العموالت عن اإحتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار العموالت على الربحية امل�شتقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية. تتعر�س ال�شركة ملخاطر 

اأ�شعار العموالت ب�شاأن االأر�شدة لدى البنوك واالإ�شتثمارات املتاحة للبيع. 

خماطر ال�شوق
تتمثل خماطر ال�شوق  يف خماطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية امل�شتقبلية الأداة مالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار ال�شوق ) غري تلك الناجتة من خماطر 

اأ�شعار العمولة اأو خماطر العمالت(، �شواء حدثت تلك التغريات ب�شبب عوامل تتعلق باالأداة املالية املعينة اأو مب�شدرها اأو عوامل توؤثر على جميع االأدوات املالية 
املماثلة املتداولة يف ال�شوق حتد ال�شركة من خماطر ال�شوق عن طريق االإحتفاظ مبحفظة اإ�شتثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت يف االأ�شواق املالية.

خماطر اأ�شعار ال�شناديق
خماطر اأ�شعار ال�شناديق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�شتقبلية ب�شبب تغريات يف �شايف قيمة املوجودات التي يتم حتديدها من 

قبل مديري ال�شناديق .

خماطر التاأمني
اإن املخاطر مبوجب عقد تاأمني متثل املخاطر بوقوع حادث ما موؤمن عليه مع عدم التاأكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث. تتمثل املخاطر 

الرئي�شية التي تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود يف املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفرتية ملطلوبات التاأمني. ويخ�شع ذلك لتكرار 
وحجم املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة اأكرث من تلك املقدرة اأ�شال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل. 

اإدارة راأ�س املال
تو�شع اأهداف من قبل ال�شركة للحفاظ على توازن ن�شب راأ�س املال وذلك لدعم اأهداف ال�شركة وزيادة الفائدة للم�شاهمني. 

تقوم ال�شركة باإدارة متطلبات راأ�س املال وذلك بتقدير النق�س بني م�شتويات راأ�س املال املعلن عنها واملطلوبة باإنتظام. 

ط( القيمة العادلة لالأدوات املالية 
تتكون االأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية. اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �شداد مطلوبات ما بني اأطراف 

راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل. يفرت�س تعريف القيمة العادلة باأن املن�شاأة قادرة على العمل وفقًا ملبداأ اال�شتمرارية املحا�شبي، مع عدم وجود نية اأو حاجة 
لت�شفيتها، اأو اإجراء تخفي�س حاد يف م�شتوى عملياتها اأو القيام باأية تعامالت ب�شروط لها تاأثري عك�شي.
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ي( الزكاة واملدفوعات القانونية والقرو�س
لقد خ�ش�شت �شركة األيانزال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين مبلغًا قدره 5،363،143  ريال �شعودي للزكاة وال�شرائب �شنة 2016 مقارنًة بـ 5،255،887 ريال 

�شعودي يف 2015. 
توؤكد ال�شركة اأنه ال يوجد عليها اأي قرو�س كما يف 31 دي�شمرب 2016. 

و يف اجلدول التايل قائمة باملدفوعات القانونية للعام املنتهي يف 31 دي�شمرب 2016)مت�شمنه امل�شاريف املدفوعه واملكلفه(

املبالغ باملليون ريال �شعودي
20162015201420132012

املحملة *املحملة *املدفوعهاملحملة *املدفوعه
-------ر�شوم جمركيه

5.32.05.24.44.03.0-الزكاة وال�شرائب
4.43.13.62.52.52.32.0م�شاريف هيئة التاأمينات االإجتماعية

0.20.20.40.40.30.40.4تاأ�شريات الدخول و جوازات �شفر
3.65.44.75.04.24.33.9تكاليف الرقابة واالإ�شراف

8.214.010.713.111.411.09.3املجموع
* امل�شاريف املحملة متثل املبالغ امل�شتحقة حتى 31 دي�شمرب 2016، باالإ�شافه اإىل اأي مبالغ اخرى مدفوعه مرتبطة بعام 2016 ، فهي اإجمايل املبالغ املحملة كم�شاريف عن ال�شنة املنتهيه يف 31 دي�شمرب 2016 )م�شتحق ومدفوع(. 

11. اخلطط امل�ستقبلية
�شوف ت�شتمر ال�شركة يف منوها وتطورها املت�شارع يف ال�شوق متا�شيًا مع روؤيتها وفقًا لالإ�شرتاتيجية التالية:

البيع املبا�شر: خالل 2017 �شوف تركز ال�شركة على النمو من ناحية عدد موظفي املبيعات باالإ�شافة اإىل نقاط البيع. وبهذا تو�شع ال�شركة جمال ات�شالها بفئات 
العمالء املختلفة و�شتوا�شل تدريب فريق املبيعات لت�شمن اأعلى م�شتوى من اخلدمات.

التاأمني البنكي: �شوف يكون تركيز ال�شركة يف 2017 على حت�شني اإنتاجية وكالة التاأمني البنكي وال�شركات عرب تعزيز عالقة �شريكنا البنك ال�شعودي الفرن�شي مع 
قاعدة عمالئه التجارية وال�شركات.

ال�شركات :اإ�شتمرارية اإعطاء تاأمني ال�شركات االأولوية الق�شوى لل�شركة. خالل عام 2017، �شتقوم ال�شركة تو�شيع نطاق عالقاتها مع الو�شطاء الرئي�شيني لبناء 
�شراكة قوية ودائمة من خالل معايري خدمة متفق عليها، كما �شرتكز ال�شركة على العقود العاملية مثل التاأمني االإئتماين.

احللول الرقمية:  �شتقوم ال�شركة يف 2017 بتب�شيط املبادرات الرقمية لتعزيز ر�شا العمالء و�شمان توفري جتربة اأف�شل للعمالء، مما ينبغي اأن ي�شاهم يف زيادة 
ثبات املحفظة. و�شيتم اإ�شتحداث اآلية اإ�شدار عرو�س تاأمني �شيارات رقمية خدمة اأ�شرع اإىل املطالبات عمالئنا وكذلك عملية البيع االإلكرتوين ملنتج تاأمني 

ال�شيارات.

تطوير التاأمني ال�شحي وتاأمني ال�شيارات: بالتوافق مع اإ�شرتاتيجية املخاطر لعام 2017 �شوف ت�شتمر ال�شركة يف بتطبيق امل�شتوى العايل من املعايري التقنية 
والتوجيهات بالتوافق مع اإ�شرتاتيجية املخاطر، كما �شرتاقب الربحية وفقًا لقطاعات العمل و تعدل اإ�شرتاتيجية الت�شعري عند ال�شرورة. �شتقوم ال�شركة اأي�شًا 

ب�شمان متطلبات اإحتياط تقنية م�شمونة و�شليمة. كما �شيتم الرتكيز على النمو ب�شكل اأف�شل يف قطاع �شوق التاأمني ال�شحي.

تنمية مهارات املوظفني: خالل عام 2016 �شتوا�شل ال�شركة ا�شتثماراتها يف املوارد الب�شرية الأ�شتقطاب وتطوير املواهب ال�شابة واإعداد جيل امل�شتقبل من املدراء. 
تقوم ال�شركة على اأ�شا�س بناء م�شريات وظيفية وا�شحة وبرامج تدريبية مف�شلة لتحقيق الر�شا و الكفاءة بني املوظفني. املراجعون اخلارجيون واملقايي�س احل�شابية

الرتكيز على العمالء: يف عام 2017 �شتوا�شل ال�شركة العمل على حتقيق هدفها املتمثل يف حتقيق فهم اأعمق الحتياجات العمالء عن طريق  القيا�س املنتظم لر�شا 
العمالء )NPS(. وقد مت اإن�شْا مركز خدمة عمالء جدي يف دي�شمرب 2016 للتعامل مع جميع ا�شتف�شارات العمالء واإقرتاحاتهم.

12. املراجعون اخلارجيون واملقايي�س احل�سابية
يف عام 2016،  وافقت اجلمعية العمومية العادية على تو�شيات جمل�س االإدارة ب�شاأن جتديد تعيني )�شركه الدار للتدقيق( و تعيني )كي بي ام جي ( للقيام بدور 

م�شرتك كمراجعي ح�شابات خارجيني لل�شركة للعام املايل املنتهي يف 31 دي�شمرب 2016 م. وقد مت تعيني مراجعي احل�شابات اخلارجيني بعد موافقة جمل�س االإدارة 
بناء على العطاءات املقدمة من خم�س �شركات، ومت احل�شول على موافقة اجلمعية العمومية لل�شركة على ذلك.

مت اإعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية العاملية للتقارير املالية )IFRS( ولي�س وفقًا للمعاير املحا�شبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شادرة 
.)SOCPA( من الهيئة ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني

يرى املراجعون امل�شتقلون اخلارجيون اأن القوائم املالية تظهر بعدل يف كافه النواحي اجلوهرية، املركز املايل لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2016 ونتائج اعمالها 
وتدفقاتها النقدية لل�شنه املنتهية يف حينه وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية.
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13. الهيئة ال�سرعية
تتاألف هيئة ال�شرعية التابعة لل�شركة من كل من:

ال�شيخ          د. حممد علي القاري      
 ال�شيخ          عبداهلل بن �شليمان املنيع     

ال�شيخ          د. عبد ال�شتار اأبوغدة       

اإن دور الهيئة هو مراجعة واملوافقة على برامج ال�شركة للحماية واالإدخار على اأنها برامج متوافقة مع ال�شريعة االإ�شالمية.

14. ت�سريح جمل�س الإدارة 
يقر جمل�س االإدارة مبا يلي :

◽   اأنه مت اإعداد �شجالت احل�شابات بال�شكل ال�شحيح.  
◽   اأن نظام الرقابة الداخلية اأعد على اأ�ش�س �شليمة و مت تنفيذه بفاعلية.  
◽   اأنه ال يوجد اأي �شك يذكر ِب�شاأن قدرة ال�شركة على موا�شلة ن�شاطها.  
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تقرير مراجعي احل�سابات

اإىل م�شاهمي �شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين
)�سركة م�ساهمة �سعودية(

نطاق املراجعة
لقد راجعنا قائمة املركز املايل املـرفقة ل�شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين )�شركة م�شاهمة �شعودية( )"ال�شركة"( كما يف 31 دي�شمرب 2016م 

وقوائم الدخل -عمليات التاأمني وعمليات امل�شاهمني، والدخل ال�شامل -عمليات التاأمني وعمليات امل�شاهمني، والتغريات يف حقوق املليكة والتدفقات النقدية 
-عمليات التاأمني وعمليات امل�شاهمني لل�شنة املنتهية يف ذلك التاريخ، واالإي�شاحات من )1( اإىل )33( والتي تعترب جزًء ال يتجزاأ من هذه القوائم املالية. اإن 

هذه القوائم املالية هي من م�شئولية اإدارة ال�شركة التي اأعدتها وفقًا للمعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية ووفقًا لنظام ال�شركات والنظام االأ�شا�شي لل�شركة، 
وقدمتها لنا مع كافة املعلومات والبيانات التي طلبناها. اإن م�شوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه القوائم املالية ا�شتنادًا اإىل اأعمال املراجعة التي قمنا بها. متت 

مراجعتنا وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�شعودية والتي تتطلب اأن نقوم بتخطيط وتنفيذ اأعمال املراجعة للح�شول على درجة معقولة 
من التاأكد باأن القوائم املالية خالية من االأخطاء اجلوهرية. ت�شتمل اإجراءات املراجعة على فح�س االأدلة، على اأ�شا�س العينة، املوؤيدة للمبالغ واالف�شاحات التي 
تت�شمنها القوائم املالية. كما ت�شتمل على تقييم املبادئ املحا�شبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل االإدارة وكذلك تقييم العر�س العام للقوائم املالية. 

باعتقادنا اأن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من اإبداء راأينا حول القوائم املالية
راأي مطلق

يف راأينا، اإن القوائم املالية ككل:
◽   تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي لل�شركة كما في 31 دي�شمبر 2016م، ونتائج اأعمالها وتدفقاتها النقدية لل�شنة المنتهية في ذلك 

التاريخ وفقًا للمعايير الدولية الخا�شة بالتقارير المالية. 
◽   تتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام االأ�شا�شي لل�شركة فيما يتعلق باإعداد وعر�س القوائم المالية.

لفت اإنتباه
نلفت االنتباه اإىل اأنه مت اإعداد هذه القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية ولي�س وفقًا ملعايري املحا�شبة ال�شعودية ال�شادرة من قبل الهيئة 

ال�شعودية للمحا�شبني القانونيني. 

كي بي ام جي الفوزان و�سركاه
حما�سبون ومراجعون قانونيون

�س ب 92876
الريا�س 11663

اململكة العربية ال�شعودية

الدار لتدقيق احل�سابات
عبداهلل الب�سري و �سركاه

�س ب 2195
الريا�س 11451

اململكة العربية ال�شعودية

التاريخ 2 جمادى الثاين 1438 هـ
املوافق 1 مار�س 2017م

عبداهلل حمد الفوزان
حما�شب قانوين - ترخي�س رقم 348

عبداهلل بن حممد الب�سري
حما�شب قانوين - ترخي�س رقم 171
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قائمة املركز املايل
كما يف 31 دي�شمرب 2016م

2016ماإي�شاح
ريال �شعودي

2015م
ريال �شعودي

موجودات عمليات التاأمني
677،221،16455،244،050نقدية و�شبه نقدية

711،981،29112،589،673مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى
874،105،19529،468،288- اأاأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة

9412،043،857291،417،048اأق�شاط تاأمني م�شتحقة
1060،141،39659،303،915-اأا�شتثمارات متاحة للبيع

11592،651،654586،968،627ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
1222،089،02421،958،291تكاليف اكتتاب وثائق موؤجلة

19236،460،497258،240،391ح�شة معيدي التاأمني من اأق�شاط غري مكت�شبة
16267،460،349375،507،934ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية

132،389،3751،776،096ممتلكات ومعدات

1،756،543،8021،692،474،313اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�شاهمني
616،272،4171،565،454نقدية و�شبه نقدية

72،172،0852،508،050مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى
18،772،46123،915،601م�شتحق من عمليات التاأمني

10180،253،582167،391،371-با�شتثمارات متاحة للبيع
1420،000،00020،000،000وديعة نظامية

14679،569476،815عوائد ا�شتثمار الوديعة النظامية

238،150،114215،857،291اإجمايل موجودات امل�ساهمني

1،994،693،9161.908.331.604اإجمايل املوجودات 

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

حممد قوبرعبد�لرحمن �ل�سغري �كز�فيري باتريك دينيز 

املدير املايلع�شو جمل�س اإدارةالرئي�س التنفيذي



28

قائمة املركز املايل
كما يف 31 دي�شمرب 2016م

2016ماإي�شاح
ريال �شعودي

2015م
ريال �شعودي

مطلوبات وفائ�س عمليات التاأمني
1541،732،08538،140،389م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

8218،754،741137،306،805-باأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة
18،772،46123،915،601م�شتحق اىل عمليات امل�شاهمني

-286،077،722اأحتياطي عجز االأق�شاط
16386،130،152447،928،965مطالبات حتت الت�شوية

17593،706،572592،851،492مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
1811،951،60815،230،473دخل عموالت غري مكت�شبة
19459،257،288422،585،925اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

2012،828،43111،786،168مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1،749،211،0601،689،745،818اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني
فائ�س عمليات �لتاأمني

7،736،8725،084،834الفائ�س املرتاكم
)2،356،339()404،130(10-اأاحتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

1،756،543،8021،692،474،313اإجمايل مطلوبات و فائ�س عمليات التاأمني 
مطلوبات وحقوق �مل�ساهمني 

مطلوبات امل�شاهمني
1550،365185،698م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

14679،569476،815العائد املوؤجل على اال�شتثمار يف الوديعة النظامية
2116،065،89414،271،442-جزكاة و�شريبة دخل م�شتحقة
16،795،82814،933،955اإجمايل مطلوبات امل�شاهمني

حقوق �مل�ساهمني

22200،000،000200،000،000راأ�س املال
22،711،31522،711،315عالوة اإ�شدار

)19،514،783()448،379(خ�شائر مرتاكمة
)2،273،196()908،650(10-باحتياطي القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

221،354،286200،923،336�إجمايل حقوق �مل�ساهمني
238،150،114215،857،291�إجمايل مطلوبات وحقوق �مل�ساهمني

1،994،693،9161،908،331،604�إجمايل مطلوبات و فائ�س عمليات �لتاأمني ومطلوبات وحقوق �مل�ساهمني

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

حممد قوبرعبد�لرحمن �ل�سغري�كز�فيري باتريك دينيز 

املدير املايلع�شو جمل�س اإدارةالرئي�س التنفيذي
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 قائمة الدخل لعمليات التاأمني
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م

2016ماإي�شاح
ريال �شعودي

2015م
ريال �شعودي

23836،272،030803،213،312اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة  
)342،843،069()277،831،399(23اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

558،440،631460،370،243�سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة 
)133،721،673()36،671،363(23التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة 

61،528،341)21،779،894(23ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة 
)72،193،332()58،451،257(23�سايف �لتغري يف �لأق�ساط غري �ملكت�سبة 

23499،989،374388،176،911�سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكت�سبة
1817،539،74418،817،375عموالت مكت�شبة 

14،597،069675،883اأرباح غري حمققة عن اال�شتثمارات املربوطة بوحدات
7،995،4886،448،057اإيرادات اأخرى

540،121،675414،118،226�إجمايل �لإير�د�ت 
)553،611،528()462،230،844(16اإجمايل املطالبات املدفوعة 

16132،015،478266،744،790ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة 
)286،866،738()330،215،366(�سايف �ملطالبات �ملدفوعة 

)170،773،666(61،798،813التغريات يف اإجمايل املطالبات حتت الت�شوية
179،716،100)108،047،585(التغريات يف ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية

8،942،434)46،248،772(�لتغري يف �ملطالبات حتت �لت�سوية
)277،924،304()376،464،138(�شايف املطالبات املتكبدة 

-)6،077،722(28التغري يف احتياطي عجز االأق�شاط
772،420)855،080(17التغري يف مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

)38،910،499()48،919،227(12م�شروفات عموالت 
)5،047،421()5،424،965(اأتعاب فح�س واإ�شراف

)70،533،043()75،860،157(24م�شروفات عمومية واإدارية 
)391،642،847()513،601،289(اإجمايل املطالبات وامل�شروفات

26،520،38622،475،379�سايف �لفائ�س لل�سنة
)20،227،841()23،868،347(�شايف الفائ�س املحول اإىل قائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني 

2،652،0392،247،538�شايف فائ�س عمليات التاأمني بعد ح�شة امل�شاهمني لل�شنة 

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

حممد قوبرعبد�لرحمن �ل�سغري�كز�فيري باتريك دينيز 

املدير املايلع�شو جمل�س اإدارةالرئي�س التنفيذي
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 قائمة الدخل ال�سامل لعمليات التاأمني
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م

2016م
ريال �شعودي

2015م
ريال �شعودي

2،652،0392،247،538�شايف فائ�س عمليات التاأمني بعد ح�شة امل�شاهمني لل�شنة 
دخل �سامل �آخر �سيعاد ت�سنيفه لحقاً �إىل قائمة �لدخل  لعمليات �لتاأمني عند �لوفاء ب�سروط حمددة م�ستقباًل:

)1،547،524(1،952،208التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع  اي�شاح 10 -اأ
)311،010(-املحول اإىل االرباح املحققة من ا�شتبعاد ا�شتثمارات متاحة للبيع

4،604،247389،004�إجمايل �لدخل �ل�سامل من عمليات �لتاأمني لل�سنة 

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

قائمة الدخل لعمليات امل�ساهمني 
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م

2016ماإي�شاح
ريال �شعودي

2015م
ريال �شعودي

     4،835،356    3،582،903دخل عموالت خا�شة
     )375،194(111،559ارباح /)خ�شائر( حمققة من اال�شتثمارات املتاحة للبيع

     3،694،4624،460،162�إجمايل �لإير�د�ت  
    23،868،34720،227،841الفائ�س املحول اإىل قائمة الدخل من عمليات التاأمني، �شايف

    )852،466()3،133،262(24م�شروفات عمومية واإدارية
   24،429،54723،835،537�شايف الدخل لل�شنة

    271،221،19ربح �ل�سهم �لأ�سا�سي و�ملخف�س لل�سنة 

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

قائمة الدخل ال�سامل لعمليات امل�ساهمني
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م

2016م
ريال �شعودي

2015م
ريال �شعودي

24،429،54723،835،537�شايف دخل ال�شنة
دخل �سامل �آخر �سيعاد ت�سنيفه لحقاً �إىل قائمة �لدخل لعمليات �مل�ساهمني  

)2،809،022(1،476،105التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع – اي�شاح 10- ب
375،194)111،559(املحول اىل )الربح(/ اخل�شارة املحققة من ا�شتبعاد ا�شتثمارات متاحة للبيع 

25،794،09321،401،709�إجمايل �لدخل �ل�سامل من عمليات �مل�ساهمني لل�سنة 

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

حممد قوبرعبد�لرحمن �ل�سغري�كز�فيري باتريك دينيز 

املدير املايلع�شو جمل�س اإدارةالرئي�س التنفيذي
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قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني

خ�شائر مرتاكمةعالوة االإ�شدار راأ�س املال
احتياطي 

القيمة العادلة 
لال�شتثمارات 
املتاحة للبيع

االإجمايل

ريال �شعودي
160.632184.777.514)38.094.433(200.000.00022.711.315الر�شيد كما يف 1 يناير 2015 

23.835.537-23.835.537--�شايف الدخل لل�شنة

دخل �شامل اآخر:
)2.809.022()2.809.022(----التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

375.194375.194---- املحول اإىل قائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني

21.401.709)2.433.828(23.835.537--اإجمايل الدخل ال�شامل لل�شنة

)5.255.887(-)5.255.887(--خم�ش�س الزكاة و�شريبة الدخل-اي�شاح 21

200.923.336)2.273.196()19.514.783(200.000.00022.711.315�لر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2015م 

200،923،336)2،273،196()19،514،783(200،000،00022،711،315الر�شيد كما يف 1 يناير 2016 

24،429،547-24،429،547--�شايف الدخل لل�شنة

-----دخل �شامل اآخر:

1،476،1051،476،105---  التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

)111،559()111،559(---  املحول اإىل قائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني

24،429،5471،364،54625،794،093--�إجمايل �لدخل �ل�سامل لل�سنة

)5،363،143(-)5،363،143(--خم�س�س �لزكاة و�سريبة �لدخل-�ي�ساح 21

221،354،286)908،650()448،379(200،000،00022،711،315�لر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2016م 

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

حممد قوبرعبد�لرحمن �ل�سغري �كز�فيري باتريك دينيز 

املدير املايلع�شو جمل�س اإدارةالرئي�س التنفيذي
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م

اإي�شاح
2016م

ريال �شعودي
2015م

ريال �شعودي
2،652،0392،247،538�شايف فائ�س عمليات التاأمني بعد ح�شة امل�شاهمنيالأن�سطة الت�سغيلية

التعديالت لـ:
-1،114،727مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

202،234،6512،837،801اإطفاء عالوة االإ�شتثمار
13747،3691،141،571ا�شتهالك اأق�شاط اال�شتثمار

2،606،067)1،000،000(8-اأخم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها الأر�شدة اعادة التاأمني املدينة
1،288،658)1،846،722(9خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها الأق�شاط التاأمني امل�شتحقة

)6،060(-اأرباح ا�شتبعاد ممتلكات ومعدات
)311،010(- اأرباح من ا�شتبعاد ا�شتثمارات متاحة للبيع

675،883)14،597،069(اأرباح غري حمققة من ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
23،868،34720،227،841ح�شة امل�شاهمني من فائ�س عمليات التاأمني

13،173،34230،708،289الفائ�س الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات 
واملطلوبات الت�سغيلية:

)8،120،632()130،733(تكاليف اكتتاب وثائق موؤجلة
)561،731(8،914،042ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

7،331،686)43،636،907(اأر�شدة اعادة تاأمني مدينة
)59،691،763()118،780،087(اأق�شاط تاأمني م�شتحقة

608،3821،732،067مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى
58،451،25772،193،332اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة، �شايف

)772،420(855،080احتياطي ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
)8،942،434(46،248،772مطالبات حتت الت�شوية، �شايف

-6،077،722احتياطي عجز اأق�شاط
2،934،991)3،278،865(دخل عموالت غري مكت�شبة
)51،531،413(81،447،936اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة

3،591،69618،465،924م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
53،541،6373،745،896النقدية من العمليات

)1،115،592()1،192،388(20 مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
52،349،2492،630،304�سايف �لنقدية من �لأن�سطة �لت�سغيلية

الأن�سطة 
الإ�ستثمارية

)812،830()1،360،648(13�شراء ممتلكات ومعدات 
6،060-متح�شالت من بيع ممتلكات ومعدات

)4،909،192(-10-اأ�شراء اإ�شتثمارات متاحة للبيع
10،348،576-10-اأمتح�شالت من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

4،632،614)1،360،648(10-�أ�سايف �لنقدية )�مل�ستخدمة يف( / من �لأن�سطة �ل�ستثماريه
)15،000،000()29،011،487(م�شتحق اىل عمليات امل�شاهمنيالأن�سطة التمويلية

)15،000،000()29،011،487(�سايف �لنقدية �مل�ستخدمة يف �لأن�سطة �لتمويلية
)7،737،082(21،977،114الزيادة / )النق�س( يف النقدية و�شبه النقدية 

55،244،05062،981،132النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة
677،221،16455،244،050�لنقدية و�سبه �لنقدية يف نهاية �ل�سنة

معلومات اإ�سافية غري 
)1،547،524(101،952،208-اأالتغريات يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيعنقدية

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

حممد قوبرعبد�لرحمن �ل�سغري�كز�فيري باتريك دينيز 

املدير املايلع�شو جمل�س اإدارةالرئي�س التنفيذي
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م

اإي�شاح
2016م

ريال �شعودي
2015م

ريال �شعودي

الأن�سطة الت�سغيلية
24،429،54723،835،537�شايف الدخل لل�شنة

التعديالت لـ:
-1،247،323اإطفاء عالوة االإ�شتثمار

375،194)111،559()االأرباح(/ اخل�شائر املحققة عن اال�شتثمارات املتاحة للبيع 

)20،227،841()23،868،347(ح�شة امل�شاهمني من فائ�س عمليات التاأمني

1،696،9643،982،890الفائ�س الت�شغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:

)1،938،437(335،965مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى

136،899)135،333(م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

1،897،5962،181،352النقدية من االأن�شطة الت�شغيلية

)1،537،372()3،568،691(21-جزكاة و �شريبة الدخل املدفوعة

643،980)1،671،095(�سايف �لنقدية من �لأن�سطة �لت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية
)45،364،374()34،011،487(10-ب�شراء ا�شتثمارات متاحة للبيع

1021،378،05825،580،767-بمتح�شالت من بيع ا�شتثمارات متاحة للبيع

)19،783،607()12،633،429(�سايف �لنقدية �مل�ستخدمة يف �لأن�سطة �ل�ستثماريه

الن�سطة التمويلية
29،011،48715،000،000م�شتحق من عمليات التاأمني

29،011،48715،000،000�شايف النقدية من االأن�شطة التمويلية

)4،139،627(14،706،963الزيادة / )النق�س( يف النقدية و�شبه النقدية 

1،565،4545،705،081النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�شنة

616،272،4171،565،454النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�شنة

معلومات اإ�سافية – غري نقدية
)2،809،022(101،476،105-بالتغريات يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع

تعترب االإي�شاحات املرفقة من 1 اإىل 33 جزءًا من هذه القوائم املالية.

حممد قوبرعبد�لرحمن �ل�سغري �كز�فيري باتريك دينيز 

املدير املايلع�شو جمل�س اإدارةالرئي�س التنفيذي
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 اإي�ساحات حول القوائم املالية 2016
كما يف 31 دي�شمرب 2016م

1. التنظيم والأن�سطة الرئي�سية
�شركة األيانز ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني التعاوين )ال�شركة(، �شركة م�شاهمة �شعودية م�شجلة يف اململكة العربية ال�شعودية مبوجب ال�شجل التجاري رقم 

1010235601 بتاريخ 26 جمادي الثاين 1428هـ )املوافق 12 يوليو 2007(، تعمل ال�شــركة من خالل 6 فــروع )2015م : 5 فروع( باململكة العربية ال�شعودية، يقع 
املركز الرئي�شي لل�شركة يف مركز ال�شفوة التجاري، �س،ب 3540، الريا�س 11481، اململكة العربية ال�شعودية.

تتمثل اأهداف ال�شركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين واالأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�شعودية، مت اإدراج ال�شركة يف �شوق االأ�شهم ال�شعودية يف 9 رجب 
1428هـ املوافق 23 يوليو 2007.

2. اأ�س�س الإعداد
اأ�ش�س القيا�س

اأعدت القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�شتثناء قيا�س املوجودات واملطلوبات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة ويتم قيد التغري يف قيمتها العادلة يف 
قائمة الدخل واال�شتثمارات املتاحة للبيع التي يتم قيا�شها بالقيمة العادلة.

بيان االإلتزام
اأعدت اإدارة ال�شركة القوائم املالية لل�شنة املنتهية 31 دي�شمرب 2016م وفقًا للمعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير املالية.

اأ�شا�س االإعداد
يتطلب نظام التاأمني يف اململكة العربية ال�شعودية حفظ ح�شابات منف�شلة لكل من عمليات التاأمني وعمليات امل�شاهمني، اإن جميع االأ�شول املتعلقة بعمليات التاأمني 

اأو اأن�شطة امل�شاهمني هي مملوكة من قبل ال�شركة، جميع االإيرادات وامل�شروفات التي تعزى الأي ن�شاط يتم قيدها يف احل�شابات املخ�ش�س لها، ويتم توزيع 
امل�شروفات املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل االإدارة واأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة.

 
وفًقا نظام التاأمني يف اململكة العربية ال�شعودية، يجب على ال�شركة توزيع 10% من �شايف فائ�س عمليات التاأمني ال�شنوي اىل حملة وثائق التاأمني وحتويل %90 

املتبقية اىل ح�شاب عمليات امل�شاهمني و حتمل اخل�شائر حل�شاب عمليات امل�شاهمني.

مت اإ�شدار نظام �شركات جديد مبوجب املر�شوم امللكي رقم م/3 بتاريخ 11 نوفمرب 2015م )ي�شار اإليه فيما يلي بـ "النظام"( والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 
1437/7/25هـ )املوافق 2 مايو 2016م(. يجب علي ال�شركة ان تقوم بتعديل عقد تاأ�شي�شها عند وجود اأية تغريات ليتما�شى مع مواد النظام. وعليه يجب على 

ال�شركة عر�س عقد التاأ�شي�س املعدل على ال�شركاء )ت�شتخدم يف ال�شركات ذات امل�شئولية املحدودة( / امل�شاهمني )ت�شتخدم يف ال�شركات امل�شاهمة( باجتماعهم يف 
جمعية عامة غري عادية للم�شادقة عليه. هذا ويتوقع ان يتحقق االلتزام الكامل بالنظام يف موعد ال يتجاوز 1438/7/24هـ )املوافق 21 اأبريل 2017م(

العملة الوظيفية وعملة املعر�س 
يعترب الريال ال�شعودي العملة الوظيفية والعملة التي يتم بها عر�س القوائم املالية لل�شركة، تعر�س املبالغ يف القوائم املالية بالريال ال�شعودي، ما مل يرد خالف 

ذلك.

3. املعايري اجلديدة، والتعديالت على املعايري والتف�سريات
اعتماد املعايري اجلديدة، والتعديالت واملراجعات على املعايري احلالية، كما هو مذكور اأدناه، مل يكن لها تاأثري جوهري على القوائم املالية لل�شركة.

اإن ال�شيا�شات املحا�شبية الهامة املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية املوحدة مت�شقة مع تلك امل�شتخدمة يف اإعداد القوائم املالية لل�شنة ال�شابقة، با�شتثناء 
التف�شريات واملعايري الدولية الإعداد التقارير املالية اجلديدة واملعدلة التالية. يف ال�شنة احلالية، طبقت ال�شركة عدد من تعديالت املعايري الدولية والتف�شريات 

اجلديدة الإعداد التقارير املالية وال�شادرة من جمل�س معايري املحا�شبة الدولية، حيث تبداأ فعاليتهم االإلزامية للفرتات املحا�شبية فى اأو بعد 1 يناير 2016. تطبيق 
املعايري اجلديدة والتعديالت واملراجعات للمعايري املوجودة كما هو مذكور باالأ�شفل لي�س لهم اأي تاأثري مايل على القوائم املالية لل�شركة:
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املعايري الراهنة اجلديدة واملعدلة
◽   التح�شينات ال�شنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية 2012- 2014.

◽   دورة التح�شينات ال�شنوية على املعايري الدولية للتقارير املالية  لالأعوام 2012 – 2014 والتي تطبق للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير 2016.
◽   مبادرة االإف�شاح ) تعديل معيار املحا�شبة الدويل رقم )1((

تعديل معيار املحا�شبة الدويل رقم )1( ملعاجلة املعوقات املدركة ملعدي التقارير املالية اأثناء اإبداء راأيهم لعر�س التقارير املالية. تطبق للفرتات ال�شنوية التي تبداأ 
يف اأو بعد 1 يناير 2016.

املعايري ال�شادرة وغري �شارية املفعول 
اإ�شافة على املعايري اأعاله، نو�شح اأدناه بيانًا باملعايري والتف�شريات ال�شادرة والتي مل ي�شري مفعولها بعد حتى تاريخ اإ�شدار القوائم املالية لل�شركة، تعتزم ال�شركة 

اإتباع هذه املعايري )يف حالة اإنطباقها على ال�شركة( عند �شريان مفعولها، قررت ال�شركة عدم التطبيق املبكر للتعديالت على املعايري الدولية اخلا�شة بالتقارير 
املالية التي مت ن�شرها ويتعني على ال�شركة االلتزام بها يف تواريخ م�شتقبلية.

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9( – االأدوات املالية 
من املتوقع عند تطبيق املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9(، باأن يوؤثر يف جزء مهم من االأ�شول املالية احلالية وامل�شنفة كا�شتثمارات متاحة للبيع، 

بحيث يعاد ت�شنيفها بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل اأو بقيمتها العادلة يف قائمة الدخل ال�شاملة االأخرى. بدالت االإئتمان لالأ�شول املالية واملقيمة بالقيمة املطفاأة 
و�شندات الدين �شوف يتم تقيمهم بالقيمة العادلة بحيث يتم االإعرتاف بالتعديالت للقيمة العادلة �شمن قائمة الدخل ال�شاملة االأخرى، والتي من املتوقع اأن تزيد 

طبقًا ملقدمة منهجية خ�شائر االإئتمان املتوقعة. بناءًا على تطبيق املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية املعدل رقم )4( "عقود التاأمني" �شوف يعاد ت�شنيف 
العديد من االأ�شول لت�شبح بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل اأو كخ�شارة خليار القيمة العادلة. ت�شتمر ال�شركة يف مراقبة التقدم ملجل�س معايري املحا�شبة الدولية 

بخ�شو�س تعديل املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )4(، والذي يقدم عفو موؤقت لتطبيق املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9( لل�شركات التي 
يكون ن�شاطها االأ�شا�شي مرتبط بالتاأمني. تتوقع ال�شركة باأنه من امل�شموح لها اإ�شتخدام العفو املوؤقت وتاأجيل تطبيق املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم )9( 

لتاريخ الحق، ولكن لي�س بعد 1 يناير 2021.

االإف�شاح االأويل )التعديالت على معيار املحا�شبة الدويل 7(
تعديل معيار املحا�شبة الدويل رقم 7 التدفقات النقدية يطبق للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير عام 2017. تتطلب هذه التعديالت االإف�شاح لكي يتمكن 

م�شتخدمي القوائم املالية من تقييم التغريات يف االإلتزامات النا�شئة من االإن�شطة التمويلية مبا يف ذلك النا�شئة من التغريات النقدية وغري النقدية.

معيار املحا�شبة الدويل 12 �شرائب الدخل
التعديالت على  معيار املحا�شبة الدويل رقم 12 – "�شرائب الدخل"  يطبق للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير عام 2017. تتطلب هذه التعديالت تو�شيح 
اذا كان هناك فروقات موؤقتة جائزة احل�شم واملعتمدة فقط على املقارنة بني القيمة الدفرتية لال�شل واأ�شا�شه ال�شريبي يف نهاية فرتة التقرير ، وال يتاأثر بالتغريات 

امل�شتقبلية املحتملة يف القيمة الدفرتية اأو الطريقة املتوقعة ال�شرتداد االأ�شول. لذلك، على افرتا�س اأن القاعدة ال�شريبية ال تزال يف التكلفة االأ�شلية لالأدوات 
الدين، هناك فرق موؤقت.

معيار التقارير املالية الدولية 2 الدفع على ا�شا�س ال�شهم 
التعديالت على  معيار التقارير املالية الدولية رقم 2 – " الدفع على ا�شا�س ال�شهم "  يطبق للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير عام 2018. تغطي هذه 

التعديالت الت�شنيف والقيا�س املحا�شبي يف ثالثة حماور. االأول ، قيا�س الدفع على ا�شا�س ال�شهم ت�شوي نقدًا، الثاين ت�شنيف �شايف الدفع على ا�شا�س ال�شهم بعد 
�شريبة االإ�شتقطاع ، الثالث املحا�شبة عن التعديالت الدفع على ا�شا�س ال�شهم من ت�شويات نقدية اىل ت�شويات ملكية

املعيار التقرير املايل الدويل 15 االإيرادات من العقود مع العمالء 
املعيار التقرير املايل الدويل 15 االإيرادات من العقود مع العمالء يطبق للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير عام 2018.

املعيار اجلديد يق�شم مراحل حتديد االعرتاف باالإيراد اىل خم�س مراحل ليتم حتديد مقدار الفرتة لالعرتاف. �شيكون للمعيار تاثري جوهري يف وقت وكيفية 
االإعرتاف باالإيراد، حيث تختلف تقديرات والتحكيم واحتمالية تقدمي او تاأجيل االعرتاف بااليراد 

 
املعيار التقرير املايل الدويل 16  التاأجري

املعيار التقرير املايل الدويل 16 التاأجري يطبق للفرتات ال�شنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يناير عام 2019 . املعيار اجلديد يلغي ت�شنيف انواع االيجارات حتت املعيار 
احلايل 17 ويفرق بني تاأجري متويلي يف قائمة املركز املايل و التاأجري الت�شغيلي غري املدرج يف قائمة املركز املايل. حيث يلزم املعيار 16 اإدراج جميع عقود التاأجري 

�شمن قائمة املركز املايل.

◽   املبيعات اأو الم�شاركة يف االأ�شول بني امل�شتثمر و االأطراف ذات العالقة اأو امل�شاريع امل�شرتكة،)تعديل املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية ) 10( و 
معيار المراجعة الدولى ) 38((.

◽   التح�شينات ال�شنوية على المعايير الدولية الخا�شة بالتقارير المالية 2012-2014 )معايير مختلفة(.
◽   الكيانات اال�شتثماريه – تطبيق اإ�شتثناءات تجميع االأعمال ) تعديل المعايير الدولية الخا�س بالتقارير المالية )10( و )12( و معيار المحا�شبة الدولي 

.))28(
◽   اإي�شاح االإف�شاح ) تعديل معيار املحا�شبة الدويل )1((.
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4. ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
فيما يلي بيانا بال�شيا�شات املحا�شبية املتبعة: 

مدفوعات مقدمًا
املدفوعات مقدمًا متثل م�شروفات مل تتكبد بعد ولكن مت دفعها نقدًا، مت ت�شجيل املدفوعات مقدمًا مبدئيًا كموجودات وتقا�س باملبلغ املدفوع نقدًا، الحقًا، حتمل 

هذه امل�شروفات على قائمة الدخل لعمليات التاأمني وقائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني حيث انها اما ا�شتهلكت اأو انتهت مع مرور الوقت.

م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
يتم اثبات امل�شاريف امل�شتحقة واملطلوبات االخرى للمبالغ الواجب �شدادها م�شتقباًل عن اخلدمات  و الب�شائع امل�شتلمة �شواء �شدرت بها فواتري اأم مل ي�شدر بها 

فواتري لل�شركة.
 

دخل عموالت غري مكت�شبة
يتم تاأجيل واإطفاء العموالت امل�شتحقة عن عقود اإعادة التاأمني اخلارجة على مدى فرتة عقود التاأمني التي تتعلق بها. يتم ت�شجيل االإطفاء يف قائمة الدخل لعمليات 

التاأمني.

ممتلكات ومعدات
تظهر املمتلكات واملعدات، بالتكلفة ناق�شًا اال�شتهالك املرتاكم واأي انخفا�س جوهري يف القيمة. عندما يطلب اإ�شتبدال اأجزاء جوهرية من املمتلكات واملعدات 

على فرتات، تقوم ال�شركة باإثبات هذه االأجزاء كموجودات م�شتقلة وفقًا الأعمار اإنتاجية حمددة وت�شتهلك وفقا لذلك. يتم اإدراج جميع تكاليف االأ�شالح وال�شيانة 
االأخرى يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني عند تكبدها. يتم ا�شتهالك املمتلكات واملعدات بطريقة الق�شط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات كما 

يلي:

4  �شنوات ◽   اأجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية     
4  �شنوات ◽   �شيارات      
7  �شنوات ◽   االأثاث والرتكيبات      

يتم التوقف عن اثبات اأي جزء من املعدات واالثاث واملركبات واأي جزء هام مت اثباته يف اال�شل عند اال�شتبعاد او عند عدم توقع اأية منافع اقت�شادية م�شتقبلية من 
ا�شتعمال او اال�شتبعاد تدرج اية ارباح او خ�شائر ناجتة عن التوقف عن اثبات اال�شل )التي يتم احت�شابها بالفرق بني �شايف التح�شيالت اال�شتبعاد والقيمة الدفرتية 

لالأ�شل( يف قائمة دخل عمليات التاأمني عند التوقف عن اثبات اال�شل.

يتم مراجعة القيمة املتبقية واالعمار االنتاجية وطرق ا�شتهالك املعدات واالثاث واملركبات يف نهاية كل �شنة مالية، ويتم تعديلها م�شتقبال اذا لزم االمر.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�شري االأحداث اأو التغريات يف الظروف اإىل عدم اإمكانية اإ�شرتداد 

قيمتها الدفرتية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لالإ�شرتداد، تخف�س املوجودات اإىل القيمة القابلة لال�شرتداد.

عقود التاأمني    
اإن عقود التاأمني هي تلك العقود التي تقبل مبوجبها ال�شركة )�شركة التاأمني( خماطر تاأمني  هامة من طرف اخر )حملة الوثائق( وذلك باملوافقة على تعوي�شهم 

يف حال وقوع حادث م�شتقبلي حمدد وغري موؤكد )احلادث املوؤمن عليه( ويوؤثر ب�شكل �شلبي على حامل وثيقة التاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم ال�شركة بتعريف خماطر 
التاأمني العامة باأنها متثل احتمال �شداد املزايا عند وقوع احلادث املوؤمن عليه. كما ميكن ان متول عقود  التاأمني املخاطر املالية.

وحال ت�شنيف العقد كعقد تاأمني، فاأنه يبقي كذلك طوال الفرتة املتبقية منه، حتى لو انخف�شت خماطر التاأمني ب�شكل كبري خالل الفرتة، مامل يتم ا�شتنفاذ اأو 
انهاء كافة احلقوق وااللتزامات.  ميكن اعادة ت�شنيف العقود اال�شتثمارية كعقود تاأمني عند ن�شاأتها اذا ا�شبحت خماطر التاأمني هامة.

اإعادة التاأمني  
تقوم ال�شركة، خالل دورة اأعمالها العادية، باإ�شناد خماطر التاأمني جلزء من اأعمالها. متثل موجودات اإعادة التاأمني االأر�شدة امل�شتحقة من �شركات اإعادة التاأمني. 

تقدر املبالغ القابلة لالإ�شرتداد ب�شورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير خم�ش�س املطالبات حتت الت�شوية وطبقًا الإتفاقية اإعادة التاأمني. 

يتم اإجراء مراجعة لالإنخفا�س يف القيمة بتاريخ اإعداد القوائم املالية مرة واحدة اأو اأكرث عند وجود موؤ�شرات اإنخفا�س يف القيمة خالل الفرتة. يحدث االإنخفا�س 
يف القيمة عند وجود دليل مو�شوعي ي�شري اإىل عدم اإمكانية ال�شركة اإ�شرتداد املبالغ القائمة مبوجب �شروط العقد، وعند اإمكانية قيا�س اأثر املبالغ التي �شت�شتلمها 

ال�شركة من معيدي التاأمني ب�شكل موثوق به. يتم قيد خ�شارة اإنخفا�س القيمة يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني. اإن ترتيبات اإعادة التاأمني امل�شندة ال تعفي ال�شركة 
من اإلتزاماتها جتاه حاملي وثائق التاأمني.

 متثل مطلوبات اإعادة التاأمني االأر�شدة امل�شتحقة اإىل �شركات اإعادة التاأمني. تقدر املبالغ امل�شتحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة باإتفاقيات اإعادة التاأمني املعينة. 
يتم التوقف عن اإثبات موجودات ومطلوبات اإعادة التاأمني عند اإ�شتنفاذ احلقوق التعاقدية اأو اإنهائها اأو عند حتويل العقد اإىل طرف اآخر.

يتم اإثبات املكا�شب اأو اخل�شائر الناجتة من اإعادة التاأمني يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني مبا�شرة بتاريخ ال�شراء، وال تطفاأ.
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كما تتعهد ال�شركة مبخاطر اإعادة التاأمني من خالل دورة اأعمالها العادية ب�شاأن عقود التاأمني ، حيثما ينطبق ذلك. يتم اإثبات اأق�شاط ومطالبات اإعادة التاأمني 
كدخل وم�شروف بنف�س الطريقة وكاأن عملية اإعادة التاأمني تعترب ن�شاطًا مبا�شرًا، بعد االأخذ بعني االعتبار ت�شنيف عمليات اإعادة التاأمني. متثل مطلوبات اإعادة 

التاأمني االأر�شدة امل�شتحقة ملعيدي التاأمني. تقدر املبالغ امل�شتحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة بعقود اإعادة التاأمني. 

يتم اإظهار االأق�شاط واملطالبات على اأ�شا�س اإجمايل بالن�شبة لالأق�شاط امل�شندة واالأق�شاط التي مت التعهد بها. 
يتم التوقف عن اإثبات موجودات اأو مطلوبات اإعادة التاأمني عند ا�شتنفاذ احلقوق التعاقدية، اأو اإنتهاوؤها اأو عند حتويل العقد اإىل جهة اأخرى. 

النقدية و�شبه النقدية
تتاألف النقدية و�شبه النقدية من النقد يف ال�شندوق واحل�شابات اجلارية لدى البنوك .

املخ�ش�شات    
يتم اإثبات املخ�ش�شات عند وجود اإلتزامات )قانونية اأو تعاقدية( على ال�شركة ناجتة عن اأحداث �شابقة ويكون هناك اإحتمال ا�شتخدام م�شادر ال�شركة ل�شداد 

االإلتزامات وميكن قيا�س مبلغ االإلتزامات ب�شكل موثوق به.

اإختبار كفاية املطلوبات    
يتم اإجراء اختباركفاية املطلوبات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني بعد خ�شم تكاليف االكتتاب املوؤجلة ذات العالقة با�شتخدام 

اأف�شل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية لعقود التاأمني. عند اإجراء هذه االإختبارات يتم ا�شتخدام اأف�شل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية 
التعاقدية امل�شتقبلية وتكاليف املطالبات والتكاليف االإدارية. يحمل اي نق�س مبا�شرة لقائمة دخل عمليات التاأمني مبدئيًا من خالل �شطب تكاليف االإكتتاب املوؤجلة 

ذات العالقة والحقًا من خالل تكوين خم�ش�س للخ�شائر الناجمة عن اإختبارات كفاية املطلوبات.

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 
يجنب خم�ش�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبقًا ل�شروط واأحكام نظام العمل ال�شعودي عند اإنهاء / اإنتهاء 

عقود عملهم. يحت�شب هذا االإلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�شتحقها املوظفني يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل. حت�شب مكافاأة نهاية اخلدمة 
للموظفني على اأ�شا�س رواتب املوظفني االأخرية وبدالتهم و�شنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�شعودية. 

  
االأدوات املالية - االثبات املبدئي والقيا�س الالحق

اإن االأداة املالية هي اأي عقد ميكن ان ين�شاأ عنه ا�شل مايل ملن�شاأة ما ومطلوبات مالية او ادوات ا�شهم ملن�شاأة اخرى.

املوجودات املالية
االثبات املبدئي والقيا�س

يتم ت�شنيف املوجودات املالية، عند االثبات املبدئي، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�شارة، قرو�س و ذمم مدينة، ا�شتثمارات حمتفظ بها 
حتى تاريخ االإ�شتحقاق، موجودات مالية متاحة للبيع، اأو كم�شتقات مب�شمى اأدوات حتوط يف حتوط ذو فعالية، اأو ح�شبما هو مالئم، يتم اإثبات جميع املوجودات 

املالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ي�شاف اليها يف حالة عدم ت�شجيلها بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�شارة تكلفة العملية املرتبطة باالإ�شتحواذ على اال�شل املايل.

القيا�س الالحق
الأغرا�س القيا�س الالحق، ت�شنيف املوجودات املالية اىل فئتني:

◽   ذمم مدينة
◽   موجودات مالية متاحة للبيع

ال يوجد لدى ال�شركة موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل او ا�شتمارات مقتناة حتى تاريخ اال�شتحقاق او م�شتقات.

اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة   
اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة هي موجودات مالية م�شتقة ذات دفعات ثابتة اأو حمددة، يتم اأثبات اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة عند اأ�شتحقاقها ويتم قيا�شها عند االإثبات 

االأويل لها، بالقيمة العادلة للمبلغ امل�شتلم اأو امل�شتحق، الحقًا وبعد االأثبات االويل، يتم قيا�س الذمم املدينة على اأ�شا�س التكلفة املطفاأة وباإ�شتخدام طريقة العموالت 
املخ�شومة ناق�س خم�ش�س لالإنخفا�س، يتم تخفي�س القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ح�شاب املخ�ش�س ويتم اإثبات مبلغ اخل�شارة يف قائمة عمليات التاأمني، 
يتم ت�شجيل خم�ش�س لالإنخفا�س يف الذمم املدينة عند وجود اإثبات مو�شوعي باإن القيمة الدفرتية لي�شت قابلة لالإ�شرتداد، يتم عدم اإثبات لالأق�شاط امل�شتحقة 

عند وجود مقيا�س لعدم اإثبات لالأ�شول املالية.

االإ�شتثمارات املتاحة للبيع 
اال�شتثمارات املتاحة للبيع هي تلك االإ�شتثمارات يف اأ�شهم اأو �شندات دين التي ال يتم ت�شنيفها كاإ�شتثمارات مقتناة لالإجتار وغري حمددة كا�شتثمارات مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، و التي يكون اإقتنائها لفرتة غري حمددة من الزمن، وميكن بيعها لتلبية متطلبات ال�شيولة ملواجهة التغريات يف ال�شوق. 
وتظهر االأرباح اأو اخل�شائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة لال�شتثمارات غري املحققة اإما يف قائمة الدخل ال�شامل لعمليات امل�شاهمني اأو كبند منف�شل يف 

فائ�س عمليات التاأمني. تدرج االأرباح اأو اخل�شائر املحققة الناجتة عن بيع هذه اال�شتثمارات والعموالت يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني اأو قائمة الدخل لعمليات 
امل�شاهمني. يتم تعديل اأي انخفا�س دائم يف قيمة اال�شتثمارات ، ويتم اظهاره يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني او قائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني كاأعباء انخفا�س 

يف القيمة.
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التوقف عن االثبات
يتم التوقف عن اثبات الموجودات المالية ) اأو اأي جزء منها او مجموعة من الموجودات المالية المت�شابهة( عند:

◽   انتهاء احلقوق التعاقدية ال�شتالم التدفقات النقدية.
◽   تنازل ال�شركة عن حقوقها با�شتالم التدفقات النقدية من االأ�شل اأو التعهد ب�شداد التدفقات النقدية الم�شتلمة بالكامل وبدون اأي تاأخير الى طرف 

اآخر بموجب )ترتيبات فورية( ، وعند:  )اأ(  قيام ال�شركة  بنقل كافة المنافع والمخاطر الم�شاحبة لملكية اال�شل، اأو )ب( عدم قيام ال�شركة بنقل اأو 
االبقاء على كافة المخاطر الم�شاحبة لملكية االأ�شول ولكنها قامت بتحويل ال�شيطرة على اال�شل .

 
االإنخفا�س يف قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�شيلها  

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، اإجراء تقييم للتاأكد من وجود اأي دليل مو�شوعي على اإنخفا�س قيمة اأي اأ�شل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل، يتم اإثبات خ�شارة االإنخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني و قائمة الدخل لعمليات التاأمني. يحدد االإنخفا�س يف القيمة 

على النحو التايل: 
◽   بالن�شبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، حتدد خ�شارة االنخفا�س يف القيمة على اأ�شا�س االإنخفا�س يف القيمة العادلة. 

◽   بالن�شبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، ميثل االإنخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�شتقبلية املخ�شومة على 
اأ�شا�س معدل العائد ال�شائد يف ال�شوق حاليًا الأ�شل مايل مماثل. 

◽   بالن�شبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، يحدد االإنخفا�س يف القيمة على اأ�شا�س التدفقات النقدية املقدرة املخ�شومة على اأ�شا�س معدل العمولة 
الفعلي االأ�شلي.

اإثبات االإيرادات
مت اإثبات االأق�شاط املبقاة ودخل العموالت التي تتعلق باملخاطر ال�شارية املفعول بعد نهاية الفرتة املالية، كاأق�شاط غري مكت�شبة ويتم تاأجيلها باإتباع الطرق التالية: 

◽   اآخر ثالثة اأ�شهر من الفرتة بالن�شبة لل�شحن البحري.
◽   طريقة احت�شاب حمددة �شلفا بالن�شبة للتاأمني الهند�شي عن املخاطر التي مت تعهدها ملدة تزيد عن ال�شنة. ووفقا لهذا االإحت�شاب، االأق�شاط االأقل تكون 

مكت�شبة خالل ال�شنة االأوىل وتزداد تدريجيا يف نهاية فرتة وثيقة التاأمني.
◽   عدد االأيام الفعلي بالن�شبة لكافة فئات التاأمني االأخرى.

متثل االأق�شاط غري املكت�شبة احل�شة يف اأق�شاط التاأمني املكتتبة واملتعلقة بفرتة التغطية �شارية املفعول، يدرج التغري يف خم�ش�س االأق�شاط غري املكت�شبة يف قائمة 
الدخل لعمليات التاأمني بنف�س الطريقة التي يتم بها اإثبات االإيرادات على مدى  فرتة حدوث املخاطر.

توزيعات االأرباح
يتم اإثبات توزيعات االأرباح عند االإقرار باأحقية ا�شتالمها، ويتم ذلك عادة عند موافقة امل�شاهمني عليها.

اأق�شاط اإعادة التاأمني
تتكون اأق�شاط اإعادة التاأمني املكتتبة من اإجمايل االأق�شاط امل�شتحقة عن كامل التغطية املن�شو�س عليها يف العقود التي متت خالل ال�شنة، ويتم اإثباتها بتاريخ بدء 

وثيقة التاأمني. ت�شتمل االأق�شاط على اأية ت�شويات ناجتة خالل الفرتة املحا�شبية ب�شاأن اإتفاقيات اإعادة التاأمني التي ن�شاأت خالل الفرتات املحا�شبية ال�شابقة.

املطالبات
تتكون املطالبات من املبالغ امل�شتحقة اإىل اجلهات املتعاقد معها واالأطراف االأخرى، ومن م�شروفات ت�شوية اخل�شارة املتعلقة بها، بعد خ�شم اخلردة واالإ�شرتدادات 

االأخرى، وحتمل على قائمة الدخل ال�شاملة - نتائج عمليات التاأمني للفرتة التي تكبدت فيها.
ي�شتمل اإجمايل املطالبات حتت الت�شوية على اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�شددة بتاريخ اعداد القوائم املالية ، �شواء مت التبليغ عنها اأم ال، 

يتم جتنيب خم�ش�شات لقاء املطالبات املبّلغ عنها وغري املدفوعة يف تاريخ اعداد القوائم املالية على اأ�شا�س تقدير كل حاله على حده، كما يجنب خم�ش�س، وفقًا 
لتقديرات االإدارة وخربة ال�شركة ال�شابقة، لقاء تكلفة �شداد املطالبات املتكبدة غري املبّلغ عنها بتاريخ اعداد القوائم املالية، ان االلتزامات النهائية ميكن اأن تزيد 

اأو تقل عن املخ�ش�س الذي مت جتنيبه، يدرج الفرق بني املخ�ش�شات كما يف تاريخ اإعداد القوائم املالية وال�شداد واملخ�ش�شات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف قائمة 
الدخل - نتائج عمليات التاأمني لتلك ال�شنة، ال تقوم ال�شركة بخ�شم مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة الأنه يتوقع �شداد كافة املطالبات خالل �شنة واحدة من 

تاريخ اإعداد القوائم املالية.

اخلردة والتعوي�شات امل�شرتدة
ت�شمح لبع�س عقود التاأمني لل�شركة ببيع ) عادة اخلردة( االأ�شول امل�شتحوذ عليها نتيجة ت�شوية مطالبات )مثال : اخلردة(. واأي�شًا لل�شركة احلق يف مالحقة 

اأطراف اأخرى ل�شداد بع�س اأو كل التكاليف )التعوي�شات امل�شرتدة(. يتم تقدير اخلردة كمخ�ش�س �شمن املطالبات حتت الت�شوية. املخ�ش�س هو قيمة معقولة ملا 
�شوف يتم اإ�شرتداده عند التخل�س من االأ�شل امل�شتحوذ عليه. واأي�شًا التعوي�شات امل�شرتدة يتم تقدير قيمتها واإدراجها كمخ�ش�س �شمن املطالبات حتت الت�شوية. 

املخ�ش�س هو تقدير ما �شوف يتم اإ�شرتداده بعد االإجراءات املتبعة جتاه االأطراف االأخرى.

ح�شة معيد التاأمني من املطالبات
يتم اإثبات ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات عند اإثبات اإجمايل مطالبات التاأمني املتعلقة بها ووفقا ل�شروط التعاقد.
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تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة
يتم تاأجيل العموالت والتكاليف املبا�شرة االأخرى املتعلقة باحل�شول على عقود جديدة اأو اإ�شدار عقود التاأمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لالإ�شرتداد 

من االأق�شاط امل�شتقبلية. يتم اإثبات كافة تكاليف االإكتتاب االأخرى كم�شروف عند تكبدها. وبعد االإثبات االأويل لها، يتم اإطفاء هذه التكاليف بطريقة الق�شط 
الثابت على مدى فرتة االأق�شاط امل�شتقبلية املتوقعة. يقيد االإطفاء يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني. يتم اإحت�شاب التغريات يف العمر االإنتاجي اأو الطريقة املتوقعة 

الإ�شتنفاذ املنافع االقت�شادية امل�شتقبلية التي تت�شمنها هذه املوجودات وذلك بتعديل فرتة االإطفاء، ويتم اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�شبية. 

يتم اإجراء مراجعة للتاأكد من حدوث اإنخفا�س يف القيمة، وذلك بتاريخ اإعداد كل مركز مايل مرة واحدة اأو اأكرث،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االإنخفا�س. 
ويف احلاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لال�شرتداد عن القيمة الدفرتية، يتم اإثبات خ�شارة االنخفا�س يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني. كما توؤخذ تكاليف اإكتتاب 

وثائق التاأمني املوؤجلة بعني االإعتبار عند اإجراء اإختبار كفاية املطلوبات لكل فرتة يتم فيها اإعداد القوائم املالية. 
يتم التوقف عن اثبات تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة عند �شداد اأو اإلغاء العقود ذات ال�شلة .

اإ�شتثمارات مربوطة بوحدات
االإ�شتثمارات املربوطة بوحدات هي اأ�شول لدعم مطلوبات ناجتة من عقود التاأمني وهي م�شنفة كاأ�شول حمتفظ بها لالإجتار وتقيم بالقيمة العادلة ويتم اإثبات 

التغري بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني.
عقود التاأمني هي تلك العقود ذات املخاطر التاأمينية الهامة وت�شنف ال�شركة االإ�شتثمارات املربوطة بوحدات كعقود تاأمني على اأ�شا�س خ�شائ�س مرتبطة بالوفاة و 

العجز.    
 

مطلوبات اإ�شتثمارات مربوطة بوحدات 
كانت مطلوبات االإ�شتثمارات املربوطة بوحدات حتدد كقيمة وحدات تعترب خم�ش�شة بتاريخ التقييم. مت تكوين احتياطيات فنية اإ�شافية لقيمة خماطر احلياة 

املرفقة للعقود. مت احت�شاب هذه االحتياطيات االإ�شافية باإ�شتخدام تقنيات ع�شوائية.

الزكاة و�شريبة الدخل
وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل تخ�شع الزكاة على امل�شاهمني واخلليجيني واجلمهور العام و�شريبة الدخل على امل�شاهمني غري اخلليجيني يحمل 

خم�ش�س الزكاة و�شريبة الدخل على قائمة التغريات يف حقوق امل�شاهمني باالإ�شافة اىل مبالغ م�شتحقة اأن وجدت على عند االنتهاء من الربوط النهائية. يتم 
احت�شاب الزكاة على ح�شة امل�شاهمني اخلليجيني واجلمهور العام يف حقوق امل�شاهمني من / اأو �شايف الدخل باإ�شتخدام االأ�ش�س املحددة  مبوجب لوائح هيئة الزكاة 
والدخل. يتم احت�شاب �شريبة الدخل  على ح�شة امل�شاهمني غري اخلليجيني من �شايف دخل ال�شنة. الزكاة و�شريبة الدخل حتمل على ااخل�شائر املرتاكمة الأن هذه 

هي التزامات امل�شاهمني.
الزكاة و�شريبة الدخل مت حتميلها بالكامل على اخل�شائر املرتاكمة. �شريبة الدخل املحملة على اخل�شائر املرتاكمة – مبا يزيد عن الزكاة على ح�شة امل�شاهمني 

ال�شعوديني يتم تغطيتها من امل�شاهمني االأجانب واإثباتها على اخل�شائر املرتاكمة.
�شريبة ا�شتقطاع ال�شركة على بع�س املعامالت مع اطراف غري مقيمة  يف اململكة العربية ال�شعودية طبقًا لقانون �شريبة الدخل ال�شعودي. مدفوعات �شريبة 

اال�شتقطاع نيابة عن االطراف غري املقيمة والتي ال يتم ا�شرتدادها من تلك االطراف يتم ت�شنيفها كم�شروف.م( املخ�ش�شات    
يتم اثبات املخ�ش�شات عند وجود التزامات )قانونية او متوقعة( نا�شئة عن حدث �شابق ويكون هنالك اإحتمال ن�شوء تكاليف ل�شداد االإلتزام ميكن قيا�شها ب�شورة 

موثوق بها.

املعلومات القطاعية 
اإن القطاع الت�شغيلي هو جزء من ال�شركة ويقوم باأعمال ينتج عنها اإيرادات وتكبد عنه م�شاريف والذي يختلف خماطره وفوائده عن القطاعات االأخرى. يتم 

التقرير عن املعلومات الت�شغيلية بطريقة تتما�شى مع التقارير الداخلية املقدمة اإىل رئي�س العمليات ب�شفته �شانع القرار. اإن �شانع القرارات الت�شغيلية الرئي�شية 
يعترب م�شوؤوال عن توزيع امل�شادر وتقييم اأداء الوحدات الت�شغيلية واإتخاذ قرارات اإ�شرتاتيجية. تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�شب منتجاتها وخدماتها، 

ولديها �شتة قطاعات ت�شغيلية يتم رفع التقارير ب�شاأنها  كما يلي:

◽   تاأمني املركبات يوفر التغطية �شد اخل�شائر اأو االأ�شرار التي حلقت باملركبات جراء حادث، حريق اأو ال�شرقة. باالإ�شافة اإىل تغطية امل�شوؤولية لطرف 
ثالث.

◽   الهند�شة وااللتزامات، توفر التغطية ملخاطر عمال البناء، واأعمال االإن�شاءات واالأعمال امليكانيكية والكهربائية واالإلكرتونية وامليكانيكية، وتوقف االآالت 
واملكائن، وغريها من عمليات التاأمني التي تندرج �شمن هذا النوع من التاأمني. 

◽   منتجات الرعاية ال�شحية، تقوم بتقدمي التاأمني الطبي حلملة وثائق التاأمني. 
◽   تاأمني املمتلكات يوفر تغطية اخل�شائر املادية  اأو االأ�شرار على املمتلكات  الناجتة عن حوادث اأو اأي �شبب ي�شمل ذلك احلريق و الكوارث اخل�شائر 

التبعية الناجتة على االأخطار املوؤمن عليها.  
◽   يتكون قطاعات التاأمني العام االأخرى من التاأمني البحري، والتاأمني على االئتمان و خيانة االأمانة وال�شمان وااللتزامات.

◽   قطاع احلماية واالإدخار ي�شمل جمموعة متنوعة من منتجات االإدخار والتقاعد امل�شممة لتلبية اإحتياجات االأفراد وكذلك املوؤ�ش�شات وال�شركات 
التجارية.

يف حالة حدوث اأية معاملة، فاأنها تتم وفقًا الأ�شعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية، وتتم بنف�س �شروط التعامل مع االأطراف االأخرى. ت�شمل اإيرادات وم�شاريف 
ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات الت�شغيلية والتي �شيتم حذفها على م�شتوى القوائم املالية لل�شركة. وقد مت اعتماد القطاعات الت�شغيلية فقط الأن كافة 

عمليات ال�شركة تتم داخل اململكة العربية ال�شعودية، مت عر�س املعلومات القطاعية ح�شب قطاعات االعمال فقط.
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العمالت االأجنبية 
حتول املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية اإىل الريال ال�شعودي باأ�شعار التحويل ال�شائدة وقت اإجراء املعامالت. ويعاد حتويل اأر�شدة املوجودات واملطلوبات املالية 

امل�شجلة بالعمالت االأجنبية باأ�شعار التحويل ال�شائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل لعمليات امل�شاهمني و قائمة الدخل 
لعمليات التاأمني.

املقا�شة    
تتم مقا�شة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �شايف املبلغ يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نيه لدى ال�شركة لت�شوية 

املوجودات مع املطلوبات على اأ�شا�س ال�شايف، اأو بيع املوجودات وت�شديد املطلوبات يف اآن واحد. ال يتم مقا�شة االإيرادات وامل�شاريف يف قائمة الدخل لعمليات 
امل�شاهمني و قائمة الدخل لعمليات التاأمني ما مل يكن ذلك مطلوبًا اأو م�شموحًا به من قبل املعايري املحا�شبة اأو تف�شرياتها.

حما�شبة تاريخ التداول    
يتم اإثبات اأو التوقف عن اإثبات كافة العمليات االإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول )اأي التاريخ الذي تلتزم به ال�شركة ب�شراء اأو بيع 
املوجودات(. تتطلب العمليات االإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية اأن يتم �شداد املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها االأنظمة اأو تلك املتعارف 

عليها يف ال�شوق.

احتياطي نظامي
وفقًا للنظام االأ�شا�شي، يجب على ال�شركة حتويل 10% من �شايف دخل ال�شنة لالإحتياطي النظامي اإىل ان ي�شاوي هذا االحتياطي راأ�س املال، مل يتم اي حتويل لل�شنة 

املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م وذلك ب�شبب تكبد ال�شركة خل�شائر املرتاكمة.

5. التقديرات والإفرتا�سات املحا�سبية الهامة 
يتطلب اإعداد القوائم املالية من االإدارة اإجراء التقديرات واالإفرتا�شات التي قد توؤثر على مبالغ االإيرادات وامل�شاريف واملوجودات واملطلوبات امل�شجلة واالإف�شاح 

عن املطلوبات املحتملة بتاريخ اإعداد القوائم املالية. اإن عدم التاأكد من هذه التقديرات واالفرتا�شات ميكن اأن يوؤدي اإىل تعديل جوهري يف امل�شتقبل على القيمة 
الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات. 

فيما يلي االإفرتا�شات االأ�شا�شية املتعلقة بعدم التاأكد من التقديرات االأ�شا�شية امل�شتقبلية واالأخرى بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن اأن توؤدي اإىل اإجراء تعديل 
جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�شنة املالية القادمة. 

االنخفا�س يف قيمة اال�شتثمارات 
تقوم ال�شركة باإعتبار االإ�شتثمارات املتاحة للبيع باأنها منخف�شة القيمة وذلك عند وجود اإنخفا�س جوهري اأو م�شتمر يف القيمة العادلة دون التكلفة، اأو عند وجود 

دليل مو�شوعي على وجود مثل هذا االإنخفا�س. يتطلب حتديد االإنخفا�س "اجلوهري" و "امل�شتمر" اإجراء تقديرات هامة. اإ�شافة اإىل ذلك، تقييم ال�شركة لعوامل 
اأخرى ت�شتمل على التغري العادي يف اأ�شعار االأ�شهم املتداولة والتدفقات النقدية امل�شتقبلية وعوامل خ�شم االأ�شهم غري املتداولة، اإن وجدت.   

االحتياطيات الفنية الإن�شطة التاأمني
يعترب تقدير االإلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني وعقود احلماية واالإدخار من اأهم التقديرات املحا�شبية التي تقوم بها 

ال�شركة. هناك العديد من م�شادر عدم التاأكد التي يجب اأخذها بعني االإعتبار عند تقدير االإلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. يعترب 
خم�ش�س املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع االإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�شاأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل 

تاريخ قائمة املركز املايل. اإن الطرق الفنية املتبعة من قبل االإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف اإتباع 
نف�س طرق �شداد املطالبات ال�شابقة عند التنبوؤ بطرق �شداد املطالبات امل�شتقبلية. يتم اإحت�شاب االإحتياطي احل�شابي على اأ�شا�س طريقة متعلقة بالتقييم املتوقع 

الإكتواري خارجي من خالل اإ�شتخدام االأ�شعار احلالية لوحدات ال�شندوق.

تقدر املطالبات التي تتطلب قرارًا من املحكمة اأو عن طريق التحكيم على اأ�شا�س كل حالة على حده. تقوم ال�شركة بت�شوية املخاطر امل�شتقلة بتقدير املطالبات 
املتعلقة باملمتلكات، الهند�شة واملطالبات الكبرية. تقوم االإدارة مبراجعة املخ�ش�شات املتعلقة باملطالبات املتكبدة، واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها، على اأ�شا�س 

ربع �شنوي. 

القيمة العادلة لالأدوات املالية
القيمة العادلة هي ال�شعر الذي �شيتم اإ�شتالمه عند بيع اأ�شل ما اأو دفعة عند متويل مطلوبات ما مبوجب معادلة نظامية متت بني اأطراف متعاملة يف ال�شوق بتاريخ 

القيا�س. يحدد قيا�س القيمة العادلة باإفرتا�س اأن معاملة بيع املوجودات اأو حتويل املطلوبات قد متت اإما:
◽   يف ال�شوق الرئي�شي للموجودات اأو املطلوبات اأو

◽   يف حالة عدم وجود ال�شوق الرئي�شي، يف اأكرث االأ�شواق فائدة للموجودات واملطلوبات.

اإن ال�شوق الرئي�شي اأو ال�شوق االأكرث فائدة يجب اأن يكون قابل للو�شول اإليه من قبل ال�شركة، تقا�س القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات باإفرتا�س اأن امل�شاركني 
يف ال�شوق �شي�شتفيدون عند ت�شعري املوجودات اأو املطلوبات وباإفرتا�س اأن امل�شاركني يف ال�شوق ي�شعون لتحقيق اأف�شل م�شاحلهم االقت�شادية.

ت�شتخدم ال�شركة طرق التقومي املالئمة وفقًا للظروف وتتوفر ب�شاأنها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وزيادة ا�شتخدام املدخالت ذات العالقة والقابلة 
للمالحظة وتقليل ا�شتخدام املدخالت الغري قابلة للمالحظة.
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مت ت�شنيف كافة املوجودات واملطلوبات التي مت قيا�شها بالقيمة العادلة اأو االف�شاح عنها يف القوائم املالية �شمن الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة، طبقًا ملا هو مبني 
اأدناه، على اأ�شا�س مدخالت امل�شتوى االأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل :

االأ�شعار املتداولة )بدون تعديل( يف �شوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة. امل�شتوى االأول:  
طرق تقومي تعترب مدخالت امل�شتوى االأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة ب�شورة مبا�شرة اأو غري مبا�شرة. امل�شتوى الثاين:  

امل�شتوى الثالث:  طرق تقومي تعترب مدخالت امل�شتوى االأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها غري قابلة للمالحظة.

بالن�شبة للموجودات واملطلوبات التي يتم اإثباتها يف القوائم املالية على نحو متكرر، تقوم ال�شركة بالتاأكد فيما اإذا متت التحويالت بني م�شتويات الت�شل�شل الهرمي 
وذلك باإعادة تقومي الت�شنيف )على اأ�شا�س مدخالت احلد االأدنى الهامة  لقيا�س القيمة العادلة ككل( يف نهاية كل فرتة مالية.

والأغرا�س االف�شاح عن القيمة العادلة، تقوم ال�شركة بتحديد فئات املوجودات واملطلوبات بح�شب طبيعة وخ�شائ�س وخماطر املوجودات واملطلوبات وم�شتوى 
الت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة طبقا ملا هو مو�شح اعاله.

تقوم اإدارة ال�شركة بتحديد ال�شيا�شات واالإجراءات لقيا�س القيمة العادلة على نحو متكرر مثل )اال�شتثمارات العقارية واملوجودات املالية املتاحة للبيع غري 
املتداولة( ولقيا�س القيمة العادلة على نحو غري متكرر مثل املوجودات املعدة للتوزيع يف العمليات املتوقفة.

خ�شائر اإنخفا�س الذمم املدينة
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة �شمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�شائ�س اإئتمان 

مماثلة وذلك للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمتها. اإن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�شورة فردية للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمتها والتي يتم ب�شاأنها اإثبات 
اأو ي�شتمر يف اإثبات خ�شارة االإنخفا�س ال يتم اإدراجها عند مراجعتها ب�شورة جماعية للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمتها. تتطلب مراجعة االإنخفا�س يف القيمة 

هذه اإجراء االأحكام والتقديرات. والإجراء ذلك، تقوم ال�شركة بتقييم خ�شائ�س االإئتمان التي تاأخذ بعني االعتبار حاالت االإخفاق ال�شابقة والتي تعترب موؤ�شرًا على 
القدرة على �شداد كافة املبالغ امل�شتحقة طبقًا لل�شروط التعاقدية. 

تكاليف اكتتاب وثائق موؤجلة 
يتم تاأجيل واإطفاء العموالت والتكاليف االأخرى املبا�شرة والغري مبا�شرة املتعلقة بعقود جديدة اأو اإ�شدار عقود التاأمني على مدى عقود التاأمني ذات العالقة كاأق�شاط 

مكت�شبة. يقيد االإطفاء يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني.

6. النقدية و�سبه النقدية
2016

ريال �شعودي
2015

ريال �شعودي
عمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمنيعمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمني

-1،016،976-1،084،470نقد يف ال�شندوق
38،971،52716،272،41754،227،0741،565،454نقد لدى البنوك –  احل�شابات اجلارية
---37،165،167نقد لدى البنوك – ودائع ق�شرية االأجل

77،221،16416،272،41755،244،0501،565،454

يتم تبويب النقد لدى البنوك مع االأطراف املقابلة والتي لديها درجة ت�شنيف ا�شتثمار ائتمانية. مت تقومي الودائع ق�شرية االجل بالريال ال�شعودي لفرتات ترتاوح 
من يوم اىل 3 �شهور من تاريخ االإ�شتحواذ االأ�شلي طبقا الحتياجات ال�شركة النقدية العاجلة.

7. املدفوعات مقدمًا و املوجودات الأخرى
2016

ريال �شعودي
2015

ريال �شعودي

عمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمنيعمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمني

-8،010،171-6،968،621مبالغ م�شتحقه ال�شتثمارات مربوطة بوحدات
-1،211،260-1،130،396اإيجار مدفوع مقدمًا

930،8942،172،0851،074،8792،508،050دخل اإ�شتثمار م�شتحق
-2،293،363-2،951،380موجودات اأخرى

11،981،2912،172،08512،589،6732،508،050
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8.اأر�سدة اإعادة التاأمني 
اأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة اأ ( 

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

75،711،26232.074.355اأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة
)2.606.067()1،606،067(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها 

74،105،19529.468.288اأر�شدة اإعادة التاأمني املدينة، بال�شايف

اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة ب ( 
2016

ريال �شعودي
2015

ريال �شعودي
28،335،88050.386.974اأر�شدة اإعادة تاأمني م�شتحقة الأطراف ذات عالقه )اإي�شاح 25(

190،418،86186.919.831اأر�شدة اإعادة تاأمني م�شتحقة الأطراف اأخرى
218،754،741137.306.805اإجمايل اأر�شدة اإعادة التاأمني امل�شتحقة 

9. اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة 
2016

ريال �شعودي
2015

ريال �شعودي

451،377،624332،597،537اأق�شاط تاأمني م�شتحقة 
)41،180،489()39،333،767(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها
412،043،857291،417،048اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة، بال�شايف  

فيما يلي حتلياًل باأعمار اأر�شدة االأق�شاط امل�شتحقة:

متاأخرة ال�شداد ومل 
تنخف�س قيمتها

متاأخرة ال�شداد 
ومنخف�شة القيمة

2016
غري متاأخرة ال�شداد االإجمايلريال �شعودي

اأكرث من 180 يوماأقل من 180 يوملغاية 90 يومومل تنخف�س قيمتها

451،377،624231،013،822117،740،68344،731،25857،891،861اأق�شاط تاأمني م�شتحقة 

)32،624،078()6،709،689(--)39،333،767(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

412،043،857231،013،822117،740،68338،021،56925،267،783اأق�شاط تاأمني م�شتحقة

متاأخرة ال�شداد ومل 
تنخف�س قيمتها

متاأخرة ال�شداد
ومنخف�شة القيمة

2015
غري متاأخرة ال�شداد االإجمايلريال �شعودي

اأكرث من 180 يوماأقل من 180 يوماإىل 90 يومومل تنخف�س قيمتها

332،597،53773،961،528103،569،01756،710،59198،356،401اأق�شاط تاأمني م�شتحقة 
)35،568،415()5،612،074(--)41،180،489(خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها

291،417،04873،961،528103،569،01751،098،51762،787،986اأق�شاط تاأمني م�شتحقة،

ت�شنف ال�شركة االأر�شدة  كـ"متاأخرة ال�شداد ومنخف�شة القيمة" بح�شب درا�شتها لكل حالة على حدى وت�شجل انخفا�س القيم يف قائمة الدخل لعمليات التاأمني. من 
املتوقع ان يتم حت�شيل اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة التي مل يتم انخفا�س لقيمتها بالكامل وذلك بح�شب اخلربة ال�شابقة يف هذا املجال. التت�شمن اإجراءات ال�شركة 

احل�شول على �شمانات مقابل اق�شاط التاأمني وعليه فاإن الغالبية املطلقة لهذه االأر�شدة هي بدون �شمانات. يتم حتديد جودة االإئتمان للموجودات املالية امل�شنفة 
كغري متاأخرة ال�شداد ومل تنخف�س قيمها بالعودة اىل حاملي الوثائق حيث يجب ان يتمتعون بتاريخ اإئتماين جيد وقوي مع ندرة وجود اي تعرث وحت�شيل كافة 

امل�شتحقات يف ال�شابق.
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فيما يلي احلركة التي متت على خم�ش�س الديون امل�شكوك يف حت�شيلها:

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

41،180،48939،891،831الر�شيد يف بداية ال�شنة 
1،288،658)1،846،722()املردود( / املكون خالل ال�شنة 

39،333،76741،180،489الر�شيد يف نهاية  ال�شنة

10. الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
مت ت�شنيف االإ�شتثمارات كما يلي:

اأ . االإ�شتثمارات املتاحة للبيع اخلا�شة بعمليات التاأمني:

2016مدرجة
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

5،000،0005،000،000�شكوك – ذات معدالت فائدة ثابته
5،011،1104،893،281�شندات - ذات معدالت فائدة متغرية

45،339،83444،586،986�شندات - ذات معدالت فائدة ثابته
4،790،4524،823،648�شناديق ا�شتثماريه

60،141،39659،303،915االإجمايل

مت عر�س اخل�شائر غري املحققة يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع وقدرها 404،130 ريال �شعودي )2015: خ�شارة مببلغ  2،356،339 ريال �شعودي( 
�شمن فائ�س عمليات التاأمني يف قائمة املركز املايل.

تتكون اال�شتثمارات املتاحة للبيع من �شندات و�شناديق ا�شتثماريه �شادرة من قبل �شركات وموؤ�ش�شات مالية يف اململكة العربية ال�شعودية ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي. 

اإن درجة ت�شنيف ال�شندات ذات معدالت فائدة ثابتة هي" اأ اأ " وال�شندات ذات معدالت فائدة متغرية هي "اأ" طبقًا لت�شنيف �شتاندرد اأند بورز لكن ال�شناديق 
اال�شتثماريه غري م�شنفة.

اإن حركة االإ�شتثمارات املتاحة للبيع اخلا�شة بعمليات التاأمني كاالأتي:

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

59،303،91566،290،823الر�شيد يف بداية ال�شنة
4،909،192-اإ�شافات خالل ال�شنة 

)10،348،576(-ا�شتبعادات خالل ال�شنة
-)1،114،727(اإطفاء عالوة اال�شتثمار

)1،547،524(1،952،208الربح/ )اخل�شارة( غري املحققة من ا�شتثمارات متاحة للبيع
60،141،39659،303،915الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

ب. االإ�شتثمارات املتاحة للبيع اخلا�شة بعمليات امل�شاهمني :

2016
ريال �شعودي

االإجمايلغري مدرجةمدرجة
25،000،00025،000،000-�شكوك - ذات معدالت فائدة متغرية

31،911،16725،000،00056،911،167�شكوك - ذات معدالت فائدة ثابته
78،610،062-78،610،062�شندات - ذات معدالت فائدة ثابته

12،000،00012،000،000-�شندات - ذات معدالت فائدة متغرية
4،509،275-4،509،275�شناديق ا�شتثماريه

3،223،0783،223،078-اأ�شهم
115،030،50465،223،078180،253،582االإجمايل
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2015
ريال �شعودي

االإجمايلغري مدرجةمدرجة
30،000،00030،000،000-�شكوك - ذات معدالت فائدة متغرية

25،000،00025،000،000-�شكوك - ذات معدالت فائدة ثابته
99،998،904-99،998،904�شندات - ذات معدالت فائدة ثابته

9،169،389-9،169،389�شناديق ا�شتثماريه
3،223،0783،223،078-اأ�شهم

109،168،29358،223،078167،391،371االإجمايل

مت عر�س اخل�شارة الرتاكمية يف القيمة العادلة لال�شتثمارات املتاحة للبيع والبالغ 908،650  ريال �شعودي )31 دي�شمرب2015: 2،273،196  ريال �شعودي( �شمن 
حقوق امل�شاهمني يف قائمة املركز املايل.

تتكون اال�شتثمارات املتاحة للبيع من �شندات و�شناديق ا�شتثماريه �شادرة من قبل �شركات وموؤ�ش�شات مالية يف اململكة العربية ال�شعودية ودول جمل�س التعاون 
اخلليجي. 

نظرا لعدم توفر القيمة ال�شوقية لل�شكوك واال�شتثمارات الغري املدرجة اأعاله، مت قيد هذه اال�شتثمارات بالتكلفة ويتم مراجعتها من قبل االدارة للتاأكد من وجود 
انخفا�س يف قيمتها.

اإن حركة االإ�شتثمارات املتاحة للبيع اخلا�شة بعمليات امل�شاهمني كاالأتي:

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

167،391،371150،416،786الر�شيد يف بداية ال�شنة
34،011،48745،364،374اإ�شافات خالل ال�شنة 

)25،580،767()21،378،058(ا�شتبعادات خالل ال�شنة
-)1،247،323(اإطفاء عالوة اال�شتثمار

)2،809،022(1،476،105الربح/ )اخل�شارة( غري املحققة من اال�شتثمارات املتاحة للبيع
180،253،582167،391،371الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

ج .  الت�شنيف االإئتماين:
فيما يلي الت�شنيف االإئتماين لالإ�شتثمارات املتاحة للبيع: 

31 دي�شمرب 2015م31 دي�شمرب 2016ماالأداة املاليةوكيل الت�شنيف االإئتماينجودة االإئتمان

جودة عالية جدا

 AA
23،247،36523،728،722�شندات / �شكوك�شتاندرد اأند بورز / موديز

جودة عالية

A+
33،422،886120،626،531�شندات / �شكوك�شتاندرد اأند بورز

جودة مر�شية

A-
89،123،7714،911،855�شكوك�شتاندرد اأند بورز

94،600،95677،428،178اأ�شهم / �شكوك/ �شناديق ا�شتثمارال ينطبقغري م�شنفة

جودة عالية جدا: الر�شملة، االأرباح، القوة املالية، ال�شيولة، االإدارة ، ال�شمعة اجليدة يف ال�شوق وقدرة ممتازة على ال�شداد.
جودة عالية: الر�شملة ، االأرباح، القوة املالية، ال�شيولة، االإدارة ، ال�شمعة جيدة يف ال�شوق وقدرة جيدة على ال�شداد.

جودة مر�شية: تتطلب مراقبة منتظمة ب�شبب عوامل املخاطر املالية. القدرة على ال�شداد ال يزال يف م�شتوى مر�شي.

د. حتديد القيمة العادلة و امل�شتوى الهرمي لها
كما يف 31 دي�شمرب، مت قيا�س القيمة العادلة لالأدوات املالية لعمليات التاأمني وامل�شاهمني با�شتخدام امل�شتوى الهرمي االأول لل�شندات و ال�شناديق االإ�شتثمارية 

واملدرجة يف �شوق االأ�شهم. 
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يو�شح اجلدول التايل حتليل االأدوات املالية التي مت قيا�شها بالقيمة العادلة وذلك ح�شب امل�شتوى الهرمي للقيمة العادلة:
1( عمليات التاأمني  

 2016
ريال �شعودي

االإجمايلامل�شتوى الثالث امل�شتوى الثاينامل�شتوى االأول
55،350،944--55،350،944�شندات

4،790،452--4،790،452�شناديق اإ�شتثمارية
60،141،396--60،141،396االإجمايل

 2015
ريال �شعودي

االإجمايلامل�شتوى الثالث امل�شتوى الثاينامل�شتوى االأول
54،480،267--54،480،267�شندات

4،823،648--4،823،648�شناديق اإ�شتثمارية
59،303،915--59،303،915االإجمايل

2(عمليات امل�شاهمني  
 2016

ريال �شعودي
االإجمايلامل�شتوى الثالث امل�شتوى الثاينامل�شتوى االأول

78،610،062--78،610،062�شندات
31،911،167--31،911،167�شكوك

4،509،275--4،509،275�شناديق ا�شتثماريه
115،030،504--115،030،504االإجمايل

 2015
ريال �شعودي

االإجمايلامل�شتوى الثالث امل�شتوى الثاينامل�شتوى االأول
99،998،904--99،998،904�شندات

9،169،389--9،169،389�شناديق ا�شتثماريه
109،168،293--109،168،293االإجمايل

مل تكن هناك حتويالت بني امل�شتوى االأول وامل�شتوى الثاين لقيا�س القيمة العادلة خالل الفرتة املنتهية يف 31دي�شمرب 2016م و ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 
2015م.

اإن اال�شتثمارات املتاحة للبيع الغري مدرجة بقيمة 65،223،078 ريال �شعودي )31 دي�شمرب 58.223.078 ريال �شعودي( غري مدعمة باإ�شعارمدرجة يف �شوق ن�شط 
للموجودات املتطابقة اأو بناءًا على تقنية التقييم التي ت�شتخدم فقط معلومات من اأ�شواق ميكن مالحظتها حيث انها تتعلق با�شتثمارات يف موؤ�ش�شات حكومية. يوجد 

عدد حمدود من الو�شطاء الذين ميكنهم تداول هذه اال�شتثمارات واال�شعار م�شعره بناءًا على توفر امل�شرتين الراغبني يف اأي وقت معني. تعتقد االإدارة باإن القيمة 
العادلة لالإدوات املالية التختلف ب�شكل جوهري عن تكلفتها.

11. ال�ستثمارات املربوطة بوحدات
القيمة العادلة لالإ�شتثمارات املربوطة بوحدات كما يف 31 دي�شمرب:

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

573،078،698572،531،152�شناديق بالعملة املحلية
19،572،95614،437،475�شناديق  بالعمالت االأجنبية

592،651،654586،968،627
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وفيما يلي املحافظ االإ�شتثمارية :

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

258،350،657274،005،052�شندوق الغد / االأجنال منخف�س اخلطورة
219،986،738206،781،695�شندوق البدر  )ريال �شعودي(

42،677،90248،754،774�شندوق الغد / االأجنال مرابحة
43،331،02735،004،159�شندوق اأ�شهم ال�شفا

10،684،3806،307،425�شندوق البدر )دوالر اإمريكي(
5،096،9444،509،318�شندوق �شوق املال )ريال �شعودي(

3،592،4843،961،129�شندوق اأ�شهم الفر�شان )دوالر اإمريكي(
4،359،0103،100،272�شندوق الدانة للمتاجرة باالأ�شهم اخلليجية

2،444،4642،594،446�شندوق االإ�شتثمار ال�شعودي
2،128،2481،950،357�شندوق النقاء للنمو االأ�شيوي )دوالر اإمريكي(

592،651،654586،968،627

املوجودات املربوطة بوحدات تتعلق با�شتثمارات يف �شناديق ا�شتثماريه مربوطة بوحدات. قامت ال�شركة باإن�شاء مطلوبات مربوطة بوحدات والتي تت�شاوى مع 
املوجودات املربوطة بوحدات مع بع�س اال�شتثناءات املتعلقة باالإحتياطيات االخرى والفروقات الزمنية.

يتم قيا�س القيمة العادلة لال�شتثمارات املربوطة بوحدات على اأ�شا�س اإ�شتخدام �شايف قيمة املوجودات والتي مت تقدميها من قبل مدير ال�شندوق. وت�شتخدم ال�شركة 
امل�شتوى 1 من الت�شل�شل الهرمي لتحديد واالإف�شاح عن القيمة العادلة لال�شتثمارات املربوطة بوحدات.

12.تكاليف اإكتتاب  وثائق موؤجلة

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

21،958،29113،837،659الر�شيد يف بداية ال�شنة 
49،049،96047،031،131اإ�شافات خالل ال�شنة 
)38،910،499()48،919،227(االإطفاء خالل ال�شنة 

22،089،02421،958،291الر�شيد يف نهاية ال�شنة 
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13. املمتلكات واملعدات

كما يف 31 دي�شمرب 2016
) ريال �شعودي(

اأجهزة الكمبيوتر واملعدات 
 املكتبية

)ريال �شعودي(

 �شيارات
)ريال �شعودي(

 اأثاث و مفرو�شات
)ريال �شعودي(

 االإجمايل
)ريال �شعودي(

�لتكلفة

9،286،617969،3476،352،02216،607،986الر�شيد يف بداية ال�شنة

345،5311،360،648-1،015،117اإ�شافات خالل ال�شنة

10،301،734969،3476،697،55317،968،634الر�شيد يف نهاية ال�شنة

�لإ�ستهالك �ملرت�كم

8،464،330895،8255،471،73514،831،889الر�شيد يف بداية ال�شنة

452،12072،334222،915747،369املحمل لل�شنة

8،916،450968،1595،694،65015،579،259الر�شيد يف نهاية ال�شنة

1،385،2841،1881،002،9032،389،375�سايف �لقيمة �لدفرتية يف 31 دي�سمرب 2016

كما يف 31 دي�شمرب 2015
) ريال �شعودي(

اأجهزة الكمبيوتر واملعدات 
 املكتبية

)ريال �شعودي(

 �شيارات
)ريال �شعودي(

 اأثاث و مفرو�شات
)ريال �شعودي(

 االإجمايل
)ريال �شعودي(

�لتكلفة

8،835،9501،012،3475،989،85915،838،156الر�شيد يف بداية ال�شنة
362،163812،830-450،667اإ�شافات خالل ال�شنة

)43،000(-)43،000(-اأ�شتبعادات خالل ال�شنة
9،286،617969،3476،352،02216،607،986الر�شيد يف نهاية ال�شنة

�لإ�ستهالك �ملرت�كم

8،090،135830،5524،812،63213،733،319الر�شيد يف بداية ال�شنة
374،195108،273659،1031،141،571املحمل لل�شنة

)43،000(-)43،000(-اأ�شتبعادات خالل ال�شنة
8،464،330895،8255،471،73514،831،890الر�شيد يف نهاية ال�شنة

822،28773،522880،2871،776،096�شايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�شمرب 2015

14. الوديعة النظامية
وفقًا لالئحة التنفيذية ل�شركات التاأمني ال�شادرة من موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي )�شاما(، اأودعت ال�شركة 10% من راأ�س املال املدفوع بقيمة 20  مليون ريال 

�شعودي يف بنك معني من قبل موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي )�شاما(.
كما يف 31 دي�شمرب 2016 بلغت العمولة امل�شتلمة على الوديعة 679،569   ريال �شعودي )31 دي�شمرب 2015: 476،815  ريال �شعودي( وقد مت االإف�شاح عنها �شمن 

املوجودات "عوائد اإ�شتثمار الوديعة النظامية" و تظهر العمولة امل�شتلمة املقابلة �شمن املطلوبات "عوائد اإ�شتثمار الوديعة النظامية املوؤجلة". ال ميكن �شحب الوديعة 
بدون موافقة موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي )�شاما(. يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى البنك ال�شعودي الفرن�شي، م�شاهم يف ال�شركة وم�شنف "اأ" طبقًا 

لت�شنيف اأ�شتاندرد اأند بورز.
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15. امل�ساريف امل�ستحقة و املطلوبات الأخرى

2016
) ريال �شعودي(

2015
) ريال �شعودي(

عمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمنيعمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمني
-4.598.616-5،870،573مكافاآت م�شتحقة

-2.317.433-2،153،820اأتعاب فح�س واأ�شراف
-584.419-833،997اأتعاب مهنية وا�شت�شارية

-29.187.938-30،541،473مطالبات م�شتحقة
2،332،22250،3651.451.983662.513اأخرى

41،732،08550،36538.140.389662.513

16. املطالبات حتت الت�سوية

 2016
 ريال �شعودي

�شايفح�شة معيدي التاأمنياالإجمايل
114،344،921)261،535،321(375،880،242التاأمني العام

4،324،882)5،925،028(10،249،910تاأمني احلماية واالإدخار
118،669،803)267،460،349(386،130،152اإجمايل املطالبات حتت الت�شوية

 2015
ريال �شعودي

�شايفح�شة معيدي التاأمنياالإجمايل
67.222.564)366.788.133(434.010.697التاأمني العام

5.198.467)8.719.801(13.918.268تاأمني احلماية واالإدخار
72.421.031)375.507.934(447.928.965اإجمايل املطالبات حتت الت�شوية

حركة املطالبات حتت الت�شوية كاالتي:

 2016
ريال �شعودي

 2015
 ريال �شعودي

ح�شة معيدي اإجمايلكما يف 1 يناير
ح�شة معيدي اإجمايل�شايفالتاأمني

�شايفالتاأمني

60.925.462)195.791.834(41،409،302256.717.296)250،600،850(292،010،152مطالبات مبلغ عنها
20.438.003)124.631.454(31،011،729145.069.457)124،907،084(155،918،813مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

81.363.465)320.423.288(72،421،031401.786.753)375،507،934(447،928،965اإجمايل مطالبات حتت الت�شوية

277.924.304)321.829.436(400،432،03137،537،594437،969،625599.753.740املحمل خالل ال�شنة 
)286.866.738(266.744.790)553.611.528()330،215،366(132،015،478)462،230،844(املدفوع خالل ال�شنة 

72.421.031)375.507.934(180،175،290447.928.965)205،954،862(386،130،152كما يف 31 دي�شمرب

41.409.302)250.600.850(47،703،929292.010.152)191،714،583(239،418،512مطالبات مبلغ عنها
31.011.729)124.907.084(70،965،874155.918.813)75،745،766(146،711،640مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

72.421.031)375.507.934(118،669،803447.928.965)267،460،349(386،130،152اإجمايل مطالبات حتت الت�شوية
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17. مطالبات اإ�ستثمارات مربوطة بوحدات
2016

ريال �شعودي
2015

ريال �شعودي
592،851،492593.623.912الر�شيد يف بداية ال�شنة

)772.420(855،080التغري يف مطالبات اإ�شتثمارات مربوطة بوحدات خالل ال�شنة 
593،706،572592.851.492الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

تتعلق املطلوبات النا�شئة من عقود تاأمني يتحمل فيها حاملي الوثائق املخاطر املالية، بقيمة العقود املربوطة بوحدات. ميثل االحتياطي التقني املتعلق بعقود التاأمني 
الفائ�س من املطالبات املتوقعة على التغريات املتوقعة، ويتم احت�شاب هذا االحتياطي على ا�ش�س اكتوارية متعارف عليها تتما�شى مع املعايري االكتوارية.

18. دخل العمولت غري املكت�سبة

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

15،230،47312.295.482الر�شيد يف بداية ال�شنة
14،260،87921.752.366العمولة امل�شتلمة خالل ال�شنة 
)18.817.375()17،539،744(العمولة املكت�شبة خالل ال�شنة 

11،951،60815.230.473الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

19. اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

164،345،53492،152،202الر�شيد يف بداية ال�شنة
558،440،631460،370،243�شايف االأق�شاط املكتتبة خالل ال�شنة 

)388،176،911()499،989،374(�شايف االأق�شاط املكت�شبة خالل ال�شنة 
222،796،791164.345.534

236،460،497258.240.391ي�شاف: ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة
459،257،288422.585.925الر�شيد يف نهاية ال�شنة

20. مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

11،786،16810.063.959الر�شيد يف بداية ال�شنة
2،234،6512.837.801املحمل لل�شنة 

)1.115.592()1،192،388(املدفوع خالل ال�شنة
12،828،43111.786.168الر�شيد يف نهاية ال�شنة 

21. خم�س�س الزكاة و �سريبة الدخل
كان خم�ش�س الزكاة و�شريبة الدخل لل�شنة كاالآتي:

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

3،509،1693.219.633خم�ش�س الزكاة 
1،853،9742.036.254خم�ش�س �شريبة الدخل 

5،363،1435.255.887
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)اأ( الزكاة 
مت احت�شاب  خم�ش�س ال�شنة احلالية وفقا لالأ�شا�س التايل:

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

200،000،000200.000.000راأ�س املال 
67،625،28543.588.227االإحتياطيات و خم�ش�شات اأول املدة

)50.996.649()51،007،646(الر�شيد اخلتامي للموجودات طويلة االأجل
216،617،639192.591.578

28،864،61931.851.314دخل ال�شنة اخلا�شع للزكاة
245،482،258244.442.892الوعاء الزكوي

140،366،755128.785.332ح�شة امل�شاهمني ال�شعوديني من وعاء الزكاة
3،509،1693.219.633الزكاة بواقع 2.5% على ح�شة امل�شاهمني ال�شعوديني

اإن الفروقات بني الدخل كما يف القوائم املالية والدخل اخلا�شع للزكاة هو ب�شورة اأ�شا�شية نتيجة للمخ�ش�شات غري امل�شموح بها عند احت�شاب الدخل اخلا�شع 
للزكاة.

)ب(  �شريبة الدخل       
مت احت�شاب  خم�ش�س ال�شنة احلالية وفقا لالأ�شا�س التايل:

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

24،429،54723،835،537�شايف دخل ال�شنة
6،634،05910،115،983ي�شاف: م�شروفات غري قابلة للخ�شم

)6،669،277()6،325،168(يخ�شم: م�شروفات قابلة للخ�شم
)3،393،758()3،089،958(تعديل اخل�شائر املرتاكمة
21،648،48023،888،485الدخل اخلا�شع لل�شريبة

9،269،87010،181،272الدخل اخلا�شع لل�شريبة للم�شاهمني غري ال�شعوديني 
1،853،9742،036،254خم�ش�س �شريبة الدخل بواقع   )%20(

)ج ( احلركة الزكاة و�شريبة الدخل امل�شتحقة كاالأتي :

2016
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

14،271،44210،552،927الر�شيد االإفتتاحي للزكاة و�شريبة الدخل امل�شتحقة
5،363،1435،255،887املحمل خالل ال�شنة 
)1،537،372()3،568،691(املدفوع خالل ال�شنة 

16،065،89414،271،442الر�شيد اخلتامي للزكاة و�شريبة الدخل امل�شتحقة

)د( املوقف الزكوي وال�شريبي
قدمت ال�شركة اإقراراتها الزكوية وال�شريبية اإىل الهيئة العامة للزكاة والدخل لل�شنوات املنتهية يف 31 دي�شمرب 2008 اإىل 2015  وال تزال ال�شركة يف اإنتظار 

الربط لتلك ال�شنوات، قامت ال�شركة بتقدمي اإعرتا�س على الربط الزكوي للهيئة العامة للزكاة و الدخل والذي طلب من ال�شركة دفع زكاة اإ�شافية نتيجة ا�شتبعاد 
ا�شتثمارات طويلة االأجل من الوعاء الزكوي لل�شنوات 2010م، 2011م، 2012م، 2013م، قامت ال�شركة بقيد خم�ش�س اإ�شايف للزكاة يف القوائم املالية.

اإن ال�شركة ب�شدد تقدمي االإقرارات الزكوية و ال�شريبية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م اإىل الهيئة العامة للزكاة و الدخل.
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22. راأ�س املال
بلغ راأ�س املال امل�شرح به وامل�شدر من 200 مليون ريال �شعودي مق�شم اإىل 20 مليون �شهم بقيمة 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد )31 دي�شمرب 2015م : 200 مليون 

ريال �شعودي مق�شم اإىل 20 مليون �شهم بقيمة 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد(. اأن امل�شاهمني املوؤ�ش�شني لل�شركة قد قاموا باالإكتتاب والدفع لـ 13 مليون �شهم بقيمة 
اأ�شمية قدرها 10 ريال �شعودي لل�شهم الواحد والتي متثل 65% من اأ�شهم راأ�س مال ال�شركة، اال�شهم املتبقية والبالغة 7 مليون �شهم بقيمة اأ�شمية قدرها 10 ريال 

�شعودي لل�شهم الواحد قد مت اأكتتابها من قبل امل�شاهمون العامة.

23. الأق�ساط املكتتبة و املكت�سبة

 2016
 ريال �شعودي

�شايفح�شة معيدي التاأمنياالإجمايل

423،674،934)262،659،719(686،334،653التاأمني العام
134،765،697)15،171،680(149،937،377تاأمني احلماية واالإدخار

558،440،631)277،831،399(836،272،030االأق�شاط املكتتبة
)58،451،257()21،779،894()36،671،363(التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

499،989،374)299،611،293(799،600،667االأق�شاط املكت�شبة

 2015
ريال �شعودي

�شايفح�شة معيدي التاأمنياالإجمايل

307.634.312)324.593.426(632.227.738التاأمني العام
152.735.931)18.249.643(170.985.574تاأمني احلماية واالإدخار

460.370.243)342.843.069(803.213.312االأق�شاط املكتتبة
)72.193.332(61.528.341)133.721.673(التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

388.176.911)281.314.728(669.491.639االأق�شاط املكت�شبة

24. امل�ساريف العمومية و الإدارية

 2016
ريال �شعودي

 2015
 ريال �شعودي

عمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمنيعمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمني

52،781،095645،76444،087،700628،347تكاليف موظفني
-7،625،6922،253،3005،193،256اأتعاب ا�شت�شارية

-3،051،289-3،227،386اإيجارات
-2،479،113-2،408،887م�شروفات تاأمني

-2،026،155-2،204،677اإ�شالح و �شيانة

-1،277،401-1،575،837بريد و هاتف

-1،141،571-747،369اإ�شتهالك )اإي�شاح 13(

-988،998-985،620دعاية وترويج

-707،911-849،236�شفر و اإنتقاالت

936،794234،198896،476224،119م�شروفات جمل�س االإدارة
-8،683،173-2،517،564اأخرى

75،860،1573،133،26270،533،043852،466
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25. املعامالت و الأر�سدة مع الأطراف ذات العالقة
فيما يلي تفا�شيل املعامالت الرئي�شية مع االأطراف ذات العالقة خالل ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2016م و 31 دي�شمرب 2015 واالأر�شدة املتعلقة بها كما يف 31 

دي�شمرب 2016م و 31 دي�شمرب 2015م:

2016طبيعة املعاملةاأطراف ذات عالقة
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

من�شاأت حتت ال�شيطرة، حتت �شيطرة م�شرتكة اأو 
ميار�س عليه تاأثريا هاما من اأطراف ذات عالقة

90،301،47370،825،634اأق�شاط التاأمني املكتتبة
98،361،666133،918،675اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

42،479،3869،306،071اإجمايل املطالبات املدفوعة

35،897،776144،347،625ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة
4،031،4765،751،142م�شروفات عموالت

8،663،20946،342،448دخل عموالت
م�شروفات اأخرى

7،691،2636،950،083اأتعاب العمل كطرف اإداري ثالث
6،233،5755،822،217مكافاأت وم�شروفات متعلقة بهاكبار موظفي االإدارة 

1،146،6481،431،322اأتعاب وم�شروفات متعلقة بهااأع�شاء جمل�س االإدارة

يق�شد بكبار موظفي االإدارة االأ�شخا�س الذين لديهم ال�شالحية وامل�شئولية للقيام باأعمال التخطيط، والتوجيه، واالإ�شراف على ن�شاطات ال�شركة، ب�شورة مبا�شرة 
اأو غري مبا�شرة، ويتكونون من كبار املدراء التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي، نائب الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي التنفيذي بال�شركة، تدار جميع 

اال�شتثمارات املربوطة بوحدات وبع�س اال�شتثمارات املتاحة للبيع الهامة من �شركة ال�شعودي الفرن�شي كابيتال.

تت�شمن النقدية و�شبه النقدية احل�شابات البنكية، و اأغلبيتها حمتفظ بها لدى البنك ال�شعودي الفرن�شي )م�شاهم لل�شركة(،
اإن املعامالت الهامة اأعاله مع اجلهات ذات العالقة  اأدرجت �شمن االأر�شدة التالية كما يف تاريخ املركز املايل:

2016طبيعة املعاملةاأطراف ذات عالقة
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

من�شاأت حتت ال�شيطرة، حتت �شيطرة م�شرتكة اأو 
ميار�س عليه تاأثريًا هامًا من اأطراف ذات عالقة

5،708،4407،476،053-  م�شاريف م�شتحقة
57،937،61220،183،990-  اأق�شاط تاأمني م�شتحقة، �شايف

اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة  -28،335،88050،386،974
مطالبات حتت الت�شوية  - 4،026،1312،567،664

ت�شمل االأطراف ذات العالقة اجلهات التالية: )األيانز �س،ن،اأ، األيانز مينا هولدينج – برمودا، األيانز حتويل املخاطر اأي جي دبي، اليانز فرن�شا، �شركة األيانز 
العاملية املتخ�ش�شة اأي جي، األيانز ورلد وايد كري، األيانز املخاطر العاملية الواليات املتحدة االأمريكية للتاأمني، األيانز بلجيكا، يولر هريم�س، األيانز �س، اإيه زيورخ، 

األيانز هوجن كوجن، األيانز املخاطر العاملية هولندا، األيانز �شنغافورة، األيانز نيوزيلندا، وكالة ال�شعودي الفرن�شي للتاأمني، البنك ال�شعودي الفرن�شي، ال�شركة 
ال�شعودية الفرن�شية للتاأجري ، نك�شت كري ال�شعودية،  وال�شعودي الفرن�شي كابيتال.

26. جدول تطور املطالبات 
يعك�س اجلدول اأدناه ، �شايف املطالبات املتكبدة و التي ت�شتمل على �شايف املطالبات املبلغ عنها و كذلك �شايف املطالبات املتكبدة والغري مبلغ عنها لكل �شنة من 

�شنوات احلوادث )ماعدا املطالبات ملنتوجات تاأمني احلماية واالإدخار(  بتاريخ كل قائمة مركز مايل مبا يف ذلك الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه. اإن تطور 
التزامات التاأمني يوفر مقيا�شا ملقدرة ال�شركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. ت�شعى ال�شركة لالحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق باأعمال التاأمني و ذلك 
ملواجهة التطورات ال�شلبية للمطالبات امل�شتقبلية، وكلما تطورت املطالبات واأ�شبحت التكلفة النهائية للمطالبة اأكرث تاأكيدا، فاإن التطورات ال�شلبية �شتنتهي مما 

يرتتب على ذلك عك�س قيد جزء من االحتياطيات املجنبه يف �شنوات احلوادث ال�شابقة. و لالحتفاظ باحتياطيات كافية، �شتقوم ال�شركة بتحويل مبالغ االحتياطيات 
املجنبة يف �شنوات احلوادث ال�شابقة. و لالحتفاظ باحتياطيات كافية، �شتقوم ال�شركة بتحويل مبالغ االإحتياطيات املعكو�شة اإىل احتياطيات احلوادث لل�شنوات 

احلالية حيث اأن تطور املطالبات �شيكون اأقل درجة وهناك عدم تاأكد اأكرب من التكلفة النهائية للمطالبات.
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مت اإعداد التحليل املثلثي للمطالبات ح�شب �شنوات احلوادث الأخر خم�س �شنوات كما يلي:

اأ ( جدول تطور املطالبات - ال�شايف

2016
�شنة احلادث

2012 و ماقبل
ريال �شعودي

2013
ريال �شعودي

2014
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

2016
ريال �شعودي

االإجمايل
ريال �شعودي

تقدير تكلفة املطالبات النهائية:

-104،912،265120،625،501176،986،593146،996،450243،798،701يف نهاية �شنة احلادث

--113،103،673134،302،221181،013،130170،621،151بعد �شنة

---113،744،848133،421،984182،180،151بعد �شنتني

----113،977،879133،054،046بعد ثالث �شنوات

-----117،419،311بعد اأربع �شنوات

117،419،311133،054،046182،180،151170،621،899243،798،701847،074،108التقدير احلايل ل�شايف املطالبات املرتاكمة

)728،404،305()166،106،046()151،712،734()169،200،388()128،942،959()112،442،178(الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

4،977،1334،111،08712،979،76418،909،16577،692،655118،669،803�شايف املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل

2015
�شنة احلادث

2011 و ماقبل
ريال �شعودي

2012
ريال �شعودي

2013
ريال �شعودي

2014
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

االإجمايل
ريال �شعودي

تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
-102،653،482104،912،265120،625،501176،986،593159،682،017يف نهاية �شنة احلادث

--119،446،266113،103،673134،302،221182،004،757بعد �شنة

---116،202،161113،744،848133،945،162بعد �شنتني

----116،309،857114،145،785بعد ثالث �شنوات

-----118،153،019بعد اأربع �شنوات

118،153،019114،145،785133،945،162182،004،757159،682،017707،930،740     التقدير احلايل ل�شايف املطالبات املرتاكمة

)635،509،709()113،281،266()169،143،744()127،747،377()111،737،049()113،600،273(الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

4،552،7462،408،7366،197،78512،861،01346،400،75172،421،031�شايف املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل

ب ( جدول تطور املطالبات - االجمايل

2016
�شنة احلادث

2012 و ماقبل
ريال �شعودي

2013
ريال �شعودي

2014
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

2016
ريال �شعودي

االإجمايل
ريال �شعودي

تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
-210،669،922301،622،709317،526،019387،505،257351،105،261يف نهاية �شنة احلادث

--246،785،537338،700،516413،602،896434،547،262بعد �شنة

---247،242،919332،078،904427،654،012بعد �شنتني

----243،555،988334،753،978بعد ثالث �شنوات

-----252،403،710بعد اأربع �شنوات

252،403،710334،753،978427،654،012434،547،262351،105،2611،800،464،223التقدير احلايل ل�شايف املطالبات املرتاكمة

)1،414،334،071()212،056،440()336،083،456()324،140،371()307،000،158()235،053،646(الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

17،350،06427،753،820103،513،64198،463،806139،048،821386،130،152�شايف املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
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2015
�شنة احلادث

2011 و ماقبل
ريال �شعودي

2012
ريال �شعودي

2013
ريال �شعودي

2014
ريال �شعودي

2015
ريال �شعودي

االإجمايل
ريال �شعودي

تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
-256،352،762210،669،922301،622،709317،526،019483،376،848يف نهاية �شنة احلادث

--286،638،053246،785،537338،700،516476،960،931بعد �شنة

---275،586،592247،242،919380،919،830بعد �شنتني

----277،301،199301،403،674بعد ثالث �شنوات

-----276،982،742بعد اأربع �شنوات

271،386،707267،827،461347،343،617443،384،718449،800،6351،779،743،138التقدير احلايل ل�شايف املطالبات املرتاكمة

)1،331،814،173()231،355،708()311،516،133()302،605،149()233،268،902()253،068،281(الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

18،318،42634،558،55944،738،468131،868،585218،444،927447،928،965�شايف املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل

27. ربح ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�س

31 دي�شمرب 2016 ريال 
�شعودي

يف 31 دي�شمرب 2015
 ريال �شعودي

24،429،54723،835،537�شايف دخل ال�شنة
20،000،00020،000،000املتو�شط املرجح لعدد االأ�شهم العادية

1.221.19ربح ال�شهم االأ�شا�شي واملخف�س

28.  اإحتياطي عجز الأق�ساط
خالل الفرتة، قامت ال�شركة باإن�شاء خم�ش�س فيما يتعلق باإحتياطي عجز االأق�شاط خالل الفرتة لقطاع التاأمني الطبي واملركبات. اأن�شاأت ال�شركة هذا املخ�ش�س 

بناءًا على اإفرتا�س باأن االق�شاط غري املكت�شبة لن تكون كافية لتغطية املطالبات املتوقعة وامل�شروفات املتعلقة فيها للفرتات غري املنتهية من الوثائق الفاعلة كما يف 
تاريخ قائمة املركز املايل.

29.اإدارة املخاطر
اإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر

لدى ال�شركة اإ�شرتاتيجية �شاملة الإدارة املخاطر لفهم واإدارة اأنواع املخاطر الناجمة عن عملياتها التجارية االأ�شا�شية.

اإن االإ�شرتاتيجية تاأخذ بعني االإعتبار اأثر ظروف ال�شوق واخلربات املتاحة ب�شاأن االأخطار الكامنة التي قد تواجه ال�شركة. اإن االإ�شرتاتيجية لي�شت مقت�شرة على 
االأخطار املرتبطة بقطاع واحد من االأعمال ولكنها ممتدة لت�شمل جميع القطاعات االأخرى.

يقوم جمل�س االإدارة واالإدارة العليا بال�شركة ب�شكل دوري مبراجعة وحتديث اإ�شرتاتيجية اإدارة املخاطر مع مراعاة التطورات الداخلية و اخلارجية لل�شركة.

هيكل اإدارة املخاطر
مت تاأ�شي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�شركة لتحديد ومتابعة وتقييم ومراقبة املخاطر.

اأع�شاء جمل�س االإدارة 
ان قمة حوكمة املخاطر تاأتي يف مركزية املراقبة ملجل�س االدارة، والذي ي�شدر التعليمات و املوافقات الالزمة على اال�شرتاتيجيات وال�شيا�شات للو�شل اىل االهداف 

املحددة لل�شركة.

االإدارة العليا  
تتمثل م�شوؤولية االدارة العليا يف ادارة العمليات اليومية لتحقيق االهداف اال�شرتاتيجية والتي تكون يف من �شمن جمال املخاطر املقبول لل�شركة.

فيما يلي ملخ�س للمخاطر التي تواجهها ال�شركة والطريقة املتبعة من قبل االإدارة للتقليل منها:



55

اأ( املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�شارة الناجتة عن ف�شل يف النظام اأو الرقابة الغ�س واالأخطاء الب�شرية والتي ميكن اأن تنتج عنها خ�شارة مالية وفقدان لل�شمعة 
وعواقب تنظيمية وقانونية. تقوم ال�شركة باإدارة املخاطر الت�شغيلية من خالل ال�شوابط املنا�شبة وف�شل املهام واملراقبة الداخلية ومبا يف ذلك التدقيق الداخلي 

واالإلتزام.

ب ( خماطر التاأمني
متثل خماطر التاأمني املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�شتحقة حلاملي وثائق التاأمني الأحداث موؤمن عليها ب�شكل يفوق التوقعات، وميكن اأن يحدث ذلك 

ب�شبب تكرار املطالبات اأو اأن مبالغ املطالبات يكون اأكرب من املتوقع، وتتابع ال�شركة خماطر التاأمني ب�شكل منتظم للتاأكد من اأن م�شتويات هذه املخاطر تكون يف 
احلدود املتوقعة.

 
خماطر التاأمني املركزة 

تراقب ال�شركة خماطر التاأمني املركزة لكل قطاع اأعمال على حدى، تكمن خماطر التامني املركزة يف قطاع املركبات وقطاع التاأمني ال�شحي.

تراقب ال�شركة خماطر التاأمني املركزة عن طريق تقييم عدة خماطر مغطاة يف نف�س املكان اجلغرايف اأو يف نف�س اجلهة، تعترب يف خماطر الفي�شانات او الهزات 
االر�شية مدينة كاملة كموقع جغرايف واحد، ويف خماطر احلريق واملمتلكات يعترب مبنى كامل واملباين املجاورة التي ممكن ان تت�شرر على انها موقع واحد، ويف 

خماطر النقل البحري تعترب املخاطر املتعددة املغطاة يف باخرة واحدة كمخاطر موحدة عند تقييم خماطر التاأمني املركزة، تقيم ال�شركة التعر�س املركز ملخاطر 
التاأمني وتقوم باإعادة تاأمني هذة املخاطر للتقليل منها اىل م�شتويات مقبولة ل�شركة.

مبا اأن اأعمال ال�شركة تنح�شر يف اململكة العربية ال�شعودية فاإن خماطر التاأمني تتعلق بوثائق مكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية.

احلماية واالإدخار
اإن اخلطر الرئي�شي للحماية و االإدخار هو الوفاة واملر�س )اإعاقة دائمة اأو موؤقتة( للموؤمن، تدار هذه املخاطر من خالل ا�شرتاتيجية اكتتاب ذات فعالية عالية 

ووا�شحة املعامل،  هناك م�شتويات خمتلفة تنفذ عند االإكتتاب، تت�شمن االقرار باحلالة ال�شحية، و ا�شتبيان طبي، تقارير من املتخ�ش�شني / اال�شت�شاريني و 
فحو�شات طبية �شاملة، كما تقوم ال�شركة بدرا�شة الو�شع املايل واحلياتي واملهني للتاأكد من درجة املخاطرة التي يحملها املوؤمن و حتديد ما اإذا كان اأو ال ميكن اأن 

ت�شنف كحياة اأ�شا�شية.

بالن�شبة اىل احلماية و االدخار للمجموعات ، ان اخلطر الرئي�شي هو الوفاة او املر�س )اإعاقة دائمة او موؤقتة( للموؤمن عليه، يكون خطر الوفاة مركب ب�شبب 
االأعداد املركزة للموؤمن عليهم ومثال على ذلك املوظفني العاملني يف نف�س مكان العمل، تدار هذه املخاطر من خالل ا�شرتاتيجية اكتتاب ذات فعالية عالية ووا�شحة 

املعامل، هناك م�شتويات خمتلفة تنفذ عند االإكتتاب، تت�شمن االقرار باحلالة ال�شحية، و ا�شتبيان طبي، تقارير من املتخ�ش�شني / اال�شت�شاريني و فحو�شات طبية 
�شاملة، كما تاخذ ال�شركة بعني االعتبار طبيعة االعمال التي تقوم بها املجموعة وحجمها والتعدد اجلغرايف، والتق�شيم بني االعمال اليدوية وغري اليدوية.

اإن تاأمني احلماية واالدخار للعائالت واملجموعات مغطى من خالل اتفاقيات اإعادة التاأمني بح�شب معايري جمموعة األيانز، يهدف هذا االجراء حلماية ال�شركة من 
حاالت وفاة غري متوقعة و تخ�شع ال�شركة حلد اق�شى يف العمل حتت كل االتفاقيات يف حال وقوع خ�شائر كبرية نتيجة مطالبة واحدة او عدة مطالبات او يف حاالت 

خماطر التاأمني املركزة.

التاأمني العام
تكرار ومبالغ املطالبات

ميكن اأن يتاأثر تكرار ومبالغ املطالبات بالعديد من العوامل، تقوم ال�شركة، ب�شكل رئي�شي، بتغطية خماطر التاأمني على املمتلكات واحلوادث العامة وامل�شوؤولية جتاه 
الغري واملركبات واالأعمال الهند�شية والتاأمني البحري، تعترب هذه العمليات كعقود تاأمني ق�شرية االأجل الأنه يتم يف العادة االإبالغ عن و�شداد املطالبات خالل �شنة 

واحدة من وقوع احلادث املوؤمن عليه، وهذا من �شاأنه اأن ي�شاعد يف التقليل من خماطر التاأمني.
 

ال�شحي
مت ت�شميم اإ�شرتاتيجية التاأمني الطبي اخلا�شة بال�شركة ل�شمان تنوع املخاطر ب�شكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�شتوى املزايا املوؤمن عليها، وميكن حتقيق 

ذلك من خالل تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية وذلك للتاكد باأن االأ�شعار تاأخذ بعني االعتبار الظروف ال�شحية احلالية والتاريخ ال�شحي للعائلة واملراجعة 
االعتيادية للمطالبات الفعلية و�شعر املنتج واالإجراءات التف�شيلية ملتابعة املطالبات، كما تقوم ال�شركة باأتباع �شيا�شة تقوم على املتابعة اجلادة والن�شطة للمطالبات 
وذلك لتغطية املخاطر امل�شتقبلية غري املتوقعة التي ميكن اأن توؤثر �شلبًا على ال�شركة، يوجد لدى ال�شركة تغطية اإعادة تامني للحد من اخل�شائر املتعلقة باأي مطالبة 

فردية.

املركبات
اإن املخاطر الرئي�شية لعقود تاأمني ال�شيارات هي مطالبات التعوي�س عن الوفاة واال�شابات اجل�شدية وا�شتبدال اأو ت�شليح املركبات، تقوم ال�شركة باإبرام وثائق 

تاأمني �شاملة فقط للمالكني/ ال�شائقني الذين تخطوا �شن 21 �شنة.
اإن م�شتوى املبالغ التي تق�شي املحاكم بدفعها حلاالت الوفاة ولالأطراف امل�شابة وتكاليف ا�شتبدال ال�شيارات، هي العوامل اال�شا�شية التي توؤثر على م�شتوى 

املطالبات، كما تقوم ال�شركة باجراءات الإدارة املخاطر بهدف مراقبة م�شتوى تكاليف املطالبات، يوجد لدى ال�شركة تغطية اإعادة تاأمني ملثل هذه االأ�شرار للحد من 
اخل�شائر الأي مطالبة فردية.
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احلريق وال�شرقة
بالن�شبة لعقود التاأمني على املمتلكات فاإن اأهم املخاطر املتعلقة بها هي احلريق. تقوم ال�شركة باإ�شدار وثائق تاأمني للممتلكات التي حتتوي على اأجهزة الك�شف عن 

احلريق.
يتم اإ�شدار هذه العقود بالرجوع اإىل القيمة االإ�شتبدالية للممتلكات املوؤمنة وحمتوياتها. تعترب تكلفة اإعادة بناء املمتلكات واإ�شتبدال حمتوياتها والوقت الالزم الإعادة 

بدء العمليات والذي تتوقف فيه االإعمال من العوامل الرئي�شية التي توؤثر يف م�شتوى املطالبات. يوجد لدى ال�شركة تغطية اإعادة تاأمني للحد من اخل�شائر املتعلقة 
باأي مطالبة فردية.

البحري
بالن�شبة اإىل التاأمني البحري، تتمثل اأبرز املخاطر يف هذا املجال يف التعر�س للخ�شائر اأو االأ�شرار باالإ�شافة اإىل احلوادث التي توؤدي اإىل خ�شارة كلية اأو جزئية 

للب�شائع امل�شحونة.
وتق�شي اإ�شرتاتيجية اكتتاب وثائق التاأمني البحري ب�شمان تنوع وثائق التاأمني لت�شمل تغطية ال�شحن، وال�شفن، وخطوط ال�شحن. ولدى ال�شركة تغطية اإعادة التاأمني 

للحد من اخل�شائر بالن�شبة الأي مطالبة فردية.

الهند�شي
بالن�شبة اإىل التاأمني الهند�شي، فاإن اأهم املخاطر يف هذا املجال هي خ�شارة اأو حدوث �شرر الأعمال البناء / الرتميم نتيجة حريق، انفجار اأو خماطر طبيعية مثل 

الفي�شانات، الزالزل وعا�شفة الربد، الخ. لدى ال�شركة تغطية اإعادة التاأمني لهذه املخاطر للحد من اخل�شائر بالن�شبة الأي مطالبة فردية.

امل�شوؤلية العامة
بالن�شبة للتاأمني على امل�شوؤلية العامة، فاإن اأهم املخاطر يف هذا املجال هي االلتزامات القانونية املرتتبة على املوؤمن جتاه وفاة طرف ثالث اأو اإ�شابة بدنية اأو اأ�شرار 

يف املمتلكات الناجمة خارج اأماكن عمل املوؤمن عليه، والعمليات التجارية اأو امل�شاريع التي قام بها املوؤمن عليه. 

يتم االإكتتاب يف وثائق التاأمني هذه على اأ�شا�س حجم اأعمال ال�شركة اأو قيمة العقد، طبيعة / اأ�شغال املباين، وطبيعة  العقود املنفذة. لدى ال�شركة تغطية اإعادة 
التاأمني لهذه املخاطر للحد من اخل�شائر بالن�شبة الأي مطالبة فردية.

حتليل احل�شا�شية 
توؤمن ال�شركة باأن املطلوبات امل�شجلة املتعلقة باملطالبات كما يف تاريخ هذه القوائم املالية هي �شحيحة وكافية، تعطى هذة املبالغ دفعات حيث ميكن ان تتعدل يف 

تاريخ ال�شداد، تخ�شع املطلوبات املتعلقة باملطالبات لعدة فر�شيات وعليه تكون ح�شا�شة بها ، من غري املمكن قيا�س ح�شا�شية بع�س املتغريات النظامية او عدم 
�شحة الفر�شيات، ان اي تغري افرتا�شي ملعدل اخل�شائر بن�شبة 5% �شينتج عنه تغري يف الدخل ال�شنوي كما هو مبني ادناه:

التغري يف ن�شبة املطالبات
التاثري على الدخل 

2016
ريال �شعودي

التاثري على الدخل
2015

ريال �شعودي
%5+18،823،20713،896،215
%5-)18،823،207()13،896،215(

ج( اإدارة خماطر املطالبات
تن�شاأ اإدارة املطالبات يف ال�شركة عند حدوث حاالت غري دقيقة اأو غري مكتملة لالحتياطيات اأو ت�شويات املطالبات اأو �شعف يف جودة اخلدمة اأو االأفراط يف تكاليف 

اإدارة املطالبات. هذه املخاطر قد ت�شر بال�شركة وت�شعف قدرة ال�شركة على النجاح و االحتفاظ باأعمالها اأو تتكبد تعوي�شات تاأديبيية.

هذه املخاطر قد تن�شاأ خالل اأي مرحلة من مراحل دورة املطالبات. يركز ق�شم املطالبات يف ال�شركة على اجلودة والدقة وال�شرعة يف اإي�شال اخلدمات التي قد 
جتعل ال�شركة تفقد عقود اإعادة التاأمني. وهدفهم هو تعديل اإجراءات املطالبات لت�شبح عادلة وفعالة وفى وقت منا�شب وذلك وفقا ل�شيا�شة ال�شروط واالحكام 

والبيئة التنظيمية وم�شالح ال�شركة. االحتياطيات ال�شريعة والدقيقة اأعدت لكل التزامات املطالبات مت�شمنه ملخ�ش�شات امل�شروفات حاملا يكون هناك توقعات 
موثوق بها لتكون التزامات مطالبات.

د( االحتياطيات وخماطر االحتياطيات النهائية 
تن�شاأ خماطر االحتياطيات وخماطر االحتياطيات النهائية يف ال�شركة عندما تكون مطالبات التاأمني النا�شئة غري كافية وذلك من خالل التنبوؤات الغري دقيقة او 

من خالل تكوين خم�ش�شات غري كافية للم�شاريف والديون امل�شكوك يف حت�شيلها العادة التاأمني.

لالإدارة ال�شيطرة على االحتياطيات و خماطر االحتياطيات النهائية ، يقوم الفريق االكتواري بال�شركة باإ�شتعمال نطاق تقنيات لتخمني املطالبات النهائية و مراقبة 
تطور املطالبات وقيام باإختبار ال�شغط الر�شدة املطالبات النهائية.

 اإن الهدف من �شيا�شة احتياطيات ال�شركة هو خلق توقعات دقيقة وثابته ميكن االعتماد عليها عرب الزمن وجلميع االأن�شطة.
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هـ( خماطر ال�شيولة
متثل خماطر ال�شيولة ال�شعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري االأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالتزاماتها املالية. 

يتم مراقبة متطلبات ال�شيولة ب�شكل دوري ، وتقوم االإدارة بالتاأكد من توفر ال�شيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال ن�شوئها.

حمفظة اال�شتحقاق
يلخ�س اجلدول اأدناه ال�شداد اأو االإنتفاع املتوقع للموجودات و املطلوبات :

حتليل االإ�شتحقاق على اأ�شا�س تواريخ  االإ�شتحقاق املتوقعه
كما يف 31 دي�شمرب 2016

)ريال �شعودي(
االإجمايلغري متداولةمتداولة

موجود�ت عمليات �لتاأمني

77،221،164-77،221،164نقدية و�شبه نقدية
11،981،291-11،981،291مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى

74،105،195-74،105،195اأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة
412،043،857-412،043،857اأق�شاط تاأمني م�شتحقة، �شايف

60،141،39660،141،396-ا�شتثمارات متاحة للبيع
592،651،654-592،651،654ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
22،089،024-22،089،024تكاليف اإكتتاب وثائق موؤجلة

236،460،497-236،460،497ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة
267،460،349-267،460،349ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية

2،389،3752،389،375-ممتلكات ومعدات

1،694،013،03162،530،7711،756،543،802
موجود�ت �مل�ساهمني

16،272،417-16،272،417نقدية و�شبه نقدية
2،172،085-2،172،085مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى

18،772،461-18،772،461م�شتحق من عمليات التاأمني
180،253،582180،253،582-ا�شتثمارات متاحة للبيع

20،000،00020،000،000-عوائد ا�شتثمار الوديعة النظامية
679،569679،569-عوائد الوديعة نظامية

37،216،963200،933،151238،150،114
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كما يف 31 دي�شمرب 2016
االإجمايلغري متداولةمتداولة)ريال �شعودي(

مطلوبات عمليات �لتاأمني

41،732،085-41،732،085م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
218،754،741-218،754،741اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة

18،722،461-18،772،461م�شتحق اإىل عمليات امل�شاهمني
6،077،722-6،077،722اأحتياطي عجز االق�شاط
386،130،152-386،130،152مطالبات حتت الت�شوية

593،706،572-593،706،572مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
11،951،608-11،951،608دخل عموالت غري مكت�شبة
459،257،288-459،257،288اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

12،828،43112،828،431-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1،736،382،62912،828،4311،749،211،060
مطلوبات �مل�ساهمني

16،065،894       -16،065،894زكاة و�شريبة دخل م�شتحقة
679،569       -679،569عوائد موؤجلة الإ�شتثمار الوديعة النظامية

50،365       -50،365م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

16،795،828-       16،795،828

حتليل االإ�شتحقاق على اأ�شا�س تواريخ  االإ�شتحقاق املتوقعه
كما يف 31 دي�شمرب 2015

)ريال �شعودي(
االإجمايلغري متداولةمتداولة

موجود�ت عمليات �لتاأمني

55،244،050-55،244،050نقدية و�شبه نقدية
12،589،673-12،589،673مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى

29،468،288-29،468،288اأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة
291،417،048-291،417،048اأق�شاط تاأمني م�شتحقة
59،303،91559،303،915-ا�شتثمارات متاحة للبيع

586،968،627-586،968،627ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
21،958،291-21،958،291تكاليف اكتتاب وثائق موؤجلة

258،240،391-258،240،391ح�شة معيدي التاأمني من اأق�شاط غري مكت�شبة
375،507،934-375،507،934ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية

1،776،0961،776،096-ممتلكات ومعدات

1،631،394،30261،080،0111،692،474،313
موجود�ت �مل�ساهمني

1،565،454-1،565،454نقدية و�شبه نقدية
2،508،050-2،508،050مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى

23،915،601-23،915،601م�شتحق من عمليات التاأمني
167،391،371167،391،371-ا�شتثمارات متاحة للبيع

20،000،00020،000،000-وديعة نظامية
476،815476،815-عوائد موؤجلة الإ�شتثمار الوديعة النظامية

27،989،105187،868،186215،857،291
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كما يف 31 دي�شمرب 2015
االإجمايلغري متداولةمتداولة)ريال �شعودي(

مطلوبات عمليات �لتاأمني

38،140،389-38،140،389م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى
137،306،805-137،306،805اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة

23،915،601-23،915،601م�شتحق اىل عمليات امل�شاهمني
447،928،965-447،928،965مطالبات حتت الت�شوية

592،851،492-592،851،492مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
15،230،473-15،230،473دخل عموالت غري مكت�شبة
422،585،925-422،585،925اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

11،786،16811،786،168-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1،677،959،65011،786،1681،689،745،818
   مطلوبات �مل�ساهمني

662،513-662،513زكاة و�شريبة دخل م�شتحقة
14،271،442-14،271،442م�شروفات م�شتحقة ومطلوبات اأخرى

14،933،955-14،933،955

يلخ�س اجلدول اأدناه تواريخ ا�شتحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية لل�شركة وذلك على اأ�شا�س االلتزامات املتوقعة املتبقية، �شاملة اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة، 
يتم حتديد مطلوبات عقود التاأمني، وموجودات اإعادة التاأمني، وحمفظة االإ�شتحقاق، على اأ�شا�س الزمن املقدر ل�شايف التدفقات النقدية ال�شادرة من مطلوبات 

التاأمني التي مت اإثباتها، وقد مت اإ�شتبعاد اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة، وح�شة معيدي التاأمني من اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة من التحليل الأنها لي�شت اإلتزامات 
تعاقدية، يتم اإعتبار الدفعات التي تتطلب اإخطار وكاأن االإخطار قد مت تقدميه فورًا.

كما يف 31 دي�شمرب 2016
)ريال �شعودي(

بدون تاريخ 
االإجمايلاأكرث من 5 �شنوات2-5 �شنواتلغاية �شنة واحدةاإ�شتحقاق حمدد

موجود�ت عمليات �لتاأمني

77،221،164--77،221،164-نقدية و�شبه نقدية
74،105،195--74،105،195-اأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة

412،043،857--412،043،857-اأق�شاط تاأمني م�شتحقة/�شايف
5،000،00050،350،94460،141،396-4،790،452ا�شتثمارات متاحة للبيع

592،651،654---592،651،654ا�شتثمارات مربوطة بوحدات
267،460،349--267،460،349-ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية

597،442،106830،830،5655،000،00050،350،9441،483،623،615
موجود�ت �مل�ساهمني

16،272،416--16،272،416-نقدية و�شبه نقدية
18،772،461--18،772،461-م�شتحق من عمليات التاأمني

74،428،36098،092،869180،253،582-7،732،353ا�شتثمارات متاحة للبيع
679،569---679،569عوائد ا�شتثمار الوديعة النظامية

20،000،000---20،000،000وديعة نظامية

28،411،92235،044،87774،428،36098،092،869235،978،028
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كما يف 31 دي�شمرب 2016
)ريال �شعودي(

بدون تاريخ اإ�شتحقاق 
االإجمايلاأكرث من 5 �شنوات2-5 �شنواتلغاية �شنة واحدةحمدد

مطلوبات عمليات �لتاأمني

41،732،085       -       -41،732،085-م�شروفات م�شتحقة و مطلوبات اأخرى
218،754،741       -       -218،754،741-اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة

18،772،461       -       -18،772،461-م�شتحق اإىل عمليات امل�شاهمني
386،130،152       -       -386،130،152-مطالبات حتت الت�شوية

593،706،572       -       --593،706،572مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات 
12،828،431       -       --12،828،431مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

606،535،003665،389،439-       -       1،271،924،442
مطلوبات �مل�ساهمني

50،365       -       -50،365-م�شروفات م�شتحقة و مطلوبات اأخرى
679،569       -       --679،569عوائد موؤجلة ال�شتثمار الوديعة النظامية

16،065،894       -       -16،065،894-زكاة و�شريبة دخل م�شتحقة

679،56916،116،259-       -       16،795،828

كما يف 31 دي�شمرب 2015
)ريال �شعودي(

بدون تاريخ اإ�شتحقاق 
االإجمايلاأكرث من 5 �شنوات2-5 �شنواتحتى �شنة واحدةحمدد

موجود�ت عمليات �لتاأمني

55،244،050--55،244،050-نقدية و�شبه نقدية

29،468،288--29،468،288-اأر�شدة اإعادة التاأمني مدينه

291،417،048--291،417،048-اأق�شاط تاأمني م�شتحقة،�شايف

5،000،00049،480،26759،303،915-4،823،648ا�شتثمارات متاحه للبيع

586،968،627---586،968،627ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

375،507،934--375،507،934-ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية

591،792،275751،637،3205،000،00049،480،2671،397،909،862

موجود�ت �مل�ساهمني

20،000،000       -       -       -20،000،000وديعة نظامية

476،815       -       -       -476،815عوائد ا�شتثمار الوديعة النظامية

12،392،46516،587،50070،645،09967،766،307167،391،371ا�شتثمارات متاحة للبيع

23،915،601       -       -23،915،601       -م�شتحق من عمليات التاأمني

1،565،454       -       -1،565،454       -نقدية و�شبه نقدية

32،869،28042،068،55570،645،09967،766،307213،349،241
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كما يف 31 دي�شمرب 2015
)ريال �شعودي(

بدون تاريخ اإ�شتحقاق 
االإجمايلاأكرث من 5 �شنوات2-5 �شنواتحتى �شنة واحدةحمدد

مطلوبات عمليات �لتاأمني

38،140،389--38،140،389-م�شروفات م�شتحقة و مطلوبات اأخرى

137،306،805--137،306،805-اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة

23،915،601--23،915،601-م�شتحق اإىل عمليات امل�شاهمني

447،928،965--447،928،965-مطالبات حتت الت�شوية

592،851،492---592،851،492مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

11،786،168---11،786،168مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

604،637،660647،291،760--1،251،929،420

مطلوبات �مل�ساهمني

185،698--185،698-م�شروفات م�شتحقة و مطلوبات اأخرى

476،815--476،815-عوائد موؤجلة ال�شتثمار الوديعة النظامية

14،271،442--14،271،442-زكاة و�شريبة دخل م�شتحقة

-14،933،955--14،933،955

د(  خماطر االإئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�شاأن اأداة مالية ما، مما يوؤدي اإىل تكبد الطرف االآخر خل�شارة مالية، بالن�شبة لكافة فئات 
االأدوات املالية املحتفظ بها لدى ال�شركة، ميثل احلد االأق�شى ملخاطر االئتمان التي تتعر�س لها ال�شركة القيمة الدفرتية املف�شح عنها يف قائمة املركز املايل.

فيما يلي بيانًا بال�شيا�شات واالإجراءات املتبعة من قبل ال�شركة لتقليل خماطر االئتمان التي تتعر�س لها ال�شركة:

◽   لتقليل تعر�شها للخ�شائر الكبرى الناجمة عن اإفال�س �شركات اإعادة التاأمين، تقوم ال�شركة بتقويم الو�شع المالي ل�شركات اإعادة التاأمين. وك�شرط 
م�شبق، يجب اأن يكون االأطراف التي يتم اإعادة التاأمين لديها م�شنفة على اأنها ذات م�شتوى مقبول، من حيث ال�شمان وبما يوؤكد متانة و�شعها المالي.

◽   تقوم ال�شركة باإبرام اتفاقيات تاأمين واإعادة تاأمين فقط مع جهات معترف بها وذات �شمعة جيدة. تكمن �شيا�شة ال�شركة باأن يخ�شع كافة العمالء 
الذين تود التعامل معهم للتحقق والدرا�شة من الناحية االئتمانية. اإ�شافة اإلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ الم�شتحقة بموجب عقود التاأمين واإعادة 

التاأمين ب�شورة م�شتمرة لتقليل تعر�شها لمخاطر الديون المعدومة. 
◽   تقوم ال�شركة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�شطاء وذلك بو�شع حدود ائتمان لكل و�شيط ووكيل ومراقبة الذمم املدينة القائمة. 

◽   اإن اأق�شاط التاأمين الم�شتحقة تمثل مبالغ م�شتحقة ب�شكل اأ�شا�شي، من اأفراد و�شركات غير م�شنفين. تقوم ال�شركة بالحد من مخاطر االئتمان وذلك 
بو�شع �شقف اإئتماني لكل عميل و�شركة ومراقبة الذمم المدينة القائمة. 

◽   تودع النقدية و�شبه النقدية لدى بنوك محلية معتمدة من االإدارة. وك�شرط م�شبق، يجب اأن تكون البنوك التي تودع لديها النقدية و�شبه النقدية م�شنفة 
على اأنها ذات م�شتوى مقبول، من حيث ال�شمان وبما يوؤكد متانة و�شعها المالي. 

◽   تتكون اإ�شتثمارات ال�شركة ب�شكل اأ�شا�شي من �شندات ديون و�شكوك . ال يوجد لدى ال�شركة نظام داخلي لت�شنيف �شندات الدين هذه اال�شتثمارات . 
تقوم ال�شركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بهذه ال�شندات وذلك باأن تكون ال�شركة الم�شتثمر فيها ذات م�شتوى مقبول من حيث ال�شمان ب�شاأن 

هذه االإ�شتثمارات.

تت�شمن اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة عدد كبري من املبالغ امل�شتحقة من االأفراد وال�شركات، ت�شكل اأكربخم�شة ح�شابات الأق�شاط التاأمني امل�شتحقة 29% من اإجمايل 
االأق�شاط امل�شتحقة كما يف 31 دي�شمرب 2015م )2014: %34(.
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يعك�س اجلدول اأدناه احلد االأق�شى ملخاطر االإئتمان التي تتعر�س لها بنود قائمة املركز املايل:

2016
)ريال �شعودي(

املجموععمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمني
412،043،857-412،043،857اأق�شاط تاأمني م�شتحقة 

267،460،349-267،460،349ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية

77،221،16516،272،41693،493،581نقدية و�شبه نقدية

74،105،195-74،105،195اأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة

60،141،396180،253،582240،394،978ا�شتثمارات متاحة للبيع

20،000،00020،000،000-وديعة نظامية

679،569679،569-عوائد ا�شتثمار الوديعة النظامية

890،971،962217،205،5671،108،177،529

2015
)ريال �شعودي(

املجموععمليات امل�شاهمنيعمليات التاأمني
291،417،048-291،417،048اأق�شاط تاأمني م�شتحقة 

375،507،934-375،507،934ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات   حتت الت�شوية
55،244،0501،565،45456،809،504نقدية و�شبه نقدية

29،468،288-29،468،288اأر�شدة اإعادة تاأمني مدينة
59،303،915167،391،371226،695،286ا�شتثمارات متاحة للبيع

20،000،00020،000،000-وديعة نظامية
476،815476،815-عوائد ا�شتثمار الوديعة النظامية

810،941،235189،433،6401،000،374،875

هـ( خماطر اأ�شعار العموالت اخلا�شة
تن�شاأ خماطر اأ�شعار العموالت اخلا�شة عن اإحتمال تاأثري التغريات يف اأ�شعار العموالت على الربحية امل�شتقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية، تتعر�س ال�شركة 

ملخاطر اأ�شعار العموالت اخلا�شة ب�شاأن االأر�شدة لدى البنوك واال�شتثمارات املتاحة للبيع.
اإن االأثر على الدخل ميثل اأثر التغريات املفرت�شة يف اأ�شعار العموالت ) مبا يف ذلك اإعتبار كافة البنود القابلة للتغيري االأخرى ثابتة( ، على ربح ال�شركة ل�شنة واحدة 

وذلك على اأ�شا�س املوجودات املالية بعمولة عائمة كما يف 31 دي�شمرب 2016م، اإن التغري االإفرتا�شي بواقع 100 نقطه اأ�شا�س يف املتو�شط املرجح الأ�شعار العموالت 
اخلا�شة على االأر�شدة لدى البنوك كما يف 31 دي�شمرب 2016م �شيوؤثر على دخل العموالت اخلا�شة مببلغ اإجمايل قدره  485،000ريال �شعودي )350،000:2015 ( 

تقريبًا يف ال�شنة.

و( خماطر العمالت 
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�شعار ال�شرف االأجنبي.

تعتقد االإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�شائر هامة نتيجة التقلبات يف اأ�شعار ال�شرف االأجنبي الأن غالبية املوجودات واملطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة 
بالريال ال�شعودي، اإ�شافة اإىل ذلك، وحيث اأن معامالت ال�شركة بالعمالت االأجنبية تتم ب�شكل اأ�شا�شي بالدوالر االأمريكي املثبت �شعر �شرفه بالريال ال�شعودي، فاإن 

االأرباح واخل�شائر الناجتة عن حتويل العمالت االأجنبية ال تعترب هامة، وبالتايل مل يتم االإف�شاح عنها ب�شورة م�شتقلة .

ز(  خماطر اأ�شعار ال�شناديق
خماطر اأ�شعار ال�شناديق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�شتقبلية ب�شبب تغريات يف �شايف قيمة املوجودات التي يتم حتديدها من 

قبل مديري ال�شناديق .
اإن ال�شركة غري خا�شعة ملخاطر اأ�شعار ال�شناديق حيث اأن اأي تغري يف �شايف قيمة املوجودات لل�شناديق �شوف يوؤثرعلى التغري يف االإحتياطي احل�شابي والتغري يف 

القيمة العادلة لل�شناديق مببلغ مت�شاوي. وبالتايل، ال يوجد تاأثري على �شايف نتيجة ال�شركة.
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ح(   خماطر اإعادة التاأمني
تقوم ال�شركة باإبرام اإتفاقيات مع اأطراف اأخرى الأغرا�س اإعادة التاأمني، وذلك لتقليل تعر�شها خل�شائر مالية حمتملة التي قد تن�شاأ عن مطالبات تاأمني �شخمة. 

اإن هذه االإتفاقيات توؤمن تنوع اأكرب يف االأعمال وت�شمح لالإدارة بالتحكم باخل�شائر املحتملة والتي قد تن�شاأ عن املخاطر الكبرية وتوؤمن قدرات منو اإ�شافية. يتم جزء 
كبري من عمليات اإعادة التاأمني مبوجب اإتفاقيات اإعادة تاأمني، وعقود اإعادة تاأمني اإختيارية واإعادة تاأمني فائ�س اخل�شارة.

يتم اختيار معدي التاأمني باإ�شتخدام معايري وتوجيهات مت و�شعها من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة وجلنة االإكتتاب واملخاطر. تتلخ�س هذه املعايري كاالآتي:

◽   احلد االأدنى املقبول للت�شنيف االإئتماني من قبل وكاالت تقييم معترف بها )مثال: ا�شتاندرد اأند بورز( والتي يجب ان ال تقل عن BBB )ح�شب 
ت�شنيفات ا�شتاندرد اند بورز( اأو مايعادلها.

◽   ال�شمعة واملكانة املرموقة ل�شركات اإعادة التاأمني.
◽   اخلربة احلالية اأو ال�شابقة مع معيدي التاأمني.  

ط( خماطر ال�شوق
تتمثل خماطر ال�شوق يف خماطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية امل�شتقبلية الأداة مالية ب�شبب التغريات يف اأ�شعار ال�شوق )عدا تلك الناجتة عن خماطر 
اأ�شعار العموالت اأو خماطر العمالت(. �شواء حدثت تلك التغريات ب�شبب عوامل تتعلق باالأداة املالية املعينة اأو مب�شدرها اأو عوامل توؤثر على جميع االأدوات املالية 

املماثلة املتداولة يف ال�شوق.
تتعلق خماطر ال�شوق لدى ال�شركة باإ�شتثماراتها املتاحة للبيع املتداولة حيث تتقلب قيمتها نتيجة التغريات يف اأ�شعار ال�شوق. حتد ال�شركة من خماطرال�شوق عن 

طريق االإحتفاظ مبحفظة اإ�شتثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت يف االأ�شواق املالية.

اإن التغري بن�شبة 1% يف �شعر ال�شوق لالإ�شتثمارات املتاحة للبيع املدرجة، مع اإبقاء جميع املتغريات االأخرى ثابتة، �شيوؤدي اإىل زيادة اأو نق�شان حقوق امل�شاهمني 
وزيادة اأو نق�شان الفائ�س املرتاكم لعمليات التامني.

التغري يف �شعر ال�شوق
التاثري على قائمه حقوق امل�شاهمني

ريال �شعودي
التاثري على فائ�س عمليات التامني املرتاكمه

ريال �شعودي

2016
%1+1،150،305601،414
%1-)1،150،305(        )601،414(

2015
%1+1،091،682593،039
%1-)1،091،682()593،039(

ي( اإدارة راأ�س املال
تو�شع اأهداف من قبل ال�شركة للحفاظ على توازن ن�شب راأ�س املال وذلك لدعم اأهداف ال�شركة وزيادة الفائدة للم�شاهمني. 

تقوم ال�شركة باإدارة متطلبات راأ�س املال وذلك بتقدير النق�س بني م�شتويات راأ�س املال املعلن عنها واملطلوبة باإنتظام. يتم اإجراء الت�شويات على م�شتويات راأ�س 
املال احلالية وذلك ح�شب التغريات يف الظروف ال�شائدة يف ال�شوق وخ�شائ�س خماطر ن�شاطات ال�شركة. وللحفاظ على اأو تعديل هيكل راأ�س املال، تقوم ال�شركة 

بتعديل مبلغ توزيعات االأرباح املدفوعة للم�شاهمني اأو تقوم باإ�شدار اأ�شهم. 

تخ�شع عمليات ال�شركة للمتطلبات  التنظيمية املحلية  يف البلدان التي تعمل بها . اإن االأنظمة التتطلب فقط احل�شول على املوافقات ومراقبة الن�شاطات فح�شب ، 
بل وتفر�س بع�س القيود مثل كفاية راأ�س املال لتقليل خماطر العجز واالإفال�س من قبل �شركات التاأمني ولتمكينها من �شداد التزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها.

حتافظ ال�شركة على راأ�س مالها وفقا لتوجيهات التي و�شعتها موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي يف املادة )66( اجلدول 3 و 4 من الالئحة التنفيذية ل�شركات الـتاأمني 
هام�س املالءة املطلوب احلفاظ عليها. ووفقا لبند هذه املادة تقوم ال�شركة باحلفاظ على هام�س املالءة يعادل االعلى  من الطرق الثالثة التالية ح�شب الالئحة 

التنفيذية لنظام موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي:

◽   احلد االأدنى  لراأ�س املال املطلوب 200 مليون ريال �شعودي
◽   هام�س املالءة

◽   مطالبات هام�س املالءة

يعتقد جمل�س االإدارة باأن ال�شركة قد اإلتزمت بكافة متطلبات راأ�س املال املفرو�شة من قبل جهات خارجية خالل الفرتة املالية امل�شرح عنها. 
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ك( القيمة العادلة لالأدوات املالية 
تتكون االأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية، اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �شداد مطلوبات ما بني اأطراف 

راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل، يفرت�س تعريف القيمة العادلة باأن املن�شاأة قادرة على العمل وفقًا ملبداأ اال�شتمرارية املحا�شبي، مع عدم وجود نية اأو حاجة 
لت�شفيتها، اأو اإجراء تخفي�س حاد يف م�شتوى عملياتها اأو القيام باأية تعامالت ب�شروط لها تاأثري عك�شي، تتكون املوجودات املالية اخلا�شة بال�شركة من النقدية 

و�شبه النقدية، واملدينني، واال�شتثمارات، واالإيرادات امل�شتحقة، بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني وامل�شروفات امل�شتحقة الدفع واإجمايل املطالبات حتت 
الت�شوية.

ان القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ال تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز املايل.

30. الإتزامات والرتباطات املحتمله
اأ (االإجراءات واالأنظمة القانونية

تعمل ال�شركة يف قطاع التاأمني، وتقام دعاوي ق�شائية عليها خالل دورة اأعمالها العادية، يف حني اأنه من غري العملي التنبوؤ بـ اأو معرفة النتائج النهائية لكافة 
الدعاوي الق�شائية، ال تعتقد االإدارة باأن يكون لهذه الدعاوي )مبا يف ذلك الق�شايا القانونية( اأي اأثر جوهري على نتائج ال�شركة ومركزها املايل.

ب ( م�شروفات االإيجارات مبوجب عقود اإيجارات ت�شغيلية تتعلق بعقود اإيجار امل�شاحات املكتبية يف مواقع خمتلفة بلغت 3،505،996  ريال �شعودي لل�شنة املنتهية يف 
31 دي�شمرب 2016 )2015: 3،344،075 ريال �شعودي( يتم اإدراجها �شمن قائمة عمليات التاأمني.

31. املعلومات القطاعية
متا�شيا مع طريقة اإعداد التقارير املالية الداخلية لل�شركة، مت اإعتماد القطاعات الت�شغيلية من قبل االإدارة بخ�شو�س اأن�شطة ال�شركة، وموجوداتها و مطلوباتها، مت 

حتديد املعلومات الواردة يف االإي�شاحات على اأ�شا�س التقارير احلالية املرفوعة لرئي�س العمليات �شانع القرار.
ال تت�شمن موجودات القطاعات اخلا�شة لعمليات التاأمني النقدية و�شبه النقدية ، وامل�شاريف املدفوعة مقدما، امل�شتحق من عمليات امل�شاهمني و املمتلكات و 

املعدات. وبالتايل مت اإدراجهم �شمن املوجودات غري املوزعة.

ال تت�شمن مطلوبات القطاعات اأر�شدة اإعادة التاأمني الدائنة، مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني،وامل�شاريف امل�شتحقة  واملطلوبات االأخرى. وبناء عليه، مت اإدراجهم 
يف املطلوبات غري املوزعة.

يتم االإبالغ عن املوجودات و املطلوبات غري املوزعة اإىل رئي�س العمليات على اأ�شا�س تراكمي ومل يتم توزيعها حتت القطاعات ذات عالقة.
 

قطاعات الت�شغيلية
فيما يلي القطاعات املعتمدة لهدف التقارير القطاعية:

:  مركبات لل�شركات و االأفراد املركبات  
:  االإن�شاءات الهند�شي  

:  ال�شحي ال�شحي  
:  احلريق ، ال�شرقة واالأموال ممتلكات  

:  امل�شئولية و بحري عام اأخرى  
:  التقاعد اجلماعي واحلماية واالدخار لالأفراد حماية و ادخار 
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لل�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب 2016
عام اأخرىاملمتلكاتال�شحيالهند�شياملركبات

احلماية و 
االإدخار

املجموع

ريال �شعودي

298،980،06073،982،750123،833،665125،188،18864،349،990149،937،377836،272،030اإجمايل االأق�شاط املكتتبة
)277،831،399()15،171،680()38،632،622()102،212،348()56،664،499()60،877،894()4،272،356(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

294،707،70413،104،85667،169،16622،975،84025،717،368134،765،697558،440،631�شايف االأق�شاط املكتتبة
248،710،95314،755،08352،619،97624،675،35523،771،269135،456،738499،989،374�شايف االق�شاط املكت�شبة 

14،597،06914،597،069-----االأرباح غري املحققة عن اال�شتثمارت املربوطة بوحدات
)376،464،138()128،581،549()2،252،936()796،282()35،667،256()1،006،799()208،159،316(�شايف املطالبات املتكبدة

)6،077،722(---)762،179(-)5،315،543(تغري يف اإحتياطي عجزاالأق�شاط 
)855،080()855،080(-----التغري يف مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

)31،379،483()4،424،579()831،701(2،973،626)5،595،850()5،982،016()17،518،963()م�شروفات( / دخل العموالت، �شايف
)5،424،965()749،687()1،565،355()625،941()619،168()369،914()1،494،900(اأتعاب فح�س واأ�شراف
16،222،2317،396،3549،975،52326،226،75819،121،27715،442،91294،385،055�شايف نتيجة االإكتتاب

7،995،488------اإيرادات غري موزعة
)75،860،157(------م�شروفات غري موزعة
26،520،386------فائ�س عمليات التاأمني

)2،652،039(------املحتفظ به يف عمليات التاأمني
3،694،462------اإجمايل اإيرادات امل�شاهمني

)3،133،262(------م�شروفات عمومية و اإدارية
24،429،547-----�شايف دخل ال�شنة

كما يف 31 دي�شمرب 2016
عام اأخرىاملمتلكاتال�شحيالهند�شياملركبات

احلماية و 
االإدخار

املجموع

ريال �شعودي

موجود�ت  عمليات �لتاأمني
293،920132،206،90929،100،13037،235،34130،898،1096،726،088236،460،497ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

3،785،367114،046،36120،185،53654،463،18069،054،8775،925،028267،460،349ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية
22،089،024)546،429(11،636،4943،487،4061،948،6093،740،9091،822،035تكاليف اإكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة
110،232،06892،593،26771،187،08333،128،003133،147،57711،089،626451،377،624اإجمايل اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة

)39،333،767(------خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها
592،651،654592،651،654-----ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

225،838،421------موجودات غري موزعة
238،150،114------موجودات امل�شاهمني

1،994،693،916اإجمايل املوجودات
مطلوبات عمليات �لتاأمني

152،166،570142،561،94367،209،11647،011،52639،091،36311،216،770459،257،288اأق�شاط غري مكت�شبة
78،417،405118،455،99740،371،07260،418،18878،217،58010،249،910386،130،152مطالبات حتت الت�شوية

4،143،6711،334،715305،87311،951،608-45،5586،121،791دخل عموالت غري مكت�شبة
593،706،572593،706،572-----مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

305،498،182------مطلوبات غري موزعة و فائ�س عمليات التاأمني
238،150،114مطلوبات وحقوق امل�شاهمني

اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التاأمني ومطلوبات 
وحقوق امل�شاهمني

1،994،693،916
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لل�شنة املنتهية يف  31 دي�شمرب 2015
عام اأخرىاملمتلكاتال�شحيالهند�شياملركبات

احلماية و 
االإدخار

املجموع

ريال �شعودي

198،978،471107،241،651103،135،375142،997،48379،874،758170،985،574803،213،312اإجمايل االأق�شاط املكتتبة
)342،843،069()18،249،643()60،683،285()115،310،768()54،005،705()90،292،706()4،300،962(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

194،677،50916،948،94549،129،67027،686،71519،191،473152،735،931460،370،243�شايف االأق�شاط املكتتبة
147،204،14414،862،30928،392،38525،280،73321،712،718150،724،622388،176،911�شايف االق�شاط املكت�شبة 

675،883675،883-----االأرباح غري املحققة عن اال�شتثمارات املربوطة بوحدات
)277،924،304()129،369،775()9،192،909()1،665،437()18،026،727()1،377،847()118،291،609(�شايف املطالبات املتكبدة

772،420772،420-----التغري يف مطلوبات اإ�شتثمارات مربوطة بوحدات
)20،093،124()3،686،988()399،457()5،401،961()2،967،088(3،860،106)11،497،736()م�شروفات( / دخل العموالت، �شايف

)5،047،421()854،928()1،430،729()714،987()515،677()536،208()994،892(اأتعاب فح�س واأ�شراف
16،419،90716،808،3606،882،89317،498،34810،689،62318،261،23486،560،365�شايف نتيجة االإكتتاب

6،448،057------اإيرادات غري موزعة
)70،533،043(------م�شروفات غري موزعة
22،475،379------فائ�س عمليات التاأمني

)2،247،538(------املحتفظ به يف عمليات التاأمني
4،460،162------اإجمايل اإيرادات امل�شاهمني

)852،466(------م�شروفات عمومية و اإدارية
23،835،537�شايف دخل ال�شنة

كما يف 31 دي�شمرب 2015
املجموعحماية و اإدخارعام اأخرىممتلكاتال�شحيالهند�شياملركبات

ريال �شعودي

موجود�ت  عمليات �لتاأمني
354،223145،093،56924،448،00241،819،64638،706،1307،818،821258،240،391ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

3،459،501138،691،91610،337،171119،351،24294،948،3038،719،801375،507،934ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية
8،099،9594،399،5262،974،5414،341،5831،635،144507،53821،958،291تكاليف اإكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة
80،013،73474،916،78354،681،74628،761،13375،209،78519،014،356332،597،537اإجمايل اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة

)41،180،489(------خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها 
586،968،627586،968،627-----ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

158،382،022------موجودات غري موزعة
215،857،291------موجودات امل�شاهمني

1،908،331،604اإجمايل املوجودات
مطلوبات عمليات �لتاأمني

106،230،121157،098،83148،007،79953،295،34544،953،28513،000،544422،585،925اأق�شاط غري مكت�شبة
35،600،929143،653،91220،674،343127،367،813106،713،70013،918،268447،928،965مطالبات حتت الت�شوية

9،865،0272،053،766366،95015،230،473-   53،8462،890،884عموالت غري مكت�شبة
592،851،492592،851،492-----مطلوبات ا�شتثمارات مربوطة بوحدات

213،877،458------مطلوبات غري موزعة و فائ�س
215،857،291------مطلوبات وحقوق امل�شاهمني

اإجمايل مطلوبات وفائ�س عمليات التاأمني ومطلوبات 
وحقوق امل�شاهمني

1،908،331،604
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ب(  القطاعات اجلغرافية
مار�شت ال�شركة اأعمالها خالل ال�شنتني املنتهيتني يف 31 دي�شمرب 2016 م  و31 دي�شمرب 2015م يف اململكة العربية ال�شعودية فقط..

32. اأرقام املقارنة
مت اإعادة ت�شنيف بع�س ارقام املقارنة لتتوافق مع عر�س ارقام ال�شنة احلالية.

33. اإعتماد القوائم املالية 
اعتمدت هذه القوائم املالية من قبل جمل�س اإدارة ال�شركة يف 19 جماد االأول 1438 هـ املوافق 16 فرباير 2017م.
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