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 الضوابط واإلجراءات الداخلیة لتوزیع الفائض
 

 مقدمة

وني بغرض اإللتزام امین التعالعالمیة للتأ شركة یة التي سوف تطبقهایتمثل الغرض من هذا المستند في وصف اإلجراءات الداخل

 تسرى هذه السیاسةلتوزیع الفائض على حملة وثائق التأمین.  الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعوديبسیاسة توزیع الفائض 

 التالیةوالسنوات  م2015من السنة المالیة  بیانات المالیة المدققة السنویة اعتباًراعلى الفائض المستحق التوزیع بناء على ال

 .الالحقة

 
 جراءاتاإل

بما في ذلك (الهاتف المحمول،  الوثائق عند إصدار وثیقة التأمینتضمن الشركة حصولها على بیانات اإلتصال لكافة حملة  .1

قع على ت لحملة الوثائق) نموذج اعرف عمیلك""ر البیانات المكتملة (على سبیل المثال توفو العنوان، البرید اإللكتروني..إلخ)، 

فریق العملیات. یجب على فریق المبیعات بالتنسیق على  تقع قاعدة بیانات نظام الشركةة تحدیث یمسؤولأما  .عاتق فریق المبیعات

في هذا . م2015دثة لحملة الوثائق بكامل معلومات اإلتصال وذلك بنهایة حمع فریق العملیات ضمان وجود قاعدة بیانات م

جود أو و كتمال عدم اوفي حال . م2016إعداد تقریر في ینایر ة تقنیة المعلومات بدمساعبالمالیة  تقوم اإلدارة المالیةالجانب 

 .ستكمال البیاناتوا المعلومات المطلوبة سوف یتم في الحال إفادة فریق المبیعات وفریق العملیات به بغرض التحقق فيواقص ن

النسخة النهائیة سوف یتم التقدم بها . ذه السیاسةالمالیة بموجب التوجیه المبین في الملحق له دارةاإل توزیع الفائض من قبل سیتم .2

ورئیس الدائرة المالیة لمراجعتهم قبل مراجعة الرئیس المالي. سوف یتم التوقیع على مراجعة إلى رئیس قسم التخطیط المالي وال

 من قبل الرئیس المالي والرئیس التنفیذي.  توزیع الفائضمستند 

توزیع ع الخارجي للمراجعة قبل البدء في وعرضها على المراجلفائض قائمة مفصلة بقوائم وطریقة حساب اسوف یتم توفیر  .3

 الفائض.

ساب مصرفي حأي فائض ناتج عن مثل هذه المراجعة والذي یتم التحقق منه من قبل المراجع الخارجي سوف یتم تحویله إلى  .4

 .توزیعهالمراد الفائض المبلغ ساب مصرفي منفصل إلیداع حمنفصل. سوف تقوم العالمیة بفتح 

 للحساب. يعلى أساس سنو ویتم تفصیل الفائض  دارة المالیةاإل قبل لهذا الحساب منیتم إعداد تسویة بنكیة في نهایة كل شهر  .5

ول توزیع الفائض ومنهجیة الشركة ح ،خطابأو  ،، البرید اإللكترونية الوثائق من خالل الرسائل القصیرةتقوم الشركة بإفادة حمل .6

جتماع الجمعیة العامة الذي تمت الموافقة فیه على البیانات المالیة یوم عمل من تاریخ ا 15وذلك خالل  لتوزیع مبلغ الفائض

 .المدققة السنویة

 سوف تقوم الشركة بإخطار حملة الوثائق غیر المستحقین لتوزیع الفائض بنفس الطریقة المبینة أعاله. .7
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 طلب حسم من مبلغ/ نقدي أو شیك مصرفي/ حوالة مصرفیة أوإما ئض الفا ستالما طریقةختیار یكون لحملة الوثائق الحق في ا .8

. وفي عدم وجود مثل هذا الطلب، یكون من حق ایً ختیار من قبل حامل الوثیقة كتاب. سوف یتم التقدم باالمبالغ التجدید المستحقة

 .)9في البند (ختیار طریقة التسویة كما هومبین الشركة ا

وبالتالي   السنة التي بدأت فیها عن ، بغض النظر ویة كافة أقساط التأمین المستحقةإلى تستخضع حصة العمیل من الفائض  .9

 .ستقطاعها من األقساط المستحقةایمكن 

 یكون للشركة الخیارات التالیة لتوزیع دفعة الفائض:  .10

 ؛ أوفي شكل إشعار دائن، الستقطاعه مقابل القسط المستقبلي •
 اشرة لحامل وثیقة التأمینشیك/ حوالة مصرفیة یتم ارسالها مب •

  .حوالة مصرفیة /یتم ارساله بشیك لن لایر سعودي 500ئض األقل من مبلغ الفا
، لایر سعودي 500المبلغ أقل من ستالم مبلغ الفائض حتى وٕان كان التأمین الحضور لمكاتب الشركة ال ختار حامل وثیقةإذا ا  .11

 خمسة أیام عمل من تاریخ اإلخطار.تقوم الشركة بالدفع بشیك لمثل ذلك المبلغ خالل 

جتماع الجمعیة العامة الذي تمت الموافقة فیه على البیانات المالیة بما یتماشى الفائض خالل ستة شهور من تاریخ ا یتم توزیع  .12

 مع الئحة توزیع الفائض. 

 
 السجالت وحفظ الدفاتر

 اصة بمؤسسة النقد العربي السعودي.الخ لتزامها بسیاسة توزیع الفائضحتفظ الشركة بسجالت كافیة لتبین ات  .13

في عملیة التوزیع المرفقة في الملحق والتي تتضمن متطلبات  مستخدمة في التوزیع للفائض كما هو مشار إلیهكافة الملفات ال  .14

 توزیع الفائض بموجب سیاسة توزیع الفائض الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي سوف تكون نفسها كما هي مستخدمة

 المدققة. في إعداد البیانات المالیة السنویة

الذي یظهر في م مقارنته مع مبلغ الفائض تت ،حساب مصرفي منفصلوالذي تم تحویله إلى مبلغ الفائض الموزع ألي سنة   .15

 السنویة المدققة ألي سنة معینة. البیانات المالیة

توزیع الفائض الصادرة عن مؤسسة النقد  مان اإللتزام بسیاسةاإلجراءات لضیقوم رئیس المراجعة الداخلیة بمراجعة الضوابط و   .16

 العربي السعودي.

مبلغ الفائض غیر المستلم ألكثر من خمسة سنوات یتم إدراجه في بیان الدخل لعملیات التأمین. تحتفظ الشركة بسجالت الفائض   .17

للحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي  ، یجب أن تسعى الشركةعشرة سنوات. بعد مرور عشرة سنواتالمستحق الدفع لمدة 

 السعودي للتعامل في بیان الدخل لعملیات التامین مع أیة مبالغ غیر مستلمة.

صلت الشركة على التصریح الكتابي بذلك من قبل حیمكن أن تقوم الشركة بدفع مبلغ الفائض إلى مؤسسات خیریة معتمدة إذا   .18

 حامل وثیقة التأمین. 
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 ملحق
 

 سیاسة توزیع الفائض" الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودياب توزیع الفائض بموجب "عملیة حس
 

 ت مناقشتها في األقسام التالیة:العناصر الرئیسیة للحساب كما تم
 

 إجمالي األقساط المكتسبة .أ

المعادلة  حالعملیة. توض حتسابه كخطوة أخیرة فيبعد اوالتي یتوجب فیها توزیع الفائض لكل سنة إجمالي األقساط المكتسبة 
 –غیر المكتسبة كما في تاریخ البدایة  إجمالي األقساط المكتسبة + إجمالي األقساط التالیة المكون إلجمالي األقساط المكتسبة:

 اإلغالق.غیر المكتسبة عند  إجمالي األقساط
 بة یجب القیام بالخطوات التالیة:غرض الحصول على إجمالي األقساط المكتسل

 وسنة قبلها. للسنةیو) الخاضعة للتوزیع  اة وتشغیل سجالت األقساط ( بر إدار  .1
عتبار إعادة به على وثائق التأمین من خالل تطبیق األسعار المعمول بها مع الوضع في اإل ساب صافي المبلغ المحتفظح .2

 التأمین االختیاریة.
 .من الملف یدوًیاتوزیع لال تخضع ل من شركات أخرىستبعاد إعادة التأمین ا .3
، حیث أنها % أو أقل من ذلك1به  التي لدیها صافي مبلغ محتفظالقائمة على أسلوب الواجهة) (ستبعاد وثیقة التأمین ا .4

 من الملف. یدوًیا، وذلك فائضلیست مؤهلة لتوزیع ال
السلبیة وبموافقة من فریق  من خالل المراجعة الیدویة لسجل األقساط للمبالغ یدوًیاستبعاد وثائق التأمین الملغاة المحددة ا .5

 المبیعات وفریق العملیات.
 إلىوجود مثل هذه الوثیقة تتم إضافتها  ، وفي حالبحث عن أیة وثائق تأمین هندسي والتي یكون لها عمر أكثر من سنتینلا .6

 سجل أقساط التأمین.
(مجموعة ركات إضافة عمود آخر للش الحسابات.الوثائق المتبقیة في سجل األقساط هي الوثائق المؤهلة إلجراء المزید من  .7

داء لتصنیفها مًعا والنظر لآل أسماء مؤمن علیهم مختلفة في نفس المجموعة وذلك لوثائق التأمین الصادرة بموجب )شركات
 مسموح به بموجب سیاسة توزیع الفائض الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. على مستوى موحد كما هو

غیر المكتسبة  للمدة الحالیة والتي تعتبر فعلًیا إغالق احتیاطي األقساط یاطي األقساط غیر المكتسبة یدوًیاحتایجب احتساب  .8
قساط غیر المكتسبة للفترة األضافتها في الملف، بجانب إجراء حساب یدوي إلغالق إحتیاطي للسنة السابقة والتي سبق إ

 الحالیة. یوفر التقریر تلك القیم على مستوى وثیقة التأمین. الحالیة وأخیرًا إجمالي األقساط المكتسبة للسنة
    

  



 شركة العالمیة للتأمین التعاوني
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 توزیع الفائض على حملة الوثائقسیاسة 
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 إجمالي المطالبات المتكبدة .ب

" تقریر سبب الخسارة" من نظام هایبریون على أساس السنة المالیة للحصول على إجمالي المطالبات المتكبدة لكل  على الحصول
 وثیقة تأمین.

 
 قاعدة البیانات الموحدة إلجراء الخطوات التالیة في الحساب  .ج

إعداد تقریر إجمالي المطالبات المتكبدة مع تقریر األقساط من خالل تضمین قیمة المطلبات المتكبدة في تقریر األقساط  .1
 اًسا لذلك.اب) مع جعل رقم وثیقة التأمین أس-لوك-كسل ( فيا شرائحجدید تتم إضافته من خالل  وذلك في عمود

إلخ المتعلقة بوثائق التأمین ات المتكبدة ولكنها لیست مدرجة واحتیاطي إیداع أقساط التأمین...حتیاطي المطالباتخصیص  .2
في اإلعتبار مع الوضع  قساط المكتسبة وٕاجراء التعدیل متى ما كان ضرورًیامال على أساس إجمالي األعفي إطار فئة األ

لملف وٕاعمال كتواریة ألي مخصص معین، ویتم ذلك من خالل إضافة عمود جدید في ااال معدالت الخسارة والمدخالت
 النماذج/ التعدیالت.

حتیاطي واحتیاطي المطالبات المتكبدة ولكنها لیست مدرجة اإجمالي المطالبات المتكبدة بعد تخصیص ( حساب معدل الخسارة .3
 .)إیداع أقساط التأمین/ إجمالي األقساط المكتسبة

 %.70تي بها معدالت خسارة أكثر من ال مجموعة شركات)للشركات (مین وثائق تأ وثائق التامین تلك أو ستبعادا .4
ي المطالبات المتكبدة بعد إجمال -إجمالي األقساط المكتسبة قة (ححتساب صافي المساهمة لبقیة وثائق التأمین المستا .5

 .)طي إیداع أقساط التأمین...إلخالمتكبدة ولكنها لیست مدرجة واحتیا حتیاطي المطالباتتخصیص ا
 إجمالي المساهمة على كل وثائق التأمین÷ المساهمة لكل وثیقة تأمین (حتساب الفائض لكل حامل وثیقة تأمین مستحقة ا .6

 .)إجمالي الفائض المتاح للتوزیع× 


