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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
�أعزائي امل�ساهمني،،
�أنه ي�شرفني وي�سرين �أن �أقدم لكم  -بالنيابة عن جمل�س الإدارة  -التقرير ال�سنوي احلادي ع�شر والقوائم املالية ل�شركة �أليانز
ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين ،واخلا�ص بال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2019
كانت ظروف ال�سوق �أكرث حتدي ًا يف  2019م�صاحبة منو حمدود مقارنة بالعام املا�ضي� .إال �أن ال�شركة قامت بتعديل ا�سرتاتيجيتها ملواكبة هذه الظروف
واحلفاظ على ربحيتها.
�ضمن �إ�سرتاتيجيتنا لتعدد قنوات البيع قمنا بالتو�سع يف نقاط البيع يف املناطق الرئي�سية الثالث يف اململكة لتقدمي خدمة �أف�ضل لعمالئنا و�شركائنا.
على الرغم من ظروف ال�سوق يف عام  2019متكنت ال�شركة من حتقيق الربحية املطلوبة لي�صل �صايف الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل  41.6مليون ريال
�سعودي يف عام  .2019بهذا تكون ال�شركة و�صلت �إىل �أعلى م�ستوى �أرباح منذ ت�أ�سي�سها عام  .2007وي�أتي هذا النمو الذي بلغت ن�سبته  %12.3مقارنة بعام
 2018نتيجة للتميز يف �إدارة الإكتتاب والرتكيز امل�ستمر لل�شركة على منو الربح.
على �صعيد امل�س�ؤولية الإجتماعية �أطلقت ال�شركة حملة يف �أغ�سط�س  2019نظمت ال�شركة حملة كرة قدم مت مبوجبها �إختيار نا�شئني من الفئات ال�سنية
لتمثيل اململكة العربية ال�سعودية يف مع�سكر �أليانز لكرة القدم للنا�شئني والذي يقام �سنوي ًا بال�شراكة مع فريق بايرن ميونخ العريق يف مدين ميونخ الأملانية.
�سين�صب تركيزنا يف  2020على حت�سني جتربة العمالء و التحول الرقمي للخدمات و العمليات .بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار يف تطوير ا�سرتاجيتنا لتعدد
القنوات لعمالء الأفراد و ال�شركات.
تطوير موظفينا هو جزء �أ�سا�سي من املبادرات الإ�سرتتيجية اجلديدة يف بناء ثقافة تكافىء اجلهود دون ا�ستبعاد �أي �شخ�ص.
�أعرب عن خال�ص امتناين جلميع موظفينا و�شركائنا لهذا الإجناز املتميز .ما زلت مقتنع ًا ب�أن القوى العاملة املتحم�سة وامل�ؤهلة جيد ًا هي ذات �أهمية ق�صوى
و�أ�سا�س جناحنا .وباملثل  ،تظهر النتائج الإيجابية لإ�ستبيان �أليانز لإلتزام املوظفني ب�أن موظفينا ما زالوا يعتربون �أليانز ال�سعودي الفرن�سي كبيئة عمل
جذابة.
�أود �أن �أعرب عن �إمتناين خلادم احلرمني ال�شرفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ،وويل عهده الأمني الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود
 حفظهم اهلل  -على دعمهم امل�ستمر لقطاع الت�أمني داخل اململكة العربية ال�سعودية .كما �أ�شكر م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،جمل�س ال�ضمان ال�صحيالتعاوين ،هيئة �سوق املال ،ووزارة التجارة .و�أغتنم هذه الفر�صة لأ�شكر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،الإدارة واملوظفني على دعمهم وتفانيهم.

الوليد عبدالرزاق الدريعان
رئي�س جمل�س الإدارة
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تقرير جمل�س الإدارة

ي�سر جمل�س �إدارة �شركة �أليانزال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين �أن يقدم مل�ساهميها التقريرال�سنوي الثاين ع�شر والبيانات املالية
املدققة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب .2019
يف ما يلي �أهم التطورات والن�شاطات والنتائج املالية:

 .1املقدمة

�إن �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة ت�أ�س�ست بناء ًا على قرار جمل�س الوزراء رقم  233بتاريخ 1427/9/16هـ املوافق
2006/10/9م و بناء ًا على املر�سوم امللكي رقم /60م بتاريخ 1427/9/18هـ املوافق 2006/10/11م.
بلغ ر�أ�س املال الت�أ�سي�سي املدفوع لل�شركة  100مليون ريال �سعودي ومت زيادته �إىل  200مليون ريال �سعودي يف �أبريل  2010من خالل �إ�صدار�أ�سهم حقوق �أولوية،
حيث �أ�صبح العدد الإجمايل للأ�سهم  20مليون �سهم .وتتوزع ملكية �أ�سهم �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
 2019على النحو التايل :
◽
◽
◽
◽
◽

�		%18.5أليانز �أوروبا بي.يف.
		�أليانز فرن�سا العاملية – (التي متلكها �أليانز �أ�س �إي بالكامل)
%16.25
		�أليانز مينا القاب�ضة برمودا (التي متلكها �أليانز �أ�س �إي بالكامل)
%16.25
البنك ال�سعودي الفرن�سي BSF
		
%14.00
من �ضمن  %35املتبقية اململوكة للم�ساهمني ،ميلك امل�ساهمني التاليني �أكرث من  %1من �أ�سهم ال�شركة:
 %1.47نايف عبدالرحمن عبدالرحمن العيناز
◽
 %1.22فهده ح�سني عبدالرحمن العذل
◽
 %1.10عبداهلل عبدالرحمن حممد العمراين
◽
 %1.08م�صطفى ف�ؤاد علي ر�ضا
◽
 %1.06عبداهلل حممد عبداهلل الر�شيد
◽

وقد ح�صلت ال�شركة على ترخي�ص ممار�سة العمل (ت�صريح :ت م ن )20083/11/من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف تاريخ 1429/02/30هـ
املوافق2008/03/08م ،وقد مت جتديده بنجاح لفرتة ثالث �سنوات �أخرى يف 1432/02/30هـ املوافق 2011/02/05م و  1435/02/29هـ املوافق لـ  2014/1/1م
و  28/02/1438هـ املوافق لـ  28/11/2016و  1441/02/28هـ املوافق .2019/10/28

 .2الر�ؤية والر�سالة واال�سرتاتيجية \

ر�ؤيتنا

قيمنا

�أن نكون من �أف�ضل �شركات الت�أمني ال�سعودية بخب ــرات عاملي ــة ور�ؤيـ ــة حمليــة،
لتقديــم خدمــات ومنتجــات على م�ست ــوى عاملي يف كافة جماالت العمل،
مع الإنت�شار يف جميع �أنحاء اململكة م�ستخدمني قنوات توزيع متعددة،
ومن خالل موظفينا �أ�صحاب الكفاءات واخلربات املتميزة

اخلربة ،امل�صداقية و الإ�ستمرارية.

ر�سالتنا

ا�سرتاتيجيتنا

توفري خدمات ت�أمينية لكافة جماالت العمل من خالل ثالث حماور �أ�سا�سية للتطوير:
◽
◽
◽

بنــاء الثـق ــة وتقدي ــم حلول ت�أمينية �شاملة

البنك ال�سعودي الفرن�سي :لتقدمي الت�أمني البنكي للأفراد وال�شركات.
فريق الت�سويق اخلا�ص :لتقدمي حلول ت�أمينية تلبي احتياجات الأفراد.
�شركات و�ساطة الت�أمني وامل�ست�شارين امل�ؤهلني :لتقدمي خدمات الت�أمني ال�شامل لل�شركات.

�إن حمور اهتمام ال�شركة يف ال�سنوات الأوىل هو اال�ستثمار يف تطوير قنوات التوزيع ورفع م�ستوى الأداء،
وذلك لتوفرياخلدمات يف جماالت الت�أمني املختلفة مثل ت�أمني املمتلكات وامل�س�ؤولية املدنية ،والت�أمني ال�صحي ،وبرامج احلماية والإدخار.
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� .3أهم التواريخ والتطورات

�شهدت �أليانز ال�سعودي الفرن�سي العديد من التطورات املميزة منذ ت�أ�سي�سها و�أهمها:

2006

اكتوبر
ح�صول امل�ؤ�س�سني على
ترخي�ص ت�أ�سي�س ال�شركة
ح�سب املر�سوم امللكي رقم
/ 60م.

2010

2007

مار�س
طرح �أ�سهم ال�شركة
للإكتتاب العام.
يونيو
�إنعقاد اجلمعية العمومية
الت�أ�سي�سية.

2011

2008

2009

مار�س
احل�صول على رخ�صة
ممار�سة العمل من م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.
�سبتمرب
نقل املكتب الرئي�سي �إىل
مقر جديد يف الريا�ض
وح�صول ال�شركة على �أول
موافقة ملنتجاتها.
نوفمرب
م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي توافق على نقل
حمفظة �شركة �إن�سعودي
للت�أمني وذلك با�ستثناء
ال�شهرة.

يناير
اكتمال عملية نقل حمفظة
ت�أمني �شركة �إن�سعودي
ودجمها يف امليزانية
الإفتتاحية لعام .2009
مار�س
ح�صول ال�شركة على
املوافقة على منتجات
احلماية والإدخار للأفراد.
نوفمرب
ح�صول ال�شركة على
املوافقة على منتجات
الت�أمني البنكي للحماية
والإدخار.

2012

2013

�إبريل
�أنهت ال�شركة عملية
�إ�صدار�أ�سهم حقوق �أولوية
(  10مليون �سهم) وبذلك
�أ�صبح ر�أ�س املال 200
مليون ريال.
نوفمرب
�إكتمال عملية نقل حمفظة
الت�أمني البنكي من البنك
ال�سعودي الفرن�سي.

فرباير
مت جتديد رخ�صة ممار�سة
العمل من م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي لثالث
�سنوات �أخرى.
يونيو
�إطالق منتجات احلماية
والإدخار الذهبية املتوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية.

يناير
�أعادت ال�شركة هيكلة ق�سم
املبيعات املبا�شر ملبيعات
الأفراد وكما �أعادت هيكلة
فروع ال�شركة.
�أغ�سط�س
�أعادت ال�شركة هيكلة ق�سم
مبيعات ال�شركات وذلك
خلدمة العمالء وال�شركات
ب�شكل �أف�ضل.

يناير
�إطالق من�صة موحدة لكل
قنوات البيع ومن �ضمنها
ق�سم دعم املبيعات.
�أغ�سط�س
تعيني �إكزافيري دينيز
كرئي�س تنفيذي لل�شركة بعد
�إنتهاء والية �أنطوان عي�سى.

2014

2015

2016

2017

يناير
جتديد رخ�صة بيع منتجات
الت�أمني العام ،ال�صحي واحلماية
والإدخار لثالث �سنوات �أخرى.
مايو
مت تعيني ال�سيد عمار اخل�ضريي
رئي�س ًا ملجل�س �إدارة ال�شركة.
�سبتمرب
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي على منتجي ت�أمني
م�س�ؤولية املدراء وت�أمني �أخطاء
املمار�سات الطبية.
نوفمرب
زيارة ال�سيد �أوليفر باتي املدير
التنفيذي القادم ملجموعة �أليانز
العاملية (�إعتبار ًا من ال�سابع
من مايو  )2015ل�شركة �أليانز
ال�سعودي الفرن�سي يف الريا�ض.

�سبتمرب
زيارة ال�سيد �سريجو بالبينو ع�ضو
جمل�س �إدارة جمموعة �أليانز امل�س�ؤول
عن غرب وجنوب �أوروبا وال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا والهند.
�أكتوبر
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
على منتج الت�أمني لت�أ�شرية الزيارة.
�إطالق نظام �سري العمل الآيل لق�سم
املطالبات يف املركز الرئي�سي والفروع.
نوفمرب
�إطالق املبادرات الإ�سرتتيجية اجلديدة
املن�صبه على الإهتمام بالعمالء وتقدمي
خدمات تقنية جديدة.
دي�سمرب
حتقيق �أعلى م�ستوى �صايف �أرباح  -قبل
الزكاة وال�ضريبة  -لل�شركة منذ
ت�أ�سي�سها عام .2007

فرباير
الإطالق الر�سمي لإ�سرتاتيجية
التجديد و�إعالنها للموظفني.
فرباير
�شاركت ال�شركة يف اجلناح
الأملاين يف مهرجان اجلنادرية.
نوفمرب
مت جتديد رخ�صة الت�شغيل من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
لثالث �سنوات �أخرى.
دي�سمرب
�إن�شاء مركز خدمة عمالء
متكامل مع رقم جماين.
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مار�س

افتتحت ال�شركة نقاط لبيع ت�أمني
ال�سفر يف مراكز الت�أ�شريات املوحدة يف
الريا�ض ،جدة واخلرب.

�سبتمرب

�أطلقت ال�شركة �أداة لإ�صدار عرو�ض بيع
ت�أمني املركبات على املوقع اخلا�ص بها

�أكتوبر

تو�صلت جمموعة �أليانز العاملية لإتفاق
مع البنك ال�سعودي الفرن�سي ل�شراء
 %18.5من ملكية ال�شركة من البنك.

2018

مار�س

تعيني املهند�س الوليد الدريعان رئي�س ًا ملجل�س �إدارة ال�شركة

مار�س

2019

يناير
�أندريا�س بريرن يبا�شر عمله كرئي�س تنفيذي لل�شركة
خلف ًا لإكزافيري دنيز �إعتبار ًا من .2019/1/1

جمموعة �أليانز توقع �إتفاقية ت�شرتي مبوجبها  %18.5من ح�صة ر�أ�س
مال ال�شركة من البنك ال�سعودي الفرن�سي

�أكتوبر
مت جتديد رخ�صة الت�شغيل من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي لثالث �سنوات �أخرى.

جمل�س الإدارة يو�صي بزيادة ر�أ�س املال من خالل ن�شرة حقوق تبلغ
قيمتها الإجمالية  400مليون ريال

نوفمرب
ال�سيد نريان بريي�س ،ع�ضو جمل�س �إدارة �أليانز �إ�س �إي
يزور ال�شركة.

ال�شركة حت�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لإ�صدار
حقوق �أولية

نوفمرب
�إطالق موقع بيع ت�أمني املركبات الطرف الثالث –
الإلزامي الإلكرتوين.

يونيو

نوفمرب

نوفمرب

تعيني �أندريا�س بريرن رئي�س ًا تنفيذي ًا لل�شركة خلف ًا لإكزافيري دنيز
�إعتبار ًا من 2019/1/1
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 .4الهيكل التنظيمي

الهيكل التنظيمي لل�شركة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019مو�ضح ًا كالأتي:
ﺃﻧﺪﺭﻳﺎﺱ ﺑﺮﻭﻧﺮ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ً
ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ

ﺣﻤﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻱ

ً
ﺇﺩﺍﺭﻳﺎ
ﻳﺮﺗﺒﻂ

ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ

ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ

ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻻﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺎﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺪﻳﻨﻲ ﺍﻟﺴﻤﻴﺮﻱ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺟﻴﺮﻣﻴﻦ ﻫﻴﺮﻑ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ

ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻐﺎﻣﺪﻱ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻤﺒﻴﻌﺎﺕ

ﺑﻴﺘﺮ ﺑﻠﻮﻣﺮ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺩﻳﻔﻴﺪ ﻛﻮﻙ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻮﺑﺮ
ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ

* �إعتبار ًا من  1يناير  2019خلف �أندريا�س بريرن �إكزافيري دنيز كرئي�س تنفيذي لل�شركة

 .5الإدارة العليا

الإدارة العليا لل�شركة كما يف من  2019/12/31مو�ضحة فيما يلي:
الإ�سم

الوظيفة

تاريخ امليالد

امل�ؤهالت العلمية

�أندريا�س برونر

الرئي�س التنفيذي

1972

حمد امل�شاري

نائب الرئي�س التنفيذي

1978

حممد قوبر

املدير التنفيذي املايل

1979

ديفيد كوك

املدير التنفيذي للعمليات

1958

خالد الغامدي

املدير التنفيذي للمبيعات

1972

جريمني هريف

املدير التنفيذي للمخاطر
املدير التنفيذي للموارد الب�شرية والعالقات
احلكومية

1981

توىل منا�صب قيادية خمتلفة يف جمموعة �أليانز
ماج�ستري �إدارة �أعمال
ماج�ستري علوم يف �إدارة املخاطر ،الت�أمني توىل منا�صب قيادية خمتلفة يف م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي و�شركات ت�أمني �أخرى
والإقت�صاد
عمل يف جمال التدقيق اخلارجي لدى �إحدى
بكالوريو�س يف املالية واملحا�سبة
ال�شركات الأربع الكربى (بيغ فور)
بكالوريو�س علوم �سيا�سية و�إدارة عامة توىل منا�صب قيادية خمتلفة يف جمموعة �أليانز
توىل منا�صب قيادية خمتلفة يف �سوق الت�أمني
بكالوريو�س �إعالم وعالقات عامة
ال�سعودي
توىل منا�صب قيادية خمتلفة يف جمموعة �أليانز
ماج�ستري �إدارة
بكالوريو�س �إدارة �أعمال ،دبلوم موارد عمل يف املوارد الب�شرية والعالقات احلكومية
لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي
ب�شرية BSF PDP
ماج�ستري �إقت�صاد ودكتوراة يف العلوم
توىل منا�صب قيادية خمتلفة يف جمموعة �أليانز
ال�سيا�سية

مديني ال�سمريي
بيرت بلومر

املدير التنفيذي لتطوير املنتجات

1963
1971

 .6املوارد الب�شرية

اخلربة ال�سابقة

من �ضمن �إ�سرتاتيجية التجديد اخلا�صة بال�شركة ،مت �إطالق مبادرات تعنى بتكوين ثقافة تكافىء املوظفني وجهودهم .نحن ن�سعى للتميز يف كل خطوة من مراحل
خدمتنا للعميل لذا ف�أنه من املهم لنا �أن ندعم موظفينا وتوجهيهم ليبادروا هم �أي�ض ًا من طرفهم بتح�سني اخلدمة التي يقدموها .تابعت �أليانز ال�سعودي الفرن�سي
جهودها يف عام  2019للحفاظ على ن�سبة ال�سعوديني والتي بلغت  %76حتى تاريخ  31دي�سمرب .2019
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 .7التغطية اجلغرافية

�إن فروعنا يف اململكة العربية ال�سعودية تغطي املناطق اجلغرافية التالية:
الفرع
املكتب الرئي�سي  -الريا�ض

العنوان
طريق خري�ص ،كوبري اخلليج ،امللز – الريا�ض اململكة العربية ال�سعودية �صندوق بريد 3540الريا�ض 11481

فرع جدة

جناح  ،102الدور الأول مبنى ال�صقر التجاري� ،شارع �إبراهيم اجلفايل،
حي الأندل�س ،جدة  -اململكة العربية ال�سعودية
�شارع امللك عبد العزيز
مبنى الديوال
�شارع اخلليج
مبنى الريفيريا
�شارع الظهران ،برج ال�شرق ،الدور الثالث
مكتب رقم 12
الدور الأول ،برج الهر�شان طريق الظهران ،حي املربز

فرع املدينة
(مبيعات �أفراد ومطالبات)
فرع الدمام
(مبيعات �أفراد)
فرع اخلرب
(مبيعات �شركات ومطالبات)
فرع االح�ساء
(مبيعات �أفراد ومطالبات)

الهاتف والفاك�س
هاتف+966 )11( 821 3000 :
فاك�س+966 )11( 821 3999 :
الرقم املجاين800 301 0001 :
هاتف+966 )12( 283 0228 :
فاك�س+966 )12( 283 0718 :
هاتف+966 )14( 834 0627 :
فاك�س+966 )14( 834 3788 :
هاتف+966 )13( 802 0385 :
فاك�س+966 )13( 802 0392 :
هاتف+966 )13( 898 2671 :
فاك�س+966 )13( 898 2646 :
هاتف+966 )13( 531 4521 :
فاك�س+966 )13( 582 8118 :

 .8منتجات وخدمات ال�شركة

تقدم �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين خدمات الت�أمني ال�شامل لل�شركات والأفراد .يف جمال احلماية (ت�أمني املمتلكات وامل�س�ؤوليات) تقدم �أليانز
ال�سعودي الفرن�سي �سل�سلة متكاملة من حلول �إدارة املخاطر مدعومة مبجموعة متنوعة من منتجات الت�أمني املوجهه لل�شركات والأفراد ،ويف جمال ت�أمني احلماية و
الإدخار والت�أمني ال�صحي ف�إن ال�شركة لها دور رائد يف جمال تخطيط منافع وتعوي�ضات املوظفني بالإ�ضافة �إىل خطط الإدخار للتعليم �أو للتقاعد وبرامج الت�أمني
ال�صحي.
تقدم ال�شركة حلو ًال ت�أمينية للأفراد وال�شركات ح�سب ما يلي:
حلول ال�شركات
مزايا املوظفني
برامج احلماية و ال�صحة اجلماعية
الت�أمني على العمالة
احلوادث ال�شخ�صية للمجموعات
الأعمال الهند�سية واملعمارية
الت�أمني ال�شامل للمقاوالت
ت�أمني ال�شامل للأعمال الإن�شائية
ت�أمني �أعطال الآالت واملعدات
ت�أمني املعدات الإلكرتونية والكهربائية

حلول الأفراد
حماية وادخار
وعد الأ�سرة الذهبي (حماية)
وعد الأجيال الذهبي (تعليم)
وعد اال�ستقرار الذهبي (تقاعد)
ممتلكات ،و�إ�صابات ،و�صحة
ت�أمني املمتلكات والقاطنني
ت�أمني ال�سيارات
الت�أمني ال�صحي
ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية

حلول الت�أمني البنكي
حماية وادخار
الأجنال (تعليم)
الغد (تقاعد)
حماية وادخار(تكافلي)
تكافل الأجنال (تعليم)
تكافل الغد (تقاعد)
ممتلكات ،و�إ�صابات ،و�صحة
ت�أمني ال�سيارات ال�شامل
ت�أمني ال�سيارات الطرف الثالث

ت�أمني الغاليات وماكينات ال�ضغط
ت�أمني من�ش�آت املقاولني والآالت
املمتلكات والإ�صابات
الت�أمني ال�شامل للممتلكات
الت�أمني �ضد احلريق وال�سرقة وال�سطو و ت�أمني الأموال

ت�أمني ال�سفر

ت�أمني ال�سفر

التخريب والإرهاب
�أ�ساطيل املركبات
الت�أمني �ضد امل�سئولية املدنية
الت�أمني �ضد الغري
م�سئولية املنتجات
امل�س�ؤولية العامة
�سندات التغطية امل�صرفية
اجلرائم الإلكرتونية
البحرية وال�شحن
ت�أمني عمليات االئتمان
ت�أمني م�س�ؤولية املدراء
ت�أمني �أخطاء املمار�سات الطبية
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 .9امل�ؤ�شرات املالية
�أ) �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة  1011.7مليون ريال �سعودي لفرتة الإثنى ع�شر �شهر ًا املنتهية يف دي�سمرب  2019مقارنة بـ  870.7مليون ريال �سعودي لنف�س
الفرتة املنتهية يف دي�سمرب  2018مبقدار �إرتفاع بلغ  .%16.2يظهر اجلدول التايل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب قطاعات العمل:
مليون ريال �سعودي

2019

2018

2017

2016

2015

◽ ممتلكات  ،م�س�ؤوليات وت�أمني
�أ) ت�أمني املركبات

892.9

752.2

788.9

686.3

632.2

469.1

397.0

428.1

299.0

199.0

ب)الت�أمني الهند�سي

41.5

52.3

50.4

74.0

107.2

ج) الت�أمني ال�صحي

190.2

110.9

104.4

123.8

103.1

د) ت�أمينات عامة اخرى

192.2

192.0

206

189.5

222.9

118.7

118.5

136.6

149.9

171.0

◽ احلماية و الإدخار

�إرتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لت�أمني املمتلكات واحلوادث والت�أمني الطبي بن�سبة  %18.7مقارنة بال�سنة املا�ضية  .2018ويعود ذلك اىل الإرتفاع يف ت�أمني
املركبات بن�سبة  %18.2والت�أمني الطبي بن�سبة � .%71.5أظهر قطاع الت�أمني الهند�سي �إنخفا�ض ًا بن�سبة  % 20.7مقارنة بال�سنة املا�ضية  2018يف حني �أظهرت
قطاعات الت�أمني العام �إرتفاع ًا بن�سبة  %0.1مقارنة بعام � .2018إرتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لت�أمني احلماية والإدخار بن�سبة  %0.2مقارنة بال�سنة املا�ضية
.2018
بالرغم من ت�سجيل جميع �أق�ساط الت�أمني من املكتب الرئي�سي يف الريا�ض ،ف�إن عمليات البيع موزعة على مكاتب متعددة يف اململكة العربية ال�سعودية.
فيما يلي تو�ضيح حجم �أق�ساط الت�أمني يف كل منطقة:
مليون ريال �سعودي

2019

2018

2017

2016

2015

املنطقة الو�سطى

727.4

616.7

684.7

611.0

582.6

املنطقة الغربية

141.7

105.0

135.3

99.8

126.1

املنطقة ال�شرقية

142.5

149.0

105.5

125.4

94.5

ب) �صايف الأق�ساط املكت�سبة

بلغ �صايف الأق�ساط املكت�سبة بعد �إ�ستقطاع ح�صة �إعادة الت�أمني و�إحتياطي الأق�ساط الغري مكت�سبة  685.4مليون ريال �سعودي لفرتة الإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف
دي�سمرب  2019مقارنة بـ  601.2مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�سمرب .2018
حتتفظ ال�شركة بالق�سم الأكرب من عملياتها يف قطاعي ت�أمني املركبات والت�أمني الطبي بينما تعيد ت�أمني اجلزء الأكرب من عملياتها يف قطاع الت�أمني الهند�سي
وغريه من قطاعات الت�أمني العامة نظر ًا حلجم املخاطر والتعر�ض لها .ونظر ًا للإرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة فقد �شهد �صايف الأق�ساط املكت�سبة يف
عام � 2019إرتفاع�آ بلغ  %14.0مقارنة بالعام املا�ضي .2018

ت)عموالت �إعادة الت�أمني

بلغت عموالت �إعادة الت�أمني  17.2مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف دي�سمرب  2019مقارنة بـ  16.6مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف دي�سمرب 2018
مظهرة �إرتفاع ًا بن�سبة  .%3.7ويعود ذلك اىل الإرتفاع يف القطاعات الت�شغيلية يف قطاع الت�أمني العام.

ث) �صايف املطالبات واملنافع الأخرى املتكبدة

بلغ �صايف املطالبات واملنافع الأخرى املتكبدة بعد �إ�ستقطاع ح�صة �إعادة الت�أمني والإحتياطي ( )515.9مليون ريال �سعودي لفرتة الإثنى ع�شر �شهر ًا املنتهية يف
دي�سمرب  2019مقارن ًة بـ ( )459.8مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�سمرب  2018ميثل ذلك �إرتفاع ًا بن�سبة  %12.2مقارنة بالعام املا�ضي .2018
ويعود ذلك اىل الإرتفاع يف �صايف الأق�ساط املكت�سبة لت�أمني املركبات والت�أمني الطبي بن�سبة  %21.6يف العام  2019مقارنة بالعام املا�ضي 2018

ج) الأرباح الغري حمققة عن الإ�ستثمارات املربوطة بالوحدات

بلغت الأرباح الغري حمققة عن الإ�ستثمارات املربوطة بوحدات املتعلقة مبنتجات احلماية والإدخار  19.7مليون ريال �سعودي لفرتة الإثنى ع�شر �شهر ًا املنتهية يف
دي�سمرب  2019مقابل  17.0مليون ريال �سعودي يف  2018ويعود ذلك لتقلبات �أ�سعار الوحدات اال�ستثمارية يف ال�سوق املايل.
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ح) التغري يف الإحتياطي احل�سابي

بلغ التغري يف الإحتياطي احل�سابي التابع ملنتجات احلماية والإدخار  22.3مليون ريال �سعودي لفرتة الإثنى ع�شر �شهر ًا املنتهية يف دي�سمرب  2019مقارنة بـ 15.3
مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�سمرب  2018نتيجة الت�أثري ال�صايف للأق�ساط املكتتبة ،الإ�سرتدادات و�إعادة تقييم الوحدات املربوطة بالإ�ستثمارات.

خ) تكاليف �إكتتاب الوثائق

بلغت العموالت املدفوعة للمبيعات ( )65.1مليون ريال �سعودي لفرتة الإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف دي�سمرب  2019مقارن ًة بـ ( )54.2مليون ريال �سعودي لنف�س
الفرتة املنتهية يف دي�سمرب  2018لتظهر �إرتفاع ًا بن�سبة  .%20.1ويعود ذلك �إىل الإرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة والتغري يف توزيع املحفظة الت�أمينية على
قطاعات الت�أمني.

د) امل�صاريف العمومية

بلغ �إجمايل امل�صروفات العمومية والإدارية لل�شركة خالل عام  )123.3( 2019مليون ريال �سعودي ،وذلك مقارن ًة بـ�إجمايل م�صروفات بلغ ( )99.5مليون ريال
�سعودي خالل عام  .2018يعود هذا الإرتفاع �إىل م�صاريف متكبدة يف �سبيل تعزيز هيكلة ال�شركة ودعم النمو لقطاعات الت�أمني.
كما حتملت ال�شركة عام  2019تكاليف فح�ص و�إ�شراف بقيمة ( )7.0مليون ريال �سعودي مقارنة بـ ( )4.9مليون ريال �سعودي لعام  .2018يعود �سبب هذا
الإرتفاع �إىل �إرتفاع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
كما �سجلت ال�شركة خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها بلغ ( )3.0مليون ريال مقارنة بـ ( )5.6مليون ريال لعام .2018

ذ) الإ�ستثمارات

تق�سم �إ�ستثمارات ال�شركة ب�إ�ستثناء �إ�ستثمارات احلماية والإدخار املربوطة بوحدات كما يف دي�سمرب  2019على النحو التايل:
مليون ريال �سعودي

2019

2018

2017

2016

2015

النقدية و �شبه النقدية

148.9

93.1

133.3

93.5

56.8

ال�صكوك  /ال�صناديق

379.1

328.2

305.8

237.2

226.6

الإكتتاب يف �شركات جنم و نك�ست كري

3.2

3.2

3.2

3.2

3.2

�شركة ارامكو

3.1

-

-

-

-

مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

-

-

-

-

بلغت عوائد الإ�ستثمار ب�إ�ستثناء الأرباح غري املحققة للإ�ستثمارات املربوطة بوحدات برامج احلماية والإدخار وب�إ�ستثناء الإيرادات الأخرى  10.4مليون ريال
�سعودي كما يف دي�سمرب  2019مقارنة بـ  10.8مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب .2018

ر) �إيرادات �أخرى

متثل الإيرادات الأخرى الدخل الناجت عن اتفاقية "منافذ" والذي بلغ  5.0مليون ريال �سعودي يف عام  2019مقارنة بـ  3.8مليون ريال �سعودي م يف عام .2018

ز) الفائ�ض من عمليات الت�أمني (النتائج الت�شغيلية)

�أظهرت النتائج التقنية قبل عوائد �إ�ستثمار امل�ساهمني وقبل امل�صاريف العمومية �أو امل�صروفات العامة للم�ساهمني فائ�ض ًا ي�ساوي  39.9مليون ريال �سعودي لفرتة
الإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف دي�سمرب  2019مقارن ًة بفائ�ض قدره  34.4مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة املنتهية يف دي�سمرب  2018والذي ميثل �إرتفاع ًا بلغ
.%15.9
ويعود ذلك �إىل الأداء املمتاز لنتائج قطاعات الت�أمني العام واىل التح�سن يف حمفظة قطاع الت�أمني الطبي.
ملحوظة� :إن الأرباح الت�شغيلية املعلنة يف تداول متثل الأرباح الت�شغيلية املو�ضحة �أعاله بقيمة  39.9مليون ريال يف  2019خم�صوم ًا منها �إعادة تقييم �إ�ستثمارات
حملة الوثائق بقيمة  19.7مليون ريال وعائد اال�ستثمارات يف عمليات الت�أمني البالغ  3.7مليون ريال �سعودي لعام  .2019ويعود هذا �إىل �ضرورة التما�شي مع
متطلبات الإعالن على موقع تداول وال يعك�س الأرباح الت�شغيلية احلقيقية.

�س) �صايف الدخل (قبل الزكاة وال�ضريبة)

�أظهرت النتائج للإثنى ع�شر �شهر ًا املنتهية يف  31دي�سمرب � ،2019صايف الربح قبل الزكاة وال�ضريبة بلغ  41.6مليون ريال �سعودي بعد توزيع  %10من �صايف
عمليات الت�أمني الفائ�ض للتوزيع بلغ  4.0مليون ريال مقارن ًة بربح بلغ  37.1مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب  2018بعد توزيع  %10من �صايف عمليات الت�أمني
الفائ�ض للتوزيع بلغ  3.4مليون ريال.
يعود �سبب الزيادة يف �صايف الدخل قبل الزكاة وال�ضريبة �إىل التايل:
�	.1إرتفاع نتائج العمليات الت�شغيلية لقطاعات الت�أمني العام وخا�صة الت�أمني البحري والت�أمني الهند�سي والت�أمني �ضد احلوادث وامل�سئوليات.
 .2حت�سن االداء لقطاع الت�أمني الطبي نتيجة للرتكيز امل�ستمر على جودة املحفظة �إىل جانب التدابري املتخذة لإدارة املطالبات بكفاءة.
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�ش) املوجودات

بلغ جمموع موجودات ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2,334.2 ، 2019مليون ريال �سعودي مق�سمة كالتايل:
مليون ريال �سعودي

2019

2018

2017

2016

2015

موجودات عمليات الت�أمني

1,977.1

1,790.6

1,744.0

1,756.5

1,692.4

موجودات امل�ساهمني

357.1

306.6

273.6

238.1

215.9

�ص) حقوق امل�ساهمني

بلغت حقوق امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب  326.7 ،2019مليون ريال �سعودي مق�سمة كالتايل :
مليون ريال �سعودي

2019

2018

2017

2016

2015

ر�أ�س املال
�أرباح(/خ�سائر) مرتاكمة
الإحتياطي النظامي
�إحتياطيات �أخرى

200.0
75.0
20.7
31.0

200.0
49.6
14.4

200.0
19.9
7
24.2

200.0
()0.4
21.7

200.0
()19.5
20.4

17.3

تبقى عالوة الإ�صدار �ضمن الإحتياطيات الأخرى ثابتة عند  22.7مليون ريال �سعودي

�ض) ا�سرتاتيجية توزيع الأرباح

تن�ص املادة  44من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على ما يلي فيما يخ�ص �سيا�سة توزيع الأرباح:
◽
◽
◽
◽
◽

جتنيب خم�ص�ص للزكاة ولل�ضرائب املقررة.
طبقا للقوانني املعمول بها يف ال�شركة ف�إنه من املفرو�ض �أن تخ�ص�ص  %20من �صايف الدخل يف كل فرتة للإحتياطي النظامي.
يمكن للجمعية العامة العادية ،بناء على �إقتراح مجل�س الإدارة� ،أن تجنب ن�سبة معينة من �صافي الأرباح لتكون احتياطي يخ�ص�ص لأغرا�ض معينة.
يوزع الباقي بعد ذلك على الم�ساهمين كح�صة من الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح المبقاة.
يجوز بقرار من مجل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية المحددة وفق القواعد المنظمة لذلك و ال�صادرة من الجهات المخت�صة.

كـون �أليانز ال�سعودي الفرن�سي �شركة ت�أمني تعاونية ،ف�إنها �ستقوم بتوزيع  %10ك�أرباح حلاملي الوثائق من �أي فائ�ض ين�ش�أ من العمليات الت�أمينية وب�شكل �سنوي،
وذلك مبوجب قواعد و�أنظمة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية� .سيتم ح�ساب  %10من �صايف الفائ�ض �،إذا وجد ،يف نهاية كل �سنة مالية ،و
�سيتم تدقيقه وتوزيعه مبوافقة و�إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .بالن�سبة لل�سنة املنتهية يف دي�سمرب  ،2019حققت ال�شركة �صايف فائ�ض عمليات ت�أمني بعد
�إقتطاع ح�صة للم�ساهمني للفرتة بلغ  4.0مليون ريال �سعودي
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ط) العناوين املالية الرئي�سية

يف ما يلي تلخي�ص لأهم امل�ؤ�شرات يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية:
"مليون ريال �سعودي"

2019

2018

2017

2016

2015

�إجمايل �أق�ساط مكتتبة

1011.7

870.7

925.5

836.2

803.2

�صايف الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني

685.4

601.1

639.3

500.0

388.2

17.2

16.6

25.7

17.5

18.8

�صايف املطالبات واملنافع الأخرى املتكبدة

()515.9

()459.8

()504.7

()376.5

()277.9

الأرباح الغري حمققة عن الإ�ستثمارات املربوطة بوحدات

19.7

17.0

16.6

14.6

0.7

التغري يف الإحتياط احل�سابي

22.3

15.3

20.7

()0.9

0.8

تكاليف �إكتتاب الوثائق

()65.1

()54.2

()57.9

()48.9

()38.9

امل�صاريف العمومية – عمليات الت�أمني ( مع �أتعاب الفح�ص والإ�شراف )

()130.3

()104.4

()100.4

()81.2

()75.6

خم�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها

()3.0

()5.6

()11.9

-

-

عائدات الإ�ستثمار

10.4

10.8

7.9

-

-

�إيرادات �أخرى

5.0

3.8

3.0

8

6.4

�صايف الدخل قبل الفائ�ض ،والزكاة و�ضريبة الدخل
فائ�ض عمليات الت�أمني

45.6

40.5

38.3

26.5

22.5

()4.0

()3.4

()3.4

()2.6

()2.2

�صايف الدخل قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

41.6

37.1

35.0

24.4

23.8

املركز املايل "مليون ريال �سعودي"

2019

2018

2017

2016

2015

�إجمايل املوجودات
�إجمايل املطلوبات
�إجمايل حقوق امل�ساهمني

2,334.2
1,999.7
334.5

2,097.1
1,820.2
276.9

2,017.6
1,768.2
249.4

1,994.6
1,773.3
221.3

1,908.3
1,707.4
200.9

قوائم المركز المالي "مليون ريال سعودي"
2.500
2.000
1.500
1.000
500

2015

2016

2017

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

2018
�إجمايل املطلوبات
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2019
�إجمايل املوجودات

 .10حوكمة ال�شركة ،الأنظمة واللجان
�أ) االلتزام بحوكمة ال�شركات

خالل العام � 2019إلتزمت �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين ب�شكل كامل بنظام هيئة ال�سوق املالية حلوكمة ال�شركات والئحة حوكمة �شركات
الت�أمني وتوجيهات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مع وجود بع�ض الإ�ستثناءات التالية:
◽ تلقت ال�شركة يف فرباير  2019غرامة مالية قدرها  50.000ريال �سعودي من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بالتعامل مع �شركة ذات
ترخي�ص منتهي ال�صالحية (املعاينون العرب) .و�ضعت ال�شركة عملية و�ضوابط جديدة ل�ضمان التعامل مع اجلهات املرخ�صة .بالإ�ضافة �إىل ذلك
 ،تعمل ال�شركة على تطوير �أداة �آلية جديدة للتحكم يف هذه العملية.
◽ تلقت ال�شركة يف يوليو  2019غرامة مالية قدرها  125،000ريال �سعودي من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بخ�صو�ص ا�ستكمال ال�ضوابط
املحيطة مبكافحة غ�سيل الأموال .جاءت الغرامة نتيجة للنتائج التي مت مالحظتها خالل زيارة التفتي�ش .خالل عام  ، 2019قامت ال�شركة مبراجعة
عمليات مكافحة غ�سل الأموال وطورت �أدوات �آلية حيث يتم التعامل مع جميع النتائج ب�شكل �صحيح.
◽ تلقت ال�شركة يف يوليو  2019غرامة مالية قدرها  10،000ريال �سعودي من هيئة ال�سوق املالية بخ�صو�ص فوات املوعد النهائي لتقدمي معلومات
�سنوية وجنم ذلك عن �سوء فهم معني .ا�ستعر�ضت الإدارة امل�شكلة وقامت بتطوير �إجرائات داخل الإدارة القانونية و�إدارة الإلتزام لتجنب وقوع مثل
هذا احلدث يف امل�ستقبل.
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ب) جمل�س الإدارة (حتى � 07أغ�سط�س 2019م)
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة

عدد الأ�سهم يف عدد الأ�سهم يف
بداية ال�سنة* نهاية ال�سنة*
1,000

1,000

ال يوجد

الوليد الدريعان

عبداهلل احل�سيني

عادل مالوي

مازن التميمي

ه�شام الراي�سي

�أنطوان عي�سى

التغري يف عدد
الأ�سهم

ع�ضو جمل�س �إدارة

نوع التمثيل

�شركة اخلليج للتدريب والتعليم
�شركة العناية الطبية
عام
�شركة االت�صاالت ال�سعودية
امللز كابيتال
�شركة اال�سمنت العربية

ت�صنيف
الع�ضو
م�ستقل

اخلربة:
امل�ؤهالت :بكالوريو�س وماجي�ستري
• املدير التنفيذي للخليج للتدريب – م�صر • رئي�س جمل�س �إدارة �شركة فرانكلني كويف – دبي
هند�سة كهربائية
• رئي�س جمل�س �إدارة �أكادميية التدريب الإلكرتونية – دبي • املدير التنفيذي ل�شركة فا�ست الين
ال�صناعات ال�سعودية املتقدمة
م�ستقل
عام
ال يوجد
1,000
1,000
دويت�ش غلف املالية
اخلربة:
• عميد �ش�ؤون الطلبة • م�ست�شار مايل
امل�ؤهالت :دكتوراه يف املحا�سبة
• مدير مايل • حما�سب مايل ومدقق داخلي
البنك
غري تنفيذي
ال�سعودي
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
الفرن�سي
اخلربة:
امل�ؤهالت :بكالوريو�س تعليم (كيمياء) • الرئي�س املايل التنفيذي (البنك ال�سعودي الفرن�سي)
• مدير ق�سم جمموعة الأق�سام الأ�سواق العاملية – مدير اخلزينة – البنك ال�سعودي الفرن�سي
البنك
ال�سعودي الفرن�سي للتمويل
غري تنفيذي
ال�سعودي
الت�أجريي
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
الفرن�سي
ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
اخلربة:
امل�ؤهالت :بكالوريو�س علوم حا�سب • املدير التنفيذي للبنك ال�سعودي الفرن�سي
• مدير املنطقة الغربية – البنك ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز مينا
�شركة �أليانز للت�أمني على احلياة
غري تنفيذي
القاب�ضة
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
�أليانزاملغرب
(برمودا)
اخلربة:
• رئي�س ق�سم تطوير الأعمال يف �أفريقيا ،ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،الهند – �أليانز �إ�س �إي
امل�ؤهالت :ماجي�ستري هند�سة
• املديري الإقليمي – �أفريقيا �أليانز �إ�س �إي
�أليانز �سنا ا�س اي ال
�أليانز م�صر للت�أمني على احلياة
�أليانز فرن�سا
�أليانز م�صر للت�أمني على
غري تنفيذي
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
العاملية
احلوادث واملمتلكات
الن�سر العربي – الأردن
ميدغلف تكافل  -البحرين
اخلربة:
امل�ؤهالت :ماجي�ستري �إدارة مالية ,
• الرئي�س التنفيذي لأليانز مينا (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا) • رئي�س جمل�س �إدارة �أليانز �سنا
ماجي�ستري هند�سة
• رئي�س جمل�س �إدارة �أليانز م�صر • املدير التنفيذي لأليانز ال�سعودي الفرن�سي

* التي ميتلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو زوجاتهم �أو �أوالدهم الق�صر يف �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي
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ب)جمل�س الإدارة (الدورة احلالية – � 08أغ�سط�س 2019م �إىل � 07أغ�سط�س 2022م)
�أ�سماء �أع�ضاء جمل�س الإدارة

عدد الأ�سهم يف عدد الأ�سهم يف
بداية ال�سنة* نهاية ال�سنة*
1,000

الوليد الدريعان
امل�ؤهالت :بكالوريو�س وماجي�ستري
هند�سة كهربائية

عبداهلل احل�سيني

1,000
امل�ؤهالت :دكتوراه يف املحا�سبة
ال يوجد

�أندريا�س برونر

مازن التميمي

ال يوجد

ه�شام الراي�سي
امل�ؤهالت :ماجي�ستري هند�سة

ال يوجد

�أنطوان عي�سى
امل�ؤهالت :ماجي�ستري �إدارة مالية ,
ماجي�ستري هند�سة
ال يوجد

با�سل بن جرب

�إيرف قلوقوين

�شركة اخلليج للتدريب والتعليم
�شركة العناية الطبية
م�ستقل
عام
�شركة االت�صاالت ال�سعودية
ال يوجد
1,000
امللز كابيتال
�شركة اال�سمنت العربية
اخلربة • :املدير التنفيذي للخليج للتدريب – م�صر • رئي�س جمل�س �إدارة �شركة فرانكلني كويف – دبي
• رئي�س جمل�س �إدارة �أكادميية التدريب الإلكرتونية – دبي • املدير التنفيذي ل�شركة فا�ست الين
ال�صناعات ال�سعودية املتقدمة
م�ستقل
عام
ال يوجد
1,000
دويت�ش غلف املالية
اخلربة • :عميد �ش�ؤون الطلبة • م�ست�شار مايل • مدير مايل • حما�سب مايل ومدقق داخلي
ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

عام

اخلربة:
امل�ؤهالت:
• الرئي�س التنفيذي ل�شركة اليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين
ماج�ستري (�سيا�سة  -قانون  -فل�سفة)
• �شريك وع�ضو يف فريق الإدارة التنفيذية لأليانز �إ�س �إي
بكالوريو�س �إدارة تقنية
• م�ساعد تنفيذي و مدير م�شاريع �أول لأليانز �إ�س �إي
ال�سعودي الفرن�سي للتمويل
عام
الت�أجريي
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
ال�سعودي الفرن�سي كابيتال
امل�ؤهالت :بكالوريو�س علوم حا�سب

كامل املنجد

التغري يف عدد
الأ�سهم

ع�ضو جمل�س �إدارة

نوع التمثيل

امل�ؤهالت  :ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س هند�سة كهربائية

ال يوجد
امل�ؤهالت  :ماج�ستري �إدارة �أعمال
بكالوريو�س �إدارة �أعمال

ال يوجد

امل�ؤهالت  :برنامج تنفيذي
�شهادة حما�سبة

ت�صنيف
الع�ضو

تنفيذي

غري تنفيذي

اخلربة • :املدير التنفيذي للبنك ال�سعودي الفرن�سي • مدير املنطقة الغربية – البنك ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز مينا
�شركة �أليانز للت�أمني على احلياة
القاب�ضة
ال يوجد
ال يوجد
�أليانزاملغرب
(برمودا)
اخلربة • :رئي�س ق�سم تطوير الأعمال يف �أفريقيا ،ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،الهند – �أليانز �إ�س �إي
• املديري الإقليمي – �أفريقيا �أليانز �إ�س �إي
�أليانز �سنا ا�س اي ال
�أليانز م�صر للت�أمني على احلياة
�أليانز فرن�سا
�أليانز م�صر للت�أمني على
غري تنفيذي
ال يوجد
ال يوجد
العاملية
احلوادث واملمتلكات
الن�سر العربي – الأردن
ميدغلف تكافل  -البحرين
اخلربة • :الرئي�س التنفيذي لأليانز مينا (ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا)
• رئي�س جمل�س �إدارة �أليانز �سنا
• رئي�س جمل�س �إدارة �أليانز م�صر • املدير التنفيذي لأليانز ال�سعودي الفرن�سي
م�ستقل
•جمموعة التنمية الغذائية عام
ال يوجد
ال يوجد
غري تنفيذي

اخلربة • :مدير عام �شركة ارجوان (مطورون عقاريون) • نائب الرئي�س – جمموعة املنجم
• رئي�س ق�سم الإ�ستثمار واحل�سابات اخلا�صة – البنك ال�سعودي الفرن�سي
•�شركة طيبة للإ�ستثمار
م�ستقل
عام
•�شركة تي�سري للتمويل
ال يوجد
ال يوجد
•�شركة جرير للت�سويق
اخلربة • :نائب الرئي�س ل�ش�ؤون التطوير – جمموعة بن الدن ال�سعودية
• الرئي�س – �شركة انرت�آكتيف العربية ال�سعودية املحدودة
غري تنفيذي
عام
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد
اخلربة • :رئي�س جمموعة املراجعة الداخلية – �إليانز �إ�س �إي
• رئي�س �إدارة املراجعة الداخلية – �إليانز فرن�سا • نائب الرئي�س التنفيذي – بنك اليانز

* التي ميتلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو زوجاتهم �أو �أوالدهم الق�صر يف �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي.
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�أع�ضاء كبار املدراء التنفيذيني
عدد الأ�سهم *

�أ .برونر

ح .امل�شاري

م .قوبر

د .كوك

خ .الغامدي

ج .هريف

م .ال�سمريي

ب .بلومر

يف بداية ال�سنة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

يف نهاية ال�سنة

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

* مملوكة لكبار املدراء التنفيذيني �أو زوجاتهم �أو �أوالدهم.

مهام جمل�س الإدارة

يتوىل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية املطلقة عن ال�سيا�سات و�إدارة ال�شركة لتحقيق �أهدافها ب�شرط عدم الإخالل ب�صالحيات اجلمعية العمومية .ومن
�صالحيات املجل�س املوافقة على ال�سيا�سات الإ�سرتاتيجية والتنظيمية واملحا�سبية والتمويلية املعتمدة من قبل ال�شركة بالإ�ضافة �إىل اخلطط اال�سرتاتيجية
وال�صفقات الكربى .كما ت�شمل م�س�ؤولياته التعيني والتخطيط املنا�سبني للموظفني التنفيذيني واملفو�ضني بالتوقيع عن ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على �إدارة
ال�شركة و�أدائها .كما �أن مهام جمل�س الإدارة ت�شمل �إن�شاء ور�صد ال�ضوابط الداخلية و�أنظمة �إدارات املخاطر .كما ي�ضمن جمل�س الإدارة �سالمة التقارير املحا�سبية
واملالية ،ف�ضال عن مالءمة الإف�صاح عنه .يتبنى املجل�س م�ستويات عالية من حوكمة ال�شركات وي�ضمن االمتثال للقوانني والأنظمة املعمول بها .وي�ضمن �أن م�صلحة
حملة الوثائق حممية دائما .ويعهد �إىل جمل�س الإدارة �أي�ضا تنظيم الإجتماعات مع امل�ساهمني وتنفيذ قراراتهم .يقوم جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا مبراجعة �سيا�سات
ال�شركة و�إجراءاتها واملوافقة عليها �سنو ًيا �أو دور ًيا .يقوم املجل�س � ً
أي�ضا بتقييم �أداء جلان املجل�س ب�شكل دوري.

�أهم واجبات وم�س�ؤوليات جمل�س االدارة مميزة كما يلى:
العالقة مع امل�ساهمني

◽ تمثيل ال�شركة والعاملين ب�أ�سمها امام الأخرين �سواء كانت جهة خا�صة او عامة .وقد ت�شمل وال تقت�صر على جميع االطراف داخل او خارج المملكة العربية
ال�سعودية:
الوزارات والوكاالت احلكومية
امل�ؤ�س�سات املاليه
جميع انواع املحاكم الق�ضائية
هيئة �سوق املال
اجلمارك
�أق�سام ال�شرطة
�إدارات ال�ش�ؤون املدنية
غريها
◽ الت�أكد من وجود �أنظمة للتوا�صل والعالقات مع ا�صحاب الأ�سهم ,بما في ذلك ما ورد �أعاله � ،ضبط فعالية النظام والتعميمات"الهامة الح�سا�سه والمطلوبة
قانوني ًا.
◽ تطوير واعتماد �آليات لتعوي�ض �أ�صحاب الأ�سهم في ال�شركة في حالة انتهاك حقوقهم بموجب القانون وعقودهم المعنيه  ،مع مالحظة �أن �أع�ضاء مجل�س
الإدارة  ،الذين ارتكبوا خط�أً �أدى الى �ضرر بم�صالح الم�ساهمين و ربح لهم  ،عليهم رد جميع الأرباح التي اكت�سبوها من هذا الخط�أ �إلى ال�شركة.
◽ مناق�شة �أي تعليق �أثاره �أي م�ساهم بخ�صو�ص ال�شركة و�أدائها .يجب توثيق هذه المناق�شة وتعميمها على جميع �أع�ضاء مجل�س الإدارة.
◽	�إعداد تقرير مجل�س الإدارة والموافقة عليه قبل ن�شره على الم�ساهمين وهيئة ال�سوق المالية  ،تتناول الم�سائل التالية كحد ادنى.
◽ و�صف للأن�شطة الرئي�سية لل�شركة� .إذا تم و�صف ن�شاطين �أو �أكثر  ،فيجب ان يت�ضمن بيان يمنح لكل ن�شاط معدل الدخل و قيمة الم�ساهمة ونتائج التداول
يمكن اال�ستناد اليه.
◽ و�صف للخطط والقرارات المهمة لل�شركة بما فى ذلك اى اعادة هيكلة ,وتو�سيع االعمال او ايقاف عمليات ال�شركة ،والتوقعات الم�ستقبلية لأعمال ال�شركة و�أي
مخاطر تواجه ال�شركة.
◽ ملخ�ص على �شكل جدول او مخطط ,لممتلكات والتزامات ال�شركة ,ونتائج �أعمالها على مدار ال�سنوات الخم�س الما�ضية �أو من الت�أ�سي�س  ،وا�ستك�شاف �أيهما
�أق�صر مده.
◽ تحليل جغرافي للعائدات الإجماليه لل�شركة.
◽ �شرح لأي خروج عن معايير المحا�سبة والتقارير المالية.
◽ و�صف مف�صل ل�سيا�سة توزيع الأرباح لل�شركة.
◽ و�صف لأي م�صلحه في فئه حاملي اال�سهم بالت�صويت التي يمتلكها ا�شخا�ص بخالف كبار المديرين التنفيذين لل�شركه واقاربهم الذين اف�صحو لل�شركه عن
ممتلكاتها وعن اي تغيريات بالقوائم المالية خالل ال�سنه.
◽ و�صف لأي م�صلحة � ،أوراق مالية تعاقدية  ،وحقوق االكتتاب لمديري ال�شركة و كبار الم�س�ؤولين التنفيذيين و�أقاربهم في �أ�سهم �أو �أدوات دين ال�شركة � ،إلى
جانب �أي تغيير في هذه الفوائد �أو الحقوق خالل ال�سنة المالية الما�ضية.
◽ المعلومات المتعلقة ب�أي قرو�ض لل�شركة �سواء كانت قابلة لل�سداد عند الطلب �أو غير ذلك وبيان المديونية الإجمالية لل�شركة �إلى جانب �أي مبالغ تدفعها
ال�شركة على �أنها �سداد قرو�ض خالل العام .فى حالة عدم وجود قرو�ض م�ستحقة على ال�شركة ان توفر بيانا مالئما.
◽ عدد اجتماعات مجل�س الإدارة التي عقدت خالل ال�سنة المالية الما�ضية وت�سجل ح�ضور كل اجتماع بقائمة �أ�سماء الحا�ضرين.
◽ و�صف لأي معاملة بين ال�شركة و�أي طرف ذي �صلة.
◽ المعلومات المتعلقة ب�أي �أعمال �أو عقود تكون ال�شركة طر ًفا فيها � ،أو يكون فيها مدير مجل�س �إدارة ال�شركة �أو المدير التنفيذي �أو مدير العمليات �أو المدير
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◽
◽
◽
◽
◽

◽
◽
◽
◽
◽
◽

◽
◽

المالي �أو �أي �شخ�ص يرتبط ب�أي منها مهت ًما.
و�صف لأي ترتيب �أو اتفاقية بموجبها تنازل المدير �أو �أحد كبار التنفيذيين لل�شركة عن �أي راتب �أو تعوي�ض.
و�صف لأي ترتيب �أو اتفاقية بموجبها تنازل �أحد م�ساهمي ال�شركة عن �أي حقوق في �أرباح الأ�سهم.
ت�صريح بقيمه اي مدفوعات قانونيه م�ستحقه ب�سبب الزكاه ,ال�ضرائب ,او اي ر�سوم اخرى مع �شرح وذكر اي اال�سباب اخرى.
بيان بقيمة �أي ا�ستثمارات تم �إجرا�ؤها �أو �أي ادخارات تم �إعدادها ل�صالح موظفي ال�شركة.
اعالن ما يلي:
االحتفاظ ب�سجالت الح�سابات ال�صحيحة.
نظام المراقبة الداخلي �سليم الت�صميم و قد نفذ تنفيذا فعال.
ال يوجد هناك اي �شكوك في امكانية ال�شركه باال�ستمرار كت�سا�ؤل م�ستمر ,واذا كان هناك ت�سا�ؤل لم يذكر باالعلى ال بد من تو�ضيح اال�سباب.
�إذا كان تقرير مراجع الح�سابات الخارجي يحتوي على تحفظات �أو البيانات المالية ال�سنوية ذات ال�صلة م�ؤه ًال ،يجب �أن يت�ضمن تقرير مجل�س الإدارة هذه
الم�ؤهالت و�أ�سبابها و�أي معلومات ذات �صلة.
�إذا �أو�صى المدير بتغيير مراجعي الح�سابات الخارجيين قبل انق�ضاء المدة المحددة لهم  ،يجب �أن يحتوي التقرير على بيان بهذا المعنى و�أ�سباب هذه
التو�صية.
�أ�سماء �أي �شركة م�ساهمة �أو �شركات يعمل فيها ع�ضو مجل�س �إدارة ال�شركة كع�ضو في مجل�س �إدارتها.
ت�شكيل مجل�س الإدارة وت�صنيف �أع�ضائه على النحو التالي :ع�ضو مجل�س الإدارة التنفيذي  ،ع�ضو مجل�س �إدارة غير تنفيذي �،أو ع�ضو مجل�س �إدارة م�ستقل.
و�صف موجز لالخت�صا�صات والواجبات الخا�صة باللجان الرئي�سية لمجل�س الإدارة مثل لجنة التدقيق والمخاطر والمطالبات ولجنة الحوكمة والتر�شيحات
والمكاف�آت واللجنة التنفيذية واال�ستثمارية مبينا �أ�سماءهم و�أ�سماء ر�ؤ�سائهم و�أ�سماء �أع�ضائهم ومجموع اجتماعاتهم.
تفا�صيل التعوي�ضات والمكاف�آت المدفوعة لكل مما يلي:
رئي�س و�أع�ضاء مجل�س الإدارة.
�أف�ضل خم�سة مدراء تنفيذيين ح�صلوا على �أعلى تعوي�ضات ومكاف�آت من ال�شركة .يجب ان تت�ضمن المديرالعام ،الرئي�س التنفيذي  ،مدير العمليات
التنفيذي ،ويجب ت�ضمين المدير المالي �إذا لم يكن �ضمن الخم�سة الأوائل.
�أي عقوبة �أو غرامة �أو قيد مفرو�ض على ال�شركة من قبل الهيئة �أو �أي هيئة �إ�شرافية �أو تنظيمية �أو ق�ضائية �أخرى
نتائج مراجعة الح�سابات ال�سنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية بال�شركة.

الإ�شراف على عمليات ال�شركة:
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽

◽
◽

◽

التحديد وال�سيطرة بعبارات عامة على الأهداف والغايات واملهمة والر�ؤى والأن�شطة واخل�صائ�ص العامة لل�شركة
التخطيط اال�سرتاتيجي وامليزانيات:
و�ضع واعتماد خطة العمل اال�سرتاتيجية لل�شركة التي اقرتحتها الإدارة واعتماد مثل هذه اخلطة مع مثل هذه التغيريات  ،بنا ًء على املراجعات والتقييمات
ال�سنوية  ،ح�سبما يراه جمل�س الإدارة منا�س ًبا.
مراجعة واعتماد اخلطط الت�شغيلية لل�شركة واخلطط املالية وامليزانيات املقرتحة من الإدارة واعتمادها مع التغيريات التي يراها جمل�س الإدارة منا�سبة.
فيما يتعلق بهذه املراجعات  ،ي�سعى جمل�س الإدارة �إىل توفري توازن طويل الأمد مقابل التوجه الق�صري الأمد للخطط اال�سرتاتيجية والت�شغيلية لل�شركة.
مراجعة �أداء ال�شركة مقابل اخلطة الإ�سرتاتيجية  ،خطط العمليات  ،املالية  ،خطط املوازنة و�أداء املناف�سني.
تعيني او اقالة املدير التنفيذي والتخطيط خللفه.
ت�أكد من �أن كبار امل�س�ؤولني يحققون نتائج مالية حالية مقبولة فيما يتعلق ب�أهداف ال�شركة وميزانياتها والبيئة االقت�صادية  ،ويقومون بتطوير املوارد الالزمة
للنجاح يف امل�ستقبل .ت�شمل هذه املوارد:
الكفاءة الإدارية والتنظيم والعمق.
�أ�صول ثابتة.
القدرة الت�سويقية  -والء العميل  ،منظمة التوزيع  ،ومعرفة ال�سوق.
عالقات املوظفني.
املوارد املالية  ،مبا يف ذلك العالقات مع املجتمع املايل.
ال�سمعة العالقات مع خمتلف املنظمات.
و�ضع �سيا�سة تعوي�ض �شاملة  ،بنا ًء على تو�صية من جلنة احلوكمة والرت�شيحات واملكاف�آت لل�شركة ومراقبة تنفيذها باهتمام خا�ص لكبار املدراء .مراجعه
ال�سيا�سة من وقت لآخر للت�أكد من �أنها ال تزال منا�سبة وتتما�شى مع اف�ضل املمار�سات.
الإ�شراف على العمليات املالية لل�شركات  ،مبا يف ذلك:
�إدارة هيكل ر�أ�س املال  ،واحلفاظ على مرونة و�سالمة مالية معقولة مع حتقيق عائد منا�سب على اال�سهم.
مراجعة البيانات املالية امل�ؤقته وال�سنوية لل�شركة ل�ضمان كفاية ودقة �ضوابط التقارير املالية املطبقة.
تخ�صي�ص �أ�صول ال�شركة.
�ضمان الو�صول �إىل م�صادر منا�سبة لر�أ�س املال اجلديد.
التعوي�ض وال�ضمان االجتماعي وبرامج ا�ستحقاقات الموظفين الرئي�سية الأخرى.
�سيا�سة توزيع الأرباح والعمل.
عر�ض مقرتح اختيار املراجعني اخلارجيني للموافقة عليه من قبل اجلمعية العامة.
�ضمان نزاهة االنظمة:
مراجعة فعالية �إجراءات الرقابة الداخلية لل�شركة �سنو ًيا من خالل احل�صول على تقرير من جلنة التدقيق واملخاطر واملطالبات والت�أكد من قيامها
مبراجعة ومناق�شة مدى كفاية ال�ضوابط الداخلية لل�شركة.
الت�أكد من �أن جمل�س الإدارة له حرية الو�صول الكامل �إىل الإدارة فيما يتعلق بجميع م�سائل االمتثال والأداء.
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◽

◽
◽

◽
◽

تطوير �سيا�سة مكتوبة لأ�صالح �سيناريوهات ت�ضارب امل�صالح الفعلية واملحتملة لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وامل�ساهمني.
وي�شمل ذلك �إ�ساءة ا�ستخدام ممتلكات ال�شركة ومرافقها و�سوء الإدارة الناجت عن املعامالت مع الأطراف ذات العالقة.
الإ�شراف على �سلوك و�أداء ال�شركة و�أق�سامها للت�أكد من �أنها تدار ب�شكل �صحيح ومنا�سب  ،و�سيقوم جمل�س الإدارة بهذه الأدوار التالية:
�ضمان و�ضع م�ؤ�شرات � /أهداف الأداء الرئي�سية لأداء وظائف ال�شركة  /الإدارات  ،والموافقة عليها.
ر�صد "مراقبة" االداء وخطط االعمال اال�ستراتيجية وم�ؤ�شرات االداء الرئي�سية.
مراقبة الأداء مقابل الخطط الإ�ستراتيجية وخطط العمل وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية.
التحري عن و متابعة مناطق الأداء ال�ضعيف و�سببها.
مراجعة واعتماد املعامالت املادية اخلارجه عن ميزانية ال�شركة و ال تقت�صر على الرتاخي�ص املادية �أو العقود طويلة الأجل �أو االلتزامات
بيع  ،وقبول الدفع نيابة عن الرهن العقاري  ،وجميع ممتلكات ال�شركة مع القيود التالية:
توثيق الأ�سباب والغر�ض من المبيعات.
يجب اال يقل البيع عن القيمة ال�سوقية.
ال�ضمان المنا�سب لجميع المبيعات.
هذه المبيعات ال ت�ؤثر على عمليات ال�شركة.
عقد واحل�صول على اتفاقات القرو�ض من امل�ؤ�س�سات املالية.
حذف الديون املعدومة بنا ًء على ما يلي ووف ًقا مل�صفوفة ال�سلطة املعتمدة:
الديون المعدومة تبلغ من العمر �أكثر من عام كحد �أدنى.
ال يمكن �إجراء عمليات حذف �إال مرة واحدة �سنو ًيا لكل مدين على �أن ال تتجاوز  ٪1من ر�أ�س مال ال�شركة.
�إجمالي الديون المعدومة المحذوفة ال تزيد عن  4مليون ريال �سعودي.
حذف الديون املعدومة و ال يجوز تكليف اى �شخ�ص اخر من جانب املجل�س.

�إدارة املخاطر:

يقوم جمل�س الإدارة بو�ضع والإ�شراف على ومراقبة ال�ضوابط الداخلية و�إطار �إدارة املخاطر مبا يف ذلك خماطر ال�سوق (خماطر �أ�سعار الفائدة  ،خماطر الأ�سهم
 ،خماطر املمتلكات  ،خماطر العمالت  ،خماطر االنت�شار وال�سيولة) ،خماطر تق�صري الطرف املقابل (�إعادة الت�أمني  ،الرتكيز  ،الأطراف املقابلة الأخرى
وخماطر االئتمان) خماطر عدم االكتتاب العامه (الت�سعري "عام"  ،الت�سعري "ال�صحة"  ،احتفاظ "عام"  ،احتفاظ "ال�صحة" ،كارثة عامه)  ،خماطر الت�أمني
على احلياة (الوفيات  ،طول العمر  ،املرا�ضة والإعاقة  ،الفقد  ،النفقه والكارثة)  ،املخاطر اال�سرتاتيجية (الأعمال "التجاره" ،ال�سوق  /البلد ال�سمعة)  ،املخاطر
الت�شغيلية (االحتيال الداخلي  ،االحتيال اخلارجي  ،املوارد الب�شرية  ،الأ�ضرار املادية  ،الهجوم ال�سيرباين �،أعطال النظام  ،جودة البيانات و�إدارة العمليات)
خماطر املخرجات االكتوارية (احلجز  ،االكتتاب بخالف احلياة  ،الت�أمني على احلياة � ،إعادة الت�أمني وال�سيوله)  ،خماطر الرقابة (الإدارة العليا � ،إدارة
املخاطر  ،االمتثال  ،التدقيق  ،الإدارة الت�شغيلية) � ،سلوك خماطر الأعمال (تطوير املنتج  ،الك�شف عن ترويج املنتجات واملبيعات  ،املطالبات  ،ال�شكاوى وحماية
اخل�صو�صية)  ،املخاطر التنظيمية ومكافحة غ�سل الأموال (التنظيمية  ،مكافحة غ�سل الأموال)
جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �ضمان ما يلي مب�ساعدة الإدارة والتدقيق واملخاطر واملطالبات:
◽ املوافقة على بيان الرغبة في المخاطرة والم�ستويات.
◽ تحديد المخاطر الرئي�سية لأعمال ال�شركة و�ضمان تنفيذ ومراقبة النظم لتخفيف �إدارة هذه المخاطر ب�شكل فعال.
◽ تنفيذ و�ضمان وجود �أنظمة لر�صد واحلفاظ على �سالمة ال�ضوابط الداخلية ونظم املعلومات اخلا�صة بال�شركة.
◽ حتديد املخاطر و�إدارتها
عموما باملخاطر التي قد تواجهها ال�شركة وخلق بيئة تدرك ثقافة �إدارة
�ضمان تنفيذ الرقابة املنا�سبة لتقييم املخاطر و�إدارتها من خالل التنب�ؤ ً
املخاطر على م�ستوى ال�شركة والك�شف عن هذه املخاطر ب�شفافية لأ�صحاب امل�صلحة والأطراف ذات ال�صلة ال�شركة.
ا�صدار تعليمات االدارة بانتظام لتقدمي امل�شورة ب�شان املخاطر التجارية لل�شركة.
مراجعة ومناق�شة املخاطر مع الإدارة والأنظمة امل�صممة ملراقبة هذه املخاطر و�إدارتها.
الإ�شراف على قدرة ال�شركة على حتديد التغريات يف بيئاتها االقت�صادية والت�شغيلية واال�ستجابة لها.

اال�ستثمار:
◽
◽

جمل�س االداره م�س�ؤولني عن وثائق امل�ست�شمرين وحركه احل�سابات وحتليلها وحتمل املخاطر وااللتزام بطلبات ال�سيوله واملالءه املالية.
جمل�س الإدارة م�س�ؤول � ً
أي�ضا عن املوافقة على ال�سيا�سات املتعلقة بالق�ضايا ذات الطابع الت�شغيلي  ،مبا يف ذلك:
معايري اختيار مدير اال�ستثمار الخارجي.
اختيار وا�ستخدام ال�شركاء والو�سطاء.
طابع الترتيبات االيداعية.
منهجية وتكرار الأداء وقيا�س خماطر اال�ستثمار.

◽
◽

توكيل جمل�س الإدارة جلنة اال�ستثمار والإدارة العليا ل�صياغة �سيا�سة اال�ستثمار ومراجعتها وتنفيذ الأن�شطة اال�ستثمارية ال�شاملة
ً
يجب �أن ي�ضمن جمل�س الإدارة � ً
أي�ضا وجود �أنظمة مالئمة لإعداد التقارير والرقابة الداخلية لل�شركة م�صممه ملراقبة تلك املمتلكات التي تدار وفقا ل�سيا�سة
اال�ستثمار واملتطلبات القانونية والتنظيمية .يجب �أن يتم ذلك من خالل �ضمان:
تلقي جمل�س الإدارة معلومات ربع �سنوية  ،بما في ذلك ردود الفعل من وظيفة �إدارة المخاطر في ال�شركة ،و عر�ض الممتلكات والمخاطر المرتبطة بها.
توفر الأنظمة معلومات دقيقة وفي الوقت المنا�سب عن التعر�ض للخطر في الممتلكات  ،وهي قادرة على �إن�شاء طلبات مخ�ص�صة.
تنظيم �سيا�سات املكاف�آت لتجنب احلوافز املحتملة للمخاطرة الغري م�صرح به.
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◽

يجب على جمل�س الإدارة الت�أكد من �أن الإدارة العليا يف و�ضع ميكنها من مراقبة �أداء مدير (مديري) اال�ستثمار اخلارجي مقابل ال�سيا�سات والإجراءات
املعتمدة من قبل املجل�س .يجب على جمل�س الإدارة مراجعة مدى كفاية ال�سيا�سة اال�ستثمارية ال�شاملة على �أ�سا�س �سنوي يف �ضوء �أن�شطة ال�شركة  ،والت�سامح
العام للمخاطر  ،ومتطلبات عودة املخاطر على املدى الطويل  ،وو�ضع املالءة املالية.

االلتزام:

جمل�س الإدارة م�س�ؤول عن �ضمان ما يلي مب�ساعدة الإدارة والتدقيق واملخاطر وااللتزام:
◽ �ضمان وجود ال�ضوابط والإجراءات املنا�سبة لالمتثال بالقوانني واللوائح املطبقه (م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  ،هيئة ال�سوق املالية  ،وزارة التجارة
وال�صناعة  ،البلديات � ،إلخ)
◽ ت�أكد من �أن ال�شركة لديها �سيا�سات البيئة وال�صحة وال�سالمة املنا�سبة مع مراعاة املعايري القانونية وال�صناعية واملجتمع  ،و�ضمان تنفيذ �أنظمة الإدارة
ملراقبة فعالية تلك ال�سيا�سات.
عال من ال�سلوك القانوين والأخالقي لل�شركة من خالل:
م�ستوى
على
واحلفاظ
إن�شاء
�
بهدف
إدارة
ل
ل
ال�سيا�سة
◽ توفري القيادة وتوجيه
ٍ
اتخاذ جميع اخلطوات الالزمة ل�ضمان امتثال ال�شركة للقوانني واللوائح املعمول بها  ،ولوائحها الداخلية  ،مبا يف ذلك نظامها الأ�سا�سي  ،و�أنها
تعمل وف ًقا ملعايري و�أخالقية عالية و توخي احلذر واحليطه جتاه املواقف التي ميكن اعتبارها غري قانونية �أو غري �أخالقية �أو غري الئقة  ،واتخاذ
خطوات ت�صحيحية.
�إن�شاء و�سائل مراقبة الأداء يف هذا املجال مب�ساعدة م�ست�شار قانوين.
االمتثال للمتطلبات القانونية  ،التي تنطبق على جمل�س الإدارة  ،تت�ضمن ،على �سبيل املثال دون القيد  ،واجب الت�صرف ب�أمانة وبح�سن نية بهدف
حتقيق امل�صالح العليا لل�شركة وجميع م�ساهميها  ،وواجب ممار�سة احلر�ص والعناية واملهارة ب�شكل معقول.

م�س�ؤوليات املجل�س االخرى:
◽
◽

ت�شكيل جلان متخ�ص�صة بالهيئة وف ًقا للقرارات التي حتدد املدة وال�صالحيات وامل�س�ؤوليات وكذلك الطريقة التي ي�ستخدمها املجل�س ملراقبة هذه اللجان
وحتدد هذه القرارات �أي�ضا �أ�سماء الأع�ضاء وواجباتهم وحقوقهم وتقيم �أداء و�أن�شطة هذه اللجان و�أع�ضائها.
ادارة عمليات املجل�س ,دون احل�صر مبا فى ذلك:
ت�أكد من اعتماد �آلية �شفافة لتوجيه �أع�ضاء مجل�س الإدارة الجدد ب�ش�أن م�سائل ال�شركة والمجل�س  ،بما في ذلك �إظهار �إ�ستراتيجية ال�شركة
والإنجازات والتهديدات والمركز المالي و�آلية عمل المجل�س  ،بالإ�ضافة �إلى تطوير مواد �إعالمية حول ذلك
الت�أثير على هيكلة جداول الأعمال وكيفية ق�ضاء وقت االجتماع

واجبات االفراد واملدراء:
◽

مهام وواجبات �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
مع عدم الإخالل بواجبات وم�س�ؤوليات املجل�س ككل  ،يقوم كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س ،كونه ع�ض ًوا يف جمل�س الإدارة ،بتنفيذ املهام والواجبات التاليه:
تقديم مقترحات لتطوير �إ�ستراتيجية ال�شركة.
مراقبة �أداء الإدارة التنفيذية ومدى تحقيقها لأهداف ومقا�صد ال�شركة.
مراجعة التقارير المتعلقة ب�أداء ال�شركة.
�ضمان نزاهة وحيادية البيانات المالية ومعلومات ال�شركة.
�ضمان الرقابة المالية ونظم ادارة المخاطر �سليمة.
تحديد الم�ستوى المنا�سب لمكاف�آت �أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
�إبداء الر�أي ب�ش�أن تعيين وف�صل �أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
الم�شاركة في تطوير خطط ا�ستبدال المنا�صب االدارية التنفيذية داخل ال�شركة
االمتثال التام لأحكام قانون ال�شركات  ،وقانون �سوق ر�أ�س المال  ،واللوائح التنفيذية  ،واللوائح ذات ال�صلة واللوائح الداخلية عند القيام بواجباته
كع�ضو في مجل�س الإدارة واالمتناع عن اتخاذ �أو الم�شاركة في �أي �إجراء ي�شكل �سوء �إدارة �ش�ؤون ال�شركة.
ح�ضور اجتماعات مجل�س الإدارة والجمعية العامة وعدم التغيب عنها �إال للعذر منطقي الذي يتم ا�شعار رئي�س مجل�س الإدارة م�سبقا بذلك.
تخ�صي�ص الوقت الكافي الداء م�س�ؤولياته والتح�ضير الجتماعات مجل�س الإدارة واللجان والم�شاركة الفعالة فيها بما في ذلك طرح الأ�سئلة ذات
ال�صلة و�إجراء مناق�شات مع كبار الم�س�ؤولين التنفيذيين.
درا�سة وتحليل جميع المعلومات المتعلقة بالأمور التي نظر فيها المجل�س قبل �إبداء الر�أي ب�ش�أنها.
تمكين �أع�ضاء جمل�س الإدارة الآخرين من التعبري عن �آرائهم بحرية  ،وت�شجيع املجل�س على التداول ب�ش�أن املو�ضوعات واحل�صول على �آراء
الأع�ضاء املخت�صني يف الإدارة التنفيذية لل�شركة وغريها  ،عند ال�ضرورة.
�إ�شعار املجل�س بالكامل فور ًا ب�أي م�صلحة � ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،يف الأعمال التجارية والعقود التي يتم تنفيذها حل�ساب ال�شركة ،
يجب �أن ي�شمل الإخطار طبيعة ومدى هذه الفائدة و�أ�سماء الأ�شخا�ص املعنيني والفائدة املتوقعة التي ميكن احل�صول عليها ب�شكل مبا�شر �أو غري
مبا�شر من الفائدة �سواء كانت مالية �أو غري مالية .ميتنع الع�ضو املعني عن الت�صويت على �أي قرارات �صادرة فيما يتعلق بذلك وف ًقا لأحكام قانون
ال�شركات وقانون �سوق املال والئحته التنفيذية
�إ�شعار املجل�س بالكامل فور م�شاركته � ،سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،يف �أي �أعمال قد تتناف�س مع ال�شركة �أو ت�ؤدي �إىل التناف�س مع ال�شركة ،
�سواء ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر فيما يتعلق ب�أي من �أن�شطتها  ،وف ًقا لأحكامها قانون.
االمتناع عن الإف�صاح عن �أي �أ�سرار �أو �إعالنها من خالل ع�ضويته  /ع�ضويتها في مجل�س الإدارة لأي م�ساهم في ال�شركة  ،ما لم يتم هذا الإف�صاح
خالل اجتماعات الجمعية العامة �أو لطرف ثالث  ،وف ًقا لأحكام قانون ال�شركات وقانون �سوق ر�أ�س المال والئحته التنفيذية.
العمل على �أ�سا�س المعلومات الكاملة  ،بح�سن نية  ،مع العناية واالهتمام الالزمين لم�صلحة ال�شركة وجميع الم�ساهمين
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االعتراف بواجبه ودوره وم�س�ؤولياته النا�شئة عن الع�ضوية.
تطوير معرفته/ها في مجال �أعمال ال�شركة و�أن�شطتها وفي المجاالت المالية والتجارية وال�صناعية ذات ال�صلة.
اال�ستقالة من ع�ضوية املجل�س �إذا كان هو /هي غري قادر على �أداء واجباته يف املجل�س بالكامل.

مهام وواجبات املدير امل�ستقل:
◽

دون الإخالل بواجبات وم�س�ؤوليات املجل�س ككل والأع�ضاء التنفيذيني  /غري التنفيذيني الآخرين ي�شارك املدير امل�ستقل للمجل�س بفعالية يف املهام التالية:
التعبري عن ر�أيه الم�ستقل فيما يتعلق بالق�ضايا اال�ستراتيجية و�سيا�سات ال�شركة و�أدائها وتعيين �أع�ضاء في الإدارة التنفيذية.
الت�أكد من مراعاة م�صلحة ال�شركة والم�ساهمين فيها و�إعطاء الأولوية لها في حالة وجود �أي ت�ضارب في الم�صالح.
الإ�شراف على تطوير قواعد حوكمة ال�شركة ومراقبة تنفيذ القواعد من قبل الإدارة التنفيذية.

امل�سائل املحجوزة ملجل�س الإدارة:

◽ هناك �أمور يجب �أن ينظر فيها جمل�س الإدارة ككل وال يجوز تفوي�ضها  ،حتى �إىل جلنة تابعة ملجل�س الإدارة يحتفظ جمل�س الإدارة باحلق يف مراجعة وتعديل
هذه الأمور من وقت لآخر ح�سب ال�ضرورة
هذه الأمور ت�شمل ما يلي:
◽ الرت�شيح امل�ؤقت ومكاف�آت املديرين (ل�شغل املن�صب ال�شاغر) للموافقة عليها من قبل اجلمعية العامة
◽ تعيني املدير التنفيذي
◽ تعيني  /ا�ستقالة و�إنهاء ومكاف�أة الرئي�س التنفيذي املدعومة بتو�صيات جلنة احلوكمة والرت�شيحات واملكاف�آت
◽ ع�ضوية و�صالحيات جلان جمل�س الإدارة (با�ستثناء جلان التدقيق واملخاطر واملطالبات واحلوكمة والرت�شيحات واملكاف�آت)
◽ تقدمي تو�صيات اىل اجلمعية العامة غري العادية اىل ما تراه منا�سبا فيما يتعلق مبا يلى:
	• زيادة او خف�ض را�س مال ال�شركة
	• حتليل ال�شركة قبل نهاية كل �سنة عن طريق االنظمة واللوائح القانونية
◽ تقدمي تو�صيات اىل اجلمعية العامة غري العادية اىل ما تراه منا�سبا فيما يتعلق مبا يلى:
	• ا�ستخدام االحتياطي التوافقي لل�شركة � ،إذا مت ت�شكيلها من قبل اجلمعية العامة غري العادية ومل يتم تخ�صي�صها لغر�ض حمدد
	• ت�شكيل خم�ص�صات مالية �إ�ضافية �أو احتياطيات لل�شركة
	• طريقة توزيع الأرباح ال�صافية لل�شركة
◽ اعتماد البيانات املالية املرحلية وال�سنوية لل�شركة واملوافقة عليها قبل ن�شرها
◽ املراجعة والتحديث ال�سنوي (�إذا لزم الأمر) مليثاق جمل�س الإدارة
◽ امل�سائل املحالة �إىل جمل�س الإدارة من قبل جلان املجل�س
◽ تعيني الرئي�س التنفيذي  /ع�ضو االداره
◽ املوافقة على القرو�ض والت�سهيالت التمويلية وف ًقا مل�صفوفة ال�سلطة املعتمدة ولوائح ال�شركة
◽ �إجراء تقييم ذاتي �سنوي لأداء جمل�س الإدارة بالن�سبة �إىل اهداف املجل�س وواجباته وم�س�ؤولياته املو�ضحة يف هذه الوثيقة وكذلك م�س�ؤوليات �أع�ضائه
◽ اتخاذ قرار ب�ش�أن م�سائل حوكمة ال�شركات املتعلقة مبجل�س الإدارة والإدارة العليا  ،وامل�سائل املبدئية املتعلقة بهيكل حوكمة ال�شركات  ،مثل تطوير  /حتديث
الهيكل التنظيمي لل�شركة وامل�س�ؤوليات الوظيفية الأ�سا�سية عند ال�ضرورة والتي �أو�صت بها جلنة احلوكمة والرت�شيحات واملكاف�آت
◽ مراجعة حما�ضر مجل�س الإدارة ال�سابقة ومتابعة القرارات املتخذة واملوثقة يف ورقة العمل ,من �أجل �ضمان �أن امل�سائل التي �أثريت قد مت حلها
◽ يحتفظ جمل�س الإدارة باحلق يف مراجعة وتعديل هذه القائمة من وقت لآخر ح�سب ال�ضرورة
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ت) �إجتماعات جمل�س الإدارة

عقد جمل�س الإدارة �سبعة اجتماعات خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م بن�سبة ح�ضور وقدرها %92.9
الإجتماع

التاريخ

( 59دورة املجل�س ال�سابقة)

 2019/01/22م

( 60دورة املجل�س ال�سابقة)

 2019/04/10م

( 61دورة املجل�س ال�سابقة)

 2019/05/15م

( 62دورة املجل�س ال�سابقة)

 2019/07/22م

( 63دورة املجل�س احلالية)

 2019/09/23م

( 64دورة املجل�س احلالية)

 2019/10/29م

( 65دورة املجل�س احلالية)

2019/11/22م

احل�ضور
الوليد الدريعان ،ه�شام الراي�سي� ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي ،عادل
مالوي ،عبداهلل احل�سيني
الوليد الدريعان ،ه�شام الراي�سي� ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي ،عادل
مالوي ،عبداهلل احل�سيني
الوليد الدريعان ،ه�شام الراي�سي� ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي ،عادل
مالوي ،عبداهلل احل�سيني
الوليد الدريعان � ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي ،عادل مالوي ،عبداهلل
احل�سيني
الوليد الدريعان ،مازن التميمي� ،أنطوان عي�سى ،عبداهلل احل�سيني،
كامل املنجد� ،أندريا�س برونر ،با�سل بن جرب� ،إيرف جلوجن
الوليد الدريعان ،مازن التميمي� ،أنطوان عي�سى ،عبداهلل احل�سيني،
�أندريا�س برونر ،با�سل بن جرب� ،إيرف جلوجن
الوليد الدريعان مازن التميمي ،ه�شام الراي�سي� ،أنطوان عي�سى ،عبداهلل
احل�سيني� ،أندريا�س برونر� ،إيرف جلوجن ،كامل املنجد ،با�سل بن جرب

ن�سبة احل�ضور

ن�سبة احل�ضور مع تفوي�ض

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%83.3

%83.3

%88.9

%100

%77.9

%77.9

%100

%100

ناق�ش جمل�س الإدارة يف �إجتماعته املذكورة �أعاله املهام الرئي�سية التالية:
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽

ناق�ش وتمت الموافقة على الترتيبات والتجهيزات لعملية �إنتخاب �أع�ضاء مجل�س الإدارة الجديد في الجمعية العامة القادمة.
تعيين المهند�س الوليد الدريعان رئي�س ًا لمجل�س الإدارة
تعيين ال�سيد مازن التميمي نائب ًا لرئي�س مجل�س الإدارة
الموافقة على �إتفاقية الخدمات الإكتوارية 2019م والتي قد تم توقيعها مع .Sidat Hyder Morshed Associates (Pvt) Ltd
التحليل المنتظم لأداء ال�شركة و االنجازات مقارنة بالخطة المو�ضوعة بالإ�ضافة �إلى تحليل معلومات ال�سوق و مركز ال�شركة الإ�ستراتيجي.
المراجعه والموافقة على القوائم المالية ال�سنوية والربع �سنوية بناء على تو�صيات لجنة المراجعة (تمت الموافقة على قوائم الربع الرابع من عام 2018م
والربع الأول والثاني من عام 2019م بالإ�ضافة �إلى الربع الثالث من عام 2019م).
الموافقة على تر�شيح �أع�ضاء اللجنة التنفيذية.
الموافقة على تر�شيح �أع�ضاء لجنة التر�شيحات والمكاف�آت.
الموافقة على تر�شيح �أع�ضاء لجنة الإ�ستثمار.
الموافقة على تر�شيح �أع�ضاء لجنة المراجعة.
الموافقة على تر�شيح �أع�ضاء لجنة المخاطر.
الموافقة على تعيين �أم�سن �سر مجل�س الإدارة الجديد.
الموافقة على الخطة الإ�ستراتيجية وخطة عمل ال�شركة لل�سنوات القادمة.
مناق�شة �أمور الموارد الب�شرية و �إدارة الكفاءات وبرامج التدريب.
الموافقة على التحديثات الخا�صة بدليل �إجراءات ال�شركة ح�سب تو�صيات اللجان خالل 2019م
مراجعة ن�شاطات اللجان المختلفة و التي تت�ضمن :اللجنة التنفيذية ،لجنة المراجعة ،لجنة اال�ستثمار و لجنة التر�شيح و المكاف�آت ولجنة المخاطر.
متابعة ب�شكل دائم تقرير الت�سعيرات الخا�ص بالإكتواري المعين فيما يتعلق بت�سعيرات الت�أمين ال�صحي وت�أمين المركبات بالإ�ضافة �إلى تقرير الحالة
المالية.
ناق�ش ترتيبات وموا�ضيع �إجتماع الجمعية عمومية العادية القادم.
المراجعة الدورية لخطة عمل مراقبة الجودة.
ناق�ش م�ستجدات مو�ضوع رفع ر�أ�س مال ال�شركة.
الموافقة على ال�صالحيات المعدلة والممنوحة للرئي�س التنفيذي.
الموافقة على �شراء (تملك) مبنى جديد للمركز الرئي�سي لل�شركة.
�إجراء تقييم الأداء ال�سنوي لعام 2018م.
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ث) مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء التنفيذيني

بلغ �إجمايل رواتب وبدالت وتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء التنفيذيني مبن فيهم املديرالعام التنفيذي ونائبه واملديراملايل التنفيذي ومدير
العمليات التنفيذي ومدير املخاطر التنفيذي ومدير املبيعات التنفيذي ومدير املوارد الب�شرية التنفيذي ومدير تطوير املنتجات التنفيذي  ،خالل ال�سنة املالية
الثانية ع�شراملنتهية يف  31دي�سمرب  ،2019املبالغ التالية:
2019
ريال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
امل�ستقلني**

�أع�ضاء جمل�س الإدارة غري
التنفيذيني**

من  1يناير
حتى 7
�أغ�سط�س

من  8اغ�سط�س
حتى 31
دي�سمرب

من  1يناير
حتى 7
�أغ�سط�س

من  8اغ�سط�س
حتى 31
دي�سمرب

2018
�أع�ضاء جمل�س
�أع�ضاء
�أع�ضاء
�أكرب  5مدراء
�أكرب  8مدراء
جمل�س الإدارة الإدارة غري جمل�س الإدارة
تنفيذيني***
تنفيذيني***
امل�ستقلني** التنفيذيني** التنفيذيني

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
التنفيذيني
من  1يناير
حتى 7
�أغ�سط�س

من  8اغ�سط�س
حتى 31
دي�سمرب

رواتب وتعوي�ضات

72,000

144,000

264,000 396,000

48,000

5,244,326

287,178

477,041

-

4,081,046

بدالت/ر�سوم ح�ضور

33,000

39,000

57,000 112,500

12,000

1,347,461

103,500

175,500

-

237,331

1,711,515

-

-

-

1,627,108

-

-

-

-

431,996

-

-

-

456,531

8,735,298

390,678

652,541

-

6,402,016

مكاف�أت دورية �سنوية
م�صاريف �أخرى
تعوي�ضات �أخرى*
املجموع

183,000 105,000

60,000

321,000 508,500

* تعوي�ضات �أخرى ت�شمل خطة حوافز الأ�سهم العامليه � .إن كبار موظفي الإدارة بال�شركة م�ؤهلون للإ�شرتاك يف برنامج الأ�سهم العاملية التابع ملجموعة �أليانز� ،أحد كبار امل�ساهمني بال�شركة .يتكون الربنامج من وحدات �أ�سهم مقيدة .وك�شرط م�سبق لال�شرتاك يف هذه
الربامج التحفيزية للأ�سهم امل�سددة نقد ًا� ،سيمنح كبار موظفي الإدارة ال�شركة (املوظفون امل�ؤهلون) عدد معني من حقوق وحدات الأ�سهم املقيدة وذلك يف حالة بقاء املوظفني امل�ؤهلني يف العمل لدى جمموعة �أليانز.
** مت�ضمنيني رئي�س جمل�س الإدارة.
*** الرئي�س التنفيذي ،نائب الرئي�س التنفيذي ،املدير التنفيذي املايل ،املدير التنفيذي للعمليات ،املدير التنفيذي للمبيعات ،املدير التنفيذي للمخاطر ،املدير التنفيذي للموارد الب�شرية ،املدير التنفيذي لتطوير املنتجات.

املكاف�أت ال�سنوية لعام  2019لأع�ضاء جمل�س الإدارة هي على النحو التايل:
ا�سم الع�ضو جمل�س الإدارة

ت�صنيف الع�ضو

ر�سوم ح�ضور

املجموع

املكاف�أة ال�سنوية

من  1يناير حتى 7
�أغ�سط�س

من  8اغ�سط�س حتى
 31دي�سمرب

من  1يناير حتى 7
�أغ�سط�س

من  8اغ�سط�س حتى
 31دي�سمرب

الوليد الدريعان

غري تنفيذي

ه�شام الراي�سي

غري تنفيذي

�أنطوان عي�سى

غري تنفيذي

مازن التميمي
عادل مالوي (دورة
املجل�س ال�سابقة)
عبداهلل احل�سيني
�أندريا�س برونر

غري تنفيذي

16,500
15,000
30,000
25,500

10,500
6,000
12,000
12,000

108,000
72,000
72,000
72,000

72,000
48,000
48,000
48,000

207,000
141,000
162,000
157,500

غري تنفيذي

25,500

4,500

72,000

-

102,000

م�ستقل

33,000

تنفيذي

كامل املنجد

م�ستقل

با�سل بن جرب

م�ستقل

�إيرف جلوجن

غري تنفيذي

16,500
12,000
9,000
13,500
12,000
108,000

72,000
468,000

48,000
48,000
48,000
48,000
48,000
456,000

169,500
60,000
57,000
61,500
60,000
1,177,500

املجموع

145,500

عالوة على ذلك �إ�ستلم �أحد املدراء التنفيذيني من ال�شركة يف �سبتمرب  2019قر�ض ًا بقيمة  142,500ريال �سعودي على �أن يكون �أغ�سط�س  2020موعد �إ�ستالم دفعة
ال�سداد النهائية.

ج) �سيا�سة مكاف�آت �أع�ضاء املجل�س:

تبلغ املكاف�أة ال�سنوية لرئي�س جمل�س الإدارة مائة و ثمانون �ألف ريال �سعودي ( 180,000ريال �سعودي) كما تبلغ املكاف�أة ال�سنوية لكل ع�ضو يف جمل�س الإدارة مائة و
ع�شرون الف ريال �سعودي ( 120,000ريال �سعودي)  ،احلد الأعلى مبلغ (  500.000ريال ) خم�سمائة �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا نظري ع�ضويتهم يف جمل�س الإدارة
وم�شاركتهم يف �أعماله� ،شاملة للمكاف�آت الإ�ضافية يف حالة م�شاركة الع�ضو يف �أي جلنة من اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة.
ويف حال حققت ال�شركة �أرباح يجوز �أن يتم توزيع ن�سبة تعادل ( )%10من باقي �صايف الربح بعد خ�صم االحتياطيات التي قررتها اجلمعية العامة تطبيق ًا لأحكام
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نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وبعد توزيع ربح على امل�ساهمني ال يقل عن ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع ،على �أن يكون ا�ستحقاق هذه املكاف�أة متنا�سب ًا
مع عدد اجلل�سات التي يح�ضرها الع�ضو ،وكل تقدير يخالف ذلك يكون باط ًال.
ويف جميع الأحوال ،ال يتجاوز جمموع ما يح�صل عليه ع�ضو جمل�س الإدارة من مكاف�آت ومزايا مالية �أو عينية مبلغ ( 500.000ريال) خم�سمائة �ألف ريال �سنوي ًا.
يكون احلد الأعلى لبدل ح�ضور جل�سات املجل�س وجلانه (  3000ريال ) ثالثة االف ريال عن كل جل�سة ،غري �شاملة م�صاريف ال�سفر والإقامة.
ُيدفع لكل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س مبا فيهم رئي�س املجل�س؛ قيمة النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجان املنبثقة من جمل�س
الإدارة مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإعا�شة.
يجب �أن ي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة �إىل اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من مكاف�آت وبدل
م�صروفات وغري ذلك من املزايا .و�أن ي�شتمل كذلك على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س بو�صفهم عاملني �أو �إداريني �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال فنية �أو �إدارية �أو
ا�ست�شارات .و�أن ي�شتمل �أي�ض ًا على بيان بعدد جل�سات املجل�س وعدد اجلل�سات التي ح�ضرها كل ع�ضو من تاريخ �آخر اجتماع للجمعية العامة.

ح) �إعالن جمل�س الإدارة عن املعامالت املالية املرتبطة ب�أطراف ذات �صلة بال�شركة

ي�ؤكد جمل�س الإدارة �أنه ال توجد �أي عقود كانت ال�شركة طرف ًا فيها وكانت فيها م�صلحة للمديرالعام التنفيذي �أو للمديراملايل التنفيذي �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو �أي �شخ�ص �أخر له عالقة بهم خالل عام  .2019كما ال يوجد �أي ترتيبات �أو �إتفاقيات قام مبوجبها �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو
�أي من م�ساهمي ال�شركة بالتنازل عن م�صلحة �أو حقوق يف احل�صول على توزيعات �أرباح وترتبط املعامالت املالية و�أر�صدة امل�ساهمني وال�شركات التابعة لها (ذات
�صلة) خالل  2019للأن�شطة التالية:
�أطراف ذات العالقة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
وال�شركات التابعة له
البنك ال�سعودي الفرن�سي
وال�شركات التابعة له
البنك ال�سعودي الفرن�سي
وال�شركات التابعة له
جمموعة �أليانز والهيئات
التابعه لها
نك�ست كري ال�سعودية
داتا كوي�ست �إ�س �أي �إل

طبيعة العالقه

القيمة
بالريال ال�سعودي

الفرتة الزمنية

ميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ح�صه مقدارها  %14من �أ�سهم
ال�شركة وممثل يف جمل�س الإدارة من خالل ال�سيد :عادل مالوي (دورة
املجل�س ال�سابقة) وال�سيد مازن التميمي.

545,163,723

غري مطبق

ميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ح�صه مقدارها  %14من �أ�سهم
ال�شركة وممثل يف جمل�س الإدارة من خالل ال�سيد :عادل مالوي (دورة
املجل�س ال�سابقة) وال�سيد مازن التميمي.

414,621,595

غري مطبق

ميتلك البنك ال�سعودي الفرن�سي ح�صه مقدارها  %14من �أ�سهم
ال�شركة وممثل يف جمل�س الإدارة من خالل ال�سيد :عادل مالوي (دورة
املجل�س ال�سابقة) وال�سيد مازن التميمي.
�أليانز الأوروبية بي يف متتلك  %18.5من �أ�سهم ال�شركة و �أليانز فرن�سا
العاملية متتلك  %16.25من �أ�سهم ال�شركة و�أليانز مينا القاب�ضة
(برمودا) متتلك  %16.25من �أ�سهم ال�شركة وممثلة عن طريق
ال�سيد :ه�شام الراي�سي وال�سيد �أنطوان عي�سى.
�أليانز ال�سعودي الفرن�سي هي م�ساهم رئي�سي يف نك�ست كري ال�سعودية.

141,385,497

�سنوي

166,880,568

�سنوي

9,204,260

�سنوي

داتا كوي�ست �إ�س �أي �إل هي �شركة من �شركات �أليانز.

2,221,132

�سنوي

الو�صف
�إدارة حمفظة الأ�صول بناء على �أف�ضل
العرو�ض املقدمه من البنك.
�أر�صدة احل�سابات البنكية
والإ�ستثمارية.
العالقة مبنيه على �أف�ضل العرو�ض
واخلدمات املقدمه من البنك
عقود الت�أمني وب�شكل خا�ص ت�أمينات
ال�سيارات واحلمايه والإدخار بناء على
�أف�ضل العرو�ض املقدمه من ال�شركة
عقود �إعادة الت�أمني بناء على �أف�ضل
العرو�ض املقدمة من �أليانز وال�شركات
التابعه لها.
�إدارة املطالبات (الت�أمني الطبي)
�أنظمة �إدارة الت�أمني� ،صيانة ،دعم
فني وتطوير.

خ) الو�ضع النظامي

تتمتع ال�شركة بعالقات جيدة مع اجلهات النظامية وتقدر دعمهم املتوا�صل وتوجيهاتهم.

د)جلان جمل�س الإدارة

اللجنة التنفيذية
تقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي التو�صيات �إىل جمل�س الإدارة حول خمتلف املوا�ضيع مثل اخلطط الإ�سرتاتيجية وخطط العمل .ويف ّو�ض جمل�س الإدارة اللجنة
التنفيذية للقيام مبهام حمددة مثل درا�سة اخلطة املالية ،ر�سم ال�سيا�سة العامة لل�شركة ،متابعة الأداء والإجنازات مبا يتوافق مع اخلطط املر�سومة م�سبق ًا .كما
تقوم اللجنة بالإ�شراف على �أداء ال�شركة و تقدمي الدعم و التوجيه للمدير التنفيذي.
املهام الرئي�سية للجنة تت�ضمن:
◽ متثيل جمل�س الإدارة يف الأمور الإدارية اليومية.
◽ الإ�شراف على تنظيم �إجتماع جمل�س الإدارة.
◽ تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة بالتوافق مع املدير العام التنفيذي والإدارة.
◽ �إقرتاح و �إن�شاء �سيا�سة ال�شركة العامة ،الأهداف والإ�سرتاتيجية.
◽ درا�سة املوازنة ومتابعة الأداء والإجنازات مقارنة باخلطط املو�ضوعة.
◽ املبا�شرة والإ�شراف على �سري العمليات والتطوير.
◽ مراجعة �سيا�سات وعمليات ال�شركة ب�شكل �سنوي �أو دوري
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و تتكون اللجنة التنفيذية من ال�سادة:
اللجنة التنفيذية

كما يف  31دي�سمرب 2019

�أنطوان عي�سى

رئي�س اللجنة التنفيذية

الوليد الدريعان

ع�ضو

مازن التميمي

ع�ضو

�أندريا�س برونر

ع�ضو

عقدت اللجنة التنفيذية �ستة اجتماعات خالل 2019وكانت ن�سبة احل�ضور %83.3
التاريخ

احل�ضور

ن�سبة احل�ضور

ن�سبة احل�ضور مع تفوي�ض

2019/01/21م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/01/22م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/04/10م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/05/14م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/07/22م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/11/22م
(اللجنة احلالية)

�أنطوان عي�سى  ،عادل مالوي

%50

%50

ه�شام الراي�سي� ،أنطوان عي�سى ،عادل مالوي ،مازن التميمي

%100

%100

ه�شام الراي�سي� ،أنطوان عي�سى ،عادل مالوي ،مازن التميمي

%100

%100

�أنطوان عي�سى ،عادل مالوي ،مازن التميمي

%75

%75

%75

%75

%100

%100

�أنطوان عي�سى ،عادل مالوي ،مازن التميمي
�أنطوان عي�سى ،الوليد الدريعان ،مازن التميمي� ،أندريا�س برونر

وتناولت اجتماعات اللجنة التنفيذية املذكورة �أعاله املهام الرئي�سية التالية:
◽ مناق�شة ،وتدقيق واملوافقة على مبادرات و�سطاء ال�شركة.
◽ املوافقة على املقرتح املقدم لتدريب الأع�ضاء مبا يخ�ص عمليات �إعادة الت�أمني
◽ مراجعة نتائج ال�شركة ب�إنتظام
◽ مراجعة �سيا�سات ال�شركة اجلديدة واملحدثة وتقدمي الإقرتاحات �إىل املجل�س.
◽ مراجعة العرو�ض املقدمة بخ�صو�ص متلك (�شراء) املبنى اجلديد للمركز الرئي�سي وتقدمي تو�صياتها للمجل�س.
◽ مراجعة مو�ضوع الت�أمني البنكي
فيما يلي ملخ�ص مكاف�أت اللجنة لل�سنة املنتهية يف � 7أغ�سط�س :2019
ع�ضو اللجنة التنفيذية

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

ه�شام الراي�سي

-

3,000

3,000

�أنطوان عي�سى

-

7,500

7,500

مازن التميمي

-

6,000

6,000

عادل مالوي

-

7,500

7,500

املجموع

-

24,000

24,000

مكاف�آت اللجنة من � 03سبتمرب 2019م *�شريطة عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد* �إىل  31دي�سمرب 2019م:
ع�ضو اللجنة التنفيذية

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

�أنطوان عي�سى

-

1,500

1,500

الوليد الدريعان

-

1,500

1,500

مازن التميمي

-

1,500

1,500

�أندريا�س برونر

-

1,500

1,500

املجموع

-

6,000

6,000
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جلنة املراجعة
تتمثل الم�س�ؤولية الرئي�سية للجنة المراجعة في الإ�شراف على ال�ضوابط المالية لل�شركة (بما فى ذلك الك�شف عن الرقابة الداخلية المنا�سبه و�أن�شطة التدقيق
الخارجي والداخلي  ،وعمليات االلتزام  ،و�إعداد التقارير  ،وتقديم تقرير عن نتائج �أن�شطتها �إلى المجل�س .عالوة على ذلك  ،لمراجعة ال�سيا�سات المحا�سبية
المعمول بها وتقديم الم�شورة للمجل�س ب�ش�أن �أي تو�صيات ب�ش�أنهم.
�إن ادارة ال�شركة م�س�ؤولة عن اعداد البيانات المالية في حين �أن مراجعي الح�سابات الم�ستقلين م�س�ؤولون عن تدقيق تلك البيانات الماليه التي تتوافق مع المعايير
المحا�سبية المعمول بها  ،على �سبيل المثال هيئة المحا�سبين و معايير التقارير المالية الدولية (ح�سب االقت�ضاء) تتخذ لجنة التدقيق الإجراءات المنا�سبة لتعيين
"ا�سلوب" لل�شركة لإعداد التقارير المالية الجيدة والممار�سات التجارية ال�سليمة لمخاطر العمل وثقافة االلتزام وال�سلوك الأخالقي.
بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ت�أخذ لجنة التدقيق في "�أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمين التعاوني" الإر�شادات من لجنة المراجعة في �شركات الت�أمين و /او �شركات �إعادة
الت�أمين ال�صادرة عن �إدارة الرقابة على الت�أمين في م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وف ًقا لهيئة �سوق المال �إذا ن�ش�أ تعار�ض بين تو�صيات لجنة التدقيق وقرارات مجل�س الإدارة � ،أو �إذا رف�ض مجل�س الإدارة و�ضع تو�صيات اللجنة مو�ضع التنفيذ "
العمل فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي لل�شركة �أو ف�صله �أو تحديد مكاف�أته  ،وتقييم �أدائه �أو تعيين المدقق الداخلي  ،ويجب �أن يت�ضمن تقرير المجل�س تو�صيات
اللجنة ومبرراتها و�أ�سباب عدم اتباع هذه التو�صيات.
مهام وم�س�ؤوليات لجنة التدقيق ما يلى:
.1التدقيق اخلارجي
◽ تقديم تو�صيات �إلى المجل�س للموافقة على تعيين �أو �إعادة تعيين و�إقالة ومكاف�أة المراجعين الخارجيين  ،تتطلب هذه التو�صية الح�صول على عدم
ممانعة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كتاب ًة.
◽ �ضمان ا�ستقاللية املراجعني اخلارجيني عن ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة.
◽ مراجعة خطة التدقيق للمراجعني اخلارجيني.
◽ الإ�شراف على �أن�شطة املراجعني اخلارجيني واملوافقة على �أي ن�شاط خارج نطاق �أعمال التدقيق املعينة لهم �أثناء �أداء واجباتهم.
◽ مراجعة تقارير املدققني اخلارجيني وتقدمي التو�صيات ذات ال�صلة �إىل املجل�س.
◽ تنفيذ التدابري الت�صحيحية فيما يتعلق بالتعليقات املدرجه فى التقارير
◽ ا�ستعرا�ض مراجعى احل�سابات اخلارجيني على تقييم الرقابة الداخلية �سلطة النقد العربى ال�سعودى و ادارة اال�شراف على عمليات التامني.
◽ تقييم م�ستوى كفاءة ومو�ضوعية المراجعين الخارجيين.
◽ مناق�شة البيانات املالية ال�سنوية والربع �سنوية مع املدققني اخلارجيني و�إدارة ال�شركة قبل �إ�صدارها ،وتقييم الكفاءة و م�ستوى فعالية ومو�ضوعية
املراجعني اخلارجيني.
◽ ا�ستعرا�ض تعليقات املدققني اخلارجىن فيما يتعلق بالبيانات املالية ومتابعة االجراءات املتخذة ب�شانها
◽ ا�ستعرا�ض الموا�ضيع التالية مع المراجعين الخارجيين:
	•التعديالت الرئي�سية التي �أدخلتها ال�شركة على �سيا�ساتها املحا�سبية.
	•تتعار�ض اال�سا�سيات "اللوازم" مع االدارة ب�شان اى م�سالة تتعلق بحماية اال�صول امل�ستثمرة.
	•انتهاك القوانني واالنظمة والتعليمات ال�صادرة عن هيئات اال�شراف والرقابة او عدم االمتثال لل�سيا�سات واالجراءات لل�شركة.
	•تعليقات مدققي احل�سابات الآخرين (من خارج اململكة العربية ال�سعودية والفروع) على الإجراءات املحا�سبية والتقارير وال�سلوك املهني.
	•�أوجه الق�صور"العيوب" يف الهيكل العام و�أداء �أنظمة الرقابة الداخلية.
	•اخطاء فى البيانات املالية.
	•قرارات الإدارة والأ�سا�س الذي اعتمد عليه املراجعون اخلارجيون للتحقق من �صحة التقديرات املحا�سبية الهامة  ،مثل املخ�ص�صات
التدابري التقنية واالدخارات "االحتياطات".
	•املبادئ واملعايري املحا�سبية والك�شف عن القرارات املتعلقة باملعامالت غري العادية.
	•كفاية الأحكام والتدابري الفنية التي يحددها اخلبري االكتواري.
	•تقارير اخلبري االكتواري ذات ال�صلة بالبيانات املالية.
	•امل�شاكل الكبرية يف التعامل مع الإدارة التي �أثرت على عمل التدقيق.
	•الرقابة الداخلية وتقييم �أ�صول ال�شركة واملالءة املالية.
	•�أي ق�ضايا �أخرى تدركها اللجنة وتندرج �ضمن م�س�ؤولياتها.
	•اي تعديالت ادخلت على نطاق املراجعة و ا�سباب الرف�ض.
	•مراجعة خطابات الإدارة التي �أعدها المراجعون الخارجيون وتعليقات �إدارة ال�شركة عليها.
.2التقارير املالية
◽ مراجعة وتو�صية اعتماد البيانات املالية ال�سنوية والربع �سنوية �إىل جمل�س الإدارة.
◽ ا�ستعرا�ض ال�سيا�سات واالجراءات املحا�سبية الهامة باال�ضافة اىل التعديالت التى ميكن ادخالها عليها.
◽ الت�أكد من �أن جميع المعامالت المالية وفقا للقواعد واللوائح المحلية.
.3التدقيق الداخلي
◽ تقديم تو�صيات �إىل جمل�س الإدارة لتعيني �أو اقالة مدير �إدارة التدقيق الداخلي �أو املدقق الداخلي .تتطلب هذه التو�صية احل�صول على عدم ممانعة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كتاب ًة.
◽ الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية لل�شركة ل�ضمان فعاليتها يف تنفيذ الأن�شطة واملهام التى يحددها جمل�س االدارة.
◽ مراجعة �سيا�سات و�إجراءات التدقيق الداخلي على �أ�سا�س �سنوي �أو دوري و�إعداد تقارير مكتوبه وتو�صياته ب�ش�أنه.
◽ �ضمان ا�ستقاللية �إدارة التدقيق الداخلي �أو المراجع الداخلي في �أداء مهامهم والت�أكد من عدم وجود قيود على نطاق عملهم �أو �أي عوائق قد ت�ؤثر
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�سل ًبا على عملهم.
◽ تحديد الراتب ال�شهري واملكاف�أة ملدير �إدارة التدقيق الداخلي �أو املراجع الداخلي بعد احل�صول على موافقة خطيه من جمل�س الإدارة.
◽ مراجعة خطة التدقيق للمدققني الداخليني.
◽ مراجعة تقارير �إدارة التدقيق الداخلي �أو املراجع الداخلي وتقدمي التو�صيات ذات ال�صلة �إىل املجل�س.
◽ تنفيذ التدابري الت�صحيحية فيما يتعلق التعليقات الواردة فى التقارير.
◽ وتقييم الكفاءة و م�ستوى فعالية ومو�ضوعية يف ق�سم التدقيق الداخلي �أو املدقق الداخلي.
◽ مراجعة تقييم المدقق الداخلي للرقابة الداخلية لهيئة النقد العربي ال�سعودي  ،عمليات �إدارة الرقابة على الت�أمين
.4االلتزام
◽ تقديم تو�صيات �إىل جمل�س الإدارة ب�ش�أن تعيني واقاله املدير �أو �إدارة مراقبة االلتزام �أو م�س�ؤول االلتزام .تتطلب هذه التو�صية احل�صول على عدم
ممانعة كتاب ًة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
◽ �ضمان ا�ستقاللية �إدارة مراقبة االلتزام �أو م�س�ؤول االلتزام يف �أداء مهامهم والت�أكد من عدم وجود قيود على نطاق عملهم �أو �أي عوائق قد ت�ؤثر �سل ًبا
على عملهم.
◽ حتديد الراتب ال�شهري ومكاف�أة مدير �إدارة الرقابة على اللتزام �أو م�س�ؤول االلتزام بعد احل�صول على موافقة كتابيه من جمل�س الإدارة.
◽ مراجعة واملوافقة على تنفيذ خطة االلتزام وتقارير �إدارة الرقابة �أو م�س�ؤول االلتزام مبا يف ذلك �أي خماطر عالية للنتائج االحتيالية وتقدمي
التو�صيات ذات ال�صلة �إىل جمل�س الإدارة.
◽ مراجعة تعليقات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووجدو الإ�شراف والرقابة وتقدمي التو�صيات ذات ال�صلة �إىل جمل�س الإدارة.
◽ تقييم الكفاءة و م�ستوى فعالية ومو�ضوعية يف ق�سم مراقبة االلتزام �أو م�س�ؤول االلتزام.
◽ متابعة التقارير ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و وجود الإ�شراف والرقابة ذات ال�صلة بالإ�ضافة �إلىى �أي تطورات دولية مثل المبادئ
التوجيهية للرابطة الدولية لم�شرفي قطاع الت�أمين وتقديم التو�صيات ذات ال�صلة �إلى مجل�س الإدارة.
.5تعيني اخلبري االكتواري
◽ تقديم تو�صيات �إىل جمل�س الإدارة لتعيني اخلبري االكتواري .تتطلب هذه التو�صية احل�صول موافقة كتابيه من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
◽ الت�أكد من امتثال ال�شركة لالقرتاحات والتو�صيات االكتوارية.
◽ مراجعة التقارير االكتوارية وتقديم التو�صيات ذات ال�صلة �إلى المجل�س.
 .6الإ�شراف على ال�ضوابط على العمليات
◽ الت�أكد من �أن ال�شركة لديها مدونة �سلوك مكتوبة معتمدة من قبل مجل�س �إدارتها ل�ضمان �إجراء �أن�شطة ال�شركة بطريقة عادلة و�أخالقية.
 .7جمل�س الإدارة
◽ تقديم تقارير مبا�شرة �إىل جمل�س الإدارة ال تقل عن ربع �سنوي عن �أن�شطتها  ،والق�ضايا والتو�صيات ذات ال�صلة.
◽ توفري و�سيلة ات�صال مفتوحة بين التدقيق الداخلي والمدققين الخارجيين ومجل�س الإدارة.
 .8م�س�ؤوليات �أخرى
◽ و�ضع خطة مف�صلة تو�ضح �أدوارها وم�س�ؤولياتها وتفوي�ضها  ،ب�شرط الموافقة على الخطة للتنفيذ بقرار من مجل�س الإدارة.
◽ مراجعة املعامالت داخل املجموعة ومعامالت الأطراف ذات العالقة.
◽ متابعة الدعاوى الق�ضائية املهمة املقدمة من �أو �ضد ال�شركة وتقدمي التقارير الدورية ذات ال�صلة �إىل املجل�س.
◽ �ضمان اال�ستخدام الأمثل و�ضوابط تكنولوجيا املعلومات الالزمة لتوليد معلومات وبيانات دقيقة وموثوق بها.
◽ �أع�ضاء لجنة التدقيق م�س�ؤولون �أمام م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وم�ساهمي ال�شركة ومجل�س الإدارة عن تنفيذ مواد "الئحة لجنة التدقيق في
الت�أمين" و �/أو �شركات �إعادة الت�أمين وتنفيذ خطة عمل اللجنة ال�صادرة بقرار من مجل�س الإدارة.
◽ ينبغي لأع�ضاء اللجنة � ،أثناء �أدائهم لمهامهم � ،إعطاء �أولوية لم�صالح ال�شركة �ضد �أي اعتبارات �أخرى قد ت�ؤثر على عملهم �أو قراراتهم.
 .9م�س�ؤوليات �أع�ضاء اللجنة الفردية
◽ ح�ضور جميع �أو غالبية اجتماعات اللجنة.
◽ خ�ص�ص وقتًا كاف ًيا للم�شاركة يف �إدارة اجتماعات جلنة التدقيق.
◽ �إبالغ رئي�س اللجنة كتابة �إذا مل يتمكنوا من ح�ضور االجتماع.
◽ احلفاظ على �سرية معلومات ال�شركة املكت�سبة من خالل �أداء واجباتهم وعدم ن�شر املعلومات ال�سرية للم�ساهمني خارج اجلمعية العامة �أو �إىل �أي
طرف �آخر.
◽ �ضمان �سالمة ادارة �ش�ؤون جلنة االجتماعات.
◽ اكت�ساب املهارات والدورات التدريبية الالزمة مل�شاركة و�إدارة �ش�ؤون اللجنة.
◽ امل�شاركة والت�صويت على قرارات اللجنة.
◽ تقدمي الدعم الكامل لرئي�س (ونائب رئي�س) اللجنة في �إعداد جداول �أعمال االجتماعات والت�أكيد على محا�ضر االجتماعات.
◽ �إبالغ �أع�ضاء اللجنة الآخرين ب�أي تغيير في االنظمة والممار�سات القيادية التي ت�ؤثر على دور وم�س�ؤوليات اللجنة .
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وتتكون جلنة املراجعة من ال�سادة:
جلنة املراجعة

كما يف  31دي�سمرب 2019

عبد اهلل احل�سيني

رئي�س جلنة املراجعة

حممد حلمي

ع�ضو

م�صطفى عبداللطيف

ع�ضو

عقدت جلنة املراجعة ثالثة ع�شر �إجتماع ًا خالل  2019بن�سبة ح�ضور  %95من الأع�ضاء %95( .مع التفوي�ضات)
التاريخ

احل�ضور

ن�سبة احل�ضور

ن�سبة احل�ضور مع تفوي�ض

2019/01/01م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/02/26م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/03/19م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/04/18م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/05/02م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/05/14م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/05/19م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/07/18م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/08/04م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/10/29م
(اللجنة احلالية*�شريطة عدم
ممانعة م�ؤ�س�سة النقد*)
2019/11/04م
(اللجنة احلالية)
2019/12/01م
(اللجنة احلالية)
2019/12/19م
(اللجنة احلالية)

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد ال�شوابكة  ،م�شعل املقرن

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،م�شعل املقرن

%67.8

%67.8

عبداهلل احل�سيني  ،حممد حلمي

%67.8

%67.8

عبداهلل احل�سيني  ،حممد حلمي  ،م�صطفى عبداللطيف

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد حلمي  ،م�صطفى عبداللطيف

%100

%100

عبداهلل احل�سيني  ،حممد حلمي  ،م�صطفى عبداللطيف

%100

%100

ال يوجد �أي عالقة مالية �أو عائلية جتمع بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة و جلنة املراجعة .ع�ضو ورئي�س جلنة املراجعة عبداهلل احل�سيني هو ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل.
ناق�شت جلنة املراجعة يف �إجتماعاتها املذكورة �أعاله املهام الرئي�سية التالية:
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽

�إجتمعت مع المراجعين الخارجيين لمناق�شة تقاريرهم وتو�صياتهم.
مراجعة القوائم المالية الربع �سنوية وال�سنوية لل�شركة و من �ضمنها تقارير �إدارة المخاطر والإكتواري و تقرير مع المراجعين الخارجيين وقدمت
تو�صياتها �إلى مجل�س الإدارة.
مراجعة خطة المراجعة الداخلية لعام .2019
مراجعة تقرير �إنجازات المراجعة الداخلية بما في ذلك النتائج والتو�صيات و�سير العمل.
راجعت التقارير الربع �سنوية وال�سنوية المقدمة لمجموعة �أليانز.
مراجعة تقرير الرقابة النظامية بما في ذلك النتائج والإجراءات الت�صحيحية ف�ضال عن ال�شكاوى والق�ضايا القانونية.
مراجعة ن�شاطات المراجعة الداخلية والرقابة النظامية والت�أكد من �إ�ستقالليتهم.
تحديث �سيا�سات و�إجراءات المراجعة الداخلية وقدمت تو�صياتها �إلى مجل�س الإدارة للموافقة.
وافقت على �سيا�سة مكافحة غ�سيل الأموال و�أ�شرفت من خالل الرقابة النظامية على تدريب الموظفين على مكافحة غ�سيل الأموال.
�إ�ستعرا�ض المرا�سالت الهامة مع الهيئات التنظيمية والرقابية بما في ذلك تعليقاتهم وناق�شت الإجراءات المطلوبة مع مجل�س الإدارة.
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◽

تقييم العقود الخارجية بما في ذلك عقود مراجعي الح�سابات الخارجيين والمحامي والإ�ست�شاري الإكتواري كما �أو�صت مجل�س الإدارة بالموافقة
على العقود.

لقد نفذ ق�سم التدقيق الداخلي ت�سع وع�شرون عملية تدقيق ( 10عمليات تدقيق غري مربجمة 13 ،عملية تدقيق نظامية ،ثالث عمليات تدقيق عادية وثالث عمليات
تدريبية) خالل عام � .2019أظهر التقرير وجود  59مالحظة عالية املخاطر والتي مت فع ًال �إتخاذ الإجراءات الالزمة بخ�صو�ص تنفيذ معظمها على �أن يتم �إ�ستكمال ما
تبقى من �إجراءات يف الإطار الزمني املتفق عليه .وقام ق�سم التدقيق الداخلي ب�إ�صدار التقارير والإقرتاحات الالزمة ملعاجلة هذه املالحظات� .شملت عمليات التدقيق
معظم الإدارات يف ال�شركة مبا يف ذلك �إدارة العمليات الت�أمينية ،الإدارة املالية� ،إدارة املوارد الب�شرية� ،إدارة املبيعات� ،إدارة الت�سويق ،و�إدارة �إعادة الت�أمني وال�ش�ؤون
الأكتوارية كما �شملت جميع الأق�سام التابعة لهذة الإدارات .يتم مراجعة تقارير الأن�شطة ال�سنوية ب�شكل دوري من قبل جلنة املراجعة.
نفذت �أنظمة الرقابة الداخلية ب�شكل دقيق وفعال وتتابع جلنة املراجعة اخلا�صة مبجل�س الإدارة ب�شكل منتظم نتائج املراجعة الداخلية لهذة االنظمة .مل تظهر نتائج
املراجعة الداخلية �أي نقاط �ضعف جوهرية يف �أنظمة الرقابة الداخلية.
فيما يلي مكاف�آت اللجنة  -حتى � 07أغ�سط�س 2019م:
ع�ضو جلنة املراجعة

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

عبداهلل احل�سيني

-

13,500

13,500

حممد ال�شوابكة

36,129

12,000

48,129

م�شعل املقرن

36,129

13,500

49,629

املجموع

72,258

39,000

111,258

مكاف�آت اللجنة من � 03سبتمرب 2019م *�شريطة عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد* �إىل  31دي�سمرب 2019م:
ع�ضو جلنة املراجعة

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

عبداهلل احل�سيني

-

6,000

6,000

حممد حلمي

24,000

6,000

30,000

م�صطفى عبداللطيف

24,000

4,500

28,500

املجموع

48,000

16,500

64,500

جلنة الإ�ستثمار
ً
من واجبات جلنة الإ�ستثمارالإعداد واملراجعة واملوافقة على �سيا�سة اال�ستثمار اخلا�صة بال�شركة وو�ضع �إ�سرتاتيجية الإ�ستثمار وفقا ل�سيا�سة الإ�ستثماراملعتمدة من
قبل جمل�س الإدارة واملتوافقة مع لوائح و�أنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
تت�ضمن مهام و م�س�ؤوليات جلنة الإ�ستثمار ما يلي:
◽ تقييم �إقتراحات الإ�ستثمار المقدمة من الإدارة العليا.
◽ �صياغة �سيا�سة اال�ستثمار ومراجعة تنفيذ الأن�شطة اال�ستثمارية على �أ�سا�س دوري .ت�شمل هذه الأن�شطة على �سبيل المثال ال الح�صر:
	•مراجعة �أداء كل فئة �أ�صول.
	•مراقبة خماطر ال�سيا�سة ب�شكل عام.
	•تقدمي تقرير مراجعة �أداء ملجل�س الإدارة.
◽ مراجعة �سيا�سات و�إجراءات ال�شركة المتعلقة باال�ستثمار على �أ�سا�س �سنوي �أو دوري والتو�صية بالتعديالت التي تطر�أ عليها.
◽ و�ضع �إ�ستراتيجية الإ�ستثمار بالتوافق مع �سيا�سة الإ�ستثمار الموافق عليها من قبل مجل�س الإدارة.
◽ الت�أكد من التنفيذ ال�سليم ل�سيا�سة � /أ�ستراتيجية الإ�ستثمارعلى �أ�سا�س ربع �سنوي.
◽ و�ضع و مراجعة مبادىء الإ�ستثمار لل�شركة.
◽ و�ضع و مراجعة معايير جودة �إ�ستراتيجية ال�شركة للإ�ستثمار.
◽ و�ضع ومراجعة المبادىء التوجيهية لهيكلية محفظة ال�شركة.
◽ مراجعة تحليل الأ�سواق المالي المح�ضر من قبل ق�سم الإ�ستثمار و مدير الأ�صول.
◽ مراجعة دخل الإ�ستثمار و �أدا�ؤه وفق الخطة المو�ضوعة.
◽ �ضمان التزام جميع الأن�شطة اال�ستثمارية بمتطلبات الئحة اال�ستثمار ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�أي قوانين ولوائح �أخرى �سارية.
◽ مراجعة التقرير ال�شهري الذي �أعدته الإدارة فيما يتعلق ب�أن�شطة الفترة وهيكل المحفظة وتكوينها والتعر�ض للمخاطر وتفا�صيل �أي حدود تنظيمية
�أو داخلية خرقت خالل الفترة وكذلك الإجراءات المتخذة ؛ الأن�شطة المخططة للم�ستقبل.
◽ مراجعة مخاطر ال�سوق  ،والتي ي�شار �إليها � ً
أي�ضا با�سم "عدم تطابق مخاطر الأ�صول"  ،والتي تن�ش�أ في جميع الحاالت التي تنحرف فيها الأ�صول
عن االلتزامات �أو قد تنحرف في �سيناريوهات معاك�سة .تقريبا �أي نوع من اال�ستثمار لديه مخاطر ال�سوق الكامنة  ،مثل مخاطر الأ�سهم  ،ومخاطر
انت�شار  ،ومخاطر معدل  ،ومخاطر ال�سيولة مخاطر الممتلكات �أو مخاطر العملة  ،بالإ�ضافة �إلى التعر�ض ل�سعر خالية من المخاطر .تتعر�ض
المطلوبات � ً
أي�ضا على الأقل لتحركات �سعر الفائدة الخالي من المخاطر الم�ستخدم للخ�صم وقد تعتمد على عوامل مخاطر ال�سوق الأخرى في حالة
الم�شاركة في �أعمال الحياة .وبالتالي  ،قد تن�ش�أ مخاطر ال�سوق ب�سبب �أن�شطة االكتتاب وكذلك ب�سبب ا�ستراتيجيات اال�ستثمار في جميع المحافظ.
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وتت�ألف اللجنة من ال�سادة الأع�ضاء:
جلنة الإ�ستثمار

كما يف  31دي�سمرب 2019

ه�شام الراي�سي

رئي�س جلنة الإ�ستثمار

كامل املنجد

ع�ضو

با�سل بن جرب
�أندريا�س برونر

ع�ضو
ع�ضو

عادل مالوي

ع�ضو

عقدت جلنة اال�ستثمار خم�سة �إجتماعات خالل 2019م بن�سبة ح�ضور بلغت .%91.7
التاريخ

احل�ضور

ن�سبة احل�ضور

ن�سبة احل�ضور مع تفوي�ض

2019/01/21م (اللجنة
ال�سابقة)
2019/04/09م (اللجنة
ال�سابقة)
2019/05/14م (اللجنة
ال�سابقة)
2019/07/22م (اللجنة
ال�سابقة)
2019/11/22م (اللجنة
احلالية)

�أنطوان عي�سى ،عادل مالوي ،ه�شام الراي�سي

%100

%100

�أنطوان عي�سى ،عادل مالوي ،ه�شام الراي�سي

%100

%100

�أنطوان عي�سى ،عادل مالوي

%66.7

%66.7

�أنطوان عي�سى ،عادل مالوي

%66.7

%66.7

ه�شام الراي�سي ،عادل مالوي ،كامل املنجد ،با�سل بن جرب� ،أندريا�س برونر

%100

%100

ناق�شت جلنة الإ�ستثمار يف �إجتماعاتها املذكورة �أعاله املهام الرئي�سية التالية:
◽ ا�ستعرا�ض هيكلية محفظة ال�شركة.
◽ ا�ستعرا�ض الأداء اال�ستثماري لل�شركة.
◽ تحقق عام من معامالت لل�شركة.
◽ ا�ستعرا�ض خيارات العقارات الم�ستقبلية.
◽ ناق�شت العرو�ض العقارية المقدمة بخ�صو�ص تملك (�شراء) مبنى جديد لمركز ال�شركة الرئي�سي
فيما يلي مكاف�آت اللجنة حتى � 07أغ�سط�س 2019م:
ع�ضو جلنة الإ�ستثمار

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

�أنطوان عي�سى

-

6,000

6,000

عادل مالوي

-

6,000

6,000

ه�شام الراي�سي

-

3,000

3,000

املجموع (ر�.س)

-

15,000

15,000

مكاف�آت اللجنة من � 03سبتمرب2019م *�شريطة عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد حتى  31دي�سمرب 2019م:
ع�ضو جلنة الإ�ستثمار

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

ه�شام الراي�سي

-

1,500

1,500

عادل مالوي

-

1,500

1,500

كامل املنجد

-

1,500

1,500

�أندريا�س برونر

-

1,500

1,500

با�سل بن جرب

-

1,500

1,500

املجموع (ر�.س)

-

7,500

7,500

30

جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
�إن واجبات وم�س�ؤوليات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت هي كما يلي:
◽ لتو�صية بالتعيينات في مجل�س الإدارة تعيينات الع�ضوية في مجل�س الإدارة وكبار التنفيذيين وف ًقا لل�سيا�سات والمعايير المعتمدة .ت�ضمن اللجنة
عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته �أو �أي جريمة تم�س ال�شرف �أو الأمانة لهذه الع�ضوية.
◽ مراجعة هيكل وتكوين مجل�س الإدارة بانتظام والتو�صية بالتغييرات.
◽ تقييم ومراقبة ا�ستقاللية �أع�ضاء مجل�س الإدارة ولجانه والت�أكد من عدم وجود �أي ت�ضارب في الم�صالح  ،بما في ذلك �ضمان ا�ستقاللية الأع�ضاء
الم�ستقلين  ،على الأقل �سنو ًيا.
◽ تحديد نقاط القوة وال�ضعف في مجل�س الإدارة واللجان والتو�صية بالعالجات.
◽ �إعداد و�صف للقدرات والم�ؤهالت المطلوبة للع�ضوية في مجل�س الإدارة  ،بما في ذلك الوقت الذي يجب �أن يحجزه ع�ضو مجل�س الإدارة لأن�شطة
المجل�س.
◽ و�ضع �سيا�سات وا�ضحة فيما يتعلق بتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة ولجانه والأن�شطة العليا.
◽ تقييم �أداء �أع�ضاء مجل�س الإدارة واللجان ب�شكل منتظم (مرة واحدة على الأقل �سنو ًيا).
◽ اعتماد وتقييم خطط و�سيا�سات وبرامج التعوي�ضات والخالفة لل�شركة.
◽ تقديم تو�صيات �إلى مجل�س الإدارة فيما يتعلق باختيار وعزل �أع�ضاء كبار التنفيذيين.
◽ تقديم التو�صيات لمجل�س الإدارة ب�ش�أن مختلف الق�ضايا المتعلقة بالتعيين والمكاف�آت.
◽ ت�أكد من �أن مراجعة الأجور ال�سنوية تتم ب�شكل م�ستقل عن الإدارة التنفيذية (من خالل المراجعة الداخلية �أو �شركة متخ�ص�صة خارجية).
◽ مراجعة �سيا�سات و�إجراءات الموارد الب�شرية على �أ�سا�س �سنوي �أو دوري والتو�صية بتعديالت عليها.
تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ال�سادة الأع�ضاء:
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

كما يف  31دي�سمرب 2019

كامل املنجد

رئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

عبداهلل احل�سيني

ع�ضو

�أنطوان عي�سى

ع�ضو

مازن التميمي

ع�ضو

ه�شام الراي�سي

ع�ضو

عقدت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت �أربعة �إجتماعات خالل  2019بن�سبة ح�ضور بلغت .%100
التاريخ

احل�ضور

ن�سبة احل�ضور

ن�سبة احل�ضور مع تفوي�ض

2019/01/21م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/05/15م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/06/20م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/11/05م
(اللجنة احلالية)

الوليد الدريعان ،عبد اهلل احل�سيني� ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي

%100

%100

الوليد الدريعان ،عبد اهلل احل�سيني� ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي

%100

%100

الوليد الدريعان ،عبد اهلل احل�سيني� ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي

%100

%100

كامل املنجد ،عبد اهلل احل�سيني� ،أنطوان عي�سى ،مازن التميمي ،ه�شام الراي�سي

%100

%100

ناق�شت جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف �إجتماعاتها املذكورة �أعاله املهام الرئي�سية التالية:
◽ مراجعة م�ؤهالت و�أع�ضاء مجل�س الإدارة الجدد
◽ مراجعة مكاف�آت �أع�ضاء مجل�س الإدارة التي ظلت دون تغيير وكذلك الأع�ضاء الم�ستقلين وقدمت التو�صيات �إلى مجل�س الإدارة.
◽ مراجعة مكاف�آت كبار التنفيذيين لعام  2019بالإ�ضافة �إلى �آلية تعديل المكاف�آت والمبالغ لل�شركة وناق�شتها مع مجل�س الإدارة للموافقة عليها.
◽ مراجعة مكاف�آت كبار التنفيذيين و�آلية المكاف�آت والمبالغ لل�شركة وناق�شها مع مجل�س الإدارة للموافقة عليها.
◽ مراجعة المكاف�آت وا�ستحقاقات الموظفين.
◽ مراجعة التحديثات على هيكل ال�شركة وتوظيف المديرين التنفيذيين الجدد والمنا�صب الرئي�سية.
◽ راقب با�ستمرار حالة ال�سعودة.
◽ تراقب با�ستمرار البرنامج التدريبي لل�شركة.
◽ مراجعة �أثر ال�ضرائب الجديدة المفرو�ضة على غير ال�سعوديين.
◽ بد�أ تقييم �أداء مجل�س الإدارة واللجان الذاتية لعام .2018
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فيما يلي مكاف�آت اللجنة حتى � 07أغ�سط�س 2019م:
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

الوليد الدريعان

-

4,500

4,500

عبداهلل احل�سيني

-

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

4,500

18,000

18,000

�أنطوان عي�سى
مازن التميمي
املجموع (ر�.س)

-

مكاف�آت اللجنة من � 03سبتمرب2019م *�شريطة عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد حتى  31دي�سمرب 2019م:
ر�سوم احل�ضور (ر�.س)
املكاف�أة ال�سنوية الثابتة
ع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

املجموع (ر�.س)

كامل املنجد

-

1,500

1,500

عبداهلل احل�سيني

-

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

املجموع (ر�.س)

-

7,500

7,500

انطوان عي�سى
ه�شام الراي�سي
مازن التميمي

جلنة املخاطر
تهدف اللجنة �إىل الإ�شراف على وظيفة �إدارة املخاطر و�ضمان حتديد املخاطر التي قد تهدد ال�شركة واملحافظة املقبولة عليها.
�إن واجبات وم�س�ؤوليات جلنة املخاطر هي كما يلي:
◽ تحديد المخاطر التي قد تهدد ال�شركة والمحافظة على المخاطر مقبولة بالن�سبة لل�شركة.
◽ الإ�شراف على نظام �إدارة المخاطر وتقييم فعاليتها.
◽ تحديد ا�ستراتيجية �شاملة ل�شركة �إدارة المخاطر ،والإ�شراف على تنفيذها ،ومراجعتها وتحديثها على �أ�سا�س منتظم مع مراعاة التطورات
الداخلية والخارجية لل�شركة.
◽ مراجعة �سيا�سات �إدارة المخاطر.
◽ �إعادة تقييم قدرة تحمل وتعر�ض ال�شركة للخطر على �أ�سا�س منتظم (على �سبيل المثال من خالل تمارين اختبار التحمل).
◽ تقديم التقارير �إلى مجل�س الإدارة حول التعر�ض للمخاطر والتو�صية باتخاذ �إجراءات لإدارتها.
◽ تقديم الم�شورة للمجل�س ب�ش�أن الق�ضايا المتعلقة ب�إدارة المخاطر.
ي�شمل نطاق جلنة املخاطر فئات املخاطر �أدناه مع فئاتها الفرعية التالية:
◽ خماطر ال�سوق :مخاطر �أ�سعار الفائدة ومخاطر الأ�سهم ومخاطر الممتلكات ومخاطر العمالت ومخاطر االنت�شار ومخاطر ال�سيولة.
◽ مخاطر تق�صير الطرف المقابل� :إعادة الت�أمين والتركيز والأطراف المقابلة الأخرى ومخاطر االئتمان.
◽ االكتتاب لمنتجات الت�أمين العام :الت�سعير (عام)  ،الت�سعير (ال�صحة)  ،الحجز (عام)  ،الحجز (ال�صحة)  ،الكوارث العامة و�إنتهاء المدة.
◽ الإكتتاب لمنتجات الت�أمين على الحياة :الوفيات  ،طول العمر  ،االعتالل والإعاقة  ،الفا�صل  ،الم�صاريف والكوارث.
◽ المخاطر اال�ستراتيجية :الأعمال  ،ال�سوق  /الدولة وال�سمعة.
◽ المخاطر الت�شغيلية :االحتيال الداخلي  ،االحتيال الخارجي  ،الموارد الب�شرية  ،الأ�ضرار المادية  ،الهجمات الإلكترونية  ،تعطل النظام  ،جودة
البيانات و�إدارة العمليات
◽ المخرجات االكتوارية :الحجز والت�أمين على غير الحياة والت�أمين على الحياة و�إعادة الت�أمين والمالءة.
◽ الرقابة :الإدارة العليا � ،إدارة المخاطر  ،االمتثال  ،التدقيق  ،الإدارة الت�شغيلية.
◽ �سلوك الأعمال :تطوير المنتجات  ،والإف�صاح عن ترويج المنتجات والمبيعات  ،والمطالبات  ،وال�شكاوى وحماية الخ�صو�صية
◽ الرقابة ومكافحة غ�سل الأموال :املخاطر الرقابية  ،مكافحة غ�سل الأموال.
تت�ألف جلنة املخاطر من ال�سادة الأع�ضاء:
جلنة املخاطر

كما يف  31دي�سمرب 2019م

با�سل بن جرب

رئي�س جلنة املخاطر

�إيرف قلوقوين

ع�ضو

عادل مالوي

ع�ضو
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عقدت جلنة املخاطر �أربعة �إجتماعات خالل 2019م بن�سبة ح�ضور بلغت .%83.3
التاريخ

احل�ضور

ن�سبة احل�ضور

ن�سبة احل�ضور مع تفوي�ض

2019/04/09م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/05/14م
(اللجنة ال�سابقة)
2019/10/29م
(اللجنة احلالية)
2019/11/22م
(اللجنة احلالية)

مازن التميمي ،عبداهلل احل�سيني

%66.7

%66.7

مازن التميمي ،عبداهلل احل�سيني

%66.7

%66.7

با�سل بن جرب� ،إيرف قلوقوين  ،عادل مالوي

%100

%100

با�سل بن جرب� ،إيرف قلوقوين  ،عادل مالوي

%100

%100

ناق�شت جلنة املخاطر يف �إجتماعاتها املذكورة �أعاله املهام الرئي�سية التالية:
◽ مراقبة ملف المخاطر والتعر�ض لها لل�شركة.
◽ مراقبة �سير عمل �إدارة المخاطر ب�شكل منتظم.
◽ مراقبة حالة المالءة القانونية ب�شكل منتظم.
◽ مراقبة تقييم المخاطر العالية ب�شكل منتظم
◽ مناق�شة ومراجعة المخاطر الت�شغيلية
◽ مراجعة مخاطر الإكتتاب
فيما يلي مكاف�آت اللجنة حتى � 07أغ�سط�س 2019م:
ع�ضو جلنة املخاطر

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

عبداهلل احل�سيني

-

3,000

3,000

ه�شام الراي�سي

-

-

-

مازن التميمي

-

3,000

3,000

املجموع (ر�.س)

-

6,000

6,000

مكاف�آت اللجنة من � 03سبتمرب 2019م *�شريطة عدم ممانعة م�ؤئئ�سة النقد* �إىل  31دي�سمرب 2019م:
ع�ضو جلنة املخاطر

املكاف�أة ال�سنوية الثابتة

ر�سوم احل�ضور (ر�.س)

املجموع (ر�.س)

با�سل بن جرب

-

3,000

3,000

�إيرف قلوقوين

-

3,000

3,000

عادل مالوي

-

3,000

3,000

املجموع (ر�.س)

-

9,000

9,000

ذ) �إدارة املخاطر

خالل عام  ،2019جنحت ال�شركة يف دمج �أن�شطة �إدارة املخاطر يف ا�سرتاتيجية ال�شركة و�أهدافها ،وذلك للحفاظ على حقوق م�ساهمي ال�شركة .لدى ال�شركة
ا�سرتاتيجية كاملة لإدارة املخاطر ولفهمها والتحكم بجميع م�ستويات اخلطر النا�شئ من كافة �أعمال ال�شركة .تعتمد هذه الإ�سرتاتيجية على ت�أثري تقلبات ال�سوق
واخلربات املتوفرة يف التعامل مع املخاطر املتكررة التي تتعر�ض لها ال�شركة .و ال تعتمد على اخلطر الناجت من عمل واحد بل متتد لت�شمل جميع املخاطر املحتملة.
و قد ق�سمت املخاطر على النحو التايل:
املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة الناجتة من ف�شل يف النظام �أو الرقابة ,الإختال�س والأخطاء الب�شرية ,والتي ميكن �أن تنتج عنها خ�سارة مالية وفقدان لل�سمعة ,وعواقب
تنظيمية وقانونية .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر العمليات من خالل ال�ضوابط املنا�سبة ,وف�صل املهام واملراقبة الداخلية ومت�ضمنة التدقيق الداخلي والرقابة النظامية.
خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة ب�إلتزاماتها املالية .يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة ب�شكل
دوري  ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء ب�إلتزاماتها حال ن�شوئها .
�إدارة خماطر املطالبات
تن�ش�أ �إدارة املطالبات يف ال�شركة عند حدوث حاالت غري دقيقة �أو غري مكتملة لالحتياطيات �أو ت�سويات املطالبات �أو �ضعف يف جودة اخلدمة �أو الأفراط يف تكاليف
�إدارة املطالبات.
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و�ضع االحتياطيات وخماطر االحتياطيات النهائية
تن�ش�أ خماطر االحتياطيات وخماطر االحتياطيات النهائية يف ال�شركة عندما تكون مطالبات الت�أمني النا�شئة غري كافية وذلك من خالل التنب�ؤات الغري دقيقة �أو
من خالل تكوين خم�ص�صات غري كافية للم�صروفات والديون امل�شكوك يف حت�صيلها لإعادة الت�أمني
خماطر الإئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء ب�ألتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية.
خماطر معدل الفائدة
تن�ش�أ خماطر �سعر الفائدة من احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار الفائدة على الربحية امل�ستقبلية �أو القيم العادلة للأدوات املالية .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار
الفائدة على �أر�صدة البنوك اخلا�صة بها واال�ستثمارات املتاحة للبيع.
خماطر �أ�سعار العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن �إحتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر
�أ�سعار العموالت ب�ش�أن الأر�صدة لدى البنوك والإ�ستثمارات املتاحة للبيع.
خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق يف خماطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق (غري تلك الناجتة من خماطر
�أ�سعار العمولة �أو خماطر العمالت)� ,سواء حدثت تلك التغريات ب�سبب عوامل تتعلق بالأداة املالية املعينة �أو مب�صدرها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأدوات املالية
املماثلة املتداولة يف ال�سوق.حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق عن طريق الإحتفاظ مبحفظة �إ�ستثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت يف الأ�سواق املالية.
خماطر �أ�سعار ال�صناديق
خماطر �أ�سعار ال�صناديق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�سبب تغريات يف �صايف قيمة املوجودات التي يتم حتديدها من
قبل مديري ال�صناديق .
خماطر الت�أمني
�إن املخاطر مبوجب عقد ت�أمني متثل املخاطر بوقوع حادث ما م�ؤمن عليه مع عدم الت�أكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث .تتمثل املخاطر
الرئي�سية التي تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود يف املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني .ويخ�ضع ذلك لتكرار
وحجم املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة �أكرث من تلك املقدرة �أ�صال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل.
�إدارة ر�أ�س املال
تو�ضع �أهداف من قبل ال�شركة للحفاظ على توازن ن�سب ر�أ�س املال وذلك لدعم �أهداف ال�شركة وزيادة الفائدة للم�ساهمني .تقوم ال�شركة ب�إدارة متطلبات ر�أ�س
املال وذلك بتقدير النق�ص بني م�ستويات ر�أ�س املال املعلن عنها واملطلوبة ب�إنتظام.
القيمة العادلة للأدوات املالية
تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية� .إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف
راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .يفرت�ض تعريف القيمة العادلة ب�أن املن�ش�أة قادرة على العمل وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،مع عدم وجود نية �أو حاجة
لت�صفيتها� ،أو �إجراء تخفي�ض حاد يف م�ستوى عملياتها �أو القيام ب�أية تعامالت ب�شروط لها ت�أثري عك�سي.

ر) الزكاة واملدفوعات القانونية

لقد خ�ص�صت �شركة �أليانزال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين مبلغ ًا قدره  10.2مليون ريال �سعودي للزكاة وال�ضرائب �سنة  2019مقارن ًة بـ  7.9مليون ريال
�سعودي يف  .2018و يف اجلدول التايل قائمة باملدفوعات القانونية للعام املنتهي يف  31دي�سمرب (2019املبالغ املحملة يف  2019واملبالغ املدفوعة حتى  31دي�سمرب
)2019
2019

املبالغ باملليون ريال �سعودي

املدفوعه

2018
*املحملة

املدفوعه

2017
*املحملة

املدفوعه
-

-

2016
*املحملة

ر�سوم جمركيه

-

-

الزكاة وال�ضرائب

5.6

10.2

5.5

م�صاريف امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية 7.6

7.6

7.3

7.3

ت�أ�شريات الدخول و جوازات �سفر

1.3

1.3

1.2

1.2

0.3

تكاليف الفح�ص والإ�شراف

7

7

6.5

4.9

5.4

6.1

املجموع

21.5

26.1

20.5

21.3

15.0

19.4

2015
املحملة*

-

-

-

-

7.6

5.3

5.2

7.9

3.9

3.1

2.5

5.4

5.4

0.4

0.3

0.2
5.4

4

14.0

12.1

* امل�صاريف املحملة متثل املبالغ امل�ستحقة حتى  31دي�سمرب ، 2019بالإ�ضافه �إىل �أي مبالغ اخرى مدفوعه مرتبطة بعام  ، 2018فهي �إجمايل املبالغ املحملة كم�صاريف عن ال�سنة املنتهيه يف  31دي�سمرب ( 2019م�ستحق ومدفوع).
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 .11اخلطط امل�ستقبلية

�سوف تتابع ال�شركة �إ�سرتاتيجية التجديد والنمو يف ال�سوق متا�شي ُا مع ر�ؤيتها وفقا للإ�سرتاتيجية التالية:

زيادة ر�أ�س املال :يف عام  ، 2020تخطط ال�شركة لزيادة ر�أ�س مالها من خالل �إ�صدار حقوق بقيمة  400،000،000ريال �سعودي لي�صبح  600،000،000ريال
�سعودي .ح�صلت ال�شركة على موافقة هيئة ال�سوق املالية بتاريخ  1441/7/9هـ املوافق  4مار�س  2020م  ،و�ست�ساعد هذه الزيادة ال�شركة على حتقيق خطط النمو
والتطوير.
تطوير الت�أمني ال�صحي وت�أمني ال�سيارات :بالتوافق مع �إ�سرتاتيجية املخاطر لعام � 2020سوف ت�ستمر ال�شركة يف بتطبيق امل�ستوى االعايل من املعايري التقنية
والتوجيهات بالتوافق مع �إ�سرتاتيجية املخاطر ،كما �سرتاقب الربحية وفق ًا لقطاعات العمل و تعدل �إ�سرتاتيجية الت�سعري عند ال�ضرورة� .ستقوم ال�شركة �أي�ض ًا
ب�ضمان متطلبات �إحتياط تقنية م�ضمونة و�سليمة .كما �سيتم الرتكيز على النمو ب�شكل �أف�ضل يف قطاع �سوق الت�أمني ال�صحي.
احللول الإلكرتونية� :ستقوم ال�شركة يف  2020بتب�سيط املبادرات الرقمية لتعزيز ر�ضا العمالء و�ضمان توفري جتربة �أف�ضل للعمالء ،مما ينبغي �أن ي�ساهم يف زيادة
ثبات املحفظة.
تنمية مهارات املوظفني :خالل عام � 2020ستوا�صل ال�شركة ا�ستثماراتها يف املوارد الب�شرية لأ�ستقطاب وتطوير املواهب ال�شابة و�إعداد جيل امل�ستقبل من املدراء.
تقوم ال�شركة على �أ�سا�س بناء م�سريات وظيفية وا�ضحة وبرامج تدريبية مف�صلة لتحقيق الر�ضا و الكفاءة بني املوظفني .املراجعون اخلارجيون واملقايي�س احل�سابية.
ال�شركات� :إ�ستمرارية �إعطاء ت�أمني ال�شركات الأولوية الق�صوى لل�شركة .خالل عام � ،2020ستقوم ال�شركة تو�سيع نطاق عالقاتها مع الو�سطاء الرئي�سيني لبناء
�شراكة قوية ودائمة من خالل معايري خدمة متفق عليها ،كما �سرتكز ال�شركة على العقود العاملية مثل الت�أمني الإئتماين.
البيع املبا�شر :خالل � 2020سوف تركز ال�شركة على النمو من ناحية عدد موظفي املبيعات بالإ�ضافة �إىل نقاط البيع .وبهذا تو�سع ال�شركة جمال ات�صالها بفئات
العمالء املختلفة و�ستوا�صل تدريب فريق املبيعات لت�ضمن �أعلى م�ستوى من اخلدمات.
الت�أمني البنكي� :سوف يكون تركيز ال�شركة يف  2020على حت�سني �إنتاجية وكالة الت�أمني البنكي وال�شركات عرب تعزيز عالقة �شريكنا البنك ال�سعودي الفرن�سي مع
قاعدة عمالئه التجارية وال�شركات

 .12املراجعون اخلارجيون واملقايي�س احل�سابية

يف عام  ،2019وافقت اجلمعية العمومية العادية على تو�صيات جمل�س الإدارة ب�ش�أن جتديد تعيني (بي دبليو �سي) و تعيني (بي كي اف الب�سام ) للقيام بدور م�شرتك
كمراجعي ح�سابات خارجيني لل�شركة للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  2019م .وقد مت تعيني مراجعي احل�سابات اخلارجيني على �إقرتاحات جلنة املراجعة بعد
الإطالع على عطاءات مقدمة من �شركات تدقيق خمتلفة .مت �إعداد القوائم املالية للعام املايل املنتهي يف  31دي�سمرب  2019م وفقا للمعايري الدولية العاملية للتقارير
املالية ( )IFRSطبق ًا للتغيريات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بالزكاة و�ضريبة الدخل .يرى املراجعون امل�ستقلون اخلارجيون �أن القوائم
املالية تظهر بعدل يف كافه النواحي اجلوهرية ،املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  2019ونتائج اعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنه املنتهية يف حينه وفقا للمعايري
الدولية العاملية للتقارير املالية ( )IFRSطبق ًا للتغيريات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بالزكاة و�ضريبة الدخل.

 .13الهيئة ال�شرعية

تت�ألف هيئة ال�شرعية التابعة لل�شركة من كل من:
د .حممد علي القاري
ال�شيخ
عبداهلل بن �سليمان املنيع
ال�شيخ
د .عبد ال�ستار �أبوغدة
ال�شيخ
�إن دور الهيئة هو مراجعة واملوافقة على برامج ال�شركة للحماية والإدخار على �أنها برامج متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.

 .14طلب ال�شركة ل�سجالت امل�ساهمني
#
1

تاريخ الطلب
2019/02/26

تاريخ بدء امللكية
2018/12/31

ال�سبب
طلب ال�سجل لإعداد تقرير جمل�س الإدارة للعام .2018

2

2019/05/14

2019/05/15

طللب ال�سجل للتح�ضري لإجتماع اجلمعية العمومية.

3

2019/07/30

2019/07/31

طللب ال�سجل للتح�ضري لإجتماع اجلمعية العمومية.

4

2019/09/16

2019/09/15

طللب ال�سجل لإجرائات اخرى متعلقة بعمليات زيادة ر�أ�س املال.
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� .14إقرار ال�شركة

تقر �أليانز ال�سعودي الفرن�سي مبا يلي :
◽ تقر �أليانز ال�سعودي الفرن�سي بما يلي :
◽ لم يكن هناك �أي قرو�ض على ال�شركة خالل عام .2019
◽ ال يوجد هناك �أي قرو�ض قائمة على ال�شركة كما في .2019
◽ ال توجد �أدوات دين قابلة للتحويل �أو �أوراق مالية تعاقدية �أو مذكرات حقوق �إكتتاب �أو حقوق م�شابهة لها �أ�صدرتها �أو منحتها ال�شركة خالل عام
.2019
◽ لم تقم ال�شركة ب�إ�سترداد� ،شراء �أو �إلغاء �أي �أدوات دين قابلة للإ�سترداد خالل عام .2019
◽ ال تملك ال�شركة �أي �أ�سهم خزينة.

� .15إقرار جمل�س الإدارة

يقر جمل�س الإدارة مبا يلي :
◽ �أنه مت �إعداد �سجالت احل�سابات بال�شكل ال�صحيح.
◽ �أن نظام الرقابة الداخلية �أعد على �أ�س�س �سليمة و مت تنفيذه بفاعلية.
◽ �أنه ال يوجد �أي �شك يذكر ِب�ش�أن قدرة ال�شركة على موا�صلة ن�شاطها.
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تقرير املراجع امل�ستقل
�إىل م�ساهمي �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
الر�أي

لقد قمنا مبراجعة القوائم املالية ل�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين ("ال�شركة") ،والتي ت�شتمل على قائمة املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2019
وقوائم الدخل والدخل ال�شامل والتغريات يف حقوق امللكية والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ ،واالي�ضاحات حول القوائم املالية ،التي تت�ضمن
ملخ�ص ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة واملعلومات التف�سريية الأخرى.
يف ر�أينا� ،أن القوائم املالية املرفقة تظهر ب�صورة عادلة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب  ،2019و�أداءها املايل وتدفقاتها
النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفق ًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري واال�صدارات الأخرى ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونني (ي�شار اليهما جمتمعة باملعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية).

�أ�سا�س الر�أي

لقد قمنا مبراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية� .إن م�س�ؤوليتنا مبوجب هذه املعايري مت تو�ضيحها يف تقريرنا بالتف�صيل يف
ق�سم م�س�ؤوليات املراجعني حول مراجعة القوائم املالية� .إننا م�ستقلون عن ال�شركة وفق ًا لقواعد �سلوك و�آداب املهنة املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية املتعلقة
مبراجعتنا للقوائم املالية ،كما التزمنا مب�س�ؤوليتنا الأخالقية االخرى وفق ًا لهذه القواعد .نعتقد �أن �أدلة املراجعة التي مت احل�صول عليها كافية ومنا�سبة ك�أ�سا�س
لإبداء ر�أينا.

الأمور الرئي�سية للمراجعة

�إن �أمور املراجعة الرئي�سية هي تلك الأمور التي كانت ،وفق ًا حلكمنا املهني ،لها �أهمية جوهرية �أثناء مراجعتنا للقوائم املالية للفرتة احلالية .وقد مت تناول هذه
الأمور يف �سياق مراجعتنا للقوائم املالية ككل ،وعند �إبداء ر�أينا حولها ،وال نقدم ر�أي ًا منف�صال حول هذه الأمور .فيما يلي و�صف لكل �أمر من �أمور املراجعة
الرئي�سية وكيفية تناول مراجعتنا لهذه الأمور يف ذلك ال�سياق:
�أمور املراجعة الرئي�سية

كيفية التعامل مع الأمر يف عملية املراجعة

تقييم مطلوبات املطالبات النهائية الناجتة من عقود الت�أمني

قمنا بتنفيذ الإجراءات التالية:
	•قمنا بفهم وتقييم واختبار ال�ضوابط الرئي�سية حول معاجلة املطالبات وعمليات تكوين
املخ�ص�صات.
	•قمنا بتقييم كفاءة وقدرة ومو�ضوعية خبري الإدارة بنا ًء على م�ؤهالته املهنية وخرباته
وتقييم مدى ا�ستقالله.
ّ
	•قمنا باختبارات جوهرية للمبالغ امل�سجلة بعينة من املطالبات املبلغ عنها وامل�سددة ،مبا
فيها مقارنة مبالغ املطالبات حتت الت�سوية مع امل�ستندات امل�ؤدية املنا�سبة لتقييم �صحة
تقييم احتياطيات املطالبات حتت الت�سوية.
كاف لتقييم نزاهة و�سالمة البيانات امل�ستخدمة كمدخالت
	•احل�صول على دليل مراجعة ٍ
يف التقييمات االكتوارية ،وقمنا باختبار على �أ�سا�س العينة ،دقة واكتمال بيانات املطالبات
الأ�سا�سية امل�ستخدمة من قبل خبري الإدارة عند تقدير املطالبات املتكبدة غري املب ّلغ عنها
مقارنة بال�سجالت املحا�سبية والأخرى.
ولغر�ض الت�أكد من الطرق واالفرتا�ضات التي ا�ستخدمتها الإدارة ،قمنا باال�ستعانة باخلبري
(االكتواري) الداخلي يف فهم وتقييم املمار�سات االكتوارية لل�شركة واملخ�ص�صات املكونة.
وح�صلنا على قناعة حول التقرير االكتواري ال�صادر من قبل خبري الإدارة  ،وذلك من خالل
القيام مبا يلي:
 .1تقييم ما �إذا كانت املنهجيات االكتوارية لل�شركة تتما�شى مع املمار�سات االكتوارية
املتعارف عليها ومع ال�سنوات ال�سابقة .ح�صلنا على تف�سريات كافية من الإدارة عن �أية
اختالفات جوهرية.
 .2تقييم معقولية االفرتا�ضات االكتوارية الرئي�سية مبا يف ذلك ن�سب املطالبات ،وتكرار
وحدة املطالبات املتوقعة .قمنا بالت�أكد من هذه االفرتا�ضات من خالل مقارنتها مع
توقعاتنا بنا ًء على خربة ال�شركة ال�سابقة واملنحنيات احلالية ومعرفتنا بال�صناعة. ،
 .3فح�ص مدى مالءمة طرق االحت�ساب واملنهجية جنب ًا �إىل جنب مع االفرتا�ضات
امل�ستخدمة وحتليل احل�سا�سية املنفذ.
	•تقييم مدى كفاية ومالئمة الإف�صاحات ذات العالقة يف القوائم املالية.

كما يف  31دي�سمرب  ،2019بلغ �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية مبا يف ذلك املطالبات
املتكبدة وغري املبلغ عنها  620.8مليون ريال �سعودي كما هو مبني يف الإي�ضاح رقم  14حول
القوائم املالية.
يت�ضمن تقدير املطلوبات من عقود الت�أمني درجة عالية من ممار�سة الأحكام� .إن املطلوبات
مت تقديرها بنا ًء على �أف�ضل تقدير للتكلفة النهائية لكل املطالبات املتكبدة ومل يتم ت�سويتها
حتى تاريخ التقرير� ،سوا ًء مت الإبالغ عنها �أم ال ،بالإ�ضافة �إىل تكاليف معاجلة املطالبات
املتعلقة بها.
ت�ستخدم ال�شركة ب�شكل رئي�سي خبري اكتواري ("خبري الإدارة") لتزويدها بتقدير عن هذه
املطلوبات مت ا�ستخدام جمموعة من الطرق لتحديد هذه املخ�ص�صات والتي ت�ستند على
االفرتا�ضات ال�صريحة �أو ال�ضمنية املتعلقة مببلغ الت�سوية املتوقعة و�أمناط ت�سوية املطالبات.
لقد اعتربنا ذلك �أمر مراجعة رئي�سي حيث �أن تقييم مطلوبات املطالبات يعتمد على
ا�ستخدام االفرتا�ضات والأحكام اجلوهرية.
يرجى الرجوع �إىل االي�ضاحني  2و  3حول القوائم املالية اللذان يو�ضحان منهجية التقييم
امل�ستخدمة من قبل ال�شركة والأحكام والتقديرات الهامة.
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املعلومات الأخرى املت�ضمنة بالتقرير ال�سنوي لل�شركة لعام 2019

�إن جمل�س الإدارة يف ال�شركة ("�أع�ضاء جمل�س االدارة") م�س�ؤول عن املعلومات الأخرى .تتكون املعلومات الأخرى من املعلومات املدرجة يف تقرير ال�شركة ال�سنوي
لعام  ،2019بخالف القوائم املالية وتقرير املراجعني حولها .من املتوقع �أن يكون التقرير ال�سنوي متاح ًا لنا بعد تاريخ تقريرنا هذا.

�إن ر�أينا حول القوائم املالية ال يغطي املعلومات الأخرى ،كما اننا ال ولن نبدي �أي نوع من �أنواع الت�أكيدات حولها.
وفيما يتعلق مبراجعتنا للقوائم املالية ،ف�إن م�س�ؤوليتنا هي قراءة املعلومات الأخرى املو�ضحة �أعاله عندما تتوفر لنا ،وعند القيام بذلك ،ن�أخذ بعني االعتبار ما �إذا
كانت املعلومات الأخرى ال تتوافق ب�صورة جوهرية مع القوائم املالية �أو مع معرفتنا التي ح�صلنا عليها من خالل عملية املراجعة� ،أو خالف ًا لذلك قد تظهر ب�أنها
تت�ضمن حتريفات جوهرية.
فيما لو ا�ستنتجنا ،عند قراءة املعلومات الأخرى انها حتتوي على حتريف جوهري ،فيجب علينا ابالغ املكلفني باحلوكمة بهذا الآمر.

م�س�ؤوليات �أع�ضاء جمل�س االدارة واملكلفني باحلوكمة عن القوائم املالية

�إن �أع�ضاء جمل�س االدارة م�س�ؤولون عن الإعداد والعر�ض العادل للقوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري
واال�صدارات الأخرى ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونني ومتطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة وعن نظام الرقابة الداخلي الذي
يراه �أع�ضاء جمل�س االدارة �ضروري ًا ليتمكنوا من اعداد قوائم مالية خالية التحريفات اجلوهرية� ،سوا ًء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ.
عند �إعداد القوائم املالية ،ف�إن �أع�ضاء جمل�س االدارة م�س�ؤولون عن تقييم قدرة ال�شركة على اال�ستمرار يف اعمالها واالف�صاح  -عند ال�ضرورة  -عن الأمور املتعلقة
باال�ستمرارية ،وا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ما مل ينو �أع�ضاء جمل�س الإدارة ت�صفية ال�شركة �أو وقف عملياتها� ،أو عدم وجود بديل حقيقي بخالف ذلك.
ان املكلفني باحلوكمة م�س�ؤولون عن الإ�شراف على عملية التقارير املالية لل�شركة.

م�س�ؤوليات املراجعني حول مراجعة القوائم املالية

تتمثل �أهدافنا يف احل�صول على ت�أكيد معقول حول ما �إذا كانت القوائم املالية ككل خالية من التحريفات اجلوهرية� ،سوا ًء كانت ناجتة عن غ�ش �أو خط�أ ،و�إ�صدار
عال من الت�أكيد ،ولكنه ال ي�ضمن �أن عملية املراجعة التي مت القيام بها وفق ًا ملعايري املراجعة
تقرير املراجعني الذي يت�ضمن ر�أيناُ .يعد الت�أكيد املعقول م�ستوى ٍ
ُ
الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية �ستك�شف دائم ًا عن �أي حتريف جوهري عند وجوده .ميكن �أن تن�ش�أ التحريفات عن غ�ش �أو خط�أ وت َعد جوهرية،
مبفردها �أو يف جمموعها� ،إذا كان من املتوقع اىل حد معقول ان ت�ؤثر على القرارات االقت�صادية التي يتخذها امل�ستخدمون بنا ًء على هذه القوائم املالية.
وفى �إطار عملية املراجعة التي مت القيام بها وفق ًا ملعايري املراجعة الدولية املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية ،منار�س احلكم املهني ونحافظ على نزعة ال�شك
املهني خالل عملية املراجعة .كما نقوم �أي�ض ًا مبا يلي:
◽

◽
◽
◽

◽

تحديد وتقييم مخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم المالية� ،سوا ًء كانت ناتجة عن غ�ش �أو خط�أ ،وت�صميم وتنفيذ �إجراءات مراجعة
لمواجهة هذه المخاطر ،والح�صول على �أدلة مراجعة كافية ومنا�سبة ك�أ�سا�س لإبداء ر�أينا� .إن مخاطر عدم اكت�شاف �أي تحريفات جوهرية ناتجة
عن الغ�ش يعد �أكبر من المخاطر الناتجة عن الخط�أ ،حيث قد ينطوي الغ�ش على تواط�ؤ �أو تزوير �أو حذف متعمد �أو �إفادات م�ضللة �أو تجاوز لنظام
الرقابة الداخلي.
الح�صول على فهم لأنظمة الرقابة الداخلية المتعلقة بعملية المراجعة لغر�ض ت�صميم �إجراءات مراجعة مالئمة للظروف ،ولي�س لغر�ض �إبداء ر�أي
حول فعالية �أنظمة الرقابة الداخلية لل�شركة.
تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية الم�ستخدمة ،ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية والإف�صاحات ذات العالقة التي قام بها �أع�ضاء
مجل�س االدارة.
ا�ستنتاج مدى مالئمة ا�ستخدام �أع�ضاء مجل�س االدارة لمبد�أ اال�ستمرارية ،وبناء على �أدلة المراجعة التي تم الح�صول عليها ،تحديد ما �إذا كان
هناك عدم ت�أكد جوهري يتعلق ب�أحداث �أو ظروف يمكن �أن ت�شير الى وجود �شك كبير حول قدرة ال�شركة على اال�ستمرار في �أعمالها .و�إذا تو�صلنا
الى وجود عدم ت�أكد جوهري ،يجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا �إلى الإف�صاحات ذات العالقة في القوائم المالية� ،أوتعديل ر�أينا �إذا كانت هذه
الإف�صاحات غير كافية .ت�ستند ا�ستنتاجاتنا �إلى �أدلة المراجعة التي تم الح�صول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،ف�إن الأحداث �أو الظروف
الم�ستقبلية قد ت�ؤدي �إلى عدم ا�ستمرار ال�شركة في �أعمالها.
تقييم العر�ض وهيكل ومحتوى القوائم المالية ،بما في ذلك الإف�صاحات ،وتحديد ما �إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت والأحداث بطريقة
تحقق عر�ض ًا عاد ًال.

نقوم ب�إبالغ املكلفني باحلوكمة  -من بني �أمور �أخرى  -بالنطاق والتوقيت املخطط لعملية املراجعة ونتائج املراجعة اجلوهرية ،مبا يف ذلك �أي �أوجه ق�صور هامة يف
نظام الرقابة الداخلي التي نكت�شفها خالل مراجعتنا.
كما نقدم للمكلفني باحلوكمة بيان ًا نو�ضح فيه �أننا التزمنا باملتطلبات الأخالقية املنا�سبة املتعلقة باال�ستقالل ،ونقوم ب�إبالغهم بجميع العالقات والأمور الأخرى
التي قد يعتقد اىل حد معقول �أنها قد ت�ؤثر على ا�ستقاللنا ،و�سبل احلماية منها ان لزم الأمر.
ومن بني الأمور التي نقوم ب�إبالغ املكلفني باحلوكمة عنها ،نقوم بتحديد تلك الأمور التي كانت لها �أهمية كبرية خالل عملية مراجعة القوائم املالية للفرتة احلالية
ولذلك هي الأمور الرئي�سية للمراجعة .مت تو�ضيح هذه الأمور يف تقريرنا با�ستثناء ما متنع النظم �أو اللوائح الإف�صاح العام عنه �أو �إذا قررنا  -يف حاالت نادرة جد ًا
 �أن �أمر ما ال ينبغي الإف�صاح عنه يف تقريرنا لأنه من املتوقع �إىل حد معقول ب�أن الإف�صاح عن هذا الأمر �سوف ي�ؤدي اىل نتائج �سلبية تفوق منافع امل�صلحة العامةمن هذا الإف�صاح.
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التقرير عن املتطلبات التنظيمية والنظامية الأخرى

بنا ًء على املعلومات املقدمة لنا ،مل يلفت انتباهنا �أي �شيء يجعلنا نعتقد �أن ال�شركة غري ملتزمة ،من جميع النواحي اجلوهرية ،مبتطلبات نظام ال�شركات ،والنظام
الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.

الب�سام و�شركاه
�ص .ب 69658
الريا�ض 11557
اململكة العربية ال�سعودية

براي�س واترهاو�س كوبرز
�ص .ب 8282
الريا�ض 11482
اململكة العربية ال�سعودية
التاريخ  26مار�س 2020
املوافق � 2شعبان 1441هـ

�إبراهيم �أحمد الب�سام
ترخي�ص رقم 337

علي ح�سن الب�صري
ترخي�ص رقم 409
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قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2019م
�إي�ضاح
املوجودات
النقد وما يعادله
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف
ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
حق ا�ستخدام موجودات
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (ا�ستثمارات مربوطة بوحدات)
ا�ستثمارات متاحة للبيع
�ضريبة موجودات م�ؤجلة� ،صايف
ممتلكات ومعدات� ،صايف
وديعة نظامية
دخل م�ستحق من وديعة نظامية
�إجمايل املوجودات
املطلوبات
م�صاريف م�ستحقه ومطلوبات �أخرى
فائ�ض مرتاكم م�ستحق الدفع
ذمم معيدي الت�أمني الدائنة
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عمولة �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
مطلوبات عقود �إيجار
احتياطي عجز الأق�ساط
احتياطيات �أق�ساط �إ�ضايف
مطلوبات مربوطة بوحدات
التزامات نهاية اخلدمة للموظفني
الزكاة و�ضريبة الدخل
�إيرادات م�ستحقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�إجمايل املطلوبات
حقوق امللكية
ر�أ�س املال
عالوة الإ�صدار
احتياطي نظامي
�أرباح مبقاة
احتياطي اكتواري اللتزامات نهاية اخلدمة للموظفني
احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية
التزامات حمتملة وتعهدات

15
16
(7ب)
2-14
17
1-14
1-14

150,485,565
15,687,466
195,599,123
408,698,330
7,347,773
533,066,753
87,780,442
5,784,231
11,731,333
1,369,320
535,415,117
16,847,898
28,432,189
1,485,295
1,999,730,835

125,359,648
12,344,873
144,725,743
390,422,335
7,609,280
373,646,108
160,859,250
4,852,555
1,006,819
557,723,772
16,750,349
23,846,674
1,090,636
1,820,238,042

200,000,000 20
22,711,315
20,743,607
75,024,377
3,828,488
(10ب) 12,198,601
334,506,388
2,334,237,223
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200,000,000
22,711,315
14,393,656
49,624,574
540,837
()10,372,819
276,897,563
2,097,135,605

الوليد الدريعان

حممد قوبر

رئي�س جمل�س �إدارة

املدير املايل التنفيذي

�أندريا�س برونر

الرئي�س التنفيذي

4
5
6
�(7أ)
1-14
1-14
2-14
3-14
8
9
10
11
12
13
13

148,865,617
72,490,204
420,586,277
70,535,901
432,328,207
43,298,714
152,377,585
26,919,550
6,776,228
538,113,858
385,479,500
6,961,507
8,018,780
20,000,000
1,485,295
2,334,237,223

93,134,538
52,541,209
408,903,758
71,653,440
292,335,786
76,497,207
148,911,143
27,002,293
559,766,029
331,379,024
9,350,189
4,570,353
20,000,000
1,090,636
2,097,135,605

1-14
1-14
1-14
�(18أ)
(19ج)
13

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.

2019م ريال �سعودي

2018م ريال �سعودي
(معدلة)
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قائمة الدخل
كما يف  31دي�سمرب 2019م
2019م
ريال �سعودي

�إي�ضاح

2018م ريال �سعودي
(معدلة)

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

1,011,666,001 2-14

870,716,183

�أق�ساط �إعادة ت�أمني م�سندة خارجيا

2-14

()302,757,400

()243,423,381

�أق�ساط �إعادة ت�أمني م�سندة حمليا

2-14

()5,811,262

()16,561,189

م�صاريف فائ�ض اخل�سارة

2-14

()4,041,069

()4,605,785

�إيرادات �أتعاب من ا�ستثمارات مربوطة بوحدات

1,169,709

1,110,990

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

700,225,979

607,236,818

التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

2-14

()18,275,995

25,190,310

التغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط غري املكت�سبة

2-14

3,466,442

()31,273,227

685,416,426

601,153,901

17,200,126

16,579,057

702,616,552

617,732,958

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
17

عموالت �إعادة الت�أمني
�صايف الإيرادات
تكاليف وم�صاريف االكتتاب
�إجمايل املطالبات املدفوعة

()545,223,347

()461,485,386

ا�سرتدادات و�إ�ستحقاقات

()120,421,643

()119,572,693

م�صاريف متكبدة متعلقة باملطالبات

()34,142,147

()38,163,937

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

170,668,610

167,059,361

�صايف املطالبات واملنافع الأخرى املدفوعة
التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية
التغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
التغريات يف احتياطي عجز الأق�ساط

()529,118,527
()159,420,645
139,992,421
()6,878,778

()452,162,655
()115,348,755
83,308,044
5,864,597

التغريات يف احتياطيات الأق�ساط الإ�ضايف

()362,501

310,619

التغريات يف مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

73,078,808

15,384,764

التغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

()33,198,493

2,801,666

�صايف املطالبات واملنافع الأخرى املتكبدة

()515,907,715

()459,841,720

التغريات يف املطلوبات املربوطة بوحدات

22,308,655

15,328,184

ربح غري حمقق من اال�ستثمارات املربوطة بوحدات

19,650,078

17,020,972

()65,146,247

()54,245,801

�أتعاب الفح�ص والإ�شراف

()7,033,412

()4,918,091

�إجمايل تكاليف وم�صاريف االكتتاب

()546,128,641

()486,656,456

�صايف دخل االكتتاب

156,487,911

131,076,502

3-14

تكاليف اكتتاب الوثائق

�أندريا�س برونر

الوليد الدريعان

حممد قوبر

الرئي�س التنفيذي

رئي�س جمل�س �إدارة

املدير املايل التنفيذي
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قائمة الدخل  -تتمة
2019م
ريال �سعودي

�إي�ضاح

2018م ريال �سعودي
(معدلة)

(م�صاريف) � /إيرادات �أخرى
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

6و7

()2,959,242

()5,638,305

م�صاريف عمومية و�إدارية

22

()123,276,726

()99,492,118

دخل ا�ستثمارات

10,352,872

10,792,120

�إيرادات �أخرى

4,995,396

3,750,147

�إجمايل امل�صاريف الأخرى

()110,887,700

()90,588,156

�صايف الدخل لل�سنة قبل الفائ�ض ،الزكاة وال�ضريبة

45,600,211

40,488,346

الفائ�ض العائد لعمليات الت�أمني
�صايف الدخل لل�سنة املن�سوب للم�ساهمني قبل الزكاة وال�ضريبة

16

()3,986,295
41,613,916

()3,438,289
37,050,057

املحمل من الزكاة لل�سنة

19

()4,517,818

()3,949,319

املحمل من �ضريبة الدخل لل�سنة� ،صايف

19

()5,346,344

()1,556,061

31,749,754

31,544,677

1.59

1.58

�صايف الدخل لل�سنة العائد للم�ساهمني بعد الزكاة وال�ضريبة
ربحية ال�سهم
ربحية ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

26

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.

�أندريا�س برونر

الوليد الدريعان

حممد قوبر

الرئي�س التنفيذي

رئي�س جمل�س �إدارة
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قائمة الدخل ال�شامل لعمليات الت�أمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م
2019م
�إي�ضاح
ريال �سعودي
31,749,754

�صايف الدخل لل�سنة قبل الفائ�ض ،الزكاة وال�ضريبة
الدخل  ( /اخل�سارة ) ال�شامل الآخر
البنود التي لن يعاد ت�صنيفها يف قائمة الدخل يف ال�سنوات الالحقة
	•�إعادة قيا�س التزامات منافع املوظفني – مكاف�آة نهاية اخلدمة
بنود ميكن �إعادة ت�صنيفها لقائمة الدخل يف ال�سنوات الالحقة
ا�ستثمارات متاحة للبيع:
	• �صايف التغري يف القيمة العادلة
	• �ضريبة م�ؤجلة تتعلق بالتغري يف القيمة العادلة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

18

3,287,651

(10ب) 25,252,589
()2,681,169
11
57,608,825

2018م ريال �سعودي
(معدلة)
31,544,677

1,306,141

()12,254,990
1,301,161
21,896,989

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.

�أندريا�س برونر

الوليد الدريعان

حممد قوبر

الرئي�س التنفيذي

رئي�س جمل�س �إدارة

املدير املايل التنفيذي
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قائمة التغريات يف حقوق امللكية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م
ر�أ�س املال

احتياطي
نظامي

عالوة الإ�صدار

احتياطي
اكتواري
ملكافاة نهاية
اخلدمة

الأرباح املبقاة

احتياطي
القيمة العادلة
لال�ستثمارات

الإجمايل

ريال �سعودي
200,000,000

الر�صيد كما يف  1يناير 2019

22,711,315

14,393,656

49,624,574

540,837

(276,897,563 )10,372,819

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة:
�صايف الدخل لل�سنة العائد للم�ساهمني بعد الزكاة وال�ضريبة

-

-

-

31,749,754

-

-

31,749,754

�إعادة قيا�س التزامات منافع املوظفني– مكاف�آة نهاية اخلدمة

-

-

-

-

3,287,651

-

3,287,651

التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

-

-

-

25,252,589

25,252,589

�ضريبة م�ؤجلة تتعلق بالقيمة العادلة – �إي�ضاح 11

-

-

-

-

-

()2,681,169

()2,681,169

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

-

-

-

31,749,754

3,287,651

22,571,420

57,608,825

املحول �إىل االحتياطي النظامي

-

-

6,349,951

()6,349,951

-

-

-

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب2019

200,000,000

22,711,315

20,743,607

75,024,377

3,828,488

12,198,601

334,506,388

الر�صيد كما يف  1يناير  ،2018قبل التعديل
�أثر تطبيق معيار املحا�سبة الدويل (� - )12إي�ضاح 19
الر�صيد كما يف  1يناير ( ،2018معدّل)
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة (معدّل):

200,000,000
200,000,000

22,711,315
22,711,315

6,983,645
6,983,645

19,902,207
5,587,701
25,489,908

()765,304
()765,304

581,010
581,010

249,412,873
5,587,701
255,000,574

�صايف الدخل لل�سنة العائد للم�ساهمني بعد الزكاة وال�ضريبة

-

-

-

31,544,677

-

-

31,544,677

�إعادة قيا�س التزامات منافع املوظفني– مكاف�آة نهاية اخلدمة

-

-

-

-

1,306,141

-

1,306,141

التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

-

-

-

()12,254,990

()12,254,990

-

-

-

-

-

1,301,161

1,301,161

-

-

-

31,544,677

1,306,141

()10,953,829

21,896,989

املحول �إىل االحتياطي النظامي

-

-

7,410,011

()7,410,011

-

-

-

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب ( 2018معدّل)

200,000,000

22,711,315

14,393,656

49,624,574

540,837

()10,372,819

276,897,563

�ضريبة م�ؤجلة تتعلق بالقيمة العادلة – �إي�ضاح 11
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.

�أندريا�س برونر

الوليد الدريعان

حممد قوبر

الرئي�س التنفيذي

رئي�س جمل�س �إدارة

املدير املايل التنفيذي
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قائمة التدفقات النقدية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م
�إي�ضاح
التدفقات النقدية من
الأن�شطة الت�شغيلية

�صايف الدخل لل�سنة قبل العائد ،الزكاة وال�ضريبة
تعديالت لبنود غري نقدية وبنود �أخرى:
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
�إطفاء عالوة اال�ستثمارات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها لأر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها لأق�ساط الت�أمني امل�ستحقة ومبالغ م�شطوبة
خم�ص�ص التزامات مكاف�أة نهاية اخلدمة
�أرباح غري حمققة عن ا�ستثمارات مربوطة بوحدات

التغريات يف املوجودات
واملطلوبات الت�شغيلية:

ذمم معيدي الت�أمني املدينة
�أق�ساط الت�أمني املدينة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
حق ا�ستخدام موجودات
ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
ذمم معيدي الت�أمني الدائنة
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عمولة �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
مطلوبات عقود �إيجار
مطلوبات مربوطة بوحدات
مطالبات حتت الت�سوية
مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
احتياطي عجز الأق�ساط
احتياطيات �أق�ساط �إ�ضايف
التزامات نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
الفائ�ض املدفوع حلملة الوثائق
زكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقد الناجت من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

التدفقات النقدية من
الأن�شطة اال�ستثمارية

معلومات غري نقدية:

�إ�ضافات �إىل ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات
�إ�ضافات �إىل ممتلكات ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

2019م
ريال �سعودي
45,600,211

2018م
ريال �سعودي
40,488,346

2,125,362 12
(10ب) 608,361
(7ا) 606,148
()33,075
2,320,486 6
(18ا) 4,953,653
36,531,068
36,230,283
511,391
()14,003,005
()3,466,442
()139,992,421
33,198,493
82,743
()6,776,228
41,302,249
()19,948,995
25,125,917
50,873,380
18,275,995
()261,507
5,784,231
()22,308,655
159,420,645
()73,078,808
6,878,778
362,501
98,511,330
�(18أ) ()1,568,453
)643,702( 16
(19ج) ()5,571,134
90,728,041

1,681,327
904,367
1,259,482
()3,150
3,993,296
4,927,587
36,230,283
38,436,912
()371,227
()45,872,133
31,273,227
()83,308,044
()2,801,666
()3,136,012
30,971,339
()1,798,112
32,125,572
()36,931,535
()25,190,310
()3,204,471
()15,328,184
115,348,755
()15,384,764
()5,864,597
()310,619
6,447,502
()2,328,923
()675,632
()5,536,979
()2,094,032

(10ب) ()53,143,748

()66,081,461

23,687,500
33,075
)5,573,789( 12
()34,996,962

30,592,500
3,150
()2,616,484
()38,102,295

�صايف التغري يف النقد وما يعادله

55,731,079

()40,196,327

النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة

93,134,538

133,330,865

النقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة
التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إعادة قيا�س التزامات منافع املوظفني– مكاف�آة نهاية اخلدمة
�ضريبة دخل م�ؤجلة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من رقم � 1إىل رقم  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
�أندريا�س برونر
الرئي�س التنفيذي
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148,865,617 4
(10ب) ()25,252,589
)3,287,651( 18
2,681,169 19

93,134,538
12,254,990
()1,306,141
()1,301,161

الوليد الدريعان

حممد قوبر

رئي�س جمل�س �إدارة

املدير املايل التنفيذي
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية 2019
كما يف  31دي�سمرب  2019م
 .1عام
�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين (�شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية)" ،ال�شركة" ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/ال�صادر
بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ (املوافق � 11أكتوبر  .)2006متار�س ال�شركة ن�شاطها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010235601ال�صادر بتاريخ  26جمادى الثاين 1428هـ
(املوافق  11يوليو � .)2007إن ال�شركة تعمل من خالل فروعها الثمانية يف اململكة العربية ال�سعودية� .إن العنوان امل�سجل للمركز الرئي�سي لل�شركة كما يلي:
�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين
جممع ال�صفوة التجاري ،طريق خري�ص
�ص ب3540 :
الريا�ض  ،11481اململكة العربية ال�سعودية
�إن ال�شركة الأم الأ�سا�سية لل�شركة هي �شركة �أليانز �أ�س �إي ،وهي �شركة خدمات مالية �أوروبية مقرها الرئي�سي يف ميونيخ� ،أملانيا.
�إن الغر�ض من �إن�شاء ال�شركة هو يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكافة الأن�شطة ذات العالقة .يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف تقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي
واالدخار واحلماية واملركبات والهند�سي واملمتلكات والت�أمينات العامة االخرى.
بتاريخ  31يوليو ( 2003املوافق  2جمادى الثاين 1424هـ) ،مت �إ�صدار نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ("نظام الت�أمني") مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م.)32/
خالل مار�س � 2008أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باعتبارها امل�ؤ�س�سة الرئي�سية امل�س�ؤولة عن تطبيق و�إدارة نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية ترخي�ص ًا لل�شركة
ملمار�سة �أعمال الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية.
يف  1يناير  2016اعتمدت ال�شركة توزيع فائ�ض عمليات الت�أمني ح�سب الالئحة التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك بح�صول امل�ساهمني على
 ٪90من فائ�ض عمليات الت�أمني ال�سنوي ،وتوزيع الباقي والبالغ  ٪10على حاملي وثائق الت�أمني� .سيتم حتويل �أي عجز ناجت عن عمليات الت�أمني �إىل عمليات امل�ساهمني
بالكامل.

� .2أ�س�س الإعداد

�أ) �أ�سا�س العر�ض والقيا�س

مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة وف ًقا للمعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري والإ�صدارات الأخرى ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة كما يف لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2018وف ًقا للمعايري الدولية للتقرير املايل  ،واملعدلة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ملحا�سبة الزكاة و�ضريبة الدخل (املتعلقة بتطبيق املعيار املحا�سبي الدويل رقم �" – 12ضريبة الدخل" وتف�سري جلنة معايري التقارير للتقرير املايل رقم – 21
"ال�ضرائب" فيما يتعلق بالزكاة و�ضريبة الدخل).
يف  17يوليو � ،2019أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تعليمات �إىل �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ملحا�سبة الزكاة و�ضريبة الدخل يف قائمة
الدخل وذلك بالتوافق مع املعايري الدولية للتقرير املايل والتف�سريات ال�صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية واملعتمدة يف اململكة العربية ال�سعودية واملعايري
والإ�صدارات الأخرى ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني (ي�شار �إليها جمتمعة با�سم "املعايري الدولية للتقرير املايل املعتمدة يف اململكة العربية
ال�سعودية").
وف ًقا لذلك ،غريت ال�شركة معاجلتها املحا�سبية للزكاة و�ضريبة الدخل من خالل تعديل الأثر ب�أثر رجعي مبا يتما�شى مع معيار املحا�سبة الدويل رقم  ،8ال�سيا�سات
املحا�سبية ،التغيريات يف التقديرات والأخطاء املحا�سبية (كما هو مو�ضح يف الإي�ضاح رقم  ) 3ومت الإف�صاح عن ت�أثريات هذا التغري يف الإي�ضاح رقم  19حول
القوائم املالية.
مت �إعداد القوائم املالية على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية ومبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء قيا�س القيمة العادلة لال�ستثمارات املربوطة بوحدات واال�ستثمارات املتاحة
للبيع وت�سجيل منافع نهاية اخلدمة بالقيمة احلالية .ال يتم عر�ض قائمة املركز املايل لل�شركة با�ستخدام ت�صنيف متداول /غري متداول .يتم ت�صنيف الأر�صدة
التالية ب�صفة عامة على �أنها غري متداولة :ا�ستثمارات متاحة للبيع وممتلكات ومعدات ووديعة نظامية ودخل م�ستحق من وديعة نظامية و�إلتزامات نهاية اخلدمة
للموظفني .يتم ت�صنيف جميع بنود القوائم املالية الأخرى ب�صفة عامة على �أنها متداولة .راجع �إي�ضاح ( 27هـ).
قامت �إدارة ال�شركة بتقييم قدرتها على اال�ستمرار وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية وهي على قناعة ب�أنها قادرة على اال�ستمرار وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية يف امل�ستقبل املنظور.
�إن الإدارة لي�ست على علم ب�أي �أمور جوهرية ميكن �أن تثري ال�شك حول �إمكانية ا�ستمرار ال�شركة يف �أعمالها وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية.
تقوم ال�شركة بعر�ض قائمة املركز املايل ح�سب ترتيب ال�سيولة .طبقا لأنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية حتتفظ ال�شركة بدفاتر حما�سبية منف�صلة
لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني وتقدم القوائم املالية وفقا لذلك (�إي�ضاح  .)30يتم ت�سجيل املوجودات واملطلوبات والإيرادات وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط
يف الدفاتر املحا�سبية اخلا�صة بذلك الن�شاط .يتم حتديد امل�صاريف املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة واملوافقة عليها من قبل الإدارة وجمل�س الإدارة.
مت عر�ض قائمة املركز املايل وقوائم الدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني يف �إي�ضاح  30من القوائم املالية كمعلومات
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مالية �إ�ضافية لاللتزام مبتطلبات التعليمات ال�صادرة عن الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والغري مطلوبة من املعايري الدولية للتقرير املايل.
تتطلب اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الف�صل الوا�ضح بني املوجودات واملطلوبات والدخل وامل�صاريف لعمليات الت�أمني وعمليات
امل�ساهمني .وبالتايل ،ف�إن قوائم املركز املايل وقوائم الدخل والدخل ال�شامل والتدفقات النقدية املعدة لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني امل�شار �إليها �أعاله،
تعك�س فقط املوجودات واملطلوبات والدخل وامل�صاريف والأرباح �أو اخل�سائر ال�شاملة للعمليات املعنية.
عند �إعداد القوائم املالية لل�شركة وف ًقا للمعايري الدولية للتقرير املايل ،يتم دمج �أر�صدة ومعامالت عمليات الت�أمني مع تلك اخلا�صة بعمليات امل�ساهمني .يتم حذف
الأر�صدة املتداخلة واملعامالت والأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة بالكامل �أثناء الدمج� ،إن وجدت� .إن ال�سيا�سات املحا�سبية املعتمدة لعمليات الت�أمني وعمليات
امل�ساهمني موحدة بالن�سبة للمعامالت والأحداث امل�شابهة يف ظروف مماثلة.

ب) عملة الن�شاط وعملة العر�ض
عملة الن�شاط وعملة العر�ض لل�شركة هي الريال ال�سعودي .ويتم عر�ض القيم يف هذه القوائم املالية بالريال ال�سعودي� ،إال �إذا ذكر غري ذلك.

ج) ال�سنة املالية
تتبع ال�شركة ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب.

د) الأحكام والتقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية ا�ستخدام تقديرات و�أحكام ت�ؤثر على املبالغ املدرجة للموجودات واملطلوبات ،والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف
تاريخ القوائم املالية ،وكذلك املبالغ املدرجة للإيرادات وامل�صاريف خالل ال�سنة املالية .وبالرغم من �أن هذه التقديرات والأحكام مبنية على �أف�ضل املعلومات
والأحداث احلالية املتوفرة لدى الإدارة ،ف�إن النتائج الفعلية النهائية قد تختلف عن تلك التقديرات.
يتم تقييم التقديرات والأحكام ب�شكل م�ستمر باالعتماد على اخلربة التاريخية وعوامل �أخرى مبا فيها التوقعات للأحداث امل�ستقبلية واملتوقع �أن تكون معقولة ح�سب
الظروف.
فيما يلي الأحكام والتقديرات املحا�سبية الهامة املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية:
 )1االلتزام النهائي النا�شئ عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني
�إن تقدير االلتزام النهائي النا�شئ عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني هو التقدير املحا�سبي الأكرث �أهمية يف ال�شركة .هناك العديد من امل�صادر التي يجب
�أخذها يف االعتبار عند تقدير االلتزامات التي �ستدفعها ال�شركة ب�شكل نهائي ملثل هذه املطالبات .ينبغي �إعداد تقديرات يف نهاية فرتة التقرير لكل من التكلفة
النهائية املتوقعة للمطالبات املبلغ عنها وللتكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها .تقدر االلتزامات عن املطالبات املعلنة غري املدفوعة
با�ستخدام مدخالت التقييمات للق�ضايا الفردية املعلنة لل�شركة .يف نهاية فرتة التقرير يتم �إعادة تقييم تقديرات املطالبات لل�سنة ال�سابقة للت�أكد من كفاءتها ويتم
�إجراء التغيريات على املخ�ص�ص.
�إن خم�ص�ص املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها هو تقدير للمطالبات التي من املتوقع �أن يتم الإبالغ عنها الح ًقا بعد تاريخ قائمة املركز املايل والذي وقع
فيه احلدث امل�ؤمن قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .إن الأ�سلوب الرئي�سي املتبع من قبل الإدارة يف تقدير التكلفة للمطالبات املدرجة وللمطالبات املتكبدة ومل يتم
الإبالغ عنها يتمثل يف ا�ستخدام الطرق ال�سابقة لت�سوية املطالبات للتنب�ؤ بطرق ت�سوية املطالبات امل�ستقبلية .مت ا�ستخدام نطاق وا�سع من الطرق مثل طريقة Chain
 Ladderوطريقة  Bornhuetter-Fergusonوطريقة معدل اخل�سارة املتوقعة من قبل اخلرباء االكتوارين لتحديد املخ�ص�صات .ت�شتمل هذه الطرق على عدد
من االفرتا�ضات م�صرح عنها �أو �ضمنية واملتعلقة بقيم الت�سوية املتوقعة لها و�أمناط ت�سوية املطالبات.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حدة .تقوم �شركات ت�سويات خ�سائر م�ستقلة بتقدير املطالبات
املتعلقة باملمتلكات والهند�سة واملطالبات الكبرية .تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة واملطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها ،على
�أ�سا�س ربع �سنوي .ت�ستخدم ال�شركة خدمة خبري اكتواري م�ستقل يف تقييم املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها بالإ�ضافة �إىل احتياطي عجز الأق�ساط.
 )2االنخفا�ض يف قيمة اال�ستثمارات املتاحة للبيع
تقوم ال�شركة بتحديد االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع �إذا كان هناك انخفا�ض دائم �أو جوهري يف القيمة العادلة ب�أقل من تكلفتها� .إن حتديد
ما �إذا كان االنخفا�ض دائم ًا �أو جوهري ًا يتطلب و�ضع الأحكام .تعترب الفرتة التي تتكون من � 12شهر ًا �أو �أكرث فرتة طويلة ويعترب االنخفا�ض البالغ  ٪30من التكلفة
الأ�صلية جوهريا وفق ًا ل�سيا�سة ال�شركة .عند القيام بهذا التقدير تق ّيم ال�شركة التقلبات العادية بالإ�ضافة لعوامل �أخرى والو�ضع املايل للم�ستثمر فيه و�أداء
ال�صناعة والقطاعات والتغريات يف التكنولوجيا والتدفقات النقدية التمويلية والت�شغيلية.
 )3االنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة
يتم تكوين خم�ص�ص للذمم املدينة عند وجود دليل مو�ضوعي على �أن ال�شركة لن تتمكن من حت�صيل كافة املبالغ امل�ستحقة وفق ًا لل�شروط الأ�صلية للذمم املدينة.
تعترب ال�صعوبات املالية الكبرية للمدين و�إمكانية �إفال�سه �أو �إعادة هيكلته مالي ًا وكذلك العجز والت�أخر يف ال�سداد من م�ؤ�شرات االنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة.
 )4القيمة العادلة للموجودات املالية
حتدد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة للأوراق املالية �أو القيمة العادلة املقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود املرتبطة
بعموالت على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام العمولة للبنود ذات ال�شروط واملخاطر املت�شابهة.
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يتم حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية التي ال يوجد لها �سوق ن�شط �أو التي ال تتوفر لها �أ�سعار مدرجة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم .ويف هذه احلاالت يتم تقدير
القيم العادلة من املعلومات القابلة للمالحظة فيما يتعلق بالأدوات املالية املماثلة �أو با�ستخدام النماذج .وعندما تكون معلومات ال�سوق القابلة للمالحظة غري
ً
متوفرة ،يتم تقديرها بناء على االفرتا�ضات املنا�سبة .وعند ا�ستخدام �أ�ساليب التقييم (كمثال :النماذج) لتحديد القيم العادلة يتم تقييمها ومراجعتها دوريا من
قبل �أفراد م�ؤهلني وم�ستقلني عن الذين قاموا بتعيينهم .يتم اعتماد جميع النماذج قبل ا�ستخدامها ،وتتم معايرتها للتحقق من �أن املخرجات تعك�س البيانات الفعلية
و�أ�سواق ال�سوق املقارنة .وت�ستخدم بيانات قابلة للمالحظة فقط �أما املجاالت الأخرى مثل خماطر االئتمان (خماطر االئتمان لل�شركة ولل�شركات الأخرى) ف�إن
التقلبات واالرتباطات ت�ستدعي قيام الإدارة ب�إجراء تقديرات.

 .3ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة
تتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية اجلوهرية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد ال�سنة املالية ال�سابقة با�ستثناء تطبيق املعيار الدويل
للتقرير املايل رقم ( )16والتغري يف املحا�سبة للزكاة و�ضريبة الدخل كما هو مو�ضح �أدناه:
املعايري التي مت تطبيق خالل ال�سنة:

املعيار الدويل للتقرير املايل رقم ()16
يو�ضح املعيار الدويل للتقرير املايل رقم ( )16طريقة لإثبات والقيا�س والعر�ض والإف�صاح عن عقود الإيجار .ويقدم هذا املعيار منوذج حما�سبي واحد للم�ؤجر
يطلب من امل�ؤجرين �إثبات موجودات ومطلوبات جميع عقود الإيجار الرئي�سية.
اعتبار ًا من  1يناير  ،2019قامت ال�شركة بتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم ( )16با�ستخدام نهج الأثر الرجعي املعدّل وبالتايل مل يتم تعديل املعلومات
املعرو�ضة لل�سنة  .2018وتبقى كما مت التقرير عنها �سابقا وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )17والتف�سرياات املتعلقة به.
عند التطبيق الأويل للمعيار الدويل للتقرير املايل رقم ( ،)16اختارت ال�شركة ت�سجيل حق ا�ستخدام موجودات بنا ًء على مطلوبات عقد االيجار املطابق .بلغت
موجودات حق اال�ستخدام ومطلوبات عقد االيجار  9.8مليون ريال �سعودي و  8.1مليون ريال �سعودي على التوايل كما يف  1يناير  2019دون �أن يكون لها �أثر
جوهري على الأرباح املبقاة .عند قيا�س مطلوبات عقد االيجار ،قامت ال�شركة بخ�صم دفعات عقد االيجار با�ستخدام معدل الإقرا�ض الإ�ضايف.
اختارت ال�شركة ا�ستخدام االفرتا�ضات التي يقرتحها املعيار حول عقود االيجار التي انتهت مدتها خالل � 12شهر ًا كما يف تاريخ التطبيق الأويل وعقود االيجار التي
تكون موجوداتها الأ�سا�سية منخف�ضة القيمة.
اختارت ال�شركة تطبيق الإعفاء العملي الذي تعترب فيه املعامالت عقود ايجار يف تاريخ التطبيق الأويل كما مت تقييمه �سابق ًا وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ()17
والتف�سري رقم ( )4للجنة الدولية لتف�سري معايري التقرير املايل .تقوم ال�شركة بتطبيق تعريف عقد الإيجار وفق ًا للمعيار الدويل للتقرير املايل للعقود التي يتم
ابرامها �أو تغيريها يف �أو بعد  1يناير .2019
ت�سوية ملطلوبات عقود الإيجار:
ريال �سعودي
8.784.057

مطلوبات عقد ايجار خارج قائمة املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2018
عقود ايجار حالية بعقد ايجار مدته � 12شهر ًا او �أقل /عقود ايجار منخف�ضة القيمة

-

خ�صم القيمة احلالية

()608.081

مطلوبات عقد ايجار ت�شغيلي كما يف  1يناير �( 2019صايف ،خم�صومة)

8,175,976

التغري يف ال�سيا�سة املحا�سبية فيما يتعلق مبحا�سبة الزكاة و�ضريبة الدخل
كما ذكر يف االي�ضاح �( 2أ) �أعاله  ،مت تغيري �أ�سا�س الإعداد لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019نتيجة لإ�صدار تعليمات من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
بتاريخ  17يوليو  .2019يف ال�سابق  ،مت االعرتاف بالزكاة و�ضريبة الدخل يف قائمة التغري يف حقوق امللكية وفقا تعميم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم
 381000074519امل�ؤرخ يف � 11أبريل  .2017مع �أحدث التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ  17يوليو  ،2019يتم االعرتاف بالزكاة
و�ضريبة الدخل يف قائمة الدخل .حا�سبت ال�شركة عن هذا التغيري يف حما�سبة الزكاة و�ضريبة الدخل ب�أثر رجعي ومت الإف�صاح عن �آثار التغيري �أعاله يف االي�ضاح
 19حول القوائم املالية .نتج عن هذا التغيري انخفا�ض يف الدخل امل�سجل لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2018مببلغ  5.5مليون ريال �سعودي.

�ضريبة الدخل
�إن م�صروف �أو عك�س م�صروف دائن �ضريبة الدخل للفرتة هي ال�ضريبة امل�ستحقة على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة للفرتة احلالية ،بنا ًء على معدل �ضريبة الدخل
املطبق يف مناطق خمتلفة ،مع تعديلها بالتغيريات يف املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية امل�ؤجلة الناجتة عن الفروقات امل�ؤقتة واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة.
يتم احت�ساب م�صروف �ضريبة الدخل احلالية على �أ�سا�س �أنظمة ال�ضرائب التي مت تطبيقها �أو املطبقة ب�شكل جوهري يف نهاية فرتة �إعداد التقارير يف البلدان التي
تعمل فيها ال�شركة وال�شركات التابعة لها و�شركاتها الزميلة والتي تعمل وتدر دخ ًال خا�ض ًعا لل�ضريبة .تقوم الإدارة ب�شكل دوري بتقييم املواقف املتخذة يف الإقرارات
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ال�ضريبية فيما يتعلق باحلاالت التي خ�ضع فيها النظام ال�ضريبي املطبق للتف�سري .حتدد الأحكام ،حيثما كان ذلك منا�سبا ،على �أ�سا�س املبالغ املتوقع دفعها
لل�سلطات ال�ضريبية.
ت�سجل التعديالت النا�شئة عن ربوط �ضريبة الدخل النهائية يف ال�سنة التي يتم فيها �إجراء هذه الربوط� .إن م�صروف �أو عك�س م�صروف �ضريبة الدخل على ال�سنة
هي ال�ضريبة امل�ستحقة على الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة لل�سنة احلالية بنا ًء على معدل �ضريبة الدخل املطبق املعدّل للتغيريات يف املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية
امل�ؤجلة الناجتة عن الفروقات امل�ؤقتة واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة.
تف�سري جلنة تف�سري التقارير املالية الدولية رقم  23عدم الت�أكد ب�ش�أن معاجلة �ضريبة الدخل
يتناول التف�سري حما�سبة �ضرائب الدخل عندما تنطوي املعاجلات ال�ضريبية على عدم ت�أكد والذي ي�ؤثر على تطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم � 12ضرائب الدخل.
ال تنطبق على ال�ضرائب �أو الر�سوم اخلارجة عن نطاق معيار املحا�سبة الدويل رقم ،12وال ت�شمل على وجه التحديد املتطلبات املتعلقة بالفوائد والغرامات املرتبطة
باملعاجلات ال�ضريبية غري امل�ؤكدة .يتناول التف�سري بالتحديد ما يلي:
	•ما �إذا كانت املن�ش�أة تنظر يف املعاجلات ال�ضريبية غري امل�ؤكدة ب�شكل منف�صل
	•االفرتا�ضات التي ت�ضعها املن�ش�أة حول فح�ص املعاجلات ال�ضريبية من قبل ال�سلطات ال�ضريبية
	•كيف حتدد املن�ش�أة الربح اخلا�ضع لل�ضريبة (اخل�سارة ال�ضريبية) ،والوعاء ال�ضريبي واخل�سائر ال�ضريبية غري امل�ستخدمة والوفورات ال�ضريبية غري
امل�ستخدمة ومعدالت ال�ضريبة.
	•كيف تنظر املن�ش�أة يف التغيريات يف احلقائق والظروف
يتعني على املن�ش�أة حتديد ما �إذا كان ينبغي النظر يف كل معاملة �ضريبية غري م�ؤكدة ب�شكل منف�صل �أو �سوي ًا مع واحد �أو �أكرث من املعاجلات ال�ضريبية غري امل�ؤكدة
الأخرى .يجب اتباع النهج الذي يتوقع منه �أف�ضل حل حلالة عدم الت�أكد.

�ضريبة الدخل امل�ؤجلة:
يتم ت�سجيل �ضريبة الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام على الفروق امل�ؤقتة النا�شئة بني القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات لأغرا�ض التقارير املالية
واملبالغ امل�ستخدمة لأغرا�ض ال�ضريبة .ي�ستند مبلغ ال�ضريبة امل�ؤجلة امل�سجلة على الطريقة املتوقعة لتحقيق �أو ت�سوية القيم الدفرتية للموجودات واملطلوبات
با�ستخدام معدالت ال�ضريبة املطبقة �أو املطبقة ب�شكل جوهري يف تاريخ التقرير .يتم االعرتاف ب�أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة فقط �إىل احلد الذي يكون فيه من املحتمل
توفر الأرباح اخلا�ضعة لل�ضريبة يف امل�ستقبل وميكن ا�ستخدام الوفورات ال�ضريبية .يتم تخفي�ض �أ�صل ال�ضريبة امل�ؤجلة �إىل احلد الذي مل يعد من املحتمل فيه
حتقيق املزايا ال�ضريبية ذات ال�صلة.
ال يتم االعرتاف باملطلوبات واملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة للفروق امل�ؤقتة بني القيمة الدفرتية ،والوعاء ال�ضريبي لال�ستثمارات يف العمليات الأجنبية حيث تكون
املجموعة قادرة على التحكم يف توقيت عك�س الفروق امل�ؤقتة ومن املحتمل �أال يتم عك�س الفروق يف امل�ستقبل املنظور.
مت مقا�صة موجودات ومطلوبات ال�ضريبة امل�ؤجلة عندما يكون هناك حق قانوين واجب النفاذ ملقا�صة املوجودات واملطلوبات ال�ضريبية احلالية وحيث تتعلق �أر�صدة
ال�ضريبة امل�ؤجلة بال�سلطات ال�ضريبية نف�سها .مت مقا�صة املوجودات ال�ضريبية واملطلوبات ال�ضريبية احلالية عندما يكون للمن�ش�أة حق قانوين واجب النفاذ
للمقا�صة وتعتزم �إما الت�سوية على �أ�سا�س �صاف �أو حتقيق الأ�صل وت�سوية االلتزام يف وقت واحد.
يتم االعرتاف بال�ضريبة احلالية وامل�ؤجلة يف الربح �أو اخل�سارة� ،إال بقدر ما يتعلق الأمر بالبنود املعرتف بها يف الدخل ال�شامل الآخر �أو مبا�شرة يف حقوق امللكية .يف
هذه احلالة ،يتم االعرتاف بال�ضريبة � ً
أي�ضا يف الدخل ال�شامل الآخر �أو مبا�شرة يف حقوق امللكية.
زكاة:
تخ�ضع ال�شركة للزكاة وف ًقا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") .يتم احت�ساب م�صروف الزكاة يف الربح �أو اخل�سارة .ال يتم ح�ساب الزكاة ك�ضريبة
دخل حيث ال يتم احت�ساب �أي �ضريبة م�ؤجلة تتعلق بالزكاة.

املعايري ال�صادرة ولكن مل ت�سري بعد:
بالإ�ضافة �إىل املعايري املذكورة �أعاله ،يتم الإف�صاح عن املعايري والتف�سريات التالية التي مت �إ�صدارها ،ولكن مل ت�صبح �سارية املفعول حتى تاريخ �إ�صدار القوائم
املالية لل�شركة .تنوي ال�شركة اعتماد هذه املعايري ،عندما ينطبق ،وعندما ت�صبح �سارية .عالوة على ذلك  ،اختارت ال�شركة �أال تعتمد يف وقت مبكر التعديالت
والتنقيحات على املعايري الدولية للتقرير املايل ،والتي مت ن�شرها وتعترب �إلزامية المتثال لل�شركة اعتبا ًرا من التواريخ امل�ستقبلية.

املعيار الدويل للتقرير املايل  – 17عقود الت�أمني
نظرة عامة
مت ن�شر هذا املعيار يف مايو  .2017وهو يحدد مبادئ االعرتاف بقيا�سات الت�أمني وعر�ضها والإف�صاح عنها ويحل حمل تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية
للتقرير املايل  - 4عقود الت�أمني.
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ينطبق املعيار اجلديد على عقود الت�أمني ال�صادرة  ،وعلى جميع عقود �إعادة الت�أمني وعقود اال�ستثمار ذات امليزات التقديرية امل�شاركة ب�شرط �أن ت�صدر اجلهة
� ً
أي�ضا عقود الت�أمني .يتطلب ف�صل املكونات التالية عن عقود الت�أمني:
◽ امل�شتقات امل�ضمنة� ،إذا كانت تلبي معايري حمددة معينة؛
◽ مكونات ا�ستثمارية مميزة و
◽ �أي تعهد بنقل �سلع مميزة �أو خدمات غري ت�أمينية.
يجب �أن يتم املحا�سبة عن هذه املكونات ب�شكل منف�صل وف ًقا للمعايري ذات ال�صلة (املعيار الدويل للتقرير املايل  9واملعيار الدويل للتقرير املايل .)15
قيا�س
على عك�س املتطلبات الواردة يف تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل  ،4والذي �سمح ل�شركات الت�أمني مبوا�صلة ا�ستخدام ال�سيا�سات املحا�سبية
لأغرا�ض القيا�س التي كانت موجودة قبل يناير  ،2015يوفر املعيار الدويل للتقرير املايل  17مناذج القيا�س املختلفة التالية:
يعتمد منوذج القيا�س العام على "اللبنات" التالية:
�أ) التدفقات النقدية للوفاء  ،والتي ت�شمل:
	•تقديرات مرجحة الحتماالت التدفقات النقدية امل�ستقبلية،
	•تعديل لتعك�س القيمة الزمنية للنقود (�أي اخل�صم) واملخاطر املالية املرتبطة بهذه التدفقات النقدية امل�ستقبلية،
	•وتعديل املخاطر للمخاطر غري املالية؛
ب) هام�ش اخلدمة التعاقدية .ميثل هام�ش اخلدمة التعاقدية الربح غري املكت�سب ملجموعة من عقود الت�أمني و�سيتم االعرتاف به ككيان يقدم اخلدمات يف
�صاف من التدفقات النقدية للوفاء يف البداية يف الربح �أو
امل�ستقبل .ال ميكن �أن يكون هام�ش اخلدمة التعاقدية �سال ًبا عند بدايته؛ �سيتم ت�سجيل �أي مبلغ �سلبي ٍ
اخل�سارة على الفور .يف نهاية كل فرتة تقارير الحقة  ،يتم �إعادة قيا�س القيمة الدفرتية ملجموعة من عقود الت�أمني على �أنها جمموع:
	•م�س�ؤولية التغطية املتبقية ،والتي ت�شمل التدفقات النقدية للوفاء املتعلقة باخلدمات امل�ستقبلية وهام�ش اخلدمة التعاقدية للمجموعة يف ذلك التاريخ؛ و
	•التزامات املطالبات املتكبدة ،والتي تقا�س على �أنها التدفقات النقدية للوفاء املتعلقة باخلدمات ال�سابقة املخ�ص�صة للمجموعة يف ذلك التاريخ.
يتم تعديل هام�ش اخلدمة التعاقدية الح ًقا للتغريات يف التدفقات النقدية املتعلقة باخلدمات امل�ستقبلية .نظ ًرا لأن هام�ش اخلدمة التعاقدية ال ميكن �أن يكون �سال ًبا،
ف�إن التغيريات يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية �أكرب من هام�ش اخلدمة التعاقدية املتبقية يتم االعرتاف بها يف الربح �أو اخل�سارة.
يتم �إداراج ت�أثري التغيريات يف معدالت اخل�صم �إما يف الربح �أو اخل�سارة �أو يف الدخل ال�شامل الآخر ،والذي يتم حتديده عن طريق اختيار ال�سيا�سة املحا�سبية.
منوذجا �إلزام ًيا لقيا�س العقود ذات ميزات امل�شاركة املبا�شرة (ي�شار �إليها � ً
أي�ضا با�سم "عقود امل�شاركة املبا�شرة") .يتم �إجراء هذا
ُيعد نهج الر�سوم املتغرية
ً
التقييم حول ما �إذا كان العقد يفي بهذه املعايري عند بدء العقد ومل يتم �إعادة تقييمه الح ًقا .بالن�سبة لهذه العقود ،بالإ�ضافة �إىل التعديل مبوجب منوذج القيا�س
العام ،يتم � ً
أي�ضا تعديل هام�ش اخلدمة التعاقدية من �أجل:
◽ ح�صة املن�ش�أة من التغيريات يف القيمة العادلة للعنا�صر الأ�سا�سية،
◽ ت�أثري التغيريات يف القيمة الزمنية للنقود واملخاطر املالية التي ال تتعلق بالعنا�صر الأ�سا�سية.
قيا�سا ال يختلف جوهر ًيا عن منوذج القيا�س العام �أو
بالإ�ضافة �إىل ذلك ُ ،ي�سمح بنهج تخ�صي�ص ق�سط مب�سط لقيا�س امل�س�ؤولية عن التغطية املتبقية �إذا كان يوفر ً
�إذا كانت فرتة التغطية لكل عقد يف املجموعة �سنة واحدة �أو �أقل .مع نهج تخ�صي�ص ق�سط الت�أمني ،تتوافق امل�س�ؤولية عن التغطية املتبقية مع الأق�ساط امل�ستلمة عند
خم�صوما منها التدفقات النقدية حليازة الت�أمني .يظل منوذج القيا�س العام �سار ًيا يف قيا�س امل�س�ؤولية عن املطالبات املتكبدة .ومع ذلك ،ال ُيطلب
االعرتاف الأويل
ً
من املن�ش�أة �ضبط التدفقات النقدية امل�ستقبلية للقيمة الزمنية للنقود وت�أثري املخاطر املالية �إذا كان من املتوقع دفع هذه التدفقات النقدية  /ا�ستالمها يف �سنة
واحدة �أو �أقل من تاريخ تكبد املطالبات.
تاريخ النفاذ
�أ�صدر جمل�س املعايري الدولية للمحا�سبة م�سودة تعديالت التعر�ض للمعيار الدويل للتقرير املايل  17خالل يونيو  2019وتلقى تعليقات من خمتلف �أ�صحاب
امل�صلحة .يقوم جمل�س املعايري الدولية للمحا�سبة يف الوقت احلايل ب�إعادة مناق�شة الق�ضايا التي �أثارها �أ�صحاب امل�صلحة .بالن�سبة لأي تعديالت مقرتحة على
املعيار الدويل للتقرير املايل � ،17سوف يتبع جمل�س معايري املحا�سبة الدولية �إجراءاته القانونية املعتادة لو�ضع املعايري .تاريخ نفاذ املعيار الدويل للتقرير املايل 17
وت�أجيل �إعفاء املعيار الدويل للتقرير املايل  9يف تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل  ،4حال ًيا هو  1يناير  .2021مبوجب م�سودة التعر�ض احلالية،
ُيقرتح تعديل تاريخ نفاذ املعيار الدويل للتقرير املايل � 17إىل فرتات الإبالغ التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2022هذا ت�أجيل مدته �سنة واحدة مقارنة بالتاريخ ال�سابق
ليوم  1يناير ُ .2021ي�سمح بالتطبيق املبكر �إذا مت تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  - 15الإيرادات من العقود املربمة مع العمالء واملعيار الدويل للتقرير املايل
 - 9الأدوات املالية .تعتزم ال�شركة تطبيق املعيار يف تاريخ نفاذه.
التحول
من املطلوب �أن يتم التطبيق ب�أثر رجعي .ومع ذلك� ،إذا كان التطبيق الكامل ب�أثر رجعي ملجموعة من عقود الت�أمني غري عملي ،عندئذ يكون على املن�ش�أة �أن تختار
�إما نهج التعديل ب�أثر رجعي �أو نهج القيمة العادلة.
العر�ض واالف�صاح
تتوقع ال�شركة �أن ي�ؤدي املعيار اجلديد �إىل تغيري ال�سيا�سات املحا�سبية لعقود الت�أمني مع تعديالت على العر�ض والإف�صاحات.
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الت�أثري
تقوم ال�شركة حال ًيا بتقييم ت�أثري تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  17وتنفيذه .كما يف تاريخ ن�شر هذه القوائم املالية ،مل يتم تقييم الأثر املايل لتبني املعيار
بالكامل من قبل ال�شركة .قامت ال�شركة بتحليل الفروقات والفروقات الرئي�سية التي مت حتديدها حتى الآن هي كما يلي:
منطقة الت�أثري

الت�أثري املايل

ت�أثري البيانات

ت�أثري نظم تقنية املعلومات
ت�أثري الإجرائات
الت�أثري على ترتيبات �إعادة الت�أمني
الت�أثري على ال�سيا�سات و�إطار الرقابة

ملخ�ص الت�أثري
يتطلب على ال�شركة تغري طريقة �إثبات الإيرادات على م�ستوى التجميع .املعيار الدويل للتقرير املايل  17يفر�ض �إثبات اخل�سارة مبا�شر ًة بينما الربح (ميكن
الرجوع لهام�ش اخلدمة التعاقدية) �سوف يتم حت�صيله على مدى فرتة التغطية لعقود الت�أمني املبا�شرة وذلك قد يكون �أثره املايل جوهري�آ.
يعتمد �أي�ض�آ مدى الأثر املايل على الإفرتا�ضات واملنهجية والأ�ساليب احلالية املتبعة يف ال�شركة حل�ساب الإحتياطيات التقنية.
اجلزء اجلديد ملالية الت�أمني للدخل وامل�صاريف �سوف يكون ت�أثريه ب�شكل �أكرب على العنا�صر التالية:
-1االلتزام للمطالبات املتكبدة والتي يكون فيها اخل�صم مطلوب�آ.
-2الرتاكم يف الفائدة لهام�ش اخلدمة التعاقدية عند تطبيق النموذج العام.
قد تت�أثر مالءة ر�أ�س املال بح�سب التنظيمات املحلية.
يتطلب املعيار الدويل للتقرير املايل  17على ال�شركة �إختيار م�ستوى التجميع بناء�آ على املعايري التالية:
-1املحفظة
-2الربحية
�-3سنة الإ�صدار
هذا �سوف يزيد من امل�ستوى املطلوب لتق�سيمات البيانات .وبالتايل �سوف يتطلب حقول بيانات �إ�ضافية جديدة يكون لها ت�أثري جوهري على البيانات.
ب�شكل عام يجب على ال�شركة تعديل نظامها التقني احلايل لإ�ضافة حقول البيانات اجلديدة وطريقة ت�سجيل القيود املحا�سبية اجلديدة .قد يتوجب على ال�شركة
اي�ض�آ حتديث �سيا�سة ونظام �إعداد التقارير بالإ�ضافة اىل املتطلبات التخزينية للبيانات.
قد تتغري التقارير املالية ب�شكل جوهري بعد تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  17مع زيادة جوهرية يف عدد الإف�صاحات التي يتطلبها املعيار .ويتطلب حتديث
ال�سيا�سات املحا�سبية و�سجل احل�سابات طبقا للمعيار الدويل للتقرير املايل  .17مناذج و�إفرتا�ضات الإكتواري يجب �أن تتوائم مع متطلبات املعيار الدويل للتقرير
املايل .17
ب�شكل عام يجب على ال�شركة مراجعة �إجرائات ترتيبات �إعادة الت�أمني ملوائمتها ب�شكل �أف�ضل مع متطلبات املعيار الدويل للتقرير املايل .17على الرغم انه من
املحتمل �أن تكون العقود امل�صدرة من ال�شركة ذات مناذج قيا�س خمتلفه عن العقود التي متتلكها ال�شركة.
يجب على ال�شركة ان تقوم بتحديث ال�سيا�سات و�إطار الرقابة جلميع النواحي التي �سوف تت�أثر بتطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل .17

بد�أت ال�شركة بتقييم مف�صل للفجوة يف البيانات بالإ�ضافة �إىل و�ضع خطة تنفيذ ت�أخذ بعني االعتبار مبادئ ت�صميم املعيار الدويل للتقرير املايل  .17بالإ�ضافة �إىل
ذلك� ،أن�ش�أت ال�شركة جلنة توجيهية للمعيار الدويل للتقرير املايل .17

املعيار الدويل للتقرير املايل  - 9الأدوات املالية
مت ن�شر هذا املعيار يف  24يوليو  2014ليحل حمل معيار املحا�سبة الدويل  .39يتناول املعيار اجلديد البنود التالية املتعلقة بالأدوات املالية:
�أ) الت�صنيف والقيا�س:
منهجا واحدً ا لتحديد ما �إذا كان يتم قيا�س الأ�صل املايل بالتكلفة املطف�أة �أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر
9
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للتقرير
الدويل
ي�ستخدم املعيار
ً
�أو بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .يتم قيا�س الأ�صل املايل بالتكلفة املطف�أة �إذا:
	•يحتفظ بالأ�صل يف منوذج عمل يهدف �إىل االحتفاظ ب�أ�صول من �أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
	•ال�شروط التعاقدية للأ�صل املايل ت�ؤدي يف تواريخ حمددة �إىل التدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة على املبلغ الأ�صلي القائم.
يتم قيا�س الأ�صل املايل بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر ويتم �إعادة تدوير الأرباح �أو اخل�سائر املحققة من خالل الربح �أو اخل�سارة عند البيع ،يف
حالة ا�ستيفاء ال�شرطني التاليني:
	•يحتفظ بالأ�صل يف منوذج عمل يهدف �إىل االحتفاظ ب�أ�صول من �أجل جمع التدفقات النقدية التعاقدية وللبيع؛ و
	•ال�شروط التعاقدية للتدفقات النقدية فقط مدفوعات �أ�صل املبلغ والفائدة على املبلغ الأ�صلي امل�ستحق،
يتم قيا�س املوجودات التي ال تفي ب�أي من هذه الفئات بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عند االعرتاف املبدئي ،ميكن للمن�ش�أة
ا�ستخدام اخليار لتعيني �أ�صل مايل بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �إذا كان ذلك يلغي �أو يقلل ب�شكل كبري من عدم تطابق حما�سبي.
بالن�سبة لأدوات حقوق امللكية غري املحتفظ بها للمتاجرة ،ميكن للمن�ش�أة � ً
أي�ضا �إجراء انتخابات غري قابلة للإلغاء لعر�ض التغيريات الالحقة يف الدخل ال�شامل
الآخر يف القيمة العادلة للأدوات (مبا يف ذلك املكا�سب واخل�سائر املحققة) ،ويتم االعرتاف بتوزيعات الأرباح يف الربح �أو اخل�سارة.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،بالن�سبة للمطلوبات املالية التي مت حتديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة ،ف�إن مقدار التغري يف القيمة العادلة لاللتزام املايل
املن�سوبة �إىل التغيريات يف خماطر االئتمان لتلك االلتزامات يتم االعرتاف به يف الدخل ال�شامل الآخر ،ما مل يكن من �ش�أن االعرتاف ب�آثار التغيريات يف خماطر
االئتمان اخلا�صة بااللتزام يف الدخل ال�شامل الآخر �إن�شاء �أو تو�سيع عدم تطابق املحا�سبي يف الربح �أو اخل�سارة.
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ب) انخفا�ض القيمة:
يعك�س منوذج انخفا�ض القيمة مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل  9خ�سائر االئتمان املتوقعة ،مقارنة بخ�سائر االئتمان املتكبدة مبوجب معيار املحا�سبة الدويل
 .39وف ًقا ملقيا�س املعيار الدويل للتقرير املايل  ،9مل يعد من ال�ضروري حدوث حدث ائتماين قبل االعرتاف بخ�سائر االئتمان .بد ًال من ذلك ،تقوم املن�ش�أة دائ ًما
بح�ساب اخل�سائر االئتمانية املتوقعة والتغريات يف تلك اخل�سائر االئتمانية املتوقعة .يتم حتديث مبلغ خ�سائر االئتمان املتوقعة يف كل تاريخ تقرير لتعك�س التغريات
يف خماطر االئتمان منذ االعرتاف الأويل.
ج) حما�سبة التحوط:
نهجا �أكرث
املتطلبات
حتدد
املخاطر.
إدارة
�
مع
أوثق
�
ب�شكل
التحوط
حما�سبة
تربط
التي
التحوطية
للمحا�سبة
جديدة
متطلبات
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ً
اعتمادًا على املبادئ يف منوذج حما�سبة التحوط العام .تنطبق التعديالت على جميع حما�سبة التحوط با�ستثناء حتوطات القيمة العادلة للمحفظة ملخاطر �أ�سعار
الفائدة (ي�شار �إليها عاد ًة با�سم "حتوطات القيمة الكلية للقيمة العادلة") .بالن�سبة لهذه ،قد ت�ستمر املن�ش�أة يف تطبيق متطلبات حما�سبة التحوط حال ًيا يف املعيار
املحا�سبي الدويل  .39مت منح هذا اال�ستثناء �إىل حد كبري لأن جمل�س املعايري الدولية للمحا�سبة يعالج حما�سبة التحوط الكلي كم�شروع منف�صل.
تاريخ النفاذ
كان تاريخ نفاذ املعيار الدويل للتقرير املايل  9املن�شور هو  1يناير  .2018ومع ذلك  ،ف�إن التعديالت على املعيار الدويل للتقرير املايل  - 4عقود الت�أمني :تطبيق
املعيار الدويل للتقرير املايل  - 9الأدوات املالية مع تف�سري جلنة تف�سريات املعيار الدويل للتقرير املايل  - 4عقود الت�أمني  ،املن�شورة يف � 12سبتمرب  ،2016يغري
املعيار الدويل للتقرير املايل  4احلايل لل�سماح للمن�ش�آت التي ت�صدر عقود الت�أمني �ضمن نطاق تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل  4للتخفيف من
بع�ض �آثار تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  9قبل �أن ي�صبح معيار عقد الت�أمني اجلديد ملجل�س املعايري الدولية للمحا�سبة (املعيار الدويل للتقرير املايل - 17
عقود الت�أمني) �ساري املفعول .تقدم التعديالت خيارين بديلني:
◽ تطبيق �إعفاء م�ؤقت من تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  9حتى التاريخ الأ�سبق مما يلي:
	•تاريخ نفاذ معيار عقد الت�أمني اجلديد؛ �أو
	•الفرتات ال�سنوية لإعداد التقارير التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير ( .2021يقرتح جمل�س املعايري الدولية للمحا�سبة متديد التاريخ الفعلي للمعيار الدويل التقرير
املايل  17والإعفاء امل�ؤقت من املعيار الدويل للتقرير املايل  9يف تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية للتقرير املايل � 4إىل  1يناير � .)2022إن الإف�صاحات
الإ�ضافية املتعلقة باملوجودات املالية مطلوبة خالل فرتة الت�أجيل� .إن هذا اخليار متاح فقط للمن�ش�آت التي ترتبط �أن�شطتها يف الغالب بالت�أمني ومل تطبق
املعيار الدويل للتقرير املايل � 9ساب ًقا ؛ �أو
◽ تطبيق املعيار الدويل للتقرير املايل  ،9ولكن بالن�سبة للموجودات املالية املعينة ،قم ب�إزالة �آثار بع�ض حاالت عدم التطابق املحا�سبي التي قد حتدث قبل تطبيق
معيار عقد الت�أمني اجلديد .خالل الفرتة الأولية ،هناك �إف�صاحات �إ�ضافية مطلوبة.
�أجرت ال�شركة تقييم ًا مف�ص ًال اعتبار ًا من  1يناير :2018
( )1متت مقارنة القيمة الدفرتية اللتزامات ال�شركة النا�شئة عن العقود التي تدخل يف نطاق املعيار الدويل للتقرير املايل ( 4مبا يف ذلك مكونات الإيداع �أو
امل�شتقات امل�ضمنة غري املمولة من عقود الت�أمني) بالقيمة الإجمالية املدرجة مبلغ جميع التزاماتها؛ و
( )2متت مقارنة �إجمايل القيمة الدفرتية اللتزامات ال�شركة املرتبطة بالت�أمني مع �إجمايل القيمة الدفرتية جلميع التزاماتها .بنا ًء على هذه التقييمات  ،قررت
ال�شركة �أنها م�ؤهلة للإعفاء امل�ؤقت .وبالتايل ،قررت ال�شركة ت�أجيل تنفيذ املعيار الدويل للتقرير املايل � 9إىل تاريخ نفاذ معيار عقود الت�أمني اجلديدة .يتم �إدراج
الإف�صاحات املتعلقة باملوجودات املالية املطلوبة خالل فرتة الت�أجيل يف القوائم املالية لل�شركة.
تقييم االثر
كما يف  31دي�سمرب  ،2019متتلك ال�شركة �إجمايل موجودات مالية وموجودات متعلقة بالت�أمني مببلغ 1,143مليون ريال �سعودي و 1,164مليون ريال �سعودي ،على
التوايل .تتكون املوجودات املالية املحتفظ بها بالتكلفة املطف�أة حالي ًا من النقد وما يعادله وبع�ض الذمم املدينة الأخرى البالغة  217مليون ريال �سعودي (:2018
 143مليون ريال �سعودي) .القيمة العادله للإ�ستثمارات املربوطة بوحدات امل�سجلة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل كما يف  31دي�سمرب  2019مببلغ  538مليون
ريال �سعودي ( 560 :2018مليون ريال �سعودي) .تتكون املوجودات املالية الأخرى من ا�ستثمارات متاحة للبيع بقيمة  385مليون ريال �سعودي ( 331 :2018مليون
ريال �سعودي) .تتوقع ال�شركة ا�ستخدام ت�صنيف القيمة العادلة من خالل الدخل ال�شامل الآخر للموجودات املالية بنا ًء على منوذج �أعمال ال�شركة ل�سندات الدين
والطبيعة اال�سرتاتيجية ال�ستثمارات الأ�سهم .ومع ذلك ،ف�إن ال�شركة مل تقم بعد ب�إجراء تقييم مف�صل لتحديد ما �إذا كانت �سندات الدين تفي باختبار فقط
مبدفوعات �أ�صل الدين والفائدة على املبلغ الأ�صلي ،كما هو مطلوب مبوجب املعيار الدويل للتقرير املايل � .9إن اال�ستثمار يف ال�صناديق و�إدارة املحافظ اال�ستثمارية
التقديرية � -أ�سهم ملكية امل�صنفة �ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع البالغة  369مليون ريال �سعودي تغريات خالل ال�سنة بقيمة  24مليون ريال �سعودي و مت تو�ضيح
التعر�ض ملخاطر االئتمان ،وتركيز خماطر االئتمان وجودة االئتمان لهذه املوجودات املالية يف االي�ضاح � .27إن املوجودات املالية لل�شركة لديها خماطر ائتمانية
منخف�ضة كما يف  31دي�سمرب  2019و  .2018ي�ستند ما �سبق �إىل تقييم الأثر على م�ستوى عال من املعيار الدويل للتقرير املايل  .9ي�ستند هذا التقييم الأويل �إىل
املعلومات املتاحة حال ًيا وقد يخ�ضع للتغيريات النا�شئة عن املزيد من التحليالت املف�صلة �أو معلومات معقولة وداعمة �إ�ضافية متاحة لل�شركة يف امل�ستقبل .ب�شكل
عام  ،تتوقع ال�شركة بع�ض الت�أثري يف تطبيق متطلبات انخفا�ض القيمة يف املعيار الدويل للتقرير املايل  :9ومع ذلك ،ال يتوقع �أن يكون ت�أثري ذلك جوهري ًا .يف الوقت
احلايل ،ال ميكن تقدمي تقدير معقول لآثار تطبيق هذا املعيار اجلديد لأن ال�شركة مل تقم بعد ب�إجراء فح�ص منف�صل.
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف �إعداد هذه القوائم املالية مت �إدراجها �أدناه.
النقد وما يعادله
يت�ضمن النقد وما يعادله النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك مبا يف ذلك ودائع ذات فرتات ا�ستحقاق �أقل من ثالثة �أ�شهر من تاريخ الإقتناء.
�أق�ساط ت�أمني مدينة
ً
يتم ت�سجيل الأق�ساط الت�أمني املدينة ب�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املدينة من عقود الت�أمني ناق�صا املخ�ص�ص املكون لأي مبالغ غري قابلة للتح�صيل .يتم �إثبات
الأق�ساط والأر�صدة املدينة لإعادة الت�أمني عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها عند الإثبات املبدئي بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستحق .وبعد الإثبات املبدئي ،تقا�س الذمم
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املدينة بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ناق�ص ًا خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة .يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل من خالل ا�ستخدام
ح�ساب خم�ص�ص ويتم �إثبات مبلغ اخل�سارة يف قائمة الدخل .يتم تكوين خم�ص�ص لالنخفا�ض يف قيمة الذمم املدينة حال وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل �أن
القيمة الدفرتية لن تكون قابلة لال�سرتداد .يتم �إلغاء �إثبات الأر�صدة املدينة عندما تفقد ال�شركة �سيطرتها على احلقوق التعاقدية التي ت�شمل الأر�صدة املدينة
كما هو احلال عندما تكون الأر�صدة املدينة مباعة �أو انتقال كافة التدفقات النقدية املن�سوبة �إىل الر�صيد �إىل طرف ثالث� .إن الذمم املدينة املف�صح عنها يف
الإي�ضاحني  6و 7تندرج �ضمن نطاق املعيار الدويل للتقرير املايل رقم " 4عقود الت�أمني".
ا�ستثمارات متاحة للبيع
تت�ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع ا�ستثمارات يف �أ�سهم و�سندات الدين .اال�ستثمارات يف الأ�سهم امل�صنفة على �أنها متاحة للبيع هي تلك اال�ستثمارات التي لي�ست
م�صنفة كمحتفظ بها للمتاجرة �أو لي�ست حمددة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .و�سندات الدين �ضمن هذه الفئة هي تلك املوجودات التي يتم االحتفاظ
بها لفرتة غري حمددة من الوقت وميكن بيعها ا�ستجاب ًة الحتياجات ال�سيولة �أو ا�ستجاب ًة للتغريات يف ظروف ال�سوق .ت�سجل هذه اال�ستثمارات مبدئيا بالقيمة العادلة
مبا يف ذلك تكاليف املعاملة املن�سوبة ب�شكل مبا�شر القتناء اال�ستثمار .بعد القيا�س الأويل ،يتم الحقا قيا�س اال�ستثمارات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة .تظهر
الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف قائمة الدخل ال�شامل .تدرج الأرباح �أو اخل�سائر املحققة من بيع هذه
اال�ستثمارات و�إيرادات العمولة يف قائمة الدخل.
يتم �إثبات توزيعات الأرباح و�إيرادات العمولة و�أرباح/خ�سائر العمالت الأجنبية من اال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قائمة الدخل كجزء من �صايف دخل اال�ستثمار.
يتم تعديل وت�سجيل االنخفا�ض الدائم �أو اجلوهري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قائمة الدخل ال�شامل  -كم�صاريف انخفا�ض يف القيمة.
حتدد القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة للأوراق املالية �أو القيمة العادلة املقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود املرتبطة
بعموالت على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام العمولة للبنود ذات ال�شروط واملخاطر املت�شابهة.
�أما بالن�سبة لال�ستثمارات الغري مدرجة ،فيتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية ال�ستثمارات مماثلة� ،أو يف حال تعذر تقدير القيم العادلة لعدم
وجود مرجع لها يف �سوق ن�شطة ،فيتم حتديدها من خالل �أ�ساليب تقييم متعددة .يتم �أخذ مدخالت تلك النماذج احل�سابية من الأ�سواق املعتمدة حيثما �أمكن ،ويف
حال تعذر ذلك يتم حتديد القيمة العادلة من خالل التقدير.
�إعادة الت�صنيف
تقوم ال�شركة بتقييم �إذا كانت القدرة والنية لبيع املوجودات املالية املتاحة للبيع على املدى القريب ال تزال منا�سبة .عندما ال تتمكن ال�شركة يف ظروف نادرة
من تداول هذه املوجودات املالية ب�سبب الأ�سواق غري الن�شطة ،يجوز لل�شركة �أن تختار �إعادة ت�صنيف هذه املوجودات املالية �إذا كانت لدى الإدارة القدرة والنية
لالحتفاظ باملوجودات يف امل�ستقبل املنظور �أو حتى تاريخ اال�ستحقاق .ي�سمح ب�إعادة ت�صنيف القرو�ض والذمم املدينة عندما ي�ستويف الأ�صل املايل تعريف القرو�ض
والذمم املدينة ويكون لدى الإدارة النية والقدرة على االحتفاظ بهذه املوجودات يف امل�ستقبل املنظور �أو حتى تاريخ اال�ستحقاق .ال ُي�سمح ب�إعادة الت�صنيف �إىل
املوجودات املحتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق �إال عندما يكون لدى ال�شركة القدرة والنية على االحتفاظ بالأ�صل املايل حتى تاريخ اال�ستحقاق .بالن�سبة لأ�صل مايل
معاد ت�صنيفه من فئة املتاحة للبيع ،ف�إن القيمة العادلة يف تاريخ �إعادة الت�صنيف ت�صبح هي التكلفة املطف�أة اجلديدة لذلك الأ�صل ويتم �إطفاء �أي ربح �أو خ�سارة
على الأ�صل �سبق �إثباتها يف حقوق امللكية �إىل الربح �أو اخل�سارة على مدار العمر املتبقي لال�ستثمار با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي .كما يتم �إطفاء �أي فرق بني
التكلفة املطف�أة اجلديدة ومبلغ اال�ستحقاق على مدى العمر املتبقي للأ�صل با�ستخدام معدل الفائدة الفعلي .وفيما �إذا تقرر الحق ًا ب�أن الأ�صل تعر�ض النخفا�ض يف
القيمة ف�إن املبلغ امل�سجل يف حقوق امللكية يتم �إعادة ت�صنيفه �إىل قائمة الدخل .خالل  2019و  ،2018مل يكن هناك �إعادة ت�صنيف بني فئات الأ�صل املايل.
�إلغاء �إثبات املوجودات املــالية
يتم �إلغاء �إثبات الأ�صل املايل عندما يحول البائع خماطر ومنافع الأ�صل (�سواء ب�شكل جوهري �أو جزئي) �أو يتم تنازل عن حقوقها من البائع �إىل امل�شرتي .يجب
�أن ي�سبق تقييم حتويل املخاطر واملنافع التقييم اخلا�ص بنقل ال�سيطرة جلميع املعامالت .قد تقوم ال�شركة بتحقيق الإلغاء جزئيا حيث يتم �إثبات املوجودات �أو
املطلوبات اجلديدة مثل تلك التي تن�ش�أ من �إ�صدار ال�ضمان.
�إذا حددت ال�شركة �أنها مل حتتفظ �أو حتول ب�شكل جوهري جميع خماطر ومنافع الأ�صل و�أنها احتفظت بال�سيطرة ،يجب على ال�شركة �أن ت�ستمر يف �إثبات الأ�صل �إىل
حد ا�ستمرار م�شاركتها فيه.
تقوم ال�شركة يف كل تاريخ تقرير بتقييم ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة موجودات مالية �أو جمموعة املوجودات املالية نتيج ًة حلدث واحد �أو
�أكرث يكون قد وقع منذ الإثبات الأويل للموجودات (تكبد "حدث اخل�سارة") ،ويكون لذلك احلدث �أثر على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة للأ�صل املايل �أو
ملجموعة املوجودات املالية والتي ميكن قيا�سها ب�شكل موثوق به.
وقد ي�شمل الدليل على االنخفا�ض يف القيمة امل�ؤ�شرات التالية:
◽ �صعوبة مالية كبرية للم�صدر �أو املدين
◽ خرق العقد  ،مثل التخلف عن ال�سداد �أو الت�أخر يف ال�سداد؛
◽ ي�صبح من املحتمل �أن امل�صدر �أو املدين �سيدخل يف الإفال�س �أو �أي �إعادة تنظيم مايل �أخرى
◽ اختفاء �سوق ن�شط لهذا الأ�صل املايل ب�سبب ال�صعوبات املالية� ،أو؛
◽ بياﻧﺎت ﻣﻼﺣظﺔ ﺗ�شري �إىل وﺟود اﻧﺧﻔﺎ�ض ﻗﺎﺑل للقيا�س ﻲﻓ اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدية اﻟﻣ�ﺳﺗﻘﺑلية اﻟﻣﻘدرة ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎلية ﻣﻧذ اﻟﺗﺣﻘق
اﻟﻣﺑدﺋﻲ لهذه اﻟﻣوﺟودات ،على اﻟرﻏم ﻣن �أنه ﻻ ميكن اﻟﺗﻌرف على اﻻﻧﺧﻔﺎ�ض ﻣﻊ ا�ﻷ �ﺻول اﻟﻣﺎلية اﻟﻔردية ﻲﻓ اﻟ�ﺷركة ،ﺑﻣﺎ ﻲﻓ ذﻟك:
	•تغريات �سلبية يف حالة ال�سداد للجهات امل�صدرة �أو املدينني لل�شركة؛ �أو
	•الظروف االقت�صادية الوطنية �أو املحلية يف بلد اجلهات امل�صدرة املقرتنة بحاالت التعرث يف �سداد املوجودات.
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�إذا كان هناك �أي دليل مو�ضوعي على وجود خ�سارة انخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل معني ،يتم حتديد هذا االنخفا�ض كما يلي:
◽ بالن�سبة الأ�صول الم�سجلة بالقيمة العادلة ،يتم احت�ساب االنخفا�ض على �أ�سا�س االنخفا�ض الدائم �أو الجوهري في القيمة العادلة للموجودات المالية.
◽ بالن�سبة الأ�صول المدرجة بالتكلفة المطف�أة ،ي�ستند االنخفا�ض في القيمة على التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة المخ�صومة بمعدل العمولة
الأ�صلي الفعلي.
بالن�سبة للموجودات املالية املتاحة للبيع ،تقوم ال�شركة ب�إجراء تقييم بتاريخ كل قائمة مركز مايل لتحديد �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على �أن اال�ستثمار �أو
جمموعة من اال�ستثمارات قد تعر�ضت النخفا�ض يف قيمتها.
يف حالة ا�ستثمارات يف �أداوات الدين امل�صنفة كمتاحة للبيع ،تقوم ال�شركة على �أ�سا�س فردي بتقييم �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي على االنخفا�ض يف القيمة .قد
ي�شتمل الدليل املو�ضوعي على م�ؤ�شرات على �أن املقرت�ض يواجه �صعوبات مالية جوهرية �أو تعرث او ت�أخر يف �إيرادات العمولة �أو املدفوعات او احتمالية دخوله يف
حالة �إفال�س �أو �إعادة هيكلة مالية و�إذا كانت البيانات القابلة للمالحظة ت�شري �إىل انخفا�ض قابل للقيا�س يف التفقدات النقدية امل�ستقبلية املقدرة كالتغريات يف
الظروف االقت�صادية التي ترتبط بالتعرث يف ال�سداد.
عند تقييم فيما �إذا كان اال�ستثمار يف �أدوات الدين قد انخف�ضت قيمته ،ف�إن ال�شركة ت�أخذ بعني االعتبار عوامل مثل تقييم ال�سوق للجدارة االئتمانية وانعكا�سها
على عائدات ال�سندات ،وتقييمات وكاالت الت�صنيف للجدارة االئتمانية ،قدرة البلد على الو�صول �إىل �أ�سواق املال لإ�صدار �سندات دين جديدة واحتمالية �إعادة
هيكلة الدين وما قد ي�سفر عنها من خ�سارة للمالكني ب�سبب الإعفاء من الديون طواعية �أو ب�صورة �إلزامية� .إن القيمة امل�سجلة لالنخفا�ض يف القيمة هي اخل�سارة
املرتاكمة املقا�سة على �أنها الفرق بني القيمة املطف�أة والقيمة العادلة احلالية ناق�ص ًا خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة لال�ستثمارات املثبتة �سابق ًا يف قائمة الدخل.
بالن�سبة ال�ستثمارات حقوق امللكية املحتفظ بها كمتاحة للبيع ،ميثل االنخفا�ض اجلوهري �أو الدائم يف القيمة العادلة �إىل ما دون تكلفتها دلي ًال مو�ضوعي ًا على
االنخفا�ض يف القيمة .ال ميكن عك�س خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة من خالل قائمة الدخل يف حال ا�ستمرار اثبات املوجودات؛ �أي �أن الزيادة يف القيمة العادلة بعد
ت�سجيل االنخفا�ض ال ميكن اثباتها �إال يف الدخل ال�شامل الآخر .عند الغاء االثبات ،يتم �إدراج الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة املثبتة �سابق ًا يف الدخل ال�شامل الآخر
يف قائمة الدخل� .إن حتديد ماهية "جوهري" �أو "دائم" يتطلب و�ضع الأحكام .تعد الفرتة التي ت�صل �إىل � 12شهر ًا �أو �أكرث فرتة طويلة ويعترب االنخفا�ض البالغ
 %30التكلفة الأ�صلية جوهريا وفق َا ل�سيا�سة ال�شركة .وعند القيام بهذا التقدير ،تقوم ال�شركة ،من بني عوامل �أخرى ،بتقييم مدة �أو مدى انخفا�ض القيمة العادلة
لال�ستثمار عن تكلفتها.
انخفا�ض قيمة املوجودات غري املالية
املوجودات التي لها عمر �إنتاجي غري حمدد ال تخ�ضع لال�ستهالك ويتم اختبارها �سنو ًيا لتحديد االنخفا�ض .يتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣوﺟودات اﻟﺗﻲ ﺗﺧ�ﺿﻊ ﻟﻼ�ﺳﺗهالك
ﻟﺗﺣديد اﻧﺧﻔﺎ�ض اﻟﻘمية ﻋﻧدﻣﺎ ﺗ�ﺷير ا�ﻷﺣداث �أو اﻟﺗﻐيرات ﻲﻓ اﻟظروف �إىل �أن اﻟﻘمية اﻟدﻓﺗرية ﻗد ﻻ تكون ﻗﺎﺑﻟﺔ ﻟﻼ�ﺳﺗرداد.
يتم �إثبات خ�سارة انخفا�ض القيمة للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفرتية للأ�صل املبلغ الذي ميكن ا�سرتداده .املبلغ القابل لال�سرتداد هو القيمة العادلة للأ�صل
ناق�صا تكاليف البيع والقيمة امل�ستخدمة .لغر�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات عند �أدنى امل�ستويات التي توجد بها تدفقات نقدية حمددة
ً
ب�شكل منف�صل (وحدات توليد النقد).
ا�ستثمارات ومطلوبات مربوطة بوحدات
اال�ستثمارات املربوطة بوحدات هي عبارة عن موجودات ت�ساند املطلوبات النا�شئة من العقود ،حيث يتم ربط املطلوبات ب�شكل تعاقدي بالقيمة العادلة للموجودات
املالية �ضمن �صناديق املربوطة بوحدات حاملي وثائق الت�أمني وت�صنف على �أنها موجودات "حمتفظ بها للمتاجرة" ويتم ت�صنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة
الدخل .يتم �شراء اال�ستثمارات امل�صنفة على �أنها "حمتفظ بها للمتاجرة" ب�شكل �أ�سا�سي لغر�ض البيع �أو �إعادة ال�شراء ملدة ق�صرية الأجل ويتم ت�سجيلها يف قائمة
املركز املايل بالقيمة العادلة .يتم �إثبات �أي تغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل.
ميكن ت�صنيف اال�ستثمار بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل من قبل الإدارة ،عند الإثبات املبدئي� ،إذا ا�ستوفى اال�ستثمار الأ�س�س املذكورة يف معيار املحا�سبة
الدويل رقم  ،39با�ستثناء ا�ستثمارات يف الأ�سهم التي لي�س لها �سعر مدرج يف ال�سوق وال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل يعتمد عليه .ال ت�ضاف تكاليف املعاملة،
�إن وجدت� ،إىل قيا�س القيمة العادلة عند الإثبات املبدئي لال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .يتم عر�ض �إيرادات توزيعات الأرباح (�إن
وجدت) على املوجودات املالية املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل �ضمن "�إيرادات اال�ستثمارات" يف قائمة الدخل.
لدى ال�شركة مطلوبات مربوطة بوحدات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .وتتعلق هذه العقود الفردية للت�أمني على احلياة التي ت�ؤمن على حوادث حياة
الإن�سان مثل الوفاة على مدى فرتة زمنية طويلة .يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني مبا�شرة كمطلوبات .يتم زيادة هذه املطلوبات �أو خف�ضها بالتغري يف �أ�سعار الوحدات كما
يف حالة العقود املربوطة بوحدات وتخف�ض عن طريق م�صاريف حاملي الوثائق و�إعادة وا�ستحقاق قيمة الوثيقة .يتم حتديد املطلوبات املربوطة بوحدات باعتبارها
قيمة الوحدات التي مت حتديدها يف تاريخ التقييم .مت و�ضع خم�ص�صات فنية �إ�ضافية لقيمة املخاطر املتعلقة بعقود الت�أمني على احلياة .يتم اﺣﺗ�ﺳﺎب هذه
هاﻣﺎ ﻣن اﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ بوحدات.
اﻟﻣﺧ�ﺻ�ﺻﺎت ا�ﻹ �ﺿﺎفية ﺑﺎ�ﺳﺗﺧدام �أ�ساليب ع�شوائية وهي ال تعد ﺟز ًءا ً
ممتلكات ومعدات
ً
يتم �إثبات املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .يتم �إدراج التكلفة الالحقة يف القيمة الدفرتية للأ�صل �أو يتم اثباتها
ك�أ�صل منف�صل ،فقط عندما يكون هناك احتمال ان تتدفق منافع اقت�صادية م�ستقبلية لل�شركة و�إمكانية قيا�س تكلفة الأ�صل يعتمد عليها .يتم حتميل ال�صيانة
والإ�صالحات الأخرى يف قائمة الدخل خالل الفرتة املالية التي مت تكبد م�صروفاتها خاللها .الأرا�ضي ال ت�ستهلكُ .يحت�سب اال�ستهالك للممتلكات واملعدات الأخرى
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت لتوزيع التكلفة على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة ،وذلك على النحو التايل :
� 4سنوات
				
◽ �أجهزة حا�سب �آيل ومعدات مكتبية
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� 4سنوات
� 4إىل � 7سنوات
� 5سنوات

						
◽ �سيارات
					
◽ �أثاث وتركيبات
				
◽ حت�سينات على مباين م�ست�أجرة

تتم مراجعة القيم املتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق اال�ستهالك للممتلكات واملعدات ،وتعديلها ب�أثر م�ستقبلي عند ال�ضرورة بتاريخ كل قائمة مركز مايل .وتتم
مراجعة القيمة الدفرتية لهذه املوجودات لتحري االنخفا�ض يف القيمة عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد القيمة الدفرتية.
و�إذا وجد ذلك امل�ؤ�شر وعندما تكون القيمة الدفرتية �أعلى من القيمة املتوقع ا�سرتدادها ،يتم تخفي�ض القيمة الدفرتية لتلك املوجودات �إىل قيمتها القابلة
لال�سرتداد.
يتم التوقف عن �إثبات �أ�صل من املمتلكات واملعدات عند اال�ستبعاد �أو عندما ال يتوقع تدفق منافع اقت�صادية م�ستقبلية من ا�ستخدامه �أو ا�ستبعاده .يتم �إدراج �أي
ربح �أو خ�سارة ناجتة عن التوقف عن �إثبات الأ�صل (املحت�سب بالفرق بني �صايف متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للأ�صل) يف قائمة الدخل عند التوقف عن
�إثبات الأ�صل
املحا�سبة عن عقود الإيجار
عند االعرتاف املبدئي ،عند بدء العقد ،تقوم ال�شركة بتقييم ما �إذا كان العقد� ،أو يحتوي على ،عقد �إيجار .العقد� ،أو يحتوي على عقد �إيجار� ،إذا كان العقد يحمل
احلق يف التحكم يف ا�ستخدام �أ�صل حمدد لفرتة من الزمن يف مقابل النظر فيه .يتم حتديد التحكم �إذا كانت معظم الفوائد تتدفق �إىل ال�شركة وميكن لل�شركة
توجيه ا�ستخدام هذه املوجودات.
حق ا�ستخدام املوجودات
تطبق ال�شركة منوذج التكلفة ،وقيا�س حق ا�ستخدام املوجودات بالتكلفة ؛
◽
◽

�أي انخفا�ض يف اال�ستهالك املرتاكم و�أي خ�سائر انخفا�ض يف القيمة مرتاكمة؛ و
تعديلها لأي �إعادة قيا�س اللتزامات الإيجار لتعديالت الإيجار

ب�شكل عام  ،ف�إن حق ا�ستخدام املوجودات يكون م�ساوي ًا ملطلوبات الإيجار .ومع ذلك� ،إذا كانت هناك تكاليف �إ�ضافية مثل �إعداد املوقع ،والودائع غري القابلة
لال�سرتداد ،و�أموال التطبيق ،وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باملعاملة� ،إلخ ،فيجب �إ�ضافتها �إىل قيمة حق ا�ستخدام املوجودات.
مطلوبات الإيجار
عند االعرتاف املبدئي  ،تكون مطلوبات الإيجار هي القيمة احلالية جلميع املدفوعات املتبقية للم�ؤجربعد تاريخ البدء ،تقي�س ال�شركة مطلوبات الإيجار عن طريق:
◽ زيادة القيمة الدفرتية لتعك�س الفائدة على مطلوبات الإيجار.
◽ تخفي�ض القيمة الدفرتية لتعك�س مدفوعات الإيجار املدفوعة و؛
◽ �إعادة قيا�س القيمة الدفرتية لتعك�س �أي �إعادة تقييم �أو تعديل عقد �إيجار.
وديعة نظامية
يجب �أن تكون الوديعة النظامية بن�سبة ( )٪10من ر�أ�س املال املدفوع .قامت ال�شركة بو�ضع مبلغ الوديعة النظامية يف بنك مت اختياره من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .يحق مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي احل�صول على �أرباح الوديعة النظامية التي تدفعها ال�شركة �إىل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتظهر على �أنها
"�إيرادات م�ستحقة �إىل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي".
خم�ص�صات وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
يتم �إثبات املخ�ص�صات يف حال كان لدى ال�شركة التزام (نظامي �أو تعاقدي) نتيجة حلدث وقع يف ال�سابق ،ومن املحتمل �أن يتطلب ذلك تدفقات خارجة لت�سوية
االلتزام وميكن تقدير مبلغ االلتزام ب�شكل موثوق .ال يتم �إثبات خم�ص�صات للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية .يتم �إثبات امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى �إىل
املبالغ التي �سيتم دفعها يف امل�ستقبل مقابل اخلدمات� ،سوا ًء مت �إ�صدار فواتري مبوجبها من قبل املوردين �أو ال.
فائ�ض مرتاكم م�ستحق الدفع
يتم توزيع ن�سبة ( )٪10من �صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني على حاملي وثائق الت�أمني� ،أو يف �شكل تخفي�ضات يف �أق�ساط ال�سنة املقبلة .يتم حتويل ن�سبة ()٪90
املتبقية من �صايف الفائ�ض �إىل امل�ساهمني.
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف الأخرى املتعلقة ب�شكل مبا�شر باكتتاب �أو بتجديد عقود الت�أمني ويتم �إطفا�ؤها على مدار فرتات عقود التـ�أمني التي ترتبط بها ،على
غرار الأق�ساط املكت�سبة .يتم �إثبات جميع تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروفات عند تكبدها .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف "تكاليف اكتتاب الوثائق" بقائمة الدخل.
يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املتوقع �أو النمط املتوقع ال�ستنفاد املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي يت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتغيري فرتة الإطفاء،
ويتم اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من وقوع انخفا�ض يف القيمة بتاريخ كل قائمة املركز املايل �أو �أكرث ،عند وجود م�ؤ�شر على وقوع هذا االنخفا�ض .ويف حالة عدم حتقق
االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف وقد يتطلب ذلك �شطبا �إ�ضافيا لالنخفا�ض يف القيمة يف قائمة
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الدخل .كما ت�ؤخذ تكاليف اكتتاب الوثائق امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء اختبار مدى كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
يتم �إلغاء �إثبات تكاليف اكتتاب الوثائق امل�ؤجلة عندما يتم ت�سوية العقود ذات ال�صلة �أو ا�ستبعادها.
املطالبات
ت�شمل املطالبات املبالغ امل�ستحقة حلاملي وثائق الت�أمني والأطراف الأخرى ،وم�صاريف ت�سوية اخل�سائر املرتبطة بها بعد خ�صم اخلردة واال�سرتدادات الأخرى.
ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة وغري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل وكذلك تكاليف معاجلة املطالبات
املتعلقة� ،سواء مت التبليغ عنها من قبل اجلهات امل�ؤمن عليها �أم ال .يتم ر�صد خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على
�أ�سا�س تقدير كل حالة على حدة .كما يتم ر�صد خم�ص�ص ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ
عنها ،وذلك ي�شمل تكاليف معاجلة املطالبات املتعلقة بتاريخ قائمة املركز املايل.
يتم �إظهار املطالبات حتت الت�سوية على �أ�سا�س �إجمايل ،ويتم �إظهار اجلزء املتعلق مبعيدي الت�أمني ب�صورة منف�صلة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ال تقوم ال�شركة بخ�صم
مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.
احتياطي �أق�ساط �إ�ضايف
تقوم ال�شركة بت�سجيل احتياطي الأق�ساط الإ�ضايف على �أ�سا�س احتياطي خماطر �سارية للأعمال الهند�سية.
الزكاة و�ضريبة الدخل
وفق ًا لأنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") ،تخ�ضع ال�شركة للزكاة فيما يتعلق بال�شركاء ال�سعوديني ول�ضريبة الدخل فيما يتعلق بال�شركاء الأجانب.
طبق ًا لأنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل ال�سعودية ،حت�سب الزكاة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف حقوق امللكية �أو �صايف الدخل وفق ًا للأ�س�س املن�صو�ص عليها
يف الأنظمة الزكوية .حت�سب �ضريبة الدخل على ح�صة امل�ساهمني الأجانب يف �صايف الدخل املعدل لل�سنة .ت�ستحق الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س ربع �سنوي.
اعتبارا من  1يناير  ،2017ا�ﺳﺗﻧﺎد ًا �إىل اﻟﺗﻌﻣمي اﻟ�ﺻﺎدر ﻋن ﻣ�ؤ�ﺳ�ﺳﺔ اﻟﻧﻘد اﻟﻌرﺑﻲ اﻟ�ﺳﻌودي ،ﻗﺎﻣت اﻟ�ﺷركة ﺑﺗﻌديل �ﺳيا�ﺳتها اﻟﻣﺣﺎ�ﺳﺑية لتحميل اﻟزكاة وال�ضريبة
ﻣﺑﺎ�ﺷرة ﻲﻓ ا�ﻷ رﺑﺎح املبقاة ﻲﻓ قائمة اﻟﺗﻐيرات ﻲﻓ ﺣﻘوق اﻟﻣلكية بدال من قائمة الدخل .يتم ت�سجيل املبالغ الإ�ضافية امل�ستحقة مبوجب الربوط النهائية� ،إن وجدت،
عند حتديدها.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع �ضرائب عن معامالت حمددة مع �أطراف غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية ،مبا يف ذلك توزيع الأرباح لل�شركاء الأجانب يف اململكة
العربية ال�سعودية طبق ًا لقانون �ضريبة الدخل ال�سعودي� .إن ال�ضريبة امل�ستقطعة املدفوعة نيابة عن الأطراف غري املقيمة ،والتي ال ميكن ا�سرتدادها من تلك
الأطراف يتم �إدراجها كم�صاريف.
مكاف�آة نهاية اخلدمة للموظفني
يتم ح�ساب مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني �سنوي ًا من قبل خبري اكتواري م�ؤهل با�ستخدام طريقة ائتمان وفق ًا ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم " 19مكاف�آت
املوظفني" .يتم �إثبات جميع تكاليف اخلدمة ال�سابقة كم�صروف فور ًا يف قائمة الدخل .يتم االعرتاف بعمليات �إعادة قيا�س �صايف التزام املكاف�آت املحددة ،والذي
ي�شتمل على �أرباح وخ�سائر اكتوارية �ضمن الدخل ال�شامل الأخر.
حتدد ال�شركة �صايف م�صروف الفائدة على التزام املكاف�آت املحددة للفرتة بتطبيق معدّل اخل�صم امل�ستخدم يف قيا�س التزام املنافع املحددة يف بداية الفرتة
ال�سنوية �إىل �صايف التزام املكاف�آت املحددة يف ذلك التاريخ� ،آخذة يف االعتبار �أي تغريات يف �صايف التزام املكاف�آت املحددة خالل الفرتة نتيجة لدفعات امل�ساهمات
واملكاف�آت .يتم االعرتاف ب�صايف م�صروف الفائدة وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بخطط املكاف�آت املحددة يف قائمة الدخل.
منافع املوظفني ق�صرية الأجل
متثل منافع املوظفني ق�صرية الأجل ،مبا يف ذلك �أجور الإجازات وتذاكر ال�سفر ،املطلوبات املتداولة املدرجة يف امل�صاريف امل�ستحقة ،والتي يتم قيا�سها باملبلغ غري
املخ�صوم الذي تتوقع ال�شركة دفعه نتيجة لال�ستحقاقات غري امل�ستخدمة.
مكاف�آت التقاعد
تدفع ال�شركة ا�شرتاكات التقاعد ملوظفيها ال�سعوديني �إىل امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية .يتم حتميل املبالغ املدفوعة كم�صاريف عند تكبدها.
عقود الت�أمني واال�ستثمار
ت�صدر ال�شركة عقود ت�أمني تقوم بتحويل خماطر الت�أمني .تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي يقبل مبوجبها �شركة الت�أمني خماطر ت�أمني هامة من حامل
وثيقة الت�أمني ،وذلك باملوافقة على تعوي�ض حامل وثيقة الت�أمني يف حال وجود حدث م�ستقبلي حمدد غري م�ؤكد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على حامل وثيقة الت�أمني .وكقاعدة
عامة ،تقوم ال�شركة بتحديد خماطر الت�أمني الكبرية لديها ،كاحتمال وجوب دفع منافع يف حالة وقوع احلدث امل�ؤمن عليه الذي يزيد بن�سبة  ٪10على الأقل عن
املنافع امل�ستحقة �إذا مل يقع احلدث امل�ؤمن عليه.
عقود اال�ستثمار هي تلك العقود التي ال حتول خماطر ت�أمني هامة .مت ت�صنيف املنتجات املربوطة بوحدات لل�شركة كعقود ا�ستثمار .وهذه متثل املحافظ التي مت
االحتفاظ بها لتلبية الأهداف اال�ستثمارية املحددة حلاملي الوثائق الذين يتحملون خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة املتعلقة باال�ستثمارات.
ال حتتوي عقود الت�أمني واال�ستثمار اخلا�صة بال�شركة على �أية ميزات ت�شاركية تقديرية.
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�إعادة الت�أمني
عمليات �إعادة الت�أمني يتم توزيع بني االتفاقيات واختيارية وعقود �إعادة ت�أمني تتعلق بفائ�ض اخل�سارة� .إن العقود التي تربمها ال�شركة مع �شركات �إعادة الت�أمني
والتي مبوجبها يتم تعوي�ض ال�شركة عن اخل�سائر يف واحد �أو �أكرث من العقود التي ت�صدرها ال�شركة والتي تلبي متطلبات ت�صنيف عقود الت�أمني م�صنفة كعقود
�إعادة ت�أمني حمتفظ بها .يتم ت�صنيف العقود التي ال تفي مبتطلبات الت�صنيف هذه على �أنها موجودات مالية� .إن عقود الت�أمني التي �أبرمتها ال�شركة والتي مبوجبها
يكون �صاحب العقد هو �شركة ت�أمني �أخرى مدرجة يف عقود الت�أمني .يتم ت�سجيل املوجودات �أو املطلوبات يف قائمة املركز املايل لتمثل الدفعات املطلوبة من معيدي
الت�أمني واحل�صة يف اخل�سائر القابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني واالق�ساط املطلوبة من معيدي الت�أمني .يتم تقدير القيم املدينة من معيدي الت�أمني بطريقة
ثابتة جنبا �إىل جنب مع التزام املطالبات امل�صاحبة للأطراف املُ�ؤمن عليها  .يلغى �إثبات موجودات ومطلوبات �إعادة الت�أمني عند انتهاء احلقوق التعاقدية �أو عند
نقل العقد لطرف �آخر.
يتم مراجعة االنخفا�ض يف القيمة يف تاريخ كل تقرير �أو ب�شكل �أكرث تواترا عندما ين�ش�أ م�ؤ�شر االنخفا�ض يف القيمة خالل �سنة التقرير .يحدث االنخفا�ض يف القيمة
عند وجود دليل مو�ضوعي على �أنه ال يجوز لل�شركة ا�سرتداد املبالغ امل�ستحقة مبوجب �شروط العقد وعندما يكون من املمكن قيا�س الت�أثري على املبالغ التي �ستح�صل
عليها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق .يتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة يف قائمة الدخل عند تكبدها.
�إن اتفاقيات �إعادة الت�أمني املحولة ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حاملي الوثائق .يتم �إثبات �أق�ساط ومطالبات �إعادة الت�أمني املفرت�ضة كدخل وم�صروف
بنف�س الطريقة وك�أن عملية �إعادة الت�أمني تعترب ن�شاط ًا مبا�شر ًا ،بعد الأخذ بعني االعتبار ت�صنيف املنتج للأعمال املعاد الت�أمني عليها.
�إثبات الإيرادات
ترحل الأق�ساط والعموالت �إىل الدخل على مدى فرتات وثائق التامني املتعلقة على ا�سا�س ن�سبي .تظهر الأق�ساط املحتفظ بها و�إيرادات العمولة والتي تتعلق
بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية الفرتة املالية ك�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة ،ويتم ت�أجيلها با�ستعمال الطرق التالية:
◽ تعترب �أق�ساط الأ�شهر الثالثة الأخرية يف تاريخ التقرير غري مكت�سبة فيما يتعلق بال�شحن البحري؛
◽ االحت�ساب املحدد م�سبق ًا بالن�سبة لفئة "الت�أمني الهند�سي" ،وذلك ملواجهة املخاطر التي تتجاوز �سنة واحدة .ووفق ًا لهذا االحت�ساب ،يتم احت�ساب
�أق�ساط �أقل خالل ال�سنة الأوىل ثم تزداد تدريجيا يف نهاية الفرتة حتى �إنهاء فرتة تغطية وثيقة الت�أمني؛
◽ عدد الأيام الفعلية بالن�سبة لفئات الت�أمني الأخرى؛
متثل الأق�ساط والعموالت غري املكت�سبة جزءا من الأق�ساط والعموالت املتعلقة بالفرتة ال�سارية من التغطية الت�أمينية .ويتم ترحيل التغري يف خم�ص�ص الأق�ساط
والعموالت غري املكت�سبة �إىل قائمة الدخل بنف�س الرتتيب الذي يتم فيه �إثبات الإيرادات على مدى فرتة املخاطر.
تقيد الودائع (الأق�ساط) املتعلقة بالعقود املربوطة بوحدات يف �أر�صدة ح�سابات حاملي الوثائق .ﺗﺘﻜﻮن الإيرادات من هذه العقود ﻣﻦ الأتعاب بالن�سبة للوﻓﻴﺎت
و�إدارة الوثائق ونفقات الإنهاء وﺗ�ﺴﺠﻞ ﺤﺗﺖ ﺑﻨﺪ "�إيرادات اﻟﺮ�ﺳﻮم ﻣﻦ اﻻ�ﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻤﻟﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة" ﻲﻓ اﻟﻔﺮﺘة اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻘﺪﻢﻳ اﺨﻟﺪﻣﺎت.
دخل عموالت غري مكت�سبة
يتم ت�أجيل العمولة املدينة على عقود �إعادة الت�أمني اخلارجية ويتم �إطفا�ؤها على مدى عقود الت�أمني املرتبطة بها .ويقيد االطفاء على نف�س الأ�سا�س باعتباره ق�سط�أ
يف قائمة الدخل.
�إيرادات اال�ستثمار
يتم احت�ساب دخل اال�ستثمار لأدوات الدين امل�صنفة �ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع والودائع على �أ�سا�س الفائدة الفعلية.
�إيرادات توزيعات �أرباح
يتم �إثبات توزيعات الأرباح يف قائمة الدخل فقط عندما:
◽ يتم �إثبات حق ال�شركة يف ا�ستالم دفعات توزيعات الأرباح؛
◽ يكون من املرجح �أن تتدفق �إىل ال�شركة منافع اقت�صادية مرتبطة بتوزيعات الأرباح؛
◽ يكون من املمكن قيا�س مبلغ توزيعات الأرباح على نحو موثوق به؛
احتياطي نظامي
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي ال�شركة ،يجب على ال�شركة �أن حت ِّول  ٪20من �صايف دخل عمليات امل�ساهمني لل�سنة �إىل االحتياطي النظامي حتى ي�ساوي هذا االحتياطي
ر�أ�س املال .وهذا االحتياطي غري قابل للتوزيع.
�إثبات امل�صاريف
يتم �إثبات امل�صاريف يف قائمة الدخل عندما ين�ش�أ انخفا�ض يف املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية املرتبطة باالنخفا�ض يف الأ�صل �أو زيادة يف التزام ميكن قيا�سه ب�شكل
موثوق .يتم �إثبات امل�صاريف على �أ�سا�س االرتباط املبا�شر بني التكاليف املتكبدة و�أرباح بنود حمددة من الإيرادات ،وعلى �أ�سا�س �إجراءات توزيع منتظمة ومنطقية
عندما يتوقع �أن تن�ش�أ منافع اقت�صادية خالل الفرتة املحا�سبية .يتم عر�ض امل�صاريف با�ستخدام طبيعة طريقة امل�صروف.
ا�سرتدادات احلطام واخلردة
ت�سمح بع�ض عقود الت�أمني لل�شركة ببيع ممتلكات م�شرتاة (تكون مت�ضررة ب�شكل عام) عند ت�سوية املطالبة (مثل اخلردة) .ويحق لل�شركة �أي�ض ًا �أن تالحق �أطراف
�أخرى لدفع بع�ض �أو كافة التكاليف (مثل التعوي�ضات).
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يتم �إدراج التقديرات من ا�سرتدادات اخلردة كمخ�ص�ص يف ح�ساب املطالبات حتت الت�سوية .ويعترب املخ�ص�ص هو القيمة التي بالإمكان ا�سرتدادها بعد ا�ستبعاد
العقار.
يعترب ا�سرتداد احلطام �أي�ض ًا كمخ�ص�ص يف ح�ساب املطالبات حتت الت�سوية .يعترب املخ�ص�ص هو املبلغ التقديري املمكن ا�سرتداده من الإجراء املتخذ �ضد الطرف
الآخر امل�س�ؤول قانونا.
اختبار كفاية املطلوبات
يتم بتاريخ �إعداد القوائم املالية� ،إجراء اختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل ،بعد خ�صم تكاليف اكتتاب الوثائق امل�ؤجلة ذات العالقة .ولإجراء
هذه االختبارات ،يتم ا�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف �إدارة ومعاجلة املطالباتُ .يح َّمل �أي نق�ص يف
القيمة الدفرتية مبا�شر ًة على قائمة الدخل وذلك بتكوين خم�ص�ص للخ�سائر النا�شئة عن اختبارات كفاية املطلوبات تبعا لذلك.
قائمة التدفقات النقدية
تن�ش�أ التدفقات النقدية الرئي�سية لل�شركة عن عمليات الت�أمني امل�صنفة كتدفقات نقدية من الأن�شطة الت�شغيلية .ويتم وفق ًا لذلك ت�صنيف التدفقات النقدية الناجتة
عن االن�شطة التمويلية والت�شغيلية.
التقارير القطاعية
�إن قطاع الت�شغيل هو �أحد مكونات ال�شركة وميار�س �أن�شطة الأعمال التي يحقق من خاللها �إيرادات ويتكبد منها م�صاريف والذي يخ�ضع ملخاطر ومنافع تختلف
عن �أي قطاع �آخر .يتم �إعداد التقارير عن القطاعات الت�شغيلية بطريقة تتفق مع طريقة رفع التقارير الداخلية �إىل امل�س�ؤول الرئي�سي عن اتخاذ القرارات الت�شغيلية
الذي يقع على عاتقه تخ�صي�ص املوارد وتقييم �أداء القطاعات الت�شغيلية ،وهو الرئي�س التنفيذي املكلف باتخاذ القرارات اال�سرتاتيجية .تتكون ال�شركة من وحدات
عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها �ستة قطاعات ت�شغيلية يعد تقارير عنها كما يلي:
◽ الت�أمني على املركبات الذي يقدم تغطية �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي حلقت باملركبات التي ت�سببها احلوادث �أو احلريق �أو ال�سرقة بالإ�ضافة �إىل
تغطية التزام الطرف الآخر كذلك؛
◽ منتجات الرعاية ال�صحية (الطبية) التي تقدم التغطية الطبية حلاملي وثائق الت�أمني؛
◽ قطاع املمتلكات و�ضحايا احلوادث – وي�شمل
	•الت�أمني الهند�سي الذي يقدم تغطية ملخاطر �شركات البناء و�أعمال الت�شييد والأعطال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية وتعطل الآالت و�أي
ت�أمني �آخر مدرج �ضمن هذه الفئة من الت�أمني؛
	•الذي يقدم تغطية �ضد اخل�سارة اجل�سدية �أو الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات لأي �سبب مبا يف ذلك احلريق والأخطار املرتبطة بها واخل�سائر
الناجتة املرتبطة باملخاطر امل�ؤمن عليها؛
	•قطاع الت�أمني العام الآخر الذي ي�شمل الت�أمني البحري واالئتمان و�ضمان دقة الت�أمني وااللتزام؛
◽ قطاع احلماية واالدخار والذي ي�شمل جمموعة متنوعة من منتجات االدخار امل�صنفة لتلبية احتياجات الأفراد وكذلك ال�شركات
◽ قطاع امل�ساهمني  -تقرير عمليات م�ساهمي ال�شركة .الإيرادات املكت�سبة من اال�ستثمارات هو الن�شاط الوحيد لتحقيق الإيرادات .يتم حتميل بع�ض
م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة وامل�صاريف الأخرى على هذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب .ويتم حتميل خ�سارة �أو فائ�ض عمليات الت�أمني على هذا
القطاع على �أ�سا�س منا�سب.
مل حتدث �أي معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة .ويف حالة توقع حدوث �أي معاملة ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية ،وتتم ب�شروط متفق
عليها ب�شكل متبادل .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات الت�شغيلية والتي �سيتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.
ومبا �أن ال�شركة متار�س �أعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية بالكامل ،ف�إن التقارير يتم توفريها للقطاعات الت�شغيلية فقط.
العمالت الأجنبية
تق ّيد املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية على �أ�سا�س �أ�سعار ال�صرف ال�سائدة يف تاريخ تلك املعامالت .يتم �إعادة حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية على
�أ�سا�س �أ�سعار �صرف العمالت ال�سائدة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم �إدراج جميع الفروقات يف قائمة الدخل� .إن البنود غري النقدية التي ّمت قيا�سها من
حيث التكلفة التاريخية يف عمالت �أجنبية التي مت حتويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف الفورية يف تاريخ الإثبات .يتم حتويل البنود غري النقدية التي ّمت قيا�سها
بالقيمة العادلة بعملة �أجنبية با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف الفورية .ونظرا لأن معامالت ال�شركة بالعمالت الأجنبية تتم بالدرجة الأوىل بالدوالر الأمريكي ف�إن �أرباح
وخ�سائر العمالت الأجنبية لي�ست جوهرية مبا �أن الريال ال�سعودي مربوط بالدوالر الأمريكي.
املقا�صة
تتم مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،ويدرج ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم ملقا�صة املبالغ املثبتة وعندما يكون لدى
ال�شركة النية لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة
الدخل �إال �إذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به مبوجب معايري املحا�سبة وتف�سرياتها.
تاريخ التداول املحا�سبي
يتم �إثبات �أو �إلغاء �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع
املوجودات) .العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها
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الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.
القيم العادلة
حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة للأوراق املالية يف الأ�سواق �أو القيم العادلة املقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود املرتبطة
بعمولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام العمولة للبنود ذات ال�شروط واملخاطر املت�شابهة.
بالن�سبة للموجودات املالية غري املتداولة يف �سوق مالية ن�شطة ،حتدد القيمة العادلة بالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية ملوجودات مالية مماثلة �أو عند �صعوبة ا�ستخراج
القيم العادلة من ال�سوق الن�شطة فيتم حتديدها با�ستخدام طرق تقييم متعددة .ت�ؤخذ مدخالت هذه النماذج من ال�سوق القابلة للمالحظة �إذا كان ممكن ًا ،ولكن
�إذا كان ذلك غري ممكن ًا عندئذٍ ينبغي القيام و�ضع �أحكام لتحديد القيمة العادلة.

.4النقد وما يعادله

�أر�صدة البنوك والنقد

عمليات الت�أمني
67,046,426

ودائع م�ستحقه خالل � 3أ�شهر من تاريخ الإقتناء

2019
ريال �سعودي
الإجمايل
عمليات امل�ساهمني
128,865,617
61,819,191

2018
ريال �سعودي
الإجمايل
عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني
85,314,538
45,412,035
39,902,503

20,000,000

-

20,000,000

7,820,000

-

7,820,000

87,046,426

61,819,191

148,865,617

47,722,503

45,412,035

93,134,538

يتم االحتفاظ بودائع لدى م�ؤ�س�سات مالية ولها تاريخ ا�ستحقاق ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من تاريخ االقتناء .وحتقق عمولة مبعدل � ٪2,28سنوي ًا كما يف  31دي�سمرب 2019
(� ٪1.33 :2018سنوي ًا).
�إن الأر�صدة لدى البنوك والودائع مودعة لدى �أطراف مقابلة ذات ت�صنيف ائتماين مرتفع وف ًقا ملنهجية ت�صنيف وكالة �ستاندرد �آند بورز وموديز .تت�ضمن الأر�صدة
لدى البنوك والودائع مبلغ  104مليون ريال �سعودي لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي (م�ساهم) ( 70.4 :2018مليون ريال �سعودي).

 .5امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى

2019
ريال �سعودي
عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

2018
ريال �سعودي
الإجمايل

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

الإجمايل

مبالغ م�ستحقه من طرف �إداري ثالث

43,514,166

-

43,514,166

21,358,224

-

21,358,224

دفعات مقدمة للوكالء والو�سطاء

9,020,308

-

9,020,308

4,814,885

-

4,814,885

مبالغ م�ستحقه ال�ستثمارات مربوطة بوحدات

7,049,865

-

7,049,865

8,941,411

-

8,941,411

دخل ا�ستثمار م�ستحق

1,279,627

2,696,665

3,976,292

2,247,251

5,243,586

7,490,837

�إيرادات م�ستحقة من منافذ

1,891,459

-

1,891,459

2,205,020

-

2,205,020

دفعات مقدمة �إىل املوظفني
�إيجار مدفوع مقدَّم ًا

1,609,173

-

1,609,173

1,767,062

-

1,767,062

115,817

-

115,817

1,540,969

-

1,540,969

موجودات �أخرى

5,313,124

-

5,313,124

4,422,801

-

4,422,801

69,793,539

2,696,665

72,490,204

47,297,623

5,243,586

52,541,209
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� .6أق�ساط الت�أمني املدينة � ،صايف
2018
ريال �سعودي

2019
ريال �سعودي
حاملة الوثائق
و�سطاء ووكالء

169,764,645
288,920,109

325,252,773
111,678,279

�أطراف ذوي عالقة (�إي�ضاح )23

16,988,438

24,739,135

475,673,192

461,670,187

()55,086,915

()52,766,429

420,586,277

408,903,758

خم�ص�ص ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف
كما يلي حتليل �أعمار �أر�صدة الأق�ساط الت�أمني املدينة:
 31دي�سمرب 2019م

مت�أخرة ال�سداد
مت�أخرة ال�سداد ولكنها
ومنخف�ضة القيمة
غري منخف�ضة القيمة
� 90إىل  180يوم ًا
�أقل من  90يوم ًا
51,718,004
108,679,886

�أكرث من  180يوم ًا
119,859,448

الإجمايل
280,257,338

خم�ص�ص ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها

-

()7,757,701

()47,329,214

()55,086,915

�أق�ساط مدينة مت�أخرة ال�سداد من عقود ت�أمني� ،صايف

108,679,886

43,960,303

72,530,234

225,170,423

ريال �سعودي
�أق�ساط مدينة من عقود الت�أمني

غري مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها

121,161,967

�أق�ساط مدينة م�ستحقة من ترتيبات املواجهة*

74,253,887

�أق�ساط ت�أمني مدينة� ،صايف

420,586,277

 31دي�سمرب 2018م

مت�أخرة ال�سداد
مت�أخرة ال�سداد ولكنها
ومنخف�ضة القيمة
غري منخف�ضة القيمة
� 90إىل  180يوماً
�أقل من  90يوم ًا
71,425,550
186,294,401

�أكرث من  180يوم ًا
99,251,301

الإجمايل
356,971,252

خم�ص�ص ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها

-

()10,713,833

()42,052,596

()52,766,429

�أق�ساط مدينة مت�أخرة ال�سداد من عقود ت�أمني� ،صايف

186,294,401

60,711,717

57,198,705

304,204,823

ريال �سعودي
�أق�ساط مدينة من عقود الت�أمني

غري مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها

35,668,001

�أق�ساط مدينة م�ستحقة من ترتيبات املواجهة*

69,030,934
408,903,758

�أق�ساط ت�أمني مدينة� ،صايف

* �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة من ترتيبات املواجهه هي �أق�ساط عقود ت�أمني تقوم ال�شركة مبوجبها بتحويل جميع املخاطر مبا فيها ذلك خماطر العمالء االئتمانية �إىل �شركات ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني �أخرى .مت عقد هذه الرتتيبات بني عدد من �شركات جمموعة �أليانز
العاملية وعمالئهم حول العامل والتي مبوجبها تقوم �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي بتقدمي خدمات الت�أمني لفروع تلك ال�شركات العاملية املقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية.

ت�صنف ال�شركة الأر�صدة �إىل "مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها" على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،ويتم ت�سجيل ت�سوية االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة الدخل –
عميات الت�أمني .وبنا ًء على اخلربة ال�سابقة يف هذا املجال ،ال يتوقع اال�سرتداد الكامل لأق�ساط الت�أمني امل�ستحقة غري منخف�ضة القيمة .بح�سب اخلربة ال�سابقة يف
هذا املجال ،التت�ضمن �إجراءات ال�شركة احل�صول على �ضمانات مقابل اق�ساط الت�أمني وعليه ف�إن الغالبية املطلقة لهذه الأر�صدة هي بدون �ضمانات .يتم حتديد
جودة االئتمان للموجودات املالية امل�صنفة كغري مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمها بالعودة �إىل حاملي الوثائق حيث يجب �أن يتمتعون بتاريخ �إئتماين جيد وقوي مع
ندرة وجود �أي تعرث وحت�صيل كافة امل�ستحقات يف ال�سابق.
الأق�ساط املدينة لل�شركات لدى �أطراف مقابلة ذات ت�صنيف ائتماين مرتفع .متثل �أر�صدة الأق�ساط املدينة لأكرب خم�سة عمالء ما ن�سبته  31( %13دي�سمرب :2018
 )٪15كما يف  31دي�سمرب .2019
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فيما يلي حركة خم�ص�ص الذمم املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها:
2019
ريال �سعودي
52,766,429
2,353,094
()32,608
55,086,915

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
املحمل خالل ال�سنة
مبالغ م�شطوبة
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

2018
ريال �سعودي
48,773,133
4,378,823
()385,527
52,766,429

�.7أر�صدة �إعادة الت�أمني

�أ)ذمم معيدي ت�أمني مدينة
2018
ريال �سعودي

2019
ريال �سعودي
ذمم مدينة من معيدي الت�أمني

75,563,011

76,074,402

خم�ص�ص ذمم معيدي ت�أمني مدينة م�شكوك يف حت�صيلها

()5,027,110

()4,420,962

ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف

70,535,901

71,653,440

فيما يلي حركة خم�ص�ص ذمم معيدي الت�أمني املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها:
2018
ريال �سعودي

2019
ريال �سعودي
الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

4,420,962

3,161,480

املحمل خالل ال�سنة

606,148

1,259,482

الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

5,027,110

4,420,962

يتم �إيداع ذمم معيدي الت�أمني املدينة لدى �أطراف مقابلة ذات ت�صنيف ائتماين مرتفع وف ًقا ملنهجية ت�صنيف وكالة �ستاندرد �آند بورز وموديز .بالإ�ضافة �إىل ذلك،
يتم مراقبة الذمم املدينة ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ض ال�شركة ملخاطر الديون املعدومة.
متثل �أر�صدة ذمم معيدي الت�أمني املدينة لأكرب خم�س �شركات ما ن�سبته  31( %41دي�سمرب  )٪44 :2018كما يف  31دي�سمرب .2019

ب) ذمم معيدي الت�أمني الدائنة
2018
ريال �سعودي

2019
ريال �سعودي
�أر�صدة �إعادة ت�أمني م�ستحقة �إىل �أطراف �أخرى

110,774,162

130,818,593

�أر�صدة �إعادة ت�أمني م�ستحقة �إىل �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )23

84,824,961

13,907,150

�إجمايل ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

195,599,123

144,725,743

 .8 .8حق ا�ستخدام موجودات

يبني اجلدول التايل حق ا�ستخدام موجودات ال�شركة:

2019
ريال �سعودي
9,849,530
()3,073,302
6,776,228

عمليات الت�أمني:
الر�صيد يف بداية ال�سنة
�إطفاء

الر�صيد يف نهاية ال�سنة
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 .9املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (ا�ستثمارات مربوطة بوحدات)

متثل القيم العادلة لال�ستثمارات املربوطة بوحدات كما يف  31دي�سمرب:

2019
ريال �سعودي
�صناديق حملية
�صناديق �أجنبية

2018
ريال �سعودي
548,211,269
11,554,760
559,766,029

526,275,646
11,838,212
538,113,858

وفيما يلي املحافظ الإ�ستثمارية :
2018
ريال �سعودي

2017
ريال �سعودي

�صندوق البدر بالريال ال�سعودي

219,951,269

227,444,566

�صندوق الغد /االجنال منخف�ض املخاطر

211,224,278

225,374,795

�صندوق �أ�سهم ال�صفا

57,762,066

52,750,465

�صندوق الغد /االجنال مرابحة

28,622,942

32,357,850

�صندوق البدر بالدوالر الأمريكي

11,838,212

11,554,760

�صندوق الدانة للمتاجرة للأ�سهم اخلليجية

3,749,615

3,601,981

�صندوق اال�ستثمار ال�سعودي

2,824,870

2,722,060

�صندوق �سوق املال بالريال ال�سعودي

2,140,606

3,959,552

538,113,858

559,766,029

املوجودات املربوطة بوحدات تتعلق با�ستثمارات يف �صناديق ا�ستثمارية مربوطة بوحدات .قامت ال�شركة ب�إن�شاء مطلوبات مربوطة بوحدات والتي تت�ساوى مع
املوجودات املربوطة بوحدات مع بع�ض اال�ستثناءات املتعلقة بالإحتياطيات الأخرى والفروقات الزمنية.
يتم قيا�س القيمة العادلة لال�ستثمارات املربوطة بوحدات على �أ�سا�س ا�ستخدام �صايف قيمة املوجودات والتي مت تقدميها من قبل مدير ال�صندوق .وت�ستخدم ال�شركة
امل�ستوى  1من الت�سل�سل الهرمي لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة لال�ستثمارات املربوطة بوحدات.

 .10الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

�أ) ت�صنف اال�ستثمارات كالآتي

حملية
عمليات الت�أمني:
�أدوات الدين
�أ�سهم و�صناديق ا�ستثمارية

2019
ريال �سعودي
128,180,982
7,991,984
136,172,966

دولية
2019
ريال �سعودي
5,143,123
5,143,123

2018
ريال �سعودي
105,737,381
4,664,240
110,401,621
حملية

عمليات امل�ساهمني:
�أدوات الدين
�أ�سهم و�صناديق ا�ستثمارية

2019
ريال �سعودي
211,718,827
3,223,078
214,941,905

الإجمايل
2018
ريال �سعودي
4,804,898
4,804,898

2019
ريال �سعودي
133,324,105
7,991,984
141,316,089

دولية
2019
ريال �سعودي
23,792,384
5,429,122
29,221,506

2018
ريال �سعودي
183,561,970
3,223,078
186,785,048
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2018
ريال �سعودي
110,542,279
4,664,240
115,206,519
الإجمايل

2018
ريال �سعودي
24,628,886
4,758,571
29,387,457

2019
ريال �سعودي
235,511,211
8,652,200
244,163,411

2018
ريال �سعودي
208,190,856
7,981,649
216,172,505

حملية
الإجمايل
�أدوات الدين
�أ�سهم و�صناديق ا�ستثمارية

2019
ريال �سعودي
339,899,809
11,215,062
351,114,871

دولية
2019
ريال �سعودي
28,935,507
5,429,122
34,364,629

2018
ريال �سعودي
289,299,351
7,887,318
297,186,669

الإجمايل
2018
ريال �سعودي
29,433,784
4,758,571
34,192,355

تت�ضمن اال�ستثمارات املتاحة للبيع مبلغ  800.000ريال �سعودي يف طرف ذي عالقة ( 800.000 :2018ريال �سعودي).

2019
ريال �سعودي
368,835,316
16,644,184
385,479,500

2018
ريال �سعودي
318,733,135
12,645,889
331,379,024

ب) فيما يلي احلركة يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع
عمليات الت�أمني:

�أوراق مالية مدرجة

�أوراق مالية غري مدرجة

الإجمايل

كما يف  1يناير 2018
م�شرتيات
�إطفاء
خ�سارة غري حمققة من القيمة العادلة
كما يف  31دي�سمرب 2018

104,424,116
()255,144
()3,544,986
100,623,986

ريال �سعودي
5,000,000
10,061,207
()9,882
()468,792
14,582,533

109,424,116
10,061,207
()265,026
()4,013,778
115,206,519

كما يف  1يناير 2019
م�شرتيات
ا�ستبعادات /ا�ستحقاق
�إطفاء
�أرباح غري حمققة من القيمة العادلة
حتويل من غري متداولة �إىل متداولة
كما يف  31دي�سمرب 2019

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

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

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

بلغ الربح الغري حمقق املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع مبلغ  3,943,093ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  :2018خ�سارة مببلغ  4,939,958ريال
�سعودي).
عمليات امل�ساهمني

�أوراق مالية مدرجة

�أوراق مالية غري مدرجة

الإجمايل

كما يف  1يناير 2018
م�شرتيات
ا�ستبعادات /ا�ستحقاق
�إطفاء
خ�سارة غري حمققة من القيمة العادلة
كما يف  31دي�سمرب 2018

119,402,226
45,922,254
()30,592,500
()628,121
()3,464,099
130,639,760

ريال �سعودي
80,223,078
10,098,000
()11,220
()4,777,113
85,532,745

199,625,304
56,020,254
()30,592,500
()639,341
()8,241,212
216,172,505

كما يف  1يناير 2019
م�شرتيات
ا�ستبعادات /ا�ستحقاق

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

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

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

�إطفاء

�أرباح غري حمققة من القيمة العادلة
حتويل من غري متداولة �إىل متداولة
كما يف  31دي�سمرب 2019

بلغ الربح غري املحقق املرتاكم يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع مببلغ  8,255,508ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  :2018خ�سارة مببلغ  5,432,861ريال
�سعودي) مت�ضمنا �ضريبة الدخل امل�ؤجلة املتعلقة بالتغري يف القيمة العادلة.
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.11

�ضريبة املوجودات امل�ؤجلة� ،صايف
2019
ريال �سعودي
6,961,507

موجودات �ضريبة م�ؤجلة� ،صايف

2018
ريال �سعودي (معدلة)
9,350,189

�إن حركة ر�صيد موجودات ال�ضريبة امل�ؤجلة كما يلي:
يف بداية ال�سنة (�إي�ضاح )19
�إثبات خ�سائر ال�ضريبة غري املعرتف بها �سابق ًا
دخل ال�ضريبة امل�ؤجلة  -قائمة الدخل (�إي�ضاح )19
(م�صروف)  /دخل ال�ضريبة امل�ؤجلة  -قائمة الدخل ال�شامل
يف نهاية ال�سنة

 31دي�سمرب 2019

 31دي�سمرب 2018

 1يناير 2018

9,350,189
292,487
()2,681,169
6,961,507

5,587,701

413,776
5,173,925

-

2,461,327
1,301,161
9,350,189

-

5,587,701

تن�ش�أ هذه ال�ضريبة امل�ؤجلة من التزامات نهاية اخلدمة للموظفني ،وخم�ص�ص ذمم الأق�ساط املدينة وخم�ص�ص ذمم �إعادة الت�أمني املدينة وخ�سائر ال�ضريبة غري
املعرتف بها واحتياطي القيمة العادلة من اال�ستثمارات واملمتلكات واملعدات.

 .12املمتلكات واملعدات� ,صايف
�أجهزة الكمبيوتر
واملعدات املكتبية

ال�سيارات

(ريال �سعودي)

(ريال �سعودي)

حت�سينات على عقار
الأثاث وتركيبات
م�ست�أجر
(ريال �سعودي)

(ريال �سعودي)

الإجمايل
2019

الإجمايل
2018

(ريال �سعودي)

(ريال �سعودي)

التكلفة
كما يف بداية ال�سنة

12,445,142

1,287,285

7,554,210

970,909

22,257,546

19,929,997

�إ�ضافات خالل ال�سنة

2,627,601

350,948

1,985,640

609,600

5,573,789

2,616,484

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

-

()220,140

-

-

()220,140

()288,935

كما يف نهاية ال�سنة

15,072,743

1,418,093

9,539,850

1,580,509

27,611,195

22,257,546

الإ�ستهالك املرتاكم
كما يف بداية ال�سنة

10,293,877

981,106

6,289,592

122,618

17,687,193

16,294,801

املحمل لل�سنة (�إي�ضاح )22

1,146,704

117,595

568,969

292,094

2,125,362

1,681,327

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

-

()220,140

-

-

()220,140

()288,935

كما يف نهاية ال�سنة

11,440,581

878,561

6,858,561

414,712

19,592,415

17,687,193

�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب 3,632,162 2019

539,532

2,681,289

1,165,797

8,018,780

�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب 2,151,265 2018

306,179

1,264,618

848,291

 .13الوديعة النظامية

4,570,353

وفقا لالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،قامت ال�شركة ب�إيداع  ٪10من ر�أ�سمالها املدفوع مببلغ  20مليون ريال �سعودي
يف بنك مت اختياره من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .بلغت الإيرادات امل�ستحقة على الودائع كما يف  31دي�سمرب  2019ما قيمته 1,485,295ريال �سعودي
( 31دي�سمرب  1,090,636 :2018ريال �سعودي) ومت الإف�صاح عنها يف املوجودات �ضمن "دخل م�ستحق على الوديعة النظامية" وتظهر العمولة املقابلة يف املطلوبات
�ضمن "�إيرادات عمولة م�ستحقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي " .ال ميكن �سحب هذه الوديعة دون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .يتم االحتفاظ بالوديعة
النظامية لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي ،وهو م�ساهم يف ال�شركة وي�صنف “ ”BBB+وف ًقا ملنهجية ت�صنيف وكالة �ستاندرد �آند بورز وموديز.
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.14االحتياطيات الفنية

� 1 .14صايف املطالبات حتت الت�سوية واالحتياطيات
ي�شتمل �صايف املطالبات حتت الت�سوية واالحتياطيات على ما يلي:
2019
ريال �سعودي
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
ناق�صا :القيمة القابلة للتحقق من ا�سرتادات اخلردة واحلطام

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

مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
احتياطيات عجز الأق�ساط
احتياطيات �أق�ساط �إ�ضايف
مطلوبات مربوطة بوحدات
ناق�صا:
ً
	•ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
	•ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات املتكبدة وغري مبلغ عنها

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

�صايف املطالبات حتت الت�سوية واالحتياطيات

2018
ريال �سعودي
413,308,190
()39,662,082
373,646,108
160,859,250
4,852,555
1,006,819
557,723,772
1,098,088,504
()292,335,786
()76,497,207
()368,832,993
729,255,511

 2 .14احلركة يف �أق�ساط الت�أمني الغري مكت�سبة
ت�شتمل احلركة يف �أق�ساط الت�أمني الغري مكت�سبة على ما يلي
الإجمايل
390,422,335
1,011,666,001
()993,390,006
408,698,330

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
�أق�ساط مكتتبة خالل ال�سنة
�أق�ساط مكت�سبة خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

2019
ريال �سعودي
�إعادة الت�أمني
()148,911,143
(*)312,609,731
309,143,289
()152,377,585

�صايف
241,511,192
699,056,270
()684,246,717
256,320,745

*ي�شمل هذا املبلغ  302,757,400ريال �سعودي لأق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة خارجيا ،و  5,811,262ريال �سعودي لأق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة حمل ًيا
و 4,041,069ريال �سعودي متثل م�صاريف فائ�ض اخل�سارة.

الإجمايل
415,612,645
870,716,183
()895,906,493
390,422,335

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
�أق�ساط مكتتبة خالل ال�سنة
�أق�ساط مكت�سبة خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

2018
ريال �سعودي
ح�صة معيدي الت�أمني
()180,184,370
(*)264,590,355
295,863,582
()148,911,143

�صايف
235,428,275
606,125,828
()600,042,911
241,511,192

*ي�شمل هذا املبلغ  243,423,381ريال �سعودي لأق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة خارجيا 16,561,189 ،ريال �سعودي لأق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة حمل ًيا و
 4,605,785ريال �سعودي متثل م�صاريف فائ�ض اخل�سارة.
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 3 .14احلركة يف تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
2019
ريال �سعودي
27,002,293
65,063,504
()65,146,247
26,919,550

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
املتكبد خالل ال�سنة
الإطفاء خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

2018
ريال �سعودي
23,866,281
57,381,813
()54,245,801
27,002,293

 .15امل�صاريف امل�ستحقه واملطلوبات �أخرى

عمليات الت�أمني
مبالغ م�ستحقة حلاملي الوثائق
عموالت م�ستحقة
�أتعاب �إدارية م�ستحقه لطرف ثالث
مكاف�آت م�ستحقة
�أتعاب الفح�ص والإ�شراف
�أخرى

53,677,158
41,374,985
39,592,526
4,406,767
1,273,355
9,716,883
150,041,674

2019
ريال �سعودي
عمليات
امل�ساهمني
443,891
443,891

الإجمايل
53,677,158
41,374,985
39,592,526
4,406,767
1,273,355
10,160,774
150,485,565

2018
ريال �سعودي
عمليات
امل�ساهمني

عمليات الت�أمني
52,350,308
24,977,201
34,232,981
4,256,191
1,185,966
8,020,191
125,022,838

-

-

الإجمايل
52,350,308
24,977,201
34,232,981
4,256,191
1,185,966

336,810

8,357,001

336,810

125,359,648

 .16الفائ�ض املرتاكم م�ستحق الدفع
2019
ريال �سعودي
12,344,873
3,986,295
()643,702
15,687,466

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
�إجمايل الدخل العائد لعمليات الت�أمني خالل ال�سنة
الفائ�ض املدفوع �إىل حملة الوثائق
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

2018
ريال �سعودي
9,582,216
3,438,289
()675,632
12,344,873

 .17عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة
2019
ريال �سعودي
7,609,280
16,938,619
()17,200,126
7,347,773

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة
عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة
عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة
الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة
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2018
ريال �سعودي
10,813,751
13,374,586
()16,579,057
7,609,280

 .18مكاف�آة نهاية اخلدمة للموظفني
�أ) فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب:

التزام اال�ستحقاقات املحددة يف بداية ال�سنة
املخ�ص�ص خالل ال�سنة:
تكلفة اخلدمة احلالية
تكلفة الفائدة
املدفوع خالل ال�سنة
احتياطي اكتواري اللتزامات منافع املوظفني
التزام اال�ستحقاقات املحددة يف نهاية ال�سنة

2019
ريال �سعودي
16,750,349

2018
ريال �سعودي
15,457,826

4,249,898
703,755
4,953,653
()1,568,453
()3,287,651
16,847,898

4,401,028
526,559
4,927,587
()2,328,923
()1,306,141
16,750,349

ب) االفرتا�ضات االكتوارية اال�سا�سية:
مت ا�ستخدام املجموعة التالية من االفرتا�ضات االكتوارية الهامة من قبل ال�شركة لتقييم التزام منافع ما بعد اخلدمة:
2019
معدل اخل�صم امل�ستخدم للتقييم
معدل زيادة الرواتب
املدة (ال�سنوات)

2018
٪4.40
٪6.50
8.63

٪2.55
٪2.55
7.30

ج) حتليل احل�سا�سية
فيما يلي ت�أثري التغريات يف القيمة احلالية اللتزامات منافع املوظفني املحددة:
2019
ريال �سعودي
تقييم معدل اخل�صم
زيادة بن�سبة ٪1
نق�ص بن�سبة ٪1
زيادات الرواتب امل�ستقبلية
زيادة بن�سبة ٪1
نق�ص بن�سبة ٪1
معدل الوفيات
زيادة �سنة واحدة
نق�ص �سنة واحدة
معدل االن�سحاب
زيادة بن�سبة ٪10
نق�ص بن�سبة ٪10

2018
ريال �سعودي

1,147,322
1,313,699

1,674,201
1,152,989

1,388,386
1,234,575

1,188,822
1,732,456

233,113
250,977

361,782
383,818

2,571
2,580

823,516
147,524

 .19الزكاة و�ضريبة الدخل
فيما يلي ملخ�ص لر�أ�س مال ال�شركة ون�سب امللكية:
2019
امل�ساهمون غري ال�سعوديني
امل�ساهمون ال�سعوديون ودول جمل�س التعاون
الإجمايل

ريال �سعودي
106,180,000
93,820,000
200,000,000
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2018
%

%53.09
%46.91
%100

ريال �سعودي
106,180,000
93,820,000
200,000,000

٪53.09
٪46.91
٪100

%

ت�ستند ح�سابات الزكاة و�ضريبة الدخل لل�شركة واملبالغ امل�ستحقة واملدفوعات من الزكاة و�ضريبة الدخل على ن�سب امللكية املذكورة وفق ًا للمخ�ص�صات ذات ال�صلة
يف �أنظمة الزكاة و�ضريبة الدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.
التغري يف املعاجلة املحا�سبية للزكاة و�ضريبة الدخل
�إن التغري يف املعاجلة املحا�سبية للزكاة و�ضريبة الدخل (كما هو مو�ضح يف الإي�ضاح رقم  )3له الأثر التايل على البنود املدرجة يف القوائم الأولية للدخل واملركز
املايل والتغريات يف حقوق امللكية:
كما يف  31دي�سمرب 2018

ريال �سعودي

القوائم املالية املت�أثرة

احل�ساب

قائمة الدخل

املحمل من الزكاة لل�سنة

قبل التعديل لل�سنة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2018
()3,949,319
-

�أثر التعديل

بعد التعديل كما يف ولل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2018
()3,949,319

قائمة الدخل

املحمل من �ضريبة الدخل لل�سنة� ،صايف

-

()1,556,061

()1,556,061

قائمة الدخل

ربحية ال�سهم الأ�سا�سي واملنخف�ضة

1.85

()0.27

1.58

قائمة التغريات يف حقوق امللكية

�صايف دخل ال�سنة العائد اىل امل�ساهمني

37,050,057

()5,505,380

31,544,677

قائمة التغريات يف حقوق امللكية

املحمل من الزكاة لل�سنة

()3,949,319

3,949,319

-

قائمة التغريات يف حقوق امللكية

املحمل من �ضريبة الدخل لل�سنة

()4,017,388

4,017,388

-

قائمة التغريات يف حقوق امللكية

�ضريبية م�ؤجلة تتعلق بالتغري يف القيمة العادلة

-

1,301,161

1,301,161

قائمة الدخل ال�شامل

�ضريبية م�ؤجلة تتعلق بالتغري يف القيمة العادلة

-

1,301,161

1,301,161

قائمة املركز املايل

�ضريبة موجودات م�ؤجلة� ،صايف

-

9,350,189

9,350,189

قائمة املركز املايل

احتياطي القيمة العادلة من اال�ستثمارات

()11,673,980

1,301,161

()10,372,819

قائمة املركز املايل

�أرباح مبقاة

41,575,546

8,049,028

49,624,574

كما يف  1يناير 2018

ريال �سعودي

القوائم املالية املت�أثرة

احل�ساب

قائمة املركز املايل

�أرباح مبقاة

قبل التعديل كما يف  1يناير
2018
5,587,701
-

�أثر التعديل

بعد التعديل كما يف  1يناير
2018
5,587,701

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة مبني �أدناه:
خم�ص�ص الزكاة
خم�ص�ص �ضريبة الدخل

الزكاة لل�سنة
�ضريبة الدخل لل�سنة:
• ال�ضريبة احلالية
• ال�ضريبة امل�ؤجلة
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2019
ريال �سعودي
24,451,612
3,980,577
28,432,189

2018
ريال �سعودي
21,297,046
2,549,628
23,846,674

2019
ريال �سعودي
4,517,818

2018
ريال �سعودي
3,949,319

5,638,831
()292,487
5,346,344
9,864,162

4,017,388
()2,461,327
1,556,061
5,505,380

(�أ) الزكاة

مت احت�ساب خم�ص�ص ال�سنة احلالية وفقا للأ�سا�س التايل:

ر�أ�س املال �أول املدة

2019
ريال �سعودي
200,000,000

2018
ريال �سعودي
200,000,000

االحتياطيات واملخ�ص�صات �أول املدة

190,643,996

139,737,339

الر�صيد اخلتامي للموجودات طويلة الأجل

()68,473,448

()54,838,426

322,170,548

284,898,913

دخل ال�سنة اخلا�ضعة للزكاة

53,139,413

48,663,275

الوعاء الزكوي

375,309,961

333,562,188

�إجمايل ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني من الوعاء الزكوي

176,057,904

157,972,778

الزكاة امل�ستحقة على ج�صة امل�ساهمني ال�سعوديني

4,517,818

3,949,319

ن�ش�أت الفروق بني الإيرادات وفقا للقوائم املالية والدخل اخلا�ضع للزكاة ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الدخل اخلا�ضع
للزكاة.

(ب) �ضريبة الدخل

مت احت�ساب خم�ص�ص ال�سنة احلالية وفقا للأ�سا�س التايل:
2019
ريال �سعودي

2018
ريال �سعودي

�صايف الدخل لل�سنة

45,600,211

40,488,346

ي�ضاف :م�صاريف غري قابلة للخ�صم

10,038,258

12,247,219

ناق�صا :م�صاريف قابلة للخ�صم

()2,499,056

()4,072,290

الدخل املعدل

53,139,413

48,663,275

امل�ساهمني غري ال�سعوديني

28,211,714

24,343,985

تعديالت

()17,560

()4,257,046

الدخل املعدّل العائد للم�ساهمني غري ال�سعوديني

28,194,154

20,086,939

خم�ص�ص �ضريبة دخل ()٪20

5,638,831

4,017,388

(ج) فيما يلي حركة الزكاة و�ضريبة الدخل امل�ستحقة :
2019
ريال �سعودي

2018
ريال �سعودي

الر�صيد كما يف بداية ال�سنة

23,846,674

21,416,946

املحمل خالل ال�سنة – الزكاة

4,517,818

3,949,319

املحمل خالل ال�سنة � -ضريبة الدخل

5,638,831

4,017,388

املدفوع خالل ال�سنة – الزكاة

()1,363,252

()779,956

املدفوع خالل ال�سنة � -ضريبة الدخل

()4,207,882

()4,757,023

الر�صيد كما يف نهاية ال�سنة

28,432,189

23,846,674
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(د) و�ضع الربوط

قامت ال�شركة بتقدمي �إقرارات الزكاة وال�ضرائب لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب � 2008إىل  31دي�سمرب  ، 2018وقد �أ�صدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل الربوط
النهائية للزكاة وال�ضريبة لل�سنوات من � 2008إىل  2013وال تزال ربوط ال�سنوات من � 2014إىل  2018قيد الت�سوية  .قامت ال�شركة بتقدمي ا�ستئناف لدى الهيئة
العامة للزكاة والدخل (الهيئة) ب�ش�أن الزكاة الإ�ضافية الناجتة عن عدم ال�سماح باال�ستثمارات طويلة الأجل والودائع النظامية من الوعاء الزكوي لل�سنوات من
� 2010إىل  .2013ونتيجة للربوط النهائية لل�سنوات من � 2008إىل  ،2013طلبت الهيئة العامة للزكاة والدخل ا�ستحقاق زكاة و�ضريبة �إ�ضافية بقيمة  18.9مليون
ريال �سعودي .قامت ال�شركة باحت�ساب خم�ص�ص للزكاة وال�ضرائب الإ�ضافية يف القوائم املالية� ،إال �أنها مل تدفع نف�س املبلغ .لي�س من املتوقع �أن يكون لإنهاء
الربوط ت�أثري جوهري على القوائم املالية� .إن ال�شركة ب�صدد تقدمي �إقرارات الزكاة وال�ضريبة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2019للهيئة.

 .20ر�أ�س املال

بلغ ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر من  200مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل  20مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ( 31دي�سمرب 200 2018:مليون
ريال �سعودي مق�سم �إىل  20مليون �سهم بقيمة  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد) .قام امل�ساهون امل�ؤ�س�سون لل�شركة بالإكتتاب والدفع ل  13مليون �سهم بقيمة �أ�سمية
قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد والتي متثل  ٪ 65من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،وبالن�سبة للأ�سهم املتبقية والبالغة  7مليون �سهم بقيمة �أ�سمية قدرها  10ريال
�سعودي لل�سهم الواحد قد مت �أكتتابها من قبل عامة امل�ساهمني.
بتاريخ  25اكتوبر  ، 2017تو�صلت جمموعة �أليانز االوروبية بي يف (اململوكة بن�سبة  ٪ 100من قبل �أليانز �أ�س �إي) اىل اتفاق ملزم مع البنك ال�سعودي الفرن�سي
ب�ش�أن �شراء ما ن�سبته  ٪ 57من ح�صة البنك ال�سعودي الفرن�سي يف �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي مبا ميثل  ٪ 18.5من ر�أ�س مال ال�شركة .مت ا�ستالم موافقة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومت امتام هذه ال�صفقة من قبل �أليانز االوروبية بي يف بتاريخ  29مار�س  2018وعليه� ،أ�صبحت �أليانز االوروبية بي يف متلك ٪ 51
من ر�أ�س مال �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين (�أليانز االوروبية بي يف متلك � ،٪ 18.5أليانز فرن�سا العاملية متلك  ٪16.25و�أليانز مينا القاب�ضة
برمودا متلك  )٪ 16.25ويبقى البنك ال�سعودي الفرن�سي ميلك  ٪ 14من ر�أ�س مال ال�شركة.
�إن هيكل امل�ساهمة بال�شركة على النحو التايل .يخ�ضع امل�ساهمون يف ال�شركة للزكاة و�ضريبة الدخل.
2019
ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع
ريال �سعودي
 37مليون

�أليانز الأوروبية بي يف

عدد احل�ص�ص
ريال �سعودي
 3.70مليون

�أليانز فرن�سا العاملية

 3.25مليون

 32.5مليون

�أليانز مينا القاب�ضة برمودا

 3.25مليون

 32.5مليون

البنك ال�سعودي الفرن�سي

 2.80مليون

 28مليون

اجلمهور

 7.00مليون

 70مليون

 20مليون

 200مليون
2018
ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع
ريال �سعودي
 37مليون

�أليانز الأوروبية بي يف

عدد احل�ص�ص
ريال �سعودي
 3.70مليون

�أليانز فرن�سا العاملية

 3.25مليون

 32.5مليون

�أليانز مينا القاب�ضة برمودا

 3.25مليون

 32.5مليون

البنك ال�سعودي الفرن�سي

 2.80مليون

 28مليون

اجلمهور

 7.00مليون

 70مليون

 20مليون

 200مليون

�أو�صى جمل�س الإدارة يف اجتماعه بتاريخ  4يونيو  2018بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من خالل �إ�صدار حقوق �أولية بقيمة �إجمالية  400.000.000ريال �سعودي تتطلب
موافقة الهيئات التنظيمية واجلمعية العمومية غري العادية .ا�ستلمت ال�شركة عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من خالل خطاب رقم 89/18551
بتاريخ 1440/3/22هـ (املوافق  30نوفمرب  )2018على الزيادة املقرتحة لر�أ�س املال من  200.000.000ريال �سعودي �إىل  600.000.000ريال �سعودي خالل
حقوق �أولية .بعد نهاية ال�سنة املالية ا�ستلمت ال�شركة موافقة هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1441/7/9هـ (املوافق  4مار�س .)2019
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� .21إدارة ر�أ�س املال

يتم حتديد الأهداف من قبل ال�شركة للحفاظ على ن�سب ر�أ�س املال �سليمة من �أجل دعم �أهداف �أعمالها وزيادة قيمة ح�ص�ص امل�ساهمني.
تدير ال�شركة متطلبات ر�أ�سمالها من خالل تقييم �أوجه الق�صور بني م�ستويات ر�أ�س املال امل�صرح بها واملطلوبة على �أ�سا�س منتظم .يتم �إجراء تعديالت على
م�ستويات ر�أ�س املال احلالية يف �ضوء التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صا ف خماطر �أن�شطة ال�شركة .من �أجل احلفاظ على هيكل ر�أ�س املال �أو تعديله ،يجوز لل�شركة
تعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم.
تقوم ال�شركة ب�إدارة ر�أ�سمالها للت�أكد من قدرتها على اال�ستمرار يف العمل وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية وااللتزام مبتطلبات ر�أ�س املال ال�صادرة عن اجلهات التنظيمية
بخ�صو�ص متطلبات ال�سوق الذي تعمل فيه وزيادة عوائد امل�ساهمني من خالل اال�ستخدام الأمثل لر�صيد الديون وحقوق امللكية .يتكون هيكل ر�أ�س مال ال�شركة من
حقوق امللكية العائدة على امل�ساهمني والتي ت�شتمل على ر�أ�س املال املدفوع واالحتياطيات والأرباح املبقاة.
وفق ًا للتوجيهات التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف املادة ( )66من الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني التي تبني هام�ش املالءة املطلوب .يجب على
ال�شركة االحتفاظ بهام�ش املالءة املطلوب يعادل امل�ستوى الأعلى من الطرق الثالث التالية التي ن�صت عليها الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
◽
◽
◽

احلد الأدنى ملتطلبات ر�أ�س املال هو  200مليون ريال �سعودي
هام�ش مالئمة لأق�ساط الت�أمني
هام�ش مالئمة ملطالبات الت�أمني

تلتزم ال�شركة بجميع متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من اخلارج مع هام�ش مالءة �سليمة .يتكون هيكل ر�أ�س مال ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2019من ر�أ�س مال
مدفوع بقيمة  200مليون ريال �سعودي وعالوة �إ�صدار بقيمة  22.7مليون ريال �سعودي واحتياطي نظامي بقيمة  20.7مليون ريال �سعودي و�أرباح مبقاة بقيمة 75
مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  :2018ر�أ�س مال مدفوع بقيمة  200مليون ريال �سعودي وعالوة �إ�صدار بقيمة  22.7مليون ريال �سعودي واحتياطي نظامي بقيمة
 14.4مليون ريال �سعودي و�أرباح مبقاة بقيمة  49.6مليون ريال �سعودي) يف قائمة املركز املايل.
التزمت ال�شركة بالكامل مبتطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من اخلارج خالل ال�سنة املالية املذكورة.

 .22م�صاريف العمومية والإدارية
2019
ريال �سعودي
عمليات
امل�ساهمني

عمليات
الت�أمني

2018
ريال �سعودي
الإجمايل

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

الإجمايل

تكاليف موظفني

78,745,298

542,068

79,287,366

60,352,873

547,144

60,900,017

�أتعاب ا�ست�شارات

10,675,509

-

10,675,509

9,073,448

-

9,073,448

نهاية اخلدمة للموظفني (�إي�ضاح )18

4,953,653

-

4,953,653

4,927,587

-

4,927,587

�إيجار

4,354,513

-

4,354,513

4,040,347

-

4,040,347

�إ�صالح و�صيانة

3,495,255

-

3,495,255

4,001,831

-

4,001,831

بريد وهاتف

3,477,332

-

3,477,332

3,149,516

-

3,149,516

�سفر وموا�صالت

3,139,706

-

3,139,706

1,034,080

-

1,034,080

م�صاريف الت�أمني

2,840,883

-

2,840,883

3,142,112

-

3,142,112

ا�ستهالك (�إي�ضاح )12

2,125,362

-

2,125,362

1,681,327

-

1,681,327

م�صاريف جمل�س الإدارة

1,629,606

407,401

2,037,007

986,967

246,742

1,233,709

دعاية وترويج

1,865,774

-

1,865,774

2,005,547

-

2,005,547

�أخرى

5,024,366

-

5,024,366

4,302,597

-

4,302,597

122,327,257

949,469

123,276,726

98,698,232

793,886

99,492,118
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 .21املعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذوي العالقة

متثل الأطراف ذوي العالقة امل�ساهمني الرئي�سيني واملديرين وموظفي الإدارة التنفيذيني يف ال�شركة وال�شركات التي ميلكونها و�أي كيانات �أخرى خا�ضعة للرقابة
�أو يتم التحكم فيها ب�شكل م�شرتك �أو تت�أثر ب�شكل كبري بها .يتم اعتماد �سيا�سات الت�سعري و�شروط هذه املعامالت من قبل �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة .فيما يلي
تفا�صيل معامالت الأطراف الرئي�سية ذات ال�صلة خالل ال�سنة والأر�صدة املرتبطة بها:

من�ش�أت حتت ال�سيطرة ،حتت �سيطرة م�شرتكة �أو ميار�س عليه ت�أثريا هاما من
اطراف ذات عالقة
�أق�ساط الت�أمني امل�سندة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة
دخل عمولة
م�صاريف طرف �إداري ثالث
م�صاريف طرف �إداري ثالث م�ستحقة
�أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة� ،صايف

املعامالت خالل ال�سنة
2017
2018
ريال �سعودي
ريال �سعودي

2017
ريال �سعودي

2018
ريال �سعودي
ريال �سعودي

166,880,568
117,990,975
7,380,806
11,425,392

32,944,529
69,655,682
3,368,737
5,238,850

ا�ستثمارات يف حقوق ملكية نيك�ست كري ال�سعودية
م�ساهمني �أخرين
�أق�ساط ت�أمني مكتتبة
املطالبات املدفوعة
م�صاريف عمولة
النقد وما يعادله
�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف
مطالبات حتت الت�سوية
ا�ستثمارات مربوطة بوحدات مدارة من قبل جهة ذات عالقة (مبا يف ذلك مبالغ م�ستحقة
ال�ستثمارات مربوطة بوحدات)

الر�صيد كما يف

141,385,497
48,574,273
1,938,120

133,629,181
46,924,991
3,509,743

6,436,659
84,824,961

8,457,690
13,907,150

800,000

800,000

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

70,449,496
24,739,135
29,355,121

545,163,723

568,707,440

ت�شمل الأطراف ذوي العالقة اجلهات التالية� :أليانز �س،ن�،أ� ،أليانز مينا القاب�ضة – برمودا� ،أليانز حتويل املخاطر �إي جي دبي� ،أليانز فرن�سا� ،أليانز العاملية
املتخ�ص�صة �أي جي� ،أليانز ورلد و�أيد كري� ،أليانز املخاطر العاملية الولأيات املتحدة الأمريكية للت�أمني� ،أليانز بلجيكا ،يولر هريم�س� ،أليانز ا�س �أيه زيورخ� ،أليانز
هوجن كوجن� ،أليانز املخاطر العاملية هولندا� ،أليانز �سنغافورة� ،أليانز نيوزيلندا� ،شركة داتاكوي�ست ،نك�ست كري ال�سعودية.
يت�ضمن م�ساهمني �أخرين البنك ال�سعودي الفرن�سي وجمموعة �شركاته.
خالل عام  ،2018قام البنك ال�سعودي الفرن�سي امل�ساهم يف ال�شركة ببيع  %18.5من ح�صته يف ال�شركة والتي نتج عنها خ�سارة امل�ساهم للت�أثري اجلوهري على
ال�شركة.
يبني اجلدول التايل الرواتب واملكاف�آت والبدالت ال�سنوية التي ح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار امل�س�ؤولني التنفيذيني لل�سنة املنتهية:
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ريال �سعودي

2019

كبار امل�س�ؤولني
ريال �سعودي

رواتب وتعوي�ضات

-

6,955,841

بدالت

253,500

1,347,461

تعوي�ضات �سنوية

924,000

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة

-

431,996

1,177,500

8,735,298
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�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ريال �سعودي

2018

كبار امل�س�ؤولني
ريال �سعودي

رواتب وتعوي�ضات

-

5,708,154

بدالت

279,000

237,331

تعوي�ضات �سنوية

764,219

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة

-

456,531

1,043,219

6,402,016

انظر �أي�ضا الإي�ضاحات  4و 6و 7و 10للأر�صدة مع ذوي ذات العالقة وم�ساهمني �أخرين.

 .24جدول تطور املطالبات

يعك�س اجلدول التايل �صايف املطالبات املتكبدة ،مبا يف ذلك �صايف مطالبات مبلغ عنها و�صايف مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها لكل �سنة متتالية لوقوع
احلادث (با�ستثناء ملنتوجات ت�أمني احلماية والإدخار) كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ،بالإ�ضافة �إىل املبالغ املرتاكمة امل�سددة حتى تاريخه� .إن تطور مطلوبات
الت�أمني يقدم مقيا�س ًا لقدرة ال�شركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
ت�سعى ال�شركة �إىل االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات الت�أمني وذلك ملواجهة التطورات ال�سلبية للمطالبات امل�ستقبلية� .إن تقديرات املطالبات املتكبدة
ومل يتم الإبالغ عنها تتعلق بالتزام املطالبات عن الفرتات التي تبد�أ من �سنة  2014ف�صاعدً ا التي مل يتم و�ضع خربة املطالبة اخلا�صة بها ب�شكل كامل .مبني �أدناه
حتليل املثلثي ملطالبات ح�سب �سنة احلوادث لآخر خم�س �سنوات:

�أ)حتليل تثليث املطالبات  -الإجمايل
2019
�سنة وقوع احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث
بعد �سنة واحدة
بعد �سنتني
بعد ثالث �سنوات
بعد �أربع �سنوات
التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة
الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه
املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
احتياطي عجز الأق�ساط
املطالبات حتت الت�سوية واالحتياطيات
2018
�سنة وقوع احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث
بعد �سنة واحدة
بعد �سنتني
بعد ثالث �سنوات
بعد �أربع �سنوات
التقدير للمطالبات املرتاكمة
الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه
املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
احتياطي عجز الأق�ساط
املطالبات حتت الت�سوية واالحتياطيات

 2015من قبل
1,006,653,985
1,153,506,328
1,124,616,525
1,078,788,973
1,092,908,237
1,092,908,237
()913,347,218
179,561,019

 2014وما قبل
619,148,728
752,303,412
720,871,909
716,179,289
687,551,435
687,551,435
()633,191,416
54,360,019

2016
316,095,677
420,666,359
338,086,182
353,602,714
353,602,714
()349,302,572
4,300,142

2015
387,505,257
401,202,916
403,744,616
362,609,684
362,609,684
()332,585,544
30,024,140
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ريال �سعودي
2017
524,842,372
480,599,190
488,574,564
488,574,564
()473,539,305
15,035,259

ريال �سعودي
2016
316,095,677
420,666,359
338,086,182
338,086,182
()319,827,566
18,258,616

2018
680,917,432
558,953,383
558,953,383
()435,349,216
123,604,167

2017
524,842,372
480,599,190
480,599,190
()404,725,013
75,874,177

2019
714,382,191
714,382,191
()416,035,583
298,346,608

2018
680,917,432
680,917,432
()324,929,026
355,988,406

الإجمايل
3,208,421,089
()2,587,573,894
620,847,195
11,731,333
632,578,528

الإجمايل
2,549,763,923
()2,015,258,565
534,505,358
4,852,555
539,357,913

ب) حتليل تثليث املطالبات – ال�صايف
2019
�سنة وقوع احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث
بعد �سنة واحدة
بعد �سنتني
بعد ثالث �سنوات
بعد �أربع �سنوات
التقدير احلايل ل�صايف املطالبات املرتاكمة
الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه
�صايف املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
احتياطي عجز الأق�ساط
املطالبات حتت الت�سوية واالحتياطيات
2018
�سنة وقوع احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث
بعد �سنة واحدة
بعد �سنتني
بعد ثالث �سنوات
بعد �أربع �سنوات
التقدير احلايل ل�صايف املطالبات املرتاكمة
الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه
�صايف املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
احتياطي عجز الأق�ساط
مطالبات حتت الت�سوية واحتياطيات

 2015من قبل
444,608,544
478,593,952
477,520,666
470,509,159
446,368,870
446,368,870
()444,658,415
1,710,455

 2014وما قبل
297,612,094
315,315,351
310,885,436
310,341,010
310,063,853
310,063,853
()301,994,258
8,069,595

2016
200,630,919
240,449,122
233,401,315
231,667,965
231,667,965
()230,350,070
1,317,895

2015
146,996,450
163,278,601
166,635,230
160,168,149
160,168,149
()153,347,709
6,820,440

ريال �سعودي
2017
374,692,166
352,875,506
338,849,387
338,849,387
()334,269,033
4,580,354

ريال �سعودي
2016
200,630,919
240,449,122
233,401,315
233,401,315
()225,042,081
8,359,234

2018
366,981,967
322,065,655
322,065,655
()308,254,258
13,811,397

2017
374,692,166
352,875,506
352,875,506
()330,099,607
22,775,899

2019
451,872,011
451,872,011
()328,071,838
123,800,173

2018
366,981,967
366,981,967
()247,334,770
119,647,197

الإجمايل
1,790,823,888
()1,645,603,614
145,220,274
11,731,333
156,951,607

الإجمايل
1,423,490,790
()1,257,818,425
165,672,365
4,852,555
170,524,920

 .25القيمة العادلة للأدوات املالية

القيمة العادلة هي ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه مقابل بيع �أ�صل �أو دفعه لت�سوية التزام يف معاملة نظامية بني م�شاركي ال�سوق بتاريخ القيا�س .وي�ستند قيا�س القيمة
العادلة على افرتا�ض ب�أن العملية متت �إما:
◽ يف ال�سوق الرئي�سي املتاح للموجودات �أو املطلوبات؛ �أو
◽ يف ظل غياب �سوق رئي�سي ،يف ال�سوق الأكرث فائدة للو�صول للموجودات �أو املطلوبات.
قدرت الإدارة �أن النقد وما يعادله وامل�ستحقات واملطلوبات الأخرى واملوجودات واملطلوبات املالية الأخرى تقارب قيمها الدفرتية ب�شكل كبري ب�سبب مواعيد
اال�ستحقاق الق�صرية لهذه الأدوات.
حتديد القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد وعر�ض القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى  :1الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س االداة والتي ميكن للمن�ش�أة احل�صول عليها يف تاريخ القيا�س.
امل�ستوى  :2الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مالية مماثلة �أو �أي �أ�ساليب تقييم �أخرى حيث يتم حتديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة
للمالحظة يف ال�سوق.
امل�ستوى � :3أ�ساليب تقومي ال يتم حتديد مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة يف ال�سوق.

�أ) القيم الدفرتية والقيمة العادلة

يو�ضح اجلدول التايل القيم الدفرتية والقيم العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ،مبا يف ذلك م�ستوياتها يف الت�سل�سل الهرمي القيمة العادلة بالن�سبة
لقيا�س الأدوات املالية بالقيمة العادلة .وال يت�ضمن اجلدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية التي مل يتم قيا�سها بالقيمة العادلة �إذا
كانت القيمة الدفرتية مقاربة ب�شكل معقول للقيمة العادلة.
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 .1عمليات الت�أمني
القيمة العادلة
ريال �سعودي
 31دي�سمرب 2019
ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
ا�ستثمارات متاحة للبيع مقا�سة بالقيمة العادلة
�سندات و�صكوك
�صناديق ا�ستثمارية
حقوق امللكية
مطلوبات مربوطة بوحدات

امل�ستوى 1

القيمة الدفرتية

امل�ستوى 3

امل�ستوى 2

الإجمايل

538,113,858

538,113,858

-

-

538,113,858

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

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

-

-

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

القيمة الدفرتية

امل�ستوى 1

القيمة العادلة
ريال �سعودي
 31دي�سمرب 2018
ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
ا�ستثمارات متاحة للبيع مقا�سة بالقيمة العادلة
�سندات و�صكوك
�صناديق ا�ستثمارية
مطلوبات مربوطة بوحدات

امل�ستوى 3

امل�ستوى 2

الإجمايل

559,766,029

559,766,029

-

-

559,766,029

110,542,279
4,664,240
()557,723,772
117,248,776

95,959,746
4,664,240
()557,723,772
102,666,243

-

14,582,533
14,582,533

110,542,279
4,664,240
()557,723,772
117,248,776

 .2عمليات امل�ساهمني
القيمة العادلة
ريال �سعودي
 31دي�سمرب 2019
ا�ستثمارات متاحة للبيع مقا�سة بالقيمة العادلة
�سندات و�صكوك
�صناديق ا�ستثمارية
�أ�سهم

القيمة الدفرتية

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

امل�ستوى 1

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

امل�ستوى 2

-

امل�ستوى 3

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

الإجمايل

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

القيمة العادلة
ريال �سعودي
 31دي�سمرب 2018
ا�ستثمارات متاحة للبيع مقا�سة بالقيمة العادلة
�سندات و�صكوك
�صناديق ا�ستثمارية
�أ�سهم

القيمة الدفرتية

208,190,856
4,758,571
3,223,078
216,172,505

امل�ستوى 1

125,881,189
4,758,571
130,639,760

امل�ستوى 2

-

امل�ستوى 3

82,309,667
3,223,078
85,532,745

الإجمايل

208,190,856
4,758,571
3,223,078
216,172,505

خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ، 2019كان هناك حتول بني امل�ستوى  3وامل�ستوى  1املتعلق بال�سندات وال�صكوك التي مت ت�سعريها خالل العام (يرجى الرجوع
�إىل الإي�ضاح رقم  .)10مل تكن هناك حتوالت بني امل�ستويات  1و  2و  3من القيمة العادلة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2018
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ب) قيا�س القيم العادلة

�أ�سلوب تقييم الدين و�أ�سهم حقوق امللكية املدرجة
يتم قيا�س قيمة الأ�سهم وال�صناديق اال�ستثمارية والديون بنا ًء على �سعر ال�سوق املغلق يف تداول وبلومربج.
�أ�سلوب تقييم الدين و�أ�سهم حقوق امللكية غري املدرجة
مت ا�ستخدام منوذج التدفقات النقدية املخ�صومة لتحديد القيمة العادلة ل�سندات الدين وال�صكوك لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني �ضمن امل�ستوى الثالث.
ي�أخذ هذا النموذج بعني االعتبار القيمة احلالية ل�صايف التدفقات النقدية التي تنتج من �سندات الدين وال�صكوك ،خم�صومة من العائد ال�سوقي ل�سندات اخلزينة
املماثلة واملعدلة وفقا لت�أثري عدم قابلية تداول �سندات الدين و ال�صكوك التي تت�ضمن عائد منحنيات الأوراق ال�سيادية ال�سعودية وعالوة املخاطرال�سائدة يف ال�سوق
ال�سعودي.
الو�صف

القيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب
( 2019ريال �سعودي)

مدخالت
غري قابلة للمالحظة

نطاق املدخالت
2019

ال�صكوك وال�سندات الغري مدرجة

35,209,685

معدل اخل�صم املعدل ح�سب
املخاطر

%3.33 - %3.08

عالقة املدخالت غري القابلة للمالحظة
بالقيمة العادلة
تغري عالوة املخاطر بزيادة  10نقاط
�أ�سا�س يت�أثر القيمة العادلة ل�سندات الدين
مببلغ .0.17مليون ريال �سعودي.

ت�سوية القيم العادلة بامل�ستوى الثالث
يو�ضح اجلدول التايل ت�سوية من الأر�صدة االفتتاحية �إىل الأر�صدة اخلتامية للقيم العادلة بامل�ستوى الثالث:
عمليات الت�أمني
2018
ريال �سعودي

2019
ريال �سعودي
الر�صيد يف بداية ال�سنة

14,582,533

5,000,000

م�شرتيات

-

10,061,207

ا�ستبعاد  /ا�ستحقاق

()5,000,000

-

�إطفاء

()12.645

()9.882

مكا�سب ( /خ�سارة) غري حمققة من القيمة العادلة

861,882

()468,792

املحول من امل�ستوى  3اىل امل�ستوى 1

()10,431,770

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

-

14,582,533

الر�صيد يف بداية ال�سنة

85.532.745

80,223,078

م�شرتيات

-

10,098,000

ا�ستبعاد  /ا�ستحقاق

()17,000,000

-

�إطفاء

()14,356

()11,220

مكا�سب ( /خ�سارة) غري حمققة من القيمة العادلة

5,894,174

()4,777,113

املحول من امل�ستوى  3اىل امل�ستوى 1

()35,979,800

-

الر�صيد يف نهاية ال�سنة

38,432,763

85,532,745

عمليات امل�ساهمني
2019
ريال �سعودي
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2018
ريال �سعودي

مبني �أدناه حتليل احل�سا�سية ال�ستثمارات امل�ستوى الثالث:
 31دي�سمرب 2019
عمليات الت�أمني
�سندات و�صكوك
عمليات امل�ساهمني
�سندات و�صكوك
 31دي�سمرب 2018
عمليات الت�أمني
�سندات و�صكوك
عمليات امل�ساهمني
�سندات و�صكوك

ت�أثري على القيمة العادلة ب�سبب ت�أثري على القيمة العادلة ب�سبب
النق�ص يف عامل احل�سا�سية
الزيادة يف عامل احل�سا�سية
ريال �سعودي

عامل احل�سا�سية
تغري بن�سبة  ٪1 -/+يف معدل خ�صم املخاطر املعدلة

-

-

تغري بن�سبة  ٪1 -/+يف معدل خ�صم املخاطر املعدلة

14.024

()14.024

تغري بن�سبة  ٪1 -/+يف معدل خ�صم املخاطر املعدلة

13.437

()13.437

تغري بن�سبة  ٪1 -/+يف معدل خ�صم املخاطر املعدلة

307.018

()307.018

 .26الربحية الأ�سا�سية واملخف�ضة لل�سهم
2018
ريال �سعودي

2019
ريال �سعودي
�صايف دخل ال�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة (بالريال ال�سعودي)

31,749,754

31,544,677

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية

20,000,000

20,000,000

الربح الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم (بالريال ال�سعودي)

1.59

1.58

ال توجد �أ�سهم خمف�ضة حمتملة خالل  2018و .2017

�.27إدارة املخاطر

�إ�سرتاتيجية �إدارة املخاطر

تتعر�ض �أن�شطة ال�شركة ملخاطر مالية خمتلفة .لدى ال�شركة ا�سرتاتيجية �شاملة لإدارة املخاطر لفهم و�إدارة �أنواع املخاطر النا�شئة عن العمليات التجارية الأ�سا�سية
لل�شركة.
�إن الإ�سرتاتيجية ت�أخذ بعني الإعتبار �أثر ظروف ال�سوق واخلربات املتاحة ب�ش�أن الأخطار الكامنة التي قد تواجه ال�شركة� .إن الإ�سرتاتيجية لي�ست مقت�صرة على
الأخطار املرتبطة بقطاع واحد من الأعمال ولكنها ممتدة لت�شمل جميع القطاعات الأخرى.
يقوم جمل�س الإدارة والإدارة العليا مبراجعة وحتديث ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر ب�شكل دوري من خالل مراعاة التطورات الداخلية واخلارجية لل�شركة.

هيكل �إدارة املخاطر

مت ت�أ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�شركة لتحديد ومتابعة وتقييم ومراقبة املخاطر.

جمل�س الإدارة

�إن جمل�س الإدارة هو اجلهة العليا امل�س�ؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقديـم التوجيه واعتماد اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�شركة.

الإدارة العليا

تتمثل م�س�ؤولية االدارة العليا يف ادارة العمليات اليومية لتحقيق االهداف اال�سرتاتيجية والتي تكون يف من �ضمن جمال املخاطر املقبول لل�شركة.
فيما يلي ملخ�ص للمخاطر التي تواجهها ال�شركة والطريقة املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها:
�أ) املخاطر الت�شغيلية
املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة املبا�شرة وغري املبا�شرة التي قد تنتج عن �أ�سباب متنوعة مرتبطة بعمليات ال�شركة والتقنيات امل�ستخدمة فيها وبنيتها
التحتية التي تدعم عملياتها �سواء على م�ستوى ال�شركة �أو على م�ستوى مقدمي اخلدمات لل�شركة وعوامل خارجية �أخرى بخالف خماطر االئتمان وخماطر ال�سوق
وخماطر ال�سيولة مثل تلك التي تنتج عن املتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايري �سلوك �إدارة اال�ستثمارات املقبولة عموم ًا .تنتج املخاطر الت�شغيلية عن كافة
عمليات ال�شركة.
�إن هدف ال�شركة هو �إدارة املخاطر الت�شغيلية وذلك لتحقيق التوازن بني احلد من اخل�سائر املالية والأ�ضرار التي قد تلحق ب�سمعتها مع حتقيق �أهدافها اال�ستثمارية
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عن طريق حتقيق عوائد للم�ستثمرين .تقع م�س�ؤولية الأ�سا�سية لتطوير وتنفيذ الرقابة على املخاطر الت�شغيلية على عاتق جمل�س الإدارة .هذه امل�س�ؤولية ت�شمل الرقابة
يف املجاالت التالية:
◽
◽
◽
◽
◽
◽
◽

متطلبات الف�صل املالئم للمهام بني خمتلف الوظائف والأدوار وامل�س�ؤوليات.
متطلبات عمليات الت�سوية ومراقبة املعامالت.
االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى.
توثيق ال�ضوابط والإجراءات.
متطلبات التقييم الدوري للمخاطر الت�شغيلية التي تواجهها ال�شركة وكفاءة ال�ضوابط والإجراءات الالزمة ملعاجلة املخاطر املحددة.
معايري الأخالق املهنية ومعايري الأعمال.
�إجراءات و�سيا�سات احلد من املخاطر.

ب) خماطر الت�أمني
متثل خماطر االئتمان املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة �إىل اجلهات املتعاقد معها ب�ش�أن الأحداث امل�ؤمن عليها عن التوقعات .وميكن �أن يحدث
ذلك ب�سبب تكرار املطالبات �أو �أن مبالغ املطالبات �أكرث من املتوقع .يتم مراقبة خماطر الت�أمني بانتظام من قبل ال�شركة للت�أكد من �أن امل�ستويات تقع �ضمن
نطاقات التكرار املتوقعة.
تقوم ال�شركة ب�شكل رئي�سي بتغطية خماطر الت�أمني الطبية واملركبات واحلرائق وال�سطو والبحرية والهند�سية وامل�س�ؤولية العامة .ترتكز خماطر الت�أمني الناجمة عن
عقود الت�أمني املذكورة �أعاله ب�شكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تكرار املطالبات ومبالغها
ميكن �أن يت�أثر تكرار و�شدة املطالبات بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر �إكتتاب املمتلكات ،الهند�سي ،املركبات ،الإ�صابات،
ال�صحي والت�أمني البحري .تعترب قطاعات الت�أمني هذه با�ستثناء وثائق الهند�سي الطويلة تكون ب�صفة عامة تخ�ص عقود ت�أمني والتي املطالبات تكون عادة مبلغ
عنها ومدفوعة خالل فرتة ق�صرية .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف التقليل من خماطر الت�أمني� .إن الغر�ض من ا�سرتاتيجيات الت�أمني و�إعادة الت�أمني هذه هو احلد
من التعر�ض للكوارث بنا ًء على رغبة ال�شركة يف تقبل املخاطر وف ًقا ملا تقرره الإدارة.
تركيز خماطر الت�أمني
تقوم ال�شركة مبراقبة تركيز خماطر الت�أمني ب�شكل �أ�سا�سي ح�سب فئات الت�أمني .ويتم الرتكيز الرئي�سي على قطاع املركبات والطبي.
تقوم ال�شركة مبراقبة تركيز املخاطر من خالل تقييم املخاطر املتعددة التي يتم تغطيها يف نف�س املوقع اجلغرايف �أو نف�س الطرف .بالن�سبة ملخاطر الزالزل
والفي�ضان ،ت�صنف مدينة كاملة كموقع واحد .وبالن�سبة خلطر احلريق واملمتلكات ،يعترب �أي مبنى معني واملباين املجاورة له والتي من املمكن �أن تت�أثر باحلادثة
كمكان واحد .وباملثل بالن�سبة للمخاطر البحرية ،ف�إن املخاطر املتعددة التي يتم تغطيتها يف رحلة �سفينة واحدة تعترب كخطر واحد عند تقييم تركيز املخاطر.
تقوم ال�شركة بتقييم تركيز التعر�ض ملخاطر الت�أمني الفردية والرتاكمية وت�ضع بوثائق �إعادة الت�أمني اخلا�صة بها للحد من مثل هذه التعر�ضات وجعلها يف م�ستويات
مقبولة لل�شركة .متار�س ال�شركة ن�شاطها فقط يف اململكة العربية ال�سعودية .بالتايل ف�إن جميع خماطر الت�أمني تتعلق بوثائق الت�أمني املكتتب فيها داخل اململكة
العربية ال�سعودية.
احلماية واالدخار
بالن�سبة للحماية واالدخار ،يتمثل اخلطر الرئي�سي يف الوفاة والعجز (الدائم �أو امل�ؤقت) للجهة امل�ؤمن عليها وخماطى �سلوك حاملي وثائق الت�أمني.
خماطر الوفاة
اخلربة املتعلقة بوفاة حامل وثيقة الت�أمني الفعلية على وثائق الت�أمني على احلياة �أعلى من املتوقع.
خماطر العجز
املطالبات املتعلقة ب�صحة حامل الوثيقة �أعلى من املتوقع.
خماطر �سلوك حامل وثيقة الت�أمني
�إن �سلوك حاملي الوثائق يف وقف امل�ساهمات وتخفي�ضها �أو �سحب املنافع قبل ا�ستحقاق العقود �أ�سو�أ من املتوقع .قد ت�ؤدي معدالت الثبات ال�ضعيفة �إىل تقليل عدد
الوثائق املتبقية يف الدفاتر لتحمل م�صاريف ثابتة م�ستقبلية وبالتايل تقليل التدفقات النقدية املوجبة امل�ستقبلية من الأعمال املكتتبة ،مما قد ي�ؤثر على قدرة
ال�شركة على ا�سرتداد م�صاريف االكتتاب امل�ؤجلة.
يتم �إدارة هذه املخاطر من خالل ا�سرتاتيجية اكتتاب فعالة وحمددة املعامل .هناك م�ستويات خمتلفة للتغطية ت�شتمل على الإعالن عن ال�صحة اجليدة ،و�إجراء
ا�ستبيان طبي ،واحل�صول على تقارير من الأخ�صائيني /اال�ست�شاريني و�إجراء فحو�صات طبية �شاملة .كما تقوم ال�شركة بتنفيذ اكتتاب احلماية املالية وم�ستوى
املعي�شة والأخطار املهنية للت�أكد من درجة املخاطر التي يتحملها امل�ؤمن عليه ،و�إذا كان من املمكن ت�صنيفها كـ "حياة عادية".
بالن�سبة للحماية واالدخار للمجموعات ،تعترب خماطر الوفاة مركبة ب�سبب تركز املخاطر مثل تواجد املوظفني يف �أماكن العمل .لدى ال�شركة ا�سرتاتيجية اكتتاب
وا�ضحة املعامل وهناك م�ستويات خمتلفة للتغطية ت�شتمل على الإعالن عن ال�صحة اجليدة ،و�إجراء ا�ستبيان طبي� ،ضمان واحل�صول على تقارير من الأخ�صائيني/
اال�ست�شاريني ،و�إجراء فحو�صات طبية �شاملة .كما تقوم ال�شركة بدرا�سة طبيعة العمل الذي تقوم به املجموعة ،وحجم املجموعة ،وال�سكان ح�سب املنطقة
اجلغرافية ،واخللفية الثقافية ،والعمالة اليدوية /غري اليدوية.
يتم حماية حمفظة احلماية واالدخار للأفراد واجلماعات من خالل ترتيبات �إعادة ت�أمني فعالة وف ًقا ملعايري جمموعة �أليانز .هذا يحمي ال�شركة من خربات
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الوفيات /احلاالت املر�ضية العك�سية .هناك حد �أق�صى لالحتفاظ بالعمر يف كل مرة مبوجب ترتيبات �إعادة الت�أمني التي حتمي ال�شركة من خ�سائر كبرية واحدة.
يتم � ً
أي�ضا تغطية املطالبات املتعددة وتركيزات املخاطر مبوجب الرتتيب.
ت�أمني عام
الطبي
قامت ال�شركة بت�صميم ا�سرتاتيجية االكتتاب ل�ضمان تنوع املخاطر ب�شكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا امل�ؤمن عليها .وميكن حتقيق ذلك من خالل
تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية ،وا�ستخدام الفحو�صات الطبية للت�أكد ب�أن الأ�سعار ت�أخذ بعني االعتبار الظروف ال�صحية احلالية والتاريخ الطبي للعائلة
واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�صيلية ملتابعة املطالبات .كما تقوم ال�شركة بتطبيق �سيا�سة الإدارة الفعالة والتتبع الفوري
للمطالبات ،من �أجل تقليل تعر�ضها للتطورات امل�ستقبلية غري املتوقعة والتي ميكن �أن ت�ؤثر �سل ًبا على ال�شركة .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني للحد من
اخل�سائر املتعلقة ب�أي مطالبة فردية.
املركبات
�إن املخاطر الرئي�سية لعقود ت�أمني ال�سيارات هي مطالبات التعوي�ض عن الوفاة واال�صابات اجل�سدية وا�ستبدال �أو ت�صليح املركبات .تقوم ال�شركة ب�إبرام وثائق
ت�أمني �شاملة فقط للمالكني /ال�سائقني الذين تخطوا �سن � 21سنة.
�إن م�ستوى املبالغ التي تق�ضي املحاكم بدفعها حلاالت الوفاة وللأطراف امل�صابة وتكاليف ا�ستبدال ال�سيارات ،هي العوامل الأ�سا�سية التي ت�ؤثر على م�ستوى
املطالبات .كما تقوم ال�شركة ب�إجراءات لإدارة املخاطر بهدف مراقبة م�ستوى تكاليف املطالبات .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني ملثل هذه الأ�ضرار للحد من
اخل�سائر لأي مطالبة فردية.
املمتلكات
بالن�سبة لعقود الت�أمني على املمتلكات ف�إن �أهم املخاطر املتعلقة بها هي احلريق .تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق ت�أمني للممتلكات التي حتتوي على �أجهزة الك�شف عن
احلريق.
يتم �إ�صدار هذه العقود بالرجوع �إىل القيمة الإ�ستبدالية للعقارات امل�ؤمنة وحمتوياتها .تعترب تكلفة �إعادة بناء املمتلكات و�إ�ستبدال حمتوياتها والوقت الالزم لإعادة
بدء العمليات والذي تتوقف فيه الأعمال من العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف م�ستوى املطالبات .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني للحد من اخل�سائر املتعلقة
ب�أي مطالبة فردية.
البحري
بالن�سبة للت�أمني البحري ،تتمثل �أبرز املخاطر يف هذا املجال يف التعر�ض للخ�سائر �أو الأ�ضرار يف هياكل ال�سفن بالإ�ضافة �إىل احلوادث التي ت�ؤدي �إىل خ�سارة كلية
�أو جزئية للب�ضائع امل�شحونة.
وتق�ضي �إ�سرتاتيجية اكتتاب وثائق الت�أمني البحري ب�ضمان تنوع وثائق الت�أمني لت�شمل تغطية ال�شحن ،وال�سفن ،وخطوط ال�شحن .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني
للحد من اخل�سائر بالن�سبة لأي مطالبة فردية.
الهند�سي
بالن�سبة للت�أمني الهند�سي ،ف�إن �أهم املخاطر يف هذا املجال هي خ�سارة �أو حدوث �ضرر لأعمال البناء  /الرتميم نتيجة حريق ،انفجار �أو خماطر طبيعية مثل
الفي�ضانات ،الزالزل وعا�صفة الربد ،الخ . ..لدى ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني لهذه املخاطر للحد من اخل�سائر بالن�سبة لأي مطالبة فردية مبوجب �إتفاقيات
هند�سية ن�سبية وغري ن�سبية.
امل�س�ؤولية العامة
بالن�سبة للت�أمني على امل�س�ؤلية العامة ،ف�إن �أهم املخاطر يف هذا املجال هي االلتزامات القانونية املرتتبة على امل�ؤمن جتاه وفاة طرف ثالث �أو �إ�صابة بدنية �أو �أ�ضرار
يف املمتلكات الناجمة خارج �أماكن عمل امل�ؤمن عليه ،والعمليات التجارية �أو امل�شاريع التي قام بها امل�ؤمن عليه.
يتم الإكتتاب يف وثائق الت�أمني هذه على �أ�سا�س حجم �أعمال ال�شركة �أو قيمة العقد ،طبيعة � /أ�شغال املباين ،وطبيعة العقود املنفذة .لدى ال�شركة تغطية �إعادة
الت�أمني لهذه املخاطر للحد من اخل�سائر بالن�سبة لأي مطالبة فردية.
حتليل احل�سا�سية
ت�ؤمن ال�شركة ب�أن املطلوبات امل�سجلة املتعلقة باملطالبات كما يف تاريخ هذه القوائم املالية هي �صحيحة وكافية .تعطى هذة املبالغ دفعات حيث ميكن ان تتعدل يف
تاريخ ال�سداد .تخ�ضع املطلوبات املتعلقة باملطالبات لعدة فر�ضيات وعليه تكون ح�سا�سة بها ،من غري املمكن قيا�س ح�سا�سية بع�ض املتغريات النظامية �أو عدم �صحة
الفر�ضيات.

81

�إن التغري االفرتا�ضي بواقع  ٪5يف ن�سبة املطالبات قد ي�ؤثر على الدخل من خالل:
التاثري على الدخل
2019
ريال �سعودي

التاثري على الدخل
2018
ريال �سعودي

املركبات

22,896,018

19,012,863

الهند�سي

497,137

518,817

الطبي

3,814,269

2,961,583

املمتلكات

984,918

1,217,581

ت�أمني عام �آخر

1,173,360

1,036,115

ت�أمني احلماية واالدخار

4,846,635

5,255,186

34,212,337

30,002,145

التاثري على الدخل
2019
ريال �سعودي

التاثري على الدخل
2018
ريال �سعودي

املركبات

16,313,523

13,805,474

الهند�سي

7,251

51,366

الطبي

2,841,852

2,429,493

املمتلكات

152,333

361,351

ت�أمني عام �آخر

57,104

305,785

6,366,025

6,347,306

25,738,088

23,300,775

�أثر التغيري يف الن�سب املطالبات بن�سبة ٪5 -/+

�أثر التغري يف متو�سط تكلفة املطالبات ٪5 -/+

ت�أمني احلماية واالدخار

ج) �إدارة خماطر املطالبات
تن�ش�أ �إدارة املطالبات يف ال�شركة عند حدوث حاالت غري دقيقة �أو غري مكتملة لالحتياطيات �أو ت�سويات املطالبات �أو �ضعف يف جودة اخلدمة �أو الأفراط يف تكاليف
�إدارة املطالبات .هذه املخاطر قد ت�ضر بال�شركة وت�ضعف قدرة ال�شركة على النجاح و االحتفاظ ب�أعمالها �أو تتكبد تعوي�ضات ت�أديبيية .هذه املخاطر قد تن�ش�أ خالل
�أي مرحلة من مراحل دورة املطالبات .يركز ق�سم املطالبات يف ال�شركة على اجلودة والدقة وال�سرعة يف اي�صال اخلدمات التي قد جتعل ال�شركة تفقد عقود �إعادة
الت�أمني .وهدفهم هو تعديل �إجراءات املطالبات لت�صبح عادلة وفعالة وفى وقت منا�سب وذلك وفق ًا ل�سيا�سة ال�شروط والأحكام والبيئة التنظيمية وم�صالح ال�شركة.
االحتياطيات ال�سريعة والدقيقة �أعدت لكل التزامات املطالبات مت�ضمنة ملخ�ص�صات امل�صروفات حاملا يكون هناك توقعات موثوق بها لتكون التزامات مطالبات..
م�صادر التقديرات غري امل�ؤكدة ملدفوعات املطالبات امل�ستقبلية
امل�صدر الرئي�سي لعدم التيقن من التقديرات يف تاريخ قائمة املركز املايل تتعلق بتقييم املطالبات حتت الت�سوية� ،سوا ًء مت الإبالغ عنها �أو مل يتم ،وت�شتمل على
التكاليف املتوقعة لت�سوية املطالبات .يتمثل االفرتا�ض الأ�سا�سي الذي ي�ستند �إىل تقديرات االلتزم يف �أن تطور املطالبات امل�ستقبلية لل�شركة �سوف يتبع ً
منطا
مماث ًال خلربة تطور املطالبات ال�سابقة .وي�شمل ذلك افرتا�ضات فيما يتعلق مبتو�سط تكاليف املطالبات وتكاليف معاجلة املطالبات وعوامل ت�ضخم املطالبة و�أرقام
املطالبات ل�سنوات احلوادث كل على حدة .وت�ستخدم الأحكام النوعية الإ�ضافية لتقييم احلد الذي ميكن �أن تكون االجتاهات ال�سابقة ال تنطبق يف امل�ستقبل ،على
�سبيل املثال :حدث ملرة واحدة .التغريات يف عوامل ال�سوق مثل ال�سلوك العام جتاه املطالبات والظروف االقت�صادية :وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج املحفظة
و�شروط الوثيقة و�إجراءات التعامل مع املطالبات .وي�ستخدم املزيد من الأحكام لتقييم مدى ت�أثري العوامل اخلارجية مثل القرارات الق�ضائية والت�شريعات احلكومية
على التقديرات .ويتطلب الأمر من الإدارة و�ضع �أحكام هامة عند تقدير املبالغ امل�ستحقة حلاملي الوثائق النا�شئة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني.
ت�ستند هذه التقديرات بال�ضرورة �إىل افرتا�ضات حول عدة عوامل تت�ضمن درجات متفاوتة ورمبا كبرية من الأحكام وعدم التيقن ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن
تقديرات الإدارة مما ي�ؤدي �إىل تغريات م�ستقبلية يف املطلوبات املقدرة .وي�ستخدم املزيد من الأحكام لتقييم مدى ت�أثري العوامل اخلارجية مثل القرارات الق�ضائية
والت�شريعات احلكومية على التقديرات.
وعلى وجه اخل�صو�ص ،ينبغي �إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املُعلنة بتاريخ قائمة املركز املايل وللتكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات
املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
الإجراءات امل�ستخدمة يف حتديد االفرتا�ضات
ً
املق�صود من العملية امل�ستخدمة يف حتديد االفرتا�ضات الحت�ساب احتياطي املطالبات حتت الت�سوية هو �أن ي�ؤدي �إىل تقديرات حمايدة للنتيجة الأكرث احتماال �أو
املتوقعة .طبيعة العمل جتعل من ال�صعب جد ًا التكهن ب�شكل م�ؤكد بالنتيجة املحتملة ملطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات املبلغ عنها .يتم تقييم كل مطالبة
مبلغ عنها لكل حالة على حدة مع مراعاة ظروف املطالبة ،واملعلومات املتوفرة من جهات املعاينة والأدلة التاريخية عن حجم املطالبات املماثلة .وتتم مراجعة
تقديرات احلالة بانتظام ويتم حتديثها كلما توافرت معلومات جديدة.
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ب�شكل عام على حالة من عدم التيقن تزيد يف حدتها عن تلك املتعلقة بعملية تقدير تكاليف ت�سوية
تنطوي تقديرات املطالبات املتكبدة مل يتم الإبالغ عنها ٍ
املطالبات املعلنة بالفعل لل�شركة والتي تتوفر فيها معلومات عن حدث املطالبة .وت�أخذ عملية التقدير يف عني االعتبار منط املطالبات املبلغ عنها يف املا�ضي
وتفا�صيل برامج �إعادة الت�أمني.
يتم تقدير التكلفة النهائية للمطالبات حتت الت�سوية با�ستخدام جمموعة من �أ�ساليب عر�ض املطالبات الإكتوارية القيا�سية ،مثل طريقة ت�شني الدر وبورنهويرت-
فريغ�سون وطريقة ن�سبة اخل�سارة املتوقعة.
يتمثل االفرتا�ض الأ�سا�سي الكامن وراء هذه الأ�ساليب يف �أن خربة ال�شركة ال�سابقة يف تطور املطالبات ميكن ا�ستخدامها لعر�ض تطور املطالبات امل�ستقبلية وبالتايل
تكاليف املطالبات النهائية .وعلى هذا النحو ،ت�ستنبط هذه الطرق تطور اخل�سائر املدفوعة واملتكبدة ومتو�سط التكلفة لكل مطالبة و�أعداد املطالبات على �أ�سا�س
التطور امللحوظ لل�سنوات ال�سابقة ون�سب اخل�سارة املتوقعة .يتم حتليل تطور املطالبات التاريخية ب�شكل �أ�سا�سي عن طريق �سنوات احلوادث ،ولكن ميكن � ً
أي�ضا
حتليلها ح�سب املنطقة اجلغرافية ،بالإ�ضافة �إىل خطوط الأعمال و�أنواع املطالبات الهامة .عادة ما يتم التعامل مع املطالبات الكبرية ب�شكل منف�صل �إما عن طريق
حجزها بالقيمة اال�سمية لتقديرات تعديل اخل�سارة �أو �أن يتم عر�ضها ب�شكل منف�صل من �أجل �إظهار تطورها امل�ستقبلي .يف معظم احلاالت ،ال يتم و�ضع افرتا�ضات
وا�ضحة بخ�صو�ص املعدالت امل�ستقبلية ملعدالت الت�ضخم �أو اخل�سارة يف املطالبات .وبد ًال من ذلك ،ف�إن االفرتا�ضات امل�ستخدمة هي تلك االفرتا�ضات ال�ضمنية يف
بيانات تطور املطالبات التاريخية التي ت�ستند �إليها التوقعات .يتم ا�ستخدام الأحكام النوعية الإ�ضافية لتقييم احلد الذي يتم فيه عدم تطبيق االجتاهات ال�سابقة
يف امل�ستقبل (على �سبيل املثال � ،إظهار احلادث ملرة واحدة ،والتغريات يف عوامل خارجية �أو �سوقية مثل ال�سلوكيات العامة جتاه املطالبات ،والظروف االقت�صادية،
وم�ستويات ت�ضخم املطالبات ،والقرارات والت�شريعات الق�ضائية ،وكذلك العوامل الداخلية مثل مزيج املحفظة ،وخ�صائ�ص ال�سيا�سة و�إجراءات التعامل مع
املطالبات) من �أجل الو�صول �إىل التكلفة النهائية املقدرة للمطالبات التي تعر�ض النتيجة املحتملة من نطاق النتائج املحتملة ،مع الأخذ يف االعتبار جميع حاالت
عدم الت�أكد املعنية.
مت حتديد مطلوبات الأق�ساط بحيث �أن �إجمايل خم�ص�صات مطلوبات الأق�ساط (احتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة واحتياطي عجز الأق�ساط نتيجة اختبار كفاية
املطلوبات) يكون كافي ًا خلدمة امل�صاريف واملطالبات امل�ستقبلية املتوقعة واملحتمل حدوثها لوثائق الت�أمني ال�سارية املفعول بتاريخ قائمة املركز املايل .يتم حتديد
املطلوبات امل�ستقبلية املتوقعة با�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات املعتمدة على اخلربة خالل الفرتة املنتهية من العقود وتوقعات الأحداث امل�ستقبلية والتي يعتقد
ب�أنها �ستكون معقولة.
د) و�ضع االحتياطيات وخماطر االحتياطيات النهائية
تن�ش�أ خماطر االحتياطيات وخماطر االحتياطيات النهائية يف ال�شركة عندما تكون مطالبات الت�أمني النا�شئة غري كافية وذلك من خالل التنب�ؤات الغري دقيقة �أو
من خالل تكوين خم�ص�صات غري كافية للم�صروفات والديون امل�شكوك يف حت�صيلها لإعادة الت�أمني .للإدارة ال�سيطرة على االحتياطيات و خماطر االحتياطيات
النهائية ،يقوم الفريق االكتواري بال�شركة با�ستعمال نطاق تقنيات لتخمني املطالبات النهائية و مراقبة تطور املطالبات وقيام ب�إختبار ال�ضغط لأر�صدة املطالبات
النهائية.
�إن الهدف من �سيا�سة احتياطيات ال�شركة هو خلق توقعات دقيقة وثابتة ميكن االعتماد عليها عرب الزمن وجلميع الأن�شطة.
هـ) خماطر ال�سيولة
خماطر ال�سيولة هي خماطر مواجهة ال�شركة �صعوبات يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات وااللتزامات املتعلقة مبطلوباتها املالية عند ا�ستحقاقها .يوجد
لدى ال�شركة نظام ادارة نقد مالئم ،حيث يتم مراقبة التح�صيالت وامل�سرتدات النقدية اليومية ويتم ت�سويتها ب�شكل دوري .تقوم ال�شركة ب�إدارة هذه املخاطر عن
طريق احلفاظ على ا�ستحقاق املوجودات واملطلوبات املالية وا�ستثمار جزء كبري من موجودات ال�شركة يف موجودات مالية عالية ال�سيولة.
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موقف اال�ستحقاق
يلخ�ص اجلدول �أدناه اال�ستخدام املتوقع للموجودات املالية واملطلوبات �أو ت�سويتها مبا يف ذلك الذمم املدينة  /الدائنة من عمليات الت�أمني:
حتليل الإ�ستحقاق على �أ�سا�س تواريخ الإ�ستحقاق املتوقعه
 31دي�سمرب 2019
(ريال �سعودي)

�أكرث من �سنة

�أقل من �سنة

الإجمايل

املوجودات
النقد وما يعادله
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

148,865,617

-

148,865,617

72,490,204

-

72,490,204

�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف

420,586,277

-

420,586,277

ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف

70,535,901

-

70,535,901

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

432,328,207

-

432,328,207

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

43,298,714

-

43,298,714

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (ا�ستثمارات مربوطة بوحدات)

538,113,858

-

538,113,858

ا�ستثمارات متاحة للبيع

11,531,488

373,948,012

385,479,500

وديعة نظامية

-

20,000,000

20,000,000

دخل م�ستحق من وديعة نظامية

-

1,485,295

1,485,295

1,737,750,266

395,433,307

2,133,183,573

املطلوبات
م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

150,485,565

-

150,485,565

توزيع فائ�ض م�ستحق الدفع

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة
مطالبات حتت الت�سوية

15,687,466

-

15,687,466

195,599,123

-

195,599,123

533,066,753

-

533,066,753

مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

87,780,442

-

87,780,442

مطلوبات مربوطة بوحدات

535,415,117

-

535,415,117

دخل م�ستحق مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

-

1.485.295

1.485.295

1,518,034,466

1,485,295

1,519,519,761
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 31دي�سمرب 2018
(ريال �سعودي)

�أقل من �سنة

الإجمايل

�أكرث من �سنة

املوجودات
النقد وما يعادله
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

93,134,538

-

93,134,538

52,541,209

-

52,541,209

�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف

408,903,758

-

408,903,758

ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف

71,653,440

-

71,653,440

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

292,335,786

-

292,335,786

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

76,497,207

-

76,497,207

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (ا�ستثمارات مربوطة بوحدات)

559,766,029

-

559,766,029

ا�ستثمارات متاحة للبيع

21,133,329

310,245,695

331,379,024

وديعة نظامية

-

20,000,000

20,000,000

دخل م�ستحق من وديعة نظامية

-

1,090,636

1,090,636

1,575,965,296

331,336,331

1,907,301,627

املطلوبات
م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

125,359,648

-

125,359,648

توزيع فائ�ض م�ستحق الدفع

12,344,873

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

144,725,743

-

12,344,873
144,725,743

مطالبات حتت الت�سوية

373,646,108

-

373,646,108

مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

160,859,250

مطلوبات مربوطة بوحدات

557,723,772

-

160,859,250
557,723,772

�إيرادات م�ستحقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

-

1,090,636

1,090,636

1,374,659,394

1,090,636

1,375,750,030

يلخ�ص اجلدول �أدناه تاريخ ا�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية لل�شركة بنا ًء على تواريخ اال�ستحقاق املتبقية .بالن�سبة ملطلوبات عقود الت�أمني وموجودات
�إعادة الت�أمني ،يتم حتديد تواريخ اال�ستحقاق بنا ًء على الزمن املقدر ل�صايف التدفقات النقدية ال�صادرة من مطلوبات الت�أمني التي مت اثباتها .مت ا�ستبعاد الأق�ساط غري
املكت�سبة ،وح�صة �إعادة الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة وتكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة من التحليل لأنها ال تعترب التزامات تعاقدية .يتم اعتبار الدفعات التي تتطلب
�إخطار وكان الإخطار قد مت تقدميه فور ًا.
بدون تاريخ
�إ�ستحقاق حمدد

كما يف  31دي�سمرب 2019
(ريال �سعودي)

حتى �سنة واحدة

�أكرث من � 5سنوات

� 5-2سنوات

الإجمايل

املوجودات
النقد وما يعادله
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

148,865,617

-

-

-

148,865,617

-

72,490,204

-

-

72,490,204

�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف

-

420,586,277

-

-

420,586,277

ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف

-

70,535,901

-

-

70,535,901

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

-

432,328,207

-

-

415,678,774

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

-

43,298,714

-

-

43,298,714

ا�ستثمارات مربوطة بوحدات

538,113,858

-

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

11,531,488

240,298,193

133,649,819

538,113,858
385,479,500

وديعة نظامية

-

20,000,000

-

-

20,000,000

دخل م�ستحق من وديعة نظامية

-

1,485,295

-

-

1,485,295

686,979,475

1,072,256,086

240,298,193

133,649,819

2,133,183,573
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املطلوبات

توزيع فائ�ض م�ستحق الدفع
ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

-

150,485,565

-

-

150,485,565

15,687,466

-

-

-

15,687,466

-

195,599,123

-

-

195,599,123

مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

-

87,780,442

-

-

87,780,442

مطالبات حتت الت�سوية

-

533,066,753

-

-

533,066,753

مطلوبات مربوطة بوحدات

535,415,117

-

-

-

535,415,117

�إيرادات م�ستحقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

-

1,090,636

-

-

1,090,636

551,102,583

968,022,519

-

-

1,519,125,102

135,876,892

104,233,567

240,298,193

133,649,819

614,058,471

م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

الفجوة يف ال�سيولة
كما يف  31دي�سمرب 2018
(ريال �سعودي)

بدون تاريخ �إ�ستحقاق
حمدد

حتى �سنة واحدة

�أكرث من � 5سنوات

� 5-2سنوات

الإجمايل

املوجودات
النقد وما يعادله
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

93,134,538

-

-

-

93,134,538

-

52,541,209

-

-

52,541,209

�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف

-

408,903,758

-

-

408,903,758

ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف

-

71,653,440

-

-

71,653,440

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

-

292,335,786

-

-

292,335,786

76,497,207

-

-

76,497,207

-

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

21,133,329

134,231,804

176,013,891

559,766,029
331,379,024

وديعة نظامية

-

20,000,000

-

-

20,000,000

دخل م�ستحق من وديعة نظامية

-

1,090,636

-

-

1,090,636

652,900,567

944,155,365

134,231,804

176,013,891

1,907,301,627

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها -
ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
559,766,029

املطلوبات
م�ستحقات ومطلوبات �أخرى

-

125,359,648

-

-

125,359,648

توزيع فائ�ض م�ستحق الدفع

12,344,873

-

-

-

12,344,873

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

-

144,725,743

-

-

144,725,743

مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

-

160,859,250

-

-

160,859,250

مطالبات حتت الت�سوية

-

373,646,108

-

-

373,646,108

مطلوبات مربوطة بوحدات

557,723,772

-

-

-

557,723,772

�إيرادات م�ستحقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

-

1,090,636

-

-

1,090,636

570,068,645

805,681,385

-

-

1,375,750,030

82,831,922

138,473,980

134,231,804

176,013,891

531,551,597

الفجوة يف ال�سيولة

لإدارة خماطر ال�سيولة الناجتة عن املطلوبات املالية �أعاله ،قامت ال�شركة باحلفاظ على موجودات �سائلة تتكون من النقد وما يعادله و�أوراق مالية ا�ستثمارية.
ميكن بيع هذه املوجودات ب�سهولة للوفاء مبتطلبات ال�سيولة.
يتوقع ان تتم ت�سوية املوجودات التي ت�ستحق يف �أقل من �سنة كما يلي:
◽ تت�ضمن اال�ستثمارات المتاحة للبيع ا�ستثمارات في ال�صناديق اال�ستثمارية وال�صكوك ويتم االحتفاظ بها لغر�ض �إدارة النقد ويتوقع ا�ستحقاقها/
ت�سويتها خالل � 12شهر ًا من تاريخ التقرير.
◽ النقد والأر�صدة البنكية متاحة عند الطلب.
◽ �إن ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية تتعلق ب�شكل رئي�سي بقطاع املمتلكات ويتم حتقيقها ب�شكل عام يف غ�ضون � 3إىل � 6شهر على �أ�سا�س
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ت�سوية الأر�صدة مع معيدي الت�أمني.
يتوقع ان تتم ت�سوية املطلوبات التي ت�ستحق يف �أقل من �سنة كما يلي:
◽ يتم ت�سوية �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة وفق ًا ل�شروط اتفاقيات �إعادة الت�أمني.
◽ من املتوقع �أن تتم ت�سوية معظم �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف غ�ضون �شهرين وف ًقا للجداول الزمنية النظامية للدفع.
◽ امل�ستحقات واملطلوبات الأخرى يف غ�ضون فرتة � 12شهر ًا من فرتة نهاية التاريخ.
و) خماطر االئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة فئات
الأدوات املالية املحتفظ بها لدى ال�شركة ،ميثل احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف قائمة املركز املايل.
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�ضوعة لتقليل خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة:
◽
◽

◽
◽
◽
◽
◽

◽

لتقليل تعر�ضها للخ�سائر الكبرية الناجمة عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقييم الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني .وك�شرط م�سبق ،يجب
�أن يكون الأطراف التي يتم �إعادة الت�أمني لديها م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ،مبا ي�ؤيد متانة و�ضعهم املايل.
تقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات ت�أمني و�إعادة ت�أمني فقط مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة .تكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين
تود التعامل معهم للتحقق والدرا�سة من الناحية االئتمانية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني ب�صورة
م�ستمرة لتقليل تعر�ضها ملخاطر الديون املعدومة.
تقوم ال�شركة باحلد من املخاطر املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل وكيل وو�سيط ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
الأق�ساط املدينة هي ب�شكل رئي�سي الذمم املدينة من الأفراد وعمالء ال�شركات (غري م�صنفة) .ت�سعى ال�شركة للحد من خماطر االئتمان فيما يتعلق
بالأفراد وعمالء ال�شركات بو�ضع �سقوف ائتمانية ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
يودع النقد وما يعادله لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة .وك�شرط م�سبق ،يجب �أن تكون البنوك التي تودع لديها النقد وما يعادله م�صنفة على �أنها
ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�ضمان ،مبا ي�ؤيد متانة و�ضعها املايل.
تتكون ا�ستثمارات ال�شركة املتاحة للبيع ب�شكل �أ�سا�سي من �سندات الدين وال�صكوك .ال يوجد لدى ال�شركة �آلية ت�صنيف داخلي ل�سندات الدين .حتد
ال�شركة من خماطر ائتمانها على �سندات الدين عن طريق حتديد احلد الأدنى املقبول مل�ستوى ت�صنيف هذه اال�ستثمارات.
تتكون ا�ستثمارات ال�شركة املربوطة بوحدات من �صناديق اال�ستثمار .ال متتلك ال�شركة �آلية ت�صنيف داخلية ل�صناديق اال�ستثمار .حتد ال�شركة من
خماطر ائتمانها على �صناديق اال�ستثمار عن طريق حتديد احلد الأدنى املقبول مل�ستوى ت�صنيف هذه اال�ستثمارات .بالن�سبة للأعمال املربوطة بوحدات،
يتحمل حامل الوثيقة خماطر ال�سوق واالئتمان املبا�شرة على موجودات اال�ستثمار يف �صناديق الوحدة ويقت�صر تعر�ض ال�شركة ملخاطر االئتمان على
مدى الإيرادات الناجتة من ر�سوم �إدارة املوجودات على �أ�سا�س قيمة املوجودات يف ال�صندوق.
يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية لدى بنك حملي .وبنا ًء على ذلك وك�شرط م�سبق ،يتعني على البنك الذي يتم االحتفاظ بالوديعة النظامية مبوجبه
احل�صول على احلد الأدنى املقبول من م�ستوى الت�صنيف الذي ي�ؤكد قوته املالية.

يعر�ض اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان ملكونات قائمة املركز املايل:
2019
(ريال �سعودي)
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

املجموع
148,865,617

النقد وما يعادله

87,046,426

61,819,191

�أر�صدة معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف

70,535,901

-

70,535,901

�أق�ساط الت�أمني املدينة � ،صايف

420,586,277

-

420,586,277

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

432,328,207

-

432,328,207

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

43,298,714

-

43,298,714

ا�ستثمارات متاحة للبيع

141,316,089

244,163,411

385,479,500

وديعة نظامية

-

20,000,000

20,000,000

دخل م�ستحق من وديعة نظامية

-

1,485,295

1,485,295

1,195,111,614

327,467,897

1,522,579,511
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2018
(ريال �سعودي)
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

املجموع
93,134,538
71,653,440

النقد وما يعادله
ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف

47,722,503
71,653,440

45,412,035
-

�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف

408,903,758

-

408,903,758

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

292,335,786

-

292,335,786

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها

76,497,207

-

76,497,207

ا�ستثمارات متاحة للبيع

115,206,519
-

216,172,505
20,000,000

331,379,024
20,000,000

دخل م�ستحق من وديعة نظامية

-

1,090,636

1,090,636

1,012,319,213

282,675,176

1,294,994,389

وديعة نظامية

تركيز خماطر االئتمان
ترتكز خماطر االئتمان عندما ت�ؤثر التغريات يف العوامل االقت�صادية �أو ال�صناعية على جمموعة من الأطراف املقابلة التي يعترب �إجمايل تعر�ضها ملخاطر االئتمان
كبري ًا بالن�سبة لإجمايل خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة.
الت�صنيفات االئتمانية لال�ستثمارات
فيما يلي الت�صنيفات االئتمانية لال�ستثمارات املتاحة للبيع:
اجلودة االئتمانية

الأدوات املالية

وكالة الت�صنيفات االئتمانية

 31دي�سمرب 2019م

 31دي�سمرب 2018م

AA

�ستاندرد �آند بورز /موديز

�سندات � /صكوك

11,537,663

11,576,025

+A

�ستاندرد �آند بورز /موديز

�سندات � /صكوك

182,756,794

149,544,150

-A
غري م�صنف

�ستاندرد �آند بورز /موديز

�صكوك

95,356,551

60,720,758

ال ينطبق

�أ�سهم � /صكوك� /صناديق ا�ستثمارية

95,828,492

109,538,091

385,479,500

331,379,024

كما مت بيان تركيز خماطر اﻻئتمان واﻟﺘ�ﺼﻨﻴﻔﺎت اﻻئتمانية ﻲﻓ ا�ﻹ ي�ضاحات  4و 6و.7
ز) خماطر معدل العموالت اخلا�صة
تن�ش�أ خماطر معدل العموالت اخلا�صة من احتمالية �أن ت�ؤثر التغريات يف معدالت العمولة اخلا�صة على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر معدل العموالت اخلا�صة على �أر�صدتها البنكية واملتاحة للبيع � -سندات الدين.
�إن ح�سا�سية الدخل متثل �أثر التغريات املفرت�ضة يف معدالت الفائدة مبا يف ذلك كافة البنود القابلة للتغيري الأخرى التي بقيت ثابتة ،على الربح ل�سنة واحدة وذلك
على �أ�سا�س املوجودات املالية ب�سعر متغري واملقتناة كما يف  31دي�سمرب � .2019إن التغري االفرتا�ضي بواقع  100نقطة �أ�سا�س يف املتو�سط املرجح ملعدل العموالت
اخلا�صة بعمولة متغرية واملقتناة كما يف  31دي�سمرب � 2019سي�ؤثر على دخل العمولة اخلا�صة مببلغ �إجمايل قدره  350,000ريال �سعودي ( 570,000 :2018ريال
�سعودي) يف ال�سنة.
ح) خماطر العمالت
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع
خ�سائر هامة نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي لأن غالبية املوجودات واملطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال ال�سعودي� .إ�ضافة �إىل ذلك ،وحيث
�أن معامالت ال�شركة بالعمالت الأجنبية تتم ب�شكل �أ�سا�سي بالدوالر الأمريكي املثبت �سعر �صرفه بالريال ال�سعودي ،ف�إن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل
العمالت الأجنبية ال تعترب هامة ،وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة.
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فيما يلي خماطر العمالت لال�ستثمارات املتاحة للبيع:
2019
ريال �سعودي

عمليات الت�أمني

2018
ريال �سعودي

ريال �سعودي

13,558,551

14,582,533

دوالر �أمريكي

127,757,538

100,623,986

141,316,089

115,206,519

2019
ريال �سعودي

عمليات امل�ساهمني

2018
ريال �سعودي

ريال �سعودي

74,406,391

85,532,747

دوالر �أمريكي

169,757,020

130,639,758

244,163,411

216,172,505

ط) خماطر �أ�سعار ال�صناديق
خماطر �أ�سعار ال�صندوق هي خماطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لل�صندوق ب�سبب التغريات يف �صايف قيمة املوجودات التي يتم حتديدها من
قبل مديري ال�صندوق.
ال تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �سعر ال�صندوق بالن�سبة لال�ستثمارات املرتبطة بوحدات لأن �أي تغيري يف �صايف قيمة املوجودات لل�صناديق �سي�ؤثر على التغري يف
املطلوبات املربوطة بوحدات والتغري يف القيمة العادلة لل�صناديق بنف�س املبلغ وبالتايل ،ال يوجد �أي ت�أثري على �أداء ال�شركة .يتحمل حاملو الوثيقة خماطر ال�سوق
املبا�شرة.
ي) خماطر �إعادة الت�أمني
تقوم ال�شركة ب�إبرام �إتفاقيات مع �أطراف �أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني ،وذلك لتقليل تعر�ضها خل�سائر مالية حمتملة التي قد تن�ش�أ عن مطالبات ت�أمني �ضخمة.
�إن هذه الإتفاقيات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم باخل�سائر املحتملة والتي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن قدرات منو �إ�ضافية .يتم جزء
كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات �إعادة ت�أمني ،وعقود �إعادة ت�أمني �إختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
يتم اختيار معيدي الت�أمني وفق املعايري والتعليمات التالية املحددة من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة وجلنة املخاطر واالكتتاب .تتلخ�ص هذه املعايري يف الآتي:
◽
◽
◽

الحد الأدنى من ت�صنيف ائتماني مقبول �صادر عن وكاالت ت�صنيف عالمية معترف بها مثل ("�ستاندرد �آند بورز") والذي يجب �أال يقل عن (� )BBBأو
ما يعادلها.
�سمعة �شركات معيدي الت�أمين معينة
خبرة العمل الحالية وال�سابقة مع معيدي الت�أمين.

ك) خماطر ال�سوق
تتمثل خماطر ال�سوق يف خماطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق (عدا تلك الناجتة عن خماطر
�أ�سعار العموالت �أو خماطر العمالت)� .سواء حدثت تلك التغريات ب�سبب عوامل تتعلق بالأداة املالية املعينة �أو مب�صدرها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأدوات املالية
املماثلة املتداولة يف ال�سوق.
يتعلق تعر�ض ال�شركة ملخاطر ال�سوق با�ستثماراتها املدرجة املتاحة للبيع والتي تتقلب قيمها نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق .حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق من
خالل االحتفاظ مبحفظة متنوعة ومراقبة التطورات يف الأ�سواق املالية .كما متتلك ال�شركة ا�ستثمارات غري مدرجة م�سجلة بالتكلفة �أو �سعر البيع ،ال ينعك�س ت�أثري
التغريات يف �سعر الأ�سهم �إال عندما يتم بيع الأداة �أو يتم اعتبارها منخف�ضة القيمة ومن ثم �سوف تت�أثر قائمة الدخل.
�إن التغري بن�سبة  ٪1يف �سعر ال�سوق لال�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة ،مع بقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة� ،سي�ؤثر على حقوق امللكية على النحو املبني �أدناه:
التغري يف �سعر ال�سوق

الت�أثري على قائمة التغريات يف حقوق امللكية
ريال �سعودي

%1+
%1%1+

9,235,515
()9,235,515
6,542,696

%1-

()6,542,696

2019
2018
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 .28االتزامات املحتملة والتعهدات

�أ) تتمثل التزامات ال�شركة املحتملة هي كما يلي

خطابات �ضمان

2019
ريال �سعودي

2018
ريال �سعودي

15,940,000

11,760,000

ب) الدعاوى واللوائح القانونية
تعمل ال�شركة يف قطاع الت�أمني وتخ�ضع لدعاوي ق�ضائية خالل دورة �أعمالها العادية .يف حني �أنه من غري املمكن عمليا توقع �أو حتديد املح�صلة النهائية للمطالبات
القانونية القائمة� ،إن الإدارة ال تعتقد �أن مثل هذه الإجراءات (مبا يف ذلك الدعاوى) �سيكون لها ت�أثري جوهري على املركز املايل لل�شركة ونتائجها.
ج) التعهدات املتعلقة بعقود الإيجارات الت�شغيلية
متثل التزامات الإيجار الت�شغيلي الإيجار امل�ستحق من قبل ال�شركة للم�ساحات املكتبية يف مواقع خمتلفة .بلغ احلد الأدنى لإجمايل مدفوعات الإيجار امل�ستقبلية
مبوجب هذه الرتتيبات مبلغ  4,781,124ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  3,791,990 :2017( 2018ريال �سعودي).

 .29املعلومات القطاعية

مت حتديد القطاعات الت�شغيلية على �أ�سا�س التقارير الداخلية حول مكونات ال�شركة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل جمل�س �إدارة ال�شركة ب�صفتها كمتخذ
ت�شغيل القرار الرئي�سي من �أجل توزيع املوارد على القطاعات وتقييم �أدائها.
تتم املعامالت بني القطاعات الت�شغيلية وف ًقا لل�شروط والأحكام التجارية العادية .يتم قيا�س �إيرادات الأطراف اخلارجية التي يتم �إبالغ جمل�س الإدارة بها بطريقة
تتوافق مع تلك الواردة يف قائمة الدخل .تتكون موجودات ومطلوبات القطاعات من املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية.
ال يوجد تغيريات على �أ�سا�س التق�سيم �أو �أ�سا�س القيا�س لأرباح �أو خ�سائر القطاع منذ  31دي�سمرب 2018
ال ت�شمل موجودات القطاعات النقد وما يعادله وامل�صاريف املدفوعة م�سبقا ومودودات اخرى واال�ستثمارات املتاحة للبيع و�أر�صدة �إعادة الت�أمني واملمتلكات واملعدات
والوديعة النظامية ودخل م�ستحق من الوديعة النظامية .وبالتايل مت �إدراجها �ضمن املوجودات غري امل�صنفة .ال ت�شمل مطلوبات القطاعات امل�ستحقات واملطلوبات
الأخرى والفائ�ض املرتاكم م�ستحق الدفع وذمم معيدي الت�أمني الدائنة واحتياطي عجز الأق�ساط واحتياطي الأق�ساط الإ�ضايف ومكاف�آة نهاية اخلدمة وزكاة
و�ضريبة الدخل و�إيرادات م�ستحقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وبالتايل مت �إدراجها �ضمن املطلوبات غري املوزعة.
يتم تقدمي تقرير عن املوجودات واملطلوبات غري امل�صنفة �إىل �صانع القرار على �أ�سا�س تراكمي وال يتم االف�صاح عنها �ضمن القطاعات ذات العالقة.
�إن املعلومات املتعلقة بالقطاع املقدمة �إىل جمل�س �إدارة ال�شركة للقطاعات املف�صح عنها لإجمايل موجودات ومطلوبات ال�شركة كما يف  31دي�سمرب  2019و31
دي�سمرب  2018و�إجمايل �إيراداتها وم�صاريفها و�صايف دخلها لل�سنتني املنتهيتني يف ذلك التاريخ مبينة كما يلي:
:
		
املركبات
:
		
الطبي
املمتلكات واحلوادث :
احلماية واالدخار :

املركبات
الطبي
احلريق وال�سرقة واملال والإن�شاءات وت�أمني امل�س�ؤولية والبحري
التقاعد اجلماعي واحلماية واالدخار للأفراد
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كما يف  31دي�سمرب 2019

املركبات

املمتلكات
واحلوادث

الطبي

احلماية
والإدخار

عمليات
امل�ساهمني

عمليات
الت�أمني

الإجمايل

ريال �سعودي
موجودات
�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،إجمايل
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
5,745,932
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها ()69,598
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
225,976
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
16,732,264
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (ا�ستثمارات
مربوطة بوحدات)
املوجودات غري امل�صنفة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
مطالبات حتت الت�سوية
81,493,446
مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
31,947,173
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
194,686,769
عمولة �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
16,177
مطلوبات مربوطة بوحدات
مطلوبات غري م�صنفة
حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

283,683,135

104,490,425

62,145,925

25,353,707

16,649,433
7,921,410
43,484,703
4,574,957

404,394,245
31,056,299
98,990,010
6,167,728

5,538,597
4,390,603
9,676,896
()555,399

475,673,192
()55,086,915
432,328,207
43,298,714
152,377,585
26,919,550

-

475,673,192
()55,086,915
432,328,207
43,298,714
152,377,585
26,919,550

-

-

538,113,858

538,113,858

-

538,113,858

363,516,850

357,096,182

720,613,032
2,334,237,223

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

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

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

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

30,361,375
326,734,807

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

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019

املمتلكات
واحلوادث

الطبي

احلماية
والإدخار

عمليات
امل�ساهمني

عمليات
الت�أمني

الإجمايل

ريال �سعودي
�إجمايل �أق�ساط مكتتبة – جتزئة
�إجمايل �أق�ساط مكتتبة – �شركات

70,711,433
398,359,067

187,912,112

2,185,725
231,512,235

65,799,472
52,936,458

144,169,012
865,247,490

-

144,169,012
865,247,490

اجمايل اق�ساط مكتبية – �شركات �صغرية جدا

-

162,620

-

-

162,620

-

162,620

اجمايل اق�ساط مكتبية – �شركات �صغرية
اجمايل اق�ساط مكتبية – �شركات متو�سطة
�أق�ساط �إعادة ت�أمني م�سندة
م�صاريف فائ�ض اخل�سارة
�إيرادات �أتعاب من ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة� ،صايف
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني
�صايف املطالبات واملنافع الأخرى املدفوعة
التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف
التغريات يف احتياطي عجز الأق�ساط
التغريات يف احتياطيات الأق�ساط الإ�ضايف
التغريات يف مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها� ،صايف
التغري يف املطلوبات املربوطة بوحدات
خ�سارة غري حمققة من اال�ستثمارات املربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
�أتعاب الفح�ص والإ�شراف
�صايف دخل االكتتاب
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف عمومية و�إدارية
دخل ا�ستثمارات
�إيرادات �أخرى

()270,319
()3,322,562
465,477,619
()7,557,251
457,920,368
32,741
()332,660,274
()33,135,114
()7,664,311
39,524,924
()36,828,470

1,208,819
878,060
()101,750,472
88,411,139
()12,125,768
76,285,371
800,912
()59,710,497
6,124,251
1,451,309
()3,250,793
()7,793,479

()185,416,217
()718,507
47,563,236
5,545,047
53,108,283
15,466,517
()9,020,862
8,200,061
()362,501
2,582,375
()17,433,216

1,208,819
878,060
(- )308,568,662( )21,131,654
()4,041,069
1,169,709
1,169,709
- 700,225,979
98,773,985
(- )14,809,553
()671,581
- 685,416,426 98,102,404
17,200,126
899,956
(- )529,118,527( )127,726,894
(- )19,428,224
()617,421
(- )6,878,778
()665,776
()362,501
39,880,315
1,023,809
22,308,655
22,308,655
19,650,078
19,650,078
(- )65,146,247
()3,091,082
()7,033,412
- 156,487,911
()2,959,242
()949,469( )122,327,257
6,686,730
3,666,142
4,995,396

�صايف الدخل لل�سنة قبل العائد ،الزكاة وال�ضريبة

92

1,208,819
878,060
()308,568,662
()4,041,069
1,169,709
700,225,979
()14,809,553
685,416,426
17,200,126
()529,118,527
()19,428,224
()6,878,778
()362,501
39,880,315
22,308,655
19,650,078
()65,146,247
()7,033,412
156,487,911
()2,959,242
()123,276,726
10,352,872
4,995,396
45,600,211

املركبات

كما يف  31دي�سمرب 2018

املمتلكات
واحلوادث

الطبي

احلماية
والإدخار

عمليات
امل�ساهمني

عمليات
الت�أمني

الإجمايل

ريال �سعودي
موجودات
�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،إجمايل
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل (ا�ستثمارات
مربوطة بوحدات)
املوجودات غري امل�صنفة
�إجمايل املوجودات
املطلوبات وحقوق امللكية
مطالبات حتت الت�سوية
مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عمولة �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
مطلوبات مربوطة بوحدات
مطلوبات غري م�صنفة
حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

278,281,828

67,812,105

112,854,907

2,721,347

5,266,013
13,659
274,316
17,058,008

22,915,042
5,660,638
24,855,760
2,387,484

260,994,395
64,450,475
117,417,670
7,987,867

3,160,336
6,372,435
6,363,397
()431,066

461,670,187
()52,766,429
292,335,786
76,497,207
148,911,143
27,002,293

-

461,670,187
()52,766,429
292,335,786
76,497,207
148,911,143
27,002,293

-

-

-

559,766,029

559,766,029

-

559,766,029

277,148,585

306,570,804

583,719,389
2,097,135,605

47,878,413
71,555,354
187,177,858
17,831
-

39,589,009
10,327,627
51,571,511
-

280,472,490
69,555,300
141,562,759
7,300,421
-

5,706,196
9,420,969
10,110,207
291,028
557,723,772

373,646,108
160,859,250
390,422,335
7,609,280
557,723,772
304,703,177
()4,399,121

25,274,120
281,296,684

373,646,108
160,859,250
390,422,335
7,609,280
557,723,772
329,977,297
276,897,563
2,097,135,605
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املركبات

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2018

املمتلكات
واحلوادث

الطبي

احلماية
والإدخار

عمليات
امل�ساهمني

عمليات
الت�أمني

الإجمايل

ريال �سعودي
�إجمايل �أق�ساط مكتتبة – جتزئة
�إجمايل �أق�ساط مكتتبة – �شركات

12,361,819
384,614,971

108,642,210

1,487,306
242,849,709

74,840,322
43,703,323

88,689,447
779,810,213

-

88,689,447
779,810,213

�إجمايل �أق�ساط مكتتبة – �شركات �صغرية جدا

-

70,074

-

-

70,074

-

70,074

�إجمايل �أق�ساط مكتتبة – �شركات �صغرية
�إجمايل �أق�ساط مكتتبة – متو�سطة
�أق�ساط �إعادة ت�أمني م�سندة
م�صاريف فائ�ض اخل�سارة
�إيرادات �أتعاب من ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة� ،صايف
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني
�صايف املطالبات واملنافع الأخرى املدفوعة
التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف
التغريات يف عجز الأق�ساط االحتياطي
التغريات يف احتياطيات الأق�ساط الإ�ضايف
التغريات يف مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها� ،صايف
خ�سارة غري حمققة من اال�ستثمارات املربوطة بوحدات
التغري يف املطلوبات املربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
�أتعاب الفح�ص والإ�شراف
�صايف دخل االكتتاب
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف عمومية و�إدارية
دخل ا�ستثمارات
�إيرادات �أخرى

-

- 907,218
- 1,239,231

-

- 907,218
- 1,239,231

()56,075,851
()328,280
(- )3,617,995
54,782,882
393,030,515
(4,448,781 )12,773,252
59,231,663
380,257,263
21,339
()44,287,705( )274,459,673
()7,900,077( )18,662,685
549,054
5,315,543
3,597,929
17,012,869
()4,691,640( )27,972,070

�صايف الدخل لل�سنة قبل العائد ،الزكاة وال�ضريبة
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()259,984,570( )14,127,833( )189,452,606
()4,605,785
()987,790
1,110,990
1,110,990
607,236,818
105,526,802
53,896,619
()6,082,917
687,909
1,553,645
601,153,901 106,214,711
55,450,264
16,579,057
39,432
16,518,286
()452,162,655( )125,998,170
()7,417,107
()32,040,711
()245,450
()5,232,499
5,864,597
310,619
310,619
18,186,430
()702,484
()1,721,884
17,020,972
17,020,972
15,328,184
15,328,184
()54,245,801
()2,159,409( )19,422,682
()4,918,091
131,076,502
()5,638,305
()98,698,232
3,892,776
3,750,147

()793,886
6,899,344
-

907,218
1,239,231
()259,984,570
()4,605,785
1,110,990
607,236,818
()6,082,917
601,153,901
16,579,057
()452,162,655
()32,040,711
5,864,597
310,619
18,186,430
17,020,972
15,328,184
()54,245,801
()4,918,091
131,076,502
()5,638,305
()99,492,118
10,792,120
3,750,147
40,488,346

 .30معلومات ا�ضافية

�أ) قائمة املركز املايل

ريال �سعودي
عمليات الت�أمني
املوجودات
النقد وما يعادله
87,046,426
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
69,793,539
�أق�ساط الت�أمني املدينة� ،صايف
420,586,277
ذمم معيدي الت�أمني املدينة� ،صايف
70,535,901
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
432,328,207
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها 43,298,714
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
152,377,585
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
26,919,550
6,776,228
حق ا�ستخدام املوجودات

 31دي�سمرب 2019
عمليات امل�ساهمني

الإجمايل

عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2018
عمليات امل�ساهمني

الإجمايل

61,819,191
2,696,665
-

148,865,617
72,490,204
420,586,277
70,535,901
432,328,207
43,298,714
152,377,585
26,919,550
6,776,228

47,722,503
47,297,623
408,903,758
71,653,440
292,335,786
76,497,207
148,911,143
27,002,293
-

45,412,035
5,243,586
-

93,134,538
52,541,209
408,903,758
71,653,440
292,335,786
76,497,207
148,911,143
27,002,293
-

538,113,858

-

538,113,858

559,766,029

-

559,766,029

ممتلكات ومعدات� ،صايف
وديعة نظامية
دخل م�ستحق من وديعة نظامية
املطلوب �إىل/من عمليات الت�أمني /عمليات امل�ساهمني *
�إجمايل املوجودات

141,316,089
8,018,780
()19,970,113
1,977,141,041

244,163,411
6,961,507
20,000,000
1,485,295
19,970,113
357,096,182

385,479,500
6,961,507
8,018,780
20,000,000
1,485,295
2,334,237,223

216,172,505
115,206,519
9,350,189
4,570,353
20,000,000
1,090,636
9,301,853
()9,301,853
306,570,804 1,790,564,801

331,379,024
9,350,189
4,570,353
20,000,000
1,090,636
2,097,135,605

م�صاريف م�ستحقه ومطلوبات �أخرى
فائ�ض مرتاكم م�ستحق الدفع
ذمم معيدي الت�أمني الدائنة
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عمولة �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
مطلوبات عقود �إيجار
احتياطي عجز الأق�ساط
احتياطيات �أق�ساط �إ�ضايف
مطلوبات مربوطة بوحدات
التزامات نهاية اخلدمة للموظفني
الزكاة و�ضريبة الدخل
�إيرادات م�ستحقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�إجمايل املطلوبات

150,041,674
15,687,466
195,599,123
408,698,330
7,347,773
533,066,753
87,780,442
5,784,231
11,731,333
1,369,320
535,415,117
16,847,898
1,969,369,460

443,891
28,432,189
1,485,295
30,361,375

150,485,565
15,687,466
195,599,123
408,698,330
7,347,773
533,066,753
87,780,442
5,784,231
11,731,333
1,369,320
535,415,117
16,847,898
28,432,189
1,485,295
1,999,730,835

336,810
125,022,838
12,344,873
144,725,743
390,422,335
7,609,280
373,646,108
160,859,250
4,852,555
1,006,819
557,723,772
16,750,349
23,846,674
1,090,636
25,274,120 1,794,963,922

125,359,648
12,344,873
144,725,743
390,422,335
7,609,280
373,646,108
160,859,250
4,852,555
1,006,819
557,723,772
16,750,349
23,846,674
1,090,636
1,820,238,042

ر�أ�س املال
عالوة الإ�صدار
احتياطي نظامي
�أرباح مبقاة
احتياطي اكتواري اللتزامات نهاية اخلدمة للموظفني
احتياطي القيمة العادلة لال�ستثمارات
�إجمايل حقوق امللكية
�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

3,828,488
3,943,093
7,771,581
1,977,141,041

200,000,000
22,711,315
20,743,607
75,024,377
8,255,508
326,734,807
357,096,182

200,000,000
22,711,315
20,743,607
75,024,377
3,828,488
12,198,601
334,506,388
2,334,237,223

200,000,000
22,711,315
14,393,656
49,624,574
540,837
()5,432,861
()4,939,958
281,296,684
()4,399,121
306,570,804 1,790,564,801

200,000,000
22,711,315
14,393,656
49,624,574
540,837
()10,372,819
276,897,563
2,097,135,605

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(ا�ستثمارات مربوطة بوحدات)
ا�ستثمارات متاحة للبيع

�ضريبة موجودات م�ؤجلة� ،صايف

املطلوبات

حقوق امللكية

*مل يتم �إدراج هذه البنود يف قائمة املركز املايل.
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ب) قائمة الدخل

ريال �سعودي
عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2019
عمليات امل�ساهمني

الإجمايل

عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2018
عمليات امل�ساهمني

الإجمايل

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أق�ساط �إعادة ت�أمني م�سندة خارجيا
�أق�ساط �إعادة ت�أمني م�سندة حمليا
م�صاريف فائ�ض اخل�سارة
�إيرادات �أتعاب من ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
التغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني
�صايف الإيرادات

1,011,666,001
()302,757,400
()5,811,262
()4,041,069
1,169,709
700,225,979
()18,275,995
3,466,442
685,416,426
17,200,126
702,616,552

-

1,011,666,001
()302,757,400
()5,811,262
()4,041,069
1,169,709
700,225,979
()18,275,995
3,466,442
685,416,426
17,200,126
702,616,552

870,716,183
(- )243,423,381
(- )16,561,189
()4,605,785
1,110,990
607,236,818
25,190,310
(- )31,273,227
601,153,901
16,579,057
617,732,958

870,716,183
()243,423,381
()16,561,189
()4,605,785
1,110,990
607,236,818
25,190,310
()31,273,227
601,153,901
16,579,057
617,732,958

تكاليف و امل�صاريف االكتتاب
�إجمايل املطالبات املدفوعة
ا�سرتدادات و�إ�ستحقاقات
م�صاريف متكبدة متعلقة باملطالبات
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة
�صايف املطالبات واملنافع الأخرى املدفوعة

()545,223,347
()120,421,643
()34,142,147
170,668,610
()529,118,527

-

()545,223,347
()120,421,643
()34,142,147
170,668,610
()529,118,527

(- )461,485,386
(- )119,572,693
(- )38,163,937
167,059,361
(- )452,162,655

()461,485,386
()119,572,693
()38,163,937
167,059,361
()452,162,655

()159,420,645
139,992,421
()6,878,778
()362,501
73,078,808

-

()159,420,645
139,992,421
()6,878,778
()362,501
73,078,808

(- )115,348,755
83,308,044
5,864,597
310,619
15,384,764

()115,348,755
83,308,044
5,864,597
310,619
15,384,764

()33,198,493

-

()33,198,493

2,801,666

()515,907,715
22,308,655
19,650,078
()65,146,247
()7,033,412
()546,128,641
156,487,911

-

()515,907,715
22,308,655
19,650,078
()65,146,247
()7,033,412
()546,128,641
156,487,911

(- )459,841,720
15,328,184
17,020,972
(- )54,245,801
()4,918,091
(- )486,656,456
131,076,502

()2,959,242
()122,327,257
3,666,142
4,995,396
()116,624,961
39,862,950
()35,876,655
3,986,295
3,986,295

()949,469
6,686,730
5,737,261
5,737,261
35,876,655
41,613,916
()4,517,818
()5,346,344
31,749,754

()2,959,242
()123,276,726
10,352,872
4,995,396
()110,887,700
45,600,211
45,600,211
()4,517,818
()5,346,344
35,736,049

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية
التغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية
التغري يف احتياطي عجز الأق�ساط
التغريات يف احتياطيات الأق�ساط الإ�ضايف
التغريات يف مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
التغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات متكبدة ومل يتم
الإبالغ عنها
�صايف املطالبات واملنافع الأخرى املتكبدة
التغري يف املطلوبات املربوطة بوحدات
ربح غري حمقق من اال�ستثمارات املربوطة بوحدات
تكاليف اكتتاب الوثائق
�أتعاب الفح�ص والإ�شراف
�إجمايل تكاليف وم�صاريف االكتتاب
�صايف دخل االكتتاب
(م�صاريف) � /إيرادات �أخرى
خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
م�صاريف عمومية و�إدارية
دخل ا�ستثمارات
�إيرادات �أخرى
�إجمايل امل�صاريف الأخرى
�صايف الدخل لل�سنة قبل العائد ،الزكاة وال�ضريبة
�صايف الفائ�ض املحول ‘�إىل عمليات امل�ساهمني
�صايف الدخل لل�سنة بعد العائد قبل الزكاة وال�ضريبة
املحمل من الزكاة لل�سنة
املحمل من �ضريبة الدخل لل�سنة� ،صايف
�صايف الدخل لل�سنة بعد العائد ،الزكاة وال�ضريبة
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()5,638,305
()98,698,232
3,892,776
3,750,147
()96,693,614
34,382,888
()30,944,599
3,438,289
3,438,289

-

()793,886
6,899,344
6,105,458
6,105,458
30,944,599
37,050,057
()3,949,319
()1,556,061
31,544,677

2,801,666
()459,841,720
15,328,184
17,020,972
()54,245,801
()4,918,091
()486,656,456
131,076,502
()5,638,305
()99,492,118
10,792,120
3,750,147
()90,588,156
40,488,346
40,488,346
()3,949,319
()1,556,061
34,982,966

ج) قائمة الدخل ال�شامل
ريال �سعودي

�صايف الدخل لل�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
الدخل ( /اخل�سارة) ال�شامل االخر
بنود التي لن يعاد ت�صنيفها يف قائمة الدخل يف �سنوات
الحقة
	•�إعادة قيا�س التزامات منافع املوظفني – مكاف�آة
نهاية اخلدمة
بنود يعاد ت�صنيفها �أو ميكن �إعادة ت�صنيفها �إىل قائمة
الدخل يف ال�سنوات الالحقة
ا�ستثمارات متاحة للبيع
	•�صايف التغري يف القيمة العادلة
	•�ضريبة م�ؤجلة تتعلق بالتغيري يف القيمة العادلة
�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة
الت�سوية
ناق�ص� :صايف الدخل العائد لعمليات الت�أمني
اجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

 31دي�سمرب 2019
الإجمايل
عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني
35,736,049
31,749,754
3,986,295

 31دي�سمرب 2018
الإجمايل
عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني
34,982,966
31,544,677
3,438,289

3,287,651

-

3,287,651

1,306,141

-

1,306,141

8,883,051
()943,150
15,213,847

16,369,538
()1,738,019
46,381,273

25,252,589
()2,681,169
61,595,120

()4,013,778
684,520
1,415,172

()8,241,212
616,641
23,920,106

()12,254,990
1,301,161
25,335,278

()3,986,295
57,608,825
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()3,438,289
21,896,989

د) قائمة التدفقات النقدية
ريال �سعودي
عمليات الت�أمني
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف الدخل لل�سنة قبل العائد والزكاة وال�ضريبة
تعديالت لبنود غري نقدية وبنود �أخرى:
ا�ستهالك ممتلكات ومعدات
�إطفاء عالوة اال�ستثمارات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها لأر�صدة �إعادة الت�أمني
املدينة
ربح من بيع ممتلكات ومعدات
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها لأق�ساط الت�أمني
امل�ستحقة ومبالغ م�شطوبة
خم�ص�ص التزامات مكاف�أة نهاية اخلدمة
�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض عمليات الت�أمني*

الإجمايل

عمليات الت�أمني

الإجمايل

3,986,295

41,613,916

45,600,211

3,438,289

37,050,057

40,488,346

2,125,362
264,615

343,746

2,125,362
608,361

1,681,327
265,026

639,341

1,681,327
904,367

606,148

-

606,148

1,259,482

-

1,259,482

()33,075

-

()33,075

()3,150

-

()3,150

2,320,486

-

2,320,486

3,993,296

-

3,993,296

4,953,653
()19,650,078
35,876,655
30,450,061

()35,876,655
6,081,007

4,953,653
()19,650,078
36,531,068

4,927,587
()17,020,972
30,944,599
29,485,484

()30,944,599
6,744,799

4,927,587
()17,020,972
36,230,283

2,546,921
107,081
8,735,009
()5,571,134
3,163,875

511,391
()14,003,005
()3,466,442
()139,992,421
33,198,493
82,743
()6,776,228
41,302,249
()19,948,995
25,125,917
50,873,380
18,275,995
()261,507
5,784,231
()22,308,655
159,420,645
()73,078,808
6,878,778
362,501
98,511,330
()1,568,453
()643,702
()5,571,134
90,728,041

()371,227
()45,872,133
31,273,227
()83,308,044
()2,801,666
()3,136,012
30,971,339
()4,708,179
32,057,128
()36,931,535
()25,190,310
()3,204,471
()15,328,184
115,348,755
()15,384,764
()5,864,597
()310,619
()3,275,808
()2,328,923
()675,632
()6,280,363

2,910,067
68,444
9,723,310
()5,536,979
4,186,331

()371,227
()45,872,133
31,273,227
()83,308,044
()2,801,666
()3,136,012
30,971,339
()1,798,112
32,125,572
()36,931,535
()25,190,310
()3,204,471
()15,328,184
115,348,755
()15,384,764
()5,864,597
()310,619
6,447,502
()2,328,923
()675,632
()5,536,979
()2,094,032

()30,652,614
18,687,500
()11,965,114

()53,143,748
23,687,500
33,075
()5,573,789
()34,996,962

()10,061,207
3,150
()2,616,484
()12,674,541

()56,020,254
30,592,500
()25,427,754

()66,081,461
30,592,500
3,150
()2,616,484
()38,102,295

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
511,391
ذمم معيدي الت�أمني املدينة
()14,003,005
�أق�ساط الت�أمني املدينة
()3,466,442
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
()139,992,421
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املتكبدة ومل يتم الإبالغ عنها 33,198,493
82,743
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
()6,776,228
حق ا�ستخدام املوجودات
41,302,249
ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
()22,495,916
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
25,018,836
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
50,873,380
ذمم معيدي الت�أمني الدائنة
18,275,995
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
()261,507
عمولة معيدي الت�أمني غري مكت�سبة
5,784,231
مطلوبات عقود �إيجار
()22,308,655
مطلوبات مربوطة بوحدات
159,420,645
مطالبات حتت الت�سوية
()73,078,808
مطالبات متكبدة ومل يتم الإبالغ عنها
6,878,778
احتياطي عجز الأق�ساط
362,501
احتياطيات �أق�ساط �إ�ضايف
89,776,321
()1,568,453
التزامات نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
()643,702
الفائ�ض املدفوع حلملة الوثائق
زكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة
�صايف النقد الناجت من( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية 87,564,166
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ضافات �إىل ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
متح�صالت من بيع ممتلكات ومعدات
�إ�ضافات �إىل ممتلكات ومعدات
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

 31دي�سمرب 2019
عمليات امل�ساهمني

 31دي�سمرب 2018
عمليات امل�ساهمني

()22,491,134
5,000,000
33,075
()5,573,789
()23,031,848
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د) قائمة التدفقات النقدية  -تتمة
ريال �سعودي
عمليات الت�أمني
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
مطلوب من� /إىل (عمليات الت�أمني /عمليات امل�ساهمني)* ()25,208,395
()25,208,395
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية
39,323,923
�صايف التغري يف النقد وما يعادله
47,722,503
النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة
87,046,426
النقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة
معلومات غري نقدية:
()8,883,051
التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إعادة قيا�س التزامات منافع املوظفني– مكاف�آة نهاية
()3,287,651
اخلدمة
943.150
�ضريبة دخل م�ؤجلة

 31دي�سمرب 2019
عمليات امل�ساهمني

الإجمايل

عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2018
عمليات امل�ساهمني

الإجمايل

25,208,395
25,208,395
16,407,156
45,412,035
61,819,191

55,731,079
93,134,538
148,865,617

()40,568,802
()40,568,802
()59,523,706
107,246,209
47,722,503

40,568,802
40,568,802
19,327,379
26,084,656
45,412,035

()40,196,327
133,330,865
93,134,538

()16,369,538

()25,252,589

4,013,778

8,241,212

12,254,990

-

()3,287,651

()1,306,141

-

()1,306,141

1.738.019

2.681.169

()684.520

()616.641

()1.301.161

* مل يتم ت�ضمني هذه البنود يف قائمة التدفقات النقدية.
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� .31أرقام املقارنة

�أعيد ت�صنيف �أرقام ال�سنة ال�سابقة لكي تتوافق مع عر�ض ال�سنة احلالية .و�إن �أثر �إعادة الت�صنيف مل يكن جوهري ًا.
◽
◽

تم �إعادة ت�صنيف بع�ض "مطالبات متكبدة ولم يتم الإبالغ عنها" كما في  31دي�سمبر  2018بمبلغ �إجمالي قدره  39.273.626ريال �سعودي �إلى
"مطالبات تحت الت�سوية".
تم �إعادة ت�صنيف بع�ض "ح�صة معيدي الت�أمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم الإبالغ عنها" كما في  31دي�سمبر  2018بمبلغ �إجمالي قدره
 22.915.042ريال �سعودي �إلى "ح�صة معيدي الت�أمين من المطالبات تحت الت�سوية".

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،راجع الإي�ضاح �(2أ) بخ�صو�ص التغيريات يف القوائم الرئي�سية.

�.32أحداث الحقة

مت ت�أكيد وجود فريو�س كورونا اجلديد ( )Covid-19يف �أوائل عام  2020وانت�شر يف جميع �أنحاء جمهورية ال�صني ال�شعبية وخارجها مما ت�سبب يف ا�ضطرابات
يف الأعمال التجارية والن�شاط االقت�صادي وزيادة يف مطالبات الت�أمني املتعلقة ب�شكل رئي�سي بقطاع الطبي يف تلك املناطق .تعترب ال�شركة هذا االنت�شار �أحداث غري
معدّلة بعد تاريخ قائمة املركز املايل .نظ ًرا لأن املوقف غري م�ستقر ويت�سم بالتطور ال�سريع ،ف�إننا ال نعترب �أنه من الناحية العملية من املمكن عمل تقدير كمي للت�أثري
املحتمل لهذا االنت�شار على ال�شركة� .سيتم النظر يف ت�أثري هذا االنت�شار على خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها يف تقديرات ال�شركة ملطلوبات املطالبات
النهائية امل�ستقبلية يف عام .2020

 .33املوافقة على القوائم املالية

متت املوافقة على هذه القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  16مار�س  2020املوافق  20رجب 1441هـ.
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