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 خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 صاحب السمو الملكي
 ا�مير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود

 ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية

 صاحب السمو الملكي
 ا�مير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

 ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع



تتكون الزهور والنباتات الصحراوية في 
المملكة العربية السعودية من حوالي 2,282 

نوع5. ووفق5 للتقديرات الحالية، يتواجد في 
المملكة 97 نوع5 (4.25%) من ا9شجار، و565 
نوع5 من الشجيرات (24.73%) وحوالي 1,620 

نوع5 من ا9عشاب (%71.02). 





الوصف:  نبات ينتمي إلى الفصيلة الزعيتمانية، وكان سابق5 يوضع ضمن الفصيلة 
الزنبقية قبل أن تفرد له فصيلته الخاصة. يضم ثالثة أو أربعة أنواع أشهرها 

الزعيتمان التتري.
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العرفج



الوصف:  هو نبات شجيري معمر يتواجد في ا9راضي الرملية الحصوية المتماسكة،   
يتراوح ارتفاع العرفج بين 25 و 90 سنتيمتر. وتكون أوراقه زيتونية الشكل 

تتساقط في فصل الصيف وتبقى السيقان جرداء حتى يأتي موسم 
ا9مطار. وا9وراق سهمية ال يزيد طولها عن 2 سنتيمتر و لها أسنان شوكية. 

و الساق زغبية يميل لونها للفضي. تظهر ا9زهار في شهر أبريل ومايو 
ويونيو، وأزهاره شعاعية صفراء.



أنا سعيد 
باVنجازات التي 

حققتها التعاونية 
خالل عام 2015م 

وأكدت من 
خاللها احتفاظها 
بمركزها القيادي 

في سوق التأمين 
السعودي.

كلمة رئيس مجلس ا)دارة

عــن  وباVنابــة  نفســي  عــن  أصالــة  يســرني، 
أقــدم  أن  اVدارة،  مجلــس  أعضــاء  جميــع 
والعشــرين  التاســع  الســنوي  التقريــر  لكــم 
ــر مجلــس  للتعاونيــة للتأميــن متضمنــ5 تقري
اVدارة وتقريــر مراجعــي الحســابات والقوائــم 
فــي  المنتهيــة  للســنة  المدققــة  الماليــة 
القوائــم  حــول  واVيضاحــات  2015/12/31م 

الماليــة.

وأود فــي البدايــة أن أعبــر لكــم عــن ســعادتي 
باVنجــازات والنتائــج التــي حققتهــا التعاونيــة 
خــالل عــام 2015م والتــي أكــدت الشــركة مــن 
فــي  القيــادي  بمركزهــا  احتفاظهــا  خاللهــا 
المنافســة  رغــم  الســعودي  التأميــن  ســوق 
ــات  الشــديدة مــع الشــركات العاملــة والتحدي
الوطنــي  االقتصــاد  واجههــا  التــي  الكبيــرة 
متأثــرe باالنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط 
وتأثيــر  الماليــة  ا9وراق  ســوق  أداء  وتذبــذب 

ذلــك علــى عوائــد االســتثمار.

ففــي ظــل هــذا الوضــع، واصلــت التعاونيــة 
أدائهــا المتميــز وحققــت خــالل عــام 2015م 
ــزكاة بمعــدل  ــح قبــل ال نمــوe فــي صافــي الرب
ــال  قــدره 7% حيــث ارتفــع مــن 602 مليــون ري
عــام 2014م إلــى 642 مليــون ريــال عــام 2015 
فيمــا يعــد صافــي الربــح ا9كبــر منــذ تأســيس 
الشــركة قبــل 30 عامــ5، وعليــه ارتفعــت ربحيــة 
 %60 ريــال وبمــا يعــادل   5.98 إلــى  الســهم 

تقريبــ5 مــن القيمــة اVســمية للســهم. 

واســتمرارe للنتائــج المتميــزة التــي حققتهــا 
اVدارة  مجلــس  اعتمــد  فقــد  التعاونيــة، 
القوائــم الماليــة لعــام 2015م، ويتضــح ارتفــاع 
ريــال  مليــار   11.6 إلــى  الموجــودات  مجمــوع 
بمعــدل   2014 عــام  ريــال  مليــار   9.9 مقابــل 
التأميــن  تجــاوزت محفظــة  17%، كمــا  قــدره 
أن  بعــد  ريــال  مليــارات  ســبعة  بالتعاونيــة 
بلــغ إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة 7.5 
ــال مرتفعــ5 بنســبة 22% عــن العــام  ــار ري ملي

الســابق. 

ا9صــول  وإدارة  االســتثمار  سياســة  ونجحــت 
ا9ســهم  أســواق  تحديــات  تجــاوز  فــي 
والســندات وحققت اســتثمارات المســاهمين 
كمــا  ريــال،  مليــون   163 قــدره  صافيــ5  دخــًال 
دخــًال  الوثائــق  حملــة  اســتثمارات  حققــت 

ريــال. مليــون   71 قــدره  صافيــ5 

تجــاه  التزامهــا  تأكيــد  الشــركة  وواصلــت 
قدرهــا  مطالبــات  ودفعــت  وثائقهــا  حملــة 
4.1 مليــار ريــال عــام 2015م، مقابــل 3.7 مليــار 
ريــال عــام 2014 بنســبة زيــادة قدرهــا %13، 
ا9مــر الــذي يدعــم ثقــة العمــالء فــي التعاونيــة 

ويرســخ ســمعتها كشــركة ملتزمــة. 

وفــي ســبيل تحقيــق هــذه االنجــازات والنتائــج 
اتخــذت إدارة الشــركة عــدة قــرارات مهمــة ونفذت 
الكثيــر مــن المبــادرات والبرامــج التــي ســاعدتها 
بمركزهــا  واالحتفــاظ  التحديــات  تجــاوز  علــى 
خارطــة  ووضعــت  التأميــن،  لســوق  القيــادي 
ــدة الصــادرة عــن  ــح الجدي ــق لاللتــزام باللوائ طري
ونظــام  الســعودي  العربــي  النقــد  مؤسســة 

الشــركات.

التحتيــة  البنيــة  بتطويــر  الشــركة  وقامــت 
أنظمــة  وتطبيــق  اVلكترونيــة  للتجــارة 
معلوماتيــة تســمح بإضافــة خدمــات ومزايــا 
تدعــم الخدمــات اVلكترونيــة، وإنشــاء أنظمــة 
البيــع اVلكترونــي للبرنامــج اVلزامــي الجديــد 
للتأميــن علــى زوار المملكــة بالتنســيق مــع 
ووزارة  التعاونــي  الصحــي  الضمــان  مجلــس 
ــذ عــدة  ــة، فضــًال عــن تخطيــط وتنفي الخارجي
حــول  «التمحــور  مفهــوم  لتعزيــز  مشــاريع 
العميــل» التــي تســاهم فــي تحســين تجربــة 
العمــالء وترتقــي بالخدمــات المقدمــة لهــم. 

وحصلــت التعاونيــة علــى التصنيــف االئتمانــي 
(A) مــن ســتاندرد أنــد بــورز للعــام العاشــر علــى 
التوالــي، والــذي يعــد أفضــل تصنيــف ائتمانــي 
حصلــت عليــه شــركة تأميــن ســعودية. وتــم 
 100 أكبــر  قائمــة  ضمــن  التعاونيــة  اختيــار 
جائــزة  علــى  حصلــت  كمــا  ســعودية،  شــركة 

العالمــة التجاريــة ا9كثــر رواجــ5 فــي المملكــة.

وفــي عــام 2015م، اســتمرت جهــود التعاونيــة 
علــى  التشــغيلية  عملياتهــا  لتطويــر 
الحاليــة  المخاطــر  وإدارة  المســتويات  كافــة 
وتطويــر  وفعاليــة،  بكفــاءة  والمســتقبلية 
ا9داء االكتتابــي والتســويقي لقطاعــات ا9عمــال 
والممتلــكات  والســيارات  الطبــي  الثالثــة 
والحــوادث، والتــي اســتهدفت بشــكل أساســي 
وزيــادة معــدالت  المخاطــر  وانتقــاء  ا9داء،  رفــع 
الربحيــة وضبــط ا9ســعار مــع نظــام التســعير 
االكتــواري بعــد رفــع القدرات التحليلية للشــركة 
مكافحــة  اســتراتيجية  مراجعــة  عــن  فضــًال 

الظاهــرة.  هــذه  مــن  للحــد  االحتيــال 

السادة المساهمون الكرام،،،



إلــى  ورفعــت معدالتهــا  الســعودة  تنفيــذ خطــة  التعاونيــة  وواصلــت 
79%، ونفــذت 120 برنامجــ5 تدريبيــ5 فــي الداخــل والخــارج لتطويــر مهــارات 
ورفعــت  المبيعــات  فــي  التوســع  مــن  الشــركة  الموظفيــن. وتمكنــت 
مســتوى الخدمــات المقدمــة للعمــالء وجذبــت الكثيــر مــن عقــود التأميــن 

مــع كبــار العمــالء وشــجعت تجديــد العقــود بمعــدالت كبيــرة. 

وفــي إطــار أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة، واصلــت التعاونيــة دعمها 
الكلــوي  الفشــل  لرعايــة مرضــى  بــن ســلمان  ا9ميــر فهــد  لجمعيــة 
(كالنــا) الــذي بدأتــه عــام 2006م، وشــاركت فــي فعاليــات شــهر أكتوبــر 
للتوعيــة بمــرض ســرطان الثــدي، فضــًال عــن تنفيــذ برنامــج شــهري 

ــح طبيــة والتوعيــة ببعــض ا9مــراض المزمنــة.   ــم نصائ لتقدي

وتعمــل الشــركة علــى االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة فــي الســوق 
ــة، ومراجعــة ا9ســعار  ــر كفــاءة وفعالي ــم عــروض أكث ــق تقدي عــن طري
تمشــي5 مــع التقييــم االكتــواري للتســعير، وتحســين إجــراءات البيــع 
وقنــوات التوزيــع. وتخطــط الشــركة Vقامــة مبــادرات تدعــم نمــو ا9عمــال 
واالنتشــار فــي الســوق، باVضافــة إلــى اVدارة الفعالــة لتطبيقــات أنظمــة 
المعلومــات التــي تســاعد علــى تحســين دقــة التقاريــر وتوفيــر تحليالت 
ــدة لدعــم  متقدمــة. وســتواصل الشــركة أيضــ5 تفعيــل مبــادرات جدي

مفهــوم «التمحــور حــول العميــل». 

وفــي الختــام، فإننــي أتوجــه بالشــكر والتقديــر Vدارة الشــركة ولجميــع 
العامليــن فيهــا علــى هــذا اVنجــاز الــذي تــم تحقيقــه خــالل عــام 2015، 
إلــى مواصلــة تحقيــق المزيــد مــن اVنجــازات فــي ا9عــوام  ومتطلعــ5 
ــع المســاهمين ولعمــالء  ــر لجمي ــص التقدي القادمــة. كمــا أتقــدم بخال

الشـــركة الكــرام علــى مــا يولونهــا مــن ثقــة غاليــة. 

سليمان سعد الحمّيد

رئيس مجلس اVدارة
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كلمة رئيس مجلس ا)دارة



الوصف:  نوع نباتي ينتمي إلى جنس العشار من الفصيلة الدفلية وهو نبات صحراوي 
ينتشر في الجزيرة العربية. شجرة أو شجيرة متخشبة، يصل ارتفاعها إلى 

مترين أو ثالثة وأحيانا إلى 5 أمتار، تفريعها قاعدي ، النبات لونه أخضر رمادي. 
الساق مغطاة بقلف فليني أبيض غائر التشقق، عند خدش الساق ينساب 

سائل حليبي لزج. ا9وراق متشحمة قليال « أبعادها (8 - 15 @ 4 - 10 سم) وقد 
يصل طولها إلى 20 سم بيضية الشكل عريضة جالسة.



 زهرة العشار الباسق



أعضاء مجلس ا)دارة

 معالي ا�ستاذ/ سليمان سعد الحميّد 
رئيس مجلس اVدارة

 ا�ستاذ/ علي عبدالرحمن السبيهين
عضو مجلس اVدارة

 ا�ستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر
عضو مجلس اVدارة

 ا�ستاذ/ وليد عبدالرحمن العيسى
نائب رئيس مجلس اVدارة

 ا�ستاذ/ سعد عبداA المرزوقي
عضو مجلس اVدارة
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أعضاء مجلس ا)دارة

 ا�ستاذ/ عبد العزيز عبد اA الزيد
عضو مجلس اVدارة

 ا�ستاذ/ حمود عبداA التويجري
عضو مجلس اVدارة

 ا�ستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي
عضو مجلس اVدارة 

 ا�ستاذ/ عبداA محمد الفايز
عضو مجلس اVدارة 



الوصف:  أكثر أنواع هذه العائلة يوجد في مستوى سطح البحر وحتى ارتفاع 5000 
قدم فوق سطح البحر. كل ا9نواع ا9خرى في هذه العائلة توجد غالب5 جنوب 

المدينة المنورة. هناك ثالثة أنواع من ا9جناس تزهر ليًال وتستغرق عملية 
اVزهار ساعة أو ساعتين على ا9كثر.



ا9كانثاسيا



رغم التحديات 
التي يواجهها 

اقتصاد المملكة 
متأثرe بانخفاض 

أسعار النفط، 
فمن المتوقع أن 

تواصل التعاونية 
جهودها للحفاظ 

على تصنيفها 
االئتماني المتميز 

خالل عام 2016.

تقرير مجلس ا)دارة لعام 2015

يســر مجلــس إدارة شــركة التعاونيــة للتأميــن 
الكــرام  المســاهمين  للســادة  يقــدم  أن 
ــر الســنوي التاســع والعشــرين متضمنــ5  التقري
الخطــط والقــرارات المهمــة ووصــف ا9نشــطة 
التشــغيلية وأهــم النتائــج الماليــة واVفصاحــات 
ــم  ــه القوائ ــح وا9نظمــة، ومرفقــ5 ب حســب اللوائ
الماليــة المدققــة واVيضاحــات للســنة الماليــة 

 .2015 31 ديســمبر  المنتهيــة فــي 

الخطط والقرارات المهمة   -1
واعتماد  • العمل  خطة  على  الموافقة 

الميزانية للعام المالي 2016.
السنوية  • االستراتيجية  على  الموافقة 

Vدارة المخاطر، وإدارة االحتيال.
اعتماد شركة استشارية لدراسة استراتيجية  •

الشركة و خطط العمل المستقبلية.
اعتماد التعديالت المقترحة على الالئحة  •

التنفيذية للموارد البشرية.
التأمين  • اعتماد دليل االكتتاب لكل من 

الطبي وتأمين السيارات.
لاللتزام  • إعداد خارطة طريق  العمل على 

مؤسسة  عن  الصادرة  الجديدة  باللوائح 
النقد العربي السعودي ونظام الشركات 
التي  النقد  مؤسسة  تعليمات  فيها  بما 
تأمين  سوق  تنظيم  بخصوص  صدرت 

الممتلكات والحوادث.
اVلكترونية  • للتجارة  التحتية  البنية  تطوير 

وتطبيق أنظمة معلوماتية تسمح بإضافة 
خدمات ومزايا تدعم الخدمات اVلكترونية. 

تخطيط وتنفيذ عدة مشاريع لتعزيز مفهوم  •
تجربة  يحسن  الذي  العميل»  حول  «التمحور 

العمالء ويرتقي بالخدمات المقدمة لهم.
تحسين التحكم في التكاليف وتكوين  •

فعالية  ورفع  التكاليف  لترشيد  فريق 
عمليات المطالبات واالكتتاب. 

مستوى  • لرفع  جديدة  أدوات  تنفيذ 
القدرات التحليلية بالشركة.

تصميم واعتماد برنامج التأمين الصحي  •
لزوار المملكة العربية السعودية وإكمال 
النظام  هذا  لتفعيل  االستعدادات 

اVلزامي الجديد.

انجازات وتصنيفات مميزة عام 2015  -2
مليون  •  642 قدرها  قياسية  أرباح  تحقيق 

ريال قبل الزكاة.
التصنيف  • على  التعاونية  حصول 

االئتماني (A) من ستاندرد أند بورز للعام 
أفضل  يعد  والذي  التوالي،  على  العاشر 
شركة  عليه  حصلت  ائتماني  تصنيف 

تأمين سعودية خالل عام 2015م.
•  100 أكبر  قائمة  ضمن  التعاونية  اختيار 

شركة سعودية.
حصول التعاونية على جائزة العالمة التجارية  •

ا9كثر رواج5 في المملكة عام 2015م.

التوقعات المستقبلية �عمال الشركة  -3

اقتصــاد  يواجههــا  التــي  التحديــات  رغــم 
النفــط،  أســعار  بانخفــاض   eمتأثــر المملكــة 
فمــن المتوقــع أن تواصــل التعاونيــة جهودهــا 
للحفــاظ علــى تصنيفهــا االئتمانــي المتميــز 
خــالل عــام 2016، ولتعزيــز مركزهــا القيــادي 
فــي ســوق التأميــن الســعودي بالتوســع فــي 
ا9عمــال والتركيــز علــى نمــو ا9ربــاح. وتعمــل 
الشــركة علــى االســتفادة مــن الفــرص المتاحــة 
فــي الســوق عــن طريــق تقديم حلــول تأمينية 
ا9ســعار  ومراجعــة  وفعاليــة،  كفــاءة  أكثــر 
للتســعير،  االكتــواري  التقييــم  مــع  تماشــي5 
التوزيــع.  وقنــوات  البيــع  إجــراءات  وتحســين 
وتخطــط الشــركة Vقامــة شــراكات تدعــم نمــو 
ا9عمــال واالنتشــار فــي الســوق، باVضافــة إلــى 
اVدارة الفعالــة لتطبيقــات أنظمــة المعلومــات 
التقاريــر  دقــة  تحســين  علــى  تســاعد  التــي 
وســتواصل  متقدمــة.  تحليــالت  وتوفيــر 
الشــركة أيضــ5 تفعيــل مبــادرات جديــدة لدعــم 

مفهــوم «التمحــور حــول العميــل». 
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المخاطر الحالية  1-4

تواجــه  عملياتهــا  وإدارة  مشــاريعها  تنفيــذ  إطــار  فــي  الشــركة  إن 
العديــد مــن المخاطــر المختلفــة، والتــي تقــوم الشــركة بالعمــل علــى 
الحــد منهــا، وإدارتهــا بالوســائل والمــوارد المتاحــة. فيمــا يلــي قائمــة 

المخاطــر الحاليــة:

مخاطر التأمين أ) 

المخاطــر بوقــوع حــادث مــا  المخاطــر بموجــب عقــد تأميــن تمثــل 
مؤّمــن عليــه مــع عــدم التأكــد مــن حجــم وزمــن المطالبــة الناتجــة عــن 
ذلــك الحــادث. وتتمثــل المخاطــر الرئيســية التــي تواجههــا الشــركة 
ــا الفعليــة المدفوعــة  بموجــب هــذه العقــود فــي المطالبــات والمزاي
التــي تزيــد عــن القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات التأميــن. ويتضمــن ذلــك 
تكــرار وخطــورة المطالبــات والمزايــا الفعليــة المدفوعــة أكثــر مــن 
تلــك المقــدرة أصــًال والتطــورات الالحقــة للمطالبــات طويلــة ا9جــل.  

مخاطر إعادة التأمين ب) 

التــي  الماليــة  المخاطــر  التأميــن ولتقليــل  إطــار ممارســات  فــي 
قــد تنشــأ عــن مطالبــات التأميــن الكبيــرة، تقــوم الشــركة خــالل 
دورة أعمالهــا العاديــة بإبــرام اتفاقيــات مــع أطــراف أخــرى 9غــراض 
إعــادة التأميــن. ولتقليــل تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة إفــالس 
شــركات إعــادة التأميــن أو نشــوء مطالبــات كبيــرة، تقــوم الشــركة 
بتقييــم الوضــع المالــي لمعيــدي التأميــن ومتابعــة تركيــز مخاطــر 
االئتمــان التــي قــد تنشــأ عــن مناطــق جغرافيــة والنشــاطات أو 

ــة المتشــابهة لمعيــدي التأميــن.  الظــروف االقتصادي

مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات: ج) 

تمثــل المخاطــر التــي تتذبــذب فيهــا قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة 
للتقلبــات فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق، أو ســعر 
الســوق لــ�داة، والتغيــر فــي اتجاهــات الســوق، وأنشــطة المضاربــة، 
وتتكــون  الســوق.  وســيولة  الماليــة،  للورقــة  والطلــب  والعــرض 
مخاطــر  وهــي:  المخاطــر  مــن  أنــواع  ثالثــة  مــن  الســوق  مخاطــر 
العمــالت، ومخاطــر أســعار العمــوالت، ومخاطــر أســعار أخــرى. ويقــوم 
فــي  الكليــة  الســوق  مخاطــر  كــون  مــن  بالتأكــد  اVدارة  مجلــس 

مســتويات مقبولــة وتتماشــى مــع رأس المــال المتــاح.

مخاطر االئتمان د) 

ــؤدي  ــه ممــا ي ــاء بإلتزامات ــى الوف ــا عل تمثــل عــدم مقــدرة طــرف م
إلــى تكبــد الطــرف ا�خــر لخســارة ماليــة. وتمثــل مخاطــر اVئتمــان 
القصــوى للشــركة القيمــة الدفتريــة المفصــح عنهــا فــي القوائــم 
ــي. تقــوم الشــركة بالحــد مــن  ــخ قائمــة المركــز المال ــة بتاري المالي
مخاطــر اVئتمــان المتعلقــة بالعمــالء، وذلــك بوضــع حــدود ائتمــان 

لــكل عميــل، ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة.

مخاطر السيولة هـ) 

تمثــل الصعوبــات التــي قــد تواجههــا الشــركة فــي توفيــر ا9مــوال 
الالزمــة للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بأدواتهــا الماليــة. يوجــد لدى 
الشــركة نظــام إدارة نقــد مالئــم، حيــث يتــم مراقبــة تحصيــالت 
ومدفوعــات النقــد اليوميــة ويتــم تســويتها بنهايــة اليــوم. تقــوم 
الشــركة بــإدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق الحفــاظ علــى اســتحقاق 
الموجــودات والمطلوبــات الماليــة واســتثمار جــزء كبيــر مــن أصــول 

الشــركة فــي أدوات عاليــة الســيولة.

المخاطر التشغيلية: و) 

عــن  الناجمــة  المباشــرة  غيــر  أو  المباشــرة  الخســارة  مخاطــر  هــي 
مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل المتعلقــة بالعمليــات والتكنولوجيــا 
والبنيــة التحتيــة الداعمــة لعمليــات الشــركة ســواًء داخــل الشــركة أو 
خارجيــ5 لــدى مقدمــي الخدمــات للشــركة، وكذلــك مــن عوامــل خارجيــة 
أخــرى عــدا مخاطــر االئتمــان، والســوق والســيولة مثــل تلــك التــي تنشــأ 
ــ5  ــة عموم ــر المقبول ــة والمعايي ــة والتنظيمي ــات القانوني مــن المتطلب
مــن  التشــغيلية  المخاطــر  وتنشــأ  االســتثمار.  إدارة  ممارســات  مــن 
جميــع أنشــطة الشــركة. وتقــوم اVدارة العليــا بالتأكــد بأنــه يوجــد لــدى 
موظفــي الشــركة مــا يكفــي مــن التدريــب والخبــرة، وتشــجع التواصــل 

ــإدارة المخاطــر التشــغيلية. الفعــال المتعلــق ب

المنافسة في سوق التأمين والتي تضغط على ا9سعار: ز) 

وفــي  العاملــة،  التأميــن  شــركات  عــدد  االعتبــار  فــي  ا9خــذ  مــع 
ســبيل االســتحواذ علــى حصــص مــن الســوق، ربمــا تلجــأ بعــض 
.eإلــى طــرح منتجاتهــا وخدماتهــا بأســعار تنافســية جــد الشــركات 

الحفاظ على جودة الخدمات في ظل التوسع الكبير في ا9عمال:  ح) 

مــن  المزيــد  منــح  يتطلــب  التجاريــة،  ا9عمــال  فــي  التوســع 
الصالحيــات، وتوســيع البنيــة التحتيــة وغيرهــا. وفــي ظــل هــذا 
ــ5 يتمثــل فــي ضمــان التصــرف بالشــكل  الوضــع فــإن هنــاك تحدي
بالعمــالء. واالحتفــاظ  الخدمــات  جــودة  علــى  للحفــاظ  المطلــوب 

التغيــر فــي طبيعــة المخاطــر بمحفظــة التأميــن نتيجــة تطبيــق  ط) 
أنظمــة التأميــن الصحــي اVلزامــي والــذي نتــج عنــه ميــل محفظــة 

الشــركة باتجــاه التأميــن الطبــي اVلزامــي: 

تماشــي5 مــع صناعــة التأميــن الســعودية بوجــه عــام، يشــكل التأميــن 
الطبــي الحصــة ا9كبــر فــي محفظــة التأميــن بالشــركة، لذلــك هنــاك 
خطــر فــي زيــادة حصــة التأميــن الطبــي مقارنــة بأنــواع التأميــن ا9خــرى.

الكافــي  بالقــدر  وأنظمتهــا  الشــركة  عمليــات  مرونــة  مــدى  ي) 
للتعامــل مــع النمــو فــي ا9عمــال والتغيــر فــي ممارســات الســوق 

المعقــدة: التأميــن  ووثائــق 

مــن الضــروري أن تتطــور البنيــة التحتيــة وا9نظمة والعمليــات المعتمدة 
لتواكــب الطلــب المتزايــد علــى التأميــن والتغييــرات فــي ممارســات 
الســوق وبالتالــي يمكــن تجنــب أيــة مشــاكل قــد تتعــرض لهــا ا9عمــال.
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تراكم مخاطر االكتتاب: ك) 

تراكــم المخاطــر فــي مــكان أو منطقــة مــا قــد يترتب عنــه ارتفاع حجم 
الخســارة. ويحــدث التراكــم حينمــا يتجمــع عــدد كبيــر مــن المخاطــر 
الفرديــة وترتبــط معــ5 بصــورة تجعلهــا تتأثــر بشــكل كبيــر فــي حــال 
وقــوع حــادث واحــد. ومــن أمثلــة تراكــم المخاطــر إصــدار عــدة وثائــق 
للتأميــن علــى المنشــآت التجاريــة المتواجــدة فــي منطقــة واحــدة، أو 
االكتتــاب فــي عــدد مــن المخاطــر التجاريــة لعميــل واحــد أو التأميــن 
علــى الســفن أو رحــالت بحريــة متعــددة عبــر نفــس الطريــق البحــري.

ارتفاع معدالت التسرب الوظيفي: ل) 

ــب، فــإن التســرب  ــادة تكاليــف التوظيــف والتدري ــى زي باVضافــة إل
الوظيفــي يؤثــر ســلب5 علــى الكفــاءة التشــغيلية وبالتالــي خدمــة 
العمــالء، حيــث يســتغرق الموظفــون الجــدد بعــض الوقــت لفهــم 

العمليــات وتنفيــذ المهــام علــى النحــو المطلــوب.

تسرب المعلومات الحيوية: م) 

أي  تســرب  أن  حيــث  المعلومــات،  ســرية  علــى  الحفــاظ  يجــب 
معلومــات حساســة وحيويــة قــد يضعــف موقــف الشــركة ويمكــن 

أن يــؤدي إلــى فقــدان ا9عمــال. 

االحتيال والجرائم المالية: ن) 

االحتيــال فــي العمليــات الماليــة، وعمليــات المطالبــات والمبيعــات 
وغيرهــا، تؤثــر علــى وضــع الشــركة وســمعتها.

مخاطــر عــدم االلتــزام بأنظمــة هيئــة الســوق الماليــة ومؤسســة النقــد  س) 
ــي ووزارة التجــارة:  ــي الســعودي ومجلــس الضمــان الصحــي التعاون العرب

يــؤدي عــدم االلتــزام با9نظمــة والتشــريعات الرقابيــة إلــى توقيــع 
عقوبــات ماليــة علــى الشــركة ممــا ينعكــس ســلب5 علــى ســمعتها.

تأثير الركود االقتصادي العالمي على أداء المحافظ االستثمارية: ع) 

مــن  تعانيــه  ومــا  االقتصاديــة  با9وضــاع  االســتثمار  عوائــد  تتأثــر 
وركــود. صعوبــات 

ا9وضاع السياسية المحيطة وأثرها على عقود التأمين واالستثمارات: ف) 

ربمــا تؤثــر ا9وضــاع السياســية المحيطــة علــى عقــود التأميــن، 
ــات  ــى ترتيب ــك عل ــكات والحــوادث وكذل ــات الممتل والســيما تأمين

إعــادة التأميــن واالســتثمارات.

تأثيــر التغيــر فــي البيئــة النظاميــة والقانونيــة والســلوكية علــى  ص) 
أداء الشــركة:

بســبب  صعــب  موقــف  فــي  الشــركة  يضــع  قــد  التغيــر  هــذا 
النظاميــة. المتطلبــات  لتلبيــة  المتكبــدة  اVضافيــة  التكاليــف 

4-2 المخاطر المستقبلية المتوقعة: 
العــام  خــالل  المملكــة  فــي  االقتصاديــة  التوقعــات  إلــى  بالنظــر  أ- 
القــادم علــى ضــوء تراجــع أســعار النفــط، فليــس مــن المحتمــل 
أن تشــهد أعمــال التأميــن نمــوe كبيــرe وبالتالــي فــإن االحتفــاظ 

زيادتهــا ســوف يشــكل تحديــ5.  أو  الســوقية  بالحصــة 
نظــرe 9ن الجيــل الجديــد مــن الســكان يعــد بارعــ5 فــي اســتخدام  ب- 
التكنولوجيــا، فمــن المتوقــع أن تشــهد طــرق البيــع التقليديــة 
 eتراجعــ5، وبالتالــي ســوف تلعــب تطبيقــات ا9جهــزة الذكيــة دور

حاســم5 فــي توســيع ا9عمــال، خاصــة تأمينــات ا9فــراد.

مــن الضــروري االحتفــاظ بقاعــدة رأســمالية قويــة للحفــاظ علــى  ج- 
المزايــا التنافســية للشــركة، فــي ظــل ســوق يعانــي مــن تعــدد 
الشــركات المنافســة ويواجــه منافســة شــديدة علــى ا9ســعار. 
 ،eكبيــر تحديــ5  المعلومــات  تكنولوجيــا  مخاطــر  إدارة  ستشــكل  د- 
ا9عمــال. تســيير  فــي  التقنيــة  علــى  االعتمــاد  تزايــد  ظــل  فــي  وخاصــة 

4-3 أنشطة إدارة المخاطر بالشركة عام 2015

بــإدارة  تتعلــق  أنشــطة  عــدة  الشــركة  نفــذت   ،2015 عــام  فــي 
المتطلبــات  بمراجعــة  اVدارة  مجلــس  قيــام  أهمهــا  المخاطــر، 
الرأســمالية بهــدف الحفــاظ علــى هامــش المــالءة المطلــوب مــن 
الجهــات النظاميــة وتلبيــة المتطلبــات الرأســمالية التــي تضمــن 
تنفيــذ  وتــم  المســتهدف.  االئتمانــي  التصنيــف  علــى  الحفــاظ 
مشــروعات لدعــم نظــام إدارة المخاطــر المؤسســية عــن طريــق 
وحــدات ا9عمــال الفنيــة. وقامــت لجنــة المراجعــة بمراجعــة التقريــر 
الســنوي للوضــع المالــي للشــركة الــذي أعــده الخبيــر االكتــواري 
المعتمــد، كمــا قامــت بمراجعــة وضــع المــالءة الماليــة النظامــي 
عــن  فضــًال  الكبيــرة،  والمخاطــر  الفنيــة  االحتياطيــات  وكفايــة 
والمركبــات.  الطبــي  التأميــن  فــي  االكتتــاب  مراجعــة ممارســات 
للشــركة/ المخاطــر  ســجل  تطويــر  تــم  ذلــك،  إلــى  إضافــة 

وحــدة   19 فــي  المخاطــر  قائمــة  وضــع  واســتعراض  للقطاعــات، 
الفعلــي  التحكــم  لبيئــة  الراهــن  الوضــع  حــول  تقاريــر  وإصــدار 
بالمخاطــر ومقارنتهــا بالقواعــد المعتمــدة وفــق نظــام التقييــم 
الذاتــي للمخاطــر والتحكــم فيهــا، وكذلــك مراجعــة المخاطــر فــي 
7 وحــدات لضبطهــا مــع بيئــة ا9عمــال والمخاطــر الحاليــة، باVضافــة 
إلــى تطويــر قائمــة مخاطــر جديــدة Vدارة ا9عمــال اVكترونيــة. وتــم 
تدعيــم جهــود مختلــف إدارات الشــركة Vنشــاء عمليــات تســاعدها 
ــة مبكــرة للمخاطــر التــي يمكــن أن  علــى التقــاط إشــارات تحذيري
تؤثــر علــى عملياتهــا التشــغيلية ووضــع الضوابــط المطلوبــة، 
الســوق  أخطــار  لتقييــم  داخلــي  نمــوذج  تطويــر  عــن  فضــًال 
وتأثيرهــا علــى أدوات الدخــل الثابــت واالســتثمار فــي ا9ســهم. 
ــار لخطــة الطــوارئ واســتمرارية العمــل، وعقــدت  ــم إجــراء اختب وت
السياســات  جميــع  ومراجعــة  اVدارات  لمختلــف  توعويــة  دورات 
واVجــراءات المعتمــدة بالشــركة لضمــان توافقهــا مــع المتطلبــات 

الرقابــة.  والنظاميــة وأحــكام  القانونيــة 

وصف ا�نشطة التشغيلية   -5
الطبــي  • التأميــن  مجــال  فــي  أنشــطة  عــدة   2015 عــام  شــهد 

أهمهــا إعــادة هيكلــة عمليــة التســعير، وإنشــاء شــبكات جديــدة 
لمقدمــي الخدمــة، وتطويــر عمليــات إصــدار عــروض ا9ســعار، فضــًال 
عــن إنشــاء برنامــج التأميــن علــى الزائريــن. وطــورت الشــركة برامــج 
التأميــن الطبــي لتتوافــق مــع الشــبكات الجديدة لمقدمــي الخدمة، 
كمــا أجــرت تطويــرe لعمليــة تســوية المطالبــات لتقليــل مدتهــا. 
اVلكترونــي  التســعير  أنظمــة  أيضــ5  التطويــر  عمليــة  وشــملت 
ومكافحــة االحتيــال وإصــدار الفواتيــر وإجــراء التســوية عبــر الموقــع 
اVلكترونــي. وأجــرى القطــاع الطبــي دراســة للمســتويات المتطــورة 

لترميــز الخدمــات الطبيــة وتشــخيص ا9مــراض. 
آليــة جديــدة  • تأميــن المركبــات علــى تطبيــق  ركــزت أنشــطة 

للتســعير وفقــ5 لدراســة اكتواريــة حديثــة، ووضــع تصــور Vصــدار 
برنامــج التأميــن الشــامل للعمــالء المتميزيــن. وقامــت التعاونيــة 
بتفعيــل برامــج شــراكة مــع بعــض الشــركات لخدمــة عمــالء تأميــن 
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المركبــات وتقديــم عــروض خاصــة علــى خدماتهــا، باVضافــة إلــى 
تنفيــذ عــدة حمــالت تســويقية للتوعيــة بالتوســعة الجغرافيــة 

لبرنامــج الشــامل لتأميــن المركبــات.
إطــالق  • والحــوادث،  الممتلــكات  تأمينــات  أنشــطة  تضمنــت 

مفهــوم جديــد ل�عمــال لتلبيــة االحتياجات المتزايدة للمؤسســات 
التأمينيــة  الحمايــة  تقديــم  ولتســهيل  والمتوســطة  الصغيــرة 
والخدمــات لهــذا القطــاع بعــد توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع برنامــج 
«كفالــة». وأطلقــت الشــركة أيضــ5 باقــات قطاعــات ا9عمــال التــي 
تســتهدف توفيــر برامــج تأمينــات الممتلــكات والحــوادث لمختلــف 
قطاعــات ا9عمــال فــي المملكــة. إضافــة إلــى ذلــك، أجــرت الشــركة 
إعــادة هيكلــة لتأميــن أخطــاء المهــن الطبيــة وتأميــن الممتلــكات 
االكتتــاب  تنفيــذ  لضمــان  الدوليــة  الممارســات  أفضــل  وتبنــت 
ا9مثــل داخــل الســوق. وتــم إنشــاء وحــدة االســترداد والحطــام 
لرفــع مســتوى اســتعادة حقــوق الشــركة لــدى ا9طــراف ا9خــرى، 
كمــا تــم تطويــر نظــام إصــدار عــروض ا9ســعار والوثائــق لتســهيل 
عمليــة االكتتــاب، وإصــدار نظــام جديــد لترتيــب المخاطــر وتحديــد 
ثــم دعــم نظــام تراكــم المخاطــر ليكــون  بياناتهــا بدقــة ومــن 
عــن  فضــًال  دوليــ5.  بــه  المعتــرف  المخاطــر  جــدول  مــع  متوافقــ5 
تقديــم عــروض مشــتركة ومزايــا إضافيــة لعمــالء بعــض المنتجــات 

مثــل تأميــن الســفر. 
•  ،eأولــت الشــركة 9نشــطة التجــارة ا)لكترونيــة اهتمامــ5 كبيــر

حيــث حصلــت علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
ــة التعاونيــة اVلكترونيــة المبتكــرة كأحــد حلــول  الســتخدام بواب
بيــع منتجــات التأميــن مــن خــالل المواقــع اVلكترونيــة 9طــراف 
حيــث  اVلكترونــي  لموقعهــا   eتطويــر الشــركة  وأجــرت  أخــرى. 
أصبــح متميــزe مــن حيــث التصميــم والخدمــات التــي تتميــز بهــا 
البيــع  إطــالق  مــرة  9ول  ســيتم  اVطــار،  هــذا  وفــي  التعاونيــة. 
وبرنامــج ســند  المركبــات  علــى  الشــامل  للتأميــن  اVلكترونــي 
بلــس لتأميــن المركبــات. واســتعدادV eطالقهــا فــي عــام 2016، 
ــر أنظمــة البيــع اVلكترونــي لتأميــن  تمــت إعــادة تصميــم وتطوي
الســفر  وتأميــن  المركبــات  مســؤولية  علــى  اVلزامــي  ســند 
ا9قســاط،  قيمــة  لحســاب  استرشــادي  نظــام  وتنفيــذ  الدولــي، 
الذكيــة،  التعاونيــة للهواتــف  إعــادة تصميــم تطبيــق  وكذلــك 
الجديــد  اVلزامــي  للبرنامــج  اVلكترونــي  البيــع  أنظمــة  وإنشــاء 
للتأميــن علــى زوار المملكــة، بالتنســيق مــع مجلــس الضمــان 
الصحــي التعاونــي ووزارة الخارجيــة. وتــم أيضــ5 تفعيــل خدمــة 
إصــدار خطــاب تعميــد مؤقــت لمقــدم الخدمــة لعمــالء التأميــن 
 eكبيــر eلكترونــي نمــوVالطبــي. وقــد شــهدت عمليــات البيــع ا
ــى بعــد  ــع أن ترتفــع بمعــدالت أعل ــام 2015، ومــن المتوق خــالل ع

تفعيــل تلــك ا9نشــطة. 
نشــاط  • محــور  العميــل»  حــول  «التمحــور  اســتراتيجية  شــكلت 

التعاونيــة لخدمــة العمــالء والتــي تهــدف إلــى جعــل العميــل 
إدارات الشــركة. وبينمــا نظمــت الشــركة  مركــز اهتمــام جميــع 
عــدة ورش عمــل لفــرق خدمــة العمــالء ومركــز االتصــال لتفعيــل 
تلــك االســتراتيجية، فقــد تــم إطــالق عــدة برامــج أهمهــا برنامــج 
تقســيم العمــالء إلــى قطاعــات، وبرنامــج االبتــكار، وبرنامــج أبطــال 
خدمــة العمــالء لزيــادة المنافســة بيــن الموظفيــن لخدمــة العمــالء، 
وبرنامــج يــوم مــع عميــل. وشــهد العــام أيضــ5 إصــدار وتفعيل عدد 
مــن خدمــات القيــم المضافــة شــملت خدمــة طبيبــي، والتعاونيــة 
هيلــث زون، والتعميــد الفــوري المؤقــت لعمــالء التأميــن الطبــي، 
وتفعيــل خدمــة «دوائــي» أون اليــن، وبرنامــج الصحــة والعافيــة، 
با9مــراض  التوعيــة  ولقــاءات  المنزليــة  الصحيــة  الرعايــة  وخدمــة 

عــروض  إلــى  باVضافــة  «دوائــي»،  خدمــة  واســتخدام  المزمنــة 
الخصــم الخــاص. ونفــذ قطــاع خدمــة العمــالء أيضــ5 عمليــة التحــول 
إلــى النظــام الصوتــي للتمحــور حــول العميــل، وترســيخ مفهــوم 
خدمــة العمــالء لــدى منســقي المستشــفيات، وتشــكيل فريــق 
وتقييمــه  العميــل  رأي  علــى  للتعــرف  بالعميــل  االتصــال  إعــادة 
الموافقــة  طلــب  إرســال  إعــادة  وخدمــة  االتصــال،  بعــد  للخدمــة 
الطبيــة، وتطويــر عمليــات تغليــف وتســليم كتيبــات اVرشــادات 
وثيقــة  إصــدار  خدمــة  إضافــة  تمــت  وقــد  الطبيــة.  والبطاقــات 
جديــدة لنظــام ســداد، كمــا تــم تأســيس إدارة جديــدة لتجــارب 
العمــالء تهــدف إلــى نشــر ثقافــة «التمحــور حــول العميــل» داخــل 
الشــركة. وقــد تلقــى مركــز االتصــال أكثــر مــن مليــون مكالمــة 
هاتفيــة تركــزت علــى خدمــات البيــع والتأميــن الطبــي والمركبــات 

اVلكترونيــة.   والخدمــات 
تواصلــت خطــة التوســع فــي شــبكة المبيعــات وقنــوات التوزيــع  •

وبالتالــي   ،2015 عــام  جديــدة  مبيعــات  مكاتــب  خمســة  بإضافــة 
ارتفــع العــدد اVجمالــي لمكاتــب مبيعــات التعاونيــة إلــى 116 مكتبــ5، 

باVضافــة إلــى قنــوات الــوكالء والوســطاء ومندوبــي التســويق.
اســتهدفت برامــج وأنشــطة التوظيــف والتطويــر التــي نفذتهــا  •

الشــركة عــام 2015 دعــم خطــة الســعودة ورفــع معدالتهــا إلــى 
حوالــي 79%، وشــملت المشــاركة فــي برنامــج «وظيفتــك بعثتــك» 
الــذي أطلقتــه وزارة التعليــم البتعــاث المرشــحين علــى تخصصــات 
ووظائــف مرغوبــة لــدى الشــركات والمنشــآت. وشــاركت التعاونيــة 
الجامعــات  لبعــض  المهنــة  وأيــام  التوظيــف  معــارض  فــي 
الســعودية المميــزة الســتقطاب الكفــاءات مــن الخريجيــن فــي 
بالشــركة  الموهبــة  التخصصــات. ونظــم مركــز تنميــة  مختلــف 
مهــارات  لتطويــر  والخــارج  الداخــل  فــي  تدريبيــ5  برنامجــ5   120
تطويــر  شــملت  جديــدة  مبــادرات  المركــز  وطــرح  الموظفيــن. 
حقائــب تدريبيــة علــى ثالثــة مســتويات هــي: مهنــي وإداري وفنــي، 
باVضافــة إلــى تطبيــق برنامــج المديــر التنفيــذي. وخضــع موظفــو 
قطاعــات ا9عمــال لسلســلة مــن البرامــج التدريبيــة الفنيــة وورش 
العمــل للتعــرف علــى الممارســات والمعاييــر العالميــة المطبقــة 
فــي ا9ســواق المتقدمــة، خاصــة مــا يتعلــق بآليــات تحديــد المخاطــر 

وعمليــات االكتتــاب.
ــز المبنــى  • ــاء وتجهي ــاندة أعمــال بن ــات المس أنهــت إدارة الخدم

الملحــق بالمركــز الرئيســي وتــم التشــغيل الفعلــي للمبنــى خــالل 
شــهر مــارس مــن عــام 2015. كمــا نفــذت اVدارة مشــروع ا9حمــال 
الكهربائيــة االحتياطيــة للمركــز الرئيســي ومبنــى الملحق الجديد 
لضمــان اســتمرار العمــل فــي حــال انقطــاع التيــار الكهربائــي مــع 

تطويــر عــدة وســائل وآليــات لتعزيــز ا9مــن والســالمة.      
ــة، واصلــت التعاونيــة  • ــؤولية االجتماعي فــي إطــار أنشــطة المس

دعمهــا لجمعيــة ا9ميــر فهــد بــن ســلمان لرعايــة مرضــى الفشــل 
ــه عــام 2006 ، وشــاركت فــي فعاليــات  ــذي بدأت ــا) ال الكلــوي (كالن
شــهر أكتوبــر للتوعيــة بمــرض ســرطان الثــدي، كمــا قامــت بتوزيــع 
أجهــزة لدعــم مرضــى الســكري، فضــًال عــن تنفيــذ برنامــج شــهري 

لتقديــم نصائــح طبيــة والتوعيــة ببعــض ا9مــراض المزمنــة.  
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20112012201320142015

موجودات عمليات التأمين

2,012,6651,817,9171,983,3622,888,4193,236,219استثمارات 

1,317,1201,863,2761,510,4981,529,1131,943,579ذمم مدينة ، صافي 

143,231473,239792,078700,550761,868النقد والنقد المماثل 

1,249,9381,122,8272,189,2141,644,1872,125,883حصة معيدي التأمين 

528,716699,8141,255,320922,6491,033,057موجودات أخري

5,251,6705,977,0737,730,4727,684,9189,100,606مجموع موجودات عمليات التأمين

موجودات المساهمين

46,326--74,91435,597المستحق من عمليات التأمين

1,871,7452,007,3931,936,1042,133,0052,259,325استثمارات وإيرادات مستحقة 

75,00075,000100,000100,000100,000وديعة نظامية

110,524122,781198,76620,58362,855النقد والنقد المماثل

2,132,1832,240,7712,234,8702,253,5882,468,506مجموع موجودات المساهمين

7,383,8538,217,8449,965,3429,938,50611,569,112مجموع الموجودات

20112012201320142015

مطلوبات وفائض عمليات التأمين

46,895100,176-47,36527,201توزيع الفائض الدائن

491,691381,591345,793313,900502,579ذمم معيدى التأمين الدائنة

46,326--74,91435,597مستحق إلى عمليات المساهمين

3,729,0594,224,8766,017,2656,022,5067,159,630احتياطيات 

945,0451,276,7681,288,8431,296,2631,394,844مطلوبات أخرى

102,949-38,51066,63778,5715,354احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

5,251,6705,977,0737,730,4727,684,9189,100,606مجموع مطلوبات وفائض عمليات التأمين

مطلوبات وحقوق المساهمين

83,32597,833594,302177,213159,438زكاة ومطلوبات اخرى

750,000750,0001,000,0001,000,0001,000,000رأس المال

587,812651,756651,756763,779883,465احتياطي نظامي 

56,861-160,159198,418288,183163,874احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات

299,371148,722482,464-550,887542,764أرباح مبقاة (خسائر متراكمة)

2,132,1832,240,7712,234,8702,253,5882,468,506مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

 7,383,8538,217,8449,965,3429,938,50611,569,112مجموع المطلوبات، وفائض عمليات التأمين، وحقوق المساهمين
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20112012201320142015النشاط

4,4315,6355,6056,2087,545إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

3,0983,9514,7284,8045,665صافي أقساط التأمين المكتسبة

3,2494,1985,0365,0055,804مجموع اVيرادات التشغيلية 

3,1193,6624,7594,6724,999إجمالي المطالبات المدفوعة

2,0953,2324,8833,7574,144صافي المطالبات المتكبدة

2,8183,9805,6934,5365,342مجموع التكاليف والمصاريف التشغيلية 

813426462-432218فائض (عجز) العمليات التشغيلية 

44581554388دخل استثمار، صافي (عمليات التأمين)

18-ــ4-2-أعباء االنخفاض في قيمة االستثمارات (عمليات التأمين)

657469533-474272فائض (عجز) عمليات التأمين

4911193180200دخل استثمار، صافي (أموال المساهمين)

36-ــ3-1-أعباء االنخفاض في قيمة االستثمارات (أموال المساهمين)

591560598-439320صافي دخل (خسارة) عمليات المساهمين

المجموعممتلكات وحوادثمنافذسياراتصحيالقطاعات التشغيلية

4,912,8061,294,864195,3521,142,2467,545,268إجمالي مجموع أقساط التأمين المكتتبة

4,798,7581,294,864195,352132,4786,421,452صافي أقساط التأمين المكتتبة

4,287,8361,080,815157,550138,6245,664,825صافي أقساط التأمين المكتسبة

97,82093,623-(4,391)194عموالت إعادة التأمين

(4,143,910)(25,087)(53,818)(751,661)(3,313,344)صافي المطالبات المتكبدة

(436,588)(44,988)(24,129)(141,696)(225,775)تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

(24,427)(9,485)(2,330)(12,612)-مصاريف فائض الخسارة

2,873---2,873التغيرات في احتياطي عمليات التكافل

(134,597)(18,623)(9,986)(13,782)(92,206)مصاريف اكتتاب أخرى

(556,347)(85,364)(17,422)(124,521)(329,040)مصاريف عمومية وإدارية وتشغيلية وبيعية

330,53832,15249,86552,897465,452الربح من عمليات التأمين

88,251أرباح االستثمارات

45,886إيرادات أخرى

(17,696)أعباء اVنخفاض في قيمة اVستثمارات

(49,087)حصة شركات التأمين في المنافذ

532,806صافي الفائض من عمليات التأمين

وصف �نواع النشاط الرئيسية للشركة وإسهامها في النتائج  -8

تتكــون الشــركة مــن وحــدات عمــل، وذلــك حســب منتجاتهــا وخدماتهــا. ولديهــا ثالثــة قطاعــات تشــغيلية يتــم رفــع التقاريــر بشــأنها، هــي: 
القطــاع الطبــي الــذي يقــوم بتغطيــة التأميــن الصحــي، وقطــاع تأميــن الســيارات، وقطــاع الممتلــكات والحــوادث الــذي يشــمل تأمينــات الممتلكات 
والهندســة والبحــري والطيــران والطاقــة والحــوادث العامــة. باVضافــة إلــى ذلــك تتولــى الشــركة مســؤولية تشــغيل أعمــال تأميــن منافــذ وهــو 
التأميــن اVلزامــي لمســؤولية المركبــات ا9جنبيــة تجــاه الطــرف الثالــث وهــو نشــاط مشــترك مــع شــركات تأميــن الســيارات ا9خــرى. فيمــا يلــي نتائــج 

القطاعــات التشــغيلية وإســهاماتها فــي نتائــج وحجــم أعمــال الشــركة خــالل عــام 2015:
(بآالف الرياالت السعودية)
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التحليل الجغرافي )جمالي إيرادات الشركة (ا�قساط المكتتبة)  -9

حقــق إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة ارتفاعــ5 معدلــه 22% بعــد أن بلــغ 7,545 مليــون ريــال عــام 2015 مقابــل 6,208 مالييــن ريــال عــام 2014. 
وتتــم أنشــطة الشــركة بشــكل أساســي داخــل المملكــة العربيــة الســعودية، وقــد حصلــت الشــركة علــى جميــع أقســاط التأميــن مــن عمــالء 

داخــل المملكــة. فيمــا يلــي توزيــع ا9قســاط المكتتبــة علــى مناطــق المملكــة لعــام 2015:

الفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية:   -10

فيما يلي إيضاح للفروق الجوهرية في النتائج التشغيلية وأهم المؤشرات المالية لعام 2015 مقارنة بالعام السابق:

ا�قساط المكتتبة (بالمليون الريال)المنطقة

4,477الوسطى

1,368الغربية

1,406الشرقية

36الشمالية     

29الجنوبية

229المركز الرئيسي 

7,545ا)جمالي

السببنسبة التغير%قيمة التغير20152014البيان

7%642.3602.340صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة

يعود سبب ارتفاع صافي الربح قبل الزكاة للفترة الحالية 
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق للزيادة في صافي 

ا9قساط المكتسبة بنسبة 18% و الذي ساهم في ارتفاع 
فائض عمليات التأمين بنسبة 8.56% إضافة إلى ارتفاع 

صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق بنسبة %63.58.

7%5.600.38 5.98ربحية (خسارة) السهم بالريال
يعود ذلك إلى تحقيق عمليات المساهمين بعد الزكاة 
دخال صافيا قدره 598 مليون ريال مقارنة بما تحقق عام 

2014 وقدره 560 مليون ريال.

فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوم5 منها عائد 
استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)

462.3425.836.5%9
يعود ذلك إلى الزيادة في صافي ا9قساط المكتسبة 

بنسبة %18.

(GWP) 22%7,545.36,207.61,337إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

التوسع في أعمال الشركة ونمو أعمال القطاعات 
التشغيلية والتي تشمل : التأمين الطبي بنسبة %18 
وتأمينات الممتلكات والحوادث بنسبة 13% والسيارات 

بنسبة %24. 

(NWP) 22%6,421.55,2931,128.5صافي أقساط التأمين المكتتبة
نتيجة نمو أعمال الشركة بنسبة 22% وانخفاض حصة 

ا9قساط المسندة لمعيدي التأمين بنسبة %23.

(NEP) 18%5,664.84,804860.80صافي أقساط التأمين المكتسبة
الزيادة في ا9قساط المكتسبة تحققت نتيجة زيادة 
صافي التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة 

مقارنة بالعام السابق.

13%4,143.93,659.4484.50صافي المطالبات المتحملة (المتكبدة)
تعود الزيادة إلى تزايد المطالبات تحت التسوية بمعدل 

كبير مقارنة بالعام السابق.

64%70.643.127.50صافي أرباح استثمارات حملة الوثائق
تعود الزيادة في ا9رباح إلى إعادة هيكلة بعض 

االستثمارات مما تحقق عنه أرباح من استثمارات أموال 
حملة الوثائق.

(9%)(16.60)163.8180.4صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين
يعود االنخفاض بسبب مخصص أعباء االنخفاض في 

قيمة االستثمارات. 

17%5,804.34,961.6842.70مجموع اVيرادات التشغيلية
تعود الزيادة بشكل أساسي إلى ارتفاع أقساط التأمين 

المكتسبة بنسبة 18%.

9%4,9994,575424إجمالي المطالبات المدفوعة
التوسع في ا9عمال وزيادة عدد وقيمة المطالبات في 

القطاع الطبي.

(بماليين الرياالت السعودية)
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سياسة الشركة لتوزيع ا�رباح  -11

تطبــق الشــركة سياســة توزيــع ا9ربــاح علــى المســاهمين التــي اعتمدهــا مجلــس اVدارة بتاريــخ 2010/9/6 تماشــي5 مــع النظــام ا9ساســي. تهــدف 
هــذه السياســة إلــى دعــم النمــو المتوقــع ل�عمــال والمحافظــة علــى توزيــع ا9ربــاح علــى المســاهمين بانتظــام دون أن يؤثــر ذلــك فــي قــدرة 
الشــركة علــى ممارســة نشــاطها علــى المــدى البعيــد، وبمــا يتوافــق مــع ا9نظمــة الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي بحيــث يحصــل 
المســاهمون علــى 90% مــن الفائــض بينمــا يحصــل حملــة الوثائــق علــى 10% مــن الفائــض. ووفقــ5 لهــذه السياســة يحــدد مجلــس اVدارة قيمــة 
مبلــغ الربــح الــذي يوصــي الجمعيــة العامــة باعتمــاده للتوزيــع علــى المســاهمين. ويتحــدد المبلــغ المــوزع بنــاء علــى صافــي الدخــل الناتــج مــن 
عمليــات التأميــن، وصافــي دخــل اســتثمارات المســاهمين بعــد ا9خــذ فــي االعتبــار عــدة معاييــر أهمهــا نتائــج أداء الشــركة، والوضــع المالــي، وحالــة 
الســيولة، ومعاييــر المــالءة المطلوبــة التــي تشــترطها الجهــة المنظمــة، وكفايــة رأس المــال الــذي يدعــم التصنيــف االئتمانــي الدولــي للشــركة، 

والمتطلبــات الرأســمالية المســتهدفة، مــع مراعــاة قــدرة الشــركة علــى مواكبــة التوســع فــي ا9عمــال. 

وتتحدد آلية توزيع ا9رباح على المساهمين وفق5 للمادة (44) من النظام ا9ساسي للشركة، على النحو التالي:
ُتجّنب الزكاة المقررة.  -1

يجنب (20%) من ا9رباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي ويوقف هذا التجنيب إذا وصل إجمالي االحتياطي إلى 100% من رأس المال المدفوع.  -2

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5%) من رأس المال المدفوع.  -3

يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن (10%) من الباقي توزع مكافأة 9عضاء مجلس اVدارة وذلك وفق5 لما تقرره القواعد المنظمة لذلك.  -4

يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في ا9رباح أو يحول إلى حساب ا9رباح المبقاة.  -5

يجــوز بقــرار مــن مجلــس اVدارة توزيــع أربــاح دوريــة تخصــم مــن ا9ربــاح الســنوية المحــددة فــي الفقــرة (3) الــواردة أعــاله وفــق القواعــد المنظمــة   -6
لذلــك والصــادرة عــن الجهــات المختصــة.

12. الفائض المقترح توزيعه على حملة الوثائق عن عام 2015 

بلــغ الفائــض المتحقــق مــن عمليــات التأميــن بعــد إضافــة أربــاح االســتثمارات 533 مليــون ريــال عــام 2015. وحســب متطلبــات الالئحــة التنفيذيــة 
لنظــام التأميــن التعاونــي، فقــد تــم تحويــل مبلــغ 480 مليــون ريــال (يعــادل 90% مــن فائــض عمليــات التأميــن) لحســاب المســاهمين علــى أن 

يضــاف إلــى قائمــة دخــل المســاهمين، بينمــا تــوزع نســبة الـــ 10% المتبقيــة مــن الفائــض والتــي تبلــغ 53 مليــون ريــال علــى حملــة الوثائــق.

13. ا�رباح المقترح توزيعها على المساهمين عن عام 2015

بلــغ صافــي دخــل الســنة للمســاهمين 598 مليــون ريــال عــام 2015 بعــد خصــم مخصــص الــزكاة، وبالتالــي بلغــت ربحيــة الســهم 5.98 ريــال. وعليــه، 
يوصــي مجلــس اVدارة بتوزيــع أربــاح علــى المســاهمين عــن عــام 2015 قدرهــا 100 مليــون ريــال بواقــع ريــال واحــد للســهم (تــم توزيــع مبلــغ 145 مليــون 

ريــال علــى المســاهمين عــن عــام 2014). وال توجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن أي حقــوق فــي ا9ربــاح.

14. المكافأة المقترح توزيعها على أعضاء مجلس ا)دارة عن عام 2015

ــوزع  ــاح المتبقيــة مــن عمليــات المســاهمين ت ــد عــن 10% مــن ا9رب وفقــ5 للمــادة (44) مــن النظــام ا9ساســي للشــركة، تخصــص نســبة ال تزي
مكافــأة 9عضــاء مجلــس اVدارة وحســب مــا تقــرره اللوائــح المنظمــة لذلــك. وعليــه، يقتــرح مجلــس اVدارة توزيــع مكافــأة علــى أعضائــه قدرهــا 

1.8 مليــون ريــال تقريبــ5 عــن عــام 2015.

15. وصف الشركات التابعة وأنشطتها وإيراداتها

الشــركات التابعــة أو الزميلــة هــي الشــركات التــي تملــك التعاونيــة مــا يتــراوح مــا بيــن 20% و 50% مــن أســهمها المصــدرة أو تلــك التــي تمــارس 
تأثيــرe هامــ5 علــى عملياتهــا دون الســيطرة علــى هــذه العمليــات. تملــك التعاونيــة أســهم5 فــي ثــالث شــركات تابعــة (زميلــة)، بياناتهــا كالتالــي:

النشاط اسم الشركة
الرئيس

الدولة محل 
النشاط

الدولة محل 
أدوات الدينعدد ا�سهمالتأسيس

رأس المال 
 المدفوع

بآالف الرياالت

نسبة حصة 
التعاونية 
المقتناة %

 ا)يرادات
بآالف الرياالت

حصة 
التعاونية من 

 ا�رباح
بآالف الرياالت

الشركة المتحدة 
للتأمين 

5070,30714,273%2,500,000050,000البحرينالبحرينالتأمين

شركة وصيل لنقل 
المعلومات اVلكترونية

الربط 
اVلكتروني

4528,3895,171%60,000024,000السعوديةالسعودية

شركة نجم لخدمات 
التأمين

خدمات 
تأمين

8215,7674,383%1,923,080050,000السعوديةالسعودية

ملحوظة: تم احتساب إيرادات الشركة المتحدة كما في 30 نوفمبر 2015، وإيرادات شركة وصيل كما في 30 نوفمبر2015، وإيرادات شركة نجم كما في 30 سبتمبر 2015.
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وفيمــا يتعلــق بالتحليــل الجغرافــي Vيــرادات الشــركات التابعــة، فــإن الشــركة التابعــة خــارج المملكــة (الشــركة المتحــدة للتأميــن) تمــارس 
نشــاطها داخــل مملكــة البحريــن، وبالتالــي فــإن إيراداتهــا مصدرهــا هــو مملكــة البحريــن فقــط. وفــي عــام 2015، حصلــت التعاونيــة علــى 
حصتهــا مــن ا9ربــاح فــي الشــركة المتحــدة للتأميــن، وكذلــك تــم توقيــع عقــد خدمــات تأميــن مــع الشــركة المتحــدة للتأميــن، وقــد تــم اVفصــاح 
عــن هــذا العقــد فــي البنــد (25) مــن هــذا التقريــر. أمــا الشــركتان التابعتــان داخــل المملكــة العربيــة الســعودية (شــركة نجــم وشــركة وصيــل) 
فتمارســان نشــاطهما داخــل المملكــة فقــط، وبالتالــي فــإن المملكــة هــي المصــدر الوحيــد Vيراداتهمــا. وباVضافــة إلــى حصتهــا مــن ا9ربــاح، فقــد 
حصلــت التعاونيــة علــى أقســاط تأميــن مــن شــركة وصيــل لنقــل المعلومــات اVلكترونيــة مقابــل عقــد للتأميــن الطبــي علــى موظفيهــا، وقــد 

تــم اVفصــاح عــن هــذا العقــد فــي البنــد (25) مــن هــذا التقريــر. 

تطبيق أحكام الئحة حوكمة الشركات  -16

طبقــت شــركة التعاونيــة للتأميــن كافــة مــواد الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة باســتثناء الفقــرة (د) مــن المــادة 
السادســة وذلــك لصعوبــة التحقــق، حيــث تنــص المــادة علــى (يجــب علــى المســتثمرين مــن ا9شــخاص ذوي الصفــة االعتباريــة الذيــن يتصرفــون 
بالنيابــة عــن غيرهــم – مثــل صناديــق االســتثمار - اVفصــاح عــن سياســاتهم فــي التصويــت وتصويتهــم الفعلــي فــي تقاريرهــم الســنوية، 
وكذلــك اVفصــاح عــن كيفيــة التعامــل مــع أي تضــارب جوهــري للمصالــح قــد يؤثــر علــى ممارســة الحقــوق ا9ساســية الخاصــة باســتثماراتهم). وال 
تنطبــق علــى الشــركة الفقــرة (ط) مــن المــادة الثانيــة عشــرة والتــي تنــص علــى «اليجــوز للشــخص ذو الصفــة االعتباريــة - الــذي يحــق لــه بحســب 

نظــام الشــركة تعييــن ممثليــن لــه فــي مجلــس اVدارة - التصويــت علــى اختيــار ا9عضــاء ا�خريــن فــي مجلــس اVدارة».

تكوين مجلس ا)دارة وتصنيف أعضائه والشركات المساهمة ا�خرى التي يشارك العضو في مجالس إداراتها  -17

انتخبــت الجمعيــة العموميــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ (16) مــارس 2014 أعضــاء مجلــس اVدارة للــدورة العاشــرة التــي بــدأت فــي 26 مــارس 2014 
وتمتــد لثــالث ســنوات تنتهــي فــي 25 مــارس 2017. وفــي عــام 2015، اســتقال كل مــن ا9ســتاذ/ عبدالعزيــز عبدالرحمــن المديميــغ بتاريــخ 1 مــارس 
2015 ، وا9ســتاذ/ أحمــد فريــد العولقــي بتاريــخ 1 نوفمبــر 2015. وقــد تــم تعييــن معالــي ا9ســتاذ/ ســليمان ســعد الحمّيــد عضــوe بمجلــس اVدارة 
بتاريــخ 9 فبرايــر 2015، وأقــرت الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 16 مــارس 2015 هــذا التعييــن. وتــم تعييــن كل مــن ا9ســتاذ/ عبدالعزيــز 
إبراهيــم النويصــر بتاريــخ 12 مايــو 2015، وا9ســتاذ/ غســان عبدالكريــم المالكــي بتاريــخ 1 نوفمبــر 2015، وســوف يعــرض تعييــن هذيــن العضويــن 

علــى الجمعيــة العموميــة العاديــة المقــرر انعقادهــا بتاريــخ 21 مــارس V 2016قــراره. وعليــه، أصبــح مجلــس إدارة الشــركة مكونــ5 مــن:

اسم العضو
 الشركات المساهمة ا�خرى التيتصنيف العضوية

يشارك في عضوية مجالس إداراتها مستقلغير تنفيذيتنفيذي

 معالي ا9ستاذ/ سليمان سعد الحمّيد
رئيس مجلس اVدارة

مجموعة الفيصلية، والشركة المتحدة 
للتأمين (البحرين).

 ا9ستاذ/ وليد عبد الرحمن العيسى
نائب رئيس مجلس اVدارة

بنك الرياض، والشركة المتحدة للتأمين 
(البحرين).

 ا9ستاذ/ عبد ا� محمد الفايز
عضو مجلس اVدارة 

شركة االستثمارات الرائدة، والشركة 
الوطنية للبتروكيماويات، والشركة 

المتحدة للتأمين (البحرين).

 ا9ستاذ/ سعد عبد ا� المرزوقي
عضو مجلس اVدارة

الشركة المتحدة للتأمين (البحرين).

 ا9ستاذ/ علي عبد الرحمن السبيهين
عضو مجلس اVدارة 

شركة نجم لخدمات التأمين، شركة وصيل 
لنقل المعلومات اVلكترونية، وشركة اتحاد 

اتصاالت (موبايلي). 

 ا9ستاذ/ عبد العزيز عبد ا� الزيد
عضو مجلس اVدارة 

البنك ا9هلي، وشركة ا9هلي المالية حتى تاريخ 
2015/5/1، وشركة دعم لالستثمار العقاري.

 ا9ستاذ/ حمود عبد ا� التويجري
عضو مجلس اVدارة

شركة إسمنت تبوك، ومصرف اVنماء، 
وشركة اتحاد اتصاالت (موبايلي).

 ا9ستاذ/ غسان عبدالكريم المالكي
عضو مجلس اVدارة

اليوجد

 ا9ستاذ/ عبدالعزيز إبراهيم النويصر
عضو مجلس اVدارة 

اليوجد 
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اجتماعات مجلس ا)دارة وسجل الحضور   -18

عقد مجلس إدارة الشركة 7 اجتماعات خالل عام 2015. وفيما يلي سجل الحضور:

 عدد
االجتماعات

سليمان 
الحمّيد

وليد 
العيسى

 Aعبد ا
الفايز

عبد 
العزيز 

المديميغ

علي 
السبيهين

سعد 
المرزوقي

أحمد 
العولقي

عبد 
العزيز 

الزيد

حمود 
التويجري

عبد 
العزيز 
النويصر

غسان 
المالكي

 ا9ول
2015/2/4

حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضراستقالة
قبل 

العضوية
قبل 

العضوية

 الثاني
2015/4/27

حضرحضرحضرحضرحضراستقالةحضرحضرحضر
قبل 

العضوية
قبل 

العضوية

 الثالث
2015/4/28

حضرحضرحضرحضرحضراستقالةحضرحضرحضر
قبل 

العضوية
قبل 

العضوية

 الرابع
2015/7/1

حضرحضرحضرحضرحضرحضراستقالةحضرحضرحضر
قبل 

العضوية

 الخامس
2015/9/16

حضرحضرحضرحضرحضرحضراستقالةحضرحضرحضر
قبل 

العضوية

 السادس
2015/10/28

حضرحضرحضرلم يحضرحضرحضراستقالةحضرحضرحضر
قبل 

العضوية

 السابع
2015/12/22

حضرحضرحضرحضراستقالةحضرحضراستقالةحضرحضرحضر

67717757741ا)جمالي

لجان مجلس ا)دارة  -19

اللجنة التنفيذية أ- 

عدد االجتماعات خالل عام 2015أسماء رئيس وأعضاء اللجنةاختصاصات ومهام اللجنة

تتحدد اختصاصات ومهام اللجنة التنفيذية في تقديم 
التوصيات للمجلس حول مختلف المسائل كالخطط 

االستراتيجية وخطط ا9عمال، كما يتم تفويض اللجنة 
أيض5 ببعض صالحيات المجلس التنفيذية.

 معالي ا9ستاذ/ سليمان سعد الحمّيد    رئيس5
وعضوية السادة/

• وليد عبد الرحمن العيسى، 
• علي عبد الرحمن السبيهين، 

• رائد عبد ا� التميمي.

4

لجنة الترشيحات والمكافآت ب- 

عدد االجتماعات خالل عام 2015أسماء رئيس وأعضاء اللجنةاختصاصات ومهام اللجنة

تقديم الترشيحات للمجلس وإعداد وصف للقدرات 
والمؤهالت المطلوبة لعضوية المجلس ومراجعة هيكل 

المجلس ويشمل ذلك تقييم معايير استقاللية أعضاء 
المجلس المستقلين، ووضع السياسات الواضحة حول 

مكافآت وتعويض أعضاء المجلس والمسائل ذات الصلة 
بتعويضات ومنافع الموظفين.

معالي ا9ستاذ/ سليمان سعد الحمّيد    رئيس5
وعضوية السادة:

• وليد عبد الرحمن العيسى
• علي عبد الرحمن السبيهين

• سعد عبدا� المرزوقي

3
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لجنة المراجعة ج- 

عدد االجتماعات خالل عام 2015أسماء رئيس وأعضاء اللجنةاختصاصات ومهام اللجنة

تختص لجنة المراجعة بتفعيل توصيات مجلس اVدارة 
فيما يتعلق باVشراف على التقارير والقوائم المالية 

للشركة وتقييم مدى فاعلية عمليات المراجعة الداخلية 
والخارجية، وتقييم ومراقبة عمليات إدارة المخاطر ووسائل 

التحكم فيها. 

وقد أشرفت لجنة المراجعة على أنشطة الرقابة الداخلية 
بالشركة خالل عام 2015م، كما قامت بمراجعة جميع 

التقارير الصادرة من إدارة المراجعة الداخلية وعملت على 
متابعة تنفيذ جميع التوصيات في جميع قطاعات وإدارات 

الشركة، كما قدمت خدمات واستشارات مستقلة حول 
نظام الرقابة الداخلية، وتابعت أعمال إدارة المراجعة 

الداخلية وإدارة االلتزام بمنهجية المراجعة على أساس 
الخطر، والتي تم تطبيقها بهدف التأكد من قدرة 

الشركة على تحقيق أهدافها االستراتيجية. وعرضت 
بعض المسائل الجوهرية المتعلقة بنظام الرقابة 

الداخلية على مجلس اVدارة واقترحت إجراءات تصحيحية 
محددة لتقوم إدارة الشركة بتنفيذها.

 ا9ستاذ/ عبدا� محمد الفايز    رئيس5 
وعضوية السادة/

• عبدالعزيز إبراهيم النويصر، 
• عالء عبدا� الفدى، 

• تركي اللحيد، 
• ثامر العطيش.  

16

لجنة االستثمار د- 

عدد االجتماعات خالل عام 2015أسماء رئيس وأعضاء اللجنةاختصاصات ومهام اللجنة

رسم السياسة االستثمارية واVشراف على تنفيذها، والموافقة 
على أنشطة االستثمار ومراقبة أداء المحافظ االستثمارية.

ا9ستاذ/  عبدالعزيز عبدا� الزيد    رئيس5 
وعضوية السادة:

• حمود عبد ا� التويجري، 
• رائد عبدا� التميمي

6

20- رأسمال الشركة وملكية ا�سهم

ــال). ويتكــون مــن 100 مليــون ســهم بقيمــة  ــار ري ــال ســعودي (1 ملي ــه والمصــدر والمدفــوع 1000 مليــون ري ــغ رأســمال الشــركة المصــرح ب يبل
ــي: ــة عــام 2015 علــى النحــو التال ــة ونهاي ــاالت ســعودية للســهم الواحــد. وتتــوزع ملكيــة أســهم الشــركة فــي بداي اســمية قدرهــا 10 ري

 عدد ا�سهمالجهة
بداية العام

 عدد ا�سهم
نسبة الملكيةنسبة التغيرنهاية العام

23.79%0%23,790,14823,790,148المؤسسة العامة للتقاعد

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية 

22,839,44522,839,445%0%22.84

53.37%0%53,370,40753,370,407ملكية أسهم عامة

100%0%100,000,000100,000,000ا)جمالي
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وصــف �ي مصلحــة فــي فئــة ا�ســهم ذات ا�حقيــة فــي التصويــت تعــود �شــخاص (عــدا أعضــاء مجلــس ا)دارة وكبــار التنفيذييــن   -21
وأقربائهــم) قامــوا بإبــالغ الشــركة بتلــك الحقــوق وأي تغييــر فــي تلــك الحقــوق خــالل الســنة الماليــة 

باســتثناء المؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة والمؤسســة العامــة للتقاعــد ال يوجــد أي مســاهم آخــر يمتلــك مــا يعــادل 5% أو أكثــر مــن 
أســهم التعاونيــة. ولــم يقــم أي شــخص لــه مصلحــة فــي فئــة ا9ســهم ذات ا9حقيــة فــي التصويــت ويمتلــك 5% أو أكثــر مــن ا9ســهم بإبــالغ 

ــة 2015. ــر فيهــا خــالل الســنة المالي الشــركة بتلــك الحقــوق أو أي تغيي

وصــف �ي مصلحــة وأوراق ماليــة تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود �عضــاء مجلــس ا)دارة وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن   -22
الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو الحقــوق خــالل الســنة الماليــة:

اسم من تعود له المصلحة
صافينهاية العامبداية العام

التغير

 نسبة
 التغير

% أدوات الدينعدد ا�سهمأدوات الدينعدد ا�سهم

2.03%162,9120166,21203,300سليمان سعد الحمّيد

0%8908900وليد عبد الرحمن العيسى

0%12,000012,00000عبد ا� محمد الفايز 

(65%)(40,000)62,000022,0000علي عبد الرحمن السبيهين

0%20000200000سعد عبد ا� المرزوقي

0%21,000021,00000عبد العزيز عبد ا� الزيد

(73%)(800)1,10003000حمود عبد ا� التويجري  

 عبدالعزيز إبراهيم النويصر
(عضو جديد)

002000--

 غسان عبدالكريم المالكي
(عضو جديد)

0000--

قامــت المؤسســة العامــة للتقاعــد بحجــز 1000ســهم لــدى هيئــة الســوق الماليــة كأســهم ضمــان باســم ممثلهــا فــي عضويــة مجلــس اVدارة 
ــة  ــة الســوق المالي ــدى هيئ ــة بحجــز 1000 ســهم ل ــات االجتماعي ــن عبــد الرحمــن العيســى. وقامــت المؤسســة العامــة للتأمين ا9ســتاذ/ وليــد ب

ــة مجلــس اVدارة ا9ســتاذ/ غســان المالكــي. كأســهم ضمــان باســم ممثلهــا فــي عضوي
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ــن  ــهم أو أدوات دي ــي أس ــم ف ــن وأقربائه ــار التنفيذيي ــود لكب ــاب تع ــوق اكتت ــة وحق ــة تعاقدي ــة وأوراق مالي ــف �ي مصلح وص  -23
ــة: ــنة المالي ــالل الس ــوق خ ــة أو الحق ــك المصلح ــي تل ــر ف ــة وأي تغيي ــركاتها التابع ــن ش ــركة أو أي م الش

اسم من تعود له المصلحة
نهاية العامبداية العام

 صافي
نسبة التغيرالتغير

أدوات الدينعدد ا�سهمأدوات الدينعدد ا�سهم

 رائد عبد ا� التميمي
الرئيس التنفيذي

00000%0

 عبد العزيز حسن البوق
نائب الرئيس ا9ول للمبيعات

00000%0

 عمرو عبد الرزاق النمري
المدير المالي

00000%0

 فهد سعد المعمر
نائب الرئيس التنفيذي لالستثمار 

00000%0

 عبد ا� عبد العزيز العرفج
نائب الرئيس للطبي والتكافل

00000%0

 سلطان صالح الخمشي
نائب الرئيس للممتلكات والحوادث

00000%0

 فواز عبد الرحمن الحجي
نائب الرئيس لتأمين السيارات

00000%0

مزايا ومكافآت أعضاء مجلس ا)دارة وكبار التنفيذيين  -24

البيان
أعضاء المجلس

(التنفيذيون)

أعضاء المجلس 

(غير التنفيذيين/ المستقلون)

ما حصل عليه 5 من كبار 
التنفيذيين بمن فيهم الرئيس 

التنفيذي والمدير المالي ممن 
تلقوا أعلى المكافآت والتعويضات.

5,397,000----الرواتب والتعويضات

744,000.001,888,950--البدالت

1,794,0003,250,000--المكافآت الدورية والسنوية

1,843,000----مكافآت نهاية الخدمة

364,517----الخطط التحفيزية

------تعويضات ومزايا أخرى

2,538,00012,743,467--المجموع

ُيمنــح أعضــاء مجلــس اVدارة، أســوة بموظفــي الشــركة، تغطيــة تأمينيــة بســعر مخفــض للمســكن ولســياراتهم الخاصــة (بحــد أقصــى ســيارتان لــكل 
عضــو)، كمــا يحصــل كل عضــو علــى تأميــن طبــي مجانــي لــه و9فــراد عائلتــه بالمزايــا نفســها التــي تنــص عليهــا وثيقــة التأميــن الطبــي للعامليــن 

فــي التعاونيــة. وال توجــد أيــة ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة أو أحــد كبــار التنفيذييــن عــن أي راتــب أو تعويــض.  



التقرير السنوي 2015

31

تقرير مجلس ا)دارة لعام 2015

عقود فيها مصلحة �عضاء مجلس ا)دارة وكبار التنفيذيين والمساهمين  -25

أثنــاء العــام المالــي 2015 وجــدت بعــض العقــود التــي كانــت الشــركة طرفــ5 فيهــا مــع أطــراف ذوي عالقــة، أو الشــركات التابعــة، أو بعــض كبــار 
المســاهمين والذيــن لهــم تمثيــل فــي عضويــة مجلــس إدارة التعاونيــة أو يشــترك بعــض أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة فــي عضويــة مجالــس إدارات 
تلــك ا9طــراف. وقــد تــم إجــراء تلــك العقــود وفقــ5 للقواعــد واVجــراءات النظاميــة المعمــول بهــا فــي الشــركة أو لــدى ا9طــراف ا9خــرى، وتشــمل التالــي: 

صاحب المصلحةا�طراف ذات العالقةالقيمةنوع ومدة العقد

مجموعة الفيصلية21.8 مليون ريالعقد تأمين لمدة عام
 معالي ا9ستاذ/ سليمان سعد الحمّيد

رئيس مجلس اVدارة

المؤسسة العامة للتقاعد9.5 مليون ريالعقد تأمين لمدة عام
 ا9ستاذ / وليد بن عبدالرحمن العيسى

نائب رئيس مجلس اVدارة

المؤسسة العامة للتأمينات اVجتماعية30.4 مليون ريالعقد تأمين لمدة عام
 ا9ستاذ / غسان عبدالكريم المالكي

عضو مجلس اVدارة

البنك ا9هلي التجاري114.8 مليون ريالعقد تأمين لمدة عام
 ا9ستاذ /عبدالعزيز بن عبدا� الزيد

عضو مجلس اVدارة

شركة وصيل لنقل المعلومات اVلكترونية792 ألف ريالعقد تأمين لمدة عام

 ا9ستاذ / علي عبدالرحمن السبيهين
عضو مجلس اVدارة

 وا9ستاذ/ رائد عبدا� التميمي
الرئيس التنفيذي للتعاونية وعضو مجلس إدارة وصيل

 وا9ستاذ/ عبدا� عبدالعزيز العرفج
نائب الرئيس للطبي والتكافل في التعاونية 

وعضو مجلس إدارة وصيل

شركة نجم لخدمات التأمين8.5 مليون ريالعقد خدمات تأمين لمدة عام 
 السادة ا9عضاء:

سليمان الحمّيد، ووليد العيسى وعبدا� الفايز 
وسعد المرزوقي، وفهد المعمر 

شركة نجم لخدمات التأمين41.3 مليون ريالعقد خدمات تأمين لمدة عام
 ا9ستاذ / علي السبيهين 

عضو مجلس اVدارة

29.7 مليون ريالعقد خدمات رعاية صحية للعمالء 

المستشفى الوطني بالرياض (تشارك 
في ملكيتها المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية).

 ا9ستاذ / غسان عبدالكريم المالكي
عضو مجلس اVدارة

32.5 مليون ريالعقد خدمات رعاية صحية للعمالء 

مستشفى رعاية الرياض (تشارك في 
ملكيتها المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية).

 ا9ستاذ / غسان عبدالكريم المالكي
عضو مجلس اVدارة

1.8 مليون ريالعقد إيجار مكاتب الشركة بمبنى ا9براج

الشركة التعاونية لالستثمار العقاري (تشارك 
في ملكيتها المؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد).

 ا9ستاذ / وليد بن عبدالرحمن العيسى
وا9ستاذ/ غسان المالكي

شركة شديد لوساطة إعادة التأمين 7.2 مليون ريال عقد معيد تامين
 ا9ستاذ / علي عبدالرحمن السبيهين

عضو مجلس اVدارة.

ــخ 2016/3/21 العتمادهــا والترخيــص بهــا لعــام قــادم. وال  ــة المقــرر انعقادهــا بتاري وســوف تعــرض هــذه العقــود علــى الجمعيــة العامــة العادي
ــر المالــي أو 9ي شــخص ذي عالقــة بــه.  توجــد خــالل عــام 2015 أي عقــود كانــت الشــركة طرفــ5 فيهــا أو كانــت فيهــا مصلحــة للمدي
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نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة  -26

قامــت إدارة المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة بتنفيــذ خطــة المراجعــة الداخليــة الســنوية المعتمــدة مــن قبــل لجنــة المراجعــة، وقــد رفعــت تقاريــر 
المالحظــات الهامــة لــ�دارة العليــا ولجنــة المراجعــة. كمــا اطلــع مجلــس اVدارة علــى المالحظــات الهامــة المقدمــة مــن قبــل لجنــة المراجعــة والمتعلقــة 

بفاعليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة، ومــن ثــم وجــه المجلــس اVدارة التنفيذيــة بعمــل خطــة عمــل لتنفيــذ ومعالجــة جميــع المالحظــات.

وقــد أســفرت نتائــج المراجعــة الســنوية لفعاليــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة عــن كفــاءة نظــام وبيئــة الرقابــة الســائدة بالشــركة علــى كافــة 
المســتويات وأكــدت قــدرة الشــركة علــى تحقيــق أهدافهــا، وأن نظــام الرقابــة الداخليــة والتحكــم بالمخاطــر الــذي تطبقــه التعاونيــة أعــد علــى أســس 

ســليمة ويتــم تنفيــذه بفاعليــه وتحســينه وتطويــره بشــكل مســتمر ليتواكــب مــع حجــم أعمــال ومتطلبــات الشــركة.

المدفوعات النظامية المستحقة  -27

فيمــا يلــي بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســتحقة خــالل عــام 2015، لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــري، مــع وصــف 
موجــز لهــا وبيــان أســبابها: 

 المستحقة خالل العامأسبابهاوصف المدفوعات النظامية
بالمليون بالريال

34اشتراكات التأمينات االجتماعية لموظفي الشركةتأمينات اجتماعية

44حصة التعاونية من الزكاة طبق5 9نظمة مصلحة الزكاة والدخلالزكاة والضريبة

34لمؤسسة النقد العربي السعوديرسوم اVشراف

49لمجلس الضمان الصحي التعاونيرسوم اVشراف

ـرسوم جمركية

161ا)جمالي

بيان بقيمة االستثمارات أو االحتياطيات التي أنشئت لمصلحة موظفي الشركة  -28

يوجــد لــدى الشــركة برنامــج ادخــار للموظفيــن يتــم بموجبــه اقتطــاع نســبة محــددة مــن رواتــب الموظفيــن وتقــوم الشــركة باســتثمارها فــي 
أحــد الصناديــق االســتثمارية المتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اVســالمية. وقــد بلــغ عــدد المشــتركين فــي البرنامــج 156موظفــ5 بنهايــة عــام 2015 
ــم منحهــم  ــغ عــدد مــن ت ــال. وفــي عــام 2015، واصلــت الشــركة عملهــا ببرنامــج القــرض الســكني للموظفيــن، حيــث بل وبقيمــة 12 مليــون ري

قروضــ5 ســكنية (25) موظفــا بقيمــة 24.6 مليــون ريــال. 

مراجعو الحسابات الخارجيون   -29

وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 2015/3/16 علــى اقتــراح لجنــة المراجعــة بالتعاقــد مــع كل مــن الســادة/ مكتــب البســام 
والنمــر/ PKF العالميــة، ومكتــب محمــد العمــري/ BDO العالميــة، للقيــام بــدور مشــترك كمراجعيــن لحســابات الشــركة عــن الســنة الماليــة 

المنتهيــة فــي 2015/12/31. ولــم تصــدر أي توصيــة مــن مجلــس اVدارة باســتبدال المحاســب القانونــي خــالل عــام 2015.

معايير المحاسبة المتبعة للقوائم المالية وتحفظات المحاسب القانوني   -30

بنــاًء علــى طلــب مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، قامــت الشــركة اعتبــارe مــن 2009/1/1 بتطبيــق المعاييــر المحاســبية الدوليــة بــدالً مــن 
المعاييــر المحاســبية الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن. وقــد لفــت تقريــر المحاســب القانونــي االنتباه إلــى أن القوائم المالية 
للشــركة أعــدت وفقــ5 للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة وليــس وفقــ5 لمعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن، وقــد تــم إيضــاح الســبب فــي ذلــك، ولــم تطلــب هيئــة الســوق الماليــة أيــة معلومــات إضافيــة مــن الشــركة تتعلــق بلفــت االنتبــاه.
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العقوبات والجزاءات المفروضة على الشركة  -31

الجهة التي فرضت قيمة العقوبة
توضيح الشركةنوع العقوبة أو المخالفةالعقوبة

هيئة السوق المالية10,000 ريال

غرامة مالية لتأخر الشركة في االفصاح للجمهور 
في موقع السوق المالية (تداول) قبل ساعتين من 

بداية فترة التداول عن نتائج الجمعية العامة العادية 
المنعقدة في 2014/03/16م.

اعترضت الشركة على المخالفة حيث أن الشركة 
قد رفعت اVعالن على موقع تداول قبل بداية فترة 
التداول بأكثر من ساعتين وتم طلب تعديالت مما 

أدى إلى تأخر نشر االعالن في تداول، لكن هيئة 
السوق المالية لم تأخذ بهذا االعتراض.

ا)قرارات:  -32

تقر شركة التعاونية للتأمين بأنه: أ- 
ال توجــد أيــة قــروض علــى الشــركة (ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب أم غيــر ذلــك)، وال توجــد أيــة مديونيــات علــى الشــركة أو  •

شــركاتها التابعــة، ولــم تقــم الشــركة بدفــع أيــة مبالــغ ســدادe لقــروض خــالل الســنة الماليــة 2015.
ال توجــد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل، أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات حــق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة  •

خــالل الســنة الماليــة 2015 وال يوجــد أي عــوض حصلــت عليــه الشــركة مقابــل ذلــك. 
ال توجــد أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل، أو أوراق ماليــة تعاقديــة، أو مذكــرات حــق اكتتــاب، أو حقــوق  •

مشــابهة، أصدرتهــا الشــركة أو منحتهــا خــالل العــام المالــي 2015. 
لــم تقــم الشــركة بــأي اســترداد أو شــراء أو إلغــاء مــن جانبهــا 9ي أدوات ديــن قابلــة لالســترداد، أو أوراق ماليــة متبقيــة ســواًء لهــا أو لشــركاتها  •

التابعة.

تقر شركة التعاونية للتأمين بما يلي: ب- 
أن سجالت الحسابات أًعّدت بالشكل الصحيح. •
أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وُنّفذ بفعالية. •
أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. •

الخاتمة

يعــرب مجلــس اVدارة عــن شــكره وتقديــره لعمــالء الشـــركة الكــرام علــى مــا يولونهــا مــن ثقــة غاليــة، كمــا يســر المجلــس أن يقــدم خالــص شــكره 
وامتنانــه لجميــع المســاهمين. 



الوصف:   جنس من النباتات يشمل 39 نوع5 ويتبع الفصيلة الشفوية وهي شجيرة 
قصيرة معمرة يصل ارتفاعها إلى متر تقريًبا، ساقها صلبة كثيرة التفرع. 

ا9وراق عميقة التفصيص وتغطيها شعيرات أزهارها زرقاءبنفسجية اللون 
تتجمع في نورات سنبلية تحملها سوق طويلة البذور ملساء بنية اللون.

الضرم أو الخزام أو الالوندة





في رأينا أن القوائم 
المالية ككل تظهر 

بعدل، من كافة 
النواحي الجوهرية، 

المركز المالي 
للشركة كما في 31 

ديسمبر 2015م، و 
تتفق مع متطلبات 

نظام الشركات 
والنظام ا9ساسي 

للشركة. 

تقرير مراجعي الحسابات
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تقرير مراجعي الحسابات



رتم



الوصف:  نبات الشجرية التي لها فروع رقيقة ومرنة، ولونها يميل إلى ا9خضر الفضي 
عند الشباب و اللون ا9خضر الداكن عند النضج. الزهور الصغيرة بحجم 1 سم.  

جذورها تخترق التربة على عمق كبير (بما يصل إلى 20 م)، والتي تصل إلى المياه 
حتى بعد أن جفت طبقات التربة العلوية . ا9وراق بسيطة، ضيقة وممدودة، ويبلغ 

طولها 10 مم.



الـقـوائـم الـمـالـيـة
قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2015م

2014 2015إيضاحبــآالف الرياالت السعودية

الموجودات  - عمليات التأمين

46,139-المستحق من عمليات المساهمين

4312,251273,860ممتلكات ومعدات، صافي

9,8619,861استثمارات عقارية

513,6029,558 (أ)استثمارات في شركات زميلة

63,212,7562,869,000 (أ)استثمارات متاحة للبيع

7511,562429,017مصاريف مدفوعة مقدم5 وموجودات أخرى 

8209,244173,633تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

9,81,495,9091,200,247حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

8629,974443,940حصة معيدي التأمين من ا9قساط غير المكتسبة

101,943,5791,529,113ذمم مدينة، صافي 

12761,868700,550النقد والنقد المماثل 

9,100,6067,684,918مجموع الموجودات -  عمليات التأمين  

الموجودات - المساهمون

-46,326المستحق من عمليات التأمين

580,40279,843 (ب)استثمارات في شركات زميلة

62,163,9642,047,555 (ب)استثمارات متاحة للبيع

14,9595,607إيرادات استثمارات مستحقة 

11100,000100,000وديعة نظامية

1262,85520,583النقد والنقد المماثل 

2,468,5062,253,588مجموع الموجودات - المساهمون

11,569,1129,938,506مجموع الموجودات

إن اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الــقــوائــم الـمـالـيـة

2014 2015إيضاحبــآالف الرياالت السعودية

مطلوبات وفائض - عمليات التأمين 

مطلوبات عمليات التأمين:

100,17646,895فائض توزيع مستحق

141,394,8441,296,263مطالبات ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

-46,326مستحق إلى عمليات المساهمين

13,46716,340احتياطي عمليات التكافل

1511,21111,211احتياطي عمليات غير مستمرة

16,82,850,3672,662,501إجمالي مطالبات تحت التسوية واحتياطيات

851,02441,554دخل عموالت غير مكتسبة

84,233,5613,290,900إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة

502,579313,900ذمم معيدى تأمين دائنة

9,203,5557,679,564مجموع المطلوبات - عمليات التأمين 

فائض - عمليات التأمين:

5,354(102,949)احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

9,100,6067,684,918مجموع المطلوبات والفائض  - عمليات التأمين

المطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين:

46,139-مستحق إلى عمليات التأمين

1,6891,434مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

5,6435,014توزيعات أرباح مستحقة

17152,106124,626الزكاة

159,438177,213مجموع المطلوبات - المساهمون

حقوق المساهمين:

181,000,0001,000,000رأس المال

19883,465763,779احتياطي نظامي 

163,874(56,861)احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

482,464148,722أرباح مبقاة

2,309,0682,076,375مجموع حقوق المساهمين

2,468,5062,253,588مجموع  المطلوبات وحقوق المساهمين

11,569,1129,938,506مجموع المطلوبات وفائض عمليات التأمين، وحقوق المساهمين 

ان اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الــبــيــانـات المالـيـة

قائمة الدخل - عمليات التأمين والفائض المتراكم

2014 2015إيضاحات بــآالف الرياالت السعودية

ا)يرادات

7,545,2686,207,609إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

(914,602)(1,123,816)ناقص5: أقساط إعادة التأمين المسندة

86,421,4525,293,007           صافي أقساط التأمين المكتتبة

(488,899)(756,627)التغيرات في أقساط التأمين غير المكتسبة

85,664,8254,804,108           صافي أقساط التامين المكتسبة

893,623107,171عموالت إعادة التأمين

45,88650,286إيرادات أخرى، صافي

5,804,3344,961,565      مجموع ا)يرادات 

التكاليف والمصاريف

4,999,4784,574,831إجمالي المطالبات المدفوعة

(983,392)(747,772)ناقص5ّ: حصة معيدي التأمين

84,251,7063,591,439    صافي المطالبات المدفوعة

68,013(107,796)التغيرات في المطالبات واالحتياطات تحت التسوية

84,143,9103,659,452صافي المطالبات المتكبدة

8436,588381,813تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

24,42724,773مصاريف فائض الخسارة

2,696(2,873)التغيرات في احتياطي عمليات التكافل

134,59785,257مصاريف اكتتاب أخرى

-2049,087حصة شركات التأمين في المنافذ

22473,146324,846مصاريف تشغيليه وبيعية

2383,20156,909مصاريف عمومية وإدارية أخرى

5,342,0834,535,746مجموع التكاليف و المصاريف

462,251425,819فائض العمليات التشغيلية 

2188,25143,131ايراد استثمارات، صافي

-(17,696)30أعباء االنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع

532,806468,950فائض العمليات

(422,055)(479,525)1حصة المساهمين من الفائض

53,28146,895الفائض من عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

--1الفائض المتراكم في بداية السنة

(46,895)(53,281)توزيع الفائض

--الفائض المتراكم في نهاية السنة 

ان اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الــقــوائــم الـمـالـيـة

قائمة الدخل الشامل - عمليات التأمين

2014 2015إيضاحاتبــآالف الرياالت السعودية

53,28146,895الفائض من عمليات التأمين بعد حصة المساهمين 

الدخل الشامل اyخر:

سيعاد تصنيفها الحق5 إلى الربح أو الخسارة في حالة الوفاء بشروط معينة

(73,217)(108,303)6 (1)صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

(26,322)(55,022)مجموع الدخل الشامل للسنة

ان اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الــبــيــانـات المالـيـة

قائمة الدخل الشامل - المساهمون

2014 2015إيضاحاتبــآالف الرياالت السعودية

1479,525422,055حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين 

21199,830180,412إيراد استثمارات - صافي

-(36,032)أعباء اVنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع

(201)(1,020)مصاريف أخرى، صافي

642,303602,266دخل العمليات قبل الزكاة الشرعية

(42,150)(43,875)17الزكاة

598,428560,116صافي دخل السنة

إيرادات شاملة أخرى:

سيعاد تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة في حالة الوفاء بشروط معينة

(124,309)(220,735)6(ب) - التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

377,693435,807الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم:

245.985.60   ربح السهم ا9ساسي والمخفض (ريـال سعودي)

100,000,000100,000,000   المتوسط المرجح لعدد ا9سهم المصدرة

ان اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الــقــوائــم الـمـالـيـة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

االحتياطي رأس المالايضاحبــآالف الرياالت السعودية
النظامي

احتياطي 
 القيمة

العادلة 
لالستثمارات 
المتاحة للبيع

المجموعا�رباح المبقاة

1,640,568(299,371)1,000,000651,756288,183الرصيد في 1 يناير 2014

الدخل الشامل:

560,116560,116---صافي دخل السنة

(124,309)-(124,309)--التغيرات في القيمة العادلة ل�ستثمارات المتاحة للبيع 

560,116435,807(124,309)--إجمالي الدخل الشامل للسنة 

-(112,023)-112,023-المحول لالحتياطي النظامي

1,000,000763,779163,874148,7222,076,375الرصيد في 31 ديسمبر 2014

1,000,000763,779163,874148,7222,076,375الرصيد في 1 يناير 2015

الدخل الشامل:

598,428598,428---صافي دخل السنة 

(220,735)-(220,735)--6التغيرات في القيمة العادلة ل�ستثمارات المتاحة للبيع 

598,428377,693(220,735)--اجمالي الدخل الشامل للسنة 

-(119,686)-119,686-19المحول لالحتياطي النظامي

المعامالت مع المالك بصفتهم مالكين

(145,000)(145,000)---13توزيعات أرباح

482,4642,309,068(56,861)1,000,000883,465الرصيد في 31 ديسمبر 2015

ان اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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الــبــيــانـات المالـيـة

قائمة التدفقات النقدية - عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

ا�نشطة التشغيلية:

53,28146,895فائض عمليات التأمين بعد حصة المساهمين

التعديالت لتسوية فائض عمليات التأمين إلى صافي النقد الناتج من ا9نشطة التشغيلية:

479,525422,055    حصة المساهمين من الفائض

13,9389,861    استهالك

(3,678)65,763   مخصص / (عكس) للديون المشكوك في تحصيلها

(24,016)-   أرباح بيع ممتلكات ومعدات

-17,696   أعباء اVنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع

(39,447)(76,521)   أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

(4,181)(4,044)   أرباح االستثمارات في شركات زميلة

549,638407,489

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(113,789)(82,545)   مصاريف مدفوعة مقدما و موجودات أخرى

(9,953)(35,611)   تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

499,639(295,662)   حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

45,388(186,034)   حصة معيدي التأمين من ا9قساط غير المكتسبة

(14,937)(480,229)   ذمم مدينة، صافي

(10,922)188,679   ذمم معيدي تأمين دائنة

942,661443,511   أقساط تأمين غير مكتسبة

(9,143)9,470   عموالت تأمين غير مكتسبة

(431,626)187,866   إجمالي مطالبات تحت التسوية وإحتياطيات أخرى

(199)-   احتياطي العمليات غير مستمرة

2,698(2,873)   احتياطي عمليات التكافل

98,5817,420   مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

21,431(387,060)   مستحق إلى المساهمين

506,881837,007صافي النقد الناتج من ا9نشطة التشغيلية

ا�نشطة االستثمارية:

3,491,2041,074,036   متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع 

(2,008,682)(3,884,438)   شراء استثمارات متاحة للبيع

(55,061)(52,329)   شراء ممتلكات ومعدات

61,172-   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

(928,535)(445,563)   صافي النقد المستخدم في ا9نشطة االستثمارية

(91,528)61,318صافي التغير في النقد والنقد المماثل

700,550792,078النقد والنقد المماثل في بداية السنة

761,868700,550النقد والنقد المماثل في نهاية السنة

معلومات إضافية غير نقدية:

(73,217)(108,303)التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

ان اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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الــقــوائــم الـمـالـيـة

قائمة التدفقات النقدية - المساهمون

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

ا�نشطة التشغيلية:

642,303602,266صافي الدخل قبل الزكاة

التعديالت لتسوية صافي الدخل من التشغيل قبل الزكاة إلى صافي النقد من ا9نشطة التشغيلية:

(422,055)(479,525)حصة المساهمين من فائض عمليات التأمين

-36,032أعباء اVنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع 

(167,469)(171,890)أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع

(19,523)(12,981)الحصة في أرباح االستثمارات في شركات زميلة

13,939(6,781)

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

(461)(9,352)دخل استثمار مستحق

(21,431)387,060مستحق من عمليات التأمين

255307مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

(15,923)(16,395)الزكاة الشرعية المدفوعة 

(44,289)375,507صافي النقد (المستخدم في)/ من ا9نشطة التشغيلية

ا�نشطة االستثمارية:

2,632,386531,123متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع

(668,608)(2,833,672)شراء استثمارات متاحة للبيع

12,4223,728توزيعات أرباح مستلمة من االستثمارات في الشركات الزميلة

(133,757)(188,864)صافي النقد المستخدم في ا9نشطة االستثمارية

ا�نشطة التمويلية:

(137)(144,371)توزيعات أرباح  مدفوعة

(137)(144,371)صافي النقد المستخدم في ا9نشطة التمويلية

(178,183)42,272صافي التغير في النقد والنقد المماثل

20,583198,766النقد والنقد المماثل، في بداية السنة

62,85520,583النقد والنقد المماثل، في نهاية السنة

معلومات إضافية غير نقدية:

(124,309)(220,735)التغير في القيمة العادلة ل�ستثمارات المتاحة للبيع

ان اVيضاحات المرفقة من 1 - 34 تشكل جزءe ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر



الوصف:  ورود الرمال من الجبس، وتتواجد على طول ساحل البحر ا9حمر في المملكة 
العربية السعودية، وفي جنوب الظهران والمنطقة الشرقية، ويمكن العثور 

على ورود الرمال بأحجام وأشكال وألوان متنوعة تعتمد في نموها على 
خصائص الرمال. ُتصنف ورود الرمال في الغالب ضمن اعتبارات الحلي والزينة، 

وقد جرى اخضاعها للتحليالت في جامعة الملك فهد في وقت ُمبكر من 
سنة 1990م، وتبين أن هذه الورود عبارة عن مزيج من الكوارتز بنسبة %10 

والجبس بنسبة 65% مع بعض المتبخرات. 



ورود الرمال



إيضاحات حول القوائم المالية
في 31 ديسمبر  2015

تم إعداد هذه 
القوائم المالية 
وفق5 للمعايير 

الدولية الخاصة 
بالتقارير المالية 

عــام  -1

 - (الشــركة)  للتأميــن  التعاونيــة  الشــركة 
فــي  تأسســت  ســعودية  مســاهمة  شــركة 
مدينــة الريــاض بالمملكــة العربيــة الســعودية 
بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/5، وتــم 
ــر 1986م (الموافــق  ــخ 18 يناي تســجيلها بتاري
8 جمــادى ا9ولــى 1406هـــ) بموجــب الســجل 
التجــاري رقــم 1010061695. إن عنــوان المركــز 
الثمامــة  طريــق  هــو:  للشــركة  الرئيســي 
ب  ص   - الربيــع  منطقــة  (التخصصــي)، 
11632، المملكــة العربيــة  الريــاض   - 86959
الســعودية.  إن الغــرض مــن إنشــاء الشــركة 
هــو مزاولــة أعمــال التأميــن التعاونــي وكل 
مــا يتعلــق بهــذه ا9عمــال التــي تشــتمل علــى 
إعــادة التأميــن والتوكيــالت. يتمثــل النشــاط 
الرئيســي للشــركة فــي تقديــم كافــة خدمــات 
التأميــن مــن طبــي، ســيارات، بحــري، حريــق، 
وتأميــن  تكافــل،  هندســي، طاقــة، طيــران، 
(الموافــق   2003 يوليــو   31 بتاريــخ  حــوادث. 
ــم إصــدار نظــام  ــي 1424هـــ)، ت 2 جمــادى الثان
(نظــام  التعاونــي  التأميــن  مراقبــة شــركات 
رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  التأميــن) 
(الموافــق   2004 ديســمبر   1 وفــي  (م/32). 
مؤسســة  أصــدرت  1425هـــ)،  شــوال   18
باعتبارهــا   - الســعودي   العربــي  النقــد 
تطبيــق  عــن  المســئولة  الرئيســية  الجهــة 
وإدارة قانــون التأميــن ولوائحــه التنفيذيــة – 
ترخيصــ5 للشــركة لممارســة أعمــال التأميــن 
تديــر  الســعودية.   العربيــة  المملكــة  فــي 
التمويــل  بتقديــم  ا9عمــال وتقــوم  الشــركة 
لعمليــات التأميــن عنــد الحاجــة. وبتاريــخ 20 
ينايــر 2004  قامــت الشــركة بتعديــل عقــد 
التأســيس حيــث تــم منــح الصالحيــة لمجلــس 
اVدارة لتحديــد الطريقــة التــي يتــم بموجبهــا 
التصــرف فــي فائــض عمليــات التأميــن. بتاريــخ 
20 مــارس 2004، أعتمــد مجلــس اVدارة توزيــع 
حســب  الســنوي  التأميــن  عمليــات  فائــض 
مؤسســة  عــن  الصــادرة  التنفيذيــة  الالئحــة 
بحصــول  وذلــك  الســعودي  العربــي  النقــد 
المســاهمين علــى 90% مــن فائــض عمليــات 
والبالــغ  الباقــي  وتوزيــع  الســنوي،  التأميــن 
التأميــن. ســيتم  وثائــق  علــى حاملــي   %10
تحويــل أي عجــز ناتــج عــن عمليــات التأميــن 

بالكامــل. المســاهمين  عمليــات  إلــى 

أسس ا)عداد  -2

بيان االلتزام أ– 

وفقــ5  الماليــة  القوائــم  هــذه  إعــداد  تــم 
للمعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر الماليــة.

أسس القياس والعرض ب– 

تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــ5 لمبــدأ 
االســتثمارات  باســتثناء  التاريخيــة  التكلفــة 
المتاحــة للبيــع، حيــث يتــم قياســها بالقيمــة 
القوائــم  بعــرض  الشــركة  تقــوم  العادلــة. 
9نظمــة  طبقــا  الســيولة.  لغــرض  الماليــة 
التأميــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
منفصلــة  بحســابات  الشــركة  تحتفــظ 
وتقــدم  والمســاهمين  التأميــن  لعمليــات 
القوائــم الماليــة وفقــ5 لذلــك. ويتــم تســجيل 
بــكل نشــاط  الخاصــة  والمصاريــف  اVيــرادات 
بذلــك  الخاصــة  المحاســبية  الدفاتــر  فــي 
والمصاريــف  اVيــرادات  توزيــع  يتــم  النشــاط. 
ا9خــرى المشــتركة مــن قبــل اVدارة وأعضــاء 
مجلــس إدارة الشــركة. قامــت ادارة الشــركة 
علــى  الشــركة  لقــدرة  تقييــم  بعمــل 
وهــي  مســتمرة  كمنشــأة  االســتمرارية 
ــدى الشــركة المــوارد المتاحــة  ــأن ل مقتنعــة ب
وبنــاء  المســتقبل.  فــي  العمــل  لمواصلــة 
علــى ذلــك فــان الشــركة ليســت علــى علــم 
مقــدرة  علــى  يؤثــر  مــادي  شــك  اي  بوجــود 
الشــركة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة. 
علــى  الماليــة  القوائــم  تعــد  لذلــك  وفقــ5 

االســتمرارية. مبــدأ  أســاس 

العملة الوظيفية وعملة العرض ج– 

بالريـــال  الماليــة  القوائــم  هــذه  عــرض  يتــم 
العملــة  أيضــ5  يعتبــر  والــذي  الســعودي، 
الوظيفيــة للشــركة. وقــد تــم تقريــب جميــع 
البيانــات الماليــة المعروضة بالريـــال الســعودي 

9قــرب ألــف مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

السنة المالية د– 

تتبــع الشــركة الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
31 ديســمبر.
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إيضاحات حول القوائم المالية

ا�حكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الجوهرية هـ– 

يقتضــي إعــداد القوائــم الماليــة، اســتخدام التقديــرات وا9حــكام التــي 
ــغ الموجــودات والمطلوبــات المســجلة، واVفصــاح عــن  ــر علــى مبال تؤث
ــم الماليــة،  ــخ القوائ ــات المحتملــة كمــا فــي تاري الموجــودات والمطلوب
المعروضــة.  للســنة  عنهــا  المصــرح  والمصاريــف  اVيــرادات  ومبالــغ 
وبالرغــم مــن إعــداد هــذه التقديــرات وا9حــكام وفقــ5 لمعرفــة اVدارة 
ل�حــداث والعمليــات الجاريــة، فــإن النتائــج الفعليــة يمكــن أن تختلــف 
وافتراضــات  تقديــرات  بعمــل  الشــركة  تقــوم  التقديــرات.  هــذه  عــن 
والتــي تؤثــر علــى المبالــغ المســجلة للموجــودات والمطلوبــات للســنة 
الماليــة القادمــة. يتــم تقييــم التقديــرات وا9حــكام بشــكل مســتمر 
باالعتمــاد علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى بمــا فيهــا التوقعــات 
ل�حــداث المســتقبلية والمتوقــع أن تكــون معقولــة حســب الظــروف.

فــي  المتبعــة  الهامــة  المحاســبية  والتقديــرات  ا9حــكام  يلــي  فيمــا 
الماليــة: القوائــم  هــذه  إعــداد 

تقدير احتياطيات عقود التأمين:  (1)
-  المطالبات المتكبدة وغير الُمبلغ عنها:

أخذهــا  يجــب  التــي  التأكــد  عــدم  مصــادر  مــن  العديــد  هنــاك   
ــر االلتزامــات التــي ســتدفعها الشــركة  ــد تقدي ــار عن بعيــن االعتب
احتياطيــات  تتأثــر  المطالبــات.  هــذه  لقــاء  المطــاف  نهايــة  فــي 
المطالبــات باالفتراضــات المتعلقــة بعــدد ا9شــهر المســتخدمة 

المطالبــات. وإتجــاه  االنجــاز  عوامــل  متوســط  حســاب  فــي 
احتياجات عجز ا9قساط:  -

يتأثــر تقديــر عجــز أقســاط ا9عمــال الطبيــة كثيرe بعــدد االفتراضات   
المتعلقــة با9حــداث والظــروف المســتقبلية، حيــث أنــه يســتند 
علــى نســبة الخســارة المتوقعــة للجــزء الســاري المفعــول مــن 
ــر نســبة  ــى تقدي ــة. وللوصــول إل ــق التأميــن المكتتب مخاطــر وثائ
الخســارة المتوقعــة، ينظــر الخبيــر االكتــواري عالقــة المطالبــات 

وا9قســاط المتوقــع تطبيقهــا علــى أســاس شــهري.
إنخفاض الموجودات المالية المتاحة للبيع:  (2)

منخفضــة  أنهــا  علــى  للبيــع  المتاحــة  االســتثمارات  الشــركة  تقــرر   
القيمــة  فــي  مســتمر  أو  جوهــري  انخفــاض  وجــود  عنــد  القيمــة 
االنخفــاض  إذا كان  التحديــد فيمــا  التكلفــة. ويتطلــب  العادلــة دون 
«جوهــري» أو «مســتمر» إجــراء التقديــرات. وللقيــام بذلــك، تقــوم اVدارة 
بتقويــم، مــن بيــن عوامــل أخــرى، التغيــر العــادي فــي أســعار ا9ســهم، 
والوضــع المالــي للشــركة المســتثمر فيهــا، وأداء الصناعــة والقطــاع، 
والتشــغيلية. التمويليــة  النقديــة  والتدفقــات  التقنيــة،  فــي  والتغيــرات 

االنخفاض في الذمم المدينة:  (3)
عنــد  المدينــة  الذمــم  فــي  االنخفــاض  لقــاء  مخصــص  يجنــب   
وجــود دليــل موضوعــي يشــير إلــى عــدم مقــدرة الشــركة علــى 
تحصيــل كافــة المبالــغ وفــق الشــروط ا9صليــة للذمــم المدينــة. 
ــن واحتمــال  ــة الهامــة التــي يواجههــا المدي ــات المالي إن الصعوب
اVفــالس أو إعــادة الهيكلــة الماليــة واالخفــاق أو التأخــر فــي الســداد 

مؤشــرات علــى انخفــاض الذمــم المدينــة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة  -3

تتمشــى السياســات المحاســبية المتبعــة مــع تلــك المســتخدمة فــي 
إعــداد القوائــم الماليــة الســنوية للشــركة للســنة الســابقة باســتثناء 
التقاريــر الجديــدة والتعديــالت ا9خــرى علــى المعاييــر القائمــة المذكــورة 
أدنــاه. تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام ســنة المقارنــة للتوافــق مــع 

العــرض المقــدم فــي الســنة الحاليــة.

معايير جديدة وتعديالت على معايير قائمة

- التعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 19 المطبــق للفتــرات 
الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يوليــو 2014 تنطبــق علــى خطــط 
التــي تنطــوي علــى اشــتراكات الموظفيــن و/ أو  المنافــع المحــددة 
أطــراف ثالثــة. وهــذا يشــترط اVعفــاء، ويعتمــد علــى مقابلــة معاييــر 
معينــة، مــن االحتياجــات المقترحــة فــي تعديــالت عــام 2011 لنســب 
مســاهمات الموظفيــن / ا9طــراف الثالثــة لفتــرات الخدمــة فــي إطــار 
صيغــة خطــة منفعــة أو علــى أســاس خــط مســتقيم. التعديــل الحالــي 
يعطــي الخيــار، إذا لــم تســتوف الشــروط للحــد مــن تكلفــة الخدمــة فــي 

الفتــرة التــي يتــم تقديــم الخدمــة ذات الصلــة.

- دورة التحســينات الســنوية لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة 2010-
2012و 2011-2013 يســري مفعــول هــذه التحســينات اعتبــارا مــن أو 

بعــد 1 يوليــو 2014. 

المعايير الصادرة وغير سارية المفعول

إضافــة علــى المعاييــر أعــاله، نوضــح أدنــاه بيانــ5 بالمعاييــر والتفســيرات 
الصــادرة والتــي لــم يســري مفعولهــا بعــد حتــى تاريــخ إصــدار القوائــم 
(فــي حالــة  المعاييــر  إتبــاع هــذه  الشــركة  للشــركة. تعتــزم  الماليــة 
إنطباقهــا علــى الشــركة) عنــد ســريان مفعولهــا. قــررت الشــركة عــدم 
التطبيــق المبكــر للتعديــالت علــى المعاييــر الدوليــة الخاصــة بالتقاريــر 
الماليــة التــي تــم نشــرها ويتعيــن علــى الشــركة االلتــزام بهــا فــي 

تواريــخ مســتقبلية.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم (9) ا�دوات المالية

يعكــس المعيــار الدولــي الخــاص بالتقاريــر الماليــة رقــم (9) الصــادر، 
المرحلــة ا9ولــى مــن عمــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة بشــأن 
اســتبدال معيــار المحاســبة الدولــي رقــم (39)، وينطبــق علــى تصنيــف 
معيــار  فــي  المحــددة  الماليــة  والمطلوبــات  الموجــودات  وقيــاس 
المحاســبة الدوليــة رقــم (39). وقــد ســرى مفعــول المعيــار، فــي ا9صــل، 
علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2013، لكــن 
التعديــالت علــى المعيــار الدولــي الخــاص بالتقاريــر الماليــة رقــم (9) 
وتاريــخ الســريان االلزامــي المتعلــق بالمعيــار المذكــور، واالفصاحــات 
تاريــخ  إلــى  إنتقلــت   2011 ديســمبر  شــهر  خــالل  الصــادرة  االنتقاليــة 

الســريان اVلزامــي فــي 1 ينايــر 2015.

المحاســبة  معاييــر  مجلــس  أصــدر   ،2013 نوفمبــر   19 تاريــخ  فــي 
الدوليــة معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 9 ا9دوات الماليــة (حســابات 
ــر الماليــة الدوليــة 9)  ــار التقاري ــالت علــى معي تغطيــة المخاطــر وتعدي
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بحيــث يتــم التعديــل علــى معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 9 ليشــمل 
النمــوذج الجديــد العــام لمحاســبة التحــوط. فــي اجتماعــه فــي فبرايــر 
عــام 2014، قــرر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة مبدئيــا بشــأن 
معيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة 9 أن يكــون ســاري المفعــول إلزاميــا 

لســنوات التــي تنتهــي فــي أو بعــد 31 ديســمبر 2018.

التحسينات السنوية لمعايير التقارير الدولية 2012 - 2014

دورة التحســينات الســنوية لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة  ل�عــوام 
2012 - 2014 التــي تنطبــق علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو 

بعــد 1 ينايــر 2016م.

ا)فصاح ا�ولي (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1)

الماليــة  البيانــات  عــرض   1 رقــم  الدولــي  المحاســبة  معيــار  يعــدل 
تقديــم  فــي  أحكامهــا  ممارســة  معــدي  معوقــات  ينظــر  لمعالجــة 
التقاريــر الماليــة. وهــو فعــال للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 
1 ينايــر 2016. لــم تعتمــد الشــركة فــي وقــت مبكــر علــى أي معيــار آخــر، 
تفســير أو تعديــل يكــون قــد صــدر العتمادهــا فــي وقــت مبكــر ولكــن 
ليســت فعالــة حتــى االن. إن السياســات المحاســبية المســتخدمة فــي 

ــات الماليــة هــي كمــا يلــي: إعــداد هــذه البيان

أ)  إثبات ا)يرادات

إثبات دخل ا�قساط والعموالت:

تــم إدراج ا9قســاط والعمــوالت فــي قائمــة الدخــل - عمليــات التأميــن 
والفائــض المتراكــم علــى مــدى فتــرات مــن السياســات التــي صلتهــا 
علــى أســاس النســبة والتناســب. يتــم اVبــالغ عــن جــزء مــن ا9قســاط 
ــر مكتســبة  ــذي ســيتم إكتســابه مســتقبًال أقســاط غي والعمــوالت ال

ــي، ويتــم تأجيلهــا بإتبــاع الطــرق التاليــة: والعمــوالت، علــى التوال
خالل ا9شهر الثالثة ا9خيرة من الفترة بالنسبة للشحن البحري.  •

االحتســاب المحــدد مســبقا لفئــة «الهندســة» لمواجهــة المخاطــر   •
التــي تتجــاوز ســنة واحــدة. ووفقــ5 لهــذا االحتســاب، يتــم احتســاب 
ــة  ــا فــي نهاي ــزداد تدريجي ــم ت ــى ث أقســاط اقــل خــالل الســنة ا9ول

ــة وثيقــة التأميــن. ــرة تغطي ــرة حتــى إنهــاء فت الفت
لعدد ا9يام الفعلية بالنسبة لفئات التأمين ا9خرى:  •

المكتتبــة  ا9قســاط  مــن  جــزأ  المكتســبة  غيــر  ا9قســاط  تمثــل   
المتعلقــة بالفتــرة الســارية مــن الغطــاء التأمينــي. يرحــل التغيــر 
الدخــل  قائمــة  إلــى  المكتســبة  غيــر  ا9قســاط  مخصــص  فــي 
عمليــات التأميــن والفائــض المتراكــم فــي نفــس الترتيــب الــذي 

اVيــرادات علــى مــدى فتــرة المخاطــر. إثبــات  يتــم فيــه - 

إيرادات االستثمار:

مــن  المحققــة  والخســائر  المكاســب  مــن  تتألــف  االســتثمار  إيــرادات 
اســتثمارات ا9ســهم المتاحــة للبيــع والدخــل المســتحقة علــى ســندات 
الديــن المتوفــرة للبيــع التــي تقيــد علــى أســاس العائــد الفعلــي بعــد 
ا9خــذ بعيــن االعتبــار أصــل المبلــغ القائــم ومعــدل العمولــة، ونصيــب 
الربــح مــن الشــركات الزميلــة التــي تحتســب وفقــا لطريقــة حقــوق 

الملكيــة.

توزيعات ا9رباح:

يتم إثبات توزيعات ا9رباح عند اVقرار بأحقية استالمها.

ب) عقود التأمين

تعــرف عقــود التأميــن بأنهــا تلــك العقــود التــي تقبــل فيهــا الشــركة 
(شــركة التأميــن) مخاطــر هامــة مــن طــرف آخــر (حامــل وثيقــة التأميــن) 
وذلــك بالموافقــة علــى تعويــض حاملــي التأميــن فــي حالــة وجــود 
حــادث مســتقبلي معيــن وغيــر مؤكــد (حــادث مؤّمــن عليــه) ويؤثــر 
بشــكل ســلبي علــى حاملــي وثائــق التأميــن. وكقاعــدة عامــة، تقــوم 
الشــركة بالتأكــد مــن وجــود مخاطــر تأميــن لديهــا وذلــك بمقارنــة 
وقــوع  عــدم  حالــة  فــي  المســتحقة  المزايــا  مــع  المدفوعــة  المزايــا 
الحــادث. كمــا يمكــن لعقــود التأميــن تحويــل مخاطــر التأميــن. وعندمــا 
يتــم تصنيــف العقــد كـــ «عقــد تأميــن» فإنــه يبقــى كذلــك طــوال الفتــرة 
المنتهيــة المتبقيــة مــن عمــره حتــى لــو انخفضــت مخاطــر التأميــن 
بشــكل كبيــر خــالل هــذه الفتــرة. مالــم يتــم اســتنفاذ أو انتهــاء كافــة 

الحقــوق واVلتزامــات.

ج)  المطالبات

المدفوعــة  والمطالبــات  المزايــا  علــى  المطالبــات  إجمالــي  يشــتمل 
لحملــة وثائــق التأميــن وا9طــراف الثالثــة، ومصاريــف تقديــر الخســائر 
بعــد خصــم الخــردة واالســتردادات ا9خــرى، وتحمــل علــى قائمــة الدخــل 
عمليــات التأميــن والفائــض المتراكــم - كتغيــرات متكبــدة فــي قيمــة 
المطلوبــات الناشــئة عــن العقــود مــع حملــة وثائــق التأميــن وتكاليــف 
معالجــة المطالبــات الخارجيــة والداخليــة. تشــتمل المطالبــات تحــت 
التســوية علــى إجمالــي التكلفــة المقــدرة للمطالبــات المتكبــدة غيــر 
تكاليــف معالجــة  المالــي، وكذلــك  المركــز  قائمــة  بتاريــخ  المســددة 
ــم التبليــغ عنهــا مــن قبــل المؤمنيــن أم ال. يتــم  ــات، ســواء ت المطالب
تجنيــب مخصصــات لقــاء المطالبــات المبّلــغ عنهــا وغيــر المدفوعــة 
بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي علــى أســاس تقديــر كل حالــة علــى حــدة. 
كمــا يجنــب مخصــص، وفقــ5 لتقديــرات اVدارة وخبــرة الشــركة الســابقة، 
بمــا  عنهــا،  المبّلــغ  غيــر  المتكبــدة  المطالبــات  ســداد  تكلفــة  لقــاء 
ــي.  ــخ قائمــة المركــز المال ــات بتاري ــك تكاليــف معالجــة المطالب فــي ذل
يــدرج الفــرق بيــن المخصصــات بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي والســداد 
والمخصصــات المجنبــة فــي الســنة الالحقــة فــي قائمــة الدخــل  عمليات 
التأميــن والفائــض المتراكــم لــذات الســنة. يتــم إظهــار المطالبــات 
تحــت التســوية علــى أســاس إجمالــي، ويتــم إظهــار الجــزء المتعلــق 
بمعيــدي التأميــن بصــورة منفصلــة. باVضافــة ال تقــوم الشــركة بخصــم 
مطلوباتهــا لقــاء المطالبــات غيــر المدفوعــة 9نــه يتوقــع ســداد كافــة 

المطالبــات خــالل ســنة واحــدة مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

د)  الخردة والتعويضات المستردة

تســمح بعــض عقــود التأميــن للشــركة ببيــع موجــودات (عــادة تالفــة) 
المثــال، خــردة).  مســتحوذة عنــد تســوية المطالبــات (علــى ســبيل 
للشــركة الحــق بمالحقــة ومطالبــة ا9طــراف الثالثــة لدفــع جــزء مــن أو 
كل المطالبــات (علــى ســبيل المثــال، التعويضــات). تــدرج تقديــرات 
اســترداد الخــرده كمخصــص عنــد قيــاس إلتزامــات المطالبــات تحــت 
التســوية. يمثــل المخصــص القيمــة التــي يمكــن اســتردادها بشــكل 
معقــول بعــد اســتبعاد ا9صــل. كمــا تعتبــر التعويضــات المســتردة 
كمخصــص عنــد قيــاس إلتزامــات المطالبــات تحــت التســوية. ويعتبــر 
الطــرف  مــن  اســتردادها  يمكــن  التــي  للمبالــغ  تقييــم  المخصــص 

الثالــث.

هـ)  إعادة التأمين

تقــوم الشــركة، خــالل دورة أعمالهــا العاديــة، بعمليــات إســناد مخاطــر 
التأميــن، حيــث تؤمــن هــذه الترتيبــات تنــوع أكبــر فــي ا9عمــال وتســمح 
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لــ�دارة بالتحكــم بمســتوى التعــرض للخســائر المحتملــة الناجمــة عــن 
المخاطــر الكبــرى وتؤمــن مبــررات نمــو إضافــي. عمليــات إعــادة التأميــن 
فائــض  تأميــن  وإعــادة  واتفاقيــات  تأميــن  إعــادة  عقــود  بيــن  مجــزأة 
الخســارة. يتــم تســجيل الموجــودات أو المطلوبــات فــي قائمــة المركــز 
المالــي لعمليــات التأميــن كأقســاط مســتحقة إلــى دفعــات مســتحقة 
مــن معيــدي التأميــن وحصــة الشــركة فــي الخســائر القابلــة لالســترداد 
مــن معيــدي التأميــن. تقــدر المبالــغ المســتحقة مــن معيــدي التأميــن 
بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــر التزامــات المطالبــات المتعلقــة 
بالمّؤمنيــن. يتــم التوقــف عــن إثبــات موجــودات أو مطلوبــات إعــادة 
التأميــن عندمــا يتــم اســتنفاذ الحقــوق التعاقديــة أو إنهاؤهــا أو عنــد 
تحويــل العقــد إلــى طــرف آخــر.  يتــم، بتاريــخ إعــداد القوائــم الماليــة، 
إجــراء تقويــم مــرة واحــدة أو أكثــر فــي الســنة عنــد ظهــور مؤشــر 
التــي  الفتــرة  خــالل  الموجــودات  قيمــة  فــي  انخفــاض  وجــود  علــى 
ــم الماليــة بشــأنها. ويحــدث االنخفــاض عنــد وجــود  يتــم إعــداد القوائ
دليــل موضوعــي يشــير إلــى عــدم إمكانيــة الشــركة اســترداد المبالــغ 
التــي  المبالــغ  علــى  ا9ثــر  وقيــاس  العقــد،  لشــروط  طبقــ5  القائمــة 
ستســتلمها الشــركة مــن معيــدي التأميــن بشــكل موثــوق بــه. تقيــد 
خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة عمليــات التأميــن والفائــض 
المتراكــم. إن اتفاقيــات إعــادة التأميــن المســندة ال تعفــي الشــركة 
مــن التزاماتهــا تجــاه حملــة الوثائــق. يتــم إثبــات أقســاط ومطالبــات 
إعــادة التأميــن كدخــل ومصــروف بنفــس الطريقــة وكأن عمليــة إعــادة 
التأميــن تعتبــر نشــاط5 مباشــرe، بعــد ا9خــذ بعيــن االعتبــار تصنيــف 

المنتــج المعــاد التأميــن عليــه.

و)  تكاليف االكتتاب المؤجلة

يتــم رســملة العمــوالت والتكاليــف ا9خــرى المتعلقــة بشــكل أساســي 
بالحصــول علــى عقــود جديــدة أو بتجديــد العقــود القائمــة كموجــودات 
غيــر ملموســة، وتطفــأ الحقــ5 علــى مــدى فتــرة العقــد وبمــا يتماشــى مع 
شــروط التغطيــة المعنيــة. يتــم إثبــات جميــع تكاليــف االكتتــاب ا9خــرى 
كمصــروف عنــد تكبدهــا. يتــم تســجيل اVطفــاء فــي قائمــة الدخــل 
لعمليــات التأميــن والفائــض المتراكــم. يتــم احتســاب التغيــرات فــي 
االقتصاديــة  المنافــع  اســتنفاذ  طريقــة  أو  المتوقــع  اVنتاجــي  العمــر 
ــرة االســتهالك  ــر فت ــك بتغيي المســتقبلية التــي تضمنهــا ا9صــل وذل

ويتــم اعتبــار ذلــك التغيــر فــي التقديــرات المحاســبية.

ز)  اختبار كفاية المطلوبات

مــن  للتأكــد  اختبــارات  إجــراء  مالــي،  مركــز  قائمــة  كل  بتاريــخ  يتــم، 
تكاليــف  خصــم  بعــد  التأميــن،  عقــود  مطلوبــات  كفايــة  مــدى 
تقــوم  االختبــارات،  هــذه  وVجــراء  العالقــة.  ذات  المؤجلــة  االكتتــاب 
النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  التقديــرات  أفضــل  باســتخدام  اVدارة 
المســتقبلية المتعاقــد عليهــا، ومصاريــف إدارة ومعالجــة المطالبــات. 
ُيحّمــل أي نقــص فــي القيمــة الدفتريــة مباشــرًة علــى قائمــة الدخــل 
مخصــص  بتكويــن  وذلــك  المتراكــم  والفائــض  التأميــن  عمليــات   -
للخســائر الناجمــة عــن اختبــارات كفايــة المطلوبــات (مخصــص خســائر 
المخاطــر غيــر المنتهيــة) وفقــ5 لذلــك. ومــن الســمات الرئيســة الختبــار 
كفايــة المطلوبــات هــي أن آثــار التغيــرات ال يتــم التأثيــر علــى قيمــة 
تكــون  المطلوبــات  حتــى  الصلــة  ذات  والموجــودات  المطلوبــات 
مســتبعدة، وعندمــا يكــون هنــاك تدهــور كبيــر فــي تقديــرات يتــم 
إدراجهــا مباشــرة لجعــل هنــاك كفايــة فــي المطلوبــات. وفــي الحــاالت 
التــي يتطلــب فيهــا اختبــار كفايــة المطلوبــات تبنــي أفضــل تقديــر 
لالفتراضــات الجديــدة، تســتخدم هــذه االفتراضــات (بــدون هوامــش 9ي 

الالحــق لهــذه المطلوبــات. تغيــر عكســي) للقيــاس 

ح)  عقود التأمين التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية

ــاح أي ســنة ماليــة (مــن شــهر  تخضــع ا9قســاط التــي تســاهم فــي أرب
ينايــر حتــى ديســمبر) لتوزيــع الفائــض بصــورة اختياريــة. وبالنســبة 
للشــحن البحــري، يمثــل الجــزء المكتســب ل�قســاط المكتتبــة خــالل 
الفتــرة مــن شــهر أكتوبــر مــن العــام الماضــي وحتــى شــهر ســبتمبر 
ا9قســاط  المكتســب  غيــر  الجــزء  يمثــل  بينمــا   ، الحالــي  العــام  مــن 
المكتتبــة خــالل الثالثــة أشــهر ا9خيــرة مــن العــام المالــي الحالــي. ويتــم 
اســتبعاد بعــض وثائــق التأميــن ذات الشــروط الخاصــة عنــد التوزيــع 
بمــا فــي ذلــك تلــك الوثائــق التــي تعــادل نســبة الخســارة فيهــا 70%  
أو أكثــر. يحســب توزيــع الفائــض علــى أســاس القســط المكتســب بعــد 
اســتقطاع المطالبــات المدفوعــة وتحــت التســوية مــن كل وثيقــة لــدى 
ا9طــراف المؤمنــة وذلــك بقــدر تعلــق ذلــك القســط المكتســب بالســنة 
الماليــة المعنيــة. يــوزع الفائــض علــى العمــالء المباشــرين عــن طريــق 
عــن  المباشــرين  غيــر  العمــالء  إلــى  أو  للشــركة  اVقليميــة  المكاتــب 
ــع  ــوكالء والبنــوك. وطبقــ5 ل�نظمــة، يتوقــف توزي ــق الوســطاء، ال طري
الحصــة مــن الفائــض علــى العميــل أو الوكيــل أو الوســيط أو البنــك، 
علــى ســداد كافــة ا9قســاط القائمــة المســتحقة بصــرف النظــر عــن 
الســنة التــي يتعلــق بهــا ذلــك القســط. كمــا تشــترط ا9نظمــة علــى أن 
يتــم مقاصــة حصــة أي عميــل أو وســيط أو وكيــل أو بنــك مــن الفائــض 

مقابــل هــذه ا9قســاط القائمــة المســتحقة.

ط)  الذمم المدينة

يتــم إثبــات ا9قســاط وأرصــدة إعــادة التأميــن المدينة عند اســتحقاقها، 
للمبلــغ  العادلــة  بالقيمــة  لهــا  ا9ولــي  االثبــات  عنــد  قياســها  ويتــم 
الدفتريــة  القيمــة  مراجعــة  يتــم  القبــض.  المســتحق  أو  المســتلم 
للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي القيمــة وذلــك عندمــا تشــير ا9حــداث 
أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى عــدم امكانيــة اســتردادها. تــدرج خســارة 
االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل – عمليــات التأميــن والفائــض 
المتراكــم. يتــم التوقــف عــن إثبــات الذمــم المدينــة عند الوفــاء بمعايير 
التوقــف عــن إثبــات الموجــودات الماليــة. يــدرج الفــرق بيــن المخصصــات 
فــي نهايــة الفتــرة الماليــة والســداد والمخصصــات فــي الســنة الالحقــة 

فــي قائمــة الدخــل – عمليــات التاميــن والفائــض المتراكــم.

ي)  االستثمارات متاحة للبيع

كاســتثمارات  الرئيســية  اســتثماراتها  بتصنيــف  الشــركة  تقــوم 
بأنهــا  للبيــع  المتاحــة  الماليــة  الموجــودات  ف  تعــرَّ للبيــع.   متاحــة 
موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة والمصّنفــة فــي هــذه الفئــة أو غيــر 
اســتثمارات  أو  المتاجــرة  9غــراض  مقتنــاة  كإســتثمارات  المصّنفــة 
مقتنــاة حتــى تاريــخ االســتحقاق أو قــروض والذمــم المدينــة، وال يتــم 
ــح أو الخســارة. تقيــد هــذه  ــة مــن خــالل الرب تصنيفهــا بالقيمــة العادل
ــغ  ــة للمبل ــ5 بالتكلفــة والتــي تمثــل القيمــة العادل االســتثمارات مبدئي
بالقيمــة  ذلــك  بعــد  وتقــاس  المعامــالت.  تكلفــة  شــامًال  المدفــوع 
لهــذه  العادلــة  القيمــة  فــي  المتراكمــة  التغيــرات  تظهــر  العادلــة. 
االســتثمارات كبنــد مســتقل فــي فائــض عمليــات التأميــن والفائــض 
والخســائر  ا9ربــاح  تســجيل  يتــم  المســاهمين.  حقــوق  أو  المتراكــم 
المحققــة مــن بيــع هــذه االســتثمارات فــي قائمــة الدخــل - عمليــات 
التأميــن والفائــض المتراكــم أو قائمــة الدخــل الشــامل للمســاهمين. 
كمــا يتــم تســجيل توزيعــات ا9ربــاح ودخــل العمولــة وأرباح/خســائر 
تحويــل العمــالت ا9جنبيــة المتعلقــة باالســتثمارات المتاحــة للبيــع فــي 
قائمــة الدخــل  عمليــات التأميــن والفائــض المتراكــم أو قائمــة الدخــل 
االســتثمار.  مــن صافــي دخل/خســارة  للمســاهمين كجــزء  الشــامل 
يحّمــل االنخفــاض الدائــم فــي قيمــة االســتثمارات المتاحــة للبيــع علــى 
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قائمــة الدخــل الشــامل عمليــات التأميــن أو قائمــة الدخــل الشــامل - 
المســاهمون كمصاريــف انخفــاض فــي القيمــة. تحــدد القيمــة العادلــة 
ــ�وراق  ــة ل لالســتثمارات المتاحــة للبيــع علــى أســاس ا9ســعار المتداول
الماليــة أو القيمــة العادلــة المقــدرة. يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود 
المخصومــة  النقديــة  التدفقــات  أســاس  علــى  بعمولــة  المرتبطــة 
المتشــابهة.  والمخاطــر  الشــروط  ذات  للبنــود  العمولــة  باســتخدام 
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لالســتثمارات فــي ا9ســهم غيــر المدرجــة 
بالرجــوع للقيمــة الســوقية الســتثمار مشــابه. وفــي حالــة عــدم إمكانيــة 
الحصــول علــى القيمــة العادلــة مــن ســوق نشــط، فإنــه يتــم تحديدهــا 
باســتخدام طــرق تقويــم مختلفــة تشــتمل علــى طــرق رياضيــة. إن 
المدخــل لهــذه الطــرق يتــم مــن خــالل ا9ســواق القابلــة للمالحظــة 
إذا كان ذلــك ممكنــ5، وإذا لــم يكــن ذلــك مجديــ5 فــإن ا9مــر يتطلــب 
ــة. ــد القيمــة العادل ــر عنــد تحدي اســتخدام درجــة مــن الحكــم والتقدي

ك)  ا�دوات المالية المشتقة

العادلــة  بالقيمــة  المشــتقة  الماليــة  ا9دوات  إثبــات  ا9صــل  فــي  يتــم 
بتاريــخ إبــرام عقــد المشــتقات، ويعــاد قياســها الحقــ5 بالقيمــة العادلــة. 
تعتمــد طريقــة إثبــات ربــح أو خســارة القيمــة العادلــة الناتجــة إذا مــا 
مخاطــر،  تغطيــة  كأداه  مخصصــة  المشــتقة  الماليــة  ا9دوات  كانــت 
الــذي تمــت تغطيتــه. ُتقّيــد كافــة  وإذا كانــت كذلــك، يتبعــه البنــد 
المشــتقات كموجــودات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة لهــا إيجابيــة 

وُتقّيــد كمطلوبــات عندمــا تكــون القيمــة العادلــة لهــا ســلبية.

المشــتقة  الماليــة  لــ�دوات  العادلــة  القيمــة  فــي  التغيــرات  ترحــل 
– عمليــات  الدخــل  قائمــة  إلــى  المتاجــرة مباشــرة  9غــراض  المقتنــاة 
ضمــن  وتــدرج  المســاهمون،   – الشــامل  الدخــل  قائمــة  أو  التأميــن 
ا9خــرى  المطلوبــات  أو ضمــن  إيجابيــة  كانــت  إذا  ا9خــرى  الموجــودات 
إذا كانــت ســلبية. ويتــم الحصــول علــى القيمــة العادلــة مــن أســعار 
المخصومــة وطــرق  النقديــة  التدفقــات  المتداولــة وطريقــة  الســوق 

مالئــم. هــو  ا9خــرى، حســبما  التســعير 

ل)  االستثمارات في الشركات الزميلة

هامــ5   eتأثيــر الشــركة  تمــارس  التــي  تلــك  هــي  الزميلــة  الشــركات 
للشــركة  والتشــغيلية  الماليــة  السياســات  وضــع  فــي  والمشــاركة 
المســتثمر فيهــا، ولكــن ال تســتطيع الســيطرة علــى تلــك السياســات. 
يتــم المحاســبة عــن االســتثمارات فــي الشــركات الزميلــة وفقــ5 لطريقــة 
إثباتهــا فــي ا9صــل، بالتكلفــة. يتــم تعديــل  الملكيــة. ويتــم  حقــوق 
القيمــة الدفتريــة لالســتثمار لالعتــراف بالتغيــرات فــي حصــة الشــركة مــن 
صافــي موجــودات الشــركة الزميلــة منــذ تاريــخ االســتحواذ يتــم تضميــن 
الشــهرة المتعلقة بالشــركة الزميلة في القيمة الدفترية لالســتثمار وال 
يتــم اختبــار انخفــاض القيمــة علــى حــدة. تــدرج حصــة الشــركة فــي أربــاح 
أو خســائر الشــركات الزميلــة لمــا بعــد الشــراء فــي قائمة الدخــل عمليات 
التأميــن والفائــض المتراكــم أو قائمــة الدخــل الشــامل المســاهمون 
وذلــك باســتخدام آخــر قوائــم ماليــة متاحــة. تــم إعــداد القوائــم الماليــة 
للشــركات الزميلــة خــالل نفــس الفتــرة المشــمولة بالتقريــر للشــركة. 
فــي تاريــخ كل تقريــر، تحــدد الشــركة مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي 
علــى أن االســتثمار فــي الشــركة الزميلــة قــد انخفضــت قيمتــه. إذا كان 
هنــاك مثــل هــذا الدليــل، تقــوم الشــركة باحتســاب مبلــغ انخفــاض 
الزميلــة  للشــركة  اســتردادها  الممكــن  القيمــة  بيــن  بالفــرق  القيمــة 
والقيمــة الدفتريــة ل�صــل، ومــن ثــم تعتــرف الخســارة فــي قائمــة الدخــل 
- عمليــات التأميــن والفائــض المتراكــم أو قائمــة الدخــل الشــامل - 

المســاهمون كمــا قــد يكــون الحــال.

م) التوقف عن إثبات ا�دوات المالية

الماليــة (أو، عنــد االقتضــاء، وهــي جــزء مــن موجــودات  الموجــودات 
ــة) المعتــرف بهــا  ــة أو جــزء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة مماثل مالي

أوليــ5 فــي الحــاالت التاليــة:
إن الحــق فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن ا9صــل، - أو  •

قامــت الشــركة بتحويــل حقوقهــا فــي الحصــول علــى التدفقــات 
النقديــة مــن ا9صــل أو تتحمــل التــزام بدفــع التدفقــات النقديــة 
المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر جوهــري لطــرف ثالــث بموجــب 
كافــة مخاطــر  بتحويــل  الشــركة  قامــت  (أ)  وإمــا  ”المــار“.  ترتيــب 
ومنافــع الموجــودات، أو (ب) قامــت الشــركة بتحويــل أو االحتفــاظ 
علــى  الســيطرة  حولــت  ولكــن  ا9صــل  ومزايــا  مخاطــر  بكافــة 
ــات الماليــة عندمــا يتــم اVعفــاء  الموجــودات. يتــم إثبــات المطلوب
مــن االلتــزام المحــدد فــي العقــد أو إلغــاؤه أو انتهــاء مدتــه. عنــد 
اســتبدال التــزام مالــي حالــي بآخــر مــن نفــس المقــرض بشــروط 
المطلوبــات  شــروط  تعديــل  يتــم  أو  كبيــر،  بشــكل  مختلفــة 
ــل علــى اســتبعاد  ــل أو التعدي الحاليــة، يتــم معاملــة هــذا التبدي
تســجيل  يتــم  الجديــد.  لاللتــزام  وتحقــق  ا9صليــة  المطلوبــات 

الفــرق فــي القيمــة الدفتريــة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

ن)  المقاصة

تتــم مقاصــة الموجــودات والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافيهــا فــي 
قائمــة المركــز المالــي عنــد وجــود حــق نظامــي ملــزم وعندمــا يكــون 
لــدى الشــركة نيــة لتســوية الموجــودات مــع المطلوبــات علــى أســاس 
الصافــي أو بيــع الموجــودات وتســديد المطلوبــات فــي آن واحــد. ال 
ــات المســاهمين  ــف فــي قائمــة عملي ــرادات والمصاري يتــم مقاصــة االي
ــر المحاســبية  ــ5 أو مســموح5 مــن قبــل المعايي ــك مطلوب إال اذا كان ذل

او تفســيراتها.

س)  تاريخ التداول المحاسبي

يتــم إثبــات أو التوقــف عــن إثبــات كافــة العمليــات االعتياديــة المتعلقــة 
الــذي  التاريــخ  (أي  التــداول  بتاريــخ  الماليــة  الموجــودات  بشــراء وبيــع 
تلتــزم فيــه الشــركة بشــراء أو بيــع الموجــودات). العمليــات االعتياديــة 
التــي  العمليــات  هــي  الماليــة  الموجــودات  وبيــع  بشــراء  المتعلقــة 
تتطلــب أن يتــم ســداد تلــك الموجــودات خــالل الفتــرة الزمنيــة التــي 

تنــص عليهــا ا9نظمــة أو تلــك المتعــارف عليهــا فــي الســوق.

ع) االنخفاض الدائم في الموجودات المالية

يتــم بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي، إجــراء تقويــم للتأكــد مــن وجــود أي 
ــي  ــم فــي قيمــة أي أصــل مال دليــل موضوعــي علــى وجــود انخفــاض دائ
أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة. وفــي حالــة وجــود دليــل موضوعــي 
يوجــد واحــد أو أكثــر مــن ا9حــداث التــي وقعت عنــذ ا9عتــراف ا9ولي ل�صل 
ــه تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية  (تكبــد ”حــدث خســارة“)، ل
المقــدرة للموجــودات الماليــة أو الشــركة مــن ا9صــول الماليــة التــي يمكــن 
أن تكــون ذات تقديــر موثــوق. يتضمــن الدليــل الموضوعــي النخفــاض 

القيمــة والتــي تثيــر انتبــاه الشــركة إلــى ا9مــور التاليــة:
صعوبة مالية كبيرة تواجه المصدر أو المدين. •
مخالفة بنود العقد كالعجز أو التأخير في السداد. •
وجود احتمال بافالس المصدر أو المدين أو إعادة هيكلة مالية أخرى. •
تغيرات سلبية في موقف السداد للمصدرين او المدينين في الشركة. •
ظــروف اقتصاديــة وطنيــة أو محليــة فــي بلــد المصدريــن ترتبــط  •

بعجــز الموجــودات.
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وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل يتــم إثبــات خســارة االنخفــاض 
فــي قائمــة عمليــات التأميــن أو قائمــة عمليــات المســاهمين. يحــدد 

االنخفــاض فــي القيمــة علــى النحــو التالــي:
فــي حالــة الموجــودات المحملة بالقيمة العادلة اي االســتثمارات المصنفة  •

التكلفــة  بيــن  الفــرق  القيمــة  فــي  االنخفــاض  يمثــل  للبيــع  كمتاحــة 
والقيمــة العادلــة ناقصــ5 أي خســارة انخفــاض فــي القيمــة المدرجــة ســابق5 

فــي قائمــة عمليــات التأميــن او قائمــة عمليــات المســاهمين.
فــي حالــة الموجــودات المدرجــة بالتكلفــة - يمثــل االنخفــاض فــي  •

القيمــة الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة للتدفقــات 
ــى  ــة المســتقبلية المخصومــة طبقــ5 لســعر الســوق الحال النقدي

لموجــودات ماليــة مماثلــة.
يمثــل  •  - المطفــأة  بالتكلفــة  المدرجــة  الموجــودات  حالــة  فــي 

والقيمــة  الدفتريــة  القيمــة  بيــن  الفــرق  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة باســتخدام 

ا9صلــي. الفعلــي  العمولــة  معــدل 

بالنســبة لالســتثمارات الماليــة المتاحــة للبيــع، تقــوم الشــركة بتاريــخ 
كل تقريــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن اســتثمار أو 

اســتثمارات الشــركة قــد انخفضــت قيمتهــا.

فــإن  للبيــع،  متاحــة  كاســتثمارات  المصنفــة  االســتثمارات  حالــة  فــي 
فــي  طويلــة  لفتــرة  أو  كبيــر  انخفــاض  يشــمل  الموضوعــي  الدليــل 
القيمــة العادلــة لالســتثمار إلــى أقــل مــن تكلفتهــا. ”هــام“ يتــم تقييــم 
ــرة التــي  ــل الفت ــة لالســتثمار و ”مســتمر“ مقاب ــل التكلفــة ا9صلي مقاب
كانــت فيهــا القيمــة العادلــة أقــل مــن التكلفــة ا9صليــة. عندمــا يكــون 
هنــاك دليــل علــى انخفــاض القيمــة، فــإن الخســارة المتراكمــة - يتــم 
اثباتهــا فــي الدخــل الشــامل ا�خــر واالعتــراف بهــا - ويقــاس بالفــرق 
بيــن تكلفــة الشــراء والقيمــة العادلــة الحاليــة، ناقصــ5 أي انخفــاض فــي 
قيمــة االســتثمار المعتــرف بهــا ســابق5 فــي قائمــة الدخــل الشــامل 
قائمــة الدخــل. ال يتــم عكــس خســائر االنخفــاض فــي قيمــة االســتثمارات 
فــي ا9ســهم مــن خــالل الربــح أو الخســارة، وتــدرج الزيــادات فــي القيمــة 

ــة بعــد انخفــاض فــي الدخــل الشــامل ا�خــر. العادل

إن تحديــد ماهــو ”مهــم“ أو ”مســتمر“ يتطلــب الحكــم. وفــي بنــاء هــذا 
التقديــر، تقــوم الشــركة بتقييــم، مــن بيــن عوامــل أخــرى، ومــدة أو 

ــة لالســتثمار أقــل مــن تكلفتهــا. مــدى القيمــة العادل

يتــم  للبيــع،  متاحــة  كاســتثمارات  المصنفــة  الديــن  أدوات  حالــة  فــي 
المعاييــر  نفــس  علــى  القيمــة  انخفــاض  أســاس  علــى  تقييمهــا 
ــغ  ــإن المبل ــك ف كموجــودات ماليــة مدرجــة بالتكلفــة المطفــأة. ومــع ذل
المســجل النخفــاض القيمــة هــو الخســائر المتراكمــة التــي يتــم قياســها 
أي  ناقصــا  الحاليــة،  العادلــة  والقيمــة  المطفــأة  التكلفــة  بيــن  بالفــرق 
انخفــاض فــي قيمــة االســتثمار المعتــرف بهــا ســابقا فــي قائمــة الدخــل.

ف)  الممتلكات والمعدات

المتراكــم  االســتهالك  خصــم  بعــد  والمعــدات  الممتلــكات  تظهــر   
وأي انخفــاض فــي القيمــة. ال يتــم اســتهالك ا9رض. تســتهلك وتطفــأ 
تكلفــة الموجــودات ا9خــرى باســتخدام طريقــة القســط الثابــت وذلــك 
بتوزيــع تكلفــة هــذه الموجــودات علــى القيمــة المتبقيــة لهــا علــى 

مــدى ا9عمــار اVنتاجيــة المقــدرة للموجــودات وكمــا يلــي:

(السنوات)

33المباني

10ا9ثاث والتركيبات

4الحاسب ا�لي

4السيارات

يتــم مراجعــة القيمــة المتبقيــة وا9عمــار االنتاجيــة لهــذه الموجــودات 
ــي وتعديلهــا عنــد اللــزوم. يتــم مراجعــة  ــخ كل قائمــة مركــز مال بتاري
القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي 
قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير ا9حــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى 
عــدم إمكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة. وفــي حالــة وجــود مثــل 
ــة عــن القيمــة القابلــة لالســترداد  ــادة القيمــة الدفتري هــذا الدليــل وزي
المقــدرة، عندئــذ تخفــض الموجــودات إلــى القيمــة القابلــة لالســترداد 
التحصــالت  بمقارنــة  وذلــك  االســتبعاد  وخســائر  أربــاح  تحــدد  لهــا. 
مــع القيمــة الدفتريــة، وتــدرج فــي قائمــة الدخــل - عمليــات التأميــن 

والفائــض المتراكــم.

ص)  الممتلكات االستثمارية

تمثــل الممتلــكات االســتثمارية قطعــة أرض تــم اقتنائهــا بهــدف إنمــاء 
رأس المــال. يتــم إظهــار ا9رض بالتكلفــة ناقصــ5 أيــة خســائر انخفــاض 

فــي القيمــة، إن وجــدت.

ق)  االنخفاض الدائم في موجودات غير مالية

ال يتــم اســتهالك الموجــودات التــي ليــس لهــا عمــر إنتاجــي محــدد مثل 
ا9راضــي بــل يتــم إجــراء إختبــار ســنوي للتأكــد مــن وجــود انخفــاض فــي 
قيمتهــا. يتــم مراجعــة الموجــودات الخاضعــة لالســتهالك للتأكــد مــن 
وجــود انخفــاض فــي قيمتهــا وذلــك عندمــا تشــير ا9حــداث أو التغيــرات 
فــي الظــروف إلــى عــدم امكانيــة اســترداد قيمتهــا الدفتريــة. يتــم 
إثبــات خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بقــدر زيــادة القيمــة الدفتريــة 
ل�صــل عــن القيمــة القابلــة لالســترداد والتــي تمثــل القيمــة العادلــة 
مراجعــة  و9غــراض  الحاليــة.  والقيمــة  البيــع  تكاليــف  ناقصــ5  ل�صــل 
االنخفــاض فــي القيمــة، يتــم تجميــع الموجــودات 9دنــى مســتوى لهــا 
(وحــدات  للتجديــد مســتحقة  قابلــة  نقديــة  تدفقــات  تتواجــد  حيــث 

ــة). مــدرة للنقدي

ر)  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتــم حاليــ5 تجنيــب مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة كمبلــغ مقطــوع 
نظــام  وأحــكام  لشــروط  طبقــ5  الموظفيــن  لجميــع  دفعــه  يتوجــب 
العمــل الســعودي عنــد إنهــاء عقــود عملهــم. يحتســب هــذا االلتــزام 
تركــه  حالــة  فــي  الموظــف  يســتحقها  التــي  للمزايــا  حاليــة  كقيمــة 
نهايــة  مكافــأة  تحســب  المالــي.  المركــز  قائمــة  تاريــخ  فــي  العمــل 
الخدمــة للموظفيــن علــى أســاس رواتــب الموظفيــن ا9خيــرة وبدالتهم 
وســنوات خدمتهــم المتراكمــة كمــا هــو مبيــن بالشــروط الــواردة فــي 
لــدى  يوجــد  الســعودية. كمــا  العربيــة  المملكــة  فــي  العمــل  نظــام 
الشــركة برنامــج ادخــار للموظفيــن، وبموجبــه يســمح باقتطــاع نســبة 
محــددة كادخــار مــن رواتــب الموظفيــن ، وتقــوم الشــركة بالمســاهمة 

فــي هــذا البرنامــج.
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ش)  المخصصات 

يجنــب مخصــص لقــاء االلتزامــات المتكبــدة عنــد وجــود التــزام قانونــي 
أو متوقــع علــى الشــركة ناتــج عــن أحــداث ســابقة وعندمــا يكــون ســداد 
تكاليــف هــذا االلتــزام محتمــًال وعنــد إمكانيــة تقديــر هذه التكاليف بشــكل 

ــه. ال يجنــب مخصــص لقــاء الخســائر التشــغيلية المســتقبلية. ــوق ب موث

ت)  الزكاة

تخضــع الشــركة للــزكاة طبقــ5 9نظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل. يجنــب 
مخصــص للــزكاة، ويحّمــل علــى قائمــة الدخل الشــامل - المســاهمون. 
التعديــالت الناجمــة عــن تقييــم الــزكاة النهائيــة، إن وجــدت، تســجل 

فــي الســنوات التــي وردت مثــل هــذه التقييمــات.

خ)  النقد وما يعادله 

البنــوك والنقــد فــي  لــدى  النقــد ومــا يعادلــه مــن ا9رصــدة  يتكــون 
الصنــدوق بمــا فيهــا الودائــع تحــت الطلــب و9جــل والتــي تســتحق 

خــالل فتــرة تقــل عــن ثــالث شــهور مــن تاريــخ اقتنائهــا.

ذ)  العمالت ا�جنبية

بأســعار  الســعودي  بالريـــال  ا9جنبيــة  بالعمــالت  المعامــالت  تســجل 
أرصــدة  تحويــل  ويتــم  المعامــالت.  إجــراء  حيــن  الســائدة  التحويــل 
ــى  ــة المســجلة بالعمــالت ا9جنبيــة إل ــات النقدي الموجــودات والمطلوب
الريـــال الســعودي بأســعار التحويــل الســائدة بتاريــخ قائمــة المركــز 
المالــي. تــدرج كافــة فروقــات التحويــل فــي قائمــة الدخــل - عمليــات 
التأميــن والفائــض المتراكــم أو قائمــة الدخــل الشــامل - المســاهمون. 
وحيــث أن معامــالت الشــركة بالعمــالت ا9جنبيــة تتــم بشــكل أساســي 
تحويــل  عــن  الناجمــة  الخســائر  أو  ا9ربــاح  فــإن  ا9مريكــي،  بالــدوالر 

العمــالت ا9جنبيــة غيــر جوهريــة.

ض)  القطاعات التشغيلية

بتقديــم   / ببيــع  يقــوم  الشــركة  مــن  القطــاع جــزء أساســي  يعتبــر 
9ربــاح  عرضــة  يكــون  والــذي  أعمــال)،  (قطــاع  خدمــات  أو  منتجــات 
و9غــراض  ا9خــرى.  القطاعــات  وخســائر  أربــاح  عــن  تختلــف  وخســائر 
إداريــة، تتكــون الشــركة مــن وحــدات عمــل وذلــك حســب منتجاتهــا 

بشــأنها:  التقاريــر  رفــع  يتــم  قطاعــات  ثالثــة  ولديهــا  وخدماتهــا، 
قطاع طبـي، ويقوم بتغطية التأمين الصحي.  (1

قطاع تأمين المركبات.  (2
قطــاع الممتلــكات وضحايــا الحــوادث، ويشــمل تغطيــة الممتلكات   (3
والهندســة والبحــري والطيــران والطاقــة وكذلــك تأميــن الحــوادث 

العامــة. 
للمركبــات  الغيــر  تجــاه  المســؤولية  تأميــن  ويشــارك   - منافــذ   (4
التأميــن ا9خــرى. الخارجيــة والربــح مــن هــذه الشــريحة مــع شــركات 

ال تشمل القطاعات التشغيلية عمليات مساهمي الشركة.

مــع  تتماشــى  بطريقــة  التشــغيلية  القطاعــات  عــن  التقريــر  يتــم 
التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلــى رئيــس العمليــات بصفتــه صانــع القــرار 
تــم تحديــد رئيــس العمليــات الــذي يعتبــر مســئوالً عــن توزيــع المــوارد 
وتقويــم أداء القطاعــات التشــغيلية بصفتــه الرئيــس التنفيــذي الــذي 

يقــوم بإتخــاذ القــرارات االســتراتيجية.

لــم تحــدث أيــة معامــالت بيــن القطاعــات خــالل الفتــرة. وفــي حالــة توقــع 
حــدوث أيــة معاملــة، فأنهــا تتــم وفقــ5 9ســعار التحويــل بيــن قطاعــات 
ا9عمــال ، وتتــم بنفــس شــروط التعامــل مــع ا9طــراف ا9خــرى. تشــتمل 
إيــرادات ومصاريــف ونتائــج القطــاع علــى التحويــالت بيــن قطاعــات ا9عمال 

والتــي ســوف يتــم القضــاء علــى مســتوى القوائــم الماليــة  للشــركة.
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الممتلكات والمعدات، صافي   -4

ا�ثــاث و المبانيا�راضيبــآالف الرياالت السعودية
التركيبات

أجهزة 
الحاسب 

اyلي 
المركبات

ا�عمال 
الرأسمالية 

قيد 
التنفيـــذ

2015 
ا)جمالي

2014 
 ا)جمالي

التكلفة : 

153,03668,01971,61897,198581116,437406,889388,984 يناير

31,25752,32955,061-8,92312,149--إضافات 

--(131,283)---131,283-استبعادات/تحويالت

-------(37,156)

3153,036199,30280,541109,34758116,411459,218406,889 ديسمبر

ا)ستهالك المتراكم

133,029123,168-4,61656,92671,045442-1 يناير

13,9389,861-3,9953,3016,60636-المحّمل للسنة

146,967133,029-8,61160,22777,651478-31 ديسمبر

صافي القيمة الدفترية

-53,036190,69120,31431,69610316,411312,251في 31 ديسمبر 2015

273,860-53,03663,40314,69226,153139116,437في 31 ديسمبر 2014

ا)ستثمارات في الشركات الزميلة   -5

1)  عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

9,5585,377الرصيد في 1 يناير

4,3834,181الحصة في ا9رباح، (إيضاح 21)

-(339)توزيعات أرباح مستلمة

13,6029,558الرصيد في 31 ديسمبر 

إن حصة الشركة في الشركات الزميلة وغير المدرجة هي كما يلي (غير معدلة بنسبة الملكية):

نجم للخدمات التأمينية

الربح /اVيراداتالمطلوباتالموجوداتبلد التأسيسبــآالف الرياالت السعودية
(الخسارة)

نسبة الحصة 
المملوكة

8%221,83643,131215,76751,568المملكة العربية السعوديةكما في 30 سبتمبر 2015

8%165,14544,036245,34756,529المملكة العربية السعوديةكما في 30 سبتمبر 2014

بناء على احدث حساب متاح من ا)دارة •

تمارس الشركة تأثيرe هام5 على قرارات السياسات المالية والتشغيلية عن طريق تمثيلها في مجلس اVدارة.



التقرير السنوي 2015

58

إيضاحات حول القوائم المالية

المساهمون  (2

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

79,84364,048الرصيد في 1 يناير

19,44416,246الحصة في ا9رباح، (إيضاح 21)

(3,728)(12,422)توزيعات أرباح مستلمة

3,277(6,463)ارباح غير محققة من االستثمارات

80,40279,843الرصيد في 31 ديسمبر 

إن حصة الشركة في الشركات الزميلة و التي هي غير مدرجة هي كما يلي (غير معدلة بنسبة الملكية):

أ)  الشركة المتحدة للتأمين

الربح /اVيراداتالمطلوباتالموجوداتبلد التأسيسبــآالف الرياالت السعودية
(الخسارة)

نسبة الحصة 
المملوكة

50%208,49293,19270,30727,890البحرينكما في 30 نوفمبر 2015

50%212,42287,49064,20723,144البحرينكما في30 نوفمبر 2014 

بناء على احدث حساب متاح من ا)دارة •

ب)  وصيل لتوفير خدمات التطبيقات 

الربح /اVيراداتالمطلوباتالموجوداتبلد التأسيسبــآالف الرياالت السعودية
(الخسارة)

نسبة الحصة 
المملوكة

45%51,5323,94128,38912,697المملكة العربية السعوديةكما في 30 نوفمبر 2015

45%40,4815,25424,95411,300المملكة العربية السعوديةكما في30 نوفمبر 2014 

بناء على احدث حساب متاح من ا)دارة •

االستثمارات المتاحة للبيع  -6

1)  عمليات التأمين

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بعمليات التأمين من ا�تي:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

2,251,0252,295,303استثمارات في أسواق النقد المحلية واالقليمية واستثمارات ذات الدخل الثابت

582,916476,761استثمارات في أسواق ا9سهم المحلية واVقليمية وصناديق ا9سهم

-378,815استثمارات في أسواق  النقد ا9جنبية واستثمارات ذات الدخل الثابت

96,936-استثمارات في أسواق ا9سهم ا9جنبية وصناديق ا9سهم 

3,212,7562,869,000المجموع
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كانت الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع على النحو التالي:

اVجمالـــيأوراق مالية غير مدرجةأوراق مالية مدرجةبــآالف الرياالت السعودية

1,968,124-1,968,124كما في 1 يناير 2014

2,008,682-2,008,682مشتريات

(1,034,589)-(1,034,589)استبعادات 

(73,217)-(73,217)التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات

2,869,000-2,869,000كما في  31 ديسمبر 2014

2,869,000-2,869,000كما في 1 يناير 2015

3,884,438-3,884,438مشتريات

(3,414,683)-(3,414,683)استبعادات

(17,696)-(17,696)االنخفاض في قيمة االستثمارات

(108,303)-(108,303)التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

3,212,756-3,212,756كما في 31 ديسمبر 2015

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع على استثمارات منخفضة القيمة قدرها 26,965 مليون ريـال سعودي.

2)  المساهمون

تتكون االستثمارات المتاحة للبيع الخاصة بالمساهمين من ا�تي:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

1,875,1941,142,237إستثمارات في اسواق النقد المحلية واالقليمية واستثمارات ذات الدخل الثابت

246,636290,130استثمارات في اسواق ا9سهم المحلية واVقليمية وصناديق ا9سهم

311,823-استثمارات في اسواق  النقد ا9جنبية واستثمارات ذات الدخل الثابت

42,134303,365استثمارات في أسواق ا9سهم ا9جنبية وصناديق ا9سهم 

2,163,9642,047,555المجموع

كانت الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع على النحو التالي:

اVجمالـــيأوراق مالية غير مدرجةأوراق مالية مدرجةبــآالف الرياالت السعودية

1,716,489150,4211,866,910كما في 1 يناير 2014

665,01714,850679,867مشتريات

(374,913)(30,717)(344,196)استبعادات 

(124,309)-(124,309)التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

1,913,001134,5542,047,555كما في 31 ديسمبر 2014

1,913,001134,5542,047,555كما في 1 يناير 2015

2,829,3874,2852,833,672مشتريات

(2,460,496)(50,916)(2,409,580)استبعادات

(36,032)-(36,032)ا9نخفاض في قيمة االستثمارات

(220,735)(45,598)(175,137)التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

2,121,63942,3252,163,964كما في 31 ديسمبر 2015

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات منخفضة القيمة قدرها 51,914 مليون ريـال سعودي.
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المصاريف المدفوعة مقدم� والموجودات ا�خرى  -7

عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

88,47953,911مصاريف مدفوعة مقدم5 

423,083375,106موجودات أخرى

511,562429,017المجموع

الحركة في تكاليف االكتتاب المؤجلة، والعموالت غير المكتسبة، و أقساط التأمين غير المكتسبة، والمطالبات تحت التسوية  -8

أ)  تكاليف ا)كتتاب المؤجلة 

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

173,633163,680الرصيد في 1 يناير

472,199391,766مدفوع خالل السنة

(381,813)(436,588)مطفأة خالل السنة

209,244173,633الرصيد في 31 ديسمبر

ب)  عموالت غير مكتسبة

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

41,55450,697الرصيد في 1 يناير

103,09398,028عمولة مستلمة خالل السنة

(107,171)(93,623)عمولة مكتسبة خالل السنة

51,02441,554الرصيد في 31 ديسمبر

ج)  ا�قساط غير المكتسبة

2015

االجماليبــآالف الرياالت السعودية
حصة معيدي 

التأمين
الصافي

2,846,960(443,941)3,290,901الرصيد في 1 يناير 

6,421,452(1,123,816)7,545,268أقساط مكتتبة خالل السنة

(5,664,825)937,783(6,602,608)أقساط مكتسبة خالل السنة

3,603,587(629,974)4,233,561الرصيد في 31 ديسمبر

2014

االجماليبــآالف الرياالت السعودية
حصة معيدي 

التأمين
الصافي

2,358,061(489,328)2,847,389الرصيد في 1 يناير 

5,293,007(914,602)6,207,609أقساط مكتتبة خالل السنة

(4,804,108)5,764,097959,989أقساط مكتسبة خالل السنة

2,846,960(443,941)3,290,901كما في 31 ديسمبر



التقرير السنوي 2015

61

إيضاحات حول القوائم المالية

20152014

ا)جماليبــآالف الرياالت السعودية
المستحق 

من معيدي 
التأمين

اVجماليالصافي
المستحق 

من معيدي 
التأمين

الصافي

418,911(1,699,886)442,2772,118,797(1,200,247)1,642,524المطالبات تحت التسوية 

(77,995)-(77,995)(65,781)-(65,781)القيمة البيعية والتعويضات

779,359-1,043,468779,359-1,043,468مطالبات متكبدة وغير مبّلغ عنها

273,966-42,290273,966-42,290احتياطي عجز اقساط التأمين

1,394,241(1,699,886)1,462,2543,094,127(1,200,247)2,662,501الرصيد في 1 يناير

(3,591,439)983,392(4,574,831)(4,251,706)747,772(4,999,478)مطالبات مدفوعة 

3,659,452(483,753)4,143,9104,143,205(1,043,434)5,187,344مطالبات متكبدة 

1,462,254(1,200,247)1,354,4582,662,501(1,495,909)2,850,367الرصيد في 31 ديسمبر

442,277(1,200,247)365,0481,642,524(1,495,909)1,860,957المطالبات تحت التسوية 

(65,781)-(65,781)(88,643)-(88,643)القيمة البيعية للخردة واالستردادات

1,043,468-1,078,0531,043,468-1,078,053مطالبات متكبدة وغير مبّلغ عنها

42,290-42,290---احتياطي عجز أقساط التأمين

1,462,254(1,200,247)1,354,4582,662,501(1,495,909)2,850,367اVجمالي 

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية، صافي  -9

تتكون حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية من صافي المبالغ المستحقة من الجهات التالية:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

1,497,0591,201,397حصة معيدي التأمين من مطلوبات التأمين 

(1,150)(1,150)مخصص االنخفاض في القيمة

1,495,9091,200,247

يتوقــع، بشــكل كبيــر، اســتالم كافــة المبالــغ المســتحقة مــن معيــدي التأميــن خــالل اثنــى عشــر شــهرe مــن تاريــخ قائمــة المركــز المالــي. تحتســب 
حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات تحــت التســوية بالتناســب مــع طريقــة توزيــع المخاطــر المعنيــة. 

تم إدراج المبالغ المستحقة من معيدي التأمين المتعلقة بالمطالبات المدفوعة من قبل الشركة في الذمـم المدينـة، صافي (إيضاح 10). 

الذمم المدينة، صافي  -10

تتكون الذمم المدينة الخاصة بعمليات التأمين من صافي المبالغ المستحقة من الجهات التالية:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

1,451,9731,167,451حاملي وثائق تأمين

293,446186,166وكالء/ وسطاء 

145,601106,603طرف ذو عالقة (إيضاح رقم 25)

1,891,0201,460,220

202,269158,459ذمم معيدي التأمين المدينة

18,43612,817خطة خدمات إدارية

2,111,7251,631,496

(102,383)(168,146)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1,943,5791,529,113اVجمالي

د)  المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات
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كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كا�تي:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

102,383106,061الرصيد كما في 1 يناير

(3,678)65,763محمل/ (عكس) للسنة (إيضاح 22)

168,146102,383الرصيد كما في 31 ديسمبر

كانت حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كا�تي:

اVجماليبــآالف الرياالت السعودية
غير متأخرة 

السداد وغير  
منخفضة القيمة

أقل من
 30 يوم5

من
30-60 يوم5

من
 60-90 يوم5

أكثر من
90 يوم5

متأخرة
السداد ومنخفضة 

القيمة

20152,111,725875,837376,506144,75121,050152,778540,803

20141,631,4961,035,945162,14698,00015,258150,102170,045

تتكــون الذمــم المدينــة مــن عــدد كبيــر مــن العمــالء وشــركات تأميــن بشــكل أساســي فــي المملكــة العربيــة الســعودية باVضافــة إلــى شــركات 
تأميــن وإعــادة التأميــن بشــكل أساســي فــي أوروبــا. تشــتمل الذمــم المدينــة علــى مبلــغ قــدره 23 مليــون ريــال ســعودي (2014: 82 مليــون ريــال 
ســعودي) تســتحق بعمــالت أجنبيــة وبشــكل أساســي بالــدوالر ا9مريكــي. تتطلــب ا9حــكام والشــروط التــي تضعهــا الشــركة ســداد المبالــغ خــالل 
30 إلــى 90 يومــ5 مــن تاريــخ المعاملــة. تنــص الترتيبــات مــع معيــدي التأميــن عــادة علــى أن يتــم الســداد خــالل فتــرة زمنيــة معينــة متفــق عليهــا. 
باســتثناء ا9رصــدة البالغــة 720 مليــون ريــال ســعودي (2014 : 137 مليــون ريــال ســعودي)، المســتحقة مــن شــركة مملوكــة بنســبة كبيــرة مــن قبــل 
الحكومــة، ومبلــغ أخــر مســتحق مــن شــركة إعــادة تأميــن رئيســية قدرهــا 193 مليــون ريــال ســعودي (2014 : 87 مليــون ريــال ســعودي)، ال توجــد أيــة 
أرصــدة مســتحقة مــن أي جهــة فرديــة أو شــركة تزيــد عــن  4% (2014 : 6%) مــن الذمــم المدينــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 (2014: 10%). باVضافــة 

إلــى مــا تقــدم، تبلــغ نســبة أكبــر خمســة عمــالء غيــر حكومييــن 12% مــن الذمــم المدينــة القائمــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 (2014: %25).

الوديعة النظامية  -11

طبقــ5 للمــادة (58) مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التأميــن الصــادر عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي قامــت الشــركة بإيــداع 10% مــن رأس 
المــال وبمبلــغ وقــدره 100 مليــون ريــال ســعودي لــدى بنــك تــم اختيــاره مــن قبــل مؤسســة النقــد العربــي الســعودي. يتــم اVحتفــاظ بالوديعــة 

النظاميــة لــدى البنــك ا9هلــي التجــاري ويجــوز ســحبها بعــد الحصــول علــى موافقــة مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فقــط.

النقد ومايعادله  -12

1) عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

579,247467,868نقد في الصندوق ولدى البنوك

182,621232,682ودائع تحت الطلب و9جل

761,868700,550

2) المساهمون

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

46,7885,015نقد في الصندوق ولدى البنوك

16,06715,568ودائع تحت الطلب و9جل

62,85520,583

تحفــظ الودائــع النظاميــة والودائــع 9جــل لــدى مؤسســات ماليــة. تســتحق الودائــع الخاصــة بعمليــات التأميــن فــي 3 فبرايــر 2016، ويتحقــق عنهــا 
عمولــة بمعــدل قــدره 1.8% ســنوي5 كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 (2014: %1 ســنويا).
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13 - فائض عمليات التأمين وا�رباح المقترح توزيعها

فائض عمليات التأمين

تســتثمر عمليــات التأميــن فائــض أموالهــا طبقــ5 لمــا هــو موضــح باVيضاحيــن رقــم (5) و (6). تصنــف هــذه االســتثمارات كاســتثمارات متاحــة للبيــع 
وتقــاس بالقيمــة الســوقية مــا عــدا االســتثمارات فــي شــركات زميلــة. إن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لهــذه االســتثمارات كمــا فــي 31 ديســمبر 
2015 ال تعتبــر جــزءe مــن صافــي الفائــض المتــاح للتوزيــع علــى حاملــي وثائــق التأميــن. وعنــد بيــع هــذه االســتثمارات أو تحقيــق أربــاح أو خســائر، 

ســيتم إدراج هــذه ا9ربــاح والخســائر ضمــن قائمــة الدخــل - عمليــات التأميــن والفائــض المتراكــم.

توزيعات ا�رباح

يتــم توزيــع صافــي الدخــل مــن أنشــطة المســاهمين وفقــ5 للنظــام ا9ساســي للشــركة وقــرارات الجمعيــة العامــة. فــي 21 فبرايــر 2016 الموافــق 14 
جمــادي االول 1437هـــ اقتــرح مجلــس إدارة الشــركة توزيــع أربــاح نقديــة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2015 بمقــدار 1 ريــال ســعودي 
للســهم الواحــد بإجمالــي 100 مليــون ريــال ســعودي (2014: 145 مليــون ريــال ســعودي) إلــى المســاهمين. وســيتم التأكيــد علــى الموافقــة علــى 

التوزيعــات المقترحــة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة التــي ســتعقد فــي 21 مــارس 2016 الموافــق 17 جمــادي الثانــي 1437هـــ.

14 - مطالبات والمصاريف المستحقة والمطلوبات ا�خرى

عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

656,252717,216مبالغ مستحقة لحاملي وثائق التأمين 

339,055304,667مبالغ مستحقة لمصلحة الزكاة والدخل

69,69273,111عمولة مندوبي تسويق

81,34966,938مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

139,88082,953مصاريف مستحقة الدفع

11,7499,651برنامج االدخار

15,93412,743مخصص اVجازات

-49,087نصيب منافذ من توزيعات االرباح المستحقة

31,84628,984مطلوبات أخرى

1,394,8441,296,263

15 - احتياطي عمليات غير مستمرة

يتكون احتياطي العمليات غير المستمرة من البيانات التالية المتعلقة بأحد
أقسام الشركة الذي تم إقفاله خالل عام 1998:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

3,2033,203مطالبات تحت التسوية

8,0088,008احتياطي الخسائر

11,21111,211

يمثل احتياطي الخسائر، المبلغ المقدر من قبل اVدارة لصافي الخسائر المتعلقة
بالعمليات غير المستمرة. تتلخص حركة احتياطي الخسائر في ا�تي:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

8,0088,397الرصيد في 1 يناير

(173)-صافي المطلوبات المتكبدة خالل السنة

(216)-استرداد (إضافة) من احتياطي الخسائر

8,0088,008الرصيد في 31 ديسمبر
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فيما يلي تحليًال بنتائج العمليات غير المستمرة:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

--اVيرادات

-التكاليف والمصاريف

(216)-صافي المطالبات المتكبدة

(216)-مجموع التكاليف والمصاريف

(216)-(استردادات) إضافة من العمليات غير المستمرة

16- جدول تطوير المطالبات

يعكــس الجــدول أدنــاه، المطالبــات المتراكمــة المتكبــدة والتــي تشــتمل علــى المطالبــات المبلــغ عنهــا وكذلــك المطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا لــكل 
ســنة مــن ســنوات الحــوادث المتعاقبــة بتاريــخ كل قائمــة مركــز مالــي بمــا فــي ذلــك الدفعــات المتراكمــة حتــى تاريخــه. إن تطــور التزامــات التأميــن يوفــر مقياســ5 
ــر القيمــة النهائيــة للمطالبــات. تســعى الشــركة إلــى االحتفــاظ باحتياطيــات كافيــة تتعلــق بعمليــات التأميــن وذلــك لمواجهــة  لمقــدرة الشــركة علــى تقدي
التطــورات الســلبية للمطالبــات المســتقبلية، وكلمــا تطــورت المطالبــة وأصبحــت التكلفــة النهائيــة للمطالبــة أكثــر تأكيــدe، فــإن التطــورات الســلبية ســتقل 
ممــا يترتــب علــى ذلــك عكــس جــزء مــن االحتياطيــات المجنبــة فــي ســنوات الحــوادث الســابقة. ولالحتفــاظ باحتياطيــات كافيــة، ســتقوم الشــركة بتحويــل مبالــغ 
االحتياطيــات المعكوســة فــي ســنوات ســابقة إلــى احتياطيــات الحــوادث للســنوات الحاليــة حيــث أن تطــور المطالبــات ســيكون أقــل درجــة وهنــاك عــدم تأكــد 

أكبــر يتعلــق بالتكلفــة النهائيــة للمطالبــات. تحليــل المطالبــات التثليــث هــو نتيجــة ســنوات مــن الحــوادث التــي تمتــد لعــدد مــن الســنوات الماليــة.

2015

سنة الحادث                                             
بــآالف الرياالت السعودية

2010 
ا)جمالي20112012201320142015وما قبلها

تقدير تكلفة المطالبات النهائية
15,976,7332,521,9192,971,9864,917,1073,669,9094,862,126في نهاية سنة الحادث

16,197,6122,914,3083,978,9075,596,8184,120,395بعد سنة

15,831,7602,896,3674,016,7925,522,532بعد سنتين

15,821,5232,910,0804,021,777بعد ثالث سنوات

15,616,2262,908,120بعد أربع سنوات

15,592,786بعد خمس سنوات

15,592,7862,908,1204,021,7775,522,5324,120,3954,862,12637,027,736التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

(35,166,779)(3,746,886)(3,832,149)(5,350,381)(3,967,181)(2,857,827)(15,412,355)المدفوعات المتراكمة حتى ا�ن

180,43150,29354,596172,151288,2461,115,2401,860,957المطلوبات المعترف بها في قائمة المركز المالي

(88,643)الخردة والتعويضات

1,078,053مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

2,850,367مطالبات تحت التسوية واحتياطيات

2014

سنة الحادث                                             
بــآالف الرياالت السعودية

2009 
ا)جمالي20102011201220132014وما قبلها

تقدير تكلفة المطالبات النهائية
13,650,2392,369,6362,521,9192,971,9864,917,1073,669,909في نهاية سنة الحادث

13,607,0972,527,3552,914,3083,978,9075,596,818بعد سنة

13,670,2572,488,7962,896,3674,016,792بعد سنتين

13,342,9642,481,4952,910,080بعد ثالث سنوات

13,340,0282,492,869بعد أربع سنوات

13,123,357بعد خمس سنوات

13,123,3572,492,8692,910,0804,016,7925,596,8183,669,90931,809,825التقدير الحالي للمطالبات المتراكمة

(30,167,301)(2,978,906)(5,013,419)(3,930,954)(2,843,578)(2,457,226)(12,943,218)المدفوعات المتراكمة حتى ا�ن

180,13935,64366,50285,838583,399691,0031,642,524الخردة والتعويضات

(65,781)

1,043,468مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

42,290احتياطي عجز أقساط التأمين

2,662,501مطالبات تحت التسوية واحتياطيات
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17 - الزكاة
تم حساب مخصص السنة المالية وفق5 ل�ساس التالي:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

1,000,0001,000,000رأس المال

1,007,026820,524احتياطيات ومخصصات افتتاحية وتعديالت أخرى 

(737,498)(1,025,674)القيمة الدفترية للموجودات طويلة ا9جل 

981,3521,083,026

773,636602,974دخل السنة الخاضع للزكاة

1,754,9881,686,000الوعاء الزكوي

حيــث أن الوعــاء الزكــوي لهــذا العــام أكبــر مــن  الدخــل الخاضــع للــزكاة، فقــد تــم احتســاب الــزكاة بواقــع  %2.5 مــن الوعــاء الزكــوي لهــذا العــام. 
نشــأت الفروقــات بيــن النتائــج الماليــة والزكويــة بصــورة أساســية نتيجــة للمخصصــات غيــر المســموح بهــا عنــد احتســاب الدخــل الخاضــع للــزكاة.

كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر على النحو التالي:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

124,62698,399الرصيد في 1 يناير

43,87542,150المخصص خالل السنة

(15,923)(16,395)مدفوعات خالل السنة

152,106124,626الرصيد في 31 ديسمبر

الربوط الزكوية:

قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لمصلحة الزكاة والدخل ل�عوام من 2005 حتى 2014 ولم يتم إجراء الربوط النهائية بعد.

االعتراض:

قدمت الشركة اعتراض5 على ربط المصلحة لعامي 2005 و 2006 والذي أحيل إلى ديوان المظالم.

رأس المال:  -18

يبلــغ رأس مــال الشــركة المصــرح بــه والمدفــوع بمبلــغ وقــدره 1 مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 (2014: 1 مليــار ريــال  ســعودي) ويتكــون مــن 
100 مليــون ســهم بقيمــة 10 ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

2015

المدفوعالمصرح به والمصدربــآالف الرياالت السعودية

المبلغ بآالف الرياالتالمبلغ بآالف الرياالتعدد ا9سهم

53,370,407533,704533,704مملوكة من قبل عامة الناس

237,901237,901 23,790,178 المؤسسة العامة للتقاعد

22,839,445228,395228,395المؤسسة العامة للتأمينات اVجتماعية

100,000,0001,000,0001,000,000

2014

المدفوعالمصرح به والمصدربــآالف الرياالت السعودية

المبلغ بآالف الرياالتالمبلغ بآالف الرياالتعدد ا9سهم

53,370,407533,704533,704مملوكة من قبل عامة الناس

237,901237,901 23,790,178 المؤسسة العامة للتقاعد

22,839,445228,395228,395المؤسسة العامة للتأمينات اVجتماعية

100,000,0001,000,0001,000,000
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19-  االحتياطي النظامي

وفقــ5 لعقــد تأســيس الشــركة، والمــادة 70 (2ج) مــن الالئحــة التنفيذيــة لنظــام التأميــن الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي، تجنــب 
الشــركة احتياطــي نظامــي بنســبة %20 مــن صافــي الدخــل حتــى يتســاوى االحتياطــي مــع رأس المــال، هــذا التحويــل يحــدث مــرة واحــدة فــي 

آخــر الســنة. هــذا االحتياطــي غيــر متــاح حاليــ5 للتوزيــع علــى المســاهمين حتــى تصفيــة الشــركة.

20- إتفاقية مشاركة المنافذ

ــر 2015 والمتعلقــة بإلتــزام الطــرف  ــر 2015 مــع 25 شــركة تأميــن وذلــك فــي 13 يناي وقعــت شــركة إتفاقيــة مشــاركة المنافــذ والتــي تبــدأ فــي 1 يناي
الثالــث (منافــذ) لتأميــن الســيارات. تتمثــل الشــروط الرئيســية لهــذه اVتفاقيــة فيمــا يلــي:

تحصل الشركة على %15 أتعاب إدارية من صافي نتائج محفظة منافذ. •
تحصل الشركة على %4.25 من إجمالي االقساط المكتتب فيها لتغطية المصروفات غير المباشرة. •
يقسم صافي نتيجة محفظة منافذ بعد خصم البندين أعاله بالتساوي بين الشركة والمؤمنين ذات العالقة. •

21- إيرادات االستثمار، صافي

عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

متاح للبيع:

4,9063,707- توزيعات أرباح

6,45916,777- دخل عموالت

18,963 76,521 - ربح محقق من بيع استثمارات (إيضاح 30)

(497)(4,018)- رسوم استثمارات

4,3834,181الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي (إيضاح 5أ)

88,25143,131إيرادات االستثمار، صافي

المساهمون: 

متاحة للبيع:

5,0885,037- توزيعات أرباح

2,55715,110- دخل عموالت

5,056 2,910 - فروقات عمالت أجنبية

142,282 171,890 - ربح محقق من بيع استثمارات (إيضاح 30)

(3,319)(2,059)- رسوم استثمارات

19,44416,246الحصة في أرباح شركات زميلة، صافي (إيضاح 5 ب)

199,830180,412إيرادات االستثمار، صافي

22- المصاريف البيعية والتشغيلية

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

335,516267,793رواتب ومزايا

5,11813,995إيجار

12,231 11,661 تأمين وخدمات مرافق وصيانة

17,6036,872دعاية وإعالن

4,9112,982تدريب وتعليم

6,6294,536استهالك

3,3901,606اتصاالت

1,1741,147أدوات مكتبية وطباعة

(3,678)65,763مخصص (عكس) ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح 10)

21,38117,362أخرى

473,146324,846
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23- المصاريف العمومية وا)دارية ا�خرى

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

1,87316,587إيجار

12,0289,097تأمين وخدمات مرافق وصيانة

6,186 19,535 أتعاب مهنية

5,586 7,623 اتصاالت

7,3095,325استهالك

2,2863,165أدوات مكتبية وطباعة

7,4862,290تدريب وتعليم

9,7623,000الضرائب والترخيص

 - 8,302رسوم التكاليف غير المباشرة من منافذ

6,9975,673أخرى

83,20156,909

24- ربح السهم

تم إحتساب ربح السهم وذلك بقسمة صافي دخل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2015 و 2014 على عدد ا9سهم البالغة 100 مليون سهم.

25- المعامالت وا�رصدة مع ا�طراف ذات العالقة

فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع ا9طراف ذات العالقة خالل السنة وا9رصدة المتعلقة بها:

أرصدة مستحقة مدينة/ دائنة كما فيالمعامالت للسنة المنتهية في

2014 20142015 2015بــآالف الرياالت السعودية

كبار المساهمين

(2,877)(4,259)62,28616,147مبالغ المطالبات المدفوعة للمستشفيات المملوكة من قبل مساهمين رئيسيين

39,99642,4423,2773,432أقساط تأمين صحي مكتتبة

شركات زميلة

-520-792إدارة مطالبات

 - -1,8525,314مصاريف إيجار

(4,778)41,29121,9584,252رسوم شركة نجم

8,4907,7523,6632,425رسوم الشركة المتحدة للتأمين ومطالبات، صافي

شركات تسيطر سيطرة مشتركة أو أثرت بشكل كبير من ا9طراف ذات العالقة

136,691108,286168,199103,171أقساط التأمين الطبي المكتتبة

وفقــ5 لعقــد تأســيس الشــركة، يســتحق مجلــس اVدارة مكافــأة لــكل عــام تصــل إلــى %10 مــن ا9ربــاح المبقــاة مــن عمليــات المســاهمن، كمــا تــم تعريفهــا، 
وبنــاًء علــى قــرار مــن الجمعيــة العمومية.
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مكافآت وتعويضات  أعضاء مجلس ا)دارة وكبار المسؤولين التنفيذيين

يبيــن الجــدول التالــي الرواتــب والمكافــآت والبــدالت الســنوية التــي حصــل عليهــا أعضــاء مجلــس اVدارة وخمســة مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن 
للســنتين المنتهيتيــن فــي 31 ديســمبر 2015 و 2014.

أعضاء مجلس ا)دارة بــآالف الرياالت السعودية
(التنفيذيين)

أعضاء مجلس ا)دارة
(غير التنفيذيين)

كبار المسؤولين
التنفيذيين بما في ذلك الرئيس التنفيذي 

ومدير العمليات

2015

5,397 -  - رواتب وتعويضات

7441,889 - بدالت

365 -  - خطط تحفيزية

1,7943,250مكافأت سنوية

1,843 - مكافأت نهاية الخدمة

2,53812,744 - ا)جمالي

2014 - 

3,995 -  - رواتب وتعويضات

1,5651,495 - بدالت

657 -  - خطط تحفيزية

2,229 -  - مكافأت نهاية الخدمة

1,5658,376 -اVجمالي

26- القيمة العادلة ل�دوات المالية

القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يتــم بموجبهــا تبــادل موجــودات مــا أو ســداد مطلوبــات مــا بيــن أطــراف راغبــة فــي ذلــك وبشــروط تعامــل عادلــة. تتكــون 
الموجــودات الماليــة الخاصــة بالشــركة مــن النقــد ومــا يعادلــه، والذمــم المدينــة ، اVســتثمارات واVيــرادات المســتحقة، بينمــا تتكــون المطلوبــات الماليــة مــن 
الدائنيــن والمصاريــف المســتحقة الدفــع. إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ال تختلــف كثيــرe عــن قيمتهــا الدفتريــة بتاريــخ قائمــة المركــز 
المالــي. كانــت القيمــة العادلــة للمشــتقات المقتنــاة مــن قبــل الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 و 2014 غيــر جوهريــة بالنســبة للقوائــم الماليــة للشــركة.

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة: 

تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي عند تحديد القيمة العادلة ل�دوات المالية واالفصاح عنها. 

 -المســتوى ا9ول: قيــاس القيمــة العادلــة بإســتخدام ا9ســعار المتداولــة فــي ا9ســواق النشــطة لموجــودات ومطلوبــات مماثلــة (غيــر المعدلــة).
والقابلــة  ا9ول،  المســتوى  فــي  المدرجــة  المتداولــة  ا9ســعار  عــدا  مدخــالت  بإســتخدام  العادلــة  القيمــة  قيــاس  الثانــي:  -المســتوى 
ا9ســعار). مــن  (مشــتقة  غيــر  بصــورة  أو  ا9ســعار)  مثــل  (أي  مباشــر  بشــكل  كان  ســواء  والمطلوبــات  الموجــودات  بشــأن   للمالحظــة 

-المســتوى الثالــث: قيــاس القيمــة العادلــة باســتخدام مدخــالت للموجــودات أو المطلوبــات التــي ال تســتند علــى البيانــات القابلــة للمالحظــة فــي 
الســوق (مدخــالت غيــر قابلــة للمالحظــة).
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 يوضح الجدول التالي ا9دوات المالية المسجلة بقيمتها العادلة كما في 31 ديسمبر 2015 و 2014 حسب مستويات التسلسل الهرمي:

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى ا�ولبــآالف الرياالت السعودية

2015

موجودات مالية متاحة للبيع

1,557,5453,212,756 - 1,655,211-  حاملي وثائق التأمين

767,5162,163,964 - 1,396,448- المساهمون

2,325,0615,376,720 - 3,051,659المجموع

2014

موجودات مالية متاحة للبيع

1,121,8702,869,000 - 1,747,130-  حاملي وثائق التأمين

409,5552,047,555 - 1,638,000- المساهمون

1,531,4254,916,555 - 3,385,130المجموع

لم يكن هناك تحويالت بين مستويات القيمة العادلة خالل السنة.

تتكــون االســتثمارات المصنفــة ضمــن المســتوى الثالــث مــن صناديــق أســهم خاصــة وســندات ديــن. أســلوب التقييــم المســتخدم لقيــاس أحــدث قيمــة 
لصناديــق ا9ســهم الخاصــة هــو (صافــي قيمــة الموجــودات). يتــم احتســاب القيمــة العادلــة لصناديــق ا9ســهم الخاصــة علــى أســاس أحــدث صافــي 
موجــودات الصناديــق المفصــح عنهــا كمــا فــي تاريــخ المركــز المالــي. عــالوة علــى ذلــك تقيــد ســندات الديــن حســب القيمــة التــي تراهــا اVدارة كأفضــل 

تقديــر 9فضــل ســعر نهائــي، أي بالقيمــة العادلــة. تقــوم الشــركة ســنوي5 بإجــراء هبــوط لهــذه االســتثمارات.

الرصيد في
في الربح أو مبيعاتمشتريات1 يناير

الخاسرة
في الدخل

الشامل
 الرصيد في
31 ديسمبر

31 ديسمبر 2015

1,557,545(17,446)21,940(1,264,323)1,121,8701,695,504عمليات التأمين

767,516(65,437)56,539(761,926)409,5551,128,785مساهمون

2,325,061(82,883)78,479(2,026,249)1,531,4252,824,289ا)جمالي

31 ديسمبر 2014

1,121,870(13,246)14,902(612,120)365,6241,366,710عمليات التأمين

409,555(5,209)11,860(208,717)245,421366,200مساهمون

1,531,425(18,455)26,762(820,837)611,0451,732,910 اVجمالي

القطاعات التشغيلية  -27

ــم  ــة بالشــركة، اعتمــدت اVدارة القطاعــات التشــغيلية بشــأن أنشــطة الشــركة وموجوداتهــا ومطلوباتهــا. ت ــر الداخلي تمشــي5 مــع طــرق إعــداد التقاري
تحديــد المعلومــات المفصــح عنهــا فــي هــذا اVيضــاح علــى أســاس التقاريــر الحاليــة المقدمــة لرئيــس العمليــات بصفتــه صانــع القــرار. ال تشــمل موجــودات 
القطاعــات (بالنســبة لعمليــات التأميــن) علــى الممتلــكات والمعــدات والمدفوعــات مقدمــ5 والموجــودات ا9خــرى، والذمــم المدينــة - صافــي والنقــد 
ــف  ــى عمليــات المســاهمين، وأرصــدة إعــادة التأميــن الدائنــة، والمصاري ــات القطاعــات علــى المســتحق إل ــي ال تشــتمل مطلوب ــل. وبالتال والنقــد المماث
المســتحقة والمطلوبــات ا9خــرى، وبالتالــي تــم إدراجهــا ضمــن المطلوبــات غيــر المصنفــة. اليتــم اVفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات غيــر المصنفــة (بمــا 
فــي ذلــك مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا المتعلقــة با9قســاط المدينــة، واســتهالك الممتلــكات والمعــدات) إلــى رئيــس العمليــات بصفتــة 

صانــع القــرار ضمــن القطاعــات، ويتــم مراجعتهــا مركزيــ5.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

المجموعممتلكات وحوادثمنافذسياراتصحيبــآالف الرياالت السعودية

القطاعات التشغيلية
إجمالي اقساط التأمين المكتتبة:

 -  -  -  - 4,111,028إلزامي

 -  -  -  - 801,778غير إلزامي

4,912,8061,294,864195,3521,142,2467,545.268إجمالي مجموع أقساط التأمين المكتتبة

4,798,7581,294,864195,352132,4786,421.452صافي أقساط التأمين المكتتبة

4,287,8361,080,815157,550138,6245,664.825صافي أقساط التأمين المكتسبة

97,82093,623 - (4,391)194عموالت إعادة التأمين

(4,143,910)(25,087)(53,818)(751,661)(3,313,344)صافي المطالبات المتكبدة

(436,588)(44,988)(24,129)(141,696)(225,775)تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

(24,427) - (2,330)(12,612) - مصاريف فائض الخسارة

2,873 (9,485) -  - 2,873التغيرات في احتياطي عمليات التكافل

(134,597)(18,623)(9,986)(13,782)(92,206)مصاريف إكتتاب أخرى

(556,347)(85,364)(17,422)(124,521)(329,040)مصاريف عمومية وإدارية وتشغيلية وبيعية

465,452 330,53832,15249,86552,897الربح من عمليات التأمين

88,251أرباح االستثمارات

45,886إيرادات أخرى، صافي

(17,696)أعباء االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة لبيع

(49,087)حصة شركات التأمين في المنافذ

532,806الفائض من عمليات التأمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

المجموعممتلكات وحوادثسياراتصحيبــآالف الرياالت السعودية

القطاعات التشغيلية
إجمالي اقساط التأمين المكتتبة:

 -  -  - 3,522,741إلزامي

 -  -  - 632,330غير إلزامي

6,207,609 1,043,1931,009,345 4,155,071إجمالي مجموع أقساط التأمين المكتتبة

5,293,007 1,043,160137,703 4,112,144صافي أقساط التأمين المكتتبة

4,804,108 1,021,512141,991 3,640,605صافي أقساط التأمين المكتسبة

107,171 2,361103,172 1,638عموالت إعادة التأمين

(3,659,452)(64,873)(663,372)(2,931,207)صافي المطالبات المتكبدة

(381,813)(41,532)(141,259)(199,022)تكاليف اكتتاب وثائق التأمين

(24,773)(9,197)(13,283)(2,293)مصاريف فائض الخسارة

(2,696) -  - (2,696)التغيرات في احتياطي عمليات التكافل

(85,257)(10,566)(6,750)(67,941)مصاريف إكتتاب أخرى

(381,755)(81,289)(121,188)(179,278)مصاريف عمومية وإدارية وتشغيلية وبيعية

259,80678,02137,706375,533الربح من عمليات التأمين

43,131 أرباح االستثمارات

50,286 إيرادات أخرى، صافي

468,950 الفائض من عمليات التأمين 

يتــم تضميــن نتيجــة منافــذ فــي قطــاع التشــغيل الســيارات. لــم يتــم تقديمهــا بشــكل منفصــل كمــا هــو مبيــن فــي عــام  2015 القطاعــات   @
التشــغيلية كمــا تنتمــي تمامــا للشــركة.
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كما في 31 ديسمبر 2015

ممتلكات منافذسياراتصحيبــآالف الرياالت السعودية
المجموعوحوادث

القطاعات التشغيلية
موجودات - عمليات التأمين

529,268629,974 - 89,37711,329حصة معيدي التأمين من ا9قساط غير المكتسبة

1,479,6031,495,909 - 22416,082حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية، صافي

120,72564,9641,60021,955209,244تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

3,236,219استثمارات

1,943,579ذمم مدينة، صافي

1,585,681موجودات غير مصنفة

9,100,606مجموع الموجودات

مطلوبات وفائض - عمليات التأمين

2,860,161695,35738,027640,0164,233,561أقساط تأمين غير مكتسبة

906,262278,95224,5421,640,6112,850,367إجمالي مطالبات تحت التسوية واحتياطيات

44,75951,024 - 6,24124الدخل من عموالت غير مكتسبة

13,467احتياطي عمليات التكافل

1,952,187مطلوبات وفائض غير مصنف

9,100,606مجموع المطلوبات والفائض

كما في 31 ديسمبر 2014

المجموعممتلكات وحوادثسياراتصحيبــآالف الرياالت السعودية

القطاعات التشغيلية
موجودات - عمليات التأمين

8,0663,854432,020443,940حصة معيدي التأمين من ا9قساط غير المكتسبة

24627,2011,172,8001,200,247حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية، صافي

107,23147,88018,522173,633تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

2,888,419استثمارات

1,529,113ذمم مدينة، صافي

1,449,566موجودات غير مصنفة

7,684,918مجموع الموجودات

مطلوبات وفائض - عمليات التأمين

2,267,928474,058548,9143,290,900أقساط تأمين غير مكتسبة

1,077,703236,9561,347,8422,662,501إجمالي مطالبات تحت التسوية وإحتياطيات

4,4126437,07841,554الدخل من عموالت غير مكتسبة

16,340 -  - 16,340احتياطي عمليات التكافل

1,673,623مطلوبات وفائض غير مصنف

7,684,918مجموع المطلوبات والفائض
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28 - إدارة المخاطر 

أ)  مخاطر التأمين

 إن المخاطــر بموجــب عقــد تأميــن تمثــل المخاطــر بوقــوع حــادث مــا مؤمــن عليــه مــع عــدم التأكــد مــن حجــم وزمــن المطالبــة الناتجــة عــن ذلــك 
الحــادث. تتمثــل المخاطــر الرئيســية التــي تواجههــا الشــركة بموجــب هــذه العقــود فــي المطالبــات والمزايــا الفعليــة المدفوعــة التــي تزيــد 
عــن القيمــة الدفتريــة لمطلوبــات التأميــن. ويخضــع ذلــك لتكــرار وخطــورة المطالبــات والمزايــا الفعليــة المدفوعــة أكثــر مــن تلــك المقــدرة أصــًال 
ــع مخاطــر الخســائر علــى محفظــة كبــرى مــن عقــود  ــرات المخاطــر مــن خــالل توزي ــة ا9جــل. تتحســن تغي ــات طويل والتطــورات الالحقــة للمطالب
ــك تتحســن  ــر المتوقعــة. كذل ــج غي ــر فــي أي جــزء مــن المحفظــة وبالنتائ ــرe بالتغيي ــر تنوعــ5 ســتكون أقــل تأث التأميــن حيــث أن المحافــظ ا9كث
تغيــرات المخاطــر عــن طريــق اVختيــار والتطبيــق الحــذر Vســتراتيجية التأميــن والتعليمــات المتعلقــة بهــا وباســتخدام ترتيبــات إعــادة التأميــن. 
يتــم عمــل جــزء كبيــر مــن عمليــات إعــادة التأميــن المســندة علــى أســاس نســبي مــع االحتفــاظ بنســب تختلــف باختــالف فئــات التأميــن. تقــدر 
المبالــغ القابلــة ل�ســترداد مــن معيــدي التأميــن بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا تقديــر االفتراضــات المســتخدمة فــي التحقــق مــن مزايــا وثائــق 
التأميــن المعنيــة، وتعــرض فــي قائمــة المركــز المالــي كموجــودات إعــادة تأميــن. وبالرغــم مــن وجــود ترتيبــات إعــادة تأميــن لــدى الشــركة، فإنهــا 
غيــر معفــاة مــن إلتزاماتهــا المباشــرة تجــاه حملــة الوثائــق، وبالتالــي فإنهــا تتعــرض لمخاطــر اVئتمــان بشــأن عمليــات إعــادة التأميــن المســندة 
وذلــك بقــدر عــدم تمكــن أي مــن معيــدي التأميــن مــن الوفــاء بإلتزاماتــه بموجــب ترتيبــات إعــادة التأميــن. تتأثــر التزامــات مطالبــات التأميــن 
ــار بعــض االفتراضــات مثــل التغيــرات التشــريعية أو عــدم  بإفتراضــات مختلفــة وردت فــي اVيضــاح رقــم (2). ومــن غيــر الممكــن قيــاس حجــم آث

التأكــد مــن عمليــة التقديــر. 

ب)  مخاطر إعادة التأمين

علــى غــرار شــركات التأميــن ا9خــرى ولتقليــل المخاطــر الماليــة التــي قــد تنشــأ عــن مطالبــات التأميــن الكبيــرة، تقــوم الشــركة خــالل دورة أعمالهــا 
ــرام إتفاقيــات مــع أطــراف أخــرى 9غــراض إعــادة التأميــن. ولتقليــل تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة إفــالس شــركات إعــادة التأميــن،  ــة بإب العادي
تقــوم الشــركة بتقييــم الوضــع المالــي لمعيــدي التأميــن ومتابعــة تركيــز مخاطــر االئتمــان التــي قــد تنشــأ عــن مناطــق جغرافيــة والنشــاطات أو 
الظــروف االقتصاديــة المتشــابهه لمعيــدي التأميــن. يتــم اختيــار معيــدي التأميــن وفــق المعاييــر والتعليمــات التاليــة المحــددة مــن قبــل مجلــس 

إدارة الشــركة ولجنــة إعــادة التأميــن. تتلخــص هــذه المعاييــر فــي ا�تــي:

- الحــد ا9دنــى مــن تصنيــف إئتمانــي مقبــول صــادر عــن وكاالت تصنيــف عالميــة معتــرف بهــا مثــل («ســتاندرد آنــد بــورز») والــذي يجــب أال يقــل عــن 
(ب ب ب). 

- سمعة شركات إعادة تأمين معينة.

 - عالقة العمل الحالية والسابقة مع معيدي التأمين.

ويســتثنى مــن هــذه القاعــدة الشــركات المحليــة التــي ال تحمــل مثــل هــذا التصنيــف االئتمانــي، والتــي تقتصــر علــى الشــركات المســجلة 
والمعتمــدة مــن قبــل الجهــات المحليــة المنظمــة للتأميــن. إضافــة إلــى ذلــك، تقــوم الشــركة بإجــراء مراجعــة تفصيليــة للمتانــة الماليــة والخبــرات 
اVداريــة والفنيــة وا9داء التاريخــي، حيثمــا ينطبــق ذلــك، ومطابقــة ذلــك مــع قائمــة المتطلبــات المحــددة ســلف5 مــن قبــل مجلــس اVدارة ولجنــة 
إعــادة التأميــن قبــل الموافقــة علــى تبــادل عمليــات إعــادة التأميــن. اتفاقيــات إعــادة التأميــن المســندة ال تعفــي الشــركة مــن إلتزاماتهــا تجــاه 
ــه معيــدو  ــم يــوف ب ــذي ل حملــة الوثائــق، وبالتالــي تبقــى الشــركة مســئولة عــن الجــزء مــن المطالبــات تحــت التســوية المعــاد تأمينــه بالقــدر ال
التأميــن بإلتزاماتهــم بموجــب إتفاقيــات إعــادة التأميــن. وكمــا هــو مبيــن فــي اVيضــاح رقــم (9)، خفضــت الشــركة مطالباتهــا المســتحقة بالمبالــغ 
المتوقــع إســتردادها مــن معيــدي التأميــن كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وقدرهــا 1,5 مليــار ريــال ســعودي (2014: 1,2 مليــار ريــال ســعودي). لــم تــزد 

نســبة أي مــن معيــدي التأميــن عــن 22% مــن المبالــغ المتوقــع اســتردادها كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 (2014: 21%).  

حجم المطالبات وتكرارها:

يمكــن أن تتأثــر حجــم المطالبــات وتكرارهــا بالعديــد مــن العوامــل مثــل الكــوارث الطبيعيــة والفيضانــات، والكــوارث البيئيــة واالقتصاديــة، 
واضطرابــات الغــالف الجــوي، وتركيــز المخاطــر، وأعمــال الشــغب المدنــي ومــا إلــى ذلــك. تقــوم الشــركة بــإدارة هــذه المخاطــر مــن خــالل التدابيــر 

ــق اســتخدام ترتيبــات إعــادة التأميــن.  المبينــة أعــاله. حــددت الشــركة تعرضهــا 9حــداث الشــغب والكــوارث عــن طري

تركز أخطار التأمين:

تقــوم الشــركة بمراقبــة تركيــز مخاطــر التأميــن بشــكل أساســي حســب فئــات التأميــن. ويتــم التركيــز الرئيســي علــى القطــاع الصحــي. كمــا 
تقــوم الشــركة بمراقبــة تركيــز المخاطــر مــن خــالل  تقييــم المخاطــر المتعــددة المشــمولة فــي نفــس الموقــع الجغرافــي. بالنســبة لمخاطــر الــزالزل 
ــي المجــاورة، والتــي مــن  ــق والممتلــكات يعتبــر مبنــى معيــن والمبان والفيضــان، تصنــف مدينــة كاملــة كموقــع واحــد. وبالنســبة لخطــر الحري
الممكــن أن تتأثــر بواقعــة مطالبــة واحــدة كمــكان واحــد. وبالمقابــل بالنســبة للمخاطــر البحريــة، فــإن المخاطــر المتعــددة المشــمولة فــي رحلــة 
ســفينة واحــدة تعتبــر كخطــر واحــد عنــد تقييــم تركيــز المخاطــر. تقــوم الشــركة بتقييــم تركيــز التعــرض لمخاطــر التأميــن الفرديــة والتراكميــة 
وتضــع سياســة إعــادة التأميــن الخاصــة بهــا للحــد مــن التعــرض لهــا وجعلهــا فــي مســتويات مقبولــة للشــركة. تمــارس نشــاطها فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية فقــط، وبالتالــي، فــإن جميــع مخاطــر التأميــن تتعلــق بوثائــق التأميــن المكتتبــة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية.
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مصادر عدم التأكد من تقدير مبالغ المطالبات المستقبلية

 يتعلــق المصــدر الرئيســي لعــدم التأكــد مــن التقديــرات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي بتقويــم المطالبــات  تحــت التســوية، ســواًء تــم التبليــغ 
ــر  عنهــا أم ال، وتشــتمل علــى التكاليــف المتوقعــة لتســوية المطالبــات المتوقعــة. يتعيــن علــى اVدارة إبــداء قــدر كبيــر مــن الحكــم عنــد تقدي
المبالــغ المســتحقة لحاملــي وثائــق التأميــن الناتجــة عــن المطالبــات بموجــب عقــود التأميــن. تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة علــى افتراضــات 
تتضمــن درجــات متفاوتــة وربمــا كبيــرة مــن الحكــم وعــدم التأكــد، وأن الناتــج الفعليــة يمكــن تختلــف عــن تقديــرات اVدارة ممــا يترتــب علــى ذلــك 
إجــراء تغيــرات مســتقبلية فــي االلتزامــات المقــدرة. تســتخدم ا9حــكام النوعيــة لتفويــم المــدى الــذي ال تنطبــق فيــه االتجاهــات الســابقة فــي 
المســتقبل، علــى ســبيل المثــال : حــدث لمــرة واحــدة، والتغيــرات فــي عوامــل الســوق مثــل الــراي العــام بشــأن المطالبــات والظــروف االقتصاديــة. 
ــة علــى  ــة والتشــريعات الحكومي ــة مثــل القــرارات القضائي ــه العوامــل الخارجي ــر في ــذي يمكــن أن توث ــم المــدى ال كمــا تســتخدم ا9حــكام لتقوي
ــخ قائمــة المركــز  ــرات بشــأن التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المبلــغ عنهــا بتاري ــداء التقدي ــرات وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب إب التقدي
المالــي وكذلــك التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. تــم تبيــان تفاصيــل تقديــر 

المطالبــات واالحتياطيــات المتعلقــة بهــا فــي االيضــاح  (2هـــ) و االيضــاح (3ج).

العملية المستخدمة التخاذ قرار بشأن االفتراضات

 المقصــود مــن العمليــة المســتخدمة تحديــد االفتراضــات الحتســاب احتياطــي المطالبــات تحــت التســوية هــو أن يــؤدي إلــى تقديــرات محايــدة 
للنتيجــة ا9كثــر احتمــاالً أو المتوقعــة. طبيعــة العمــل تجعــل مــن الصعــب جــدe التكهــن بشــكل مؤكــد بالنتيجــة المحتملــة لمطالبــة معينــة 
والتكفلــة النهائيــة للمطالبــات المبلــغ  عنهــا. يتــم تقييــم كل مطالبــة مبلــغ عنهــا لــكل حالــة علــى حــدة مــع مراعــاة ظــروف المطالبــة، والمعلومــات 
ــة بانتظــام ويتــم تحديثهــا كلمــا  ــرات الحال ــة. وتتــم مراجعــة تقدي ــة التاريخيــة عــن حجــم المطالبــات المماثل المتوفــرة مــن جهــات المعاينــة وا9دل
توافــرت معلومــات جديــدة. يخضــع تقديــر المطالبــات المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا بدرجــة كبيــرة مــن عــدم التأكــد مقارنــة بتقديــر تكلفــة ســداد 
المطالبــات المبلــغ عنهــا للشــركة. وفــي مثــل هــذه الحالــة تكــون المعلومــات عــن حــادث المطالبــة متوفــرة. يأخــذ التقديــر بعيــن االعتبــار طريقــة 
االبــالغ عــن المطالبــات الســابقة وتفاصيــل برامــج إعــادة التأميــن. تــم تحديــد مطالبــات ا9قســاط بحيــث أن مجمــوع مخصصــات مطالبــات ا9قســاط 
(احتياطــي ا9قســاط غيــر المكتســبة واحتياطــي عجــز ا9قســاط نتيجــة اختبــار كفايــة المطلوبــات) يكــون كافيــ5 لخدمــة المصاريــف والمطالبــات 
المســتقبلية المتوقعــة والمحتمــل حدوثهــا لوثائــق التأميــن الســارية المفعــول بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. يتــم تحديــد المطلوبــات المســتقبلية 
المتوقعــة باســتخدام التقديــرات واالفتراضــات المعتمــدة علــى الخبــرة خــالل الفتــرة المنتهيــة مــن العقــود وتوقعــات ا9حــداث المســتقبلية والتــي 

يعتقــد بأنهــا ســتكون معقولــة. تــم تبيــان تفاصيــل تقديــر احتياطــي عجــز أقســاط التأميــن فــي االيضــاح  (2هـــ) و االيضــاح (3ج).

   تحليل الحساسية 

تعتقــد الشــركة أن مطلوبــات المطالبــات تحــت التســوية بموجــب عقــود التأميــن فــي نهايــة الســنة كانــت كافيــة. مــع ذلــك، فــإن المبالــغ غيــر 
مؤكــدة وقــد تختلــف المدفوعــات الفعليــة عــن مطلوبــات المطالبــات الــواردة بالقوائــم الماليــة. تتأثــر مطلوبــات مطالبــات التأميــن بافتراضــات 
متعــددة. وأنــه ليــس مــن الممكــن تحديــد أثــر بعــض المتغيــرات كالتغيــرات التشــريعية وعــدم التأكــد مــن التقديــرات. وعلــى أي حــال، تــم تحليــل 
آثــر التغيــرات فــي احياطيــات المطالبــات بعــد خصــم إعــادة التأميــن بنســبة 10% بصــورة مســتقلة لــكل فئــة مــن فئــات التأميــن مــع بقــاء كافــة 

االلتزامــات ا9خــرى ثابتــة. يعــزى ا9ثــر إلــى تغيــر المتغيــرات المســتقلة المتعلقــة بتحديــد احتياطيــات المطالبــات.

أثر التغيير في احتياطيات المطالبات +/- %10

حقوق المساهمينفائض العمليات قبل الزكاة

2014 20142015 2015بــآالف الرياالت السعودية

90,604107,74688,339105,052طبي

28,74120,97628,02220,451مركبات

16,10117,50415,69817,067ممتلكات وحوادث

135,446146,226132,059142,570

مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات

وتمثــل المخاطــر التــي تتذبــذب فيهــا قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتقلبــات فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق، أو ســعر الســوق للورقــة أو ا9داة، 
ــة، العــرض والطلــب للورقــة الماليــة، والســيولة، الســوق. يقــوم مجلــس اVدارة بالتأكــد علــى أن تكــون  التغيــر فــي اتجاهــات الســوق، أنشــطة المضارب
ــذي يحــدد فيــه مجلــس اVدارة التوجهــات وا9هــداف  ــة وتتماشــى مــع رأس المــال المتــاح. وفــي الوقــت ال مخاطــر الســوق الكليــة فــي مســتويات مقبول
ــار مختلــف التغيــرات  ــذي يقــوم بإعــداد التوقعــات التــي توضــح آث ــق لجنــة االســتثمار. وال ــق فري االســتراتيجية، فــإن مهمــة إدارة المخاطــر تقــع علــى عات
ــ�وراق الماليــة.   ــار الســليم ل ــق االختي ــة فــي الظــروف الســائدة فــي الســوق بشــأن التعــرض للمخاطــر. يتــم الحــد مــن هــذه المخاطــر عــن طري المحتمل
تحتفــظ الشــركة بمحفظــة متنوعــة وتقــوم بإجــراء مراقبــة منتظمــة للتطــورات فــي ا9ســواق المعنيــة. إضافــة إلــى ذلــك، تتــم مراقبــة التغيــرات التــي 
ــواع مــن  ــة أن ــي والتشــغيلي للشــركات المســتثمر فيها.تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالث ــى أســواق الســندات وا9ســهم وتحليــل ا9داء المال تطــرأ عل

المخاطــر وهــي: مخاطــر العمــالت، مخاطــر أســعار العمــوالت، ومخاطــر أســعار أخــرى.
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مخاطر العمالت

وتمثــل المخاطــر التــي تنشــأ عــن تذبــذب قيمــة أداة ماليــة مــا نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار تحويــل العمــالت ا9جنبيــة. إن غالبيــة ا9دوات الماليــة ضمــن 
محفظــة الســندات مســجلة بعمــالت مرتبطــة بالــدوالر ا9مريكــي ممــا يقلــل تعرضهــا لمخاطــر العمــالت إلــى أدنــى حــد.

فيما يلي التركيز الجغرافي الستثمارات الشركة:

عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

2,833,9412,772,061محلية / أقليمية

378,81558,163الواليات المتحدة االمريكية

19,388 - أوروبا

14,454 - الشرق ا9وسط

4,934 - باقي دولي العالم

3,212,7562,869,000

عمليات المساهمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

2,121,8301,248,109محلية / أقليمية

17,665480,634الواليات المتحدة االمريكية

6,161134,554أوروبا

18,308184,258باقي دول العالم

2,163,9642,047,555

تقوم الشركة بالتأكد بأن تكون مخاطر الخسائر الهامة متدنية بسبب التقلبات في أسعار الصرف.

مخاطر أسعار العموالت 

تقــوم الشــركة باالســتثمار فــي االوراق الماليــة ولديهــا ودائــع خاضعــة لمخاطــر أســعار العمــوالت. تمثــل مخاطــر أســعار العمــوالت، المخاطــر الناجمــة 
عــن التغيــرات فــي أســعار العمــوالت ممــا يــؤدي الــى تخفيــض العائــد الكلــي علــى االوراق الماليــة المرتبطــة بعمولــة ثابتــة. تقــوم الشــركة بالحــد 
ــه واالســتثمارات. إن  ــك بمراقبــة التغيــرات فــي أســعار العمــوالت فــي العمــالت المســجل بهــا النقــد ومايعادل مــن مخاطــر أســعار العمــوالت وذل
الزيــادة بواقــع 100 نقطــة أســاس فــي أســعار العمــوالت الفعليــة ســوف ينتــج عنــه تغيــر فــي خســارة أو ربــح الســنة بمبلــغ قــدره 22.72 مليــون ريــال 
ســعودي (2014: 14.89 مليــون ريــال ســعودي). فيمــا يلــي تحليــًال باســتثمارات الشــركة المرتبطــة وغيــر المرتبطــة بعمولــة، وتواريــخ اســتحقاقها 

كمــا فــي 31 ديســمبر:

موجودات عمليات التأمين

غير مرتبطة أكثر من 5 سنواتمن 1 - 5 سنواتاقل من سنةبــآالف الرياالت السعودية
ا)جماليبعمولة

2015376,299582,916273,8741,979,6673,212,756

2014471,709313,50585,0001,998,7862,869,000

موجودات عمليات المساهمين
2015650,000246,636142,1341,125,1942,163,964

2014215,822174,330228,0981,429,3052,047,555
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مخاطر ا�سعار ا9خرى

تمثــل مخاطــر ا9ســعار ا9خــرى التقلبــات فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســقبلية لــ�دوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق (ماعــدا 
المخاطــر الناتجــة عــن مخاطــر أســعار العمــوالت او مخاطــر العمــالت) ســواء كانــت هــذه التغيــرات عــن عوامــل خاصــة بالورقــة الماليــة أو الجهــة المصــدرة 
لهــا أو بأيــة عوامــل أخــرى مؤثــرة فــي كافــة ا9دوات الماليــة المماثلــة المتداولــة فــي الســوق. تبلــغ اســتثمارات  الشــركة 3 مليــار ريــال ســعودي (عــام 2014: 
3.4 مليــار ريــال ســعودي) يحتمــل أن يتعــرض لمخاطــر أســعار الســوق نتيجــة لعــدم التأكدمــن القيمــة المســقبلية 9وراق الماليــة المســتثمر  فيهــا. تقــوم 
الشــركة بالحــد مــن طبيعــة مخاطــر الســوق هــذه وذلــك بتنويــع محفظتهــا االســتثمارية والمتابعــة الجــادة للتطــورات فــي الســوق. فيمــا يلــي أثــر التغيــر 

االفتراضــي بمقــدار  10%  (زيــادة)  و10%  (انخفــاض) فــي أســعار الســوق لالســتثمارات علــى ربــح  الشــركة وحقــوق المســاهمين فيهــا:

ا�ثر على الدخل من التغير في السعرالقيمة العادلة
العمليات قبل الزكاة

التأثير على حقوق 
المساهمين

297,537 - 305,166+/- 10%31 ديسمبر 2015

334,239 - 342,809+/- 10%31 ديسمبر 2014

يســتند تحليــل الحساســية أعــاله علــى وضــع المحفظــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2015. وبالتالــي فــإن تحليــل الحساســية ال يعبــر بالضــرورة عــن أثــر 
التغيــرات المســتقبلية فــي قيمــة االســتثمارات المملوكــة مــن قبــل الشــركة علــى موجوداتهــا.

د) مخاطر ا)ئتمان

وتمثــل عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف ا�خــر لخســارة ماليــة. يتــم مــا نســبته 99% تقريبــ5 (2014 : %99 
تقريبــا) مــن عمليــات اVكتتــاب الخاصــة بالشــركة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية. بالنســبة لكافــة فئــات الموجــودات الماليــة المقتنــاة مــن قبــل 
ــة  الشــركة، عــدا تلــك المتعلقــة بإتفاقيــات إعــادة التأميــن المبينــة فــي البنــد (ب) أعــاله، تمثــل مخاطــر اVئتمــان القصــوى للشــركة القيمــة الدفتري
المفصــح عنهــا فــي القوائــم الماليــة بتاريــخ قائمــة المركــز المالــي. تقــوم الشــركة بالحــد مــن مخاطــر اVئتمــان المتعلقــة بالعمــالء وذلــك بوضــع حــدود 
ائتمــان لــكل عميــل، ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة. يعكــس الجــدول أدنــاه الحــد ا9قصــى لمخاطــر االئتمــان المتعلقــة ببنــود قائمــة المركــز المالــي: 

موجودات - عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

761,037699,814نقد لدى البنوك وودائع تحت الطلب و9جل

1,943,5791,529,113ذمم مدينة، صافي

652,686870,214اسثمارات متاحة للبيع

1,495,9091,200,247حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية صافي

423,083375,106موجودات أخرى

5,276,2944,674,494موجودات معرضة لمخاطر اVئتمان

3,824,3123,010,424موجودات غير معرضة لمخاطر اVئتمان

9,100,6067,684,918إجمالي الموجودات

موجودات - المساهمون:

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

62,85520,583نقد لدى البنوك وودائع تحت الطلب و9جل

100,000618,250اسثمارات متاحة للبيع

14,9595,607إيرادات استثمارات مستحقة

100,000100,000وديعة نظامية

277,814744,440موجودات معرضة لمخاطر اVئتمان

2,190,6921,509,148موجودات غير معرضة لمخاطر اVئتمان

2,648,5062,253,588إجمالي الموجودات
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تركز مخاطر االئتمان:

يتواجــد تركــز مخاطــر االئتمــان عندمــا تؤثــر التغيــرات فــي العوامــل اVقتصاديــة أو الصناعيــة علــى مجموعــة مــن ا9طــراف االخــرى، يعتبــر إجمالــي مخاطــر 
االئتمــان التــي يتعــرض لهــا هامــة بالنســبة Vجمالــي مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا الشــركة. تقــوم الشــركة بتنويــع محفظــة ا9دوات الماليــة الخاصــة 

بهــا، والدخــول فــي معامــالت مــع أطــراف أخــرى ذات مــالءة إئتمانيــة متنوعــة، وبالتالــي فإنهــا تقلــل مــن التركــزات الهامــة لمخاطــر االئتمــان.

و) مخاطر السيولة

وتمثــل الصعوبــات التــي قــد تواجههــا الشــركة فــي توفيــر ا9مــوال الالزمــة للوفــاء بالتعهــدات المتعلقــة بأدواتهــا الماليــة. يوجــد لــدى الشــركة نظــام 
إدارة نقــد مالئــم ، حيــث يتــم مراقبــة تحصيــالت ومدفوعــات النقــد اليوميــة ويتــم تســويتها بنهايــة اليــوم. عنــد االســثمار ، يكــون هنــاك اهتمــام وتركيــز 
علــى إختيــار الشــركات ذات التــداول النشــط. تقــوم الشــركة بــإدارة هــذه المخاطــر عــن طريــق الحفــاظ علــى اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة 

واســتثمار جــزء كبيــر مــن موجــودات الشــركة فــي موجــودات عاليــة الســيولة.

يعكس الجدول أدناه  تواريخ استحقاق  االلتزامات  التعاقدية غير المخصومة لدى الشركة:

تواريخ االستحقاق

مطلوبات عمليات التأمين

20152014

اVجماليبدون أجلاقل من سنةا)جماليبدون أجلاقل من سنةبــآالف الرياالت السعودية

313,900-502,579313,900 - 502,579أرصدة معيدي التأمين الدائنة

2,662,501-2,850,3672,662,501 - 2,850,367مطالبات تحت التسوية

11,211-11,21111,211 - 11,211احتياطي عمليات غير مستمرة

16,340-13,46716,340 - 13,467احتياطي عمليات التكافل

974,44081,3491,055,789924,65866,938991,596مطالبات ومصاريف مستحقة الدفع  ومطلوبات أخرى 

46,895-100,17646,895 - 100,176توزيعات الفائض المستحقة

4,452,24081,3494,533,5893,975,50566,9384,042,443مطلوبات مالية - عمليات التأمين

3,637,121-4,669,9663,637,121 - 4,669,966مطلوبات غير مالية - عمليات التأمين 

9,122,20681,3499,203,5557,612,62666,9387,679,564اجمالي مطلوبات - عمليات التأمين

مطلوبات المساهمين

20152014

اVجماليبدون أجلاقل من سنةا)جماليبدون أجلاقل من سنةبــآالف الرياالت السعودية

5,014 - 5,6435,014 - 5,643توزيعات أرباح مستحقة

1,434 - 1,6891,434 - 1,689مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

6,448 - 7,3326,448 - 7,332مطلوبات مالية - المساهمون

170,765 - 152,106170,765 - 152,106مطلوبات غير مالية - المساهمون

177,213 - 159,438177,213 - 159,438إجمالي مطلوبات - المساهمون
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ــة أو شــبه  ــة مــن نقدي ــات الماليــة أعــاله، قامــت الشــركة بالحفــاظ علــى موجــودات ســائلة والمكون Vدارة مخاطــر الســيولة الناتجــة عــن المطلوب
ــة وأوراق ماليــة حيــث يوجــد ســوق نشــط لهــذه الموجــودات. يمكــن بيــع هــذه الموجــودات بســهولة للوفــاء بمتطلبــات الســيولة. نقدي

ز) المخاطر التشغيلية

المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة المباشــرة أو غيــر المباشــرة الناجمــة عــن مجموعــة متنوعــة مــن العوامــل المتعلقــة بالعمليــات 
والتكنولوجيــا والبنيــة التحتيــة الداعمــة لعمليــات الشــركة ســواًء داخليــ5 داخــل الشــركة أو خارجيــ5 عنــد مقدمــي الخدمــات للشــركة، وكذلــك 
مــن عوامــل خارجيــة أخــرى غيــر مخاطــر االئتمــان، والســوق والســيولة مثــل تلــك التــي تنشــأ مــن المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة والمعاييــر 
المقبولــة عمومــ5 مــن ســلوك إدارة االســتثمار. تنشــأ المخاطــر التشــغيلية مــن جميــع أنشــطة الشــركة. إن هــدف الشــركة هــو إدارة المخاطــر 
التشــغيلية وذلــك لتحقيــق التــوازن بيــن الحــد مــن الخســائر الماليــة وا9ضــرار التــي قــد تلحــق بســمعتها مــع تحقيــق أهدافهــا االســتثمارية عــن 
طريــق تحقيــق عوائــد للمســتثمرين. تقــع المســؤولية ا9ساســية لتطويــر وتنفيــذ الرقابــة علــى المخاطــر التشــغيلية علــى عاتــق مجلــس اVدارة. 

هــذه المســؤولية تشــمل الرقابــة فــي المجــاالت التاليــة:
متطلبات الفصل المالئم للمهام بين مختلف الوظائف وا9دوار والمسؤوليات. •
متطلبات التسوية ومراقبة المعامالت. •
االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ا9خرى. •
توثيق عناصر الرقابة واVجراءات. •
متطلبات للتقييم الدوري للمخاطر التشغيلية التي تواجهها، ومدى كفاية اVجراءات الرقابية لمواجهة المخاطر التي تم تحديدها؛ •
المعايير ا9خالقية والعمل. •
التقليل من المخاطر، بما في ذلك التأمين عندما يكون فعاالً. •

ــإدارة  ــرة، وتشــجع التواصــل الفعــال المتعلقــة ب ــب والخب ــا يكفــي مــن التدري ــدى موظفــي الشــركة م ــه يوجــد ل ــا بالتأكــد بأن تقــوم اVدارة العلي
المخاطــر التشــغيلية.

29- إدارة رأس المال

تقــوم الشــركة بــإدارة رأس مالهــا للتأكــد بأنهــا قــادرة علــى االســتمرار فــي العمــل وفقــ5 لمــدأ االســتمرارية وااللتــزام بمتطلبــات رأس المــال الصــادر 
عــن الســلطات التشــريعية بخصــوص متطلبــات الســوق الــذي تعمــل فيــه، وزيــادة الفائــدة للمســاهمين مــن خــالل االســتخدام ا9مثــل لرصيــد 
الديــون وحقــوق الملكيــة. يتكــون هيــكل رأس مــال الشــركة مــن حقــوق الملكيــة العائــد إلى المســاهمين تضم دفعــت رأس المــال واالحتياطيات 
وا9ربــاح المرحلــة. وفقــ5 لتوجيهــات التــي وضعتهــا مؤسســة النقــد العربــي الســعودي فــي المــادة (66) والجدوليــن (3 و4) مــن الالئحــة التنفيذيــة 
لنظــام التأميــن والتــي تفصــل هامــش المــالءة المطلــوب الحفــاظ عليــه، يجــب علــى الشــركة االحتفــاظ بهامــش المــالءة المطلــوب بإعتمــاد ا9علــى 

مــن الطــرق الثالثــة التاليــة التــي نصــت عليهــا الالئحــة لنظــام التأميــن:
الحد ا9دنى لرأس المال 200 مليون ريال سعودي. •
هامش المالءة ا9قساط. •
هامش المالءة المطالبات. •

ا�رباح المحققة عن الموجودات المالية، صافي  -30

عمليات التأمين

2014 2015بــآالف الرياالت السعودية

ا9رباح المحققة عن الموجودات المالية المتاحة للبيع
76,52118,963- أوراق مالية

 ا9نخفاض في ا9صول المالية
 - (17,696)- اوراق مالية

58,82518,963ا�رباح المحققة من موجودات مالية، صافي

المساهمون
 ا9رباح المحققة عن الموجودات المالية المتاحة للبيع

125,517140,831- أوراق مالية

1,451 46,373 - سندات ديون

االنخفاض في ا9صول المالية
 - (36,033)اوراق مالية

135,857142,282ا�رباح المحققة من موجودات مالية، صافي
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31 - الجودة االئتمانية لالستثمارات

عمليات التأمين

التقييم2014التقييم2015بــآالف الرياالت السعودية

88,339استثمارات

ال ينطبق1,886,173 ال ينطبق1,977,151 استثمارات في أسواق النقد المحلية واVقليمية

أ409,127أ273,874استثمارات ذات الدخل الثابت محلية وإقليمية

ال ينطبق476,761ال ينطبق582,916استثمارات أسهم محلية وإقليمية

ال ينطبق - ال ينطبق378,815استثمارات ذات الدخل الثابت دولية

ال ينطبق96,939ال ينطبق-استثمارات أسهم دولية

3,212,7562,869,000اVجمالي

المساهمون

استثمارات

ال ينطبق313,312 ال ينطبق1,775,194 استثمارات محلية وإقليمية 9سواق المال

أ633,110أ100,000استثمارات في أسواق النقد المحلية واVقليمية

ال ينطبق290,130ال ينطبق246,636استثمارات ذات الدخل الثابت محلية وإقليمية

ال ينطبق485,867ال ينطبق - استثمارات ذات الدخل الثابت دولية

ال ينطبق325,136ال ينطبق42,134استثمارات أسهم دولية

2,163,9642,047,555اVجمالي

32 - االلتزامات المحتملة

أ) فــي 31 ديســمبر 2015، كان لــدى الشــركة التزامــات محتملــة تتعلــق بخطابــات اعتمــاد وضمــان صــادر مــن البنــوك نيابــة عنهــا قدرهــا 163 مليــون 
ريــال ســعودي (2014: 160 مليــون ريــال ســعودي) وذلــك خــالل الــدورة العاديــة 9عمــال الشــركة. 

ب) كمــا هــو الحــال بالنســبة لكبــار شــركات التأميــن، هنــاك قضايــا مقامــة ضــد الشــركة خــالل دورة أعمالهــا العاديــة. وبنــاًء علــى المشــورة 
القانونيــة المســتقلة، ال تتوقــع اVدارة بــأن النتيجــة النهائيــة لهــذه القضايــا ســيكون لهــا أثــر جوهــري علــى الشــركة أو مركزهــا المالــي.

33 - إعادة التصنيف 

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة للحسابات الرئيسية للتماشي مع العرض للسنة الحالية. تفاصيل تصنيف هي:

بآالف الرياالت السعوديةإلىمنالبنود

قائمة الدخل - عمليات التأمين 
97,363مصروفات البيع والتشغيلإجمالي المطالبات المدفوعةوالفائض المتراكم

34 -اعتماد القوائم المالية 

اعتمدت القوائم المالية من قبل مجلس اVدارة بتاريخ 28 ربيع الثاني 1437هـ (الموافق 7 فبراير 2016م).



www.tawuniya.com.sa



www.tawuniya.com.sa


