
مرحلة الإكتتاب الأولى: من يوم الثالثاء 1436/08/22هـ )املوافق 2015/06/09م(

                   اإلى يوم اخلمي�س 1436/09/01هـ )املوافق 2015/06/18م( 

مرحلة الإكتتاب الثانية: من يوم الأحد 1436/09/04هـ )املوافق 2015/06/21م(

                   اإلى يوم الثالثاء 1436/09/06هـ )املوافق 2015/06/23م(

اأو »ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية  اإليها فيما بعد بـ »�سايكو«  ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )وي�سار 
تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/60 بتاريخ 1427/9/18هـ املوافق 2006/10/11م، وم�سجلة يف مدينة الريا�ض باململكة 
راأ�ض مال  يبلغ  املوافق 2007/08/21م،  بتاريخ 1428/08/07هـ  التجاري رقم 1010237214  ال�سجل  ال�سعودية حتت  العربية 
)»الأ�سهم«(،  �سهم  ع�سرة ماليني  اإلى )10.000.000(  مق�سمه  �سعودي  ريال  مليون  مائة  حاليا )100.000.000(  ال�سركة 
بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد )وي�سار اإلى كل منها بـ »ال�سهم احلايل« واليها جميعها بـ »الأ�سهم 

احلالية«( وهي مدفوعة القيمة بالكامل.

)املوافق  1432/01/12هـ  بتاريخ  املنعقد  اإجتماعة  يف  ال�سادر   )23( رقم  قراره  مبوجب  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  اأو�سى 
2010/12/18م( بزيادة راأ�ض مال ال�سركة من ) 100.000.000( مائة مليون ريال اإلى )250.000.000( مائتان وخم�سون 
مليون ريال اأي بن�سبة زيادة قدرها 150% من راأ�ض مال ال�سركة احلايل وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. 
كما جدد جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/08/25هـ )املوافق 2014/06/23م( التو�سية مبتابعة اإجراءات زيادة 
راأ�ض املال. وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/08/13هـ )املوافق 2015/05/31م( على تو�سية جمل�ض 

الإدارة بزيادة راأ�ض مال ال�سركة. 

امل�ساهم الكبري يف ال�سركة هي ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �ض.م.ب )م( )»امل�ساهم الكبري« و »ال�سريك الإ�سرتاتيجي«( 
وهي متتلك 30% من اأ�سهم راأ�ض مال ال�سركة.

يتمثل الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية )»الكتتاب«( يف طرح  15.000.000 �سهم عادي )»اأ�سهم حقوق الأولوية« اأو »الأ�سهم 
من  ال�سركة  مال  راأ�ض  لزيادة  وذلك  الطرح«(  )»�سعر  الواحد  لل�سهم  �سعودية  ريالت   )10( يبلغ  طرح  ب�سعر  اجلديدة«( 

100.000.000 ريال اإلى 250.000.000 ريال متثل زيادة قدرها 150% من راأ�ض مال ال�سركة احلايل.

مت التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية )»متعهد التغطية«( ف�ساًل راجع ق�سم التعهد بتغطية الكتتاب ملزيد من 
التفا�سيل. و�سوف ت�ستخدم ال�سركة �سايف متح�سالت الكتتاب )»�سايف املتح�سالت«( لالحتفاظ باحلد الأدنى لهام�ض املالءة 

املالية لل�سركة )ف�سال راجع ق�سم »متح�سالت الكتتاب«(. 

اأولوية«(  اإليها جمتمعة بـ»حقوق الأولوية« ومنفردة بـ»حق  �سوف يتم اإ�سدار حقوق الأولوية كاأوراق مالية قابلة للتداول )وي�سار 
للم�ساهمني املقيدين ب�سجل م�ساهمي ال�سركة كما بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/08/13 
هـ )املوافق 2015/05/31م( )»تاريخ الأحقية«( )وي�سار اإليهم جمتمعني بـ»امل�ساهمني املقيدين« ومنفردين بـ»امل�ساهم املقيد«( 
على اأن تودع تلك احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين بعد يومني من تاريخ الأحقية بعدد )3( حقوق لكل )2( �سهم قائم من 

اأ�سهم ال�سركة، ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد عادي جديد، وذلك ب�سعر الطرح.

و�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية 
)»تداول« اأو »ال�سوق«( خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/08/22هـ )املوافق 2015/06/09م(، وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم 

اخلمي�ض 1436/09/01هـ)املوافق 2015/06/18م( )»فرتة التداول«(. 

�سيتم الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:

)اأ( مرحلة الإكتتاب الأولى )املرحلة الأولى(: تبداأ يوم الثالثاء 1436/08/22هـ)املوافق 2015/06/09م(، وت�ستمر حتى نهاية 
يوم اخلمي�ض 1436/09/01هـ)املوافق 2015/06/18م( )»مرحلة الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط 
ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد 
انعقاد اجلمعية و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة 
يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية )»فرتة التداول«(، والتي 
ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية خاللها. وي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون 

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(

�سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست وفقا للمر�سوم امللكي رقم م/60 بتاريخ 1427/09/18 هـ )املوافق 10/11/ 2006م(. ال�سجل التجاري رقم 1010237214 بتاريخ 1428/08/07هـ )املوافق 08/21/ 2007م(.

طرح)15.000.000( خم�سة ع�سر مليون �سهم عادي ب�سعر اإ�سدار يبلغ 10 ريالت �سعودية كقيمة اإ�سمية لل�سهم عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية لزيادة راأ�ض مال ال�سركة مببلغ  )150.000.000( مائة وخم�سون مليون ريال اأي بن�سبة زيادة قدرها 150% من راأ�ض 
املال احلايل.

الإكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية بعد �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب بهذه ال�سهم الإ�سافيه الناجتة عن �سراء 
احلقوق اجلديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

حتى  وت�ستمر  2015/06/21م(،  )املوافق  1436/09/04هـ  الأحد  يوم  تبداأ  الثانية(:  )املرحلة  الثانية  الإكتتاب  مرحلة  )ب( 
نهاية يوم الثالثاء 1436/09/06هـ )املوافق 2015/06/23م( )»مرحلة الكتتاب الثانية«(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق 
اإليهم جمتمعني  الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول، )وي�سار 
الأولوية يف هذه  بالكتتاب. ل ميكن تداول حقوق  امل�ستحق«( مبمار�سة حقهم  بـ«ال�سخ�ض  امل�ستحقني« ومنفردين  بـ»الأ�سخا�ض 

املرحلة.

)»اجلهات  امل�ستلمة  اجلهات  فروع  من  فرع  اأي  لدى  لالكتتاب  والثانية  الولى  املرحلتني  كلتا  يف  الكتتاب  طلبات  تقدمي  يتم 
امل�ستلمة«( املو�سحة يف ال�سفحة )ك( من ن�سرة ال�سدار هذه.

والثانية ف�سوف تطرح  الولى  الإكتتاب  املتبقية«( يف مرحلتي  فيها )»الأ�سهم  الكتتاب  يتم  اأ�سهم جديدة مل  اأي  بقاء  ويف حال 
املوؤ�س�سات  تلك  تقوم  اأن  على  الإ�ستثمارية«(  بـ«املوؤ�س�سات  لهم  )وي�سار  املوؤ�س�سي  الطابع  ذوي  من  امل�ستثمرين  من  عدد  على 
الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �سراء لالأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم الأحد 
1436/09/12هـ)املوافق  بتاريخ  التايل  اليوم  من  �سباحًا   10:00 ال�ساعة  وحتى  2015/06/28م(  )املوافق  1436/09/11هـ 
ال�ستثمارية  للموؤ�س�سات  املتبقية  الأ�سهم  تخ�سي�ض  و�سيتم  املتبقي«(.  )»الطرح  بـ  الطرح  هذا  اإلى  وي�سار  2015/06/29م(. 
ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  على  بالتنا�سب  الأ�سهم  تخ�سي�ض  يتم  اأن  على  فالأقل  الأقل  ثم  �سعرًا  العلى  للعر�ض  الأولوية  باإعطاء 
ت�سديد  يتم  و�سوف  باملثل.  ومعاملتها  املتبقية  لالأ�سهم  ا�سافتها  ف�سيتم  الأ�سهم،  لك�سور  بالن�سبة  اأما  العر�ض.  نف�ض  تقدم  التي 
اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة وتوزع متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على 

م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه 1436/09/22هـ )املوافق 2015/07/09م(. 

الذي  التغطية  ملتعهد  ال�سهم  هذه  تخ�سي�ض  يتم  ف�سوف  الإ�ستثمارية  املوؤ�س�سات  قبل  من  م�سرتاة  غري  اأ�سهم  وجود  حال  ويف 
�شوف يقوم ب�شرائها ب�شعر االكتتاب )للمزيد من التفا�شيل راجع الق�شم اخلا�ص بـ »�شروط وتعليمات االكتتاب«(. وبعد اكتمال 
اأ�سهم  عدد  و�سيبلغ  �سعودي  ريال  مليون(  وخم�سون  )مائتان   250.000.000 ال�سركة  مال  راأ�ض  ي�سبح  �سوف  الكتتاب  عملية 
ال�سركة 25.000.000 )خم�سة وع�سرون مليون( �سهم. و�سيتم ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب للوفاء مبتطلبات املالءة 
املالية )راجع الق�سم اخلا�ض بـ »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«(. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�ض النهائية يف موعد 
اأق�ساه 1436/09/14هـ )املوافق 2015/07/01م( )»تاريخ التخ�سي�ض«( )للمزيد راجع الق�سم اخلا�ض بـ –»�شروط وتعليمات 

الكتتاب«(.

اإن جميع اأ�سهم ال�سركة من فئة واحدة ول ميلك اأي م�ساهم اأي حقوق تف�سيلية. و�ستكون الأ�سهم اجلديدة مدفوعة القيمة بالكامل 
وم�ساوية متامًا لالأ�سهم القائمة. ويعطي كل �سهم حلامله احلق يف �سوت واحد ويحق لكل م�ساهم )»امل�ساهم«( ميلك ما ل يقل 
عن )20( ع�سرين �سهم ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني )»اجلمعية العامة«( والت�سويت فيها. و�ست�ستحق الأ�سهم 
اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�سركة عن الفرتة من تاريخ اإ�سدارها وعن ال�سنوات املالية التي تليها اإن وجدت )للمزيد من التفا�سيل 

راجع ق�سم »�سيا�سة توزيع الأرباح« وق�سم »عوامل املخاطرة«(. 

املالية  ال�سوق  يف  م(   2007  /09/03 )املوافق  1428/08/22هـ  بتاريخ  �سهم   ماليني  ع�سرة   10.000.000 ال�سركة  اأدرجت 
ال�سعودية )تداول(، حيث اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ 60% من راأ�سمال ال�سركة و مت طرح 40% من راأ�سمال ال�سركة لالكتتاب 

العام من قبل اجلمهور

يتم حاليًا تداول الأ�سهم القائمة لل�سركة يف تداول. وقد تقدمت ال�سركة لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )»الهيئة«( 
بطلب لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة. ومن 
املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�ض الأ�سهم اجلديدة )للمزيد من 
التفا�سيل راجع ق�سم »تواريخ مهمة للمكتتبني«(. و�سوف ُي�سمح ملواطني اململكة العربية ال�سعودية واملقيمني فيها وملواطني دول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج ولل�سركات والبنوك و�سناديق ال�ستثمار ال�سعودية وال�سركات واملوؤ�س�سات اخلليجية وللم�ستثمرين 
الأجانب خارج اململكة )من خالل اتفاقيات مبادلة( بالتداول يف الأ�سهم اجلديدة بعد اإدراجها وبداية تداولها يف ال�سوق. ينبغي 
اأّي قرار  قراءة ن�سرة الإ�سدار هذه بالكامل ودرا�سة ق�سمي »اإ�سعار مهم« و»عوامل املخاطرة« الواردين فيها بعناية قبل اتخاذ 

بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب مبوجب هذه الن�سرة. 

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 

»حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )وامل�سار اإليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل اأع�ساء جمل�ض الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين 
كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل 
الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها«.

�سدرت هذه الن�سرة بتاريخ 1436/08/13هـ )املوافق 2015/05/31م(.

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة





ب

إشـعار مهم
حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات مف�سلة عن ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )وامل�سار اإليها فيما بعد بـ "�سايكو" اأو "ال�سركة"( وعن الأ�سهم 
اجلديدة املطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سوف تتم معاملة امل�ستثمرين على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة 
يف هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من ال�سركة اأو مدير الإكتتاب اأو اأي من فروع اجلهات امل�ستلمة، اأو بزيارة املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية 

.)www.shc.com.sa( اأواملوقع الإلكرتوين ملدير الكتتاب )www.cma.org.sa(

وقد قامت ال�سركة بتعيني �سركة ال�سعودي الهولندي املالية )"ال�سعودي الهولندي املالية"( م�ست�سارًا ماليًا ومديرًا لالكتتاب ومتعهدًا وحيدًا لتغطية الكتتاب فيما 
يتعلق باأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب وامل�سار اإليها يف هذه الن�سرة. 

ال�سعودية  العربية  باململكة  املالية  ال�سوق  هيئة  عن  ال�سادرة  والإدراج  الت�سجيل  قواعد  متطلبات  بح�سب  قدمت  معلومات  على  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  حتتوي  كما 
)"الهيئة "(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة 
يوؤدي عدم  اأن  اأخرى ميكن  وقائع  اأي  توجد  اأنه ل  املعقول،  واإلى احلد  املمكنة  الدرا�سات  اإجراء جميع  بعد  واعتقادهم،  ويوؤكدون ح�سب علمهم  الإ�سدار هذه، 
ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة، ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )"تداول"( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول 
تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد 

على اأي جزء منها.

 على الرغم من اأن ال�سركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزءا كبريًا من 
املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع مقتب�س من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اأي من مدرائها اأو امل�ساهمني اأو امل�ست�سار املايل اأو م�ست�ساري 
اأية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاعات  اأي �سبب لالعتقاد باأن  اأ�شماوؤهم يف ال�شفحة )ح( و)ط( من هذه الن�شرة )"امل�ست�سارون"(  ال�شركة الذين تظهر 
حتتوي معلومات غري دقيقة ب�سورة جوهرية، اإل اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ل ميكن تقدمي اأي التزام اأو اإفادة فيما يتعلق بدقتها 

اأو اكتمالها.

اإن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة كما هي يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وعلى وجه اخل�سو�س ميكن اأن يتاأثر الو�سع املايل الفعلي لل�سركة وقيمة اأ�سهم 
ال�سركة ب�سورة �سلبية بامل�ستجدات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدلت العوائد وال�سرائب، اأو غريها من العوامل القت�سادية اأو ال�سيا�سية اخلارجة عن 
نطاق �سيطرة ال�سركة، ول ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأي ات�سالت �سفهية اأو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب مبثابة وعد اأو اإقرار 

بتحقق اأي توقعات م�ستقبلية. 

كما ل يجوز اعتبار ن�سرة الإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو اأي من م�ست�ساريها بامل�ساركة يف هذا الكتتاب. وعالوة على ذلك فاإن املعلومات الواردة 
يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، ومت اإعدادها دون الأخذ يف احل�سبان الأهداف ال�ستثمارية الفردية، اأو الو�سع املايل، اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة. 
ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة الإ�سدار، قبل اتخاذ القرار بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية من م�ست�سار مايل مرخ�س له بخ�سو�س الكتتاب يف 

الأ�سهم اجلديدة، لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

�سيكون الكتتاب حلملة احلقوق خالل الفرتة من يوم  ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م(، وحتى نهاية يوم ١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(. 
على اأن يتم الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:

)اأ( مرحلة الإكتتاب الأولى: من يوم  ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م(، حتى نهاية يوم ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م( ) "مرحلة الكتتاب 
الأولى "(، ويتاح خاللها فقط للم�شاهمني املقيدين ممار�شة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�شهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف 
حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند 
نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد 
تداول حقوق الأولوية خاللها. وي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الإكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية بعد �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب بال�سهم 

الإ�سافيه اجلديدة الناجتة عن �سراء احلقوق اجلديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

)"مرحلة  ٢٠١٥/٠6/٢3م(  )املوافق  ١٤36/٠9/٠6هـ  يوم  نهاية  حتى  ٢٠١٥/٠6/٢١م(  )املوافق  ١٤36/٠9/٠٤هـ  يوم   من  الثانية:  الإكتتاب  مرحلة  )ب( 
التداول،  الأولوية خالل فرتة  اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق  الثانية"(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين  الكتتاب 
)وي�سار اإليهم جمتمعني بـ "الأ�سخا�س امل�ستحقني " ومنفردين بـ "ال�سخ�س امل�ستحق "( مبمار�سة حقهم بالكتتاب ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

بـ  "( يف املرحلتني الولى والثانية ف�شوف تطرح على عدد من امل�شتثمرين ذوي الطابع املوؤ�ش�شي )وي�شار لهم  "الأ�سهم املتبقية  اإكتتاب )  اأ�سهم  ويف حال بقاء 
"املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية "( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة ١٠:٠٠ 
بتاريخ ١٤36/٠9/١٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٢9م(.  التايل  اليوم  �سباحًا من  ال�ساعة ١٠:٠٠  وحتى  )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢8م(  يوم  ١٤36/٠9/١١هـ  �سباحًا 
وي�شار اإلى هذا الطرح بـ ) "الطرح املتبقي "(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية باإعطاء الأولوية للعر�س العلى �سعرًا ثم الأقل فالأقل، 
بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم املتبقية  اأما  التي تقدم نف�س العر�س.  املوؤ�س�سات ال�ستثمارية  بالتنا�سب على  اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم  على 
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ومعاملتها باملثل. و�شوف يتم ت�شديد اإجمايل �شعر طرح الأ�شهم املتبقية لل�شركة، ويوزع باقي متح�شالت بيع الأ�شهم املتبقية وك�شور الأ�شهم )مبا يتعدى �شعر 
الطرح( على م�شتحقيها كل ح�شب ما ي�شتحقه يف موعد اأق�شاه ١٤36/٠9/٢٢هـ )املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(. 

بيانات عن القطاع والسوق
و  امل�سادر  و  املعلومات  اأن هذه  يعتقد  و  ال�سوق من م�سادر خمتلفة.  بيانات  و  التاأمني  بقطاع  املتعلقة  القت�سادية  املعلومات  الن�سرة مت احل�سول على  يف هذه 
التقديرات موثوقة، و قد بذلت ال�سركة جهدًا منا�سبًا و اإلى احلد املعقول للتحقق من �سحة هذه امل�سادر. و مع اأنه ليوجد لدى ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأي �سبب 
لالعتقاد باأن اأيًا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني اأو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها ، اإل اأنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة 

م�ستقلة من قبل اأي �سخ�س ول ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها من قبل اأي �سخ�س. و ت�سمل هذه امل�سادر:

تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي )"مؤسسة النقد"( حول تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2013م

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام ١37٢هـ )املوافق ١9٥٢م( وت�سمل الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة:

اإ�سدار العملة الوطنية )الريال ال�سعودي(. �
القيام بعمل م�سرف احلكومة.  �
مراقبة امل�شارف التجارية ون�شاط التاأمني. �
اإدارة اإحتياطيات اململكة من النقد الأجنبي. �
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.  �
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته. �

املوؤ�س�سة  موافقة  على  للح�سول  بالتايل  داعي  ول   . النرتنت  �سبكة  عليها عرب  و ميكن احل�سول  للعموم  متاحة  النقد  موؤ�س�سة  قبل  من  املعدة  املعلومات  تعترب 
ل�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

تقرير الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام ١863 م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من ٢٥ دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن 
�سبكة  للعموم عرب موقعها على  �سوي�س ري متاحة  امل�ستخدمة من  املعلومات  وتعترب  �سبكة النرتنت.  للعموم على  التقارير متاحة  العامل وهذه  التاأمني يف  قطاع 

الإنرتنت وبذلك فهي ل ت�ستدعي احل�سول على املوافقة ل�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

لي�س لدى �سوي�س ري ول اأي من �سركاتها التابعة اأو م�ساهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة، اأيًا كان نوعها، يف ال�سركة.

المعلومات المالية 
مت اإعداد القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف ٢٠١١م، ٢٠١٢م و٢٠١3م والبيانات املالية غري املراجعة للفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 3٠ 
يونيو ٢٠١٤م والإي�ساحات املرفقة بها وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.ت�سدر ال�سركة قوائمها املالية بالريال ال�سعودي. 
وقد متت مراجعة القوائم املالية لل�سركة لعام ٢٠١١م بوا�سطة �سركة ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاهم واأرن�ست اآند يونغ بينما متت مراجعة القوائم املالية 
لعام ٢٠١٢م من قبل اإرن�ست ويونغ و براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد، اأما املراجعة للقوائم املالية لعام ٢٠١3م والفح�س القوائم املالية للن�سف الأول من عام 

٢٠١٤م فقد متت بوا�سطة �سركة ديلويت اند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاهم و براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد.

التوقعات والبيانات المستقبلية
لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة، على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، 

ومن ثم فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. 

متثل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة بيانات حول التطلعات امل�ستقبلية. وي�ستدل على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�سورة عامة عن طريق ا�ستخدامها لبع�س 
ال�سيغ  "يعتقد" اأو  "قد" اأو  "متوقع" اأو  "ينوي" اأو"ينبغي" اأو  "�سوف" اأو  املمكن" اأو  "من  "تتوقع" اأو  الكلمات مثل "تعتزم/تخطط" اأو "تقّدر" اأو "تعتقد" اأو 
النافية من هذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو املعاك�سة لها يف املعنى. وتعك�س بيانات التطلعات هذه وجهة نظر ال�سركة احلالية و اإدارتها فيما يتعلق 
اأو الإجنازات التي  اأو الأداء  اإلى اأن تكون النتائج الفعلية  باأحداث م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي 
حتققها ال�سركة، خمتلفة ب�سكل كبري عن اأية نتائج اأو اأداء اأو اإجنازات م�ستقبلية ميكن اأن يعرب عنهًا �سراحًة اأو �سمنًا يف بيانات التطلعات تلك. وقد مت ا�ستعرا�س 
بع�س املخاطر اأو العوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )للمزيد من التفا�سيل راجع ق�سم "عوامل 
املخاطرة"(. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املوؤكدة، اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن 

النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن ما و�سف يف هذه الن�سرة من توقعات واعتقادات اأو تقديرات اأو خطط.
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مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، يجب تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت، من تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار وقبل 
اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب هذه القواعد، اأو )٢( ظهور اأي م�سائل  الإدراج باأي من الآتي: )١( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، 
مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وفيما عدا الأحوال امل�سار اإليها اأعاله، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة باأي قطاع اأو �سوق 
اأو خالف ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر،  اأحداث م�ستقبلية  اأو نتيجة  الن�سرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة  بيانات تطلعات م�ستقبلية تت�سمنها هذه  اأو 
وللمخاطر الأخرى، والأمور غري املوؤكدة، والفرتا�سات، فاإن الأحداث وظروف التطلعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه 
اإطالقًا، وعليه فاإنه يجب على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات، مع عدم  اأو رمبا ل حتدث  ال�سركة، 

العتماد غري الالزم على بيانات التطلعات امل�ستقبلية.

دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة:

املن�سبالإ�سمم
تاريخ التعيني

يف املجل�س
اجلهة التي ميثلهاملكية الأ�سهم*العمراجلن�سية

حالة 
الع�سوية

�سمو الأمري اأحمد بن خالد بن عبد اهلل ١
بن عبد الرحمن اآل �سعود

ال�سركة العربية -٥٤�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مالرئي�س
ال�سعودية للتاأمني 

�س.م.ب )م(

غري تنفيذي 
غري م�ستقل

ال�سركة العربية -8٢لبناين٢٠١3/٠6/٠8مع�سود. جورج �ساهني مدور٢
ال�سعودية للتاأمني 

�س.م.ب )م(

غري تنفيذي 
غري م�ستقل

١.٠٠٠�سهم 7٤�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سوعبد العزيز بن علي اأبو ال�سعود3
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
غري م�ستقل

١.٠٠٠�سهم ٥8�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سوعبد اهلل بن حممد عبد اهلل اخلنيفر٤
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
م�ستقل

١.٠٠٠�سهم ٥8�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سوعبد املح�سن بخيت حممد �سعيد٥
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
م�ستقل

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: 
*املعلومات اخلا�سة مبلكيات الأ�سهم اأعاله هي كما يف ٢٠ نوفمرب ٢٠١٤م.

**متثل الـ )١.٠٠٠ �سهم( التي ميلكها كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة الثالثة غري املمثلني لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( اأ�سهم �سمان لع�سوية املجل�س بح�سب املادة 68 من نظام ال�سركات.



ه

�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة

عبد الرحمن نا�سر ال�سعد

مركز بالتينيوم، طريق �شالح الدين الأيوبي

الدور الأول

�س ب: ٥8٠73 الريا�س ١١٥9٤ 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 87٤9666 ١١ 966+ 

فاك�س: ٤7٥١١8٠ ١١ 966+ 

 aalsaad@saico.com.sa :الربيد الإلكرتوين

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين

مركز بالتينيوم، طريق �شالح الدين الأيوبي

الدور الأول

�س ب: ٥8٠73 الريا�س ١١٥9٤

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 87٤9666 ١١ 966+ 

فاك�س: ٤7٥١١8٠ ١١ 966+ 

 www.saico.com.sa :املوقع الإلكرتوين

 gmadmin@saico.com.sa :الربيد الإلكرتوين

ممثل ال�سركة املفو�س الثاين

عبدالعزيز بن علي ابو ال�سعود

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة 

م�ساريع مكني اللوج�ستية – املبنى رقم )١(، الدور الثاين، طريق �شالح الدين الأيوبي

�س ب: 667 الريا�س ١١٤٢١ 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٤٤٠٥٤١٠ ١١ 966+

فاك�س: ٤٤٠٥٤١٢ ١١ 966+ 

aaa@ace-ins.com :الربيد الإلكرتوين

ممثل ال�سركة املفو�س الأول

ح�سن عبد اهلل درر ال�سومايل

الرئي�س التنفيذي لل�سركة

مركز بالتينيوم، طريق �شالح الدين الأيوبي

الدور الأول

�س ب ٥8٠73 الريا�س ١١٥9٤ 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 87٤9666 ١١ 966+

فاك�س: ٤7٥١١8٠ ١١ 966+ 

 haa@saico.com.sa :الربيد الإلكرتوين

�سوق الأ�سهم

تـــــــــداول

اأبراج التعاونية - 7٠٠ طريق امللك فهد

�س. ب: 6٠6١٢ الريا�س ١١٥٥٥ 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٢١89999 ١١ 966+ 

فاك�س: ٢١8١٢6٠ ١١ 966+

خدمات العمالء: ٢١89٠9٠ ١١ 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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البنوك التي تتعامل معها الشركة

البنك ال�سعودي الهولندي
الريا�س ، �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س. ب: ١٤67 الريا�س ١١٤3١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤٠١٠٢88 ١١ 966+
فاك�س: ٤٠3١١٠٤ ١١ 966+

www.shb.com.sa :املوقع الإلكرتوين
info@shb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي 
�سارع املعذر

�س.ب: ٥6٠٠6 الريا�س ١١٥٥٤، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: ٤٠٤٢٢٢٢ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤٠٢٢3١١ ١١ 966+ 

www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين
 communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

 البنك ال�سعودي الربيطاين
املركز الرئي�سي: الريا�س ،�سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي 

�س. ب: 9٠8٤ الريا�س ١١٤١3، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: ٤٠٥٠677 ١١ 966+ 
فاك�س: ٤٠٥٠66٠ ١١ 966+ 

www.sabb.com :املوقع الإلكرتوين
info@sabb.com :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية
الريا�س ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 833 الريا�س ١١٤٢١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤77٤77٠ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤799٤٠٢ ١١ 966+

www.samba.com :املوقع اللكرتوين
customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري
جدة ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 3٥٥٥ جدة ٢١٤8١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6٤93333 ١٢ 966+ 
فاك�س: 6٤37٤٢6 ١٢ 966+ 

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين
PaymentOperations@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

بي اإن بي باريبا�س 
برج الفي�سلة – الطابق رقم ٢6

طريق امللك فهد
�س.ب: ٥63٠٠ الريا�س ١١٥٥٤، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: ٢739١٠٠ ١١ 966+
فاك�س: ٢739١9١ ١١ 966+

www.mea.bnpparibas.com :املوقع الإلكرتوين
 csd.ksa@bnpparibas.com :الربيد الإلكرتوين
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م�سرف الإمناء
مركز بالتينيوم

�س.ب: 6667٤ الريا�س ١١٥86، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٢١8٥٥٥٥ ١١ 966+
فاك�س: ٢١8٥699 ١١ 966+

 www.alinma.com :املوقع الإلكرتوين
info@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

بنك البالد
فرع الطريق الدائري اجلنوبي

�س.ب: ١٤٠ الريا�س ١١٤١١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤798888 ١١ 966+
فاك�س: 966١١٤798898+

www.bankalbilad.com :املوقع الإلكرتوين
MStatementsOfAccount@bankalbilad.com :الربيد الإلكرتوين
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امل�ست�سارون

امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية

�سركة ال�سعودي الهولندي املالية 
العليا – �سارع العليا العام 

�س. ب: ١٤67 الريا�س ١١٤3١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤١63١33 ١١ 966+ 

فاك�س: ٤١63١33 ١١ 966+ حتويلة: ٥3٠8
 www.shc.com.sa :املوقع الإلكرتوين
info@shc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

املحا�سبان القانونيان احلاليان*

عبد اهلل الب�سري و�سركاه
ع�سو �سركة جرانت ثورنتون اإنرتنا�سيونال

حما�سبون قانونيون
جممع املو�سى - الربج الرابع - الدور ال�سابع

�سارع العليا العام
�س.ب: ٢٢9٥ الريا�س ١١٤٥١، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٤63٠68٠  ١١  966+
فاك�س:٤6٤٥939  ١١  966+

www.aldaraudit.com  :املوقع الإلكرتوين
infor@aldaraudit.com  :الربيد الإلكرتوين

براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد
بناية موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية 

�س. ب: 8٢8٢ الريا�س ١١٤8٢، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤6٥٤٢٤٠ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤6٥١663 ١١ 966+

www.pwc.com/me :املوقع الإلكرتوين
Project.leader@sa.pwc.com :الربيد الإلكرتوين

املحا�سبان القانونيان )٢٠١٣م و٢٠١٤م(

�سركة ديلويت اآند تو�س، بكر اأبو اخلري و�سركاهم
�سارع الأمري تركي بن عبد اهلل اآل �سعود - ال�سليمانية

�س. ب: ٢١3، الريا�س ١١٤١١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٢8٢8٤٠٠ ١١ 966+
فاك�س: ٢8٢8٤٢8 ١١ 966+

www.deloitte.com :املوقع الإلكرتوين
info@deloitte.com :الربيد الإلكرتوين

براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد
بناية موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية 

�س. ب: 8٢8٢ الريا�س ١١٤8٢، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤6٥٤٢٤٠ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤6٥١663 ١١ 966+

www.pwc.com/me :املوقع الإلكرتوين
Project.leader@sa.pwc.com :الربيد الإلكرتوين

* مت تعيينهما يف اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ ١٤36/٠8/١3هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م(



ط

امل�ست�سارون

املحا�سبان القانونيان ال�سابقني )٢٠١٢م(

براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد
بناية موؤ�س�سة امللك في�سل اخلريية 

�س. ب 8٢8٢ الريا�س ١١٤8٢، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤6٥٤٢٤٠ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤6٥١663 ١١ 966+

www.pwc.com :املوقع الإلكرتوين
Project.leader@sa.pwc.com :الربيد الإلكرتوين

اإرن�ست اآند يونغ
برج الفي�سلية – الطابق ال�ساد�س - طريق امللك فهد

�س.ب: ٢73٢ الريا�س ١١٤6١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٢73٤7٤٠ ١١ 966+
فاك�س: ٢73٤73٠ ١١ 966+

www.ey.com :املوقع الإلكرتوين
riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين

املحا�سبان القانونيان ال�سابقني )٢٠١١م(

�سركة ديلويت اآند تو�س، بكر اأبو اخلري و�سركاهم
�سارع الأمري تركي بن عبد اهلل اآل �سعود - ال�سليمانية

�س. ب: ٢١3، الريا�س ١١٤١١
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٢8٢8٤٠٠ ١١ 966+
فاك�س: ٢8٢8٤٢8 ١١ 966+

www.deloitte.com :املوقع الإلكرتوين
info@deloitte.com :الربيد الإلكرتوين

اإرن�ست اآند يونغ
برج الفي�سلية – الطابق ال�ساد�س - طريق امللك فهد

�س.ب: ٢73٢ الريا�س ١١٤6١
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٢73٤7٤٠ ١١ 966+
فاك�س: ٢73٤73٠ ١١ 966+

www.ey.com :املوقع الإلكرتوين
riyadh@sa.ey.com :الربيد الإلكرتوين

امل�ست�سار القانوين لالأكتتاب

اإبراهيم حممد النا�سري حمامون و م�ست�سارون
بناية البجعة - العليا

�س.ب: 86٢9 الريا�س ١١٤9٢
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٤6٤١٥٢9 ١١ 966+
فاك�س: ٤6٤١٢67 ١١ 966+

www.alnaseri.com :املوقع الإلكرتوين
Ibrahim@alnaseri.com :الربيد الإلكرتوين
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امل�ست�سارون

م�ست�سار العناية املهنية املايل 

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان
برج كي بي اإم جي

طريق �شالح الدين الأيوبي
�س. ب: 9٢876 الريا�س ١١663

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 87٥8٥٠٠ ١١ 966+ 
فاك�س: 87٥86٠٠ ١١ 966+

www.kpmg.com.sa :املوقع الإلكرتوين
advsiorysa@kpmg.com :الربيد الإلكرتوين

اخلبري الإكتواري

لوك�س اإكتواريون واإ�ست�ساريون
٢٢ بناية نيوتيل- جزيرة اأمواج

�س.ب: ٥٠9١٢ 
املحرق- مملكة البحرين

هاتف: 973-77٠٠٥٤6٤+
فاك�س: غري م�ستخدم

 www.luxactuaries.com :املوقع الإلكرتوين
ruan@ luxactuaries.com :الربيد الإلكرتوين

يتم �سحب هذه  الن�سرة ومل  و�سعاراتها يف هذه  اإفاداتها  ن�سر  و على  اأ�سمائها  اإلى  الإ�سارة  الكتابية على  اأعطت موافقتها  اأعاله  املذكورة  تنويه: جميع اجلهات 
املوافقة. وجتدر الإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقربائهم اأو تابعيهم ل ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو اأي 

من ال�سركات التابعة لها.
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اجلهات امل�ستلمة

البنك ال�سعودي الهولندي

الريا�س ، �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س. ب: ١٤67 الريا�س ١١٤3١، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٤٠١٠٢88 ١١ 966+ 

فاك�س: ٤٠3١١٠٤ ١١ 966+ 

www.shb.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@shb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

جدة ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 3٥٥٥ جدة ٢١٤8١، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6٤93333 ١٢ 966+ 

فاك�س: 6٤37٤٢6 ١٢ 966+ 

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين

PaymentOperations@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

بنك الريا�س

الريا�س ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: ٢٢6٢٢ الريا�س ١١6١٤، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٤٠١3٠3٠ ١١ 966+ 

فاك�س: ٤٠٤٢6١8 ١١ 966+

www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي 

�سارع املعذر

�س.ب: ٥6٠٠6 الريا�س ١١٥٥٤، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: ٤٠٤٢٢٢٢ ١١ 966+ 

فاك�س: ٤٠٢٢3١١ ١١ 966+ 

www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية

الريا�س ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 833 الريا�س١١٤٢١، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٤77٤77٠ ١١ 966+ 

فاك�س: ٤799٤٠٢ ١١ 966+

www.samba.com :املوقع اللكرتوين

customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

بنك اجلزيرة

طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 6٢77 جدة ٢١٤٤٢، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8888 6٠9 ١٢ 966+ 

فاك�س: 6٠9888١ ١٢ 966+

www.baj.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@baj.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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ملخـص اإلكتتاب

ال�سركة 
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/6٠ وتاريخ ١٤٢7/٠9/١8هـ 

املوافق ٢٠٠6/١٠/١١م م�سجلة يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية ب�سجل جتاري رقم ١٠١٠٢37٢١٤

ملخ�س اأن�سطة ال�سركة

ال�سعودية  العربية  اململكة  ال�سارية يف  والقواعد  والأنظمة  التنفيذية  ولئحته  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  نظام  لأحكام  وفقًا  القيام  هو 
مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن تقوم بجميع 
الأعمال والأن�سطة التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها و اأن تقوم بتملك و تداول الأموال والأ�سول 
الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها ب�سورة مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سيطر عليها اأو بال�سرتاك مع 

كيانات اأخرى.

امل�ساهمون الكبار
ل يوجد بال�سركة ال م�ساهم واحد كبري و هي ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( وهي �سركة م�ساهمة عامة مقرها يف مملكة 

البحرين و متلك 3٠% من اأ�سهم ال�سركة )3.٠٠٠.٠٠٠ �سهم(

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م(ال�سريك الإ�سرتاتيجي

زيادة راأ�س املال عن طريق ا�سدار اأ�سهم حقوق اأولويةطبيعة الطرح

١٠ ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، وميثل قيمة الكتتاب يف ال�سهم اجلديد �سعر الطرح

١٠ ريالت �سعودية لل�سهم اجلديدالقيمة الإ�سمية

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية اإلى )٢3.9٠( ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري 
العادية وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�سركة على زيادة راأ�س املال. وذلك ميثل اإنخفا�س ب�سعر ال�سهم مبقدار )٢٠.8٤( ريال �سعودي لل�سهم 

الواحد.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل 
الكتتاب

١٠.٠٠٠.٠٠٠ �سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل

١٠٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودي راأ�س مال ال�سركة قبل الطرح

جمموع ال�سهم اجلديدة املطروحة 
لالكتتاب

١٥.٠٠٠.٠٠٠ �سهم عادي 

العدد الإجمايل لالأ�سهم بعد زيادة 
راأ�س املال

 ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ �سهم عادي

٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعوديراأ�س مال ال�سركة بعد زيادة راأ�س املال

�سيتم زيادة راأ�س مال ال�سركة بن�سبة ١٥٠% ن�سبة الزيادة يف راأ�س املال

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودياإجمايل متح�سالت الإ�سدار

6.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعوديتكاليف الطرح

�سايف متح�سالت الإ�سدار بعد خ�سم 
تكاليف الطرح

١٤٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودي تقريبًا

١٥.٠٠٠.٠٠٠ �سهم عاديعدد الأ�سهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودياإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب

تقدر اإجمايل متح�سالت الكتتاب بحوايل )١٥٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �شعودي، يخ�شم منها اإجمايل تكاليف الطرح البالغ قدرها )٠٠٠.٠٠٠.6( 
ريال �سعودي والتي ت�سمل اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب واملحا�سبني املعدين للتقارير وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة 

وم�ساريف الت�سويق والطبع والتوزيع وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالكتتاب.

مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة  ملتطلبات  وفقًا  املالءة  هام�ش  من  الأدين  باحلد  للوفاء  الطرح  متح�شالت  �شايف  ال�شركة  ت�شتخدم  �شوف 
�سركات التاأمني التعاوين. ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي متح�سالت نا�سئة عن الإكتتاب )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع ق�سم "ا�ستخدام 

متح�سالت الكتتاب"(

تاريخ الأحقية
نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �ست�سوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�س مال ال�سركة بح�سب تو�سية جمل�س 

الإدارة، وذلك بتاريخ ١٤36/٠8/١3 هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م(.



م

امل�ساهمني املقيدين
هـ  بتاريخ ١3/٠8/١٤36  العادية  العامة غري  انعقاد اجلمعية  يوم  تداول  بنهاية  ال�سركة  امل�ساهمني يف  �سجل  املقيدين يف  ال�سركة  م�ساهمي 

)املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م(.

حقوق الأولوية

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة املطروحة ب�شعر الطرح عند اعتماد الزيادة يف راأ�ش املال، 
وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية 
اإيداع حقوق الأولوية خالل يومني بعد تاريخ انعقاد اجلمعية و�شتظهر احلقوق يف  الكتتاب ب�شهم واحد جديد، وذلك ب�شعر الطرح. و�شيتم 

حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية و�سيتم حينها اإ�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم.

هي الأ�سهم العادية املطروحة لكتتاب امل�ساهمني املقيدين والناجتة من زيادة راأ�س مال ال�سركةالأ�سهم اجلديدة

معامل احقية الكتتاب 
١.٥ حق لكل �سهم )١( قائم ومملوك للم�ساهمني املقيدين وهذه الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة على عدد الأ�سهم 

احلالية لل�سركة.

١٥.٠٠٠.٠٠٠ حق عدد حقوق الأولوية امل�سدرة 

مرحلة الكتتاب الأولى 

تبداأ يوم الثالثاء ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م(
)"مرحلة الكتتاب الأولى"(، ويتاح خاللها فقط للم�شاهمني املقيدين ممار�شة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�شهم اجلديدة يف حدود 
اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة  عدد حقوق الأولوية التي مت 
امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق 

الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ-�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية خاللها. 

فرتة تداول حقوق الأولوية 
تبداأ من يوم الثالثاء ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م(،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م(، 

وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية خاللها. 

مرحلة الكتتاب الثانية

تبداأ من يوم الأحد ١٤36/٠9/٠٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢١م(،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء ١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(، 
وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول الكتتاب 

يف الأ�سهم اجلديدة لل�سركة. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف مرحلة الكتتاب الثانية.

طريقة الكتتاب

يتعني على ال�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن 
ثم ت�سليمها اإلى اأي من هذه اجلهات خالل فرتة مرحلة الكتتاب الأولى اأو الثانية. كما ميكن الكتتاب عرب النرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو 
ال�سراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني: )١( يكون للمكتتب "ال�سخ�س 
امل�ستحق"ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي يتم الكتتاب عن طريقها، )٢( اأن ل تكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة 
باملكتتب "ال�سخ�س امل�ستحق")بحذف اأو اإ�شافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرٍح جرى حديثًا مامل تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة 

امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم الكتتاب فيها يف املرحلتني الولى والثانية.الأ�سهم املتبقية 

الطرح املتبقي 

طرح الأ�شهم املتبقية على عدد من امل�شتثمرين ذوي الطابع املوؤ�ش�شي )وي�شار لهم بـ "املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية"( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات 
الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة ١٠:٠٠ �سباحًا يوم الأحد ١٤36/٠9/١١هـ 
و�سيتم  ٢٠١٥/٠6/٢9م(.  ١٤36/٠9/١٢هـــ)املــوافــق  بتاريخ  التايل  اليوم  من  �سباحًا   ١٠:٠٠ ال�ساعة  وحتى  ٢٠١٥/٠6/٢8م(  )املوافق 
تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية باإعطاء الأولوية للعر�س العلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب 

على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل

جميع حملة حقوق الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.ال�سخا�س امل�ستحقون 

اإدراج وتداول حقوق اأولوية الكتتاب 

تقوم "تداول" بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية لل�سركة )يكون م�ستقاًل عن 
رمز �سهم ال�سركة على �سا�سة التداول(. وميلك امل�ساهمون املقيدون خالل فرتة اأكتتاب وتداول حقوق الأولوية اخليارات التالية:

١- الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الحقية وممار�سة الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. 

٢- بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها من خالل تداول. 

3- �سراء حقوق اإ�سافية من خالل تداول. 

٤-عدم القيام باأي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �شواء ببيعها اأو ممار�شة حق الكتتاب فيها، ويف هذه احلالة �شيتم طرح الأ�شهم الناجتة عن 
عدم ممار�شة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

كما يجوز للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خالل فرتة التداول �سراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق وممار�سة 
الكتتاب فيها )اذا مت الحتفاظ بها اإلى نهاية فرتة التداول( فقط خالل مرحلة الكتتاب الثانية. و�سيعمد نظام "تداول " اإلى اإلغاء رمز حقوق 
الأولوية لل�سركة على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وعليه فاإن تداول حقوق الأولوية �سيتوقف بانتهاء فرتة تداول حقوق 

الأولوية. 



ن

قيمة احلق الإ�سرت�سادية 

تعك�ش قيمة احلق الإ�شرت�شادية الفرق بني القيمة ال�شوقية ل�شهم ال�شركة، خالل فرتة التداول، و�شعر الطرح. 

�ستقوم تداول باحت�ساب ون�سر قيمة احلق الإ�سرت�سادية، وب�سكل م�ستمر خالل فرتة التداول على موقعها الإلكرتوين متاأخرة بخم�س دقائق، 
اإ�سافة اإلى مزودي خدمة معلومات ال�سوق؛ حتى يت�سنى للم�ستثمرين الطالع على القيمة الإر�سادية للحق عند اإدخال الأوامر. 

�سعر تداول احلق 
هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علمًا اأن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل اآلية العر�س والطلب يف ال�سوق وبالتايل فاإنه قد يختلف عن قيمة 

احلق الإ�سرت�سادية.

ممار�سة حقوق اأولوية الكتتاب 

قيام ال�سخا�س امل�ستحقون بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل )مبلغ الكتتاب( لدى فروع 
للمكتتبني. وميكن لال�سخا�س امل�ستحقني  تتيح هذه اخلدمات  التي  امل�ستلمة  اإلكرتونيًا لدى اجلهات  اأو عن طريق الكتتاب  امل�ستلمة  اجلهات 

ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:

١. يتاح يف مرحلة الإكتتاب الأولى للم�شاهمني املقيدين فقط ممار�شة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�شهم اجلديدة يف حدود 
عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم 
الأولى  الإكتتاب  وتتزامن مرحلة  التداول.  نهاية فرتة  املوجودة يف املحفظة عند  الأولوية  امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق  اجلديدة 
مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية 
اإ�سافية بعد �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب  اأ�سهم  خاللها. وي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الإكتتاب يف 

بال�سهم الإ�سافيه اجلديدة الناجتة عن �سراء احلقوق اجلديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط. 

اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق  الثانية، ي�سمح جلميع حملة حقوق الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين  ٢. يف مرحلة الإكتتاب 
الأولوية خالل فرتة التداول، مبمار�سة حقهم بالكتتاب.

ويف حال عدم ممار�شة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ش امل�شتحقني قبل نهاية مرحلة الإكتتاب الثانية ف�شوف يتم طرح الأ�شهم املتبقية الناجتة 
عن عدم ممار�شة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

تخ�سي�س الأ�سهم

�سيتم تخ�سي�س ال�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم 
جمع ك�شور الأ�شهم وطرحها على املوؤ�ش�شات الإ�شتثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. 

�شوف يتم ت�شديد اإجمايل �شعر طرح الأ�شهم املتبقية لل�شركة، وتوزع باقي متح�شالت بيع الأ�شهم املتبقية وك�شور الأ�شهم )مبا يتعدى �شعر 
الطرح( على م�شتحقيها كل ح�شب ما ي�شتحقه يف موعد اأق�شاه ١٤36/٠9/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(،)للمزيد من التفا�سيل راجع ق�سم 

الكتتاب"(. وتعليمات  "�شروط 

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت(

اأو جزئيًا بال�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور  �سيتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي لال�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب كليًا 
الأ�سهم يف موعد اأق�ساه يوم ١٤36/٠9/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(،)للمزيد من التفا�سيل راجع ق�سم "�شروط وتعليمات الكتتاب"(. 

علمًا باأن مبالغ التعوي�ش متثل باقي متح�شالت بيع الأ�شهم املتبقية وك�شور الأ�شهم )مبا يتعدى �شعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي.

توزيع الأرباح
�شت�شتحق اأ�شهم الطرح ن�شيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ اإ�شدار الأ�شهم ولل�شنوات املالية التي تليها )للمزيد من التفا�شيل راجع 

ق�سم "�شيا�شة اأرباح الأ�شهم"(.

حقوق الت�سويت
لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ول يعطى اأي م�ساهم اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ومينح كل �سهم مالكه احلق يف �سوت واحد. ويحق لكل 

م�ساهم ميتلك ٢٠ �سهمًا على الأقل احل�سور والت�سويت يف اجتماع اجلمعية العامة .

تداول الأ�سهم 
وتخ�شي�شها  الطرح  اأ�شهم  بت�شجيل  املتعلقة  الإجــراءات  كافة  اإ�شتكمال  عند  تداول  نظام  على  اجلديدة  الأ�شهم  تداول  يبداأ  اأن  املتوقع  من 

واإدراجها.

عوامل املخاطرة

ينطوي ال�ستثمار يف هذا الكتتاب على خماطر معينة، وميكن ت�سنيف هذه املخاطر اإلى )اأ( خماطر تتعلق باأعمال ال�سركة )ب( خماطر تتعلق 
بال�سوق والبيئة التنظيمية )ج( خماطر تتعلق بالأ�سهم العادية. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف ق�سم "عوامل املخاطرة" من هذه الن�سرة 
والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب )راجع ق�سم "عوامل املخاطرة" للمزيد من املعلومات(.

الأ�سهم التي �سبق للم�سدر اإدراجها
اأكتتب  اأدرجت ال�سركة ١٠.٠٠٠.٠٠٠ �سهم بتاريخ ١٤٢8/٠8/٢١هـ )املوافق ٢٠٠7/٠9/٠3م( يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، حيث 

امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ 6٠% من راأ�شمال ال�شركة و مت طرح ٤٠% من راأ�سمال ال�سركة لالكتتاب العام من قبل اجلمهور.

القيود على الأ�سهم

مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول يف ١٤٢8/٠8/٢١هـ )املوافق ٢٠٠7/٠9/٠3م( وعليه فاإن فرتة منع امل�ساهمني املوؤ�س�سني من الت�سرف يف 
اأ�سهمهم قد اإنق�ست ومل يعد هنالك اأي قيود على اأ�سهم ال�سركة ما عدا القيود املفرو�سة من قبل موؤ�س�سة النقد على ال�سريك الإ�سرتاتيجي. 
املالءة  هام�ش  ال�شركة  اأن حتقق  اإلى  ال�شركة  اأ�شهمها يف  ببيع  لها  م�شموح  �ش.م.ب )م( غري  للتاأمني  ال�شعودية  العربية  ال�شركة  فاإن  وعليه 

النظامي وحتقق اأرباح ربع �شنوية لأربعة اأرباع �شنوية متتالية.

قدم ال�شريك الإ�شرتاتيجي خطاب اإلتزام ملوؤ�ش�شة النقد بالكتتاب بكامل اأحقيته يف الأ�شهم اجلديدة يف هذا الطرح.

القيود على احلقوق

للتاأمني  ال�سعودية  العربية  لل�سركة  ي�سمح  لن  حيث  حظر  فرتة  اإلى  �ــس.م.ب)م(  للتاأمني  ال�سعودية  العربية  لل�سركة  العائدة  احلقوق  تخ�سع 
�ش.م.ب )م( ببيع حقوقها يف ال�شركة اإلى اأن حتقق ال�شركة هام�ش املالءة النظامي وحتقق اأرباح ربع �شنوية لأربعة اأرباع �شنوية متتالية وبعد 

اإ�ستيفاء كافة املتطلبات النظامية. 

"اإ�سعار هام" و"عوامل املخاطرة" الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب وفق هذه  تنويه: يجب درا�سة ق�سمي 
الن�سرة.



�س

تواريخ مهمة للمكتتبين 

التاريخالبيان

يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وحتديد امل�ساهمني 
امل�ستحقني

يوم ١٤36/٠8/١3 هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م(

من تاريخ يوم ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م(مرحلة الكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

الى تاريخ يوم ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م(

من تاريخ يوم  ١٤36/٠9/٠٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢١م(مرحلة الكتتاب الثانية

الى تاريخ يوم ١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(

١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(انتهاء مرحلة الكتتاب الثانية واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب

١٤36/٠9/١١هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢8م(بدء فرتة الطرح املتبقي

١٤36/٠9/١٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٢9م(اإنتهاء فرتة الطرح املتبقي

١٤36/٠9/١٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠7/٠١م(الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي للموؤ�س�سات

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف 
الكتتاب وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم

١٤36/٠9/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(

١٤36/٠9/١8هـ )املوافق ٢٠١٥/٠7/٠٥م(التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

تداول  موقع  وعرب  اململكة  يف  املحلية  ال�سحف  يف  الفعلية  واملواعيد  التواريخ  عن  الإعالن  و�سيتم  تقريبية.  اأعاله  الزمني  اجلدول  يف  املذكورة  التواريخ  جميع 
.)www.tadawul.com.sa( الإلكرتوين على الإنرتنت



ع

تواريخ االعالنات المهمة 

تاريخ العالناملعلنالعالن

١٤36/٠8/١٤ هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٠١م(ال�سركةاعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الحقية(

اإعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على 

زيادة راأ�س مال ال�سركة 

١٤36/٠8/١٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٠١م(ال�سركة

اإعالن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واعالن قيمة احلق

ال�سرت�سادية

١٤36/٠8/١٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٠١م(تداول

١٤36/٠8/١٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٠١م(ال�سركةاإعالن حتديد فرتات الكتتاب يف ال�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

اعالن تذكريي عن بدء مرحلة الكتتاب الأولى وفرتة تداول تداول حقوق

الأولوية

١٤36/٠8/٢٢هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م(ال�سركة

اعالن تذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنوية باأهمية

بيع احلقوق ملن ليرغب بالكتتاب

١٤36/٠9/٠١هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م(تداول

١٤36/٠9/٠٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢١م(ال�سركةاعالن عن بدء مرحلة الكتتاب الثانية

اعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب ملرحلة الإكتتاب

الثانية

١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(ال�سركة

العالن عن:

نتائج الكتتاب يف مرحلتي الإكتتاب الأولى والثانية �

تفا�سيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب فيها، اإن وجدت، وبدء  �
مرحلة الطرح املتبقى

١٤36/٠9/٠8هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢٥م(ال�سركة

١٤36/٠9/١٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠7/٠١م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي و الإ�شعار بالتخ�شي�ش النهائي

١٤36/٠9/١8هـ )املوافق ٢٠١٥/٠7/٠٥م(تداولاإعالن باإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

١٤36/٠9/١8هـ )املوافق ٢٠١٥/٠7/٠٥م(ال�سركةاإعالن توزيع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لال�سخا�س امل�ستحقني

تداول  موقع  وعرب  اململكة  يف  املحلية  ال�سحف  يف  الفعلية  واملواعيد  التواريخ  عن  الإعالن  و�سيتم  تقريبية.  اأعاله  الزمني  اجلدول  يف  املذكورة  التواريخ  جميع 
.)www.tadawul.com.sa( الإلكرتوين على الإنرتنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية يف البداية على ال�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف 
الإ�شتثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.  املوؤ�ش�شات  اأ�شهم متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�شخا�ش امل�شتحقني غري امل�شاركني على  اأية  تطرح 
يتعني على ال�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة الإكتتاب 
الأولى ومرحلة الإكتتاب الثانية )ح�سبما ينطبق( وت�سليمها اإلى اأي من تلك اجلهات قبل نهاية مرحلة الإكتتاب الثانية )حتى لو مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة 
لالأ�سخا�س  اأو كل هذه اخلدمات  اإحدى  تتيح  التي  امل�ستلمة  لدى اجلهات  الآيل  ال�سراف  اأو  امل�سريف  الهاتف  اأو  النرتنت  الكتتاب عرب  امل�ستلمة(. كما ميكن 
امل�شتحقني وذلك ب�شرط اأ�شا�شي اأن يكون للمكتتب "ال�سخ�س امل�ستحق" ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات وعلى اأن تكون البيانات اخلا�سة 

باملكتتب امل�ستحق حمدثة.

يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف الق�سم ١7 "�شروط وتعليمات الكتتاب" من هذه الن�سرة. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على كافة 
الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب الكتتاب واأن يقوم بتعبئتها. وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي طلب اكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا 
يف حالة عدم ا�شتيفائه لأي من �شروط اأو متطلبات الكتتاب. ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �شحبه بعد تقدميه لأي من فروع اجلهات امل�شتلمة. ويعد منوذج 

طلب الكتتاب مبجرد قبوله من جانب ال�سركة عقدًا ملزمًا بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق )راجع الق�سم ١7 "�شروط وتعليمات الكتتاب" من هذه الن�سرة(.



ف

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف راأ�س املال، وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني 
املقيدين يف �شجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�شهم واحد جديد، وذلك ب�شعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامه غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم اإيداع حقوق الولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س 
بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق او الكتتاب فيها ال عند بداية فرتة التداول والكتتاب.

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

يتم ا�سعار امل�ساهم املقيد عن طريق العالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �سيح�سل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل الحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامه 
غري العادية.

 ماهو معامل االحقية؟

كن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�ستحقة له مقابل ال�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على �سبيل  هو املعامل الذي ميمُ
املثال، اإذا كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة ١.٠٠٠ �شهم ورفعت تلك ال�شركة راأ�ش مالها عن طريق طرح ٢٠٠ �سهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�سهمها اإلى ١.٢٠٠ 

�سهم، يكون معامل الحقية حينئذ ١ اإلى ٥ )�سهم واحد لكل خم�سة اأ�سهم(.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس إسم / رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم ايداع حقوق الولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية.

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�شعر الفتتاح للحق �شيكون الفرق بني �شعر اإغالق �شهم ال�شركة يف اليوم ال�شابق لإدراج احلق و�شعر الطرح، على �شبيل املثال: اإذا كان �شعر اإغالق ال�شهم يف اليوم 
ال�سابق 3٥ رياُل و�شعر الطرح ١٠ ريالت يكون �شعر الإفتتاح حلقوق الأولوية 3٥ ناق�س١٠ ي�ساوي بذلك خم�سة وع�سرون رياًل.

هل يستطيع المساهمون المقيدون اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الإكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب بال�سهم الإ�سافيه اجلديدة املكت�سبة 
من �سراء حقوق جديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

اأي قنوات اأخرى )وفقًا للمقت�سيات  اأو  تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة 
الظرفية ح�سب ما هو مذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذة( وخالل مرحلتي الكتتاب فقط.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مره ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟

نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان ل تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق، حيث اأن اأي زيادة يف كمية الأ�سهم 
املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه اإلغاء طلب الكتاب.
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في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك ١٠٠٠ �سهم يف ال�سركة 8٠٠ 
�سهم يف حمفظة )اأ( و٢٠٠ �سهم يف حمفظة )ب( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )١٥٠٠( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )١.٥( حق، عليه ف�سيتم اإيداع ١٢٠٠ 

حق يف حمفظة )اأ( و3٠٠ حق يف حمفظة )ب(.

في حال االكتتاب  من خالل اكثر من محفظة أين يتم ايداع االسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة الإ�ستثمارية املذكورة يف طلب الإكتتاب الأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �سهادات الأ�سهم الإكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ اإ�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع 
يف تداول واإح�سار الوثائق الالزمة.

إذا تم اإلكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعد ذلك ماذا يحدث في هذة الحالة؟

يف حال قام اأحد امل�ساهمني املقيدين بالإكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة 
التداول ف�سيتم رف�س طلب الكتتاب كليًا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم اإبالغ امل�ساهم املقيد واإعاده مبلغ الكتتاب 

املرفو�س اإليه عرب اجلهة امل�ستلمة.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

نعم، يحق له بيعها و�سراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

نعم، باإمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق والكتتاب باجلزء املتبقي.

هل يمكن اإلكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟

لميكن ذلك.

متى يستطيع المساهم اإلكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول ؟

خالل مرحلة الإكتتاب الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

لميكن ذلك، بعد اإنق�ساء فرتة التداول يتبقى لل�سخ�س امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الإكتتاب بالزيادة يف راأ�س املال، ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن 
يخ�سع امل�ستثمر للخ�سارة اأو الإنخفا�س يف قيمة حمفظتة الإ�ستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي اإلكتتاب األولى والثانية؟

ن�شرة  التي حتددها  املعايري  الإكتتاب بح�شب  الذي ينظمه مدير  املتبقي  بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح  اأو  الناجتة عن عدم ممار�شة  املتبقية  الأ�شهم  تطرح 
الإ�سدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العمولت على عمليات البيع وال�سراء كما هي بالأ�سهم ولكن دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

ملخص المعلومات األساسية 
يعطي هذا الق�سم نبذة موجزة عن املعلومات املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار ول ي�سمل كافة املعلومات التي قد تهم املكتتبني. لذا يجب على م�ستلمي هذه الن�سرة 
قراءتها كاملة قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركة. وقد مت تعريف بع�س امل�سطلحات املدرجة يف هذه الن�سرة يف ق�سم "تعريفات واخت�سارات" من ن�سرة 

الإ�سدار.
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نبذة عن الشركة
 /١٠/١١ )املوافق  ١٤٢7/٠9/١8هـ  وتاريخ  م/6٠  رقم  امللكي  املر�سوم  مبوجب  �سعودية  عامة  م�ساهمة  �سركة  هي  التعاوين  للتاأمني  ال�سعودية  العربية  ال�سركة 
٢٠٠6م( وم�سجلة يف الريا�س - اململكة العربية ال�سعودية ب�سجل جتاري رقم ١٠١٠٢37٢١٤ بتاريخ ١٤٢8/٠8/٠7هـ )املوافق٢٠٠7/٠8/٢١م( يبلغ راأ�س مال 
ال�سركة حاليا )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة مليون ريال �سعودي مق�سمه اإلى )١٠.٠٠٠.٠٠٠( ع�سرة ماليني �سهم ، بقيمة ا�سمية قدرها )١٠( ع�سرة ريالت �سعودية 

لل�سهم الواحد وهي مدفوعة القيمة بالكامل.

تزاول ال�سركة اأعمال التاأمني بناًء على مبادئ التاأمني التعاوين وحتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد و التي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سئولة عن التطبيق وال�سراف على 
نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحه التنفيذية. وت�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تقوم بها ال�سركة كافة فروع التاأمني العام: التاأمني البحري 
العامة  واحلوادث  الهند�سي  والتاأمني  العامة  واحلوادث  وال�سطو  واحلريق  العمال  وتعوي�سات  العامة  وامل�سئولية  والتجارية  اخلا�سة  واملركبات  ال�سفن  وهياكل 

للمجموعات والأفراد والتاأمني الطبي واحلماية والإدخار للمجموعات.

رسالة الشركة:
تتمثل ر�سالة ال�سركة يف تقدمي منتجات وخدمات حماية تاأمينية تت�سم باجلودة والتناف�سية عن طريق ال�سراكة الناجحة مع العمالء والوكالء والو�سطاء و�سركات 

التاأمني حيثما دعت احلاجة لذلك مع �سمان التحقيق التام مل�سالح واأهداف امل�ساهمني. 

إستراتجية الشركة
تعمل ال�سركة على تعزيز قدراتها الفنية وتنمية املوارد الب�سرية والعمل على تطبيقات الأعمال الإلكرتونية ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك لتحقيق ال�سرتاتيجية 
املناطة بها، وتاأمل ال�سركة يف اأن تظهر النتائج الإيجابية لهذه ال�سرتاتيجية خالل ال�سنوات القادمة من خالل رفع قدرتها الفنية وزيادة ح�ستها يف ال�سوق املحلي 
والنت�سار اجلغرايف والعمل على حت�سني الأداء يف كل من اإدارات الكتتاب واملطالبات والت�سويق واملبيعات مبا ي�سمن حتقيق نتائج اأف�سل. تخطط �سايكو للرتكيز 
على نقاط القوة وتو�شيع قاعدة العمالء احلالية واإغتنام الفر�ش التي �شتن�شاأ نتيجة للتغريات اليجابية يف �شوق التاأمني بالإ�شافة لال�شتمرار يف اإ�شتقطاب اأف�شل 

الكوادر يف جمال التاأمني خ�سو�سًا ال�سعودية منها.

�ستتبنى ال�سركة اإ�سرتاتيجية تقوم على الآتي:

ال�ستمرار يف املحافظة على و�سعها القوي يف جمال قطاع التاأمني لل�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم اإ�سافة اإلى املالئم من ال�سركات  �
الكبرية واملوؤ�س�سات العامة وقطاعات الأفراد.

اإ�ستمرار تطوير البيع عن طريق �سبكة التوزيع التابعة لل�سركة. �
حتقيق انت�شار جغرايف اأكرب وح�شور اأكرث قوة يف كافة اأنحاء اململكة مبا يف ذلك اإفتتاح فروع جديدة. �
تعزيز العمل يف قطاعات التاأمني على ال�سيارات والتاأمني الطبي والبحري والهند�سي.  �

ملخص األنشطة التأمينية 
عدد منتجات ال�سركة التاأمينية املوافق عليها من قبل موؤ�س�سة النقد بلغ ٤١ منتج منها ١6 منتج حا�سلة على املوافقة النهائية اأما الـ٢٥ منتج املتبقية فقد متت 

املوافقة عليها مبوجب مبداأ تقدمي الطلب وال�ستخدام ولالإطالع على القائمة الكاملة للمنتجات املوافق عليها )راجع ق�سم "املعلومات قانونية "(. 

وميكن ت�سنيف الأن�سطة التاأمينية الرئي�سية التي تقوم بها ال�سركة ح�سب ما يلي:

تاأمني ال�سحن البحري وهياكل ال�سفن. �
التاأمني على املركبات. �
التاأمني على املمتلكات �
التاأمني �سد احلوادث العامة �
التاأمني الهند�سي �
تاأمني احلماية والإدخار للمجموعات. �
التاأمني الطبي �

وفيما يلي ت�سنيف اآخر لأن�سطة التاأمني ح�سب التعريف التجاري وال�سخ�سي:

التأمين التجاري

تاأمني املمتلكات- التاأمني �سد الأ�سرار املادية.. ١
تاأمني املمتلكات-التاأمني �سد تعطل الأعمال.. ٢
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تاأمني عقود الإن�ساء �سد جميع الأخطار و �سد الغري.. 3
تاأمني املركبات.. ٤
تاأمني تعوي�سات العاملني و م�سوؤولية رب العمل.. ٥
تاأمني امل�سوؤولية العامة و املنتجات.. 6
تاأمني الأموال.. 7
تاأمني �سمان الأمانة.. 8
تاأمني ال�سحن البحري وهياكل ال�سفن.. 9

تاأمني م�سوؤولية املديرين وكبار امل�سئولني.. ١٠
تاأمني احلماية والإدخار للمجموعات.. ١١

التأمين الشخصي

تاأمني متنوع للمنازل.. ١
تاأمني املركبات اخلا�سة.. ٢
تاأمني احلوادث ال�سخ�سية.. 3

و جتدر الإ�سارة اإلى اأن قائمة املنتجات هي قائمة مبدئية فقط حيث اأن ال�سركة قد تقرر اأن تقدم اأو تعدل عن تقدمي اأي من هذه املنتجات ح�سبما تراه منا�سبا 
و تبعًا لحتياجات ال�سوق و مقت�سيات اللوائح النظامية املعمول بها يف اململكة. وعلى وجه اخل�سو�س، فاإن ال�سركة تنوي مراجعة و�سعها بالن�سبة لإمكانية تقدمي 

املزيد من منتجات التاأمني، و منها على �سبيل املثال، منتجات التاأمني التكافلي.

نظرة عامة على اإلقتصاد السعودي1
�سهدت الإيرادات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية اإرتفاعًا من 6٤3 بليون ريال �سعودي يف عام ٢٠٠7م اإلى ١.١٥6 بليون ريال �سعودي يف عام ٢٠١3م وذلك 
نتيجة لالإرتفاع يف م�ستوى اأ�سعار النفط يف ال�سوق العاملية خالل ال�سنوات القليلة املا�سية م�سحوبًا باإ�ستمرار اململكة يف �سخ كميات كبرية من النفط اخلام. وقد 

اأ�سهمت هذه الإيرادات يف اإرتفاع الإنفاق احلكومي من ٤66 بليون ريال يف عام ٢٠٠7م اإلى 976 بليون ريال يف عام ٢٠١3م.

حظي بند النفقات الراأ�سمالية بن�سبة عالية من الإنفاق احلكومي املخ�س�س من قبل حكومة اململكة العربية ال�سعودية. فبينما كانت النفقات الراأ�سمالية ١١9 
بليون ريال يف عام ٢٠٠7م وت�سكل ن�سبة قدرها ٢6% من اإجمايل الإنفاق احلكومي فقد اإرتفعت اإلى 3١٢ بليون يف ٢٠١3م لت�سكل ن�سبة قدرها 3٢% من اإجمايل 

الإنفاق احلكومي.

اإنعك�س تاأثري الإنفاق احلكومي امل�ستمر خالل ال�سنوات ال�سبع املا�سية على اأداء خمتلف القطاعات الإقت�سادية مما اأدى اإلى منو الإنفاق ال�ستهالكي اخلا�س 
مبعدل منو �سنوي مركب قدره ١١.٥% ومنو الإنفاق احلكومي مبعدل منو �سنوي مركب قدره ١١.6%. وقد اأ�سهم هذا النمو يف اإرتفاع الناجت املحلي الإجمايل من 

١.٥6 ترليون يف عام ٢٠٠7م اإلى ٢.8١ ترليون يف عام ٢٠١3م اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره %6.

نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال افريقيا
�سناعة التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ما زالت يف مراحلها الأخذة يف النمو مقارنة مع غريها من اقت�سادات العامل الأكرث تقدما حيث تت�سم 
باملقارنة مع  التاأمني  لقطاع  الت�سريعية  الأنظمة  واإلى حد كبري�سعف  املنخف�سة،  الر�سملة  و معدلت  املنخف�سة،  الكثافة  املنخف�سة ومعدلت  النت�سار  مبعدلت 

اقت�سادات العامل الأكرث تقدما.

�سهد قطاع التاأمني يف املنطقة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية اإرتفاعًا ملحوظًا يف معدلت النمو ولكن القطاع ل يزال يف حاجة للمزيد من الوقت للو�سول اإلى 
مرحلة الن�شج التام. ومن املتوقع اأن يوؤدي الإنفتاح يف اقت�شاديات دول املنطقة و�شعي حكوماتها لتطوير النظمة الت�شريعية و زيادة ال�شتثمارات يف القطاع اإلى 

حدوث تاأثري اإيجابي ي�سهم يف تعزيز معدلت النمو يف ال�سنوات القادمة.

نظرة عامة على سوق التأمين في المملكة العربية السعودية2
بلغ عدد ال�سركات املدرجة العاملة يف جمال التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية )3٥( �سركة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م. اإرتفع اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتبة 
مبقدار ٤.٠7 بليون ريال �سعودي لي�سل اإلى ٢٥.٢٤ بليون ريال �سعودي يف عام ٢٠١3م مقابل ٢١.١7 بليون ريال �سعودي يف عام ٢٠١٢م مبعدل منو قدره ٢.١9%.

حافظ التاأمني الطبي على مكانته باعتباره اأكرب اأن�سطة التاأمني يف عام ٢٠١3م حيث اأ�سهم باأكرث من ٥٠% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة خالل ال�شنوات 
اخلم�س املا�سية. اأ�سهمت قطاعات التاأمني العام الأخرى باأكرث من ٤٠% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة خالل ال�شنوات اخلم�ش املا�شية. 

١  موؤ�س�سة النقد
٢  موؤ�س�سة النقد
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اأ�شهم قطاع التاأمني على املركبات بالقدر الأكرب من النمو يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف عام ٢٠١3م حيث اإ�ستاأثر مببلغ ١.67 بليون من اإجمايل الزيادة البالغ 
قدرها ٤.٠7 بليون ريال اأي ما يعادل ٤١% من الزيادة يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة.

يعد تاأمني احلماية والدخار من قطاعات التاأمني الأقل اإ�شهامًا يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف عام ٢٠١3م بن�سبة بلغت 3% وقد �شجلت الأق�شاط املكتتبة اإنخفا�شًا 
بلغ ٥% يف عام ٢٠١3م مقارنًة بعام ٢٠١٢م.

المميزات التنافسية ونقاط القوة
حجم ال�سركة وو�سعها املتميز يف ال�سوق. �
خربة ال�سركة وال�سجل ال�سابق مل�ساهميها. �
عالقة ال�سركة بوكالء وو�سطاء التاأمني اإي�س. �
ال�سعمة اجليدة بني كبار امل�سغلني املحليني. �

هيكلة رأس المال
يبلغ راأ�س مال ال�سركة )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة مليون ريال �سعودي مق�سمه اإلى )١٠.٠٠٠.٠٠٠( ع�سرة ماليني �سهم، بقيمة ا�سمية قدرها )١٠( ع�سرة ريالت 
�سعودية لل�سهم الواحد ) "الأ�سهم "(. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة يف ما جمموعه )6.٠٠٠.٠٠٠( �ستة ماليني �سهم عادي متثل )6٠%( �ستون يف املائة 
من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، ودفعوا قيمتها كاملة بينما اأكتتب اجلمهور، من خالل الإكتتاب العام الذي مت يف عام ٢٠٠7م، يف عدد (٤.٠٠٠.٠٠٠) اأربعة ماليني 
�سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )١٠( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها اأربعون مليون )٤٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي متثل٤٠% من 

راأ�س مال ال�سركة ومل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

امل�ساهمون الكبار كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٤م:

القيمة )بالريال ال�سعودي(عدد الأ�سهم الن�سبةال�سم

3٠3.٠٠٠.٠٠٠3٠.٠٠٠.٠٠٠%ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( 

امل�سدر: ال�سركة

ملخص األداء المالي ومؤشرات األداء كما في 30 يونيو 2014م
ملخ�س القوائم املالية اأدناه مبني على القوائم املالية املراجعة لالأثني ع�سر �سهرا املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والقوائم املالية غري املراجعة 

لفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة بها. 



ت

قائمة المركز المالي

اآلف الريالت

 الرتفاع/النخفا�س يف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

موجودات عمليات التاأمني

)١3%(8%)٠%(7.٢٤٢7.٢٢97.79٢6.77١�سايف ممتلكات ومعدات

)١٠٠%(ل ينطبق--8.83٢--مطلوب- عمليات امل�ساهمني

ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات 
حتت الت�سوية

١٥3.١٠٤٢٥6.766٢6٥.٠973٢7.79٢%68%3%٢٤

ح�شة معيدي التاأمني من الأق�شاط 
غري املكت�سبة

١٠٠.7١٢93.٠6967.٠8٥١٠9.٠١٠)%8()%٢8(%6٢

٢9%)3%()٥%(٢3.3٤9٢٢.١69٢١.٤89٢7.7٤7تكاليف اكتتاب موؤجلة

٢9%١٥%7%87.8٥٠93.7٥3١٠7.٤8٢١38.٢6٠اأق�شاط واأر�شدة تاأمني مدينة

٠%ل ينطبق-١.9٢3١.9٢3--اإ�ستثمارات متاحة للبيع

م�ساريف مدفوعة مقدمًا 
وموجودات اأخرى

6.9٤78.٤9٠7.6٠8٢٢.76١%)١٠%(٢٢%١99

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات 
عالقة

9٤.8١7١١7.٤١8٥١.8٠3٥٠.3٥%(٢٤%١٠6()%3(

37%63%١٠١%٢٥.٠٥١٥٠.٢٥78٢.٠٠٠١١٢.٠٠٠ودائع لأجل

)٤%(١٢6%3١%3٢.٤٢١٤٢.37١9٥.7٤٤9٢.٠٠١نقدية و�سبه نقدية

٢٤%٤%3٠%٥3١.٤9٤69١.٥٢٢7١6.8٥6888.٥76جمموع موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

---١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠وديعة نظامية

ل ينطبق)١٠٠%(١.٠١9%٥.89٤-٤39٤.9١٢مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

٢١%٢%83%666١.٢١6١.٢٤3١.٤98دفعات مقدمة وموجودات اأخرى

3٥%)٥3%(٢8%٥١.67٤66.١333١.١٠٠٤١.93٠ودائع لأجل

)93(3.7٥٥%)88%(٤.397٥3٢٢٠.٥١3١.٥38نقدية و�سبه نقدية

)3%()٢٤%(٢3%67.١7٥8٢.79٢6٢.8٥66٠.86٠جمموع موجودات امل�ساهمني

جمموع موجودات عمليات التاأمني 
وامل�ساهمني

٥98.66977٤.3١٤779.7١٢9٤9.٤36%٢9%٢٢%١

مطلوبات عمليات التاأمني

)١(١6%3٠%٤.٤7٤٥.83٥6.7٥66.6٥٥مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

توزيعات م�ستحقة الدفع من فائ�س 
عمليات التاأمني

--ل ينطبق9٠١.9٠١١.9٠١١.١-

ل ينطبق)١٠٠%(١.٠١9%٥.89٤-٤39٤.9١٢م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

٢٠%١8%٤6%٢3٠.٠٤١336.63٢397.8٢7٤78.9٥٥اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية 

٤٤%)١%(٥%٢١٠.8١7٢٢١.9٥١٢١9.٤763١٥.٢39اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة

١8%)8%(٥%١8.7٢٥١9.7٢8١8.١6١٢١.38٥دخل عمولة غري مكت�سبة

مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات 
عالقة

٥6٥33١٠٠%()٤١%(--٢(-

)١6%()٤3%(67%39.96٤66.7٠337.9٢١3٢.٠٢٤اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات 
اأخرى

٢6.٤7٠33.٥٢83٤.8١٥٢٥.6٢%٢٢7%٢%(٤6(



ث

اآلف الريالت

 الرتفاع/النخفا�س يف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

�سايف فائ�س من عمليات التاأمني 
وخم�س�سات امل�ساهمني

ل ينطبق--9٠٢---

٢٤%٤%3٠%٥3١.٤9٤69١.٥٢٢7١6.8٥6888.٥76اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

)١٠٠%(ل ينطبق٠%-8.83٢--مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

)٤٥%()٤٠%(٢٥%١.9٢٠٢.396١.٤٢7787خم�س�س زكاة 

٥٢%)٥٠%(98%8٥8١.7٠38٥9١.3٠٢ح�سابات دائنة

)8١%(١7١%٤8%٢.777٤.١٠٠١١.١١8٢.٠89جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

٠%٠%٠%١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠را�س املال

)١٥%(١٢6%)٤٠%()٤١.٢٢8()٤8.٢6٢()٢١.3٠8()3٥.6٠٢(خ�سائر مرتاكمة

١٤%)3٤%(٢٢%6٤.39878.69٢٥١.738٥8.77٢جمموع حقوق امل�ساهمني

)3%()٢٤%(٢3%67.١7٥8٢.79٢6٢.8٥66٠.86٠جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

جمموع مطلوبات عمليات التاأمني 
ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

٥98.66977٤.3١٤779.7١٢9٤9.٤36%٢9%٢٢%١

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وتقارير الإدارة



خ

قائمة عمليات التأمين

اآلف الريالت
ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 
٣٠ يونيو 

الإرتفاع/الإنخفا�س

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م 
غري مراجعة

الإيرادات

اإجمايل اأق�شاط 
التاأمني املكتتبة

٥٤8.٤٤٤٥67.9١76٢3.9٥٠383.79٠٤٢٢.٠77%١٠%١٠%٤

اأق�شاط اإعادة تاأمني 
م�سندة

)٢3٤.٢68()٢()٢٥٤.٥٥٠3٠.768()١63.٢3١٥٠()٥.77٢(%9)9()%8(

اأق�شاط تاأمني 
فائ�س اخل�سارة

)١١.87١٢()٠.8١()٥١6.8٤7()9.٢٠٢()8.6١٤(%8%3١)%6(

�شايف اأق�شاط 
التاأمني املكتتبة

3٠٢.3٠63٠٠.٥١6376.33٥٢١١.3٥3٢6٢.69٢٤%٢٥%)١%(١

احلركة يف اأق�شاط 
التاأمني غري 

املكت�سبة

١(٢٠.٤٠٠8.777()٢3.٥٠8()٤6.٥١8()٥3.838()%١9١%٢٥%)٢6

�شايف اأق�شاط 
التاأمني املكت�سبة

3٢٢.7٠6٢8١.7393٥٢.8٢7١6٤.83٥٢٠8.8٥3)%١3(%٢%٢٥7

)37%()6%(١8%٤8.978٥7.79٠٥٤.٤9333.٤99٢٠.973دخل عمولة

٢٤8%)١١%()٤8%(٥.9٤٠3.٠8٠٢.7٥٤١.١٤93.993اإيرادات اأخرى 

دخل عمولت 
خا�سة

763937٠٥339٥٤9%٤١7%79%6٢

جمموع الإيرادات

التاأمني

377.7٠٠3٤3.٠٠٢٤١٠.778١99.8٢٢٢3٤.368)%9(%١%٢٠7

تكاليف وم�ساريف

اإجمايل املطالبات 
املدفوعة

3٤٤.٢٢٤٢8٠.833397.٤6٤٢٠١.79٠١8٥.737)%١8(%٤٢)%8(

ح�سة معيدي 
التاأمني من 

املطالبات املدفوعة

)77.88١()77.٥٠3()١38.6٢١()67.٥3٤()37.9٠%()٢٥(%79)%٤٤(

١٠%٢7%)٢٤%(٢66.3٤3٢٠3.33٠٢٥8.8٤3١3٤.٢٥6١٤7.8١٢�سايف املطالبات 

احلركة يف 
املطالبات حتت 

الت�سوية

)8.٤7٠(٢.9٢9٥٢.86٤١٠.٢8٥١8.٤33)%١3١%)٥.7٠٥%79

�سايف املطالبات 
املتكبدة

٢٥7.873٢٠6.٢٥93١١.7٠7١٤٤.٥٤١١66.١٥%٥١%)٢٠%(٢٤٤

تكاليف اكتتاب 
وثائق التاأمني

6٢.68٠٥6.3٠٢٥٤.٥٥٤٢8.٢١٠٢8.٠٠7)%١٠()%3()%١(

م�ساريف عمومية 
واإدارية

٤8.٢١٢٥٢.٥٢767.7873٥.٤8٠٢9.١7١%9%٢9)%١8(

خم�س�س ديون 
)اإعادة( م�سكوك 

يف حت�سيلها

9.٢3١3.687)٢.٥٤3()3.8١()٢١.6٠٥()%6١%()٠69()%٥8(

اأتعاب فح�س 
واإ�سراف 

٥.٠٠٤٥.٢٢١٥.٢33٢.9١73.٥3٢١%٠%٤%١

جمموع التكاليف 
وامل�ساريف

383.٠٠٠3٢3.997٤36.738٢٠7.3٢6٢٢٥.3٤8)%١٥(%3٥%9

�سايف الفائ�س 
)العجز(/ من 
عمليات التاأمني

)٥.3٠٠(١9.٠٠6)٢٥.96٠()7.٥٠٤(9.٠١9)%٤٥9()%٢37()%٢٢٠(



ذ

اآلف الريالت
ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 
٣٠ يونيو 

الإرتفاع/الإنخفا�س

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م 
غري مراجعة

ح�سة امل�ساهمني 
من الفائ�س/ 

)العجز(

٥.3١(٠٠7.١٠٥(٢٥.96٠7.٥٠٤)8.١١7()%٤٢3()%٢٠%()٢٥٢8(

�سايف الفائ�س من 
عمليات التاأمني بعد 

ح�سة امل�ساهمني

ل ينطبق)١٠٠%(-9٠٢--9٠١.١-

امل�سدر: تقارير الإدارة

قائمة الدخل الشامل لعمليات المساهمين

اآلف الريالت 

الإرتفاع/الإنخفا�سيف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري 

مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

احل�سة من فائ�س / )عجز( 
عمليات التاأمني

)٥.3٠٠(١7.١٠٥)٢٥.96٠()7.٥٠٤(8.١١7)%٤٢3()%٢٠%()٢٥٢8(

دخل عمولت خا�سة على الودائع 
لأجل

٢٠٠٤٢٠6١73٢٤١97%٤%١١٠7)%39(

9٠%)٥8%(8%)٥٥٥()٢9٢()٤٤٢()١.٠٥7()98١(م�ساريف عمومية واإدارية

)٢٠٤%()٢٥7%()37١%(7.7٥9)7.٤73()٢٥.78٥(١6.٤68)6.٠8٢(الدخل /)اخل�سارة( قبل الزكاة

)٢١%()٤6%(٢9%)7٢6()9١7()١.١7٠()٢.١73()١.678(الزكاة

�سايف الدخل /اخل�سارة ال�ساملة 
لل�سنة

)7.7٥9(١٤.٢9٥)٢6.9٥٤()8.389(7.٠3٢%٤8٤)%٢89()%١8٤(

مداخيل �ساملة اأخرى

التغيري يف القيمة العادلة 
لال�ستثمارات املتاحة للبيع

--------

اإجمايل الدخل/ )اخل�سارة( 
ال�ساملة لل�سنة

)7.7٥9(١٤.٢9٥)٢6.9٥٤()8.389(7.٠3٤)%٢8٢%()٤89()%١8٤(

الأرباح/اخل�شائر لل�شهم الواحد

اإجمايل الدخل/ )اخل�سارة( 
ال�ساملة لل�سنة لل�سهم

)٠.78(١.٤3)٢.7٠()٠.8٤(٠.7٠)%٢8٢%()٤89()%١8٤(

امل�سدر: تقارير الإدارة

بيان التدفقات النقدية 

بيان التدفقات النقدية من عمليات التأمين

اآلف الريالت
يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غريمراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

الأن�سطة الت�سغيلية

�سايف الفائ�س من الأن�سطة الت�سغيلية بعد اتفاقية 
امل�ساهمني

-١.9٠١--9٠٢

الت�سوية لـ:

٢.89٠3.776٤.7٠3٢.٢7١٢.337الإهالك

خم�س�س/)عك�س القيد( للح�سابات املدينة امل�سكوك 
يف حت�سيلها

9.٢3١3.687)٢.٥٤3()3.8١()٢١.6٠٥(



�س

اآلف الريالت
يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غريمراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

)١٠١(١.3٢٥١.36١9٢١١.١67�سايف م�ستحقات نهاية خدمة املوظفني

8.١١7)7.٥٠٤()٢٥.96٠(١7.١٠٥)٥.3٠٠(ن�سيب ال�سركاء من الفائ�س/ )العجز(

----)٠(عائدات مبيعات املمتلكات واملعدات

الدخل قبل التغيريات يف املوجودات واملطلوبات 
الت�سغيلية

8.١٤٥٢7.8٢9)٢٢.879()7.888(9.6٥٠

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)6٢.69٥(3.٢٠٤)8.33٠()١٠3.66٢()٢6.6٢3(ح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية

)٤١.9٢٥()٢٠.73١(7.6٤3٢٥.98٤)١٠.٤98(ح�شة معيدي التاأمني يف الأق�شاط غري املكت�شبة

)6.٢٥8()٤.٠7٤(٢.٢83١.١8٠68٠تكاليف ال�ستحواذ على الوثائق املوؤجلة

)٢9.١7٢()٢.١٢6()١١.١86()9.٥9٠(3١.7٥٠اأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة

)١٥.١٥3()7٢6(88٢)١.٥٤٢()٢.7٤٤(مدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى

١.٤93)١٥.٥٥٥(6٥.6١٥)٢٢.6٠١(7.3٢١مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذوي عالقة

8١.١٢8)١3.٤89(١8.١٥3١٠6.٥9١6١.١9٥اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

67.٢٤99٥.76٤)٢.٤76(١١.١3٤)9.9٠٢(اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة

١.98١3.٢٢٤)١.٥67(9٠٤١.٠٠3دخل عمولة غري مكت�سبة

-)3٢9()33٢()٢33()١٠.6٢٤(مبالغ م�ستحقة لأطراف ذوي عالقة

)٥.897()٢٥.٠69()٢8.78٢(٢6.7٤٠)3.9٠٤(اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

)9.١93(3.٤787.٠٥9١.٢867.77٢م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

7.7٤٠٥١.٥٥١8٠.٠89١٥.٠٤٢٢٠.96٥

)3٠.٠٠٠()٢١.9٤3()3١.7٤3()٢٥.٢٠6()٢٥.٠٥١(�سايف ودائع لأجل

)١.3١6()3.٥76()٥.٢66()3.76٢()٥.٥١9(�سراء ممتلكات ومعدات

--)١.9٢3(--�سراء اإ�سثمارات معدة للبيع

----٢عائدات بيع ممتلكات ومعدات

�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغلية

الأن�سطة التمويلية

)3٠.٥67()٢8.969()38.93٢٥.٥١()٢9()3١.3١6(

6.6٠8)3.9٠7(١٢.٢١7)١٢.63٢(١٠.٥37�سايف امل�ستحق لـ /من عمليات امل�ساهمني

6.6٠8)3.9٠7(١٢.٢١7)١٢.63٢(١٠.٥37�سايف النقد امل�ستخدم )يف(/من الأن�سطة التمويلية

)3.7٤3()١٤.38٤(9.9٥٠٥3.37٤)١٢.٢9٠(الزيادة/ )النق�سان( يف النقد وما يف حكمه

٤٤.7١١3٢.٤٢١٤٢.37١٤٢.37١9٥.7٤٤النقد وما يف حكمه عند بداية ال�سنة

3٢.٤٢١٤٢.37١9٥.7٤٤٢7.9879٢.٠٠١النقد وما يف حكمه عند نهاية ال�سنة/املدة

بيان التدفقات النقدية للمساهمين

اآلف الريالت
الأن�سطة الت�سغيلية

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

7.7٥9)7.٤73()٢٥.78٥(١6.٤68)6.٠8٢()اخل�سارة(/الدخل قبل الزكاة

الت�سوية لـ:

)8.١١7(٢٥.96٠7.٥٠٤)١7.١٠٥(٥.3٠٠ت�سوية العجز يف عمليات التاأمني



غ

اآلف الريالت
الأن�سطة الت�سغيلية

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

)اخل�سارة(/ الربح قبل التغيريات يف املوجودات 
واملطلوبات الت�سغيلية:

)78٢()637(١763٢)3٥8(

التغيري يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)٢٥٥()66()٢7()٥٥٠()6٢(املبالغ املدفوعة مقدمًا واملوجودات الأخرى

٤٤3)867()8٤٤(١٥78٤6احل�سابات الدائنة

)١.366()٢.١39()٢.١39()١.696()١.٥٠7(الزكاة املدفوعة

�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)٢.١93()٢.٠38()٢.83٥()3.١.٥()٠٤٠37(

)١٠.83٠()7٠٢(3٥.٠33)١٤.٤٥9(١٢.79٢ودائع لأجل

�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

١٢.79١٤.٤٥(٢9(3٥.٠33)7١٠()٠٢.83٠(

)6.6٠8(3.9٠7)١٢.٢١7(١٢.63٢)١٠.٥37(مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

)6.6٠8(3.9٠7)١٢.٢١7(١٢.63٢)١٠.٥37(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)١8.97٥(١9.98١١6٥)3.86٥(6١الإرتفاع/النخفا�س يف النقد وما يف حكمه

٤.336٤.397٥3٢٥3٢٢٠.٥١3النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

٤.397٥3٢٢٠.٥١3697١.٥38النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

مؤشرات األداء الرئيسية

الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٤٤ %٥3 %63.7%٤9.٤%6٢.8%ن�سبة اخل�سارة املدفوعة

88 %9٠ %١٠7.٤%93.3%١٠١.6%الن�سبة املجمعة

3٥.7 %٤٢.٥ %37.٠%٤٤.8%٤٢.7%ن�سبة اإعادة التاأمني

79.6 %87.7 %88.3%73.٢%79.9%ن�سبة اخل�سارة ال�سافية

3٥.7 %٤٢.٥ %37.٠%٤٤.8%٤٢.7%ن�سبة الإ�سناد )بدون فائ�س اخل�سارة(

6٤.3 %٥7.٥ %63.٠%٥٥.٢%٥7.3%ن�سبة الحتفاظ )بدون فائ�س اخل�سارة(

89.١ %6٢.٤ %٤٢.6%38.7%٢9.8%�سايف املطالبات حتت الت�سوية/ على املطالبات املتكبدة

ح�سة معيدو التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية/ 
اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

%66.6%76.3%66.6%، 79.3% 7٥.8

ح�شة معيدو التاأمني يف الأق�شاط غري املك�شتبة/ اإجمايل 
الأق�شاط غري املكت�شبة

%٤7.8%٤١.9%3٠.6% 39.3% 3٤.8

ملخص عوامل المخاطرة:
هنالك عدد من املخاطر املتعلقة باإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية وميكن تلخي�سها فيما يلي:

خماطر متعلقة بعمليات ال�سركة .. ١
خماطر ذات �سلة بال�سوق والبيئة الت�سريعية.. ٢



جدول المحتويات
١� امل�سطلحات واملخت�سرات��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١

5 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ٢� عوامل املخاطرة

٥ ٢ - ١  املخاطر املتعلقة بعمليات ال�سركة 

١٠ ٢ - ٢  خماطر ذات �سلة بال�سوق والقطاع والبيئة الت�سريعية 

١3 ٢ - 3  املخاطر املتعلقة باأ�شهم الطرح 

٣� نظرة عامة على قطاع التاأمني ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١6

١6 3 - ١  م�سادر املعلومات 

١6 3 - ٢  نظرة عامة على الإقت�ساد ال�سعودي 

١8 3 - 3 نظرة عامة على �سوق التاأمني يف ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا 

١9 3 - ٤  تطور قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية 

٢٠ 3 - ٥ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة  

٢٢ 3 - 6  نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين و لئحته التنفيذية 

٤� ال�سركة��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ٢٣

٢3 ٤ - ١  مقدمة 

٢3 ٤ - ٢  اأهم التواريخ والتطورات 

٢3 ٤ - 3  ر�سالة ال�سركة 

٢٤ ٤ - ٤ هيكل امللكية احلايل لراأ�س مال ال�سركة  

٢7 ٤ - ٥ اإ�سرتاجتية ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( 

٢7 ٤ - 6 املنتجات واخلدمات 

3٠ ٤ - 7  املخ�س�سات الفنية )الحتياطيات( 

3٠ ٤ - 8 املزايا التناف�سية 

٣١ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5� الهيكل التنظيمي لل�سركة

3١ ٥ - ١  الهيكل التنظيمي 

3٢ ٥ - ٢ جمل�س الإدارة  

36 ٥ - 3 تعوي�سات ومكافاأت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني 

36 ٥ - ٤  حوكمة ال�سركة 

٤٠ ٥ - ٥ ت�سارب امل�سالح 

٤٠ ٥ - 6  الإدارة التنفيذية العليا 

٤3 ٥ - 7 عقود توظيف كبار املدراء التنفيذيني 

٤٤ ٥ - 8 اإدارات ال�سركة 

٤6 ٥ - 9 املوظفون وال�سعودة 

5١ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6� مناق�سة الإدارة وحتليلها للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها

٥١ 6 - ١  اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة بخ�سو�س املعلومات املالية 

٥١ 6 - ٢  العوامل الرئي�سية املوؤثرة على نتائج العمليات 

٥١ 6 - 3  نظرة عامة على ن�شاط ال�شركة 

٥٢ 6 - ٤  ملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 



٥٥ 6 - ٥ قائمة املركز املايل 

77 6 - 6  بيان التدفقات النقدية 

8٠ 6 - 7  قائمة عمليات التاأمني وامل�ساهمني 

١٠٠ 6 - 8 موؤ�سرات الأداء الرئي�سية 

7� الر�سملة واملديونية������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ١٠١

١٠٢ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8� �سيا�سة توزيع اأرباح الأ�سهم

١٠٤ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 9� هيكل راأ�س املال

١٠�  و�سف الأ�سهم���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٠5

١٠٥ ١٠ - ١  راأ�س املال 

١٠٥ ١٠ - ٢ زيادة راأ�س املال 

١٠٥ ١٠ - 3  تخفي�س راأ�س املال 

١٠٥ ١٠ - ٤  تداول الأ�سهم  

١٠٥ ١٠ - ٥  حقوق امل�ساهمني 

١٠٥ ١٠ - 6  حقوق الت�سويت  

١٠6 ١٠ - 7  اجلمعية العامة للم�ساهمني 

١٠6 ١٠ - 8  احلقوق يف ح�ش�ش الأرباح:  

١٠6 ١٠ - 9  احلق يف فائ�س الأ�سول لدى حل ال�سركة اأوت�سفيتها: 

١١�  ا�ستخدام متح�سالت الإكتتاب���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٠7

١٠7 ١١ - ١  �سايف متح�سالت الإكتتاب 

١٠7 ١١ - ٢  اإ�ستخدام متح�سالت الإكتتاب 

١٢� اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة و كبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة���������������������������������������������������������������������������������������������� ١٠9

١٠9 ١٢ - ١  اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة باملعلومات املالية 

١٠9 ١٢ - ٢  اإقرارات اأخرى 

١١٠ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ١٣� ملخ�س النظـام الأ�سا�سي لل�سركة

١١٠ ١3 - ١ التاأ�سي�س 

١١٠ ١3 - ٢ ا�سم ال�سركــة 

١١٠ ١3 - 3 اأغر�س ال�سركــة 

١١٠ ١3 - ٤ املركز الرئي�سي 

١١٠ ١3 - ٥ مدة ال�سركـة 

١١٠ ١3 - 6 ا�ستثمـارات ال�سركة 

١١٠ ١3 - 7 راأ�س مال ال�سركـة  

١١٠ ١3 - 8 تخفي�س راأ�س املــال 

١١٠ ١3 - 9 تداول الأ�سهـــــم 

١١٠ ١3 - ١٠ اأ�سهم ال�سمــــان 

١١١ ١3 - ١١ اإدارة ال�سركـــــة 

١١١ ١3 - ١٢ اتفاقية اخلدمات الفنيــة 

١١١ ١3 - ١3 اإنتهاء ع�سوية ع�سو جمل�س الإدارة 



١١١ ١3 - ١٤ �سلطات جمل�س الإدارة 

١١١ ١3 - ١٥ مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة 

١١١ ١3 - ١6 تعيني رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب 

١١١ ١3 - ١7 جلنة املراجعة 

١١١ ١3 - ١8 اللجنة التنفيذية 

١١٢ ١3 - ١9 اجتماعات جملــــ�س الإدارة 

١١٢ ١3 - ٢٠  قرارات جمل�س الإدارة ومداولته 
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١

المصطلحات والمختصرات. 1

التعريفامل�سطلح

�سركة اإي�س لوكالء التاأمنياإي�س لوكالء التاأمني

�سركة اإي�س لو�سطاء التاأمنياإي�س لو�سطاء التاأمني

وتقييم اخلبري الإكتواري اخلدمات  اأ�سعار  احت�ساب  يتم  اأ�سا�سها  على  التي  والحتمالت  الإح�سائية  النظريات  خمتلف  بتطبيق  يقوم  الذي  ال�سخ�س   
امل�سوؤوليات واللتزامات واحت�ساب الحتياطيات

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين، �سركة م�ساهمة عامة �سعودية �سايكو اأو ال�سركة

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( وهو ال�سريك الذي اأ�ستعانت ال�سركة بخرباته يف جمال التاأمني للح�سول على الرتخي�س ال�سريك الإ�سرتاتيجي
وو�سع البنية الهيكلية لل�سركة يف اأوائل عهد تاأ�سي�سها.

م�شت�شارو ال�شركة املو�شحة اأ�شمائهم على ال�شفحة )ح( و)ط(امل�ست�سارون 

مبالغ الكتتاب امل�ستحقة من املكتتب يف الأ�سهم الإ�سافية مبوجب احلقوق امل�سرتاة وهي ت�ساوي عدد الأ�سهم ال�سافية اجلديدة املكتتب املبالغ الإ�سافية لالكتتاب
بها م�شروبًا يف �شعر الطرح

�سمانة هولدنغ دبليو اإل اإل اإحدى ال�سركات التي لديها ملكية غري مبا�سرة يف ال�سركة�سمانة هولدنغ

اإم اآي جي هولدنغ اإ �س بي �سي اإحدى ال�سركات التي لديها ملكية غري مبا�سرة يف ال�سركةاإم اآي جي هولدنغ

جمموعة �سركات املوارداملجموعة 

�سيجنا هيل�س اآند ليف اإن�سورن�س�سيجنا

م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعوديةم�سلحة الزكاة والدخل

اإجمايل اأق�شاط عقود التاأمني املكتتبة خالل فرتة حمددة دون اقتطاع الأق�شاط املتنازل عنهااإجمايل الأق�شاط املكتتبة

يحت�شب �شايف الأق�شاط لكل فرع بعد خ�شم ما يخ�شه من اإعادة التاأمني �شايف الأق�شاط املكتتبة

جمل�س اإدارة ال�سركةاملجل�س اأوجمل�س الإدارة

النظام الأ�سا�سي لل�سركةالنظام الأ�سا�سي

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعوديةهيئة ال�سوق املالية اأو الهيئة 

نظام ال�سركات املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ ٢٢ ربيع الأول ١38٥هـ وما نظام ال�سركات
طراأ عليه من تعديالت

اإحت�ساب هام�س هام�س املالءة بطريقة املطالبات التاأمني ويتم  يتم ت�سنيف جمموع املطالبات بناًء على البيانات التاريخية لل�سنوات الثالث ال�سابقة لكل فرع من فروع 
املالءة املطلوب ب�سرب معامل ن�سبي حمدد من قبل موؤ�س�سة النقد يف �سايف املطالبات املعدل

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(�سوق الأ�سهم

طريقة اختيارية لإعادة التاأمني لكل حالة على حدة يكون فيها ملعيد التاأمني اخليار يف قبول املخاطر املعرو�سة عليه اأو رف�سهااإعادة التاأمني الختياري

امل�ساهمون الذين ميلكون اأكرث من ٥% من اأ�سهم ال�سركة امل�ساهمون الكبار

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيجمل�س التعاون اخلليجي

الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعوديةالناجت املحلي

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركةاجلمعية العامة

جميع اأ�سهم ال�سركة من فئة واحدة ول يتمتع اأي م�ساهم باأي حقوق اأف�سلية ومينح كل �سهم �ساحبه �سوتًا واحدًا ويحق لكل م�ساهم ميتلك حقوق الت�سويت
٢٠ �سهمًا على الأقل ح�سور اإجتماعات اجلمعية العامة والت�سويت فيها
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حكومة اململكة العربية ال�سعوديةاحلكومة

نظام التاأمني اأو نظام مراقبة �سركات التاأمني 
التعاوين

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/3٢ وتاريخ ١٤٢٤/6/٢هـ املوافق ٢٠٠3/7/3١م

وثيقة قانونية اأوعقد ت�شدره ال�شركة للموؤمن له تبني فيه �شروط العقد لتعوي�ش املوؤمن له عن اخل�شارة وال�شرر التي تغطيها الوثيقة مقابل وثيقة التاأمني
ق�سط يدفعه املوؤمن لها

املوافق الالئحة التنفيذية ١٤٢٥/3/١هـ  وتاريخ   ٥6١/١ رقم  بالأمرالوزاري  ال�سادرة  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  لنظام  التنفيذية  الالئحة 
٢٠٠٤/٤/٢٠م ال�سادرعن معايل وزيراملالية

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرةعن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم ١/٢١٢/٢٠٠6 وتاريخ لئحة حوكمة ال�سركات
١٤٢7/١٠/٢١هـ املوافق ٢٠٠6/١١/١3م وتعديالتها

ال�سخ�س الطبيعي اأو املعنوي الذي يربم عقد التاأمنياملوؤَمن له

�سركة التاأمني التي ت�سدر عقود التاأمني للموؤمن له وتتولى التعوي�س عن الأخطار التي يتعر�س لها املوؤمن له ب�سكل مبا�سراملوؤِمـن

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة 

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى املادة 6من نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم قواعد الت�سجيل والإدراج
م/3٠ وتاريخ ١٤٢٤/6/٢هـ املوافق ٢٠٠3/7/3١م وتعديالتها

�سركة ال�سعودي الهولندي املاليةمدير الكتتاب

اإدارة ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوينالإدارة

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد ح�سم م�ساريف الكتتاب�سايف املتح�سالت

١٠ ريالت �سعودية لكل �سهم �سعر الكتتاب

١٥.٠٠٠.٠٠٠ �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركةاأ�سهم الكتتاب

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية و التي ت�سوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س الإدارة، و ذلك تاريخ اأحقية الكتتاب
بتاريخ ١٤36/٠8/١3 هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م(.

لإغالق مرحلة الكتتاب الأولى يوم  اأخر  �ساملة  تقوميية  اأيام   ١٠ لفرتة  ي�ستمر  و  ٢٠١٥/٠6/٠9م(  ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق  الثالثاء  يوم  يف  الكتتاب  �سيبداأ 
الكتتاب و هو يوم اخلمي�س ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م(.

�ستبداأ فرتة تداول احلقوق تزامنًا مع مرحلة الكتتاب الأولى يف يوم الثالثاء ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م( و ت�ستمر لفرتة 8 فرتة تداول حقوق الأولوية
اأيام عمل �ساملة اأخر يوم لإغالق الكتتاب و هو يوم اخلمي�س ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م(.

�سيبداأ الكتتاب يف يوم الأحد ١٤36/٠9/٠٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢١م( و ي�ستمر لفرتة 3 اأيام عمل �ساملة اأخر يوم لإغالق الكتتاب و مرحلة الكتتاب الثانية
هو يوم الثالثاء ١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(.

يف حال وجود اأ�سهم متبقية مل يكتتب فيها، �سيبداأ الكتتاب يف هذه الأ�سهم يف يوم الأحد ١٤36/٠9/١١هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢8م( فرتة الطرح املتبقي
من ال�ساعة ١٠:٠٠ �سباحًا و حتى ال�ساعة ١٠:٠٠ �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ الإثنني ١٤36/٠9/١٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٢9م(.

الطرح الطرح املتبقي الإ�شتثمارية من خالل طرحها يف فرتة  املوؤ�ش�شات  امل�شتحقني على  الأ�شخا�ش  فيها من قبل  اأ�شهم متبقية غري مكتتب  اأية  طرح 
املتبقي.

ي�سمل كاًل من امل�ساهمني املقيدين والأ�سخا�س الذين قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.الأ�سخا�س امل�ستحقون

باإمكان الأ�سخا�س امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية �سواء ببيعها اأو �سرائها يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول".تداول حقوق الأولوية

فروع اجلهات ممار�سة حقوق اأولوية الكتتاب لدى  املقابل  ت�سديد  و  اكتتاب  تعبئة منوذج  الأولوية اجلديدة عرب  اأ�سهم حقوق  بالكتتاب يف  امل�ستحقني  الأ�سخا�س  قيام 
امل�ستلمة اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتبني.



٣

التعريفامل�سطلح

تعنى ح�سب قواعد الت�سجيل والإدراج الأ�سخا�س غري املذكورين اأدناه:اجلمهور

١(تابعي امل�سدر.

٢(امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.

3(اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�سدر.

٤(اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر.

٥(اأع�ساء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.

6(اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )١، ٢، 3، ٤، اأو٥( اأعاله.

7(اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )١، ٢، 3، ٤، ٥ اأو6( اأعاله.

8(الأ�سخا�س الذين يعملون بالتفاق معًا وميلكون جمتمعني )٥%( اأو اأكرث من فئة الأ�سهم املراد اإدراجها.

م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.امل�ساهمون املقيدون

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية.اجلريدة الر�سمية

قائمة الأوراق املالية التي حتتفظ بها هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى قواعد الت�سجيل والإدراجالقائمة الر�سمية

ال�سخ�س الطبيعي.ال�سخ�س

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�سركة فيما يتعلق باإكتتاب اأ�سهم حقوق الأولوية.ن�سرة الإ�سدار

ال�سخ�س الذي يحمل وثائق تاأمني �سادرة عن ال�سركة اأو حازت عليها مبوجب عملية ال�ستحواذ وذلك وفقًا ل�سجالت ال�سركة.�ساحب وثيقة التاأمني

هام�ش املالءة بطريقة جمموع الأق�شاط 
املكتتبة

يتم اإحت�شاب هام�ش املالءة ب�شرب معامل ن�شبي حمدد من قبل موؤ�ش�شة النقد لكل فرع من فروع التاأمني يف �شايف الأق�شاط املعدل.

البنك ال�سعودي الهولندي والبنك الأهلي التجاري وبنك الريا�س وبنك اجلزيرة و جمموعة �سامبا املالية والبنك ال�سعودي الفرن�سي.اجلهات امل�ستلمة

ال�سركة اإعادة التاأمني اآخر)  تاأمني  معيد  اأو  اآخر  موؤمن  على  التاأمني  اإعادة  اأو  بالتاأمني  التاأمني  معيد  اأو  التاأمني  �سركة  تقوم من خاللها  التي  العملية 
امل�سندة( �سد كافة اأو جزء من اأخطار التاأمني اأو اإعادة التاأمني التي تتعهد ال�سركة امل�سندة بتغطيتها وفق وثيقة تاأمني واحدة اأو اأكرث.

�سركة اإعادة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني من �سركة تاأمني اأخرى عن كافة اأو بع�س الأخطار التي تتحملها.معيد التاأمني

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديموؤ�س�سة النقد اأو املوؤ�س�سة

ال�سوق املالية ال�سعودية تداوال اأو ال�سوق املالية

الريال ال�سعوديريال

حامل الأ�سهم اأو مالك احل�س�س اعتبارا من اأي وقت حمددامل�ساهم

الأ�سهم العادية لل�سركة والبالغ عددها ١٠ مليون والقيمة ال�سمية للواحد منها ١٠ ريالت �سعوديةالأ�سهم

البنك ال�سعودي الهولنديالبنك

�سركة ال�سعودي الهولندي املالية وهي �سركة مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية للقيام باأعمال الإدارة، تقدمي امل�سورة، الرتتيب، التعامل، ال�سعودي الهولندي املالية
واحلفظ يف الأوراق املالية وهي مملوكة بن�سبة ١٠٠% للبنك ال�سعودي الهولندي

ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�س�سات ال�ستثمارية

١- �سناديق ال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا و التي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية اإذا 
كانت �شروط و اأحكام ال�شندوق تتيح له ذلك، مع اإلتزام بالأحكام و القيود املن�شو�ش عليها يف لئحة �شناديق ال�شتثمار.

٢- الأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع اإلتزام متطلبات الكفاية املالية.

3- �سركات قطاعي البنوك والتاأمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ل توؤدي 
م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح.

٤- ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، وذلك وفقًا لل�سوابط التي 
اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ل توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح.
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هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعوديةالهيئة

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعوديةالهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونينيالهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

اأي �سخ�س يكتتب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاباملكتتب

منوذج طلب الكتتاب الذي يقدمه املكتتب ل�سراء اأ�سهم الكتتابمنوذج طلب الكتتاب

وهي الطريقة التي يتم مبوجبها توزيع ربح �سركة التاأمني اأو اإعادة التاأمني على اأ�سحاب وثائق التاأمنيتوزيع الفائ�س

وهي املبالغ التي تخ�س�سها ال�سركة لتغطية خ�سائر متوقعة تنتج عن الوثائق اخلا�سة بنوع من اأنواع التاأمني وما ينتج عنها من التزامات املخ�س�سات الفنية / الحتياطيات
مالية

�سركة ال�سعودي الهولندي املاليةمتعهد التغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب املربمة بني ال�سركة ومتعهد التغطيةاتفاقية التعهد بالتغطية

BBBت�سنيف اإئتماين من �سركة �ستاندرد اند بورز

Saudi Reسعودي ري – ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني التعاوين�

Milli Reميلي ري – �سركة اإعادة تاأمني عاملية تتعامل معها ال�سركة
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ينبغي على امل�ساهمني املكتتبني باأ�سهم حقوق الأولوية الإنتباه بعناية لعوامل املخاطرة املتعلقة باأعمال ال�سركة املبينة اأدناه قبل الإكتتاب فيها، اإلى جانب كافة 

املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�سرة والو�سول اإلى قرارهم النهائي قبل اتخاذ اأي قرار اإ�ستثماري.

يرى اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة واإدارتها العليا اأن املخاطر التايل ذكرها هي املخاطر اجلوهرة التي تواجه ال�سركة واأعمالها. ومع ذلك ل تقت�سر املخاطر التي 
تواجهها ال�سركة على هذه املخاطر، فقد يكون للمخاطر الأخرى غري املعروفة لل�سركة يف الوقت الراهن اأو التي تعتقد ال�سركة يف الوقت احلايل اأنها لي�ست جوهرية 
اأثر �شلبي على الو�شع املايل اأو على جناح ال�شركة يف عملها. ويف حالة حدوث اأو حتقق اأحد عوامل املخاطرة التي تعتقد الإدارة يف الوقت احلا�شر باأنها مهمة، اأو 
حدوث اأي خماطر اأخرى مل يت�سن لالإدارة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية، فقد يتاأثر �سلبًا عمل ال�سركة اأو و�سعها املايل اأو نتائج 

عملياتها. ويف هذه احلالة، قد يهبط �سعر ال�سوق لالأ�سهم اجلديدة وقد يخ�سر امل�ساهمون املكتتبون جميع ا�ستثماراتهم اأو جزءًا منها.

عالوة على ذلك، تت�سمن هذه الن�سرة اإفادات وبيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�سكوك وقد تختلف النتائج الفعلية لل�سركة ب�سكل جوهري عن تلك املتوقعة 
يف البيانات والإفادات امل�ستقبلية نتيجة عوامل معينة من بينها املخاطر التي تواجهها ال�سركة فيما هو مبني اأدناه.

ل يكون ال�ستثمار يف الأ�سهم مالئمًا �سوى للم�ساهمني القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك ال�ستثمار. ينبغي على امل�ساهم الذي يرغب بالكتتاب يف اأ�سهم 
حقوق الأولوية والذي لديه اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي عليه اتخاذه اأن ي�ست�سري �سخ�س مرخ�س له يف تقدمي امل�سورة ب�ساأن �سراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.

الرتتيب الوارد اأدناه للمخاطر اأدناه ل يعرب عن مدى اأهميتها اأو تاأثريها املتوقع على ال�سركة.

 المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 1   2

 كفاية االحتياطيات 1   1   2

ح�سب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني يجب على ال�سركة الإحتفاظ باإحتياطيات وخم�س�سات ملواجهة و تغطية الالإلتزامات املالية ح�سب املادة 
69 من الالئحة والتي حددت الإحتفاظ باملخ�س�سات التالية كحد اأدنى: 

خم�ش�شات الأق�شاط غري املكت�شبة.. ١
خم�س�سات املطالبات حتت الت�سوية.. ٢
خم�س�سات م�ساريف ت�سوية املطالبات.. 3
خم�س�سات املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها.. ٤
خم�س�سات املخاطر.. ٥
خم�س�سات الكوارث.. 6
خم�س�سات امل�ساريف العامة.. 7

اإن عملية تقدير املطلوبات الحتياطية هي عملية �سعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغريات وافرتا�سات غري مو�سوعية. وبالنظر اإلى طبيعة الأخطار الكامنة والدرجة 
العالية من عدم التيقن امل�ساحبة لتحديد مطالبات التاأمني غري امل�سددة، فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن حتدد بال�سبط املبلغ الذي �سيدفع يف نهاية الأمر لت�سوية 
تلك امل�سوؤوليات. ومن املمكن اأي�سًا مراجعة الفرتا�سات التي مت على اأ�سا�سها ح�ساب الحتياطيات يف حال توفر معلومات اأو بيانات اإ�سافية اأو يف حال حدوث 
تغيري يف القوانني القائمة اأو اختالف يف تف�سري ن�سو�سها. اإ�سافة اإلى ذلك، اإن التاريخ الق�سري ن�سبيًا والقدر املحدود من البيانات عن قطاع التاأمني يف ال�سعودية 
فيما يتعلق بالنتائج ال�سابقة للمطالبات �سوف يوؤثر على قدرة ال�سركة لإعداد افرتا�سات ح�سابات تاأمينية ملنتجات معينة، مثل منتجات تاأمني الرعاية ال�سحية. 

كنتيجة ملا ذكر، فاإن الحتياطيات التي و�سعت لت�سديد املطالبات امل�ستقبلية لوثائق التاأمني ميكن اأن يثبت اأنها غري كافية واأن على ال�سركة عندئذ اأن تقوم بزيادة 
احتياطياتها، ويف حال حدوث زيادة يف احتياطيات اخل�سائر فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س �سايف الدخل واإذا ما كان حجم النخفا�س كبريًا �سيكون له تاأثري 

�سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

 عدم مقدرة الشركة على الحصول على العوائد االستثمارية المقنعة 2   1   2

قيمة  فقدان جزء من  او  التذبذب  للحد من خماطر  ال�سركة  ا�ستثمارات  معينة على  قيودًا  التعاوين  التاأمني  �سركات  لنظام مراقبة  التنفيذية  الالئحة  تفر�س 
ال�ستثمارات. ونظرا للتنوع يف الإ�ستثمارات املفرو�سة من الالئحة بالإ�سافة ايل تدين العوائد من الودائع النقدية الى ادنى م�ستوياتها فانه ليتوقع ان حتقق 
من  املغطاة  غري  التاأمني  مطالبات  يف  متوقعة  غري  زيادة  اأي  مواجهة  على  ال�سركة  قدرة  من  ذلك  يحد  وبالتايل  الإ�ستثمارية  عائداتها  يف  كبريا  منوا  ال�سركة 
الإحتياطيات. يف حال عدم جناح ال�شركة يف ادارة ال�شيولة النقدية على املدى الق�شري فاإنها �شت�شطر يف بع�ش الأوقات اإلى ت�شييل ا�شتثماراتها باأ�شعار غري مواتية 

و�سينعك�س ذلك �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. 
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 حماية العالمات التجارية 3   1   2

تقم  رقم ١٤3٥٠٢١9٥٤، مل  الت�سجيل  �سهادة  ال�سعودية مبوجب  العربية  باململكة  وال�سناعة  التجارة  وزارة  لدى  ت�سجيلها  التي مت  التجارية  فيما عدا عالمتها 
ال�سركة، حتى تاريخ هذه الن�سرة، بت�سجيل اأي حقوق ملكية فكرية اأخرى. اإن و�سع ال�سركة التناف�سي يتطلب ا�ستخدام اإ�سمها و �سعارها على خدماتها من اأجل 
ت�سويقها وبيعها وعلى الرغم من اأن العالمة التجارية لل�سركة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية فاإن اإخفاقها يف حماية حقوق هذه العالمة من الإنتهاك يف 
اإذا كان ينبغي عليها مناف�سة عالمات جتارية م�سابهة  املناطق التي متار�س فيها اأعمالها �سوف يوؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل ونتائج عملياتها خ�سو�سًا 

لعالمتها غري امل�سجلة �سمن الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها و التي ل متلك فيها حقوق ملكية مما يجعلها غري قادرة لالإدعاء القانوين مبلكيتها للعالمة.

 األطراف ذوي العالقة 4   1   2

ترتبط ال�سركة بعدد من التعامالت مع �سركة اأي�س لوكالت التاأمني و�سركة اإي�س لو�ساطة التاأمني وهي من الأطراف ذوي العالقة، اإذ ميلك رئي�س جمل�س اإدارة 
اآل �سعود( ح�س�سًا يف هاتني ال�سركتني،. ويتم عر�س هذه التعامالت على اجلمعية العامة مل�ساهمي  اأحمد بن خالد بن عبداهلل  �سركة �سايكو )�سمو الأمري/ 

ال�سركة �سنويًا للموافقة عليها. 

وقد �سكلت التعاقدات مع هذه الأطراف 37.١% و33.١% و١٤.9% و3١.3% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف عام ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والن�سف الأول من 
٢٠١٤م على التوايل. وبالأخذ يف الإعتبار ن�شبة الق�شاط الكبرية املكتتبة بوا�شطة هذين الطرفني فاإن اأي تاأثري �شلبي على ن�شاطهما اأو على تعاقداتهما اأو يف حال 

توقف التعامل معهما فاإن ذلك �سيكون له تاأثريًا ملحوظًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. 

 مخاطر التقاضي و الدعاوي القانونية 2   1   2

هنالك عدد من الدعاوى الق�سائية تتعلق مبطالبات مت رفعها على ال�سركة بوا�سطة بع�س عمالئها تبلغ يف جمملها ٤.٤٥٤.٥٠7 ريال �سعودي وقد يرتتب على 
بع�س هذه املطالبات قيام ال�سركة بدفع تعوي�سات مالية. ويف حال قيام ال�سركة بدفع تعوي�سات مالية كبرية فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على الو�سع املايل والنتائج 

الت�سغيلية لل�سركة.

ومن املمكن اأي�سًا اأن يكون املوؤمن عر�سة للمراجعة امل�ستقبلية يف اأي وقت من قبل اجلهات التنظيمية وقد ل يكون يف مقدور ال�سركة التنبوؤ بحجم اأو ناجت هذه 
املراجعات اأو اأعمال التق�سي اأو تبعاتها )يف حال حدوثها( و�سوف لن ت�سمن باأن تلك املراجعة لن توؤدي اإلى اأية تغيريات من �ساأنها التاأثري �سلبًا على نتائج ال�سركة 

واأو�ساعها املالية.

 المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة 2   1   2

�سجلت ال�سركة خ�سائر مرتاكمة قدرها ٤١.٢3 مليون ريال �سعودي كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م وهي متثل ما ن�سبته ٤١% من راأ�س مالها. 

اإرتفعت هذه اخل�سائر املرتاكمة من ٢7.8٤ مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٠م ويعزى ذلك اإلى اخل�سائر البالغ قدرها 7.76 مليون ريال و٢6.9٥ مليون ريال 
واملتكبدة يف عام ٢٠١١م و٢٠١3م على التوايل. وتعزى اخل�سائر املتكبدة يف الفرتتني املذكورتني اإلى عدم توفر فوائ�س اإكتتاب كافية لتغطية م�ساريف ال�سركة. 

تعد م�ساكل الت�سعري يف وثائق التاأمني الطبي من العوامل املهمة التي اأ�سهمت يف عدم توفر فوائ�س اإكتتاب كافية لتغطية م�ساريف ال�سركة. اإ�سافة اإلى م�ساكل 
الت�سعري يف قطاع التاأمني الطبي فقد اأ�سهمت الن�سب العالية للخ�سارة ال�سافية يف قطاع احلريق وال�سطو يف عام ٢٠١٢م و٢٠١3م وكذلك يف القطاع الهند�سي يف 

عام ٢٠١3م يف عدم حتقيق فائ�ش من الأق�شاط املكتتبة. 

حقتت الأق�شاط املكتتبة يف قطاع التاأمني الطبي فائ�شًا قدره 3.6 مليون ريال و١9.٥ مليون ريال يف عام ٢٠١١م وعام ٢٠١٢م على التوايل بينما �سجلت خ�سارة 
قدرها 9.٥ مليون ريال يف عام ٢٠١3م. مل يكن اإجمايل الفائ�س من اإكتتاب التاأمني الطبي البالغ قدره ١٢.6 مليون ريال خالل ال�سنوات الثالث كافيًا لتغطية 
امل�ساريف العامة والإدارية للقطاع والتي بلغت بحوايل ٢8 مليون ريال لكل �سنة من ال�سنوات املذكورة وقد متت تغطية العجز يف امل�ساريف والبالغ قدره 7١.٤ 

مليون ريال من اأرباح الأق�شاط املكتتبة يف قطاعات التاأمني غري الطبي. 

ل توجد اأي �سمانات بعدم ا�ستمرار ال�سركة يف ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية، ويف حال حدوث ذلك، فاإن ال�سركة �ستخ�سع لعدد من الأنظمة واللوائح ذات ال�سلة يف 
اململكة.

اإذا بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة ٥٠% فاأكرث فاإنها �ستخ�سع اإلى الإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها 
من  فاأكرث   %٥٠ املرتاكمة  بلوغ خ�سائرها  الإلكرتوين عن  تداول  موقع  للجمهور يف  فورًا  بالإعالن  ال�سركة  قيام  �سرورة  على  تن�س  والتي  فاأكرث  املرتاكمة ٥٠% 
راأ�سمالها وتقوم تداول بو�سع عالمة بجانب اإ�سم ال�سركة يف موقع تداول الإلكرتوين تبني حجم اخل�سائر )علم باللون الأ�سفر اإذا بلغت اخل�سائر املرتاكمة ٥٠% 
فاأكرث واأقل من 7٥% وعلم باللون الربتقايل اإذا بلغت اخل�سائر املرتاكمة 7٥% فاأكرث واأقل من ١٠٠% وعلم باللون الأحمر اإذا بلغت اخل�سائر ١٠٠%(. يف حال بلوغ 
اخل�سائر املرتاكمة 7٥% فاأكرث تقوم تداول بتعليق اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق جلل�سة تداول واحدة تلي �سدور الإعالن. اإذا جتاوزت اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة ١٠٠% 
من راأ�س مالها �ستقوم تداول بتعليق اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق و�سوف توؤثر هذه الإجراءات �سلبًا على �سعر ال�سهم مما يوؤدي اإلى فقدان امل�ستثمرين املرتقبني كل 

اأو بع�س اإ�ستثماراتهم.
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يو�سح نظام ال�سركات اأنه يف حال بلغت خ�سائر �سركة م�ساهمة 7٥% من راأ�سمالها، وجب على جمل�س الإدارة اأن يدعو اإلى انعقاد اجلمعية العامة غري العادية 
للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل الأجل املعني يف نظامها الأ�سا�سي. ويف حال ا�ستمرار ال�سركة بتكبد اخل�سائر واإذا قررت اجلمعية العامة غري العادية حل 

ال�سركة، فمن املمكن اأن يخ�سر امل�ساهمون كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�سركة.

 مخاطر التركز في قطاعين من نشاط التأمين 2   1   2

يرتكز الن�شاط التاأميني الذي متار�شه ال�شركة يف التاأمني على املركبات والتاأمني الطبي حيث مثال معًا اأكرث من ٤٠% و١9% على التوايل من اإجمايل الأق�شاط 
املكتتبة خالل عام ٢٠١3م. نظرًا للمخاطر العالية لهذين القطاعني ميكن اأن تت�سبب حادثة واحدة، يف حال حدوث كوارث طبيعية اأو حوادث ج�سيمة غري متوقعة، 
يف خ�شائر يرتتب عليها مطالبة كبرية توؤثر �شلبًا على الو�شع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها. مل يحقق القطاعان اأرباح خالل عام ٢٠١3م مما اأنعك�س �سلبًا على 

ربحية ال�سركة ويف حال حدوث اأي تغيري �سلبي اإ�سايف يف ربحية هذين القطاعني �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. 

 سياسات إدارة ومراقبة المخاطر 2   1   2

تعتمد ال�سركة على الالئحة التنفيذية ملراقبة �سركات التاأمني التعاوين وعلى لئحة ادارة املخاطر يف حتديد اإطار عمل لإدارة املخاطر التي تواجهها ال�سركة يف 
اأعمالها. اإن عدم تطبيق هذه ال�سيا�سة اأو عدم حتديثها اأو عدم احل�سول على معلومات كافية لأتخاذ قرار الإ�ستجابة يف التوقيت املنا�سب يعر�س ال�سركة الى 

خماطر متنوعة منها على �سبيل املثال عدم الإلتزام بلوائح التامني التعاوين و لئحة اإدارة املخاطر و�سينعك�س ذلك �سلبًا على اأداء ال�سركة.

 حدوث الكوارث التي ال يمكن توقعها 2   1   2

بحكم كونها توؤمن على املمتلكات فاإن ال�سركة عر�سة للخ�سائر ب�سبب الكوارث. وميكن اأن تنتج الكوارث عن اأ�سباب متعددة �سواء كانت طبيعية اأوغري طبيعية 
بحيث يكون حدوثها و�سدتها بطبيعة احلال اأمرًا ل ميكن التنبوؤ به. اإن عمليات ال�سركة يف جمال تاأمني املمتلكات وال�سابات تعر�سها ملطالبات تن�ساأ عن اأحداث 

د، الفي�شانات، الرياح، احلرائق، الإنفجارات، احلوادث ال�شناعية والعمليات التخريبية. متعددة من بينها على �شبيل املثال، عوا�شف الرَبَ

تتمحور اخل�سائر الناجمة عن الكوارث حول اأمرين هما املبلغ الإجمايل املعر�س للخطر املوؤمن عليه يف املنطقة املتاأثرة باحلادث وحجم احلادث. تكمن خطورة 
احلوادث الكارثية يف �سعوبة التنبوؤ بوقوعها كما اإن الطبيعة الفعلية لهذه الأحداث، يف حال وقوعها، قد تتجاوز يف حجمها ومعدلت تكرارها توقعات ال�سركة من 
حيث مقدار التكلفة املالية وم�ستوى اإدارة املخاطر. وميكن اأن تت�سبب املطالبات املتعلقة بالكوارث يف تغيريات ملحوظة يف النتائج املالية لل�سركة كما اأن اأحداث 

الكوارث اجل�سيمة �سوف يكون لها تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

 مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين  10   1   2

اإن وثائق تاأمني ال�سركة ب�سكل عام ق�سرية املدة يف طبيعتها، فاإذا مل تتمكن ال�سركة من الإ�ستمرار يف جتديد اإتفاقيات وثائق التاأمني احلالية مع حامليها وفق 
�شروط و اأ�شعار مالئمة، فاإن الأق�شاط املكتتبة لل�شركة يف ال�شنوات القادمة والنتائج امل�شتقبلية لعملياتها �شوف تتاأثر �شلبيًا و ب�شكل جوهري.

 المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 11   1   2

اأنظمة تقنية املعلومات على معاجلة عدد كبري من العمليات يف وقت حمدد ودون انقطاع  اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية تعتمد ب�سكل كبري على قدرة  اإن 
اإن الت�سغيل املنا�سب لأنظمة املحا�سبة،  خ�سو�سًا يف الوقت الذي ت�سبح فيه معاجلة العمليات معقدة ب�سكل متزايد مع منو اأعداد تلك العمليات مبعدل كبري. 
ومعاجلة  املخاطر  على  التاأمني  بقبول  تتعلق  التي  تلك  فيها  مبا  الأخرى  البيانات  معاجلة  اأنظمة  و  العمالء،  بيانات  وقاعدة  العمالء،  وخدمة  املالية،  والرقابة 
املطالبات واإ�سدر التقارير لالإدارة العليا اأو اجلهات املنظمة، بالإ�سافة اإلى اأنظمة الت�سالت بني املكاتب الإقليمية ومركز تقنية املعلومات باملركز الرئي�سي اأمر 

يف غاية الأهمية لعمليات ال�شركة ومقدرتها على املناف�شة بنجاح.

اإن عدم قدرة انظمة املعلومات بال�سركة على ا�سدار التقارير املالية الدورية لالإدارة العليا لل�سركة اأو ملوؤ�س�سة النقد بالدقة والتوقيت املنا�سبني �سوف يعر�س اأعمال 
ال�سركة الى خماطر عدم الإلتزام بالأنظمة واللوائح اأو يوؤدي عالوة على ذلك اإلى عدم الإ�ستجابة بال�سكل املطلوب ملتغريات اأعمال التاأمني و�سوف تنعك�س اآثار 

هذه املخاطر �سلبًا على اأداء ال�سركة.

اأو كامل لأي من اأنظمة تقنية  اأو تتاأثر ب�سكل جوهري يف حالة ح�سول عطل جزئي  ل ميكن اإعطاء �سمانات باأن اأن�سطة واأعمال ال�سركة لن تتعر�س لالنقطاع 
املعلومات اأو الت�سالت الرئي�سية اأو حدوث اأي اإخرتاق لالأنظمة اأو تعر�سها للفريو�سات اأو اأي اأحداث اأخرى توؤثر على اأمن املعلومات مما يوؤثر �سلبًا على اأعمال 

ال�سركة ويوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سمعتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 
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مخاطر تعدد أنظمة المعلومات 12   1   2

قامت �سايكو يف عام ٢٠١١م بنقل البيانات املتعلقة باإعادة التاأمني الإتفاقي من نظام ح�سابي قائم على برنامج مايكرو�سوفت اإيك�سيل اإلى نظام برمييا لإدارة 
اإكتتاب التاأمني وقد حدث اإخفاق يف نقل بع�س البيانات اخلا�سة بتلك ال�سنة اإلى النظام اجلديد مما ت�سبب يف حمدودية النظام يف اإجراء بع�س التحليالت املتعلقة 

بعام ٢٠١١م وقد يوؤدي ذلك اإلى اأخطاء يف ت�سعري وثائق التاأمني مما ينعك�س �سلبًا على ربحية ال�سركة.

عالوة على ذلك فاإن ال�سركة ت�ستخدم نظام برمييا ملعاجلة بيانات قطاع التاأمني غري الطبي بينما ت�ستخدم نظام بي اإيه اإم اإ�س لعمليات قطاع التاأمني الطبي 
وت�شتخدم ميكرو�شوفت اإك�شل حل�شاب الأق�شاط غري املكت�شبة مما يجعل العمليات احل�شابية عر�شة اإلى الأخطاء ب�شب اإختالف الأنظمة. 

اإن الق�شور يف اأنظمة الت�شغيل املذكورة اأعاله يجعل ن�شاط ال�شركة عر�شة ملخاطر عدم الإلتزام مبتطلبات اأنظمة ولوائح موؤ�ش�شة النقد عالوة على ما قد ي�شببه 
من عدم املواكبة يف ال�شتجابة ملتغريات ن�شاط التاأمني مما ينعك�ش �شلبًا على ربحية ال�شركة.

 مخاطر التعدد في أسماء العمالء 13   1   2

يوؤدي التعدد يف الأ�سماء لنف�س العميل يف نظام املعلومات بال�سركة اإلى عدم توفر طريقة اآلية لتحديد ربحية العمالء فيتم اللجوء للطريقة اليدوية لإنتاج هذه 
التقارير مما يجعلها عر�سة لالأخطاء وقد يت�سبب عدم توفر املعلومات ال�سحيحة عن العمالء يف عدم قدرة ال�سركة على التخل�س من الوثائق التي مل حتقق 

الربحية املتوقعة اأو تلك التي اأ�سهمت يف اإحداث اخل�سائر يف ال�سنوات ال�سابقة مما ينعك�س �سلبًا على ربحية ال�سركة.

 سوء سلوك الموظفين وأخطائهم 14   1   2

ل ت�ستطيع ال�سركة التقليل من �سوء �سلوك املوظفني مثل الغ�س والأخطاء املتعمدة والإخفاق يف توثيق املعامالت ب�سورة حمكمة وعدم احل�سول على التفوي�سات 
الداخلية املطلوبة وعدم كفاية تدريب املوظفني على تفادي الأخطاء غري املتعمدة. وبالتايل، رمبا ينتج عن �سوء �سلوك املوظف اأو خطاأه خمالفة النظام من قبل 
ال�سركة، اأو عقوبات نظامية، اأو م�سوؤولية مالية و/اأو اإ�سرار ج�سيم ب�سمعة ال�سركة. ل ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن اأن �سوء �سلوك املوظفني اأو اأخطائهم لن توؤدي 

اإلى الإ�سرار ب�سكل جوهري بو�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.

 االعتماد على الموظفين الرئيسيين 12   1   2

يلعب املوظفون الرئي�شيون دورًا مهمًا يف جناح اأعمال ال�شركة كما اإن جناحها وتطلعاتها امل�شتقبلية �شوف يعتمدان اإلى حد كبري على قدرتها يف توظيف املوظفني 
املتميزين والحتفاظ بهم ول ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باإ�ستطاعة ال�سركة على الإحتفاظ بهوؤلء املوظفني يف كافة الأوقات اأو اإيجاد بدلء موؤهلني ب�سورة فورية اأو اأن 

جتتذب وحتتفظ مبوظفني موؤهلني جدد عندما تن�ساأ احلاجة اإليهم.

بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن هنالك مناف�سة عالية يف ال�سوق على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني الذين يتمتعون باخلربة املطلوبة نظرًا لندرة الأفراد املوؤهلني، ومن اأجل 
املحافظة على العنا�سر املتمر�سة واملوؤهلة فقد ت�سطر ال�سركة اإلى تقدمي رواتب اأعلى ومميزات اإ�سافية. كما اإن ال�سركة غري موؤمنة �سد الأ�سرار التي قد تلحق 
باأعمالها ب�سبب فقدان اأو ف�سل اأي من موظفيها الرئي�سيني كما اإنها ل تعطي اأي تاأكيدات باأنها �ستنجح يف ا�ستقطاب والحتفاظ باأفراد من املوظفني الرئي�سيني 
تكون لديهم القدرة على حتقيق اأهداف ال�سركة. �ستتاأثر ال�سركة �سلبًا اإذا خ�سرت خدمات �سخ�س اأو اأكرث من الأع�ساء الرئي�سيني على املدى الق�سري اإلى املتو�سط 
و�سينعك�س ذلك ب�سورة �سلبية على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. ي�سم طاقم املوظفني الرئي�سيني بال�سركة مقيمني من خمتلف اجلن�سيات ول تتوافر 
�سمانات مبوافقة اجلهات املعنية باإ�سدار ت�ساريح العمل املطلوبة اأو باإعادة جتديدها لدى اإنتهاء مدتها. ومن املمكن اأي�سًا حدوث تغيري يف الأنظمة وال�سيا�سات 

املعمول بها وفر�س قيود من �ساأنها اأن تزيد من �سعوبة ح�سول غري ال�سعوديني على ت�ساريح العمل املطلوبة.

 خلو منصب مدير االستثمار 12   1   2

كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م وظيفة مدير ال�شتثمار �شاغرة وتعتزم ال�شركة ملء هذه الوظيفة ال�شاغرة خالل عام بعد اكتمال عملية طرح حقوق الأولوية. ينبغي على 
ال�شركة القيام بتعيني مدير لال�شتثمار اأو اإ�شناد مهام اإدارة الإ�شتثمار اإلى جهات خارجية متخ�ش�شة م�شرح لها باإدارة الإ�شتثمارات اأو عدم القيام بالإ�شتثمار 
يف اأي اأوعية اإ�ستثمارية خالف الأوعية ذات العوائد املنخف�سة املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد يف مثل هذه الأحوال. ويف حال اإخفاق ال�سركة يف �سغل من�سب مدير 
الإ�ستثمار واإ�سناد مهمة اإدارة الإ�ستثمار اإلى جهة خارجية �سيكون لذلك تاأثرًي �سلبي على العوائد ال�ستثمارية لل�سركة مبا يف ذلك الإ�ستثمارات املتوقع حتقيقها 

من �سايف متح�سالت الكتتاب. 

 خلو منصب مسئول أمن المعلومات 12   1   2

كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م فاإن وظيفة م�سئول اأمن املعلومات بال�سركة �ساغرة وتعتزم ال�سركة ملء هذه الوظيفة. وقد يوؤثر عدم وجود م�سئول اأمن معلومات على 
كفاءة وفعالية الإجراءات املتعلقة مبعلومات ال�سركة و�سينعك�س ذلك �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل ونتائج عملياتها. 
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 السعودة 12   1   2

حققت ال�سركة ن�سبة �سعودة قدرها ٥٠.٢٤% من جمموع موظفيها كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م وهي اأعلى بقليل من ن�سبة الـ ٥٠% املطلوبة من وزارة العمل للت�سنيف 
�سمن النطاق الأخ�سر . لي�س هنالك اأي تاأكيد باأن ال�سركة �سوف تتمكن من املحافظة على ن�سبة ال�سعودة املوؤهلة للنطاق الأخ�سر ويف حال اإنخفا�س الن�سبة عن 
الـ ٥٠% املطلوبة ف�سوف تنخف�س درجة ت�سنيفها مما يعر�سها لالإجراءات املفرو�سة من عدة جهات حكومية منها وقف اإ�سدار التاأ�سريات اأو عدم نقل كفالة 
املوظفني غري ال�سعوديني اأو ا�ستبعاد ال�سركة من ال�سرتاك يف املناف�سة على تنفيذ امل�ساريع احلكومية و�سوف يوؤثر على قدرة ال�سركة يف الوفاء بالتزاماتها مما 

ينعك�س �سلبًا على و�سعها املايل ونتائج عملياتها الت�سغيلية.

عالوة على متطلبات ال�سعودة املحددة من قبل وزارة العمل فاإنه ينبغي على ال�سركة حتقيق ن�سبة �سعودة قدرها ٥٥% بنهاية 3١ دي�سمرب ٢٠١3م ح�سب متطلبات 
موؤ�س�سة النقد ونظرًا لأن ال�سركة مل حتقق هذه الن�سبة املطلوبة ف�سوف يعر�سها ذلك لعقوبات من قبل موؤ�س�سة النقد. كما يف تاريخ 3١ مار�س ٢٠١٥م مل تتعر�س 
ال�سركة حتى تاريخه اإلى اأي نوع من العقوبات من قبل موؤ�س�سة النقد نتيجة عدم اإلتزامها بن�سبة ال�سعودة املطلوبة ولي�س لدى ال�سركة اأي خلفية عن نوع العقوبات 

التي تقوم موؤ�س�سة النقد بفر�سها يف مثل هذه الأحوال. ول توجد اأي �سمانات بعدم قيام موؤ�س�سة النقد بفر�س عقوبات يف امل�ستقبل. 

 مخاطر إعادة التأمين 12   1   2

تقوم ال�سركة باإ�سناد جزء من اأق�ساطها اإلى معيدي التاأمني مقابل اتفاقها معهم بتحملهم جلزء من خ�سائر ال�سركة مبوجب وثائق التاأمني التي ت�سدرها. جتعل 
اإعادة التاأمني معيد التاأمني املعني م�سئول جتاه ال�سركة يف حدود املخاطر املعاد تاأمينها، ولكن ل تعفى ال�سركة من التزامها الأ�سا�سي جتاه ا�سحاب وثائق التاأمني 

بحكم كونها املوؤِمن املبا�سر. وكنتيجة لذلك، فاإن ال�سركة معر�سة ملخاطر ائتمانية فيما يتعلق مبعيدي تاأمينها. 

 ،)S&P(ح�سب ت�سنيف �سركة )BBB( اإ�سافة لذلك فاإنه ح�سب الالئحة التنفيذية يجب على �سركة التاأمني اختيار معيد تاأمني حا�سل على الأقل على تقومي
اأو تقومي مكافئ �سادر من اإحدى موؤ�س�سات التقييم العاملية املعرتف بها يف ذلك ول ت�سمن ال�سركة احل�سول على خدمات معيدين بهذه الدرجة من الت�سنيف 
 Milli( وميلي ري )Saudi Re( الئتماين يف كافة الأوقات. كما اأن هناك اإثنني من معيدي التاأمني الذين تتعامل معهم ال�سركة حاليًا، وهما حتديدًا �سعودي ري
Re(، م�سنفني يف الفئة BBB فاإذا اإنخف�س معدل الت�سنيف لإي منهما اأو اأي من معيدي التاأمني الآخرين الذين تتعامل معهم ال�سركة اإلى اأدنى من ذلك فاإنها 

�ست�سطر للتحول اإلى معيدي تاأمني اآخرين وقد ينتج عن ذلك اإنخفا�س يف ن�سبة العمولة املكت�سبة.

 واإذا رغبت ال�سركة يف التعامل مع معيد تاأمني مل يتم تقوميه من قبل اإحدى موؤ�س�سات التقومي العاملية اأو حا�سل على تقومي اأقل من احلد الأدنى املذكور اأعاله، 
فيجب على ال�سركة اأخذ موافقة كتابية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد ول توجد �سمانات باحل�سول على هذه املوافقة. وقد يوؤدى الإخفاق يف اللتزام مبتطلبات الالئحة 

التنفيذية اإلى تاأثري �شلبي جوهري على ن�شاط ال�شركة وو�شعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية.

هنالك خماطر تتعلق باإحتمال اإخفاق ال�سركة يف احل�سول على خدمات اإعادة التاأمني م�ستقباًل من اجلهات العاملة يف هذا املجال كما اإن تعر�س اأي من معيدي 
التاأمني الذين تتعامل معهم ال�سركة حاليًا اأو املتوقع التعامل معهم م�ستقباًل لأي تعرث مايل اأو يف حال عدم قدرتهم اأو اإ�ستعدادهم للوفاء باإلتزاماتهم املالية اأو 

ال�شروط التعاقدية فاإن ذلك �شيوؤثر �شلبًا على الو�شع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.

 مخاطر تركز إعادة التأمين 20   1   2

اإعادة تاأمني املحفظة التاأمينية لل�سركة مرتكز لدى عدد قليل من �سركات اإعادة التاأمني مما يعر�سها للمخاطر الناجتة عن اأي تعرث يف الإتفاقيات مع معيدي 
التاأمني خا�سة بالن�سبة اإلى هانوفر ري وقلف ري امل�ستحوذان على ٥٥% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني امل�شندة )بدون فائ�ش اخل�شارة(. ل توجد اأي �شمانات بعدم 
تعر�ش معيدي التاأمني املذكورين لالإفال�ش اأو الإع�شار املف�شي اإلى عدم الوفاء ب�شروط واأحكام العقود املوقعة بني ال�شركة ومعيدي التاأمني مما يوؤثر �شلبًا على 

الو�سع املايل لل�سركة وعملياتها الت�سغيلية. 

 مخاطر اإللتزامات الزكوية اإلضافية 21   1   2

ح�سلت ال�سركة على �سهادة زكاة نهائية من م�سلحة الزكاة والدخل للعام ٢٠٠8م. قامت ال�سركة بت�سديد م�ستحقات الزكاة لل�سنوات املالية ٢٠٠9م و٢٠١٠م 
و٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وح�سلت على �سهادة موؤقتة لهذه ال�سنوات اإل اأن م�سلحة الزكاة والدخل مل تقم باإ�سدار التقديرات النهائية للزكاة امل�ستحقة على 
ال�سركة لل�سنوات املذكورة. يف حال فر�س اأي اإلتزامات زكوية اأو �سريبية اإ�سافية فوق املبالغ املدفوعة اأو املخ�س�سة للربط الزكوي فاإن ذلك �سينعك�س �سلبًا على 

الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

 مصادر التمويل 22   1   2

تعتمد قدرة ال�شركة على توفري م�شادر لتمويل اأعمالها على عدة عوامل منها قدرتها على زيادة ح�شتها من الأق�شاط املكتتبة وكذلك اأن يكون م�شتوى الأق�شاط 
املكتتبة والحتياطيات املكونة كافية لتغطية اأي خ�شائر فعلية اأو حمتملة. ويف حال عدم كفاية الأق�شاط املكتتبة والإحتياطيات املكونة لتغطية اخل�شائر الفعلية اأو 
املحتملة فاإن ال�سركة قد حتتاج اإلى اإيجاد م�سادر متويل اإ�سافية كالإقرتا�س اأو زيادة راأ�س املال اأو تخفي�س م�ستوى منو ن�ساطها اأو ت�سييل بع�س اأ�سولها. ومن 



١٠

املحتمل األ تكون �شروط الإقرتا�ش من امل�شادر املتوفرة اأو خيار اللجوء اإلى زيادة راأ�ش املال يف �شالح ال�شركة اأو قد ل تتما�شى مع خططها امل�شتقبلية. عالوة على 
ذلك فقد يوؤدي التمويل عن طريق زيادة راأ�س املال اإلى اإنخفا�س ملكية امل�ساهمني يف ال�سركة ويف حال اإخفاق ال�سركة يف احل�سول على م�سادر متويل كافية فاإن 

ذلك �سينعك�س �سلبًا على و�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

 العقود مع الغير 23   1   2

قامت ال�سركة يف اإطار ن�ساطها الطبيعي باإبرام اتفاقيات توزيع مع وكالء وو�سطاء تاأمني للقيام ببيع منتجات ال�سركة. عالوة على ذلك فاإن لدى ال�سركة تعاقدات 
مع بع�س مزودي اخلدمات من م�ست�سفيات وم�ستو�سفات وور�س �سيانة �سيارات تقوم من خاللها بخدمة عمالئها وتلبية اإحتياجاتهم. تعتمد ال�سركة يف هذه العقود 
والإتفاقيات على ا�ستعداد وقدرة الأطراف املذكورة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ويف حال حدوث اأي اإخفاق من اأي طرف يف الوفاء باإلتزاماته التعاقدية فاإن 

ذلك �سيوؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل وتدفقاتها النقدية و ونتائج عملياتها.

التاأمني  واإعادة  التاأمني  لو�سطاء  اإي�س  �سركة  و  املحدودة  التاأمني  لوكالت  اي�س  �سركة  على  والتوزيع  بالبيع  تعامالتها اخلا�سة  كبرية يف  ب�سورة  ال�سركة  تعتمد 
املحدودة حيث اأ�سهمتا مبا يعادل 37.١% و33.١% و١٤.9% و3١.3% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف عام ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والن�سف الأول من ٢٠١٤م 
على التوايل. وبالأخذ يف الإعتبار ن�شبة الق�شاط الكبرية املكتتبة بوا�شطة هذين الطرفني فاإن اأي تاأثري �شلبي على ن�شاطهما اأو على تعاقداتهما مع ال�شركة �شيكون 

له تاأثريًا ملحوظًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

 المنافسة و عدم توسع الشركة و تطورها 24   1   2

تتوقع ال�سركة اأن جتد نف�سها تعمل يف بيئة تت�ساعد فيها حدة التناف�س مما قد يوؤثر �سلبيًا على الهوام�س الت�سغيلية لها. وبح�سب بيانات موؤ�س�سة النقد الأخرية فقد 
و�شل عدد �شركات التاأمني امل�شرح لها بالعمل يف اململكة العربية ال�شعودية اإلى 3٥ �سركة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م ت�سهد تناف�سًا قويًا على زيادة ح�س�سها ال�سوقية.

جهات  من  املعتمد  املايل  والت�شنيف  املقدمة  اخلدمة  التغطية،  واأحكام  �شروط  املحت�شبة،  الأق�شاط  ت�شمل  عدة،  عوامل  على  التاأمني  قطاع  يف  املناف�شة  تقوم   
وموؤ�س�سات تقييم م�ستقلة وخدمة املطالبات وال�سمعة والت�سور املوجود عن القدرة املالية واخلربة ل�سركة التاأمني. اأوجد جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين الوثيقة 
املوحدة للتاأمني ال�سحي التي يجب على كل ال�سركات العاملة تقدميها وبالتايل فانه من املتوقع ان ت�ستد املناف�سة يف قطاع التاأمني ال�سحي مما يوؤثر ب�سكل �سلبي 
على هام�س الربحية. قامت ال�سركة بزيادة اأ�سعار منتجاتها لقطاعي التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات والتي يتطلب الت�سعري فيها الإعتماد على احل�سابات 
املعدة من قبل اخلرباء الإكتواريني ح�سب التوجيهات ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد يف ٢٠١٢/٠9/٠٢م وقد توؤثر هذه الزيادة يف الأ�سعار �سلبًا يف قدرة ال�سركة على 

املناف�سة مع مناف�سيها.

لميكن اإعطاء اأي تاأكيد على اأن ال�شركة �شوف تكون قادرة على حتقيق اأو الحتفاظ باأي م�شتوى حمدد من الأق�شاط يف هذه البيئة التناف�شية. وقد توؤدي �شغوط 
املناف�سة املتزايدة اإلى حدوث تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل، وذلك عن طريق:

انخفا�س احل�سة ال�سوقية. �
انخفا�س الهوام�س. �
كبح عجلة منو قاعدة عمالء ال�سركة. �
تزايد معدل فقدان اأفراد الإدارة العليا واملبيعات. �
ارتفاع النفقات الت�سغيلية مثل م�ساريف الت�سويق واملبيعات. �
ارتفاع تكاليف حيازة وثائق التاأمني. �

 التأخر أو اإلخفاق في تجديد الموافقات 22   1   2

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية لعدد ١6 منتج وموافقة مبدئية )مبداأ تقدمي الطلب والإ�ستخدام( لعدد ٢٥ منتج ونظرًا لأن معظم املوافقات التي ح�سلت 
عليها ال�سركة عبارة عن موافقات موؤقتة فاإن ال�سركة قد تواجه �سعوبات اأو تاأخري اأو اإخفاق يف جتديد هذه املوافقات وقد يت�سبب التاأخري اأو الإخفاق يف جتديد 

هذه املوافقات اإلى توقف ال�سركة عن تقدمي املنتجات ذات ال�سلة مما يوؤثر �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها 

 مخاطر ذات صلة بالسوق والقطاع والبيئة التشريعية 2   2

 مخاطر ذات عالقة بطبيعة قطاع التأمين 1   2   2

تنطوي الطبيعة التقديرية لإكتتاب التاأمني على العديد من الإفرتا�سات التي ي�سعب التنبوؤ بنتائجها نظرًا ملا حتتويه من عوامل خارجة عن اإرادة ال�سركة، وقد ل 
ت�سهم التجارب ال�سابقة والتحليالت القائمة على الإحتمالت يف توفري املعطيات الكافية للقيام بعمليات التقدير املحكمة. ي�ساف اإلى ذلك �سعوبة احل�سول على 
املعلومات التاريخية عن منتجات التاأمني وميكن لهذه العوامل جمتمعة اأن تف�سي اإلى تقديرات غري دقيقة يكون لها تاأثري �سلبي جوهري على و�سع ال�سركة املايل 

ونتائج عملياتها.
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 نظام الرقابة على شركات التأمـين التعاوني والئحته التنفيذية 2   2   2

ولئحته  ١٤٢٤/٠6/٠٢هـ  وتاريخ  م/3٢  امللكي  باملر�شوم  ال�شادر  التعاوين  التاأمني  �شركات  مراقبة  لنظام  ال�شعودية  العربية  اململكة  يف  التاأمني  ن�شاط  يخ�شع 
التنفيذية وبالتايل فاإن عمليات ال�سركة خا�سعة لهذا النظام، وقد يوؤدي التغيري يف اأحكامه من وقت لآخر اإلى احلد من قدرة ال�سركة على تنفيذ اأهدافها وخططها 
العملية وم�سايرتها لأو�ساع ال�سوق. وتبعًا لذلك، ل ت�ستطيع ال�سركة تقدمي اأي تاأكيد بعدم حدوث تغيريات يف اأحكام النظام ال�ساري ولئحته التنفيذية اأو ما ينتج 

عن تف�سريها من تاأثري �سلبي جوهري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

يخول نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية موؤ�س�سة النقد �سالحيات وا�سعة مبا يف ذلك تعديل اأو تعليق اأو اإلغاء اأو رف�س جتديد ترخي�س 
اأي من  التنفيذية. ويف حال اتخاذ  التعاوين ولئحته  التاأمني  باأحكام نظام مراقبة �سركات  التقيد  اإخفاقها يف  ال�سركة يف حال  اأو فر�س غرامات على  التاأمني 
الإجراءات املوؤثرة �شد ال�شركة اأو يف حال تعر�ش ال�شركة لفر�ش غرامات فاإن ذلك �شوف يوؤثر ب�شورة �شلبية جوهرية على ن�شاط ال�شركة او و�شعها املايل او 

توقعاتها اأو نتائج عملياتها.

 سحب ترخيص التأمين 3   2   2

ح�سلت ال�سركة على ترخي�س موؤ�س�سة النقد ملزاولة اعمالها بتاريخ ١٤٢8/٠8/٢9هـ وقامت بتجديده وتنتهي �سالحية الرتخي�س احلايل يف ١٤37/٠8/٢7هـ.

تن�س املادة )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين على اأنه يحق ملوؤ�س�سة النقد �سحب ترخي�س ال�سركة يف احلالت الآتية:

اإذا مل متار�ش ال�شركة الن�شاط املرخ�ش له لفرتة �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار الرتخي�ش. �
اإذا مل تف ال�سركة مبتطلباتها مبوجب نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأو لئحته التنفيذية. �
اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن ال�سركة قد تعمدت تزويدها مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة يف طلبها للرتخي�س. �
اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�ستفيدين اأو امل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة التي متار�س بها ال�سركة اأن�سطتها املرخ�سة. �
اإذا اأفل�ست ال�سركة. �
اإذا تعمدت ال�سركة مزاولة اأعمالها باأ�سلوب ينطوي على الإحتيال. �
اأو مل ت�ستوف ال�سركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف املادة )68( من الالئحة  � اإذا انخف�س راأ�س مال ال�سركة املدفوع عن احلد الأدنى املقرر 

التنفيذية.
اإذا اأنخف�ست اأعمال اأو حجم اأن�سطة ال�سركة يف فروع التاأمني اإلى امل�ستوى الذي ترى معه املوؤ�س�سة باأن من غري املمكن لل�سركة اأن تعمل يف ظله. �
اإذا رف�ست اأو اأّخرت ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق. �
اإذا منعت ال�سركة قيام فريق التفتي�س املكلف من قبل املوؤ�س�سة عن اأداء مهمته يف فح�س ال�سجالت. �
اإذا امتنعت ال�سركة عن ت�سوية نهائية �سادر �سدها يف اأي من املنازعات التاأمينية. �

واإذا ما مت �سحب الرتخي�س فاإنه لن يكون يف ا�ستطاعة ال�سركة ال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية.

 التقارير المطلوبة 4   2   2

يتطلب نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية من ال�سركة اأن تقوم ب�سكل دوري بتزويد موؤ�س�سة النقد بتقارير مالية وتقارير �سنوية يتم اإعدادها 
وفقًا لالأ�س�س املحا�سبية النظامية اإ�سافة اإلى معلومات اأخرى، ت�سمل معلومات تخ�س العمليات الت�سغيلية العامة لل�سركة وهيكل راأ�س املال وامللكية واملالءة املالية. 
ميكن اأن تتعر�س ال�سركة اإلى تدابري نظامية اأو عقوبات اأو غرامات اإذا اعتقدت موؤ�س�سة النقد باأن ال�سركة ف�سلت يف اللتزام باأية قوانني اأو اأنظمة واجبة التطبيق.

اإن اأي ف�سل يف اللتزام بالقوانني والأنظمة املرعية ميكن اأن ينتج عنه فر�س قيود كبرية على قدرة ال�سركة يف ممار�سة عملها اأو يعر�سها جلزاءات �ستوؤثر �سلبًا 
على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل.

 متطلبات المالَءة 2   2   2

وفقًا للمواد )66( و )67( و )68( من الالئحة التنفيذية يجب اأن حتتفظ ال�سركة مب�ستويات معينة من املالَءة املالية ملختلف اأنواع الأعمال. يتاأثر م�ستوى مالَءة 
ال�سركة يف املقام الأول بالحتياطيات الفنية التي يطلب منها الحتفاظ بها والتي بدورها تتاأثر بحجم وثائق التاأمني املباعة وحجم املطالبات املتكبدة. ان قدرة 

ال�سركة على ادارة املخاطر بفاعلية و ت�سعري منتجاتها بطريقة منا�سبة للمحافظة على هام�س املالءة املطلوب ميثل حتديا كبريا.

تفر�س موؤ�س�سة النقد على �سركات التاأمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة �سل�سلة من الإجراءات لت�سحيح او�ساعها و من �سمنها: 

زيادة راأ�س مال ال�سركة.. ١
تعديل الأ�سعار.. ٢
تخفي�س التكاليف.. 3
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التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد.. ٤
ت�سييل بع�س الأ�سول.. ٥
اأي اإجراء اآخر تراه ال�سركة منا�سًبا وتوافق عليه املوؤ�س�سة. . 6

كما اأن موؤ�س�سة النقد قد تطلب ب�سكل دوري ا�سافات او تعديالت على متطلبات هام�س املالءة مما ميكن اأن توؤثر �سلبيًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل 
من خالل جتنيب خم�س�سات اإ�سافية.

ويف حالة عدم قدرة ال�سركة على الوفاء مبتطلبات املالءة لفرتة حتددها املوؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات اعاله قد تطلب املوؤ�س�سة تعيني م�ست�سار مايل لإعادة 
الهيكلة او �سحب ترخي�س ال�سركة.

 القيود على أعمال شركات التأمين 2   2   2

ي�سع نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية قيودًا معينة بخ�سو�س ملكية الأ�سهم يف �سركات التاأمني. ووفقًا للمادة )9( من نظام مراقبة 
�سركات التاأمني التعاوين واملادة )39( من الالئحة التنفيذية ل يجوز ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني الندماج مع �سركات التاأمني واإعادة التاأمني الأخرى اأو 
متلكها اأو ال�سيطرة عليها اأو �سراء اأ�سهم فيها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من موؤ�س�سة النقد. واإلتزامًا باملادة )38( من الالئحة التنفيذية ينبغي 
قيام ال�سركة باإبالغ املوؤ�س�سة بن�سبة ملكية اأي �سخ�س ميتلك )٥%( اأو اأكرث يف اأ�سهم ال�سركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�سركة. وينبغي على ال�سخ�س نف�سه 

اإبالغ املوؤ�س�سة كتابًة بن�سبة ملكيته اأو اأي تغيري يطراأ عليها خالل خم�سة اأيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.

وقد توؤدي هذه القيود، يف بع�س احلالت، اإلى حتجيم قدرة ال�سركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني وا�سرتاتيجيني يف حال رف�س املوؤ�س�سة اأو تاأخرها يف اإ�سدار 
املوافقة املطلوبة اأو فر�ش �شروط لي�ش يف مقدور ال�شركة ا�شتيفائها مما قد يوؤدي اإلى تاأثري �شلبي جوهري على عمليات ال�شركة.

 التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 2   2   2

تخ�سع املنتجات التاأمينية الطبية التي تقدمها ال�سركة ملراقبة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين بعد اإجازتها من موؤ�س�سة النقد. تفر�س اأنظمة جمل�س ال�سمان 
ال�شحي التعاوين على ال�شركة التقيد بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات التاأمني الطبي ومنها الالإلتزام بتوفري كوادر طبية متخ�ش�شة لأعطاء املوافقات الطبية 
الالزمة خالل موعد زمني ليتجاوز 6٠ دقيقة. كما تفر�س تلك الأنظمة على �سركات التاأمني اللتزام بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة الطبية كامل�ست�سفيات 
والعيادات الطبية يف موعد ليتجاوز 6٠ يوم. ان عدم التزام ال�سركة باأنظمة وقواعد جمل�س ال�سمان ال�سحي يعر�سها للم�ساءلت والغرامات اأو رمبا �سحب رخ�سة 

التاأهيل لتقدمي منتجات اخلدمات الطبية والذي بدوره يوؤثر تاأثريا جوهريا على اعمال ال�سركة.

 الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة 2   2   2

تخ�شع ال�شركة لنظام مراقبة �شركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية واخلا�شة بطرح منتجات تاأمينية جديدة والتي يجب احل�شول على موافقة موؤ�ش�شة 
النقد قبل ت�شويقها وطرحها وقد يت�شبب التاأخري اأو الإخفاق يف احل�شول على هذه املوافقات اإلى عدم متكن ال�شركة من طرح منتجات جديدة يف ال�شوق مما يوؤثر 

�سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

 األحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين 2   2   2

يعتمد الأداء املايل ل�سركات التاأمني ب�سورة كبرية على الأو�ساع القت�سادية املحلية داخل اململكة وكذلك الأو�ساع القت�سادية العاملية التي توؤثر على اقت�ساد 
اململكة العربية ال�سعودية. يوؤثر التغري يف الأحوال القت�سادية على النتائج املالية ل�سركات التاأمني من خالل تاأثريه على اأو�ساع ال�سوق وعائدات ال�ستثمار وكذلك 
عن طريق التغيري يف طلب العمالء ملنتجات وخدمات التاأمني. عالوة على ذلك فاإن اجتاهات الأق�شاط واملطالبات يف اأ�شواق التاأمني واإعادة التاأمني تعترب متقلبة يف 
طبيعتها والأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدلت الت�سخم واملناف�سة والقرارات الق�سائية قد يوؤثر على حجم املطالبات امل�ستقبلية وينعك�س 

�شلبًا على اأرباح وعائدات قطاع و�شناعة التاأمني.

لي�س يف مقدور ال�سركة التنبوؤ بالتاأثريات امل�ستقبلية الناجتة عن التغيري يف الأحوال القت�سادية و اأو�ساع قطاع التاأمني على اأعمالها التجارية، فقد ل تكون تلك 
الأحوال والأو�شاع مواتية وبالتايل فاإنه ل توجد اأي �شمانات باأن ل يكون لالأحوال امل�شتقبلية تاأثري �شلبي جوهري على اأرباح وعائدات ال�شركة.

 نمو سوق التأمين 10   2   2

قد ل يكون معدل منو �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية مرتفعا اأو قابال للثبات بالدرجة التي تتوقعها ال�سركة حاليا. كما اأن التاأثري على قطاع التاأمني يف 
اململكة نتيجة اجتاهات واأحداث معينة مثل مواكبة التقدم يف النمو القت�سادي يف اململكة والإ�سالحات امل�ستمرة يف نظام الرعاية الجتماعية هو ب�سكل عام اأمر 
م�ستقبلي غري وا�سح يف الوقت احلايل. وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية يخ�سع لعدة توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق 

�سيطرة ال�سركة و�ستتاأثر ربحية ال�سركة �سلبًا يف ظل ظروف النمو املعاك�سة.



١٣

 تأثير تراجع ثقة العمالء 11   2   2

اإن ثقة العميل بقطاع التاأمني على م�ستوى العامل لها اأهمية بالغة وذلك لتاأثريها يف تعزيز قوة القطاع واأي انخفا�س يف ثقة امل�ستهلك يف قطاع التاأمني ب�سكل عام 
اإلغاء وثائق التاأمني وا�سرتجاع الأموال مما يوؤثر �سلبًا على مبيعات ال�سركة من املنتجات وبالتايل على الأو�ساع املالية لل�سركة  اإلى ارتفاع عدد حالت  �سيوؤدي 

ونتائج عملياتها.

 المخاطر المتعلقة بالوعي بأهمية التأمين  12   2   2

يلعب التاأمني دورًا هاما يف حياة الإن�سان واملجتمعات ولكن هنالك خماطر تكمن يف نظرة املجتمع ال�سالبة جتاه قطاع التاأمني ب�سفة عامة حيث يرى البع�س عدم 
اأهمية الدور الذي يلعبه القطاع اأو اأنه يعمل ب�سيغ ل تتوافق مع �سيغة التكافل ال�سرعية وعليه �سيفقد املجتمع ثقته يف القطاع و�سوف يوؤثر ذلك �سلبًا على اأعمال 

ال�سركة ون�سبة الإيرادات.

 المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح 3   2

 التذبذبات المحتملة في سعر السهم 1   3   2

ال�شعر ال�شوقي لأ�شهم ال�شركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية قد ل يكون موؤ�شرا لل�شعر ال�شوقي لأ�شهم ال�شركة بعد النتهاء من الطرح. كما قد ل يكون �شعر �شهم 
ال�سركة م�ستقرًا وقد يتعر�س لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية اأو اأ�سهم ال�سركة احلالية. واإ�سافة لذلك، قد 
تنتج مثل هذه التذبذبات ب�سبب العديد من العوامل التي ت�سمل دون ح�سر ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم، واأي تغيريات تنظيمية يف قطاع التاأمني اأو تغريات يف 
ظروف واجتاهات هذا القطاع، وتدهور اأداء ال�سركة، وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية، ودخول �سركات مناف�سة جديدة والإعالنات من قبل ال�سركة 
اأو مناف�سيها املتعلقة بعمليات الندماج وعمليات ال�ستحواذ والتحالفات ال�سرتاتيجية وامل�ساريع امل�سرتكة والتغيريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء 

وحمللي الأوراق املالية.

اإن بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني اأو ت�سور اأن هذه املبيعات قد حتدث ميكن اأن يوؤثر �سلبيًا على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق. بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن 
امل�ستثمرين يواجهون خطر اإحتمال عدم التمكن من بيع اأ�سهم يف ال�سوق الثانوي دون اأن يوؤثر ذلك �سلبًا على ال�سعر. 

لي�ش هناك ما ي�شمن اأن ال�شعر ال�شوقي لأ�شهم ال�شركة لن يقل عن �شعر الطرح. واإن مت ذلك بعد ممار�شة امل�شتثمرين حقوق الأولوية، فاإن تلك املمار�شة ل ميكن 
اإلغاوؤها اأو تعديلها، وبالتايل قد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر حمققة اأوغري حمققة على الفور. وعالوة على ذلك، لي�س هناك ما ي�سمن اأن امل�ساهم �سوف يكون 

قادر على بيع اأ�شهمه ب�شعر ي�شاوي اأو اأعلى من �شعر الطرح بعد ممار�شة حقوق الأولوية.

 التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية  2   3   2

نظرا  التذبذبات كبرية  تكون هذه  قد  ال�سركة.  باأ�سهم  يتعلق  فيما  ال�سوق  توجهات  تغيري يف  ب�سبب  لتذبذبات كبرية  الأولوية  ال�سوقي حلقوق  ال�سعر  قد يخ�سع 
لأختالف نطاق التغيري امل�شموح به لأ�شعار تداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�شموح به لالأ�شهم. بالإ�شافة اإلى ذلك، ونظرا لأن �شعر تداول حقوق 
الأولوية يعتمد على �سعر تداول �سهم ال�سركة، وت�سورال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية، فقد توؤثر هذه العوامل بالإ�سافة اإلى العوامل املذكورة يف عامل 

املخاطرة اأعاله "التذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم " على �سعر حقوق الأولوية.

 مخاطر عدم وجود سوق سابق للحقوق 3   3   2

خالفًا لأ�سهم ال�سركة املتداولة حاليًا يف ال�سوق، فاإن حقوق الأولوية عبارة عن اأدوات جديدة لي�س لها وجود اإل بعد اأن يتم اإ�سدارها عقب اإجتماع اجلمعية العامة 
مما يعني عدم تداولها يف ال�سابق. ونظرًا لعدم توفر معلومات تاريخية عن �سعر احلقوق �سيكون امل�ستثمرين فيها عر�سة ل�سعوبة التنبوء بالأ�سعار ب�سبب عدم 

توفر اأ�سا�س ملقارنة م�ستويات وحركة موؤ�سر الأ�سعار.

 نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 4   3   2

لي�س هناك �سمان اأنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق اأولوية اكتتاب ال�سركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية )�سواء كان 
م�ساهم مقيد اأو م�ستثمر جديد( من بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها، اأو متكينه من البيع متاما. كما اأنه لي�س هناك اأي �سمان باأنه �سيكون هناك طلب كاف 
على اأ�شهم ال�شركة من قبل املوؤ�ش�شات الأ�شتثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. ويف حال مل تقم املوؤ�ش�شات الأ�شتثمارية بتقدمي عرو�ش لالأ�شهم املتبقية ب�شعر عايل، 

قد ل يكون هناك تعوي�س كايف لتوزيعه على اأ�سحاب حقوق الأولوية الغري ممار�سة.

وعالوة على ذلك، لي�س هناك �سمان اأنه �سيكون هناك طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�سل عليها مكتتب اإما )اأ( من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه 
الأ�شهم، اأو)ب( خالل الطرح املتبقي، اأو)ج( من ال�شوق املفتوحة.



١٤

 المضاربة في حقوق األولوية 2   3   2

تخ�شع امل�شاربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�شبب يف حدوث خ�شائر جوهرية. اإن نطاق التغيري امل�شموح به لأ�شعار تداول حقوق الأولوية )على اأ�شا�ش قيمة احلق 
الإ�شرت�شادية( يفوق ن�شبة التغيري يف ال�شعر امل�شموح به لأ�شعار الأ�شهم )١٠% �سعودًا اأو هبوطًا(. كما اأن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�سركة وقيمة احلق 

الإ�سرت�سادية. وبناًء عليه تتاأثر احلدود ال�سعرية اليومية لتداول احلق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول ال�سهم. 

ويف حال عدم قيام امل�سارب ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق فاإنه �سي�سطر اإلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة الكتتاب بالأ�سهم 
اجلديدة وقد يتكبد بع�س اخل�سائر. وعلى ذلك، يجب على امل�ستثمرين الإطالع على كامل تفا�سيل اآلية اإدراج وتداول حقوق الأولوية، وطريقة عملها، والإملام بكل 

العوامل املوؤثرة فيها للتاأكد من اأن اأي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيًا على وعي واإدراك كاملني.

 انخفاض نسبة الملكية 2   3   2

وحقوق  ملكيتهم  ن�سبة  اإنخفا�س  اإلى خماطر  يتعر�سون  قد  املطروحة  الأ�سهم اجلديدة  الكتتاب يف  كامل حقوقهم يف  الذين ل ميار�سون  املقيدون  امل�ساهمون 
الت�سويت التابعة لها. كما اأنه لي�س هناك اأي �سمان يف حال رغب اأي من امل�ساهمني املقيدين ببيع حقوق الأولوية اخلا�سة به خالل فرتة التداول، باأن يكون العائد 

الذي يتلقاه كافيا لتعوي�سه بالكامل عن انخفا�س ن�سبة ملكيته يف راأ�س مال ال�سركة نتيجة لزيادة راأ�س مال ال�سركة.

 عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 2   3   2

يبداأ الكتتاب فى ١٤36/٠8/٢٢هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م( وينتهي يف ١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(. يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني والو�سطاء 
املاليني اإتخاذ كافة الإجراءات التي ت�سمن التقيد بجميع التعليمات املطلوبة واإ�ستالم �سندات الإ�ستالم قبل انق�ساء فرتة الإكتتاب. اإخفاق اأ�سحاب حقوق الأولوية 
والو�سطاء املاليني من اإتباع اإجراءات الكتتاب يف حقوق الأولوية ب�سكل �سحيح قد يوؤدي اإلى رف�س طلب الكتتاب )للمزيد من التفا�سيل راجع ق�سم )"�شروط 

واأحكام وتعليمات الكتتاب وتقدمي العرو�س"(. 

اإذا مل يتكمن امل�ساهمون امل�ستحقون من ممار�سة حقوق الكتتاب على الوجه الأكمل بحلول نهاية مرحلة الكتتاب الثانية، بناء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية، 
فال يوجد �سمان يف ح�سولهم على تعوي�س. 

 مخاطر زيادة رأس المال على نسبة الملكية 2   3   2

العملية  اأ�شهم ملكية فاإن ن�شب ملكية امل�شاهمني غري امل�شاركني يف هذه  اإ�شدار  اإنتهاء هذا الطرح بزيادة راأ�ش مالها عن طريق عملية  ال�شركة بعد  اإذا قامت 
�ستتعر�س لالإنخفا�س مبقدار ن�سب ح�س�سهم يف ال�سركة قبل عملية الزيادة.

 السيطرة الفعالة من قبل المساهمين الكبار 2   3   2

ان ح�سة امل�ساهم الرئي�سي بال�سركة وهي ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( ل تزال متثل 3٠% من اأ�سهم ال�سركة. قد يوؤدي حتالف امل�ساهم الرئي�سي 
مع م�ساهمني اخرين الى التاأثري على قرارات ال�سركة الهامة، وبالتحديد، ف�سوف يكون باإمكانهم التاأثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�سركة مبا 
يف ذلك النفقات الكبرية لل�سركة وتعيني وعزل اأع�ساء جمل�س الإدارة )باإ�ستثناء ما ورد يف املادة 69 واملادة 7٠ من نظام ال�سركات واملادة ١8 من لئحة حوكمة 

ال�سركات(.

 قد يقوم امل�شاهم الرئي�شي باإ�شتخدام القدرة يف التاأثري على القرارات الهامة بطريقة توؤثر تاأثريًا جوهريًا على ن�شاط ال�شركة وو�شعها املايل ونتائج عملياتها.

 أرباح األسهم 10   3   2

تعتمد اأرباح الأ�شهم يف امل�شتقبل على عدد من العوامل من بينها اأرباح ال�شركة م�شتقباًل ومركزها املايل والحتياجات الراأ�شمالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع 
والقوة الئتمانية املتوفرة لل�سركة والأو�ساع القت�سادية العامة وعوامل اأخرى يعتربها اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة من وقت لآخر على قدر كبري من الأهمية. 

و�ستوؤدي زيادة راأ�س مال ال�سركة الى انخفا�س ربحية ال�سهم يف امل�ستقبل وبالتايل قد توؤثر على القيمة ال�سوقية لأ�سهم ال�سركة. 

ل ت�شمن ال�شركة دفع اأو عدم دفع اأي اأرباح على الأ�شهم، كما ل تقدم اأي �شمان فيما يتعلق باملبلغ الذي �شيدفع يف اأي �شنة معينة. يخ�شع توزيع اأرباح الأ�شهم لقيود 
و�شروط معينة ين�ش عليها النظام الأ�شا�شي لل�شركة )راجع ق�شم "ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة "( وموافقة موؤ�س�سة النقد.

اجلدير بالذكر ان ال�شركة مل تقم بتوزيع اأية ارباح للم�شاهمني منذ تاأ�شي�شها. 



١5

إنقضاء فترة الحظر على األسهم 11   3   2

عند تاأ�سي�س ال�سركة واإدراج و تداول ا�سهمها يف عام ٢٠٠7م خ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون والذين �سكلوا جمتمعني ن�سبة 6٠% من ملكية اأ�سهم ال�سركة لفرتة حظر 
على التداول يف ا�سهمهم لفرتة 3 �سنوات مالية من تاريخ التاأ�سي�س وقد انق�ست فرتة احلظر بعد ن�سر البيانات املالية للعام ٢٠١٠م وبالتايل يحق للم�ساهمني 
املوؤ�س�سني الت�سرف يف ا�سهمهم بعد احل�سول على موافقة اجلهات النظامية املعنية. قد يوؤدي بيع او �سراء املزيد من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني الى 

التاأثري على �سعر �سهم ال�سركة. 



١6

نظرة عامة على قطاع التأمين . 3

 مصادر المعلومات 1   3

و  امل�سادر  و  املعلومات  اأن هذه  يعتقد  و  ال�سوق من م�سادر خمتلفة.  بيانات  و  التاأمني  بقطاع  املتعلقة  القت�سادية  املعلومات  الن�سرة مت احل�سول على  يف هذه 
او  اإدارتها  اأو جمل�س  ال�سركة  اأنه ليوجد لدى  للتحقق من �سحة هذه امل�سادر. ومع  اإلى احلد املعقول  و  ال�سركة جهدًا منا�سبًا  التقديرات موثوقة، و قد بذلت 
م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سحفتني )هـ( و)و( اأي �سبب لالعتقاد باأن اأيًا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني اأو البيانات املتعلقة بال�سوق 
غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة من قبل اأي �سخ�س ول ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها من 

قبل اأي �سخ�س. و ت�سمل هذه امل�سادر:

تقرير مؤسسة النقد حول تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2013م

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام ١37٢هـ )املوافق ١9٥٢م( وت�سمل الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة:

اإ�سدار العملة الوطنية )الريال ال�سعودي(. �
القيام بعمل م�سرف احلكومة  �
مراقبة امل�شارف التجارية ون�شاط التاأمني. �
اإدارة اإحتياطيات اململكة من النقد الأجنبي. �
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.  �
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته. �

تعترب املعلومات امل�ستخدمة من قبل موؤ�س�سة النقد متاحة للعموم و ميكن احل�سول عليها عرب �سبكة النرتنت لذا فاإنه ل يتطلب احل�سول على موافقتها ل�ستخدام 
هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

تقرير الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام ١863م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من ٢٥ دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن قطاع 
التاأمني يف العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �سبكة النرتنت. وتعترب املعلومات امل�ستخدمة من �سوي�س ري متاحة للعموم عرب موقعها على �سبكة الإنرتنت 

وبذلك فهي ل ت�ستدعي احل�سول على املوافقة ل�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

لي�س لدى �سوي�س ري ول اأي من �سركاتها التابعة اأو م�ساهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة، اأيًا كان نوعها، يف ال�سركة. 
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�سهدت الإيرادات احلكومية يف للمملكة العربية ال�سعودية اإرتفاعًا من 6٤3 بليون ريال �سعودي يف عام ٢٠٠7م اإلى ١.١٥6 بليون ريال �سعودي يف عام ٢٠١3م وذلك 
نتيجة لالإرتفاع يف م�ستوى اأ�سعار النفط يف ال�سوق العاملية خالل ال�سنوات املا�سية م�سحوبًا باإ�ستمرار اململكة يف �سخ كميات كبرية من النفط اخلام3. وقد اأ�سهمت 

هذه الإيرادات يف حركة اإرتفاع الإنفاق احلكومي من ٤66 بليون ريال يف عام ٢٠٠7م اإلى 976 بليون ريال يف عام ٢٠١3م.٤

حظي بند النفقات الراأ�سمالية بن�سبة عالية من الإنفاق احلكومي املخ�س�س من قبل حكومة اململكة العربية ال�سعودية. فبينما كانت النفقات الراأ�سمالية ١١9 
بليون ريال يف عام ٢٠٠7م وت�سكل ن�سبة قدرها ٢6% من اإجمايل الإنفاق احلكومي فقد اإرتفعت اإلى 3١٢ بليون يف ٢٠١3م لت�سكل ن�سبة قدرها 3٢% من اإجمايل 

الإنفاق احلكومي٥.

اإنعك�س تاأثري الإنفاق احلكومي امل�ستمر خالل ال�سنوات ال�سبع املا�سية على اأداء خمتلف القطاعات الإقت�سادية مما اأدى اإلى منو الإنفاق ال�ستهالكي اخلا�س 
مبعدل منو �سنوي مركب قدره ١١.٥% ومنو الإنفاق احلكومي مبعدل منو �سنوي مركب قدره ١١.6%. وقد اأ�سهم هذا النمو يف دفع الإقت�ساد ال�سعودي برفعه الناجت 

املحلي الإجمايل من ١.٥6 ترليون يف عام ٢٠٠7م اإلى ٢.8١ ترليون يف عام ٢٠١3م6 اأي مبعدل منو �سنوي مركب قدره %6.

تعك�س املوؤ�سرات الرئي�سية التالية النمو اجليد لالقت�ساد ال�سعودي خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية:

3  موؤ�س�سة النقد
٤  موؤ�س�سة النقد
٥  موؤ�س�سة النقد
6  موؤ�س�سة النقد
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�سكل )٣-١(: املوؤ�سرات القت�سادية الرئي�سية

٢٠١٣م ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠9م ٢٠٠8م ٢٠٠7م املوؤ�سرات القت�سادية

٢.8٠6.7 ٢.7٥٢.3 ٢.٥١٠.6 ١.9٥7.٥ ١.6٠9.١ ١.9٤9.٢ ١.٥٥8.8 اإجمايل الناجت املحلي ال�سمي )مبليارات الريالت(

١.٢٤7.٢ ١.٢٥٥.9 ١.١٥8.٥ ١.٠67.١ 993.٢ 97٥.٤ 899.6 اإجمايل الناجت املحلي الفعلي )مبليارات الريالت(

٤.٠ ٥.8 8.6 7.٤ ١.8 8.٤ 6.٠ منو اإجمايل الناجت املحلي الفعلي )%(

٢9.99 ٢9.٢٠ ٢8.38 ٢7.٥6 ٢6.66 ٢٥.79 ٢٤.9٤ اإجمايل عدد ال�سكان )باملاليني(

93.٥88 9٤.٢٥8 88.٤6٤ 7١.68٠ 6٠.3٥6 7٥.879 6٢.٥٠٢ اإجمايل الناجت املحلي لكل ن�سمة

3.٥ ٢.9 3.7 3.8 ٤.١ 6.١ ٥.٠ معدل الت�سخم )%(

9.6 9.8 9.3 8.٢ 8.٢ 9.٢ 8.8 املتو�سط اليومي من اإنتاج اململكة من النفط )ماليني 
الرباميل(

١٠6.٥3 ١١٠.٢٢ ١٠7.8٢ 77.8٢ 6١.38 9٥.١6 68.7٥ متو�سط �سعر النفط العربي اخلفيف )دولر اأمريكي 
للربميل(

٤7 ٥٠ ٥١ ٤٥ ٤١ ٥٥ ٥٠ م�ساهمة قطاع النفط يف اإجمايل الناجت املحلي )%(

٢٠١٣م ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠9م ٢٠٠8م ٢٠٠7م البيانات املالية احلكومية

١.١٥6.٤ ١.٢٤7.٤ ١.١١7.8 7٤١.6 ٥٠9.8 ١.١٠١.٠ 6٤٢.8 الإيرادات العامة )مبليارات الريالت(

976.٠ 873.3 8٢6.7 6٥3.9 ٥96.٤ ٥٢٠.١ ٤66.٢ النفقات العامة )مبليارات الريالت(

١8٠.3 37٤.١ ٢9١.١ 87.7 )86.6( ٥8٠.9 ١76.6 فائ�س/عجز امليزانية العامة )مبليارات الريالت(

%6.٤ %١3.6 %١١.6 %٤.٤ %٥.٤- %٢9.8 %١١.3 فائ�س امليزانية العامة لإجمايل الناجت املحلي )%(

%٢.7 %3.7 %٥.٤ %8.٥ %١٤.٠ %١٢.١ %١7.١ ن�سبة الدين العام اإلى اإجمايل الناجت املحلي )%(

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد

الناتج المحلي اإلجمالي حسب النشاط

�سهدت كافة مكونات الناجت املحلي الإجمايل منوًا اإيجابيًا يف عام ٢٠١3م ما عدا قطاع التعدين والتنقيب. وقد �سملت اأعلى معدلت النمو يف عام ٢٠١3م كل من 
قطاع البناء )8.8%( وقطاع النقل والتخزين والت�سالت )7.١%( وقطاع جتارة اجلملة والتجزئة واملطاعم والقنادق )6.6%( وقطاع خدمات املال والتاأمني 

والعقارات )%6(.

�سكل )٣-٢(: اإجتاهات الناجت املحلي االإجمايل ح�شب نوع الن�شاط االقت�شادي

٢٠١٣م ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠9م ٢٠٠8م ٢٠٠7م )مليون ريال �سعودي(

٤١.86٠ ٤١.٥٥٠ ٤١.٠٢6 ٤٠.١٥6 ٤٠.٥٥9 ٤٠.١٤٥ 39.6١9 الزراعة والغابات وال�سيد

٢٤٠.٠96 ٢٤٢.٢76 ٢٢9.٠٠٥ ٢٠٤.١66 ٢٠3.١77 ٢٠٤.١66 ٢٢٤.٠77 التعدين والتنقيب

١7١.73٥ ١6٤.73١ ١٥7.١3١ ١٤١.٤78 ١٢8.٤6٢ ١٢٥.١93 ١١3.3١٥ الت�سنيع

٢9.98٥ ٢9.٥98 ٢7.٥83 ٢6.٢١6 ٢١.38٢ ١8.3٥3 ١7.7٢٢ الكهرباء والغاز واملياه

9٤.9٢9 87.٢76 83.3٠٠ 7٥.8١8 68.٤7٤ 67.٤3٠ 6٤.93٠ قطاع البناء

١6٢.٤١٠ ١٥٢.3٠7 ١٤3.١8٤ ١33.6٥8 ١١٤.3٤7 ١١٢.68١ 97.37١ جتارة اجلملة والتجزئة وقطاع 
املطاعم والفنادق

١٢٤.6٢3 ١١6.378 ١٠9.768 96.٤6٠ 87.٢٤7 78.٢38 6١.٢36 النقل والتخزين والإت�سالت
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٢٠١٣م ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠9م ٢٠٠8م ٢٠٠7م )مليون ريال �سعودي(

١83.٢٥٢ ١7٢.83٠ ١٥9.9٢٠ ١٥6.667 ١٤9.٥97 ١39.٤78 ١٢7.١٤٢ خدمات املال والتاأمني والعقارات 
و خدمات الأعمال

٤٠.١6٠ 38.٥69 37.٠١9 3٥.١١٤ 33.٢6٥ 3١.7٢٠ 3٠.6٥8 خدمات اإجتماعية و �سخ�سية 

)١6.8٤8( )١6.6٢٥( )١6.3١١( )١6.١٠٤( )١٥.869( )١٥.٥٢9( )١٥.٥٠8( ناق�سًا: اخلدمات امل�سرفية 
املحت�سبة

١.٠7٢.٢٠٢ ١.٠٢8.889 97١.6٢٥ 893.63١ 83٠.6٤١ 8١9.٢٤7 7٤8.٤68 املجموع الفرعي

١9٠.٥٥٤ ١8٥.٢٥٢ ١7٥.8٥8 ١6٢.9٢6 ١٥٢.٥١٠ ١٤٥.٢١٠ ١٤١.8٢١ منتجوا اخلدمات احلكومية

١١.٥٥7 ١١.7٥٠ ١١.٠63 ١٠.٥39 ١٠.١٠٤ ١٠.9٥٥ 9.3١٢ ر�سوم الإ�سترياد )اجلمرك(

١.٢7٤.3١٤ ١.٢٥٥.89١ ١.١٥8.٥٤6 ١.٠67.٠97 993.٢٥٤ 97٥.٤١٢ 899.6٠١ اإجمايل الناجت املحلي الفعلي

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد 

نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال افريقيا 3   3

�سناعة التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ما زالت يف مراحلها الأخذة يف النمو مقارنة مع غريها من اقت�سادات العامل الأكرث تقدما حيث تت�سم 
باملقارنة مع  التاأمني  لقطاع  الت�سريعية  الأنظمة  واإلى حد كبري�سعف  املنخف�سة،  الر�سملة  و معدلت  املنخف�سة،  الكثافة  املنخف�سة ومعدلت  النت�سار  مبعدلت 

اقت�سادات العامل الأكرث تقدما.

�سهد قطاع التاأمني يف املنطقة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية اإرتفاعًا ملحوظًا يف معدلت النمو ولكن القطاع ل يزال يف حاجة للمزيد من الوقت للو�سول اإلى 
مرحلة الن�شج التام. ومن املتوقع اأن يوؤدي الإنفتاح يف اقت�شاديات دول املنطقة و�شعي حكوماتها لتطوير النظمة الت�شريعية و زيادة ال�شتثمارات يف القطاع اإلى 

حدوث تاأثري اإيجابي ي�سهم يف تعزيز معدلت النمو يف ال�سنوات القادمة.

فيما يلي بيان باإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة )عدا احلماية والدخار( لعام ٢٠١3م لدول ال�سرق الأو�سط و �سمال اأفريقيا

�سكل )٣-٣(: اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة )عدا احلماية واالدخار( لعام٢٠١٢م و٢٠١٣م لدول ال�سرق الأو�سط و �سمال اأفريقيا 

الن�سبة من ال�سوق العاملي اأق�شاط التاأمني املكتتبة الن�سبة من ال�سوق العاملي اأق�شاط التاأمني املكتتبة
الدولة

٢٠١٣م ٢٠١٢م

%٠.٠7 ١.3٤٢ %٠.٠7١ ١.٢8٥ اجلزائر

%٠.٠3 ٥١٥ %٠.٠٢ ٤76 البحرين

%٠.٠٥ ١.٠٥١ %٠.٠٥ ١.٠١6 م�سر

%٠.٠3 6٢٠ %٠.٠3 ٥9٥ الأردن

%٠.٠٤ 77٠ %٠.٠٤ 73١ الكويت 

%٠.٠٥ ١.٠٠٥ %٠.٠٥ 93٠ لبنان

%٠.١١ ٢.١٥7 %٠.٤٠ ١.99٢ املغرب

%٠.٠٤ 8٥9 %٠.٠٤ 7٥٢ عمان

%٠.٠7 ١.٤٠7 %٠.٠7 ١.٢8١ قطر

%٠.3٠ 6.١٠٥ %٠.٢7 ٥.٤٠9 اململكة العربية ال�سعودية

%٠.٠3 699 %٠.٠3 683 تون�س

%٠.3٠ 6.٠٢6 %٠.٢8 ٥.٥3٢ الأمارات العربية املتحدة

%98.89 ٢.٠١٠.٢9٤ %98.9٥ ١.9٤7.99٥ بقية دول العامل

%١٠٠.٠٠ ٢.٠3٢.8٥٠ %١٠٠.٠٠ ١.968.677 الإجمايل لكل دول العامل

امل�سدر: �سوي�س ري
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مح فيها  بلغ عدد �سركات التاأمني املدرجة والعاملة يف اململكة العربية ال�سعودية 3٥ �سركة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م. و�سهد قطاع التاأمني املحلي مرحلة انتقالية �سمُ
لل�سركات القائمة بالعمل �سمن مهلة انتهت يف ٠9 اأبريل ٢٠٠8م، حيث تعني بعدها على �سركات التاأمني اإما احل�سول على ترخي�س من موؤ�س�سة النقد ي�سمح لها 

بالعمل يف اململكة وفقا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين لعام ٢٠٠3م اأو اخلروج من ال�سوق.

وقد منحت موؤ�س�سة النقد ال�سركات التي اإكتملت درا�سة ملفاتها او ال�سركات التي �سدر مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكمل اإجراءات التاأ�سي�س مهلة لتجديد وثائق 
تاأمني العمالء ال�سارية املفعول حينها وقد انتهت املهلة يف ١7 فرباير ٢٠١٠م.

فيما يلي بيان بال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية )تداول( كما يف تاريخ 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

ال�سركة التعاونية للتاأمني. ١
�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(. ٢
�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين. 3
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(. ٤
�سركة الأهلي للتكافل. ٥
�سركة �ساب للتكافل. 6
�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين. 7
�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(. 8
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إجمالي األقساط المكتتبة  2   3

اأرتفع اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتبة مبقدار ٤.٠7 بليون ريال �سعودي لي�سل اإلى ٢٥.٢٤ بليون ريال �سعودي يف عام ٢٠١3م مقابل ٢١.١7 بليون ريال �سعودي 
يف عام ٢٠١٢م مبعدل منو قدره ٢.١9%.

حافظ التاأمني الطبي على مكانته باعتباره اأكرب اأن�سطة التاأمني يف عام ٢٠١3م حيث اأ�سهم باأكرث من ٥٠% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة خالل ال�شنوات 
اخلم�س املا�سية. اأ�سهمت قطاعات التاأمني العام الأخرى باأكرث من ٤٠% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة خالل ال�شنوات اخلم�ش املا�شية. 

اأ�شهم قطاع التاأمني على املركبات بالقدر الأكرب من النمو يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف عام ٢٠١3م حيث اأ�سهم مببلغ ١.67 بليون من اإجمايل الزيادة البالغ 
قدرها ٤.٠7 بليون ريال اأي ما يعادل ٤١% من الزيادة يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة.

يعد تاأمني احلماية والدخار من قطاعات التاأمني الأقل اإ�شهامًا يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف عام ٢٠١3م بن�سبة بلغت 3% وقد �شجلت الأق�شاط املكتتبة اإنخفا�شًا 
بلغ ٥% يف عام ٢٠١3م مقارنًة بعام ٢٠١٢م.

يبني اجلدول التايل اإجمايل الأق�شاط املكتتبة ح�شب ن�شاطات التاأمني خالل الفرتة من ٢٠٠9م اإلى ٢٠١3م.

�سكل )٣-٤(: اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية ح�شب ن�شاطات التاأمني 

٢٠١٣م  ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠9م  

ن�سبة 
النمو 

من �سنة 
لأخرى 

يف 
جمالت 
الن�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مليون 

ريال(

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مليون 

ريال(

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مليون 

ريال(

الن�سبة 
من 

اإجمايل 
االأق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مليون 

ريال(

جمال 
الن�شاط 
التاأميني

%١٤.3 %٥١ ١٢.89٥ %٥3 ١١.٢8٥ %٥٢ 9.7٠8 %٥3 8.69٠ %٥٠ 7.٢9٢ التاأمني 
الطبي

%3٥.٥ %٢٥ 6.3٥٥ %٢١ ٤.689 %٢١ 3.9٢٢ %٢٠ 3.٢39 %٢١ 3.٠٥٥ التاأمني على 
ال�سيارات

%٢3.٤ %7 ١.66٥ %6 ١.3٤8 %6 ١.١٥7 %6 9٥9 %6 9٠٥ التاأمني على 
املمتلكات/ 

احلرائق

%36.٢ %٤ 9٤١ %3 69١ %3 63٢ %3 ٥٠7 %٤ ٥٤٤ التاأمني على 
احلوادث 

وامل�سوؤولية 
وغريها

%١١.٤ %٥ ١.٢٠٠ %٥ ١.٠77 %٥ 9١3 %٥ 869 %6 8١٠ التاأمني 
الهند�سي

%٠.٤ %3 7٤٠ %3 7٤3 %3 63٤ %3 ٥١8 %٤ ٥٢٥ التاأمني 
البحري

%٥.٠ %3 8٤٥ %٤ 889 %٤ 9٠٥ %6 97٢ %7 ١٠٠3 تاأمني 
احلماية 
والدخار

%١8.٥ %٢ ٤٥6 %٢ 38٥ %٢ 36١ %٢ 3٢9 %٢ 3٠٢ تاأمني 
الطاقة

%١١٤ %١ ١٤٤ %٠ 67 %١ ٢7٢ %١ 3٠٥ %١ ١7٤ تاأمني 
الطريان

%١9.٢ %١٠٠ ٢٥.٢39 %١٠٠ ٢١.١7٤ %١٠٠ ١8.٥٠٤ %١٠٠ ١6.387 %١٠٠ ١٤.6١٠ املجموع

امل�سدر: تقرير موؤ�س�سة النقد عن �سوق التاأمني ال�سعودية ٢٠١3م. 



٢١

 نسبة االحتفاظ 1   2   3

ن�شبة الحتفاظ عبارة عن مقيا�ش للمخاطر املكتتبة املتحفظ بها من قبل �شركة التاأمني. حت�شب هذه الن�شبة بالتعبري عن �شايف الأق�شاط املحتفظ بها كن�شبة مئوية 
لإجمايل الأق�شاط املكتتبة. كانت الن�شبة العامة لالحتفاظ لدى �شركات التاأمني يف ال�شوق ال�شعودية يف عام ٢٠٠9م بحدود 6٢.٤% و من ثم ارتفعت اإلى ٢.%76 

يف عام٢٠١3م . �سجل قطاعا التاأمني على ال�سيارات والتاأمني الطبي اأكرب ن�سبة من الإحتفاظ هي،9% و88.8% على التوايل.

�سكل )٣-5(: االأق�شاط املحتفظ بها ح�شب جماالت الن�شاط 

٢٠١٣م ٢٠١٢م ٢٠١١م ٢٠١٠م ٢٠٠9م

ن�سبة جمال الن�شاط التاأميني
التغيري

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل االأق�شاط

الن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط

%٠.8 %88.8 %88.٢ %8٤.7 %8١.9 %76.٢ التاأمني الطبي

%٠.١- %93.9 %9٤.٠ %9٤.6 %9٥.7 %96.٤ التاأمني على ال�سيارات

%١٢.3 %١6.9 %١٥.١ %١١.7 %١3.٢ %١١.6 التاأمني على املمتلكات/ احلرائق

%١٢.7- %٤١.6 %٤7.7 %٤٤.3 %٥٤.٤ %٤٤.9 التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية وغريها

%٢.٥- %١٥.٠ %١٥.٤ %١٤.٤ %١3.١ %١٥.٥ التاأمني الهند�سي 

-%٥.6- %3٢.6 % 3٠.9 % 3٢.3 %33.8 %3٤.9 التاأمني البحري 

-%١3- %١.7 %١.9 %٢.٠٥ %٢.3 %١.7 تاأمني الطاقة 

%٢9.٤- %٢.٥ %3.6 %٠.٠٥ %١.6 %٠.6 تاأمني الطريان 

%٥ %76.٢ %7٥.9 %73.٢ %7٢.٠ %6٢.٤ الإجمايل 

ا امل�سدر: تقرير موؤ�س�سة النقد عن �سوق التاأمني ال�سعودية ٢٠١3م. 

 عمق وكثافة سوق التأمين 2   2   3

يعرف عمق التاأمني على اأنه اإجمايل الأق�شاط املكتتبة كن�شبة مئوية من اإجمايل الناجت املحلي وكان قد بلغ م�شتوى عمق التاأمني يف اململكة العربية  �
ال�سعودية ٠.9٠% يف عام ٢٠١3م مقابل ٠.78% يف عام ٢٠١٢م.

يعرف معدل كثافة التاأمني على اأنه اإجمايل اأق�شاط التاأمني للفرد الواحد. وقد اأرتفع معدل كثافة التاأمني يف اململكة العربية ال�شعودية من 7٢٥.٢ ريال  �
�سعودي يف عام ٢٠١٢م اإلى 86٤.٥ ريال �سعودي يف عام ٢٠١3م بن�سبة ارتفاع قدرها ٢.١9%.



٢٢

�سكل )٣-6(: عمق وكثافة خدمات التاأمني ح�شب جمال الن�شاط 

 
 

ن�سبة ٢٠١٣م٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠9م
التغيري

 

ن�سبة ٢٠١٢م٢٠١١م٢٠١٠م٢٠٠9م
التغيري

ريال �سعودي% 

اإجمايل 
اأق�شاط 

التاأمني العام 

%٠%٠.٤٠%٠.٤٥.36%٠.33٢٤%٠.٤١.7-٢٤8.9٢٤7.8٢9٠.83٠8.3393.9%٢7.8

اإجمايل 
اأق�شاط 
التاأمني 

الطبي

%٠.٤%٠.٤١%٠.٤٥%٠.٥١%٠.٥٢6%١١.٥٢87.٤3٢٠.٢3٥7.8386.٥٤٤١.7%١٤.3

اإجمايل 
اأق�شاط تاأمني 

احلماية 
والدخار

%٠.٠7%٠.٠6%٠.٠%٠.٠٤3%٠.٠3%7.٢-39.٥3٥.833.٤3٠.٤٢8.9%٥.٠-

اإجمايل قطاع 
التاأمني 

%١.٠3%٠.97%٠.86%٠.78%٠.9١%٠6.3٢9٢.96٠3.968٢.٠7٢٥.٢86١%٤.٥9.٢

امل�سدر: التقرير امل�سحي ل�سوق التاأمني ال�سعودية ٢٠٠8م-٢٠١٢م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد

 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و الئحته التنفيذية 2   3

اأ�سا�سا لالإطار  التعاوين باملر�سوم امللكي رقم م/3٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠6/٠٢هـ )املوافق ٢٠٠3/٠7/3١م( والذي و�سع  التاأمني  مت اعتماد نظام مراقبة �سركات 
القانوين والإ�سرايف لقطاع التاأمني. وقد مت تكليف موؤ�س�سة النقد للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�سئولة تتولى الإ�سراف على هذا القطاع. 

لحقا �سدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم ٥96/١ وتاريخ ١٤٢٥/3/١هـ )املوافق٢٠٠٤/٤/٢٠م( ل�شبط وتنظيم ن�شاط التاأمني يف اململكة. 
ومن اأبرز البنود التي ن�س عليها نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ما يلي: 

يجب مزاولة الأن�سطة التاأمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �سركات تاأمني موؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبداأ  �
اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والفقه ال�سالمي.  مع  التكافل" بالتوافق  "التعاون/ 

يجب اأن تكون �سركة التاأمني/ اإعادة التاأمني مقدمة الطلب �سركة م�ساهمة تاأ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة اأن�سطة التاأمني و/اأو اإعادة التاأمني على اأن  �
تكون �سركة التاأمني املبا�سرة براأ�سمال ل يقل عن مائة مليون )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي كحد اأدنى واأن تكون �سركة اإعادة التاأمني براأ�سمال ل 

يقل عن مائتي مليون )٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي كحد اأدنى. 
يجب اأن ل يزيد اإجمايل الأق�شاط املكتتبة عن ع�شرة اأ�شعاف راأ�شمال ال�شركة املدفوع بالكامل  �
يجب اأن حتتفظ �سركة التاأمني املبا�سرة مبا ل يقل عن 3٠% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة داخل اململكة. �
 يجب حتويل 9٠% من �سايف فائ�س عمليات التاأمني اإلى ك�سف دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي، ١٠%، على اأ�سحاب وثائق التاأمني اإما مبا�سرة اأو على  �

�شكل تخفي�ش يف اأق�شاط التاأمني م�شتقبال. 
يجب على �سركات التاأمني املبا�سرة اإعادة تاأمني ما ل يقل عن 3٠% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية.  �



٢٣

الشركة. 4

 مقدمة 1   4

الدور  التجاري هو مركز بالتينيوم-  ال�سجل  امل�سجل يف  الرئي�سي  التعاوين هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية عنوان مقرها  للتاأمني  ال�سعودية  العربية  ال�سركة 
بتاريخ  الريا�س  التجاري رقم ١٠١٠٢37٢١٤ �سادر من  ال�سجل  الريا�س ١١٥9٤، وم�سجلة حتت  – امللز، �س.ب:٥8٠73  الأيوبي  الدين  الأول - طريق �شالح 
١٤٢8/٠8/٠7هـ )املوافق ٢٠٠7/٠8/٢٠م( وم�شرح لها مبزاولة ن�شاط التاأمني من قبل موؤ�ش�شة النقد مبوجب الرتخي�ش رقم م ن ٢٠٠79 وتاريخ ١٤٢8/٠8/٢9هـ 
)املوافق ٢٠٠7/٠9/١١م( وقد مت تاأ�سي�س ال�سركة مبقت�سى قرار جمل�س الوزراء رقم )٢33( وتاريخ ١٤٢7/٠9/١6هـ )املوافق٢٠٠6/١٠/9م( ومبوجب املر�سوم 
امللكي رقم م/6٠ وتاريخ ١٤٢7/٠9/١8هـ )املوافق ٢٠٠6/١٠/١١م(. بداأت ال�سركة مزاولة اأعمال اإكتتاب التاأمني يف ٢٥ اأغ�سط�س ٢٠٠9م ومنذ ذلك التاريخ 
تقدم �سايكو اأنواعًا خمتلفة من ن�ساطات التاأمني بناءاأ على مبادئ التاأمني التعاوين وحتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد، و التي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سئولة عن تطبيق 
نظام مراقبة �سركات التاأمني ولوائحه التنفيذية. وت�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تقوم بها ال�سركة كافة فروع التاأمني العام: التاأمني البحري وهياكل ال�سفن 
واملركبات اخلا�سة والتجارية وامل�سئولية العامة وتعوي�سات العمال واحلريق وال�سطو والتاأمني الهند�سي واحلوادث العامة للمجموعات والأفراد والتاأمني الطبي 

واحلماية والإدخار للمجموعات. لي�شت لدى اإدارة ال�شركة اأي نية يف الوقت احلايل اإجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة ن�شاط ال�شركة.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة مائة مليون )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي مق�سمة على ع�سرة ماليني )١٠.٠٠٠.٠٠( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة 
)١٠( ريالت �سعودية وجميع الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ )6٠%( بينما اأكتتب اجلمهور بـ )٤٠%( من اإجمايل الأ�سهم التي مت 
طرحها لالكتتاب العام يف عام ٢٠٠7م. مت احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم ٢٠/ل وتاريخ ١٤3٢/٠١/٠٢هـ املوافق ٢٠١٠/١٢/١١م 
على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ ١٥٠ مليون ريال عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولوية ولدى اإكتمال الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة �شي�شبح راأ�ش املال ٢٥٠ مليون 
ريال �سعودي مق�سمة اإلى ٢٥ مليون �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها )١٠( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة ال�سركة رقم )٢3( بتاريخ 
١٤3٢/١/١٢هـ املوافق ٢٠١٠/١٢/١8م بالتو�سية بزيادة راأ�س مال ال�سركة لتلبية اإحتياجاتها برفع املالءة املالية الأخرى. كما جدد جمل�س الإدارة يف اإجتماعه 

املنعقد بتاريخ ١٤3٥/٠8/٢٥هـ )املوافق ٢٠١٤/٠6/٢3م( التو�سية مبتابعة اإجراءات زيادة راأ�س املال.

 أهم التواريخ والتطورات 2   4

فيما يلي بيان باأهم التواريخ والتطورات التاريخية لل�سركة:

ح�سول املوؤ�س�سيني على ترخي�س تاأ�سي�س ال�سركة ح�سب املر�سوم امللكي رقم م/6٠ وال�سادر يف ١٤٢7/9/١8هـ )املوافق ٢٠٠6/١٠/١١م( و�سدور  �
قرار جمل�س الوزراء رقم ٢33 بتاريخ ١6 رم�سان ١٤٢7هـ )املوافق ٢٠٠6/١٠/9م(.

اإدراج اأ�سهم ال�سركة بعد طرحها لالكتتاب العام الأويل يف ٠3 �سبتمرب من عام ٢٠٠7م. �
�سدور موافقة موؤ�س�سة النقد الر�سمية بتاريخ ٢9 �سعبان ١٤٢8هـ )املوافق ١١ �سبتمرب ٢٠٠7م( لل�شركة مبزاولة اأعمال التاأمني وال�شماح لها ببدء  �

عملياتها.
بداأت ال�سركة مزاولة اأعمال التاأمني يف ٢٠٠9/٠8/٢٥م. �
دخلت ال�سركة يف اتفاقية لتحويل املحفظة التاأمينية من ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( اإلى ال�سركة بدًء من ٠١ يناير ٢٠٠9م. �
�سدور موافقة موؤ�س�سة النقد رقم ٢ت/٢٢8٢ وتاريخ ١٤3١/١٢/7هـ )املوافق ٢٠١٠/١١/١3م( برتخي�ش افتتاح ثالثة فروع لل�شركة بجدة وبريدة  �

واخلرب. 
متت املوافقة على الإ�ستحواذ على ح�سة �سركة امل�ساريع التجارية العربية املحدودة يف �سركة جنم للتاأمني يف اإجتماع اجلمعية العامة املنعقد بتاريخ  �

٢٠١٠/٠6/٠7م.
ح�سول ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد بزيادة اأ�سهم راأ�س مالها مبوجب اخلطاب رقم ٢٠/ل وتاريخ ١٤3٢/٠١/٠٢هـ )املوافق ٢٠١٠/١٢/١١م(. �
�سدرت موافقة موؤ�س�سة النقد رقم 3٤١٠٠٠٠١١7٢8 وتاريخ ١٤3٤/١/٢7هـ )املوافق ٢٠١٢/١٢/١١م( على افتتاح فرع الريا�ش. �
بتاريخ ٢3 يونيو ٢٠١٤م اأخطرت ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( �سايكو بعدم ال�ستمرار يف حتويل حمفظتها التاأمينية و�سايف الأ�سول  �

امل�ساحبة اإلى ال�سركة.

 رسالة الشركة 3   4

تتمثل ر�سالة ال�سركة يف تقدمي منتجات وخدمات حماية تاأمينية تت�سم باجلودة والتناف�سية عن طريق ال�سراكة الناجحة مع العمالء والوكالء والو�سطاء و�سركات 
التاأمني حيثما دعت احلاجة لذلك مع �سمان التحقيق التام مل�سالح واأهداف امل�ساهمني. 
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هيكل الملكية الحالي لرأس مال الشركة  4   4

يبني اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )٤-١(: هيكل ملكية راأ�س مال ال�سركة كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٤م

عدد الأ�سهم اململوكةن�سبة امللكيةامل�ساهمرقم
القيمة الإ�سمية

)بالريال ال�سعودي(

3٠3.٠٠٠.٠٠٠3٠.٠٠٠.٠٠٠%ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م(* ١

٢٢٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠%�سمو الأمرية اجلوهرة بنت عبد العزيز اآل �سعود*٢

686.8٠٠.٠٠٠68.٠٠٠.٠٠٠%اجلمهور )بالإ�سافة اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة(3

١٠٠١٠.٠٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠.٠٠٠%املجموع

امل�سدر: ال�سركة
*بخالف هذين امل�ساهمني املذكورين ل يوجد اأي م�ساهم موؤ�س�س اآخر ل يزال ميلك اأ�سهمًا يف ال�سركة.

يبلغ حجم الطرح ١٥٠ مليون ريال �سعودي اأي ما يعادل6٠% من راأ�س مال ال�سركة بعد الزيادة وقد يتغري هيكل امللكية املو�سح يف اجلدول اأعاله اإعتمادًا على 
م�ساركة امل�ساهمني يف الكتتاب.

كبار المساهمين

يبني اجلدول اأدناه امل�ساهمني الذين ميلكون ب�سورة مبا�سرة ٥% واأكرث من راأ�س مال اأ�سهم ال�سركة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )٤-٢(: بيان بامل�ساهمني الكبار الذين ميلكون 5% اأو اأكرث كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٤م

القيمة )بالريال ال�سعودي(عدد الأ�سهمن�سبة امللكيةال�سم

3٠3.٠٠٠.٠٠٠3٠.٠٠٠.٠٠٠%ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( 

امل�سدر: ال�سركة

مت تاأ�شي�ش وت�شجيل ال�شركة العربية ال�شعودية للتاأمني �ش.م.ب )م( يف البحرين ك�شركة معفاة )تزاول ن�شاط التاأمني خارج البحرين( مبوجب ال�شجل التجاري 
رقم )١٠3١6(. يبلغ راأ�س مال ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( ٢٠ مليون دينار بحريني )٢٠٠ مليون ريال �سعودي( وقد حتولت ال�سركة العربية 
اإلى �شركة م�شاهمة بحرينية مقفلة غري معفاة ومرخ�شة من قبل م�شرف البحرين املركزي ملمار�شة ن�شاط  للتاأمني �ش.م.ب)م( من �شركة معفاة  ال�شعودية 
التاأمني داخل وخارج البحرين. وت�سمل التغطية اجلغرافية لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( كل من دبي واأبوظبي والكويت وعمان والبحرين. يتم 

تنفيذ اأن�سطة اإكتتاب التاأمني اخلا�سة بال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( يف اململكة العربية ال�سعودية عن طريق �سايكو.

يو�سح اجلدول التايل هيكل امللكية املبا�سرة لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م

�سكل )٤-٣(: هيكل امللكية املبا�سرة ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س�م�ب)م( كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٤م

ن�سبة امللكيةامل�ساهمني املبا�سرين وغري املبا�سرينامل�ساهمرقم

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م(١-

9٥%١-�سمانة هولدنغ ّ)ذ.م.م(

٥%٢-اإم اآي جي هولدنغ

١٠٠%الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة
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كبار المالكين غير المباشرين

يبني ال�سكل التايل الهيكل الكامل مللكية ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل: )٤-٤(: الهيكل الكامل مللكية ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س�م�ب)م( كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٤م
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ال�سركة لي�ست تابعة لأي �سركة اأخرى ولي�س لديها اأي �سركات اأخرى تابعة ومل تخ�سع لأي اإعادة هيكلة منذ تاأ�سي�سها.

لي�س بني اأي من املالكني املبا�سرين اأو غري املبا�سرين املذكورين اأعاله من يقوم باأعمال مناف�سة لل�سركة.

بناًء على هيكل امللكية املو�سح اأعاله فيما يلي بيان بكبار املالكني املبا�سرين وغري املبا�سرين يف ال�سركة 

�سكل )٤-5(: بيان بكبار املالكني املبا�سرين وغري املبا�سرين يف ال�سركة

اجلهة التي ميلك من خاللهاامل�ساهم
امللكية 
مبا�سرة

امللكية غري 
املبا�سرة

الإجمايل

3٠%-3٠%-ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م(

٢8.٥٠%٢8.٥٠%-ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م(�سمانة هولدنغ

)١(ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م(اإم اآي جي هولدنغ

)٢(�سمانة هولدنغ 

%١.٥٠

%٢8.٢٢

٢9.7٢%٢9.7٢%-املجموع 

٠.٢9%)١(�سمانة هولدنغ�سركة املوارد لال�ستثمار

٢9.7٢%)٢(اإم اآي جي هولدنغ

3٠%3٠%-املجموع

٢8.٥٠%٢8.٥٠%-�سركة املوارد لال�ستثمار�سركة املوارد القاب�سة
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اجلهة التي ميلك من خاللهاامل�ساهم
امللكية 
مبا�سرة

امللكية غري 
املبا�سرة

الإجمايل

١.٥٠%)١(�سركة املوارد لالإ�ستثمارالأمري خالد بن عبد اهلل اآل �سعود

٢7.93%)٢(�سركة املوارد القاب�سة

٢9.٤3٢9.٤3-املجموع

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي نبذة عن كبار املالكني غري املبا�سرين بال�سركة:

ضمانة هولدنغ:

التاأمينية يف كافة دول  التاأمني ومعروفة بكفاءة عملياتها  البحرين ك�سركة قاب�سة ت�سم �سركات رائدة يف جمال  تاأ�س�ست �سمانة هولدنغ )ذ.م.م( يف مملكة 
اخلليج العربي ولبنان ولها �سجل م�سهود يف التعامل مع املخاطر اخلا�سة واملعقدة يف قطاع التاأمني الطبي وقطاعات التاأمني الأخرى كما اإنها تتمتع ب�سمعة جيدة 

يف منطقة اخلليج العربي.

إم آي جي هولدنغ

تاأ�س�ست اإم اآي جي هولدنغ اإ�س بي �سي )اإي�س هولدنغ اإنك �سابقًا( يف عام ١9٥٢م ك�سركة قاب�سة وقد منت وتو�سعت لت�سبح املالك لأكرب �سركة تاأمني واإعادة تاأمني 
يف ال�سرق الأو�سط. ال�سركات التابعة ل�سركة اإم اآي جي هولدنغ لديها مكاتب وعمليات يف كافة دول منطقة اخلليج واليمن ولبنان واليونان. ويف عام ١97١م اأ�سبح 
ل�سركة اإم اآي جي هولدنغ �سالت بال�سركات الكبرية العاملة يف �سوق التاأمني العاملية وقد عززت هذه ال�سالت من قدرات ال�سركات العاملة باملجموعة ب�سورة 

ملحوظة واأتاحت لها فر�سة اأكرب لإخرتاق اأ�سواق التاأمني.

شركة الموارد القابضة )"الموارد القابضة"(

تاأ�س�ست �سركة املوارد القاب�سة يف عام ١968م ك�سركة قاب�سة. �سركة املوارد القاب�سة متعددة الأن�سطة ولكن ن�ساطها الرئي�سي يرتكز يف القطاعات اخلم�سة 
التالية:

قطاع اخلدمات ال�ستثمارية واملالية: يتولى هذا الق�سم اإدارة اإ�ستثمارات املوارد القاب�سة يف جمال العقارات والأ�سهم و�سركات امل�ساهمة وكذلك . ١
الإ�ستثمار يف اخلدمات املالية مثل جمموعة املوارد خلدمات التاأمني واأمريكان اأكربي�س خلدمات البطاقات يف ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.

قطاع امل�ساريع: ي�سمل هذا القطاع العديد من الأن�سطة مع الرتكيز على الن�ساءات واخلدمات الطبية والأمنية والتموين والتعهدات وتن�سيق احلدائق . ٢
ومكافحة الآفات وم�ساريع النظافة واإدارة النفايات.

قطاع التوزيع والتجارة: للقطاع حقوق وكالة ح�سرية ملاركات مواد جتميل م�سهورة كما ت�سمل اأن�سطة القطاع مراكز الت�سوق املريح ومنافذ التجزئة . 3
ومطاعم املاأكولت ال�سريعة وتوزيع مواد جتارة اجلملة ومزارع الدواجن واملنتجات امل�ساحبة. 

قطاع الت�سالت والو�سائط العالمية: يعمل هذا القطاع يف جمال الإت�سالت والإنتاج والتوزيع الإعالمي وخدمات الت�سالت املتكاملة.. ٤
قطاع الطاقة واملوارد الطبيعية: يعمل هذا القطاع يف جمال النفط والغاز والتنقيب عن الرثوات املعدنية.. ٥

شركة الموارد لالستثمار

�سركة املوارد لال�ستثمار هي �سركة حمدودة امل�سئولية تاأ�س�ست يف عام ١979م ومقرها مدينة الريا�س وهي مملوكة بن�سبة 9٥% ل�سركة املوارد القاب�سة و٥% ل�سمو 
اآل �سعود. ب�سفتها الذراع ال�ستثمارية ملجموعة املوارد القاب�سة )جمموعة �سعودية متعددة الأن�سطة( تتولى املوارد لال�ستثمار اإدارة  الأمري خالد بن عبد اهلل 
املحفظة ال�ستثمارية للمجموعة ب�سقيها ق�سري وطويل الأجل وقد قامت املوارد لال�ستثمار خالل م�سريتها الطويلة بال�ستثمار يف العديد من ال�سركات اخلا�سة 

و�سركات امل�ساهمة العامة.
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وضع الشركة بين شركات المجموعة

يبني ال�سكل التايل و�سع ال�سركة بني �سركات املجموعة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م

ال�سكل )٤-6(: و�سع ال�سركة داخل جمموعة املوارد القاب�سة
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إستراتجية الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني )سايكو( 2   4

تعمل على تعزيز قدراتها الفنية وتنمية املوارد الب�سرية والعمل على تطبيقات الأعمال الإليكرتونية ورفع كفاءة البنية التحتية وذلك لتحقيق ال�سرتاتيجية املناطة 
املحلي  ال�سوق  وزيادة ح�ستها يف  الفنية  رفع قدرتها  القادمة من خالل  ال�سنوات  ال�سرتاتيجية خالل  لهذه  الإيجابية  النتائج  اأن تظهر  ال�سركة يف  وتاأمل  بها، 
والنت�شار اجلغرايف والعمل على حت�شني الأداء يف كل من اإدارات الكتتاب واملطالبات والت�شويق واملبيعات مبا ي�شمن حتقيق نتائج اأف�شل. تركز �شايكو على نقاط 
القوة وتو�سيع قاعدة العمالء احلالية واإغتنام الفر�س التي �ستن�ساأ نتيجة للتغريات اليجابية يف �سوق التاأمني بالإ�سافة لال�ستمرار يف اإ�ستقطاب اأف�سل الكوادر يف 

جمال التاأمني خ�سو�سًا ال�سعودية منها.

�ستتبنى ال�سركة اإ�سرتاتيجية تقوم على الآتي:

ال�ستمرار يف املحافظة على و�سعها القوي يف جمال قطاع التاأمني لل�سركات واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة احلجم اإ�سافة اإلى املالئم من ال�سركات  �
الكبرية واملوؤ�س�سات العامة وقطاعات الأفراد.

اإ�ستمرار تطوير �سبكة التوزيع التابعة لل�سركة. �
حتقيق انت�شار جغرايف اأكرب وح�شور اأكرث قوة يف كافة اأنحاء اململكة مبا يف ذلك اإفتتاح فروع جديدة. �
تعزيز العمل يف قطاعات التاأمني على ال�سيارات والتاأمني الطبي والبحري والهند�سي.  �

المنتجات والخدمات 2   4

فيما يلي بيان بفئات املنتجات التاأمينية املقدمة من قبل ال�سركة:

التأمين على الممتلكات  1   2   4

احلريق )اأخطار حمددة(: تغطي الوثيقة اخل�شائر والأ�شرار للممتلكات املوؤمنة التي تنتج عن اأخطار حمددة مثل احلريق وال�شاعقة والإنفجار و�شقوط الطائرات 
والأج�سام الهوائية والهزات الأر�سية و الرباكني والعوا�سف والفي�سانات واإنفجار الأنابيب وطفح مياه اخلزانات واإ�سطدام املركبات وال�سرقة بالعنف والإكراه 

والإ�سرابات واأعمال ال�سغب والع�سيان املدين والأعمال التخريبية.

املمتلكات �سد كافة الأخطار: تغطي الوثيقة جميع الأخطار التي تت�سبب يف خ�سائر مادية اأو اأ�سرار للممتلكات املوؤمنة. وت�سمل التغطية مبوجب هذه الوثيقة اإذ ما 
قورنت بالأخطار املغطاة مبوجب وثيقة التاأمني على احلريق)اأخطار حمددة( اأي�سًا الأ�سرار العر�سية والفجائية. اإن املبداأ الأ�سا�سي هنا هو اأن جميع الأخطار 

مغطاة عدا ما ي�ستثنى ب�سكٍل حمدد.

اإنقطاع الأعمال: تغطي الوثيقة فقدان الأرباح والعوائد الناجتة ب�شبب وقوع حادث مغطى مبوجب وثيقة تاأمني احلريق اأو املمتلكات. وتت�شمن التغطية تكاليف 
الأعمال ال�سرورية املتكبدة يف �سبيل احلد من اإنخفا�س املبيعات التي ترتبت على احلادث املوؤمن عليه.

حماية املنازل �سد كافة الأخطار: مت ت�سميم الوثيقة لتوفري تغطية �ساملة جلميع املرافق ال�سكنية تغطي جميع الأخطار املحددة مبوجب وثيقة احلريق و احلوادث 
العر�سية والفجائية للممتلكات مثل املباين وحمتويات ال�سكن. كما ميكن اأن متتد التغطية لت�سمل اأي�سًا ممتلكات املنازل اخلا�سة وتوفري �سكن بديل وامل�سوؤولية جتاه 

الغري والتعوي�س عن وفاة املوؤمن له ب�سبب خطر موؤمن عليه. كما تتو�سع التغطية لت�سمل اأي�سًا تاأمني املقتنيات ال�سخ�سية الثمينة �سد كافة الأخطار.
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التأمين الهندسي 2   2   4

جميع اأخطار املقاولني: تغطي الوثيقة اخل�سائر والأ�سرار املادية لكافة املواد املتعلقة باأعمال العقد الذي يتم تنفيذه واملوؤمن عليه حتى تاريخ اإمتامه. و قد متتد 
التغطية لت�سمل معدات واآلت البناء امل�ستخدمة يف املوقع، وكذلك املن�ساآت القائمة اخلا�سة ب�ساحب امل�سروع. وتت�سمن التغطية امل�سوؤولية القانونية للمقاول جتاه 

الغري عن الإ�سابات اجل�سدية وخ�سائر املمتلكات الناجمة عن تنفيذ اأعمال العقد .

املاكينات  من  البنود  باأحد  يتعلق  فيما  �سبب  اأي  من  اأ�سرار  اأو  مادية  خ�سارة  عنه  ينتج  متوقع  غري  فجائي  حادث  اأي  الوثيقة  تغطي  الت�سييد:  اأخطار  جميع 
والتجهيزات امللحقة بها التي يتم تركيبها يف املوقع ما مل ي�ستثنى �سراحًة. ميكن تو�سيع التغطية لت�سمل الأعمال املدنية واملمتلكات القائمة اخلا�سة ب�ساحب 

امل�سروع. و تت�سمن التغطية امل�سوؤولية القانونية للمقاول عن الإ�سابات اجل�سدية و خ�سائر املمتلكات للغري الناجتة عن تنفيذ اأعمال العقد. 

معدات وماكينات املقاولني: تغطي الوثيقة اخل�سائر والأ�سرار التي تلحق بالبنود امل�سمولة بالتاأمني مبا يف ذلك املعدات التابعة للمقاولني �سد احلوادث الفجائية 
وغري املتوقعة والتي يرتتب عليها اأ�شرار ملمو�شة وتتطلب التبديل اأو الإ�شالح للمعدات اأثناء ت�شغيلها اأو يف اأوقات الراحة وكذلك اأثناء نقلها من موقع لآخر بو�شائل 

النقل الربي. 

تاأمني الآلت واملاكينات: تغطي الوثيقة اخل�سائر والأ�سرار للمعدات واملاكينات التي تنتج عن خ�سائر خارجية و عر�سي غري م�ستثنى يف الوثيقة. وت�سمل التغطية 
معدات امل�سانع واملاكينات اأثناء عملها اأو يف فرتات الراحة. 

املعدات والأجهزة الإلكرتونية: هذه الوثيقة م�سممة خ�سي�سًا لتغطية تركيبات الكمبيوتر والأنظمة وال�سجالت واخل�سارة الالحقة. وتغطي الوثيقة كافة الأخطار 
عدا ما ي�ستثنى �سراحًة. 

 التأمين ضد الحوادث العامة 3   2   4

تاأمني الأموال: تغطي الوثيقة اخل�سائر املتعلقة بالأموال التي تنتج عن الحتجاز اأو ال�سطو اأثناء نقلها اأو اأثناء وجودها داخل املمتلكات املوؤمن عليها خالل اأوقات 
العمل اأو اأثناء وجودها يف اخلزنة خارج اأوقات العمل. كما ت�سمل اخل�سائر للخزنة املوؤمنة وكذلك ال�سرقة بوا�سطة املوظفني اإذا اكت�سفت اخل�سارة خالل فرتة 

التاأمني.

امل�سوؤولية عن املنتجات وامل�سوؤولية العامة: تغطي الوثيقة امل�سوؤوليات القانونية جتاه الغري من مبالغ التعوي�س وتكاليف وم�ساريف املدعي الناجتة عن الإ�سابات 
اجل�سدية العر�سية اأو الأ�سرار العر�سية للممتلكات اخلا�سة بالغري الناجمة عن ممار�سة املوؤمن له لن�ساطه كما اإنها ت�سمل امل�سئولية املهنية للمديرين واملهند�سني 

والأطباء.

احلوادث ال�سخ�سية: تغطي الوثيقة حالت الوفاة والإ�سابات التي تلحق باملوؤمن عليهم يف اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها بالإ�سافة اإلى التعوي�س عن حالت 
العجز وفقًا ل�سقف حمدد للتعوي�س.

تاأمني ال�سفر: تقدم الوثيقة تغطية �ساملة �سممت للم�سافرين. و التغطية ت�سمل الوفاة والعجز الناجت عن اإ�سابة عر�سية اأو التكاليف الطبية الطارئة، والعناية 
الطبية مبا يف ذلك الإخالء الطبي الطارئ. والنفقات الناجتة عن قطع اأو اإلغاء الرحالت والأ�سرار والفقدان لالأمتعة ال�سخ�سية وامل�سرتيات ال�سرورية ب�سبب 
تاأخر احلقائب وفقدان النقد و ال�سيكات ال�سياحية وتذاكر الطريان وق�سائم ال�سكن وجوازات ال�سفر اأثناء ال�سفر، بالإ�سافة اإلى مبالغ نقدية تدفع يف حالة تاأخري 

ال�سفر.

تعوي�س العمال: تغطي الوثيقة مبلغ التعوي�س املدفوع للعمال فيما يتعلق بالإ�سابات التي تلحق باأي م�ستخدم والتي تن�ساأ ب�سبب واأثناء قيامه بالعمل. 

اجلرائم التجارية: تقدم الوثيقة تغطية �ساملة �سممت لل�سركات الكبرية. والتغطية ت�سمل خيانة الأمانة من قبل املوظفني وفقدان الأموال داخل املرافق املوؤمنة اأو 
اأثناء النقل والتزوير والتزييف وال�سرقة لل�سندات وتزوير العملة والأ�سرار التي تلحق باملكاتب وحمتوياتها نتيجة لل�سرقة اأو ال�سطو اأو الإحتجاز.

�سمان تغطية العمليات البنكية: وثيقة تاأمني �ساملة تغطي كافة املخاطر املتعلقة بالعمليات البنكية مبا يف ذلك اخل�سائر والأ�سرار التي تلحق باملباين وال�سرقة 
وال�سطو والعملة املزيفة وتغطي الوثيقة كافة الأخطار ما عدا ما ي�ستثنى �سراحة

تأمين المسئولية 4   2   4

توفر هذه الوثيقة تغطية �ساملة للم�سئولية العامة وتاأمني امل�سئولية عن املنتجات والتغطية ال�ساملة على املوظفني والتعوي�س عن الأخطار املهنية وم�سئولية املدراء 
وكبار التنفيذيني.



٢9

التأمين على المركبات 2   2   4

ت�سمل  ب�سكل حمدد.  ا�ستثناوؤه  يتم  �سبب عدا ما  اأي  الناجمة عن  والأ�سرار  �ساملة �سد اخل�سائر  تغطية  املوؤمنة وملحقاتها  ال�سيارات  املركبات اخلا�سة: متنح 
التغطية امل�سوؤولية جتاه الغري كما قد ت�سمل التغطية الوفيات اأوالإعاقات التي قد ت�سيب كل من �سائق وركاب ال�سيارة املوؤمنة نتيجة للحوادث. 

اأي �سبب عدا ما يتم ا�ستثناوؤه ب�سكل حمدد.  املركبات التجارية والنقل: متنح ال�سيارات املوؤمنة وملحقاتها تغطية �ساملة �سد اخل�سائر والأ�سرار الناجمة عن 
التغطية ت�سمل امل�سوؤولية جتاه الغري كما قد ت�سمل التغطية الوفيات اأو الإعاقات التي قد ت�سيب كل من �سائق وركاب ال�سيارة املوؤمنة نتيجة للحادث )مع خ�سوعها 

لبع�ش ال�شروط املختلفة عن تاأمني املركبات اخلا�شة(.

تأمين الحماية واإلدخار 2   2   4

يوفر هذا املنتج التغطية التاأمينية للحماية والإدخار لالأفراد و للمجموعات.

التأمين الطبي 2   2   4

يوفر هذا املنتج التغطية التاأمينية للعالج الطبي ح�سب املعايري املتعارف عليها وي�سمل التاأمني مبوجب الوثيقة املوحدة للتاأمني الطبي ال�سادرة من جمل�س ال�سمان 
الطبي التعاوين.

التأمين البحري 2   2   4

تاأمني هياكل ال�سفن: تقدم الوثيقة تغطية لل�سفن واليخوت و القوارب ح�سب املعايري القيا�سية املتعارف عليها دوليًا. وتغطي الهياكل و املعدات وامل�ساريف و اإرتفاع 
الأ�سعار ومطالبات الغري وخماطر احلروب. كما ت�سمل التغطية رعاية وحماية الطاقم والركاب. 

التاأمني البحري )الوثيقة املفتوحة(: تغطي هذه الوثيقة الب�سائع امل�سحونة بكل اأنواعها عن طريق اجلو اأو البحر اأو الرب من و اإلى اأي مكان يف العامل وفقًا 
لالأحكام وال�شروط القيا�شية املتعارف عليها دوليًا. التغطية قد تكون �شاملة جلميع املخاطر اأو حمددة املخاطر ح�شب ال�شروط القيا�شية الدولية املعمول بها. ت�شمل 

التغطية خماطر احلروب و خماطر ا�سرابات العمال واأعمال. 

التاأمني البحري )�سحنة واحدة(: تخ�سع لنف�س اأحكام التاأمني البحري ذي الوثيقة املفتوحة ل�سحنة واحدة.

التاأمني على النقل الربي: تغطي الوثيقة كافة اأنواع الب�سائع املنقولة برًا عن الطريق ال�ساحنات والقطارات من واإلى اأي منطقة داخل اململكة ودول اخلليج. قد 
تكون التغطية �سد كافة املخاطر اأو تغطية اخل�سائر التامة فقط ح�سب الأحكام العامة.

المنتجات الجديدة 2   2   4

تخطط ال�سركة لإطالق منتج جديد بعد احل�سول على املوافقة النظامية من اجلهات املخت�سة ويتعلق هذا املنتج بتوفري وثيقة تغطية تاأمينية لوكالء بيع ال�سيارات 
قبل  من  املحددة  ال�سمان  فرتة  اإنق�ساء  بعد  الأ�سلي  امل�سنع  ل�سمان  مماثلة  الت�سنيع  وعيوب  ال�سيانة  على  اإ�سافية  �سمان  فرتات  للم�سرتين  يقدمون  الذين 

امل�سنعني.

إعادة التأمين 10   2   4

تقوم ال�سركة باإعادة التاأمني على جزء من املخاطر التي توؤمن عليها مبوجب عمليات التاأمني التي تقوم بها وذلك لتقليل تعر�سها للخ�سائر، و العمل على ا�ستقرار 
اأرباحها و حماية م�سادر راأ�سمالها مبا يتما�سى مع اللوائح التنفيذية.

ولتقليل خماطر تركيز اإعادة التاأمني، قامت ال�سركة بو�سع برامج لإعادة التاأمني مع العديد من �سركات اإعادة التاأمني العاملية املعروفة. و ت�سمل معايري اختيار 
معرتف  اأخرى  عاملية  تقييم  منظمات  اأو  بورز  اآند  �ستاندرد  هيئة  من  اأعلى  �سركة اإعادة التاأمني ما يلي: )١( قوة املركز املايل )تتمتع بتقييم يعادل "BBB" اأو 

بها(، )٢( جودة اخلدمة، )3( الكفاءة يف ت�سوية املطالبات، )٤( �شروط التغطية، )٥( الأ�سعار.

تتعامل ال�سركة مع اكرث من ١٠ معيدي تاأمني م�سنفني من وكالت ت�سنيف معتمدة مبا ليقل عن BBB )للمزيد من التفا�سل ف�ساًل راجع ق�سم "مناق�سة الإدارة 
وحتليلها للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها "(. 

خماطر �سايكو موزعة على عدد من معيدي التاأمني يتمتعون بت�سنيف ائتماين جيد واأو�ساع م�ستقرة وبحد اأدنى من الت�سنيف BBB+ الذي يفي مبتطلبات اأنظمة 
موؤ�س�سة النقد. اإتفاقيات التاأمني الن�سبي وغري الن�سبي والتفاقي قد مت ترتيبها مع هذا الطيف الوا�سع من معيدي التاأمني مبا يتوافق مع متطلبات موؤ�س�سة النقد 

املتعلقة باحلد الأدنى من الت�سنيف الإئتماين امل�سار اإليها اأعاله.
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ت�شتخدم ال�شركة اتفاقيات خليط من اإعادة التاأمني الإتفاقي والإختياري اإعتمادًا على نوع الن�شاط وطبيعة املخاطر املراد اإعادة تاأمينها. 

�سكلت ن�سبة التاأمني الإختياري من �سمن حمفظة اعادة التاأمني 6٤.٥% يف عام ٢٠١3م بينما �سكل التاأمني الإتفاقي الن�سبي ٢8.7% والإتفاقي غري الن�سبي %6.8 
يف نف�س العام.

اإحتمالت املخاطر و احلماية من خ�سائر  ال�سركة، بينما تتم درا�سة  التدريجية يف م�ستويات الإحتفاظ يف  الزيادة  الى  التاأمني  ال�سركة لإعادة   يهدف برنامج 
الكوارث وكفاية الإحتياطيات و حماية امل�ساهمني و حمفظة عمليات التاأمني.

 المخصصات الفنية )االحتياطيات( 2   4

ذلك  وي�سمل  ال�سركة  التزامات  مت�سمنة  الكتواري  اخلبري  قبل  من  اإعتمادها  يتم  اأن  بعد  النقد  موؤ�س�سة  متطلبات  مبوجب  الفنية  الحتياطيات  احت�ساب  يتم 
املخ�س�سات الفنية التالية:

اإحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة �

الحتياطيات الفنية التي متثل اجلزء من الأق�شاط املكتتبة املتعلقة بالفرتة غري املنتهية من التغطية التاأمينية. 

اإحتياطي املطالبات حتت الت�سوية �

املخ�س�سات الفنية املتعلقة باملطالبات املتكبدة واملبلغ عنها لل�سركة ولكن مل يتم ت�سديدها وهي تعادل قيمة اخل�سائر التي يطالب بها الأطراف املوؤمن لهم.

اإحتياطي م�ساريف املطالبات �

متثل م�ساريف املطالبات املبالغ املالية الإ�سافية املدفوعة بوا�سطة �سركات التاأمني لفرق البحث وامل�سح وت�سوية اخل�سائر املعنية بتقدير املطالبات كما يتم حتديد 
اإحتياطي ملثل هذه امل�سروفات للمطالبات غري امل�سددة.

اإحتياطي املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها �

متثل اإحتياطيات املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها توقعات ال�سركة للخ�سائر املتكبدة ال�سابقة والتي مل يتم املطالبة بها قبل نهاية ال�سنة املالية ولكنها ح�سب 
جتربة ال�سركة �ستتم املطالبة بها يف وقت لحق خ�سو�سًا تلك املتعلقة بالتاأمني الطبي وامل�سئولية العامة.

اإعادة تاأمني خماطر الكوارث  �

عبارة عن اإعادة تاأمني ن�سبي يتم جتنيبه ملقابلة اأي حوادث كارثية غري متوقعة تنطوي على خ�سائر متعددة متزامنة قد تطال اآثارها ن�ساطات التاأمني املحتفظ 
بها لدى ال�سركة.

اإحتياطي امل�ساريف العامة  �

عبارة عن اإحتياطي ملقابلة اأي م�ساريف عامة قد تتكبدها ال�سركة بعد نهاية ال�سنة املالية ولكنها تتعلق باأن�سطة ت�سغيلية عن العام ال�سابق.

المزايا التنافسية 2   4
حجم ال�سركة وو�سعها املتميز يف ال�سوق: تقع �سايكو �سمن اأكرب ١٠ �سركات عاملة يف جمال التاأمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية ولديها  �

منظومة متنوعة من املنتجات تغطي ن�ساطات التاأمني العام والتاأمني الطبي وتاأمني احلماية والإدخار وهي �سركة معروفة يف �سوق التاأمني باإنت�سارها 
الوا�سع عرب فروعها املتواجدة يف اأكرب مدن اململكة العربية ال�سعودية. 

خربة ال�سركة وال�سجل ال�سابق مل�ساهميها: ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م(، امل�ساهم الأكرب يف �سايكو، من ال�سركات العاملة يف �سوق  �
التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية وبع�س دول اخلليج العربي الأخرى منذ عدة عقود حيث تعمل يف اأن�سطة اإكتتاب التاأمني الطبي وباقي اأن�سطة 
التاأمني العام. ت�شكل ال�شركة العربية ال�شعودية للتاأمني �ش.م.ب )م( ح�شورًا مميزًا يف مراكز الأعمال بدول اخلليج العربي مما اأتاح لها اإ�شتقطاب 

قاعدة جيدة من العمالء خ�سو�سًا يف جمال التاأمني الطبي.
عالقة ال�سركة بوكالء وو�سطاء التاأمني اإي�س: اإ�ستطاعت ال�سركة بف�سل عالقتها القوية مع �سركة اإي�س لوكالت التاأمني و�سركة اإي�س لو�ساطة التاأمني  �

ا�ستقطاب واملحافظة على عالقات مع عدة عمالء كبار كانوا يف الأ�سل عمالء لإي�س لوكالت التاأمني واإي�س لو�سطاء التاأمني.
ال�سعمة اجليدة بني كبار امل�سغلني املحليني: تتمتع ال�سركة بخربة جيدة يف جمال اإجتذاب واإكتتاب اأعمال تاأمني للعديد من العمالء الكبار خ�سو�سًا  �

يف قطاع التاأمني �سد احلريق واحلوادث العامة والتاأمني الهند�سي ومن ثم اإعادة تاأمينها على اأ�سا�س التاأمني الإتفاقي ل�سركات اإعادة التاأمني املحلية 
والعاملية وهي اإ�سم معروف للعمالء ومعيدي التاأمني يف بع�س قطاعات التاأمني املتخ�س�سة.
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الهيكل التنظيمي للشركة. 5

 الهيكل التنظيمي 1   2

الهيكل  يلي  فيما  الآداء.  من  قدر  اأف�سل  حتقيق  على  ي�ساعد  مما  وعمليات  وتوزيع  مبيعات  من  املختلفة  الوظائف  يحدد  مب�سط  تنظيمي  بهيكل  ال�سركة  تتمتع 
التنظيمي لل�سركة: 

�سكل )5-١(: الهيكل التنظيمي لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(:
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مجلس اإلدارة  2   2

اأعمال و�سوؤون  اإدارة  ال�سلطات يف  اأو�سع   )" الإدارة  "جمل�س  " اأو  "املجل�س  ال�سركة )  ادارة  العامة، يكون ملجل�س  بدون الخالل بال�سالحيات املقررة للجمعية 
ال�سركة، كما يكون له يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س ع�سوا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف القيام مبهمة عمل اأو اأعمال معينة.

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من )٥( اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية. ولدى املجل�س جلانًا فرعية ت�سمل جلنة تنفيذية وجلنة 
ا�ستثمارية وجلنة للمراجعة وجلنة للرت�سيحات واملكافاآت. تقوم هذه اللجان مبوؤازرة دور جمل�س الإدارة يف متابعة ومراجعة ن�ساطات ال�سركة وتزويد اإدارة ال�سركة 

بالإر�ساد و التوجيه الالزم. وتنعقد اللجان يف اجتماعات اأكرث انتظاما من املجل�س بكامل اأع�سائه وترفع تقاريرها اإلى جمل�س الإدارة.

تتمثل امل�شوؤولية الرئي�شية ملجل�ش الإدارة يف �شمان ا�شتمرار جناح ال�شركة على املدى البعيد، وي�شمل ذلك، �شمن اأمور اأخرى، مايلي:

مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سي بها اإدارة ال�سركة.  �
و�سع اأهداف الأداء العام لل�سركة.  �
الإ�سراف على نفقات راأ�س املال الرئي�سية.  �
مراجعة قرارات جلنة املكافاآت املتعلقة بالإدارة العليا لل�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة.  �
مراقبة واإدارة حالت تعار�س امل�سالح املحتملة لدى اأع�ساء الإدارة العليا واأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني.  �
�سمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية واإعداد التقارير املالية لل�سركة، مبا يف ذلك م�ساندة اأق�سام التدقيق/ املراجعة امل�ستقلة و�سمان  �

وجود وتطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة، وخ�سو�سا اأنظمة مراقبة املخاطر، والإجراءات املالية واللتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�سلة. 
مراقبة مدى فعالية �سيا�سات حوكمة ال�سركة.  �
الإ�شراف على عملية الإف�شاح والت�شالت العامة لل�شركة.  �

مت ت�سكيل جمل�س الإدارة للدورة احلالية من الآتية اأ�سماوؤهم:

�سكل )5-٢( اأع�ساء جمل�س الإدارة 

املن�سبالإ�سمم
تاريخ التعيني

يف املجل�س
اجلهة التي ميثلهاملكية الأ�سهم*العمراجلن�سية

حالة 
الع�سوية

�سمو الأمري اأحمد بن خالد بن عبد اهلل ١
بن عبد الرحمن اآل �سعود

ال�سركة العربية -٥٤�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مالرئي�س
ال�سعودية للتاأمني 

�س.م.ب )م(

غري تنفيذي 
غري م�ستقل

ال�سركة العربية -8٢لبناين٢٠١3/٠6/٠8مع�سود. جورج �ساهني مدور٢
ال�سعودية للتاأمني 

�س.م.ب )م(

غري تنفيذي 
غري م�ستقل

١.٠٠٠ �سهم 7٤�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سوعبد العزيز بن علي اأبو ال�سعود3
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
غري م�ستقل

١.٠٠٠ �سهم ٥8�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سوعبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل اخلنيفر٤
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
م�ستقل

١.٠٠٠ �سهم ٥8�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سوعبد املح�سن بخيت حممد �سعيد٥
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
م�ستقل

امل�سدر: ال�سركة
مالحظة: 

*املعلومات اخلا�سة مبلكيات الأ�سهم اأعاله هي كما يف ٢٠ نوفمرب ٢٠١٤م.
**متثل الـ )١.٠٠٠ �سهم( التي ميلكها كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة الثالثة غري املمثلني لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( اأ�سهم �سمان لع�سوية املجل�س بح�سب املادة 68 من نظام ال�سركات.
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فيما يلي و�سفًا خمت�سرًا ملوؤهالت وخربات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

�سمو الأمري اأحمد بن خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل �سعود )5٤عاما(الإ�سم

٢٠١3/٠6/٠8م )الدورة احلالية(تاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

رئي�س جمل�س الإدارة – غري تنفيذي، غري م�ستقلاملن�سب

يحمل درجة املاج�ستري يف احلقوق من جامعة هارفارد ١99٠م ودرجة الدكتوراه يف احلقوق من جامعة بيربدين عام ١988م وبكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من املوؤهالت العلمية
جامعة جنوب كاليفورنيا يف الوليات املتحدة الأمريكية عام ١98٥م.

ي�سغل حاليًا من�سب رئي�س جمل�س اإدارة كل من �سركة اإميانتيت العربية ال�سعودية منذ ٢٠٠8م )وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال �سناعة الأنابيب(، اخلربات العملية
وال�سركة الكيميائية ال�سعودية منذ ٢٠٠9م )وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ت�سنيع املتفجرات املدنية والع�سكرية(، وال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني 
التعاوين منذ ٢٠٠9م )وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال التاأمني( و�سركة اأمريكان اإك�سربي�س ال�سعودية منذ ١999م )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة 
تعمل يف جمال البطاقات الإئتمانية(، و�سركة اأمريكان اإك�سربي�س ال�سرق الأو�سط منذ عام ١99٢م )وهي �سركة ذات م�سئولة حمدودة تعمل يف جمال البطاقات 

الإئتمانية( و�سركة امل�ساريع التجارية العربية منذ عام ١99١م )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال خدمات التاأمني(.

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأي�س لوكالت التاأمني منذ عام ٢٠٠7م وحتى تاريخه )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال وكالت التاأمني( و�سركة اإي�س منا�سب اأخرى
لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني منذ عام ٢٠٠7م وحتى تاريخه )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال و�ساطة التاأمني( و�سركة اأي�س لإ�ست�سارات 

التاأمني منذ عام ٢٠٠7م وحتى تاريخه )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال اإ�ست�سارات التاأمني(. 

ع�سويات جمال�س 
اإدارات �سابقة

ل يوجد

الدكتور جورج �ساهني مدور )8٢ عاما(الإ�سم

٢٠١3/٠6/٠8متاريخ التعيني

لبنايناجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي، غري م�ستقلاملن�سب

يحمل بكالوريو�س القت�ساد من اجلامعة الأمريكية بيريوت عام ١9٥٥م واملاج�ستري يف الإقت�ساد من نف�س اجلامعة عام ١9٥8م ودرجة الدكتوراه يف الإقت�ساد املوؤهالت العلمية
من جامعة كورنيل يف الوليات املتحدة الأمريكية عام ١963م.

ي�سغل حاليًا من�سب م�ست�سار اأول مبجموعة املوارد ورئي�س مكتب جمموعة املوارد الدولية يف لندن منذ عام ١987م )وهي �سركة قاب�سة متعددة الأن�سطة ذات اخلربات العملية
م�سئولية حمدودة(. لديه خربة اأكرث من ٥٠ عام يف املجال الأكادميي واملهني حيث عمل حما�سرًا باجلامعة الأمريكية ببريوت خالل الفرتة من ١963م وحتى 
١97١م كما تولى العديد من املنا�سب ال�ست�سارية لعدة وزارات منها وزارة املالية والتخطيط يف لبنان خالل الفرتة من ١969م وحتى ١97٠م ووزارة الزراعة 

ال�سعودية من ١96٥م اإلى ١966م. تولى خالل الفرتة ما بني ١969م و١976م من�سب الأمني العام للمجل�س ال�ست�ساري للبنك املركزي اللبناين. 

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأي�س القاب�سة – اجلزر العذراء الربيطانية منذ ١978م وحتى تاريخه )وهي �سركة قاب�سة متعددة الأن�سطة ذات م�سئولية حمدودة( منا�سب اأخرى
و�سركة اإم اآي جي القاب�سة من عام ٢٠١١م وحتى تاريخه )وهي �سركة قاب�سة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال التاأمني واإعادة التاأمني( وال�سركة العربية 

ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( – البحرين من ٢٠٠6م وحتى تاريخه )وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني( وال�سركة ال�سعودية لالت�سالت 
املتكاملة منذ ٢٠١١م وحتى تاريخه )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال الت�سالت(. تولى اأي�سًا مهام ا�ست�سارية للعديد من ال�سركات العاملية 
يف جمالت ال�سيا�سات النقدية وال�ست�سارات املالية وال�سيا�سات الزراعية واإدارة املياه. مت تعيينه من قبل مكتب الأمم املتحدة ببريوت لتويل مهام الأبحاث يف 

التخطيط لقطاع ال�سادرات ال�سعودية.

ع�سويات جمال�س 
اإدارات �سابقة

كان ع�سوًا مبجل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لالأ�سماك من ١979 وحتى عام ١983م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال منتجات الأ�سماك( 
و�سركة اإميانتيت العربية ال�سعودية من ١983م وحتى ١98٤م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال �سناعة الأنابيب( وال�سركة الكيميائية 

ال�سعودية من ١976م وحتى ١988م )وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ت�سنيع املتفجرات املدنية والع�سكرية( و�سركة اإيريديوم لالأقمار ال�سناعية 
من ١966 وحتى ٢٠٠٠م )وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الإت�سالت الدولية عرب الأقمار ال�سناعية( و�سركة الت�سالت املتكاملة من ٢٠٠٥م وحتى 

٢٠٠9م )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال الت�سالت( و�سركة هالي�ستون بورجي�س اإنرتنا�سيونال من ١99٢م وحتى ١99٤م )وهي �سركة 
ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال العطور والكرميات والأ�سباغ( و�سركة اأوربت لالت�سالت من ١993م وحتى ٢٠٠٢م )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة 

تعمل يف جمال البث التلفزيوين الف�سائي( و�سركة املوارد لال�ستثمار من ١979م وحتى ١986م )وهي �سركة قاب�سة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال 
الإ�ستثمار(.



٣٤

عبد العزيز بن علي اأبو ال�سعود )7٤ عاماً(الإ�سم

٢٠١3/٠6/٠8متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي، غري م�ستقلاملن�سب

يحمل بكالوريو�س يف علوم التجارة واإدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية يف بريوت عام ١97١م بالإ�سافة اإلى عدد من ال�سهادات يف الإدارة ودورات يف التاأمني.املوؤهالت العلمية

يعمل م�ست�سارًا ل�سركة امل�ساريع التجارية العربية من ٢٠٠9م وحتى تاريخه )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال خدمات التاأمني(. �سغل من�سب اخلربات العملية
الرئي�س التنفيذي ملجموعة �سركة امل�ساريع التجارية العربية وذلك خالل الفرتة من عام ١989م وحتى ٢٠٠8م )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال 

خدمات التاأمني(. �سغل قبل ذلك العديد من املنا�سب بنف�س ال�سركة خالل فرتة عمله معها املمتدة من ١96١م وحتى عام ٢٠٠8م حيث عمل يف الفرتة من ١96١م 
حتى ١966م مبكتب ال�سركة باملنطقة ال�سرقية. من ١967 حتى ١97١م تفرغ للدرا�سة باجلامعة الأمريكية ببريوت مبنحة من ال�سركة. من ١97١م اإلى ١97٢م 

عمل مديرًا بالوكالة ملكتب ال�سركة يف اأبوظبي ودبي. عمل خالل الفرتة من ١973م حتى ١977م مديرًا ب�سركة امل�ساريع العربية. عمل خالل الفرتة من عام ١978م 
وحتى عام ١986م مديرًا اأقليميًا لل�سركة يف كل من البحرين والأمارات العربية املتحدة. �سغل من�سب نائب رئي�س ال�سركة ملنطقة اخلليج من ١986 وحتى ١988م. 

من ١988م وحتى ١989م تقلد من�سب نائب اأول رئي�س ال�سركة ثم اأخريًا من�سب الرئي�س التنفيذي لل�سركة من عام ١989م حتى ٢٠٠8م.

ع�سو جمل�س اإدارة كل من �سركة اإميانتيت العربية ال�سعودية منذ ٢٠٠8م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال �سناعة الأنابيب(، وال�سركة منا�سب اأخرى
الكيميائية ال�سعودية منذ ٢٠٠9م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال ت�سنيع املتفجرات املدنية والع�سكرية( و�سركة اأي�س القاب�سة – اجلزر 

العذراء الربيطانية منذ ١989 وحتى تاريخه )وهي �سركة قاب�سة ذات م�سئولية حمدودة(، وال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين منذ ٢٠٠7م )وهي �سركة 
م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني( و�سركة اإم اآي جي القاب�سة من عام ٢٠١٢م وحتى تاريخه )وهي �سركة قاب�سة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف 

جمال التاأمني واإعادة التاأمني( وال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( من ٢٠٠9م وحتى تاريخه )وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني(. 
و�سركة ال�سوي�س العاملية للنرتات منذ عام ٢٠١٢م وحتى تاريخه )وهي �سركة م�ساهمة مغلقة تعمل يف جمال �سناعة النرتات( وال�سركة اليمنية العامة للتاأمني منذ 

عام ١99٠م وحتى تاريخه ) وهي �سركة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني(. 

ع�سويات جمال�س 
اإدارات �سابقة

ل يوجد

عبد اهلل حممد عبد اهلل اخلنيفر )58 عاما(الإ�سم

٢٠١3/٠6/٠8متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي، م�ستقلاملن�سب

يحمل بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة دايدو باليابان عام ١98٢م.املوؤهالت العلمية

ي�سغل من�سب نائب الرئي�س التنفيذي يف جمموعة �سركات خالد فهد البعيز القاب�سة من عام ٢٠١٠م وحتى تاريخه )وهي �سركة قاب�سة ذات م�سئولية حمدودة اخلربات العملية
متعددة الأن�سطة(. �سغل من�سب الرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سعودية لل�سادرات ال�سناعية من عام ١996م وحتى ٢٠١٠م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية 
تعمل يف جمال ال�سادرات ال�سناعية( كما �سغل من�سب الع�سو املنتدب بنف�س ال�سركة خالل الفرتة من من٢٠٠7م وحتى ٢٠١٠م. �سغل خالل الفرتة من عام 

١986م وحتى عام ١996م من�سب املدير العام لل�سركة العربية لالأنابيب )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال ت�سنيع الأنابيب(. تقلد خالل الفرتة 
من عام ١98٥م وحتى عام ١986م من�سب م�ساعد مدير التوظيف بالبنك ال�سعودي الأمريكي بالريا�س )�سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات 
امل�سرفية واملالية( كما عمل بوظيفة ممثل العالقات ال�سناعية بال�سركة الوطنية للميثانول )مكتب اأمريكا( خالل الفرتة من ١98٢م وحتى ١98٥م )وهي �سركة 

م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ت�سنيع املنتجات البرتوكيماوية(. 

ع�سو جمل�س اإدارة مركز تنمية ال�سادرات مبجل�س الغرف التجارية ال�سعودية منذ عام ١997م وحتى تاريخه وهيئة تنمية ال�سادرات ال�سعودية من ٢٠٠7م اإلى منا�سب اأخرى
٢٠١٠م. ع�سو اجلمعية الدولية لرجال الأعمال منذ عام٢٠٠٢م وع�سو اجلمعية اخلليجية للكيماويات والبرتوكيماويات منذ عام ٢٠٠6م. ع�سو جمل�س الأعمال 

الأمريكي ال�سعودي منذ عام ١996م وع�سو اجلمعية العربية لإدارة املوارد منذ عام ٢٠٠6م. ع�سو جمل�س الأعمال ال�سعودي اجلزائري من ٢٠٠٤م حتى ٢٠٠8م 
ونائب رئي�س اللجنة املعدنية و�سناعة احلديد يف الغرفة التجارية بالريا�س من ١99٤م وحتى ١997م. رئي�س جلنة املوا�سفات الفنية للحديد من ١99٥م وحتى 

١996م. ع�سو جمل�س الأعمال ال�سعودي الربيطاين ال�سعودي ال�سيني وال�سعودي ال�سنغافوري وال�سعودي القطري.

ع�سويات جمال�س 
اإدارات �سابقة

ل يوجد



٣5

عبد املح�سن بخيت حممد �سعيد )58 عاما(الإ�سم

٢٠١3/٠6/٠8متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي، م�ستقلاملن�سب

يحمل بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة �سان فران�سي�سكو بالوليات املتحدة الأمريكية عام ١98٤م.املوؤهالت العلمية

يدير حاليًا ومنذ العام ١996م اأعماًل حرة يف جمال العقارات حل�سابه اخلا�س. �سغل من�سب مدير عام موؤ�س�سة لبة للتجارة خالل الفرتة من عام ١99٠م اخلربات العملية
وحتى عام ١996م )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة( 

ل يوجدمنا�سب اأخرى

ع�سويات جمال�س 
اإدارات �سابقة

ل يوجد

فيما يلي و�سفًا خمت�سرا ملوؤهالت وخربات اأمني �سر/ �سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة:

 عبدالرحمن نا�سر ال�سعد ) ٣5 عاما(الإ�سم

٢٠١٤/٠9/٠٢متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

اأمني �سر/�سكرتري جمل�س الإدارةاملن�سب

 بكالوريو�س حما�سبة – كلية العلوم الإدارية – جامعة امللك �سعود بالريا�س عام ١٤٢3هـ/١٤٢٤هـاملوؤهالت العلمية

عمل م�سئول عالقات عمالء التميز بالبنك العربي الوطني من عام ٢٠٠٤م حتى عام ٢٠٠٥م، ثم عمل م�سرفًا خلدمات العمالء بالبنك من عام ٢٠٠٥م حتى عام اخلربات العملية
٢٠٠6م، وع�سو يف جلنة م�سروع حتويل الفروع وتطوير اداء عمل موظفي فروع البنك العربي الوطني بال�سرتاك مع ماكينزي من عام ٢٠٠6م حتى عام ٢٠٠7م 
، وعمل م�ساعدًا ملدير فرع بالبنك العربي الوطني عام من ٢٠٠7م حتى عام ٢٠٠7م، ثم م�سئول عالقات ال�سركات املتو�سطة وال�سغرية يف بنك البالد من عام 

٢٠٠7حمتى عام٢٠١١م. خالل الفرتة من عام ٢٠١٢م اإلى ٢٠١٤م تفرغ لدرا�سة عدة دورات يف اللغة الجنليزية وبع�س الدورات املالية والقت�سادية يف الوليات 
املتحدة المريكية. يعمل كاأمني �سر ملجل�س اإدارة ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين منذ ٢٠١٤م.

ل يوجد منا�سب اأخرى

ع�سويات جمال�س 
اإدارات �سابقة

ل يوجد

فيما يلي تفا�سيل امللكيات اخلا�سة باأع�ساء جمل�س الإدارة كما يف 3١ يوليو ٢٠١٤م

�سكل )5-٣( تفا�سيل ملكيات اأع�ساء جمل�س الإدارة كما يف ٣١ يوليو ٢٠١٤م 

الإجمايلامللكية غري املبا�سرةامللكية املبا�سرةالع�سو

---�سمو الأمري اأحمد بن خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل �سعود

---د. جورج �ساهني مدور

١.٠٠٠-١.٠٠٠عبد العزيز بن علي اأبو ال�سعود

١.٠٠٠-١.٠٠٠عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل اخلنيفر

١.٠٠٠-١.٠٠٠عبد املح�سن بخيت حممد �سعيد
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تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 3   2

اإقرتاح تعوي�شات ومكافاأت اأع�شاء جمل�ش الإدارة بوا�شطة جلنة الرت�شيحات واملكافاآت مت�شيًا مع النظام الأ�شا�شي لل�شركة ورفعها ملجل�ش الإدارة متهيدًا  يتم 
لإعتمادها من اجلمعية العامة العادية ووفقًا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة بهذا اخل�سو�س وذلك يف حدود ن�سو�س اأنظمة ولوائح ال�سركات ولوائح 

التاأمني والأنظمة واللوائح املكملة لها.

بلغت املكافاأت والبدلت املدفوعة لأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة عن طريق الأتعاب ال�سنوية والأتعاب الأخرى ٠.٢ مليون ريال فى عام ٢٠١١م و٠.9 مليون ريال فى 
٢٠١٢م و٠.٢ مليون ريال فى ٢٠١3م. بلغ اإجمايل الرواتب والبدلت املدفوعة لكبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي وكبري املدراء املاليني يف عام ٢٠١١م 
مبلغ 3.٤ مليون ريال ويف عام ٢٠١٢م مبلغ 6.٥ مليون ريال ويف عام ٢٠١3م مبلغ 8.8 مليون ريال، منها مبلغ ٢.8 مليون ريال فى عام ٢٠١١م ومبلغ ٤.٥ مليون 
ريال فى عام ٢٠١٢م ومبلغ ٥.7 مليون ريال فى عام ٢٠١3م عبارة عن رواتب وتعوي�سات ومبلغ ٠.6 مليون ريال فى عام٢٠١١م ومبلغ ٢مليون ريال فى عام ٢٠١٢م 

ومبلغ 3.١ مليون ريال فى عام ٢٠١3م عبارة عن بدلت وحوافز.

يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه لي�س لدى اأي ع�سو من اأع�سائه عقد خدمة من اأي نوع مع ال�سركة.

هناك اتفاقيات وكالة وو�ساطة مربمة بني ال�سركة و�سركة اإي�س لوكالت التاأمني املحدودة و�سركة اإي�س لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني املحدودة والتي ميلك رئي�س 
جمل�س الإدارة ١٠% من احل�س�س فيها وقد مت احل�سول على موافقة اجلمعية العامة على هذه التفاقيات. بتاريخ ١٤3٢/٠٢/٠6هـ )املوافق ٢٠١١/١/١٠م( 
وقعت ال�سركة عقد وكالة تاأمني مع �سركة اآي�س لوكالت التاأمني املحدودة، وذلك ملدة خم�س �سنوات تبداأ من تاريخ التفاقية. الغر�س من الإتفاقية هو تقدمي اأعمال 
لل�شركة ويتم دفع العمولة لإي�ش لوكالت التاأمني ح�شب ال�شروط املتفق عليها بالعقد مع التقيد باأنظمة موؤ�ش�شة النقد. ويحق لأي من الطرفني اإنهاء التفاقية دون 
اإبداء اأ�شباب ب�شرط اإخطار م�شبق ل تقل مدته عن �شتة اأ�شهر، كما تنتهي التفاقية عند �شحب اأو تعليق ترخي�ش اأعمال التاأمني ل�شركة �شايكو اأو ترخي�ش اأعمال 

وكالة التاأمني ل�سركة اآي�س ومرور ت�سعني يومًا من تاريخ التعليق اأو ال�سحب.

تعترب �سركة اأي�س لوكالت التاأمني طرف ذو عالقة حيث ميلك رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سايكو )الأمري/ اأحمد بن خالد بن عبداهلل اآل �سعود( ما ن�سبته ١٠% 
من ح�س�سها وله م�سلحة فيها، وقد متت املوافقة من قبل اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠6/٢3م على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة على هذه 

التفاقية. 

وبتاريخ ٢٠١١/٠7/١١م، وقعت ال�سركة عقد و�ساطة تاأمني مع �سركة اآي�س لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني املحدودة ملدة غري حمددة. الغر�س من الإتفاقية هو 
تقدمي اأعمال لل�شركة ويتم دفع العمولة لإي�ش لو�شاطة التاأمني ح�شب ال�شروط املتفق عليها بالعقد مع التقيد باأنظمة موؤ�ش�شة النقد. ويحق لأي من الطرفني اإنهاء 
التفاقية دون اإبداء اأ�شباب ب�شرط اإخطار م�شبق ل تقل مدته عن �شتة اأ�شهر، كما تنتهي التفاقية فورًا عند �شحب اأو تعليق ترخي�ش اأعمال و�شاطة التاأمني ل�شركة 

اآي�س.

وقد متت املوافقة من قبل اجلمعية العامة العادية على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة على هذه التفاقية، حيث اأن رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سايكو )الأمري/ اأحمد 
بن خالد بن عبداهلل اآل �سعود( اأحد ال�سركاء يف �سركة اآي�س لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني املحدودة. 

وبخالف ما ورد بهذه ال�سفحة و�سفحة )١٢٠( من الق�سم ١٤، املعلومات القانونية، ل يوجد اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة 
الإ�سدار فيه لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذين اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة يف اأعمال امل�سدر 

 حوكمة الشركة 4   2

تلتزم اإدارة ال�سركة باإتباع وتطبيق اأعلى معايري احلوكمة والتي تتوافق متامًا مع كافة متطلبات لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية 
معايري  اأف�شل  بانتهاج  ال�شركة  التزام  ويتاأتى  ال�شركة.  عنا�شر جناح  من  تعد  الفاعلة  والرقابة  الإدارة  باأن  الإدارة  ويدرك جمل�ش  عليها.  الواردة  والتعديالت 
احلوكمة من خالل تطبيقها لإطار تنفيذي وا�شح لل�شفافية والإف�شاح من اأجل التاأكد من اأن جمل�ش الإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�شل امل�شالح للم�شاهمني 

ويقدم �سورة حقيقية ووا�سحة وعادلة لأحوال ال�سركة املالية ونتائج عملياتها. 

مت اإعتماد اإطار عمل لئحة احلوكمة بال�سركة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية الرابع املنعقد مبدينة الريا�س يف يوم ١٤3٢/٤/١٥هـ املوافق ٢٠١١/3/٢٠م. وقد 
قامت ال�سركة اأي�سًا بـ: )١( اإعتماد وتبني �سيا�سة ملنع ت�سارب امل�سالح ومعايري لإختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة، )٢( اإجراءات حمكمة لالإف�شاح.
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عالوة على ذلك فاإن ال�سركة ملتزمة بتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية والتنظيمية مبا يف ذلك تقيدها التام بجميع بنود ومتطلبات 
لئحة حوكمة ال�سركات، وفيما يلي بيان يو�سح و�سع ال�سركة من حيث الإلتزام بالئحة حوكمة ال�سركات:

و�سع ال�سركة من حيث الإلتزاماملادة

املادة الثالثة والفقرة )اأ( من املادة الرابعة: احلقوق العامة للم�ساهمني وت�سهيل ممار�سة 
حقوقهم وح�سولهم على املعلومات

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات

الفقرة )ب( من املادة الرابعة: ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على 
املعلومات

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلباتاملادة اخلام�سة: حقوق امل�ساهمني املتعلقة باإجتماع اجلمعية العامة

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات ما عدا البند )ب( املتعلق بالت�سويت الرتاكمي املادة ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت
فالنظام الأ�سا�سي لل�سركة ل يت�سمن طريقة الت�سويت الرتاكمي ومل يتم تعديله ليت�سمن 

ذلك و�سوف يتم تطبيقها اإذا ما مت تعديل النظام الأ�سا�سي م�ستقباًل

نعم ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات، اأما البند )ب( املتعلق باإقرار اجلمعية لتوزيع الأرباح املادة ال�شابعة: حقوق امل�شاهمني يف اأرباح الأ�شهم
وتاريخ التوزيع، فهو ل ينطبق حاليًا حيث مل تكن هناك اأرباح معلنة للتوزيع

نعم ملتزمة باملتطلباتاملادة الثامنة: ال�شيا�شات والإجراءات املتعلقة بالإف�شاح

نعم ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات اأما البند )و( املتعلق بالعقوبات واجلزاءات فهو ل املادة التا�شعة: الإف�شاح يف تقرير جمل�ش الإدارة
ينطبق لعدم وجود عقوبات وجزاءات

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلباتاملادة العا�سرة: الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلباتاملادة احلادية ع�سرة: م�سوؤوليات جمل�س الإدارة

نعم ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات، اأما البند )ط( املتعلق بالت�شويت على الأع�شاء املادة الثانية ع�سرة: تكوين جمل�س الإدارة
الآخرين يف جمل�س الإدارة فهو ل ينطبق

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلباتاملادة الثالثة ع�سرة: جلان جمل�س الإدارة واأ�ستقالليتها

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلباتاملادة الرابعة ع�سرة: جلنة املراجعة

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلباتاملادة اخلام�سة ع�سرة: جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات، اأما الفقرة ب/٢ املتعلقة بالإجتماعات الطارئة املادة ال�ساد�سة ع�سرة: اإجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال
والفقرة ب/ 3 املتعلقة بالإعرتا�س فال تنطبق

نعم، ملتزمة بجميع البنود واملتطلباتاملادة ال�سابعة ع�سرة: مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وتعوي�ساتهم

نعم ملتزمة بجميع البنود واملتطلبات، اأما البند اأ/١-ب املتعلق بطرح الأعمال للمناف�شة املادة الثامنة ع�سرة: تعار�س امل�سالح يف جمل�س الإدارة
العامة والبند ب/١-اأ املتعلق باحل�سول على ترخي�س اجلمعية العامة لالأعمال املناف�سة 

فال ينطبق

لدى ال�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات بني الدور الإ�سرايف ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�سركة ومت�سيًا مع اأف�سل الأ�ساليب املنتهجة يف جمال احلوكمة فاإن 
اأكرث من ثلث اأع�ساء جمل�س الإدارة م�ستقلني غري تنفيذيني.

لدى ال�سركة اأنظمة و�سوابط مراقبة داخلية فعالة، كما لديها جهاز مراجعة داخلية ي�سم اأفراد على قدر عال من املهنية للقيام مبراجعات م�ستقلة لكافة اأق�سام 
ومهام ال�شركة. و�شيقوم مراجعوا احل�شابات اخلارجيني بتقدمي تقرير �شنوي الى ال�شركة وخطاب اإدارة �شنوي عن ن�شاط ال�شركة.

فيما يلي ملخ�س لإطار عمل حوكمة ال�سركة املطبق: 

اجلمعية العامة للم�ساهمني: �سيتم اإبقاء امل�ساهمني على علم بكافة التطورات املهمة يف ال�سركة من خالل التوا�سل املكثف معهم وتوفري تقارير دورية عن الأداء 
املايل لل�سركة ون�سر كافة الأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة بال�سركة وعملياتها واأدائها با�ستخدام اأحدث و�سائل الت�سال ومن خالل ت�سجيع م�ساركة امل�ساهمني 

الأفراد يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لل�سركة.

جمل�س الإدارة: يتولى جمل�س الإدارة امل�سئولية التامة عن ت�سيري ال�سركة من اأجل توفري القيادة واملحافظة على نظام الرقابة الداخلية حتى تتم حماية م�سالح 
م�ساهمي ال�سركة وقد مت تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة الثالثة بتاريخ ٢٠١3/٠6/٠8م.

رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي: لدى ال�سركة موجهات وا�سحة ب�ساأن تق�سيم امل�سئوليات بني رئي�س جمل�س الإدارة و والرئي�س التنفيذي ل�سمان وجود 
توازن يف تقا�سم ال�سالحيات وال�سلطات.

توازن املجل�س: جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة من غري التنفيذيني مما ي�سمن توفر احلياد والتوازن يف عملية اتخاذ القرارات من قبل جمل�س الإدارة. 
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تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى: جمل�س الإدارة م�سئول عن تزويد امل�ساهمني ب�سورة واقعية وعادلة عن اأداء ال�سركة املايل، بالإ�سافة كما توجد اآلية 
ل�سمان �سال�سة اإن�سياب كافة املعلومات ذات ال�سلة اإلى جمل�س الإدارة بالكيفية التي متكنه من القيام بواجباته بفعالية تامة. 

جلان جمل�س الإدارة: لدى جمل�س الإدارة جلانًا مكونة لتمكينه من اأداء مهامه ب�سكل اأف�سل واأكرث كفاءة، ويتقيد املجل�س يف ت�سكيل هذه اللجان مبا تقت�سيه لئحة 
حوكمة ال�سركات.

 اللجنة التنفيذية  1   4   2

اأهداف  باإقرتاح وحتديد  تقوم  التنفيذي كما  الرئي�ش  بالتن�شيق مع  الإدارة  تنفيذ قرارات جمل�ش  بها مبا يف ذلك  املكلفة  الإدارة  التنفيذية مهام  اللجنة  تتولى 
واإ�سرتاتيجية املجل�س والإ�سراف على �سري العمليات وتطور اأعمال امل�ساريع ويخول جمل�س الدارة اللجنة التنفيذية بكافة ال�سالحيات املطلوبة لتوؤدي مهامها وفقا 
لعقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي والقوانني املعمول بها يف هذا ال�سدد. متار�س اللجنة التنفيذية ال�سالحيات املخولة بها على النحو الذي يتما�سى مع 
ال�سيا�سات والإجراءات العامة لل�سركة واأية قرارات اأو توجيهات حمددة يفر�سها عليها جمل�س الإدارة. تقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي تقارير دورية ملجل�س الإدارة 

حول املهام املناطة بها وممار�ستها لهذه ال�سالحيات املفو�سة وتتاألف اللجنة التنفيذية من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

)ع�سو – غري تنفيذي(١. د. جورج �ساهني مدور

راجع الق�سم )٥-٢(، اأع�ساء جمل�س الإدارة )ع�سو- غري تنفيذي(٢. عبد العزيز بن علي اأبو ال�سعود

)ع�سو- غري تنفيذي(3. عبد اهلل اخلنيفر

لجنة المراجعة 2   4   2

تتمثل الوظيفة الأ�سا�سية للجنة املراجعة يف م�ساعدة جمل�س الإدارة يف القيام مبهامه الإ�سرافية بكفاءة وفعالية وب�سفة خا�سة تعترب اللجنة م�سئولة عن التاأكد 
من �سالمة القوائم املالية و�سيا�سات واإجراءات الرقابة الداخلية والتاأ�سي�س لإجراءات وافية مع املحا�سبني القانونيني. تتاألف جلنة املراجعة املعينة من قبل جمل�س 
الإدارة من ثالثة اأع�ساء واحد منهم على الأقل متخ�س�س لديه خلفية وخربة يف الأمور املالية واملحا�سبية ويقوم جمل�س الإدارة يف كل �سنة، بدرا�سة تو�سيات جلنة 

املراجعة، وتقييم نظام عملها و�سالحياتها. وت�سطلع جلنة املراجعة باملهام التالية :

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة. �
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه. �
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها. �
التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم ويراعى عند التو�سية بالتعيني التاأكد من اإ�ستقالليتهم. �
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني واإعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. �
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين وابداء ملحوظاتها عليها. �
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها. �
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها. �
درا�سة ال�سيا�سات املح�سابية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها. �

تتاألف جلنة املراجعة من الع�ساء التالية ا�سماوؤهم:

)رئي�س اللجنة(١. اإمتياز اأحمد
راجع ال�سرية الذاتية اأدناه

)ع�سو اللجنة(٢. د. حممد بن �سعود البدر

راجع الق�سم )٥-٢(، اأع�ساء جمل�س الإدارة)ع�سو اللجنة - غري تنفيذي(3. عبد العزيز علي اأبو ال�سعود
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اإمتياز اأحمد )57 عاما(الإ�سم

٢٠١٠/١١/٠8متاريخ التعيني

كندياجلن�سية

رئي�س جلنة املراجعةاملن�سب

 اإمتياز اأحمد حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة تخ�س�س حما�سبة من جامعة كونكورديا يف مونرتيال بكندا عام ١978م كما ح�سل على درجة املاج�ستري يف املوؤهالت العلمية
اإدارة الأعمال )تخ�س�س حما�سبة ومالية واأعمال دولية( عام ١98٠م من جامعة اإم �سي جل يونيفر�ستي يف مونرتيال وح�سل على الدبلوم العايل يف املحا�سبة العامة 

عام ١98١م. ع�سو جمعية املحا�سبني الإداريني منذ ١986م وزميل معهد املحا�سبني القانونيني منذ عام ١98٥م مبقاطعة كويبك بكندا. بعد دمج هاتني املوؤ�س�ستني 
اأ�سبح زمياًل مبعهد املحا�سبني املهنيني املعتمدين يف كويبك بكندا.

�سغل من�سب م�ساعد مدير اخلزانة مبجموعة املوارد القاب�سة )وهي �سركة قاب�سة حمدودة امل�سئولية( من عام ١99٢م وحتى عام ٢٠٠٠م حيث متت ترقيته اإلى اخلربات العملية
من�سب مدير اخلزانة والذي ل يزال ي�سغله حتى تاريخه. �سغل عدة منا�سب ببنك مونرتيال حيث �سغل من�سب مدير ح�سابات ال�سركات وال�سركات التابعة من 

١987م حتى ١99٠م ومدير ح�سابات م�سارك خالل الفرتة من ١99٠م وحتى ١99٢م. ع�سو جمل�س اإدارة ب�سركة اإميك�س )ميدل اإي�ست( منذ عام ٢٠٠6م وع�سو 
جلنة املراجعة بنف�س ال�سركة منذ عام ٢٠٠8م. عمل خالل الفرتة من ١983م حتى ١987م مع ديلويت اآند تو�س بكندا بوظيفة م�ساعد مدقق ومدقق ومدقق اأول.

ع�سو جلنة املراجعة بنف�س ال�سركة منذ عام ٢٠٠8م. كما اإنه ع�سو جلنة املراجعة واملخاطر ب�سركة اإميك�س العربية ال�سعودية منذ عام ٢٠٠7م وع�سو اللجنة منا�سب اأخرى
التنفيذية وع�سو جمل�س املديرين بنف�س ال�سركة منذ عام ٢٠١٠م.

د� حممد بن �سعود البدر )6٠ عاما(الإ�سم

٢٠١3/٠6/٠8متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب

حا�سل على درجة الدكتوراه واملاج�ستري يف التعليم عن طريق الكمبيوتر من جامعة جنوب األينوي بالوليات املتحدة الأمريكية يف عام ١993م وعام ١988م على املوؤهالت العلمية
التوايل. حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الرتبية يف عام ١98٠م ودبلوم يف الربجمة بلغة الكوبل عام ١98٢م من جامعة امللك �سعود بالريا�س.

ي�سغل من�سب املدير العام لل�سركة الكيميائية ال�سعودية منذ عام ٢٠١٠م وحتى تاريخه )وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ت�سنيع املتفجرات املدنية اخلربات العملية
والع�سكرية( وقد كان ي�سغل من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة الت�سالت املتكاملة بالريا�س خالل الفرتة من ٢٠٠8م وحتى ٢٠١٠م )�سركة حمدودة امل�سئولية 
تعمل يف جمال الإت�سالت(. �سغل خالل الفرتة من عام ١997 وحتى عام ٢٠٠7م من�سب الرئي�س التنفيذي ل�سركة العاملية للتعليم والتدريب بالريا�س باململكة 

العربية ال�سعودية )وهي �سركة حمدودة امل�سئولية تعمل يف جمال التدريب( �سغل من�سب مدير نظام تقنية املعلومات مبجل�س ال�سورى ال�سعودي خالل الفرتة من 
١993م وحتى ١997م كما عمل بوظيفة م�ساعد تدري�س بجامعة األينوي خالل الفرتة من عام ١99٠م وحتى عام ١993م. كان ي�سغل خالل الفرتة من عام ١988م 

وحتى ١99٠م وظيفة مدير مركز اأبحاث التعليم بالكمبيوتر بجامعة امللك �سعود بالريا�س كما عمل بوظيفة مربمج كمبيوتر بلغة الكوبل بجامعة امللك �سعود 
بالريا�س وذلك خالل الفرتة من عام ١98٢ وحتى عام ١98٤م.

مدير جلنة مراكز التدريب اخلا�سة بالغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س ونائب رئي�س اللجنة الوطنية للتدريب اخلا�س مبجل�س الغرف ال�سعودية وع�سو جمعية منا�سب اأخرى
الإدارة ال�سعودية وع�سو موؤ�س�سة امللك عبد العزيز ورجاله للموهوبني وع�سو جمعية احلا�سب الآيل ال�سعودية واجلمعية اخلريية لرعاية الأيتام )اإن�سان(.

لجنة الترشيحات و المكافآت  3   4   2

تعترب جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اللجان التي توؤ�س�س مل�ستقبل ال�سركة فهي تعني ببناء العن�سر الب�سري واحلفاظ عليه واإعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية لرفع 
اأداء ال�شركة ومتكينها من اإمتالك مفاتيح النجاح وتهتم بالتطوير الإداري وبرامج التعاقب الوظيفي كما ت�شاعد يف ا�شتقطاب املواهب القيادية. تعمل اللجنة وفقًا 

للنظام الذي يتم اإقراره من قبل جمل�س الإدارة ويتم تعيني رئي�س جلنة املكافاآت والرت�سيحات واأع�ساءها الآخرين من قبل جمل�س الإدارة. 

يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة ودرا�سة تو�سيات اللجنة ب�ساأن الرت�سيحات واملكافاآت كما يقوم مبراجعة وتقييم نظام عمل الرت�سيحات واملكافاآت �سنويا. ومن بني 
امل�سئوليات التي �ست�سطلع بها جلنة املكافاآت والرت�سيحات ما يلي:

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة  �
لل�سرف والأمانة.

جمل�س  � لع�سوية  املطلوبة  واملوؤهالت  للقدرات  و�سف  واإعداد  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  املنا�سبة  املهارات  من  املطلوبة  لالحيتاجات  ال�سنوية  املراجعة 
الإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �



٤٠

حتديد جوانب ال�شعف والقوة يف جمل�ش الإدارة، واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�شلحة ال�شركة. �
التاأكد ب�سكل �سنوي من اإ�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. �
ترتبط  � ا�ستخدام معايري  ال�سيا�سات  تلك  ويراعى عند و�سع  التنفيذيني،  الإدارة وكبار  اأع�ساء جمل�س  لتعوي�سات ومكافاآت  وا�سحة  �سيا�سات  و�سع 

بالآداء. 
تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من التالية ا�سماوؤهم:

)الرئي�س–غري تنفيذي(١. �سمو الأمري اأحمد بن خالد بن عبد اهلل بن عبد الرحمن اآل �سعود

راجع الق�سم )٥-٢(، اأع�ساء جمل�س الإدارة )ع�سو - غري تنفيذي(٢. د. جورج �ساهني مدور

)ع�سو م�ستقل وغري تنفيذي(3. عبد املح�سن بخيت حممد �سعيد

تضارب المصالح 2   2

وفقًا للمادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )١8( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة، بغري موافقة ت�سدر من اجلمعية العامة على 
اأ�سا�س �سنوي، اأن تكون له اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة 
العامة اإذا كان ع�سو جمل�س الإدارة �ساحب العر�س الأف�سل. وعلى ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي 
تتم حل�ساب ال�سركة ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن. ويبلِّغ 
رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقريرًا 

خا�سًا من املحا�سب القانوين.

ووفقًا للمادة )7٠( من نظام ال�سركات واملادة )١8- ب( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة بغري موافقة ت�سدر من اجلمعية العامة ب�سورة 
�شنوية اأن ي�شرتك يف اأي عمل من �شاأنه مناف�شة ال�شركة اأو اأن يتجر يف اأحد فروع الن�شاط الذي تزاوله. ويف حال اإخالل اإي ع�شو بهذا الأمر ميكن لل�شركة اأن 

تطالبه بالتعوي�س اأو اأن تعترب العمليات التي با�سرها حل�سابه اخلا�س قد اأجريت حل�سابها.

ووفقًا للمادة )7١( من نظام ال�سركات و املادة )١8- ج( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز لل�سركة اأن تقدم قر�سًا نقديًا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو 
اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري. كما ل يجوز اأن يقوم رئي�س جمل�س الإدارة، واأع�ساء جمل�س الإدارة بالت�سويت على اأي قرارات تتعلق باأجورهم 

و خم�س�ساتهم.

بهذا توؤكد ال�سركة وجمل�س اإدارتها واأفراد اإدارتها التنفيذية العليا الإلتزام التام باأحكام املادة )69( واملادة )7٠( واملادة )7١( من نظام ال�سركات وكذلك املادة 
)١8( من لئحة حوكمة ال�سركات.
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يتمتع باحل�س  يتمتع بقدرات عالية وهيكل تنظيمي  العليا  الإدارة  اأفراد  لل�سركة مع فريق م�سغر من  التنفيذي  الرئي�س  اأداء مهامها بقيادة  ال�سركة على  تعمل 
والتوجه التجاري و تعترب هذه املزايا و اخلربات عنا�سر اأ�سا�سية يف تقدمي املنتجات واحللول املبتكرة املزمع تقدميها للعمالء.

�سكل )5-٤(: بيانات اأفراد الإدارة التنفيذية العليا لل�سركة

العمراجلن�سيةتاريخ التعينياملن�سبالإ�سم

٥8 �سعودي٢٠٠7/8/٢١مالرئي�س التنفيذيح�سن عبد اهلل درر ال�سومايل١

٥٤ كندي٢٠١٢/٤/١٥مكبري املدراء املالينيموهان جو�سيبه فريجي�س٢

٤9هندي٢٠٠3/١٢/٠6منائب الرئي�س لل�سئون الفنيةبال �سوبرامانيان لوليكات3

36 �سعودي٢٠١٢/٠7/٢3ممدير اللتزام�سعد حممد التخيفي٤

٤٠�سعودي٢٠١١/٠3/٠٥منائب الرئي�س لتطوير الأعمال والتخطيط ال�سرتاتيجيوليد عبد الرحمن الفار�س٥

39�سعودي٢٠١٠/٠6/٠١منائب الرئي�س للمبيعاتخالد علي بلو6

٤٠�سعودي٢٠١٢/٠٢/٢٥منائب الرئي�س للموارد الب�سرية وال�سئون الإداريةفهد خالد العطني7

٤9كندي٢٠٠8/١٢/١3مكبري م�سئويل نظم املعلوماتحممد ح�سان عوايل8

امل�سدر: ال�سركة
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فيما يلي ملخ�سًا لل�سري الذاتية لأفراد الإدارة التنفيذية العليا لل�سركة:

ح�سن عبد اهلل ال�سومايل )58 عاما(الإ�سم

٢٠٠7/8/٢١متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

الرئي�س التنفيذياملن�سب

يحمل درجة البكالوريو�س يف الإقت�ساد يف عام ١977م من جامعة بكوين باإيطاليا.املوؤهالت العلمية

ي�سغل منذ عام ٢٠٠7م وحتى تاريخه من�سب الرئي�س التنفيذي لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف اخلربات العملية
جمال التاأمني( وقد كان ي�سغل قبل ذلك من�سب مدير عام ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م(، البحرين وذلك خالل الفرتة من ١988م وحتى عام 
٢٠٠7م )وهي �سركة م�ساهمة مقفلة بحرينية تعمل يف جمال التاأمني(. �سغل من�سب املدير ب�سركة اليمامة للتاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك خالل الفرتة 
من ١98١م وحتى عام ١987م )�سركة تاأمني توقف ن�ساطها(. عمل خالل الفرتة من عام ١978م وحتى ١98١م كم�سوؤول اكتتاب تاأمني يف ال�سركة الوطنية للتاأمني 

يف جدة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال التاأمني(.

ل يوجدمنا�سب اأخرى

موهان جو�سيبه فريجي�س )5٤ عاما(الإ�سم

٢٠١٢/٤/١٥متاريخ التعيني

كندياجلن�سية

كبري املدراء املالينياملن�سب

الأمريكية. املوؤهالت العلمية املتحدة  بالوليات  نورثوي�سرتن  بجامعة  الأعمال  لإدارة  كيلوق  كلية  من  ٢٠٠٤م  عام  يف  التنفيذي  الأعمال  اإدارة  يف  املاج�ستري  درجة  على  حا�سل 
والبكالوريو�س يف التجارة يف عام ١98٠م من جامعة مومباي بالهند. ح�سل على زمالة املحا�سبني القانونيني الأمريكية يف عام ١988م وزمالة املحا�سبني القانونيني 

الهندية يف عام ٢٠٠٤م.

ي�سغل منذ عام ٢٠١٢م وحتى تاريخه من�سب كبري املدراء املاليني بال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل اخلربات العملية
يف جمال التاأمني( وقد كان ي�سغل قبل ذلك من�سب مدير املحا�سبة والتقارير املالية ب�سركة جنوورث بالوليات املتحدة الأمريكية وذلك خالل الفرتة من ٢٠٠٥م 
وحتى عام ٢٠١٢م )وهي �سركة م�ساهمة عامة اأمريكية تعمل يف جمال الرهن والتاأمني الطبي والتاأمني على احلياة(. �سغل من�سب مدير التحليل املايل والتقارير 
لوحدة اإعادة التاأمني الأمريكية مبجموعة �سن ليف فاينان�سال بكندا وذلك خالل الفرتة من ١999م وحتى عام ٢٠٠٥م )وهي �سركة م�ساهمة عامة كندية تعمل 
يف جمال التاأمني الطبي والتاأمني على احلياة يف كندا واأمريكا(. �سغل قبل ذلك من�سب املراقب املايل لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب.)م(، البحرين 
من ١988م حتى ١998م )وهي �سركة م�ساهمة مقفلة بحرينية تعمل يف جمال التاأمني(. عمل خالل الفرتة من عام ١98٥م وحتى ١988م كمحا�سب قانوين يف 

ارن�ست اند يونغ )وهي �سركة ا�ست�سارات مالية وحما�سبية تعمل يف جمال املراجعة القانونية(.

ل يوجدمنا�سب اأخرى

بال �سوبرامانيان لوليكات )٤9 عاما(الإ�سم

٢٠٠3/١٢/٠6متاريخ التعيني

هندياجلن�سية

نائب الرئي�س لل�سئون الفنيةاملن�سب

حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال يف عام ١996م من جامعة مدرا�س بالهند والبكالوريو�س يف القت�ساد يف عام ١98٥م من نف�س اجلامعة. زميل معهد املوؤهالت العلمية
التاأمني القانوين يف بريطانيا منذ ٢٠١١م ومعهد التاأمني يف الهند منذ ٢٠٠٥م وع�سو معهد اإدارة املخاطر يف اململكة املتحدة من ٢٠٠9م.

التعاوين )�سايكو( )وهي �سركة م�ساهمة عامة اخلربات العملية للتاأمني  ال�سعودية  العربية  بال�سركة  الفنية  لل�سئون  الرئي�س  نائب  تاريخه من�سب  ي�سغل منذ عام ٢٠٠3م وحتى 
�سعودية تعمل يف جمال التاأمني(. �سغل من�سب مدير اأول ب�سركة رياليان�س جرنال للتاأمني – مومباي، الهند من عام ٢٠٠٠م وحتى ٢٠٠3م )وهي �سركة م�ساهمة 
عامة هندية تعمل يف جمال التاأمني(. عمل بوظيفة م�سئول اإداري ب�سركة يونايتد اإنديا للتاأمني يف �سيناي بالهند من ١988م اإلى ٢٠٠٠م )وهي �سركة م�ساهمة 
عامة هندية تعمل يف جمال التاأمني(. عمل م�سئوًل اإداريًا يف �ستيت بنك اأوف اإنديا يف مدينة �سيناي بالهند من ١98٥م وحتى ١988م )�سركة م�ساهمة عامة هندية 

تعمل جمال الأعمال امل�سرفية(. 

ل يوجدمنا�سب اأخرى



٤٢

�سعد حممد التخيفي )٣6 عاما(الإ�سم

٢٠١٢/٠7/٢3متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

مدير الإلتزاماملن�سب

حا�سل على بكالوريو�س قانون من جامعة امللك �سعود يف ١999م.املوؤهالت العلمية

ي�سغل من�سب مدير الإلتزام بال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( منذ ٢٠١٢م وحتى تاريخه )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال اخلربات العملية
التاأمني(. �سغل من�سب مدير �سمان اجلوده ب�سركة جنم خلدمات التاأمني من عام ٢٠٠8م الى ٢٠١٢م )وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال 
خدمات تاأمني املركبات(. عمل بادارة التعوي�سات بال�سركة التعاونية للتاأمني من عام ٢٠٠3م اإلى ٢٠٠8م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال 

التاأمني(.

ل يوجدمنا�سب اأخرى

وليد عبد الرحمن الفار�س )٤٠ عاما(الإ�سم

٢٠١١/٠3/٠٥متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

نائب الرئي�س لتطوير الأعمال والتخطيط ال�سرتاتيجياملن�سب

حا�سل على بكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود بالريا�س يف عام ١997م. حا�سل على �سهادة اأ�سا�سيات التاأمني من معهد التاأمني باململكة املوؤهالت العلمية
املتحدة. 

ي�سغل من�سب نائب الرئي�س لتطوير الأعمال والتخطيط الإ�سرتاتيجي بال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( منذ ٢٠١١م )وهي �سركة م�ساهمة اخلربات العملية
عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني(. �سغل من�سب مدير مبيعات التجزئة ب�سركة مالذ التاأمني من عام ٢٠٠7م الى ٢٠١١م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية 
تعمل يف جمال التاأمني(. �سغل من�سب مدير تطوير الأعمال بال�سركة التعاونية للتاأمني من عام ١999م اإلى ٢٠٠7م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل 

يف جمال التاأمني(.

ل يوجدمنا�سب اأخرى

خالد علي بلو )٣9 عاما(الإ�سم

٢٠١٠/٠6/٠١متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

نائب الرئي�س للمبيعاتاملن�سب

حا�سل على ماج�ستري يف اإدارة الأعمال من الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يف م�سر يف عام ٢٠٠8م. حا�سل على بكالوريو�س يف اإدارة املوؤهالت العلمية
الأعمال من جامعة امللك �سعود بالريا�س يف عام ١998م. حا�سل على دبلوم مهني يف الت�سويق من الغرفة التجارية ال�سناعية يف عام ٢٠٠3م.

ي�سغل من�سب نائب الرئي�س للمبيعات بال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( منذ ٢٠١٠م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال اخلربات العملية
التاأمني(. �سغل من�سب املدير التجاري بال�سركة التعاونية للتاأمني من عام ١999م اإلى ٢٠٠7م )وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني(.

ل يوجدمنا�سب اأخرى



٤٣

فهد خالد العطني )٤٠ عاما(الإ�سم

٢٠١٢/٠٢/٢٥متاريخ التعيني

�سعودياجلن�سية

نائب الرئي�س للموارد الب�سرية وال�سئون الإداريةاملن�سب

حا�سل على �سهادة عليا يف اإدارة املوارد الب�سرية الدولية من جامعة نورث اأمبتون يف اململكة املتحدة و�سهادة يف اأعمال �سئون الأفراد من معهد اإدارة �سئون الأفراد املوؤهالت العلمية
وتنمية املوارد الب�سرية يف اململكة املتحدة يف عام ٢٠٠٥م. حا�سل على دبلوم يف اإدارة امل�ست�سفيات من معهد الإدارة العامة يف عام ١997م.

ي�سغل من�سب نائب الرئي�س للموارد الب�سرية وال�سئون الإدارية بال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( منذ ٢٠١٢م )وهي �سركة م�ساهمة عامة اخلربات العملية
تعمل يف جمال التاأمني(. �سغل من�سب مدير املوارد الب�سرية ب�سركة ال�سرق الأو�سط ملحركات الطائرات من عام ٢٠١٠م اإلى ٢٠١٢م )وهي �سركة ذات م�سئولية 
حمدودة تعمل يف جمال الت�سنيع والتجارة(. �سغل من�سب مدير املوارد الب�سرية ب�سركة مالذ التاأمني من عام ٢٠٠7م الى ٢٠١٠م )وهي �سركة م�ساهمة عامة 
�سعودية تعمل يف جمال التاأمني(. �سغل من�سب رئي�س ق�سم التعوي�سات والفوائد بال�سركة التعاونية للتاأمني من عام ٢٠٠3م اإلى ٢٠٠7م )وهي �سركة م�ساهمة 
�سركة حمدودة  )وهي  ٢٠٠3م  اإلى  القاب�سة من ٢٠٠٢م  اململكة  ب�سركة  الب�سرية  املوارد  مدير  م�ساعد  من�سب  �سغل  التاأمني(.  تعمل يف جمال  �سعودية  عامة 
امل�سئولية تعمل يف جمال ال�ستثمار والتجارة(. عمل بوظيفة اأخ�سائي موارد ب�سرية ب�سركة ال�سالم للطائرات من ١998م اإلى ٢٠٠٢م )وهي �سركة جتارية ذات 

م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة(.

ل يوجدمنا�سب اأخرى

حممد ح�سان عوايل )٤9 عاما(الإ�سم

٢٠٠8/١٢/١3متاريخ التعيني

كندياجلن�سية

كبري م�سئويل نظم املعلوماتاملن�سب

حا�سل على بكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر من جامعة ولية مونتانا بالوليات املتحدة الأمريكية يف عام ١989م.املوؤهالت العلمية

ي�سغل منذ عام ٢٠٠8م وحتى تاريخه من�سب كبري م�سئويل نظم املعلومات بال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( )وهي �سركة م�ساهمة عامة اخلربات العملية
�سعودية تعمل يف جمال التاأمني(. �سغل وظيفة م�سئول ت�سميم نظم من عام ٢٠٠٠م اإلى ٢٠٠8م مبعهد �سا�س بالوليات املتحدة الأمريكية )وهي �سركة ا�ست�سارية 

تعمل يف جمال خدمات تقنية املعلومات(. �سغل من�سب مدير تطوير من عام ١996م حتى عام ١999م ب�سركة ترين كي بزني�س �سوليو�سن يف نورث يورك )وهي 
�سركة ا�ست�سارية تعمل يف جمال التجارة واخلدمات(. �سغل وظيفة مهند�س اأول برجميات من ١993م وحتى ١996م ب�سركة انرت تران�س لوجي�ستك �سوليو�سن 

بكندا )وهي �سركة ا�ست�سارية تعمل يف جمال خدمات الإمداد(.

ل يوجدمنا�سب اأخرى

عقود توظيف كبار المدراء التنفيذيين 2   2

وتعوي�شاتهم وبدلتهم. قام ح�شن عبد اهلل  ال�شركة حتدد �شروط خدمتهم  املدة مع  ثابتة  التنفيذيون عقود  املدراء  العليا وكبار  الإدارة  اأع�شاء  وقع بع�ش من 
ال�سومايل بتوقيع عقد عمله، القابل للتجديد �سنويًا، مع ال�سركة بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١م كرئي�س تنفيذي وقد بداأ �سريان هذا العقد بتاريخ ٢٠١٠/٠١/٠١م وهذا 
العقد قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار مدته �سهرين من تاريخ اإنتهائه يقدم من اأي من طرفيه. ي�ستحق ح�سن ال�سومايل مبوجب العقد تعوي�س �سنوي ثابت ومكافاآت 
متغرية اإ�سافة اإلى البدلت املعروفة التي عادة ما متنح ل�ساغلي مثل هذا املن�سب. ووفقًا لأحكام هذه التفاقية فاإن ح�سن ال�سومايل ملزم باحلفاظ على �سرية 

املعلومات اخلا�شة بن�شاط ال�شركة وعدم اإف�شائها لأي طرف اآخر.

وقع موهان فريجي�س عقد عمل مع ال�سركة بتاريخ ٢٠١٢/٠١/٠٤م عني مبوجبه بوظيفة كبري املدراء املاليني بال�سركة وقد بداأ �سريان هذا العقد من ٢٠١٢/٠٤/١٥م 
وهو قابل للتجديد �سنويًا كما اإنه قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار مدته �سهرين من تاريخ اإنتهائه يقدم من اأي من طرفيه. ي�ستحق موهان مبوجب العقد تعوي�س �سنوي 
اأي وظيفة  اإلتزم موهان جو�سيبه فريجي�س بعدم �سغل  اإلى البدلت املعروفة التي عادة ما متنح ل�ساغلي مثل هذا املن�سب. وقد  اإ�سافة  ثابت ومكافاآت متغرية 
اأخرى طوال مدة هذا العقد �سواء كانت مبقابل اأو بدون مقابل وبغ�س النظر عن وقت �سغلها �سواء كان ذلك اأثناء اإجازته ال�سنوية اأو اأيام العطلة الأ�سبوعية اأو بعد 
�شاعات العمل املحددة بال�شركة. وفقًا لأحكام هذه التفاقية فاإن موهان ملزم باحلفاظ على �شرية املعلومات اخلا�شة بن�شاط ال�شركة وعدم اإف�شائها لأي طرف 
اآخر. تخ�سع هذه التفاقيات لنظام العمل والعمال ال�سائد يف اململكة العربية ال�سعودية واأي خالف حول اأحكامه �ستتم اإحالته للف�سل فيه من اجلهات الق�سائية 

املخت�سة. 



٤٤

إدارات الشركة 2   2

اإدارات العمل م�سوؤولة مبا�سرة عن خمتلف جوانب عمليات التاأمني يف ال�سركة وتتاألف من: 

عمليات التاأمني �
الإدارة املالية  �
تقنية املعلومات  �
التقييم الأكتواري  �
املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية  �
الرقابة الداخلية �
ال�سئون القانونية �
 مراقبة اللتزام  �
املبيعات والت�سويق .  �

 عمليات التأمين )اإلكتتاب والمطالبات( 1   2   2

قسم إكتتاب التأمين:

فيما يلي مهام وم�سئوليات ق�سم اإكتتاب التاأمني التابع لإدارة عمليات التاأمني.

اإعداد �سيا�سات واإجراءات عمل اكتتاب التاأمني.  �
اإعداد دليل الكتتاب وتعديله كلما دعت احلاجة.  �
توفري اأنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات.  �
اإعداد وتطبيق الأ�س�س العامة لعمليات التاأمني املكرر. �
التعامل مع اجلهات النظامية والر�سمية واإجراء التدريب الالزم لأخ�سائيي الكتتاب التاأميني وغريهم من املوظفني.  �
جمع وتقييم املعلومات املتعلقة باملخاطر املعنية.  �
تقدير الأخطار املحتملة مب�ساندة الأخ�سائي الإكتواري.  �
اإعداد الت�شعريات واحت�شاب م�شتوى الأق�شاط با�شتعمال املعلومات الكتوارية والإح�شائيات الأخرى والتقدير الذاتي.  �
ت�سعري اأعمال التاأمني املعرو�سة وقبول املخاطر املربحة وامل�ستح�سنة واإدارتها. �
مناق�سة العقود مع العمالء و�سياغتها.  �
امل�ساعدة يف تطوير وتطبيق حلول اإعادة التاأمني للعمالء.  �
اإدارة وتاأمني اإعداد وثائق العمالء بدقة ويف الوقت املنا�سب دون تاأخري.  �
حتليل ومراقبة اأداء املحفظة التاأمينية.  �

قسم المطالبات:

يركز ق�سم املطالبات التابع لإدارة عمليات التاأمني على تطوير اخلربات املهنية الالزمة لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة اإلى رافعي املطالبات. مت تزويد الدارة 
بالأفراد املخت�سني املوؤهلني مهنيًا وفقًا للم�ستويات العاملية وذلك ل�سمان حماية حقوق ا�سحاب الوثائق املوؤمن عليهم مع �سمان حماية م�سالح ال�سركة.

اإجراءات تقليل املخاطر و احلد من اخل�سائر التي تتم من خالل طريقة علمية للتحليل الح�سائي للخربات ال�سابقة مع العمالء  وتت�سمن خدمات املطالبات 
وطبيعة اخل�سائر والذي يوؤدي اإلى حت�سني منو م�ستمر ملحافظ ذات ربحية. وتعد عملية املراقبة الفعالة للتكاليف اإحدى الأهداف الرئي�سية لإدارة املطالبات يف 

ال�سركة وميكن حتقيق ذلك من خالل متابعة الآتي:

الت�سرف يف املمتلكات امل�سرتدة.  �
الإ�سرتداد. �
التحقق من �سحة املطالبات. �

عالوة على تعامله مع املطالبات املرفوعة وتوا�سله مع املوؤمن لهم حول الأمور املتعلقة باملطالبات، يقوم ق�سم املطالبات بال�سركة مبراجعات دورية ملطالبات معينة 
كما اإنها تقوم مبراجعة �ساملة لالإجراءات املعمول بها يف اإدارة املطالبات.

اإلى ت�شويات عادلة وعاجلة مع رافعي املطالبات امل�شتوفية لل�شروط الالزمة، اأما بالن�شبة للمطالبات غري  اإلى ت�شريع التفاو�ش للو�شول  تهدف اإدارة املطالبات 
امل�سمولة بالتغطية فيتم تزويد اأ�سحابها بالتو�سيحات الكافية والفورية حول اأ�سباب رف�س املطالبة. ومن املتوقع احلد من اخل�سائر التي قد تتعر�س لها ال�سركة من 
خالل �سرعة ا�سرتداد املبالغ املطلوبة من معيدي التاأمني واملتابعة الفعالة للمطالبات املرفوعة �سد الغري حيال م�سئولياتهم وبذل العناية الفائقة يف بيع املمتلكات 

املنقذة. تقوم اإدارة املطالبات بالتاأكد من اأن كافة املعامالت اخلا�سة باملطالبات يتم تنفيذها بطريقة حمكمة ومالئمة.



٤5

ي�سطلع مدير املطالبات مب�سئولية : 

تطبيق اإجراءات املطالبات ورفع املقرتحات اإلى الإدارة العليا ب�ساأن التحديث والتح�سني حيثما كان منا�سبا �
جمع املعلومات املتعلقة باملطالبات ومعاجلتها. �
فح�س املطالبات والظروف ذات العالقة. �
اإدارة اإعداد وثائق املطالبات بال�سكل الالزم ويف الوقت املنا�سب. �
التن�سيق مع الأق�سام املعنية ل�سمان الت�سديد ال�سريع للمطالبات ال�سليمة.  �
تقييم اأثر املطالبة على املحفظة التاأمينية ككل والنتائج الف�سلية/ ال�سنوية. �
تاأمني وجود قاعدة بيانات بهيكل منا�سب لت�سهيل ال�ستخدام الكتواري لحت�ساب ن�سبة اخل�سارة النهائية واإجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري  �

و�سع اإجراءات ا�ستعادة م�ستحقات ال�سركة من �سركات اإعادة التاأمني التي اأحيلت اإليها املخاطر

 اإلدارة المالية 2   2   2

تقوم الإدارة املالية بال�سركة مبهام التاأكد من �سالمة املعلومات املالية لل�سركة ودقتها، اعداد امليزانيات ال�سنوية، اإدارة التدفقات النقدية، التن�سيق مع املراجع 
اخلارجي حول كافة الأمور املتعلقة بعملية اإعداد ومراجعة القوائم املالية لل�سركة. ت�سمل مهام الإدارة املالية ما يلي:

اإعداد  � اإلى  اإ�سافة  اللتزام،  هذا  م�ستوى  ومراقبتها  ال�سركة  قبل  من  املعتمدة  املحا�سبية  باملعايري  اللتزام  معلومات  وتقدمي  املالية  القوائم  اإعداد 
الإجراءات املحا�سبية واملالية اخلا�سة باملحفظة ال�ستثمارية من الناحيتني، املحا�سبة العامة واملحا�سبة الفنية 

التاأكد من و�سع الإطار العام والنظم املنا�سبة لل�سيا�سة املالية مو�سع التطبيق لكي يتمكن الق�سم من امل�ساركة الفعالة يف تطوير ال�سرتاتيجية العامة.  �
اإعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والإح�سائيات الإدارية التقديرية ال�سهرية/ الف�سلية/ ال�سنوية  �
تاأمني الإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف  �
الإ�سراف على تطبيق ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة ال�ستثمار ومراقبة اأداء مديري الأ�سول  �
اإدارة التدفقات النقدية لل�سركة على اأ�س�س اأ�سبوعية و�سهرية وف�سلية و�سنوية  �
اإجراء الت�سالت الالزمة بخ�سو�س الزكاة/ ال�سريبة و�سياغة ال�سيا�سة ال�ستثمارية واإدارة مزودي اخلدمات املالية اخلارجيني.  �
اإبالغ اإدارة ال�سركة بامل�سائل املالية الرئي�سة �

ت�سطلع الإدارة املالية اأي�سًا بالإ�سراف على ا�ستثمارات ال�سركة وي�سمل ذلك القيام باملهام التالية:

و�سع �سيا�سة ال�ستثمار: عن طريق حتديد اأهداف ال�ستثمار وفقًا لقواعد واأنظمة ال�ستثمار ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد واملوازنة ما بني ما بني العوائد  �
واملخاطر املتوقعة.

القيام بتحليل الأوراق املالية: عن طريق اإعادة تقييم الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة احلالية لتحديد الأوراق املالية التي قدرت قيمتها بقيمة اقل. �
مراجعة املحفظة: عن طريق حتديد اأي من الأوراق املالية التي ينبغي بيعها واأي منها يتعني �سرائها يف املحفظة احلالية �
اأداء املحافظ الأ�سا�سية  � اأ�سا�س املخاطر والعائدات ومقارنة م�ستوى الأداء مع  اأداء املحفظة: عن طريق حتديد الأداء الفعلي للمحفظة على  تقييم 

املالئمة.

 تقنية المعلومات 3   2   2

تتولى هذه الإدارة الإ�سراف على �سيانة وتطوير اأنظمة تقنية املعلومات كما تقوم باإدارة و اأر�سفة املعلومات والبيانات التي تخ�س اأعمال ال�سركة وو�سع انظمة 
داخلية للتحكم با�ستخدام احلا�سب الآيل و ال�سبكات. كذلك تقوم الإدارة بالتن�سيق لإ�ستخراج البيانات املطلوبة لكافة الإدارات وفروع ال�سركة وو�سع �سوابط 

ال�ستخدام للحا�سب الآيل وبراجمه. 

 التقييم األكتواري 4   2   2

العربية  اململكة  يف  بها  املعمول  والأحكام  القواعد  مبوجب  املطلوبة  الكتوارية  املهام  بكافة  ي�سطلع  م�ستقل  خارجي  اأكتواري  خبري  مع  بالتعاقد  ال�سركة  قامت 
ال�سعودية.

 الموارد البشرية والشؤون اإلدارية 2   2   2

تتولى هذه الإدارة العمل مع فريق الإدارة العليا على ت�سكيل و�سياغة اإ�سرتاتيجية ال�سركة والتاأكد من �سالمة ت�سميم وتنفيذ �سيا�سات املوارد الب�سرية و�سوؤون 
العاملني وتوزيع الأعمال وتن�سيقها و اإعداد ملفات لكل موظف يت�سمن كافة البيانات وو اإعداد ك�سوف الرواتب ال�سهرية و مراقبة الإجازات واملزايا الأخرى. كذلك 
تقوم هذه الإدارة مب�سوؤولية التوظيف والتدريب وتاأهيل العاملني بجميع التخ�س�سات وتلبية احتياجات ال�سركة من امل�سرتيات وامل�ستلزمات املكتبية واملطبوعات، 

واأية اأعمال اأخرى تتعلق باجلهات احلكومية.



٤6

المراجعة والرقابة الداخلية  2   2   2

ي�سطلع ق�سم املراجعة الداخلية امل�ستقلة بكافة مهام الرقابة الداخلية. يقوم ق�سم املراجعة الداخلية باإتخاذ جميع الإجراءات الالزمة ل�سمان معاجلة ما حتتويه 
تقارير املراجعة من مالحظات وقد مت توجيه اأعمال املراجعة الداخلية اإلى الأن�سطة والوظائف ذات املخاطر العالية واإلى رفع كفاءة وفاعليه وربحية عمليات 
ال�سركة. يقوم ق�سم املراجعة الداخلية بتقدمي خدمات م�ستقلة بهدف م�ساعدة جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة والإدارة التنفيذية يف القيام مب�سوؤولياتهم على درجة 
عالية من الكفاءة والفاعلية ول يخ�سغ لأي تاأثري من قبل الإدارة التنفيذية وله كامل ال�سالحيات للو�سول الكامل غري املقيد لأي �سجالت وممتلكات وفق ما تتطلبه 

املهام. تتلخ�س م�سوؤوليات ق�سم املراجعة الداخلية فيما يلي:

اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لعمل املراجعة الداخلية.. ١
تنفيذ عمليات الفح�س وفقًا للخطة ال�سنوية.. ٢
تقدمي تقارير نتائج الفح�س.. 3
حتديد املخاطر املالية والت�سغيلية والتعاون مع الإدارة لتوفري اأدوات رقابية فعالة وبتكلفة منا�سبة للحد من اآثار املخاطر واإكت�سافها مبكرًا.. ٤
التن�سيق بني الإدارات املختلفة بال�سركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا فيها مدقق احل�سابات اخلارجي.. ٥
تطوير �سيا�سات واإجراءات تنفيذ املراجعة لتتفق مع املمار�سات املهنية واإ�ستخدام املوارد املتاحة مبا يتالءم مع ميزانية ال�سركة.. 6

الشؤون القانونية 2   2   2

فيما يلي بيان مب�سئوليات اإدارة ال�سئون القانونية:

بحث ودرا�شة ومتابعة امل�شائل القانونية اخلا�شة بن�شاط ال�شركة بالتن�شيق مع الإدارات املعنية.. ١
اإبداء الراأي القانوين يف املو�سوعات التي حتال اإليها.. ٢
متابعة املنازعات والق�سايا التي تكون ال�سركة طرًفا فيها.. 3

مراقبة اإللتزام 2   2   2

اأما اإدارة الإلتزام فمهمتها هي �سمان حماية �سمعة ال�سركة لأداء اأعمالها بطريقة متكاملة ومهنية ومتخ�س�سة ويراأ�سها م�سئول الإلتزام وميكن تلخي�س مهام 
املطابقة واللتزام فيما يلي:

امل�ساندة الفعالة لإدارة ال�سركة يف حتديد خماطر اللتزام والتبليغ عنها وتقدمي التقارير الداخلية بخ�سو�سها.. ١
�سمان الإلتزام مبباديء اأعمال ال�سركة وقيمتها والقوانني وال�سوابط والأنظمة ال�سارية يف اململكة.. ٢
ن�سر ثقافة الإلتزام وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة.. 3

المبيعات والتسويق  2   2   2

ت�سطلع هذه الإدارة بعمليات الت�سويق واملبيعات ملنتجات ال�سركة عرب تنفيذ الإ�سرتاتيجة املو�سوعة والقائمة على تنويع املنتجات وتبني طريقة ت�سعري دقيقة وزيادة 
ر�سى العمالء ل�سمان املحافظة عليهم والإعتماد على �سبكة وا�سعة للتوزيع وتق�سيم ال�سوق اإلى قطاعات مع الرتكيز على القطاعات اأدناه:

املوؤ�س�سات والهيئات العامة و�سبه احلكومية. �
ال�سركات الكبرية. �
املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة. �
خدمات التاأمني ال�سخ�سي )الأفراد(. �
عمليات اإعادة التاأمني الإختياري. �

ت�سعى ال�سركة ب�سورة م�ستمرتة اإلى تطوير منتجاتها لتتنا�سب وحاجات عمالئها مع الأخذ يف الإعتبار املتطلبات ال�سرعية واخللفية الثقافية للمجتمع املحلي كما 
تقوم ال�سركة اإ�سافة اإلى البيع املبا�سر عن طريق الفروع املنت�سرة يف اأنحاء اململكة باإ�ستخدام قنوات توزيع اأخرى كوكالء وو�سطاء التاأمني وقنوات التوزيع الأخرى 

البديلة. 

الموظفون والسعودة 2   2

بلغ عدد موظفي ال�سركة يف عام ٢٠١3م )٢٠3( موظف منهم )١٠٢( �سعودي و)١٠١( غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها ٥٠.٢٤% وبلغ عدد موظفي ال�سركة يف 
عام ٢٠١٢م )٢٤3( موظف منهم )96( �سعودي و)١٤7( غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها 39.٥١% وكذلك بلغ عدد موظفي ال�سركة يف عام ٢٠١١م )٢٠7( 
موظف منهم )76( �سعودي و)١3١( غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها 36.7١% اأما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م فقد بلغ عدد املوظفني )٢٢3( موظف منهم )١١6( 
�سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها )٥٢.٠٢%( و�ستعمل �سايكو باإ�ستمرار من اأجل زيادة اأعداد ال�سعوديني العاملني لديها و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف 

والتدريب والتطوير والرتقي والتعوي�س من �ساأنها حتقيق املتطلبات اخلا�سة بال�سعودة.
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ال�سركة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات اخلا�سة بت�سغيل املوظفني من غري ال�سعوديني وان جميعهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة ال�سركة. 

فيما يلي بيان بالقوى العاملة بال�سركة كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م ،٢٠١٢م ، ٢٠١3م و3٠ يونيو ٢٠١٤م 

�سكل )5-5(: اأعداد املوظفني ح�سب الإدارات 

الإدارة/الق�سم
٣١ دي�سمرب ٢٠١١م

ن�سبة ال�سعوديني %الإجمايلغري �سعوديني�سعوديني

38%3٥8الإدارة التنفيذية

٠%---الإلتزام

33%١٢3املراجعة

١٠٠%١-١التح�سيل

١٢%٢١٥١7املالية 

67%٢١3املوارد الب�سرية

33%٢٤6ال�سئون الإدارية

٠%٠٤٤تقنية املعلومات

٤6%١١١3٢٤ال�سوؤون الفنية

6٢%8٥١3الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية

٥6%٥٤9الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�سرقية

7٥%3١٤فرع الق�سيم

٢6%١8٥٠68التاأمني الطبي

7٥%6٢8مركز الت�سال

١٤%١67الإدارة الإقليمية للمنطقة الو�سطى واملبيعات

36.٠٠%63١١٢١7٥املجموع

امل�سدر: ال�سركة

الإدارة/الق�سم
٣١ دي�سمرب ٢٠١٢م

ن�سبة ال�سعوديني %الإجمايلغري �سعوديني�سعوديني

٤٠%٤6١٠الإدارة التنفيذية

٠%---الإلتزام

٠%١١-املراجعة

١٠٠%٥-٥التح�سيل

١8%3١٤١7املالية 

7٥%3١٤املوارد الب�سرية

٤3%3٤7ال�سئون الإدارية

١7%١٥6تقنية املعلومات
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الإدارة/الق�سم
٣١ دي�سمرب ٢٠١٢م

ن�سبة ال�سعوديني %الإجمايلغري �سعوديني�سعوديني

٥8%١8١33١ال�سوؤون الفنية

7٢%١3٥١8الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية

7٥%93١٢الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�سرقية

86%6١7فرع الق�سيم

٢8%٢٢٥88٠التاأمني الطبي

88%7١8مركز الت�سال

١8%٢9١١الإدارة الإقليمية للمنطقة الو�سطى واملبيعات

٤٤.٢٤%96١٢١٢١7املجموع

امل�سدر: ال�سركة

الإدارة/الق�سم
٣١ دي�سمرب ٢٠١٣م

ن�سبة ال�سعوديني الإجمايلغري �سعوديني�سعوديني

٢٢٤٥٠الإدارة التنفيذية

١٠١١٠٠الإلتزام

٠%٠١١املراجعة

١٠٠%٥٠٥التح�سيل

١7%٢١٠١٢املالية 

١٠٠%3٠3املوارد الب�سرية

٤3%3٤7ال�سئون الإدارية

٠%٠33تقنية املعلومات

٥7%٢١١637ال�سوؤون الفنية

87%١3٢١٥الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية

7٥%93١٢الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�سرقية

86%6١7فرع الق�سيم

3٠%١33١٤٤التاأمني الطبي

89%8١9مركز الت�سال

37%١6٢7٤3الإدارة الإقليمية للمنطقة الو�سطى واملبيعات

٥٠.٢٥%١٠٢١٠١٢٠3املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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الإدارة/الق�سم
٣٠ يونيو ٢٠١٤م

ن�سبة ال�سعوديني الإجمايلغري �سعوديني�سعوديني

٥٠%336الإدارة التنفيذية

١٠٠%١-١الإلتزام

٠%١١-املراجعة

١٠٠%٤-٤التح�سيل

٢١%٤١٥١9املالية 

١٠٠%3-3املوارد الب�سرية

٤3%3٤7ال�سئون الإدارية

٠%77-تقنية املعلومات

63%٢٤١٤38ال�سوؤون الفنية

79%١9٥٢٤الإدارة الإقليمية للمنطقة الغربية

7٥%93١٢الإدارة الإقليمية للمنطقة ال�سرقية

86%6١7فرع الق�سيم

3٠%١٤3٢٤6التاأمني الطبي

9٠%9١١٠مركز الت�سال

٤٥%١7٢١38الإدارة الإقليمية للمنطقة الو�سطى واملبيعات

٥٢.٠٢%١١6١٠7٢٢3املجموع

امل�سدر: ال�سركة

فيما يلي ملخ�س بتقديرات املوظفني ال�سافيني املتوقع ا�سافتهم خالل الثالث �سنوات القادمة:

�سكل رقم )5-7( خطة التوظيف لل�سنوات الثالث القادمة ح�سب م�سمى الوظيفة

٢٠١6م ٢٠١5م ٢٠١٤م م�سمى الوظيفة الإدارة الرقم

6 ٤ ٢ م�سئول مطالبات عمليات التاأمني )الفنية( ١

٤ ٤ ٢ م�سئول اكتتاب عمليات التاأمني )الفنية( ٢

١ ١ ١ م�سرف اأكتتاب عمليات التاأمني )الفنية( 3

١ ٠ ١ م�سرف اإعادة تاأمني عمليات التاأمني )الفنية( ٤

١ ٠ ١ م�سرف اإدارة وثائق تاأمني عمليات التاأمني )الفنية( ٥

١ ٢ ١ حما�سب املالية 6

٢ ٢ ١ رئي�س ح�سابات املالية 7

١ ١ ١ حملل مايل املالية 8

١ ١ ٠ م�سئول اإح�ساء املالية 9

٠ ١ ٠ مدير مراجعة مطالبات التاأمني الطبي ١٠
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٢٠١6م ٢٠١5م ٢٠١٤م م�سمى الوظيفة الإدارة الرقم

٤ ٤ ٢ معاجلة املطالبات التاأمني الطبي ١١

١ ١ ١ م�سئول �سبكة خدمات طبية التاأمني الطبي ١٢

٤ ٢ ١ م�سئول اإدارة وثائق تاأمني التاأمني الطبي ١3

٢ ١ ٠ م�سئول موافقات طبية التاأمني الطبي ١٤

٤ ٢ ١ م�سئول عالقات عمالء مكاتب املناطق ١٥

٢ ٢ ١ م�سئول ح�سابات رئي�سية مكاتب املناطق ١6

٢ ٢ ٢ م�سئول اإدارة وثائق تاأمني مكاتب املناطق ١7

١6 8 ٤ مندوب مبيعات مكاتب املناطق ١8

٠ ١ ٠ م�سئول تطوير تنظيمي املوارد الب�سرية والإدارية ١9

٠ ١ ٠ م�سئول تدريب املوارد الب�سرية والإدارية ٢٠

٢ ٢ ٠ مربمج نظم املعلومات ٢١

١ ١ ٠ حملل اأنظمة عمل نظم املعلومات ٢٢

٢ ٢ ١ مدير قاعدة بيانات نظم املعلومات ٢3

١ ١ ٠ م�سرف املركز مركز الت�سال ٢٤

٢ ٢ ١ موظف اإت�سال مركز الإت�سال ٢٥

١ ١ ٠ م�سئول تطوير اأعمال الإدارة العامة ٢6

١ ١ ٠ م�سئول اإدارة تخطيط الإدارة العامة ٢7

٠ ١ ١ مدير و�ساطة املبيعات ٢8

٠ ١ ٠ مدير مبيعات جتزئة املبيعات ٢9

٤ ٢ ٠ م�سئول عالقات عمالء املبيعات 3٠

67 ٥٤ ٢٥ املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. 6
تعك�س مناق�سة وحتليل الإدارة للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها املبينة فيما يلي الو�سع املايل والأداء الت�سغيلي لل�سركة وهي، مبنية على – ويجب اأن يقراأ 
مقرونة مع- القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سركة لل�سنوات املالية املنتهية يف3١ دي�سمرب من عام ٢٠١١م وعام ٢٠١٢م و٢٠١3م وكذلك القوائم غري املراجعة 
لفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م والإي�ساحات املرفقة بها واأن القوائم املالية لعام ٢٠١١م قد متت مراجعتها من قبل ديلويت اآند تو�س بكر اأبو 
اخلري و�سركاه واأرن�ست اآند يونغ والقوائم املالية املراجعة لعام ٢٠١٢م قد متت مراجعتها من قبل اأرن�ست اآند يونغ وبراي�س وترهاو�س كوبرز بينما القوائم املالية 
املراجعة لعام ٢٠١3م والقوائم املالية غري املراجعة لفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م قد متت مراجعتها وفح�سها من قبل براي�س وتر هاو�س كوبرز 

وديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاه وقد مت ت�سمني القوائم املالية املذكورة كجزء من هذه الن�سرة. 

كافة املبالغ مو�سحة بالريال ال�سعودي مامل ين�س على خالف ذلك. الرجاء مالحظة اأن كافة الأرقام الواردة يف هذا الق�سم قد مت تقريبها اإلى اأقرب األف، لذا 
فاأنه يف حال جمعها قد تكون املجاميع خمتلفة عما ورد بالقوائم املالية املراجعة وغري املراجعة لل�سركة. عالوة على ذلك فاإن الن�سب )ما عدا تلك املتعلقة بالأ�سول 

القابلة للت�سيمن يف ح�ساب املالءة املالية( مقربة لأقرب عدد �سحيح.

لي�س لدى مراجعي احل�سابات ول اأي من �سركائهم اأو موظفيهم اأو اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو اأي م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة. قّدم مراجعو احل�سابات موافقتهم 
اخلطية ومل يقوموا ب�سحبها وذلك فيما يتعلق بالإ�سارة الواردة يف ن�سرة الإ�سدار عن دورهم كمراجعي ح�سابات لل�سركة عن الأعوام املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب 

٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

تت�سمن هذه املناق�سة اإفادات م�ستقبلية معينة تنطوي على خماطر وعوامل غري منظورة وقد تختلف النتائج والأداء الفعلي لل�سركة عن ما هو مذكور �سراحة اأو 
�سمنًا يف تلك الإفادات باإختالف العوامل والأحداث، مبا يف ذلك الوارد مناق�ستها اأدناه وغريها مما ورد ذكره يف موا�سع اخرى من ن�سرة الإ�سدار، ل �سيما يف 

الق�سم ٢- عوامل املخاطرة يف هذه الن�سرة. 

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 1   2

يمُقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن املعلومات املالية املقدمة يف ن�سرة الإ�سدار هذه م�ستخل�سة بدون تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة واأن تلك القوائم قد 
اأمُعدت وفقًا للمعايري الدولية للتقرير املايل وروجعت وفقًا للمعايري املحا�سبية للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. 

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع التجاري لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( خالل ال�سنوات 
الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج و املنتهية يف 3١ دي�سمرب من عام ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وللفرتة حتى تاريخ اإعتماد ن�سرة 

الإ�سدار بينما كان هناك تاأثري �سلبي يف الو�سع املايل نتيجة للخ�سائر املتكبدة يف عام ٢٠١١م و٢٠١3م.

كما يوؤكد اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأي�شًا باأن ال�شركة �شيكون لديها املوارد املالية الكافية لتغطية متطلبات راأ�ش املال العامل لإثني ع�شر �شهرًا من تاريخ الطرح العام 
الأويل.

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأي�سًا باأن ال�سركة مل تقم باإ�سدار اأي �سندات اأو اأي اأدوات دين اأخرى كما يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه مل يتم اإ�سدار اأي 
�شندات اأو اأدوات دين غري م�شرح بها حتى تاريخ هذه الن�شرة.

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن هذه الن�سرة حتتوي على معلومات مالية مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة.

 العوامل الرئيسية المؤثرة على نتائج العمليات 2   2

لقد مت ت�سمني معلومات حول العوامل الأكرث تاأثريا اأو التي يتوقع اأن يكون لها تاأثريا جوهريًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها يف الق�سم )٢( - عوامل 
املخاطرة يف هذه الن�سرة.

 نظرة عامة على نشاط الشركة 3   2

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )"ال�سركة" اأو "�سايكو"( هي �سركة مت تاأ�سي�سها ك�سركة م�ساهمة عامة يف عام ٢٠٠7م مبقت�سى قرار جمل�س الوزراء 
وتاريخ ١٤٢7/٠9/١8هـ )املوافق ٢٠٠6/١٠/١١م( وهي  امللكي رقم م/6٠  املر�سوم  وتاريخ ١٤٢7/٠9/١6هـ )املوافق ٢٠٠6/١٠/9م( ومبوجب  رقم )٢33( 
ريالت  ا�سمية قدرها )١٠(  بقيمة  �سهم  ريال مق�سمة على ١٠مليون  املدفوع ١٠٠مليون  راأ�سمالها  ويبلغ  رقم: ١٠١٠٢37٢١٤  التجاري  ال�سجل  م�سجلة مبوجب 

�سعودية لل�سهم الواحد. 

وفقًا لالإدارة، فاأن راأ�س مال ال�سركة ل يخ�سع لأي خيار كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م اأو كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م ، بالإ�سافة اإلى ذلك مل يتم 
منح اأي عمولت معينة اأو خ�سومات، اأو غريها من التعوي�سات الغري نقدية )يف غ�سون ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لطلب الت�سجيل وقبول الإدراج( فيما 
يتعلق بهذا الطرح اأو تقدمي اأية ورقة مالية من قبل ال�شركة اإلى اأي من اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو اأع�شاء جمل�ش الإدارة املقرتحون اأو كبار امل�شئولني التنفيذيني اأو 
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الأ�شخا�ش الذين يقدمون امل�شورة يف طرح الأوراق املالية اأو اأي خرباء اآخرين.

هيكل ملكية ال�سركة كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م كما يلي:

�سكل )6-١(: هيكل ملكية ال�سركة

ن�سبة امللكية امل�ساهم

3٠%ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( ١

٢%�سمو الأمرية اجلوهرة بنت عبد العزيز اآل �سعود٢

68%اجلمهور )بالإ�سافة اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة(3

١٠٠%املجموع

امل�سدر: تقارير الإدارة

تهدف ال�سركة اإلى القيام باأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة ذات ال�سلة يف اململكة العربية ال�سعودية وقد مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول بتاريخ ٠3 �سبتمرب 
٢٠٠7م.

ت�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تزاولها ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية كافة اأنواع التاأمني العامة مبا يف ذلك تاأمني ال�سحن البحري وهياكل ال�سفن 
البحرية والتاأمني على ال�سيارات بنوعيها اخلا�سة والتجارية وتاأمني امل�سئولية العامة وتعوي�سات العمالة والتاأمني �سد احلريق وال�سطو واحلوادث العامة والتاأمني 

الهند�سي والتاأمني الفردي واجلماعي على احلوادث والتاأمني الطبي .

ل يتاأثر الو�سع املايل ل�سايكو، ب�سكل عام، باأي عوامل مو�سمية اأو دورات اإقت�سادية كبرية. 

لالإطالع على اأية معلومات عن عوامل اقت�سادية اأو حكومية اأو مالية اأو �سيا�سية اأو غريها من العوامل التي ميكن اأن توؤثر على اأداء عمليات ال�سركة الرجاء مراجعة 
الق�سم )٢(- عوامل املخاطرة يف هذه الن�سرة.

وفقا لالإدارة، فاإن ال�سركة ل متلك اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من الأ�سول التي قيمتها قد تكون عر�سة لتقلبات )مثل الأ�سهم اأو ال�سناديق الإ�ستثمارية 
التبادلية اأو ال�سندات( اأو يكون من ال�سعب التحقق من قيمتها اأو التي قد توؤثر تاأثريا كبريا على تقييم الو�سع املايل لل�سركة.

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 4   2

مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وفيما يلي ملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة املعمول بها من قبل ال�سركة.

 أسس إعداد القوائم المالية  1   4   2

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

 األقساط المكتسبة ودخل العموالت  2   4   2

ترحل الأق�شاط اإلى ح�شاب الدخل على اأ�شا�ش تنا�شبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�شها وتظهر اأق�شاط التاأمني املحتفظ بها ودخل والعمولة كاأق�شاط 
غري مكت�سبة وموؤجلة با�ستعمال الطرق التالية: 

اأق�شاط التاأمني لالأ�شهر الثالثة الأخرية بالن�شبة لل�شحن البحري. �
عدد الأيام الفعلية لكافة فئات التاأمني الأخرى.  �

 أقساط التأمين المدينة  3   4   2

يتم اإثبات اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة عند ا�شتحقاقها ويتم قيا�شها عند الإثبات الأويل لها بالقيمة العادلة للمبلغ امل�شتلم اأو املبلغ امل�شتحق القب�ش. تتم مراجعة 
القيمة الدفرتية لأق�شاط التاأمني املدينة عندما ت�شري الأحداث اأو الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�شرتدادها ويتم اإثبات خ�شارة النخفا�ش يف قائمة نتائج عمليات 

التاأمني. 
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احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها  4   4   2

قامت ال�سركة بتغيري طريقتها املتبعة يف تخ�سي�س احتياطيات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها لت�سبح على اأ�سا�س تاريخ اإ�سدار وثيقة التاأمني وتطبيق الن�سبة ح�سب 
ما هو حمدد باللوائح التنفيذية ملوؤ�س�سة النقد.

 إجمالي المطالبات تحت التسوية  2   4   2

اإلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى ومن م�ساريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها ناق�سًا اخلردة والإ�سرتدادات  تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة 
اأ�سا�س  اإعداد القوائم املالية على  التاأمني. يتم جتنيب خم�س�سات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ  الأخرى وحتمل على قائمة نتائح عمليات 
تقدير كل حالة على حده، كما يجنب خم�س�س وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ اإعداد 

القوائم املالية. 

 إختبار كفاية المطلوبات  2   4   2

يتم، بتاريخ كل نهاية فرتة مالية، اإجراء اإختبار كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني، بعد خ�سم تكاليف الكتتاب املوؤجلة، ذات العالقة 
ب�سطب  التاأمني وذلك  نتائج عمليات  اأي نق�س مبا�سرة على قائمة  التاأمني. يحمل  بعقود  واملتعلقة  امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  التقديرات احلالية  با�ستخدام 

تكاليف الكتتاب املوؤجلة ذات العالقة، وبعد ذلك يكَون خم�س�س للخ�سائر الناجتة عن اختبار كفاية املطلوبات.

 إعادة التأمين  2   4   2

يتم اإثبات املزايا التي ت�ستحقها ال�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني كموجودات اإعادة تاأمني. يتم اإثبات املبالغ القابلة لال�سرتداد من اأو املبالغ امل�ستحقة اإلى 
معيدي التاأمني ب�شورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التاأمني وطبقًا ل�شروط اتفاقية اإعادة التاأمني. وبتاريخ القوائم املالية تقوم ال�شركة باإجراء مراجعة للتاأكد من 

وجود اأي دليل على وقوع انخفا�س يف قيمة موجودات اإعادة التاأمني.

 تكاليف االكتتاب المؤجلة  2   4   2

يتم تاأجيل العمولت والتكاليف الأخرى املتعلقة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ب�سراء وجتديد عقود التاأمني، وتطفاأ على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها 
وذلك عند اكت�شاب الأق�شاط، ويتم ت�شجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات التاأمني. يتم احت�شاب التغيريات يف العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة ل�شتنفاذ 

املنافع القت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها ذلك الأ�سل بتعديل فرتة الإطفاء ويتم اعتبار ذلك كتغيري يف التقديرات املحا�سبية.

يف احلالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قائمة نتائج عمليات التاأمني.

 دخل العمولة غير المكتسبة  2   4   2

العمولة املدينة الناجتة عن عقود اإعادة التاأمني يتم تاأجيلها واإطفائها على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها.

 الزكاة  10   4   2

يح�سب خم�س�س الزكاة طبقًا لالأنظمة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم حتميلها على القوائم املالية لعمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

 المخصصات والمستحقات والمطلوبات األخرى 11   4   2

يتم اإثبات املخ�س�سات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على ال�سركة ناجمة عن اأحداث �سابقة واإن تكاليف هذه اللتزامات حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل 
موثوق به.

يتم اإثبات امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى للمبالغ املدفوعة يف امل�ستقبل للب�سائع واخلدمات �سواء اأ�سدرت فواتريها من قبل املوردين اأم مل ت�سدر.

 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 12   4   2

متنح ال�سركة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها وت�ستحق هذه املزايا على اأ�سا�س الراتب النهائي وطول فرتة خدمة املوظف �سريطة اإمتام احلد الأدنى من مدة 
اخلدمة. يحت�سب خم�س�س التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة اخلدمة.
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 النقدية وشبه النقدية  13   4   2

تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقد لدى البنوك والودائع لأجل والتي ل تقل فرتة ا�ستحقاقها الأ�سلية عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ اقتناء هذه الودائع.

 العمالت األجنبية  14   4   2

امل�سجلة  املالية  واملطلوبات  املوجودات  اأر�سدة  ويتم حتويل  املعامالت  اإجراء  وقت  ال�سائدة  التحويل  باأ�سعار  الأجنبية  بالعمالت  تتم  التي  املعامالت  يتم حتويل 
بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ اإعداد القوائم املالية باأ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات التاأمني.

 االنخفاض في قيمة الموجودات وعدم إمكانية تحصيلها 12   4   2

يحدد النخفا�س يف القيمة على النحو التايل:

العادلة ناق�سًا خ�سارة النخفا�س املثبتة . ١ التكلفة والقيمة  العادلة، ميثل النخفا�س يف القيمة الفرق بني  بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة 
�سابقًا يف قائمة عمليات التاأمني وامل�ساهمني ال�ساملة.

امل�ستقبلية . ٢ النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  القيمة  يف  النخفا�س  ميثل  بالتكلفة،  املثبتة  املالية  للموجودات  بالن�سبة 
املخ�سومة على اأ�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليًا لأ�سل مماثل.

 بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة، ميثل النخفا�س يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية . 3
املخ�سومة على اأ�سا�س معدل العمولة اخلا�سة الفعلي الأ�سلي.

 خسائر االنخفاض في الذمم المدينة 12   4   2

اإثبات خ�سارة النخفا�س ل يتم  اأو ا�ستمرار يف  اإثبات  للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها والتي يتم ب�ساأنها  الذمم املدينة التي تتم مراجعتها ب�سورة فردية 
اإدراجها عند مراجعة الذمم املدينة ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود انخفا�س يف قيمتها. تتطلب مراجعة النخفا�س يف القيمة هذه اإجراء تقومي خ�سائ�س 

خماطر الئتمان التي تاأخذ بعني العتبار الإخفاقات ال�شابقة والتي تعترب موؤ�شرًا على مقدرة ال�شركة على �شداد كافة املبالغ امل�شتحقة طبقًا لل�شروط التعاقدية.

 اإلحتياطي النظامي 12   4   2

وفقًا للنظام الأ�سا�سي ، يجب على ال�سركة اأن حتول ٢٠% من �سايف دخل كل �سنة اإلى الحتياطي النظامي اإلى اأن ي�ساوي هذا الحتياطي راأ�س املال. 

 اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقية التأمين 12   4   2

يعد تقدير الإلتزامات الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات التاأمني من اأكرث التقديرات ح�سا�سية لدى ال�سركة حيث اأن هنالك العديد من امل�سائل غري 
املتوقعة التي يجب اأخذها بعني العتبار عند تقدير اللتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. فاملخ�س�سات للمطالبات املتكبدة غري املبلغ 
عنها هو تقدير للمطالبات التي يتوقع التبليغ عنها بعد نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير بينما تكون احلوادث املغطاة بالتاأمني قد وقعت قبل نهاية الفرتة امل�سمولة 

بالتقرير.
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قائمة المركز المالي 2   2

يو�سح اجلدول التايل موجودات عمليات التاأمني بال�سركة كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-٢(: قائمة املركز املايل

اآلف الريالت

الرتفاع/النخفا�سيف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو
٢٠١٤م

غري مراجعة

موجودات عمليات التاأمني

)١3%(8%)٠%(7.٢٤٢7.٢٢97.79٢6.77١�سايف ممتلكات ومعدات

)١٠٠%(ل ينطبق--8.83٢--مطلوب- عمليات امل�ساهمني

ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات 
حتت الت�سوية

١٥3.١٠٤٢٥6.766٢6٥.٠973٢7.79٢%68%3%٢٤

ح�شة معيدي التاأمني من الأق�شاط 
غري املكت�سبة

١٠٠.7١٢93.٠6967.٠8٥١٠9.٠١٠)%8()%٢8(%6٢

٢9%)3%()٥%(٢3.3٤9٢٢.١69٢١.٤89٢7.7٤7تكاليف اكتتاب موؤجلة

٢9%١٥%7%87.8٥٠93.7٥3١٠7.٤8٢١38.٢6٠اأق�شاط واأر�شدة تاأمني مدينة

٠%ل ينطبق-١.9٢3١.9٢3--اإ�ستثمارات متاحة للبيع

م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات 
اأخرى

6.9٤78.٤9٠7.6٠8٢٢.76١%)١٠%(٢٢%١99

)3(%)٥6%(٢٤%9٤.8١7١١7.٤١8٥١.8٠3٥٠.3١٠مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

37%63%١٠١%٢٥.٠٥١٥٠.٢٥78٢.٠٠٠١١٢.٠٠٠ودائع لأجل

)٤%(١٢6%3١%3٢.٤٢١٤٢.37١9٥.7٤٤9٢.٠٠١نقدية و�سبه نقدية

٢٤%٤%3٠%٥3١.٤9٤69١.٥٢٢7١6.8٥6888.٥76جمموع موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

---١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠وديعة نظامية

ل ينطبق)١٠٠%(١٠١9% ٥.89٤-٤39٤.9١٢مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

٢١%٢%83%666١.٢١6١.٢٤3١.٤98دفعات مقدمة وموجودات اأخرى

3٥%)٥3%(٢8%٥١.67٤66.١333١.١٠٠٤١.93٠ودائع لأجل

)93%(3.7٥٥%)88%(٤.397٥3٢٢٠.٥١3١.٥38نقدية و�سبه نقدية

)3%()٢٤%(٢3%67.١7٥8٢.79٢6٢.8٥66٠.86٠جمموع موجودات امل�ساهمني

جمموع موجودات عمليات التاأمني 
وامل�ساهمني

٥98.66977٤.3١٤779.7١٢9٤9.٤36%٢9%٢٢%١

مطلوبات عمليات التاأمني

)١%(١6%3٠%٤.٤7٤٥.83٥6.7٥66.6٥٥مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

توزيعات م�ستحقة الدفع من فائ�س 
عمليات التاأمني

٠%-ل ينطبق9٠١.9٠١١.9٠١١.١-

ل ينطبق)١٠٠%(١٠١9%٥.89٤-٤39٤.9١٢م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

٢٠%١8%٤6%٢3٠.٠٤١336.63٢397.8٢7٤78.9٥٥اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية 

٤٤%)١%(٥%٢١٠.8١7٢٢١.9٥١٢١9.٤763١٥.٢39اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة
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اآلف الريالت

الرتفاع/النخفا�سيف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو
٢٠١٤م

غري مراجعة

١8%)8%(٥%١8.7٢٥١9.7٢8١8.١6١٢١.38٥دخل عمولة غري مكت�سبة

٠%)١٠٠%()٤١%(--٥6٥33٢مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

)١6%()٤3%(67%39.96٤66.7٠337.9٢١3٢.٠٢٤اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

)٢6%(٤%٢7%٢6.٤7٠33.٥٢83٤.8١٥٢٥.6٢٢مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

�سايف فائ�س من عمليات التاأمني 
وخم�س�سات امل�ساهمني

ل ينطبق--9٠٢---

٢٤%٤%3٠%٥3١.٤9٤69١.٥٢٢7١6.8٥6888.٥76اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

)١٠٠%(ل ينطبق٠%-8.83٢--مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

)٤٥%()٤٠%(٢٥%١.9٢٠٢.396١.٤٢7787خم�س�س زكاة 

٥٢%)٥٠%(98%8٥8١.7٠38٥9١.3٠٢ح�سابات دائنة

)8١%(١7١%٤8%٢.777٤.١٠٠١١.١١8٢.٠89جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

٠%٠%٠%١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠را�س املال

)١٥%(١٢6%)٤٠%()٤١.٢٢8()٤8.٢6٢()٢١.3٠8()3٥.6٠٢(خ�سائر مرتاكمة

١٤%)3٤%(٢٢%6٤.39878.69٢٥١.738٥8.77٢جمموع حقوق امل�ساهمني

)3%()٢٤%(٢3%67.١7٥8٢.79٢6٢.8٥66٠.86٠جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

جمموع مطلوبات عمليات التاأمني 
ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

٥98.66977٤.3١٤779.7١٢9٤9.٤36%٢9%٢٢%١

امل�سدر: ال�سركة

حققت موجودات عمليات التاأمني ارتفاعا من ٥3١.٥ مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م اإلى 7١6.9 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م ثم ازدادت 
ارتفاعًا لت�سل اإلى 888.6 مليون ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الرتفاع يف بند ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية 

والرتفاع يف بند الأق�شاط املدينة والودائع لأجل والنقد وما يف حكمه.

اإلى الرتفاع يف  اأ�سا�سية  اإلى١38.3مليون ريال كما يف يونيو ٢٠١٤م يعزى ب�سورة  87.9 مليون ريال يف عام ٢٠١١م  الرتفاع يف الأق�شاط والذمم املدينة من 
الأق�شاط املكتتبة خالل نف�ش الفرتة.

ارتفعت املبالغ املطلوبة من الأطراف ذوي العالقة من 9٤.8 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ١١7.٤ مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ثم انخف�ست اإلى ٥١.8 مليون 
ريال يف عام ٢٠١3م ثم عادت لالأنخفا�س مرة اأخرى اإلى ٥٠.3مليون ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م، ويعزى التغيري يف املبالغ املطلوبة من الأطراف ذوي العالقة 

ب�سورة اأ�سا�سية اإلى التغيري يف العمليات املتكررة مع وكالء وو�سطاء التاأمني اإي�س وال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( 

ارتفعت موجودات امل�ساهمني من 67.٢ مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م اإلى 8٢.8 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٢م ثم انخف�ست اإلى 6٢.9 مليون 
ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م قبل اأن ت�سهد انخفا�سا اآخر لت�سل اإلى 6٠.8 مليون ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م ويعزى هذا التغيري ب�سورة اأ�سا�سية اإلى التغيري 

يف بند الودائع لأجل والنقد وما يف حكمه.

ارتفع ر�سيد الودائع لأجل املتعلق مبوجودات امل�ساهمني من ٥١.7 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 66.١ مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ثم اإنخف�س اإلى 3١.١ مليون 
ريال يف عام ٢٠١3م ثم عاد لالإرتفاع اإلى ٤١.9 مليون ريال يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م. ويعزى التغيري ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الفائ�س اأو العجز الذي حققته ال�سركة من 

عمليات التاأمني.
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ارتفعت مطلوبات عمليات التاأمني من ٥3١.٥ مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 7١6.9 مليون ريال يف عام ٢٠١3م ثم حققت ارتفاعًا اآخر لت�سل اإلى 888.6 مليون 
ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى الرتفاع يف اجمايل املطالبات حتت الت�شوية واإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة .

ارتفع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية من ٢3٠ مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ٤79 مليون ريال يف يونيو ٢٠١٤م. هذا الرتفاع يقابله اإرتفاع يف ح�سة معيدي 
التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية خالل نف�س الفرتة. وقد تركزت املطالبات حتت الت�سوية ب�سورة اأ�سا�سية يف التاأمني �سد احلريق وال�سطو واحلوادث العامة 

والتاأمني الهند�سي والطبي.

ارتفعت مطلوبات امل�ساهمني من ٢.8 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ١١.١ مليون ريال يف عام ٢٠١3م ثم انخف�ست اإلى ٢.١ مليون ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م 
ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى احلركة يف بند مطلوبات لعمليات التاأمني والتي ترتبط بقوائم الدخل لعمليات التاأمني.

تعزى احلركة يف حقوق امل�ساهمني خالل هذه الفرتة ب�سورة اأ�سا�سية اإلى اخل�سائر املرتاكمة.

 موجودات عمليات التأمين 1   2   2

يو�سح اجلدول التايل موجودات عمليات التاأمني بال�سركة كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة و3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-٣(: موجودات عمليات التاأمني

اآلف الريالت

الرتفاع/النخفا�سيف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب من عام 

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

موجودات عمليات التاأمني

)١3%(8%)٠%(7.٢٤٢7.٢٢97.79٢6.77١�سايف ممتلكات ومعدات

)١٠٠%(لينطبق--8.83٢--مطلوب- عمليات امل�ساهمني

٢٤%3%68%١٥3.١٠٤٢٥6.766٢6٥.٠973٢7.79٢ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

6٢%)٢8%()8%(١٠٠.7١٢93.٠6967.٠8٥١٠9.٠١٠ح�شة معيدي التاأمني من الأق�شاط غري املكت�شبة

٢9%)3%()٥%(٢3.3٤9٢٢.١69٢١.٤89٢7.7٤7تكاليف اكتتاب موؤجلة

٢9%١٥%7%87.8٥٠93.7٥3١٠7.٤8٢١38.٢6٠اأق�شاط واأر�شدة تاأمني مدينة

٠%لينطبق-١.9٢3١.9٢3--اإ�ستثمارات متاحة للبيع

١99%)١٠%(٢٢%6.9٤78.٤9٠7.6٠8٢٢.76١م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

)3%()٥6%(٢٤%9٤.8١7١١7.٤١8٥١.8٠3٥٠.3١٠مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

37%63%١٠١%٢٥.٠٥١٥٠.٢٥78٢.٠٠٠١١٢.٠٠٠ودائع لأجل

)٤%(١٢6%3١%3٢.٤٢١٤٢.37١9٥.7٤٤9٢.٠٠١نقدية و�سبه نقدية

٢٤%٤%3٠%٥3١.٤9٤69١.٥٢٢7١6.8٥6888.٥7٥جمموع موجودات عمليات التاأمني

امل�سدر: ال�سركة

حققت موجودات عمليات التاأمني ارتفاعا من ٥3١.٥ مليون ريال يف ٢٠١١م اإلى 7١6.9 مليون ريال يف ٢٠١3م ثم ازدادت ارتفاعًا لت�سل اإلى 888.6 مليون 
ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى الرتفاع يف بند ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�شوية والرتفاع يف بند الأق�شاط املدينة 

والودائع لأجل والنقد وما يف حكمه.
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الأق�ص�ط واأر�صدة اإع�دة الت�أمني املدينة 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل الأر�شدة املدينة لالأق�شاط واإعادة التاأمني كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-٤(: االأر�شدة املدينة للأق�شاط واإعادة التاأمني

االأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة
بالآف الريالت

الرتفاع/النخفا�سيف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب من عام 

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

٢6%8%١١%9٥.78٠١٠6.٠٢6١١٤.9٠١١٤٤.٢٠3اأق�شاط تاأمني مدينة

)١١%(١٥%٢6%)١3.١3٠()١٤.7٥6()١7.3٢١()١3.773(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

3١%١3%8%8٢.٠٠788.7٠٤١٠٠.١٤٥١3١.٠73اإجمايل الأق�شاط والأر�شدة املدينة

)٢%(١6%)١١%(٥.8٤٥٥.١897.٥٠١7.37١معيدي تاأمني وم�ستحقات اأخرى

١٢%١6%7.٠٥٠%)١8٤()١6٤()١٤١()٢(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)٢%(٤٥%)١٤%(٥.8٤3٥.٠٤87.3377.١87جمموع فرعي

٢9%١٥%7%87.8٥٠93.7٥3١٠7.٤8٢١38.٢6٠الإجمايل

موؤ�شرات الأداء الرئي�شية لالأق�شاط املدينة

التاأمني الطبي

ل ينطبق)٠%(٢7%١96.١3٤٢٥٠.٠٥6٢٤9.979١66.98١اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

٥8%)٤%(٤٠%٤٠.9٠6٥7.336٥٤.9٤686.638الأق�شاط املدينة )اإجمايل(

ل ينطبق)١%(٢% ٥٢%٢٢%٢3%٢١%الذمم املدينة/ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

١٥%)٥%(١١% 768٤8٠9٢الأق�شاط املدينة )اأيام(

التاأمني غري الطبي

ل ينطبق١8%)٠١٠%(3٥٢.3١٠3١7.86١373.97١٢٥٥.٠96اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

8%٢3%)١١%(٥٤.87٤٤8.69٠٥9.9٥٥6٤.936الأق�شاط املدينة )اإجمايل(

ل ينطبق١%)١%(٢٥%١6%١٥%١6%الذمم املدينة/ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

)٢٠%(٥%)٢%( ٥7٥6٥9٤7الأق�شاط املدينة )اأيام(

الإجمايل 

ل ينطبق١٠%٤%٥٤8.٤٤٤٥67.9١76٢3.9٥٠٤٢٢.٠77اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

٢6%8%١١%9٥.78٠١٠6.٠٢6١١٤.9٠١١٥١.٥7٤الأق�شاط املدينة )اإجمايل(

ل ينطبق)١%(٢% 3٤%١8%١9%١7%الذمم املدينة/ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

)3%()١%(6% 6٤68676٥الأق�شاط املدينة )اأيام(

امل�سدر: ال�سركة

تتالف اأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة من الأق�شاط امل�شتحقة وم�شتحقات معيدي التاأمني. فرتة التح�شيل ملجمل الن�شاط �شهرين خالل الفرتة امل�شمولة باملراجعة 
ويتفق هذا مع �شروط ال�شركة للبيع الآجل والتي تتطلب ت�شديد املبالغ بني 3٠ اإلى 9٠ يوم من تاريخ املعاملة. يتم ت�سديد املبالغ امل�ستحقة من معيدي التاأمني على 

اأ�سا�س ربع �سنوي.
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فاإن  ذلك  على  الوثيقة. عالوة  اإ�شدار  تاريخ  هو  امل�شتحقة  لالأق�شاط  ال�شتحقاق  تاريخ  باأن  يو�شح  ٢٠١١م  يناير   ٠١ من  اإعالن جديد  النقد  موؤ�س�سة  اأ�سدرت 
خم�ش�ش الأق�شاط املدينة امل�شكوك يف حت�شيلها ينبغي اأن يح�شب على الأر�شدة التي تبلغ فرتة ا�شتحقاقها اأكرث من 9٠ يوم بناًء على الن�سبة املن�سو�س عليها 
يف الوثيقة )الالئحة التنفيذية(. مت�سيًا مع متطلبات الالئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد قامت ال�سركة بتغيري طريقة تخ�سي�س الحتياطيات للديون 
امل�شكوك يف حت�شيلها بناًء على تاريخ اإ�شدار الوثيقة بدًل عن تاريخ ا�شتحقاق الأق�شاط امل�شتحقة، وقد مت تطبيق هذا التغيري ابتداًء من ٠١ يناير ٢٠١١م كتغيري 
يف التقديرات املحا�سبية ونتيجة لذلك ارتفع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها من ٤.6 مليون يف عام ٢٠١٠م اإلى ١3.8 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 

١7.٤ مليون ريال يف عام ٢٠١٢م.

ارتفع �شايف الأق�شاط امل�شتحقة من 87.9 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 93.8 مليون ريال يف 3١ دي�سمرب عام ٢٠١٢م ثم اإلى ١٠7.٥ مليون ريال يف عام ٢٠١3م 
ثم ارتفع مرة اأخرى لي�سل اإلى ١38.3 مليون ريال يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م ويعزى ذلك اإلى النمو يف الن�شاط. وقد اأ�شهمت �شيا�شة البيع الآجل اجلديدة التي تبنتها 

ال�سركة يف عام ٢٠١١م يف زيادة املبالغ امل�ستلمة. 

تك�ليف اكتت�ب الت�أمني امل�ؤجلة 6   6   6   6

�سكل )6-5(: تكاليف اكتتاب التاأمني املوؤجلة

اآلف الريالت

ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب
الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف ٣٠ 

يونيو 

٢٠١١م
مراجعة

%
٢٠١٢م

مراجعة
%

٢٠١٣م
مراجعة

%
٢٠١٤م

غري مراجعة
%

3%39١١%٤7١٤%٤967%987ال�سحن البحري

٠%١٥3%١١٤7%٢٢٤3%٤6٠هياكل ال�سفن

٤%٥١.١٠7%٥١.٠3٥%١١١.١37%٢.٥٢6املركبات اخلا�سة 

٢9%٢38.٠6٥%١9٥.٠٢٠%٢٠٤.١89%٤.7٠8املركبات التجارية

3%679١%٤١.٢3١%79٥٢%١.6٠٢امل�سئولية العامة

١%١٢3٤%١٢٥9%١٢٥٥%٢86تعوي�سات العمال

١7%١٠٤.7٠١%١٤٢.١٥٥%٢33.٠6٠%٥.٢9٠احلريق وال�سطو

٢%١٥٢6%١٢٤6%١٢8٤%٢7٥احلوادث العامة

١7%٢٢٤.7٢9%١6٤.636%93.٤83%٢.٠٢٥التاأمني الهند�سي

٠%٠١8%٠36%٠69%٥٠احلوادث العامة للمجموعات

٠%٠١%٠٠%٠%٠%٠احلوادث العامة لالأفراد

١%٠١98%٠٤٤%٠٤٤%١٥احلماية والإدخار

٢3%٢86.٤١٢%3٤٥.966%٢٢7.٤8٥%٥.١٢٤قطاع التاأمني الطبي 

١٠٠%١٠٠٢7.7٤7%١٠٠٢١.٤89%١٠٠٢٢.١69%٢3.3٤9املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

تكاليف اكتتاب التاأمني املوؤجلة متثل العمولت املدفوعة لو�سطاء ووكالء التاأمني ولي�س لها عالقة بالفرتة امل�سمولة باملراجعة ويتم تقييدها كموجودات موؤجلة.

حتت�سب تكاليف اكتتاب التاأمني املوؤجلة بطريقة التنا�سب بناًء على العمولة املدفوعة لكافة فئات التاأمني ما عدا ال�سحن البحري والذي حتت�سب فيه التكاليف 
بتطبيق ن�سبة ثابتة قدرها ٢٥% لعمولة ال�سحن.

يعترب قطاع التاأمني الطبي والتاأمني على احلريق وال�سطو والتاأمني على املركبات التجارية والتاأمني الهند�سي املكونات الأ�سا�سية لتكاليف ال�ستحواذ على وثائق 
التاأمني املوؤجلة.
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ارتفعت تكلفة ال�ستحواذ على وثائق التاأمني املوؤجلة لقطاع التاأمني الطبي من ٥.١ مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 7.٥ مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ويعزى ذلك 
اإلى الإرتفاع يف ن�سبة العمولة املدفوعة للو�سطاء. �سهدت تكلفة ال�ستحواذ على الوثائق املوؤجلة للتاأمني الطبي اإنخفا�سًا اإلى 6.٠ مليون ريال يف عام ٢٠١3م ب�سبب 
التغيري يف ن�سبة العمولة. اأما الرتفاع يف تكلفة ال�ستحواذ على الوثائق املوؤجلة لقطاع التاأمني الطبي يف يونيو ٢٠١٤م فيعزى اإلى التوقيت يف دفع التكاليف املتعلقة 

بال�ستحواذ.

يعزى التفاوت يف تكلفة ال�شتحواذ على وثائق التاأمني يف القطاعات الأخرى الكبرية اإلى توقيت الأق�شاط املكتتبة خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير.

 تع�مالت الأطراف ذوي العالقة 6   6   6   6

فيما يلي بيان بتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة لل�سنوات املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-6(: تعامالت الأطراف ذوي العالقة

لل�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرباآلف الريالت

الأ�سهر 
ال�ستة 

املنتهية يف 
 ٣٠ يونيو

الرتفاع/النخفا�س

طبيعة املعاملةالطرف ذو العالقة
٢٠١١م

مراجعة
٢٠١٢م

مراجعة
٢٠١٣م

مراجعة

٢٠١٤م
غري 

مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو 
٢٠١٤م غري 

مراجعة

ال�سركة العربية ال�سعودية 
للتاأمني �س.م.ب)م( 

مبالغ م�ستحقة مدفوعة نيابًة عن 
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني 

�س.م.ب)م( لعمليات تاأمني

ل ينطبق)١٤١6%(١9٠%)6٢8.٢()١63.٥9(٤.٤9٥)996.٤(

�سركة اأي�س لوكالء 
التاأمني املحدودة )�سركة 

منت�سبة(

ل ينطبق)3٠%()٤١%(٥6.٢9٢33.٤39٢3.٤٤٤8.6٤٠اأق�شاط م�شتلمة عن طريق وكالء

ل ينطبق)99%()٢٤%(٤١.٥993١.٤٢7١86٢٥مطالبات مدفوعة عن طريق وكالء

ل ينطبق)٢8%()63%(١٢.393٤.٥٥٢3.٢67١.١93م�ساريف عمولة

ل ينطبق)7٠%(3٥9%)7١6(١.799٥٤7)69٥(اأق�شاط ومطالباتاإي�س املحدودة )منت�سبة(

�سركة اأي�س لو�سطاء 
التاأمني واإعادة التاأمني 

املحدودة )منت�سبة(

ل ينطبق)٥٥%(٥%١٤6.96٢١٥٤.6٢869.٥٠٥١٢3.٤٤3اأق�شاط م�شتلمة عن طريق و�شطاء

ل ينطبق)٤٤%(8%٢٠.6٥8٢٢.3٤8١٢.٤8٢١١.687م�ساريف عمولة

ل ينطبق١3١%)٤٤%(٥8.١3١3٢.٢8١7٤.69٢68.١8٤اأق�شاط م�شندة عن طريق و�شطاء

ل ينطبق)3٥%()9%(9.٠898.٢3٢٥.3373.9٤٤عمولة م�ستلمة

تعوي�س اأع�ساء جمل�س الإدارة عن جمل�س الإدارة
م�ساريف متكبدة

ل ينطبقل ينطبق)١٠٠%(---١٠١

امل�سدر: ال�سركة 

فيما يلي بيان باأر�سدة الأطراف ذوي العالقة بال�سركة كما يف 3١ دي�سمرب من عام ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.
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�سكل )6-7(: اأر�سدة الأطراف ذوي العالقة

اآلف الريالت 

يف ٣١ دي�سمرب
يف ٣٠ 
يونيو

الرتفاع/النخفا�س 

طبيعة املعاملة
٢٠١١م

مراجعة
٢٠١٢م

مراجعة
٢٠١٣م

مراجعة

٢٠١٤م
غري 

مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

الن�سف 
الأول 
٢٠١٤م
غري 

مراجعة

امل�ستحق من:

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني 
�س.م.ب)م( 

)6٠%()93%(8%١.7٥7 ٥9.٠٥٤63.٥٤9٤.386عمليات تاأمني

�سركة اأي�س لوكالء التاأمني املحدودة 
)�سركة منت�سبة(

١١%)١8%()١٢%(7.8٤١ 9.78٤8.6٠٤7.٠٥9عمليات تاأمني

�سركة اأي�س لو�سطاء التاأمني واإعادة 
التاأمني املحدودة )�سركة منت�سبة(

١%)١١%(7٤%٤٠.7١٢ ٢٥.979٤٥.٢6٥٤٠.3٥9عمليات تاأمني

3%)٥6%(٢٤%9٤.8١7١١7.٤١8٥١.8٠3٥٠.3١٠الإجمايل 

امل�ستحق اإلى:

-)١٠٠%()٤١%(--)33٢()٥6٥(عمليات تاأمني�سركة اأي�س املحدودة )�سركة منت�سبة(

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني 
�س.م.ب)م( )م�ساهم(

-------عمليات تاأمني

-)١٠٠%()٤١%(--)33٢()٥6٥(الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

اأر�سدة املبالغ املطلوبة من الأطراف ذوي العالقة تت�سمن ب�سورة رئي�سية املبالغ امل�ستحقة من ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( و�سركة اإي�س لوكالء 
التاأمني و�سركة اأي�س لو�سطاء التاأمني و�سركة اأي�س املحدودة، بلغت اأر�سدة املبالغ امل�ستحقة من الأطراف ذوي العالقة 9٤.8 مليون ريال يف عام ٢٠١١م و٤.١١7 

مليون ريال يف عام ٢٠١٢م و٥١.8 مليون ريال ٢٠١3م و٥٠.٢ مليون ريال كما يف يونيو ٢٠١٤م. 

متثل اأر�سدة املبالغ املطلوبة من ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( احل�سابات املوؤقتة للمبالغ امل�ستلمة اأو املدفوعة نيابًة عن حمفظة �سايكو بي اإ�س �سي 
لعملياتها يف اململكة العربية ال�شعودية )املطالبات املدفوعة والعمولت املدفوعة والأق�شاط املح�شلة(. 

الأق�شاط واملطالبات والعمولت املدفوعة والعمولت  واأي�ش املحدودة تت�شمن معامالت مثل  التاأمني  لو�شطاء  واأي�ش  التاأمني  اي�ش لوكالء  امل�شتحقة من  الأر�شدة 
امل�ستلمة. ح�سب اإفادات الإدارة فاإن الأر�سدة املطلوبة من اأي�س لوكالء التاأمني واأي�س لو�سطاء التاأمني عادة ما تكون لأقل من ت�سعني يوم و�سوف حت�سل يف الوقت 
املنا�سب. الأر�سدة امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة لأقل من ت�سعني يومًا مت اإيرادها يف اجلدول اأعاله )اأر�سدة الأطراف ذوي العالقة( لكل فرتة من الفرتات 
امل�سمولة بتقارير املراجعة وعليه لي�س هنالك حاجة لأي خم�س�سات للذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها. فيما يلي تفا�سيل املبالغ امل�ستحقة ملدة 9٠ يومًا فاأقل.

�سكل )6-8(: املبالغ امل�ستحقة ملدة 9٠ يوماً فاأقل

)اآلف الريالت(
٢٠١١م

مراجعة
٢٠١٢م

مراجعة
٢٠١٣م

مراجعة
يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

امل�ستحق من:

١.7٥8 ٤٥.٥33٥٠.٢٥9٤.386ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( 

8.٤٥9٤.٥873.٤٥9٤.١9٤�سركة اأي�س لوكالء التاأمني املحدودة )�سركة منت�سبة(

١6.٠8١3١.٤٤٤3٢.٢١9٢٢.٢١٠�سركة اأي�س لو�سطاء التاأمني واإعادة التاأمني املحدودة )�سركة منت�سبة(

7٠.٠7386.٢9٠٤٠.٠6٤٢8.١6٢الإجمايل 

امل�ستحق اإلى:

--)33٢()٥6٤(�سركة اأي�س املحدودة )�سركة منت�سبة(

----ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب)م( )م�ساهم(

--)33٢()٥6٤(الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

يتم تنفيذ كافة تعامالت اأر�سدة الأطراف ذوي العالقة على اأ�س�س جتارية بحتة.
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 ا�صتثم�رات مت�حة للبيع 6   6   6   6

�سكل )6-9(: ا�ستثمارات متاحة للبيع

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

 ٢٠١١م
مراجعة

 ٢٠١٢م
مراجعة

 ٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١.9٢3١.9٢3--�سركة جنم خلدمات التاأمني

١.9٢3١.9٢3--الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

تتاألف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع من ١.9 مليون ريال متعلقة با�ستثمار ال�سركة يف �سركة جنم خلدمات التاأمني )"جنم"( وهي متثل 3.8٥% من حقوق ملكية 
�سركة جنم. هذا الإ�ستثمار مبني ح�سب التكلفة ومل يتم ت�سجيل اأي اإنخفا�س يف القيمة خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير. 

 مب�لغ مدفوعة مقدمً� وموجودات اأخرى 6   6   6   6

يو�سح اجلدول التايل املبالغ املدفوعة مقدمًا من قبل ال�سركة واملوجودات الأخرى كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-١٠(: مبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات اأخرى

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب 

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢.٥٠١3.389١.639١.٢9٠اأق�شاط فائ�ش خ�شارة مدفوعة مقدما

--٢.٠89١.١٠6م�ستحقات اإ�سرتداد فائ�س خ�سائر

١.3٢٠١3.٢87-٥٥7مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين

٥٠٤8٢٢976٢.٤٤8اأق�شاط تاأمني مدفوعة مقدمًا

٤٢7٤39١.١١3١.١6٠مبالغ مقدمة لإحتياجات احلا�سب الآيل

3١3٥8836٢٢٥١اإيجارات مدفوعة مقدمًا

١7٥3٠7١.٠3٠١.٢١7مبالغ م�ستحقة من املوظفني

٢6٤١9١67١٢١دخل عمولة خا�سة م�ستحق

١.٢3٢97٠٢.988-ايداعات �سمانات بنكية

 -3٥6١893٠اأخرى

6.9٤78.٤9٠7.6٠8٢٢.76١الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

 اأق�ص�ط ف�ئ�ض خ�ص�رة مدفوعة مقدم� 6   6   6   6   6

متثل اأق�شاط فائ�ش اخل�شارة املدفوعة مقدما املبالغ املدينة املتعلقة بتغطية فائ�ش اخل�شارة املتعلق بنتائج الكتتاب، وقد ارتفع هذا الر�شيد بن�شبة 36% يف عام 
٢٠١٢م ثم انخف�س بن�سبة ٥٢% يف عام ٢٠١3م ويعزى النخفا�س يف عام ٢٠١3م اإلى ا�ستبدال اتفاقية احل�س�س بالتفاقية ال�سرتاتيجية لوقف اخل�سائر مع 

�شركة �شيجنا وهي اأحد �شركات اإعادة التاأمني والتي ل تت�شمن الإتفاقية املربمة معها دفع مقدم اأق�شاط فائ�ش خ�شارة اأو دفع مقدم ل يذكر.
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 م�صتحق�ت اإ�صرتداد ف�ئ�ض اخل�ص�رة 6   6   6   6   6

متثل م�ستحقات اإ�سرتداد فائ�س اخل�سارة تغطية فائ�س اخل�سارة املتعلق بنتائج الكتتاب. وقد انخف�س هذا الر�سيد مبقدار ٤7% يف العام ٢٠١٢م. مت ا�ستبعاد 
هذا احل�ساب يف ال�سنة املالية لعام ٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م نظرًا للتغيري يف طريقة التعامل مع هذا احل�ساب. فمنذ عام ٢٠١3م 
مت التغيري يف طريقة الت�سنيف بالقوائم املالية حيث اأ�سبحت الأر�سدة املدينة املتعلقة بفائ�س اخل�سارة لأي من معيدي التاأمني تظهر يف القوائم املالية كت�سوية 

مع اأر�سدته الدائنة. وحاليًا تتم ت�سفية اأي مبالغ مدينة متعلقة بفائ�س اخل�سارة للعمالء مع املبالغ امل�ستحقة الدفع لهم. 

 اأق�ص�ط الت�أمني املدفوعة مقدمً� للموردين 6   6   6   6   6

متثل املبالغ املدفوعة مقدمًا للموردين املبالغ املدفوعة للم�ست�سفيات والعيادات وقد ارتفع هذا الر�سيد ب�سورة ملحوظة خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير حيث 
ارتفعت من ٠.6 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى١3.3 مليون ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م، ويعزى الرتفاع خالل �سهر يونيو ٢٠١٤م اإلى املبالغ املدفوعة مقدمًا 

للم�ست�سفيات ت�سديدًا للمطالبات غري املبلغ عنها التي يتوقع التبليغ عنها من قبلهم. 

 مب�لغ الت�أمني املدفوعة مقدم� 6   6   6   6   6

متثل مبالغ التاأمني املدفوعة مقدمًا تغطية التاأمني الطبي للموظفني وعائالتهم وقد ارتفع هذا الر�سيد مبقدار 63% يف عام ٢٠١٢م ومبقدار ١9% يف عام ٢٠١3م 
وتعزى هذه للزيادة يف اأعداد املوظني وعائالتهم يف ال�شركة وكذلك الرتفاع يف اأق�شاط التاأمني.

 املب�لغ املدفوعة مقدمً� لإحتي�ج�ت احل��صب الآيل 6   6   6   6   6

متثل املبالغ املدفوعة مقدمًا لحتياجات احلا�شب الآيل تكاليف اأعمال الإ�شالح وال�شيانة العادية لأجهزة و�شبكات احلا�شب الآيل وقد ارتفع هذا الر�شيد مبقدار 
3% يف عام ٢٠١٢م ومبقدار ١٥٤% يف عام ٢٠١3م، ويعزى الرتفاع يف ٢٠١3م اإلى املبالغ املدفوعة كمقدم اأو ح�سب املتفق عليه يف التفاقية املوقعة م�سبقًا مع �سركة 

دعم برجميات من اأجل تزويد ال�سركة بربامج حمدثة ومعدات نظم معلومات وخدمات م�ساندة لحقة.

 اإيج�رات مدفوعة مقدمً� 6   6   6   6   6

الأر�سدة اخلا�سة باليجارات املدفوعة مقدمًا مرتبطة بالقيمة الإيجارية ال�سنوية. وقد ارتفع هذا الر�سيد مبقدار 83% يف عام ٢٠١٢م ثم انخف�س مبقدار %38 
خالل عام ٢٠١3م ويعزى الرتفاع يف عام ٢٠١٢م اإلى افتتاح فرع املقر الرئي�شي اجلديد لل�شركة يف �شارع �شالح الدين الأيوبي. يعزى الإنخفا�ش يف الإيجارات 
املدفوعة مقدمًا يف عام ٢٠١3م اإلى فرتة اإتفاقية اليجار يف عام ٢٠١3م كما يعزى التغري يف يونيو ٢٠١٤م اأي�سًا اإلى فرتة اإتفاقية الإيجار مما نتج عنه انخفا�س 

يف املبالغ املحملة خالل الفرتة. ومن املتوقع اأن ت�ستمر املدفوعات على نف�س النمط م�ستقباًل.

 مب�لغ م�صتحقة من املوظفني 6   6   6   6   6

متثل املبالغ امل�ستحقة من املوظفني املبالغ املدفوعة مقدمًا مقابل رواتب املوظفني، وقد ارتفع هذا الر�سيد مبقدار 76% يف عام ٢٠١٢م ثم ارتفع مرة اأخرى مبقدار 
٢3٥% خالل عام ٢٠١3م ويعزى الرتفاع اإلى زيادة احتياجات الإقرا�س للموظفني.

 اإيداع�ت ال�صم�ن�ت البنكية 6   6   6   6   6

متثل اأر�سدة ايداعات ال�سمانات البنكية الإيداعات املتعلقة ب�سمانات املناق�سات وقد انخف�س الر�سيد بن�سبة ٢١% خالل عام ٢٠١3م ويعزى ذلك ل�سرتداد 
مبالغ ال�سمان لعدم تر�سية املناق�سات املعنية على ال�سركة. يعزى الرتفاع يف اإيداعات ال�سمانات البنكية كما يف 3٠ يونيو٢٠١٤م اإلى الزيادة يف عدد العطاءات 

خالل هذه الفرتة.
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الودائع لأجل 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل الودائع لأجل كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو٢٠١٤م.

�سكل )6-١١(: الودائع لأجل

اآلف الريالت

٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

 ٢٠١١م
مراجعة

 ٢٠١٢م
مراجعة

 ٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٥.٠٥١٥٠.٢٥78٢.٠٠٠١١٢.٠٠٠الودائع لأجل

٢٥.٠٥١٥٠.٢٥78٢.٠٠٠١١٢.٠٠٠الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

تاريخ  من  اأكرث  اأو  اأ�سهر   3 قدرها  ا�ستحقاق  وفرتة  جيدة  ا�ستثماري  ت�سنيف  درجات  اليداعات  ولهذه  املحلية  البنوك  لدى  الودائع  مبالغ  لأجل  الودائع  متثل 
ال�ستحواذ.

 املمتلك�ت واملعدات  6   6   6   6

يبني اجلدول التايل املمتلكات واملعدات كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-١٢(: املمتلكات واملعدات

٣٠ يونيو  يف ٣١ دي�سمرباآلف الريالت

بالآف الريالت
التكلفة

 ٢٠١١م
مراجعة

 ٢٠١٢م
مراجعة

 ٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٤.993٥.١6٥6.7٥٠6.89٤حت�سني وتطوير العقارات امل�ستاأجرة

١.9٥٢١.963١.97٥٢.١٤٠الأثاث والتجهيزات

7.٠٢8١٠.٥١9١3.7٥٤١٤.76١اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة املكتبية

٢٢١١٠٥٤٢٥٤3ال�سيارات

١3.99٥١7.7٥7٢3.٠٢3٢٤.338الإجمايل

�سايف القيمة الدفرتية

٢.٢٥6١.36٢١.6٠6١.١٤٤حت�سني وتطوير العقارات امل�ستاأجرة

١.3٠١١.١١693٢97٤الأثاث والتجهيزات

3.668٤.669٤.89٠٤.379اأجهزة الكمبيوتر والأجهزة املكتبية

١78٢36٤٢7٤ال�سيارات

7.٢٤٢7.٢٢97.79٢6.77١الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

بلغت ن�سبة بند املمتلكات واملعدات ١% من اإجمايل موجودات عمليات التاأمني بني عام ٢٠١١م و٢٠١3م.

يتم قيد قيمة الأ�سول الثابتة على اأ�سا�س التكلفة ناق�سًا جممع الإهالك ويتم احت�ساب الإهالك يف قوائم عمليات التاأمني بطريقة مبا�سرة على اأ�سا�س املدة املتوقعة 
لإ�ستخدام الأ�سول. ول تتوقع ال�سركة اإجراء اأي تعديالت على �سيا�سة الإ�ستهالك.

لي�ست لدى ال�سركة اأي خطة ل�سراء اأو اإ�ستئجار اأ�سول ثابتة مهمة.

الإ�سافات التي متت خالل ٢٠١٢م و٢٠١3م والتي تتعلق بالأثاث ومعدات تقنية املعلومات كان معظمها بفرع ال�سركة اجلديد الذي بداأ ن�ساطه يف عام ٢٠١3م.

ر�سدت ال�سركة يف موازنة عام ٢٠١٤م مبلغ ٢.9 مليون ريال ملقابلة الإ�سافات على الأ�سول الثابتة وذلك لتنفيذ نظام اأوراكل لل�سئون املالية. 
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 الأ�صول امل�صمنة وه�م�ض املالءة 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل اأ�سول ال�سركة القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و ٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-١٣(: الأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب املالءة %

الأ�سول القابلة للت�سمني كن�سبة من الأ�سول
معامل 

الت�سمني
٢٠١١م

مراجعة
٢٠١٢م

مراجعة
٢٠١٣م

مراجعة

الفرتة 
املنتهية يف ٣٠ 
يونيو٢٠١٤م
غري مراجعة

٠%٠%٠%٠%١%النقد يف ال�سندوق

١١%١7%7%7%١٠٠%النقد يف البنوك

١١%١7%7%7%اإجمايل النقد

١%١%٢%٢%١٠٠%احتياطي نظاميودائع لدى البنوك

١7%١6%١8%١6%١٠٠%ودائع لأجل يف البنوك

٠%٠%٠%٠%١%اأخرىالأ�سهم )عامة – تف�سيلية(

١9%١8%١9%١8%اإجمايل ال�ستثمارات

اأق�شاط تاأمني عام وتاأمني طبي وكالء – و�سطاء تاأمني
م�ستحقة الدفع خالل 9٠ يوم

%١٠٠%7%6%7%7

اأق�شاط تاأمني عام وتاأمني طبي حملة وثائق التاأمني
م�ستحقة الدفع خالل 9٠ يوم

%١٠٠%8%7%٥%6

اأق�شاط تاأمني عام وتاأمني طبي معيدو تاأمني
م�ستحقة الدفع خالل 9٠ يوم

%٠%١%١%١%١٠٠

١٤%١3%١٤%١6%اإجمايل الذمم املدينة

١٢%١٠%١٤%٢٠%١٠٠%ح�شة معيدي التامني يف الأق�شاط الغري مكت�شبة

37%38%39%3١%١٠٠%مبالغ اإعادة تاأمني اأخرى م�سرتدة

٤9%٤7%٥٤%٥١%اإجمايل مبالغ اإعادة تاأمني م�سرتدة

٠%٠%٠%٠%3%فوائد م�ستحقة من- اإيجارات – دخل

3%3%3%٥%١٠٠%تكاليف ا�ستحواذ موؤجلة

٢%١%١%١%3%م�ساريف مدفوعة مقدمًا

١%١%١%١%3%اأ�سول ملمو�سة اأخرىاأ�سول ملمو�سة

١%٠%١%٠%١٠٠%توزيعات م�ستحقة من عمليات التاأمني

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%اإجمايل الأ�سول امل�سمنة

امل�سدر: ال�سركة

اإذا كانت الن�سبة من اإجمايل الأ�سول اأقل من معامل الت�سمني فاإن ١٠٠% من الأ�سول تعد قابلة للت�سمني.
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�سكل )6-١٤(: الأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب املالءة

معامل الت�سمنياآلف الريالت

٣١ دي�سمرب
 فرتة الأ�سهر ال�ستة 
املنتهية يف٣٠ يونيو 

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١٢٢3٢3٢٤١%النقد يف ال�سندوق

١٠٠36.796٤٢.87١١١6.٢٢٥93.٤98%النقد يف البنوك

36.8١8٤٢.9٠3١١6.٢٥793.٥39اإجمايل النقد

١٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠%احتياطي نظاميودائع لدى البنوك

١٠٠76.7٢٥١١6.39٠١١3.١٠٠١٥3.٠٠٠%ودائع لأجل يف البنوك

١.9٢3١.9٢3--١%اأخرىالأ�سهم )عامة – تف�سيلية(

86.7٢٥١٢6.39٠١٢٥.٠٢3١6٥.8٥3اإجمايل ال�ستثمارات

اأق�شاط تاأمني عام وكالء – و�سطاء تاأمني
وتاأمني طبي م�ستحقة 

الدفع خالل 9٠ يوم

%١٠٠3٢.9٢٢٤١.3٥8٤٥.8٥76٢.688

اأق�شاط تاأمني عام حملة وثائق التاأمني
وتاأمني طبي م�ستحقة 

الدفع خالل 9٠ يوم

%١٠٠٤٠.٥٤٥٤٢.٤6٢37.9١3٥6.369

اأق�شاط تاأمني عام معيدو تاأمني
وتاأمني طبي م�ستحقة 

الدفع خالل 9٠ يوم

%١٠٠٥.696٤.3٢36.٢٤8٤.١9٤

79.١6388.١٤39٠.٠١8١٢٥.٢٥٠اإجمايل الذمم املدينة

١٠٠١٠٠.7١٢93.٠6967.٠8٥١٠9.٠١٠%اأق�شاط غري مكت�شبة

مبالغ اإعادة التاأمني اأخرى 
م�سرتدة

%١٠٠١٥3.١٠٤٢٥6.766٢6٥.٠973٢7.79٢

اإجمايل مبالغ اإعادة التاأمني 
امل�سرتدة

٢٥3.8١63٤9.83٥33٢.١8٢٤36.8٠٢

فوائد م�ستحقة- اأيجارات 
– دخل

%٢.٥٢6٤١9١67١٢١

١٠٠٢3.3٤9٢٢.١7٠٢١.٤89٢7.7٤7%تكاليف ا�ستحواذ موؤجلة

٢.٥6.9٢٢8.٠7٠7.٤٤١٢3.736%م�ساريف مدفوعة مقدمًا

٢.٥7.٢٤٢7.٢٢97.79٢6.77١%اأ�سول ملمو�سة اأخرىاأ�سول ملمو�سة

توزيعات م�ستحقة من 
عمليات التاأمني

%٤-١٠٠.9٥-١٢.89٤

٤9٤.٠6١6٥٠.٠7١7٠٠.369883.7١3اإجمايل الأ�سول

امل�سدر: ال�سركة

ح�سب ن�س املادة 6٥ )١( من الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد فاإنه ينبغي على ال�سركة تقومي اأ�سولها لغر�س اإحت�ساب هام�س املالءة مع مراعاة األ 
يتجاوز التقومي القيمة ال�سوقية لهذه الأ�سول.

يف عام ٢٠١١م بلغت الأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب املالءة ٤9٤.١ مليون ريال ويف عام ٢٠١٢م بلغت 6٥٠.١ مليون ريال ويف عام ٢٠١3م بلغت 7٠٠.٤ مليون ريال 
اأي ما يعادل 8٢.٥% و8٤.٠% و89.8% من اإجمايل الأ�سول يف ال�سنوات الثالث على التوايل. 

ويعزى هذا اإلى توافر كامل عوامل الت�شمني على اأ�شول معيدي التاأمني والأق�شاط املدينة امل�شتحقة خالل 9٠ يوم. 

الذمم املدينة من ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب.)م( تخ�سع ملعامل ت�سمني ٠%.
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ح�ص�ب ه�م�ض املالءة 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م.

�سكل )6- ١5( هام�س امللءة على اأ�شا�س االأق�شاط كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٣م

اآلف الريالت
اإجمايل االأق�شاط 

املكتتبة
٢٠١٣م

�سايف 
االأق�شاط 

املكتتبة

ن�سبة الحتفاظ )احلد 
االأدنى ل�شايف االأق�شاط 

املكتتبة/ اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة = %5٠

معامل فئة 
املخاطرة

هام�س املالءة 
املطلوب ٢٠١٣م

مراجعة

هام�س املالءة 
املطلوب ٢٠١٢م

مراجعة

هام�س املالءة 
املطلوب ٢٠١١م

مراجعة

3٠.٠٥.67٤٥.٤3١6.33٤%٥٠.٠%37.8٢6١١.6٢8احلوادث وامل�سئولية

٢٠.٠٢3.99٤٢٠.3٥١٢3.9٥٠%97.٤%١٢3.٢٠8١١9.97١املركبات

١6.٠9.٥3٠6.١٠38.١37%٥٠.٠%١١9.١3٠٤.6٠7املمتلكات 

3٠.٠٤.٠٢٢٥.٤36٥.١٠6%٥٠.٠%٢6.8١٤٢.٠7٤ال�سحن البحري

3٠.٠38٥١8٠١.١٤٤%٥٠.٠%-٢.٥6٥التاأمني اجلوي

---3٠.٠%---الطاقة

3٠.٠٥.7٥٥6.9٢7٤.٠٢٤%٥٠.٠%38.368١.٤٢٤التاأمني الهند�سي

احلوادث العامة 
الأخرى

٢6.٠6٢١.١86%١%٥٠.٠6.٠٢.٠8٥١.36٥١.38٠

١6.٠37.67١٢8.٥٠3٢٤.797%9٤.٢%٢٤9.977٢3٥.٤٤٥التاأمني الطبي

6٢3.9٥٠376.33٥89.١١77٤.٢967٤.873املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

�سكل )6- ١6( هام�س املالءة على اأ�سا�س املطالبات كما يف ٣١ دي�سمرب ٢٠١٣م

اآلف الريالت
اإجمايل االأق�شاط 

املكتتبة
٢٠١٣م

�شايف االأق�شاط 
املكتتبة

ن�سبة الحتفاظ )احلد 
االأدنى ل�شايف االأق�شاط 

املكتتبة/ اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة = %5٠

معامل فئة 
املخاطرة

هام�س املالءة 
املطلوب ٢٠١٣م

مراجعة

هام�س املالءة 
املطلوب ٢٠١٢م

مراجعة

هام�س املالءة 
املطلوب ٢٠١١م

مراجعة

3٥.٠3.٠89٤.٠88٢.679%٥٠.٠%١7.6٤9١.3٠7احلوادث وامل�سئولية

٢٥.٠١9.83٤١7.99١١٢.٠67%98.٢%8٠.7٥٥79.336املركبات

٢٠.٠٥.88١6.٠٥83.١٥6%٥٠.٠%٥8.8١٢٥.6٤9املمتلكات 

3٠.٠١.7٢١١.66٠798%٥٠.٠%١١.٤73١.٢١٢ال�سحن البحري

---3٠.٠%---التاأمني اجلوي

---3٠.٠%---الطاقة

3٠.٠٢.٥١١١.٥٤٥٤٢7%٥٠.٠%١6.737٥٥١التاأمني الهند�سي

احلوادث العامة 
الأخرى

١6.٥٢٥37٢٠.٠١%٥٠.٠%٤.6٥٢١.9٤١١.88١

٢٤.٠٤٠.8٤٤3٠.6١6٢٠.9١٤%8٤.7%٢٠٠.869١7٠.١8٤التاأمني الطبي

٤٠٢.8٢٠٢٥8.6١37٥.٥3٢63.899٤١.9٢١املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة
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ح�شب متطلبات الالئحة التنفيذية فاإن يجب على ال�شركة الحتفاظ بهام�س مالءة يعادل اأعلى مبلغ من املبالغ الثالثة الآتية: متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال، 
هام�ش مالءة الأق�ساط وهام�ش مالءة املطالبات. 

املطلوب ح�شب  املالءة  بينما هام�س  دي�شمرب 2013م   31 كما يف  ريال  مليون   89 الأق�ساط  لل�سركة ح�سب  املطلوب  املالية  املالءة  لهام�ش  املطلوب  الأدنى  احلد 
املطالبات هو 75.5 مليون ريال كما يف 31 دي�شمرب 2013م. احلد الأدنى املطلوب لهام�س املالءة هو الأعلى بني النتائج املتحققة من الطريقتني واإن احلد الأدنى 

املطلوب لراأ�س املال هو 100 مليون، عليه فاإن احلد الأدنى املطلوب لهام�س املالءة هو 100 مليون ريال كما يف 31 دي�شمرب 2013م.

 مطلوبات عمليات التأمين 6   6   6

يبني اجلدول التايل مطلوبات عمليات التاأمني كما يف 31 دي�شمرب 2011م و2012م و2013م و 30 يونيو 2014م.

�شكل )6-17( مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني

اآالف الري�الت

الزي�دة/ االنخف��ض30 يونيو يف 31 دي�شمرب

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

2014م
غري مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

30 يونيو 
2014م

غري مراجعة

مطلوبات عمليات التاأمني

)1%(16%30%4.4745.8356.7566.655مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

--ل ينطبق1.9011.9011.901-توزيعات م�شتحقة الدفع من فائ�س عمليات التاأمني

ل ينطبق)100%(1.019%5.894-4394.912م�شتحق لعمليات امل�شاهمني

20%18%46%230.041336.632397.827478.954اإجمايل املطالبات حتت الت�شوية 

44%)1%(5%210.817221.951219.476315.239اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

18%)8%(5%18.72519.72818.16121.385دخل عمولة غري مكت�شبة

0%)100%()41%(--565332مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

)16%()43%(67%39.96466.70337.92132.023اأر�شدة اإعادة تاأمني دائنة

)26%(4%27%26.47033.52834.81525.622مبالغ م�شتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

ل ينطبق0%0%902---�شايف فائ�س من عمليات التاأمني وتقييم امل�شاهمني

24%4%30%531.494691.522716.856888.575اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

امل�شدر: ال�شركة
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اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية وح�صة معيدي الت�أمني يف املط�لب�ت حتت الت�صوية 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية وح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو 
٢٠١٤م.

�سكل )6-١8(: اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية )بدون املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها( وح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية

اآلف الريالت

٣٠ يونيو ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

اإجمايل 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

ح�سة 
معيدو 

التاأمني يف 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

%

اإجمايل 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

ح�سة 
معيدو 

التاأمني يف 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

%

اإجمايل 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

ح�سة 
معيدو 

التاأمني يف 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

%

اإجمايل 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

ح�سة 
معيدو 

التاأمني يف 
املطالبات 

حتت 
الت�سوية

%

ال�سحن 
البحري

6.١٠٢٥.36٤%87.9١7.796١٥.6٤7%87.9٢٢.777٢٠.3١٤%89.٢٢6.7٠8٢3.87١%89.٤

١٠٠%99.83٥.8793٥.879%98.6٥٤8٥٤7%٠.٠٢٥3٢٤9%--هياكل ال�سفن

املركبات 
اخلا�سة 

٥.973١6%٠.3٥.١3١66١٢%٤.9١.٢3١7٥%٢٢8.7١٥7١١3%%7٢

املركبات 
التجارية

١٤.٤٥6٠.٠١٤.٥%١96١.٢33%8.٤١٤.9٥٤٢.١78%١٤.6١٥.٥73١.١٤3%7.3

امل�سئولية 
العامة

٥٤٢٢8%٥.٢١.٥٥٤١.٠١8%6٥.٥9١٤8٤٥%9٢.٥١.98٢7١١%3٥.9

تعوي�سات 
العمال

37١.١٥١١١%١.٤٢١٥٢%٠٥8٤%36.١37٥%٠٢٢.9

احلريق 
وال�سطو

68.8١86٤.٤7٢%93.7١3٤.87٤١٢6.99٥%9٤.٢١٢9.١٥3١٢٠.٢٤8%93.١9٥.7868٥.٤٠٤%89.٢

احلوادث 
العامة

68.٥8868.٢٠9%99.٤79.7٤٤79.١٥7%99.38٢.٢٢٢8٠.9٢٢%98.٤١٢9.١٢7١٢7.36٢%98.6

التاأمني 
الهند�سي

7.٠٥96.٤7٥%9١.7٢٤.69١٢3.769%96.337.٢9٢36.٢93%97.3٥١.7٠9٥٠.٢39%97.٢

احلوادث 
العامة 

للمجموعات

--%٠.٠%--٠.٠%--٠.٠%--٠.٠

احلوادث 
العامة لالأفراد

--%٠.٠%--٠.٠%--٠.٠%--٠.٠

احلماية 
والإدخار

٤.١١٤3.٤8٥%8٤.7٢.١68١.8٠٢%83.١١.33٠١.١٠79%8١.١3.٤٥6٢.887%83.٥

قطاع التاأمني 
الطبي 

٢8.6٠3٥.٠٤8%١7.63١.٤3٢6.٢٢9%١9.86٥.٠٠٢١.766%٢.77٤.698١6٠.٢%٢

املجموع 
الكلي

٢٠٤.6٢٤١٥3.١٠٤%7٤.83١٢.٤٥3٢٥6.766%8٢.٢3٥٥.93٤٢6٥.٠97%7٤.٥٤3٥.٤٤٥3٢7.79٢%7٥.3

امل�سدر: ال�سركة
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ارتفع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية من ٢٠٤.6 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ٤3٢.3 مليون ريال كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م، هذا الإرتفاع يقابله اإرتفاع يف ح�سة 
معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية الى 3٢7.8 مليون ريال خالل نف�س الفرتة.

اإجمايل املطالبات  اأر�سدة  التاأمني على احلريق وال�سطو واحلوادث العامة والتاأمني الهند�سي والتاأمني الطبي. الرتفاع يف  الت�سوية يف  تركزت املطالبات حتت 
حتت الت�شوية يف التاأمني على احلريق وال�شطو والتاأمني على احلوادث العامة جاء مت�شقًا مع الجتاهات الطبيعية للن�شاط حيث اأن املطالبات يف هذه املجالت من 

التاأمني ت�ستغرق وقتًا اأطول يف الت�سديد.

ارتفع اإجمايل الأق�شاط حتت الت�شوية من ٢٠٤.6 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 3١٢.٥ مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ويعزى الرتفاع اإلى الزيادة يف املطالبات يف 
قطاع التاأمني على ال�سحن البحري واحلريق وال�سطو الذي ارتفع مبقدار ١١.7 مليون ريال و66.١ مليون ريال على التوايل. 

ارتفع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية اإلى 3٥٥.9 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م نظرًا لالإرتفاع يف قطاع التاأمني الطبي مبقدار 33.6 مليون ريال ويعزى 
الرتفاع ب�سورة رئي�سية اإلى التاأخر يف ت�سديد املطالبات لإحدى امل�ست�سفيات الكربى.

ارتفع املعدل الكلي حل�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية مقارنة باإجمايل املطالبات حتت الت�سوية من 7٤.8% يف عام ٢٠١١م اإلى 8٢.٢% يف عام 
٢٠١٢م. ويعزى الرتفاع اإلى الرتفاع يف قطاع التاأمني على احلريق وال�سطو. نظرًا للمطالبات الكبرية يف قطاع التاأمني على احلريق وال�سطو فاإن ال�سركة تعتمد 
ب�سورة كبرية على اإعادة التاأمني على خماطر هذا القطاع. وقد بقي املعدل يف هذا القطاع ثابتًا يف عام ٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو من عام 

٢٠١٤م حيث �شهد ن�شاط التاأمني الطبي الذي تقل فيه ن�شبة الإ�شناد بع�ش الرتفاع.

اإرتفعت ح�سة اإعادة التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية من ١٥3.١ مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م اإلى ٢٥6.7 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ثم �سهدت 
اإرتفاعًا اآخر اإلى ٢6٥.١ مليون ريال يف عام ٢٠١3م مدفوعًا بالإرتفاع يف قطاع التاأمني �سد احلريق وال�سطو وتاأمني احلوادث العامة والتاأمني الهند�سي. نظرًا 
ل�سخامة املطالبات يف قطاع التاأمني على احلريق وال�سطو وتاأمني احلوادث العامة والتاأمني الهند�سي فاإن املخاطر املعاد تاأمينها من قبل ال�سركة ترتكز ب�سورة 

اأ�سا�سية يف هذه القطاعات.

اأعلى معدل حل�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية مقارنة باإجمايل املطالبات حتت الت�سوية يف 3٠ يونيو٢٠١٤م  �سجل التاأمني على هياكل ال�سفن 
حيث بلغ )١٠٠%( يليه املركبات اخلا�سة )١٢9.6%( والتاأمني على احلوادث العامة )98.7 %( فالتاأمني الهند�سي )97.٢%( ثم التاأمني �سد احلريق وال�سطو 
القطاعات تعزى ل�سخامة املطالبات يف هذه  الت�سوية لهذه  الت�سوية من املطالبات حتت  التاأمني يف املطالبات حتت  العالية حل�سة معيدي  الن�سبة   .)%89.٥(

القطاعات.

 املتكبدة ومل يتم التبليغ عنه� 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل املطالبات املتكبدة ومل يتم التبليغ عنها كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو٢٠١٤م.

�سكل )6-١9(: املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

%
٢٠١٢م

مراجعة
%

٢٠١٣م
مراجعة

%
٢٠١٤م

غري مراجعة
%

١.3%٠.٤٥٥١%3.3١٤8%٢.١8٠9%٥٢3ال�سحن البحري

٠.٠%-٠.٠%٠.٠3%-٠.٠-هياكل ال�سفن

3.6%3.8١.٥8٠%١٠.١١.٥8٠%١3.9٢.٤3٥%3.٥3١املركبات اخلا�سة 

٢٢.١%٢3.٠9.6٢8%٢7.٥9.6٢8%٢٤.١6.66٠%6.١٢٠املركبات التجارية

٠.6%٠.3٢٥٤%٠.٤١٤٤%١.9١٠7%٤88امل�سئولية العامة

٠.٢%٠.٤7٠%٠.٢١8٤%٠.3٤3%73تعوي�سات العمال

3.٥%٢.3١.٥١١%٤.997٤%٢.8١.١8٢%7٢١احلريق وال�سطو

٠.6%١.٢٢٥6%٠.٤٥١8%٠.388%83احلوادث العامة

٠.٥%٠.9٢١٤%٠.637٢%١.١١38%٢83التاأمني الهند�سي
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اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

%
٢٠١٢م

مراجعة
%

٢٠١٣م
مراجعة

%
٢٠١٤م

غري مراجعة
%

٠.٠%-٠.٠%-٠.٠%-٠.٠%-احلوادث العامة للمجموعات

٠.٠%-٠.٠%٠.٠٠%٠.٠٠%٠احلوادث العامة لالأفراد

٠.3%٠.3١١7%٠.٢١١7%٠.٤٥٥%9٤احلماية والإدخار

67.٤%67.٤٢9.3٢9%٥٢.٤٢8.٢٢٥%٥3.١١٢.66٢%١3.٥٠٠التاأمني الطبي

١٠٠.٠%١٠٠.٠٤3.٥١٠%١٠٠٤١.89٤%١٠٠٢٤.١79%٢٥.٤١7املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

ح�سب املادة )69( من الالئحة التنفيذية ملوؤ�س�سة النقد فاإنه يتم احت�ساب احتياطيات املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها من اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية بعد 
خ�سم ح�سة معيدي التاأمني يف عائد املطالبات وح�سب ما يلي:

١٥% للتاأمني على املركبات والتاأمني الطبي والتاأمني على املمتلكات والتاأمني الهند�سي وتاأمني الطاقة واحلوادث العامة )باإ�ستثناء امل�سئولية واحلوادث  �
ال�سخ�سية(.

٢٠% لتاأمني امل�سئولية وقطاعات التاأمني الأخرى. �
٢٥% لأعمال اإعادة التاأمني امل�ستلمة من �سركات التاأمني الأخرى. �

�سهد بند املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ثباتًا ن�سبيًا خالل الفرتة بني ٢٠١١م و٢٠١٢م غري اأنه اإرتفع اإلى ٤١.9 مليون ريال يف ٢٠١3م مدفوعًا بالرتفاع يف 
املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها يف قطاع التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات التجارية ح�سب ما مت و�سفه من قبل اخلبري الكتواري لل�سركة ملقابلة متطلبات 

موؤ�س�سة النقد.

�سجل قطاع التاأمني الطبي اأعلى ن�سبة �سايف مطالبات متكبدة غري مبلغ عنها حيث بلغت 67.٤ % من ال�سايف الكلي للمطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها كما يف 3٠ 
يونيو٢٠١٤م، كما �سجل التاأمني على املركبات التجارية ن�سبة قدرها ٢٢.١% من �سايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها لنف�س الفرتة.

 اإجم�يل الأق�ص�ط غري املكت�صبة وح�صة معيدي الت�أمني يف الأق�ص�ط غري املكت�صبة 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل ) 6-٢٠( اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة وح�شة معيدي التاأمني يف االأق�شاط غري املكت�شبة

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو  يف٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

الإجمايل
ح�سة 

معيدي 
التاأمني

الإجمايلال�سايف
ح�سة 

معيدي 
التاأمني 

الإجمايلال�سايف
ح�سة 

معيدي 
التاأمني 

الإجمايلال�سايف
ح�سة 

معيدي 
التاأمني 

ال�سايف

6.8٢86.٠١٤8١٤7.3٢86.39٢937٥.7٢٠٥.٠636٥76.٥7٢٥.7٠٢87٠ال�سحن البحري

٤.79١٤.763٢73.7٤83.73١١8٢.3٥٥٢.3٤88١.٠٤3١.٠376هياكل ال�سفن

املركبات 
اخلا�سة 

١3.٢6٠68١3.١9٢8.٥٥٠778.٤737.97١6٠7.9١١8.67٢١١٥8.٥٥7

املركبات 
التجارية

3١.796١٢73١.6683١.٢77١833١.٠9٤38.638١٠٤38.٥3٤6٢.٥6٥١876٢.378

9.١١٥3.873٥.٢٤٢٥.996٢.١9١3.8٠٥٥.٥83٢.8١١٢.77٢6.8١8٢.76٠٤.٠٥8امل�سئولية العامة

١.٥68١٥٢١.٤١6١.66٤٢63١.٤٠٢١.٢8١٢3٢١.٠٤9١.7٤7٤١8١.3٢9تعوي�سات العمال
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اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو  يف٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

الإجمايل
ح�سة 

معيدي 
التاأمني

الإجمايلال�سايف
ح�سة 

معيدي 
التاأمني 

الإجمايلال�سايف
ح�سة 

معيدي 
التاأمني 

الإجمايلال�سايف
ح�سة 

معيدي 
التاأمني 

ال�سايف

٤٤.7٠7٤٢.٠3٥٢.673٢٢.١٠8١9.7٤9٢.3٥9١٥.٥٤6١٤.٠١٠١.٥36٥8.3٢9٥٥.٥8٢٢.7٤7احلريق وال�سطو

7.٠٥66.67١3869.١678.٥8١٥8٥9.٥٤38.83٠7١38.36٤7.6٤97١٥احلوادث العامة

٢٢.٢7٢٢١.678٥9٤٢9.٥78٢8.3١6١.٢6٢3٤.8١٥3٢.89٤١.9٢٠36.7٠73٤.7٠٠٢.٠٠7التاأمني الهند�سي

احلوادث العامة 
للمجموعات

69٥6٢6687١6٥7٢١٤٤٥٥٤٤٤٤١١٠١٥٥١١٠٤٥

احلوادث العامة 
لالأفراد

٢١٠٢٢٠٤3١6٥١

احلماية 
والإدخار

٢٠٥١7٤3٠٤٥٥37٠8٥3٤٢٢87٥6١.3937٤66٤7

١١٢٢.868-97.١٢٤١٢٢.868-68.٥٢٢١٤.٥٢8٥3.99٤١٠١.36٢٢٢.6٤٢78.7٢٠97.١٢٤التاأمني الطبي 

٢١٠.8١7١٠٠.7١٢١١٠.١٠٥٢٢١.9٥١93.٠69١٢8.883٢١9.٤7667.٠8٥١٥٢.39١3١٥.٢39١٠9.٠١١٢٠٤.٤٢٤.٢٠6.٢٢8املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

تقوم ال�شركة بقيد الأق�شاط غري املكت�شبة وفقًا للح�شابات التالية:

لعام ٢٠١١م و٢٠١٢م:

ال�سحن البحري – ٢٥% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة لالإثني ع�شر �شهرًا ال�شابقة / اأق�شاط معيدي التاأمني. �
الفئات الأخرى على اأ�سا�س – 36٥/١ يوم. �

للعام ٢٠١3م والرابع الثانى املنتهي يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

ال�سحن البحري – اإجمايل الأق�شاط املكتتبة للثالثة اأ�شهر ال�شابقة/اأق�شاط معيدي التاأمني للفرتة ذاتها. �
التاأمني الهند�سي – وفقًا ملتطلبات موؤ�س�سة النقد. �
الفئات الأخرى – على اأ�سا�س 36٥/١ يوم. �

اإرتفع اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة من ٢١٠.8 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م اإلى ٢٢٢.٠ مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٢م ويعزى ذلك اإلى 
الزيادة يف الإيرادات غري املكت�شبة املتعلقة بقطاع التاأمني الطبي والناجتة عن فر�ش الأعمال اجلديدة عن طريق �شيجنا. ظل اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة 
ثابتًا خالل ٢٠١٢م-٢٠١3م. ثم عاد واإرتفع اإلى 3١٥.٢ مليون ريال كما يف 3٠ يونيو٢٠١٤م واأتت هذه الزيادة بالإجمال من التاأمني الطبي واحلريق وال�سطو 

واملركبات التجارية.

انخف�شت ح�شة معيدي التاأمني يف الأق�شاط غري املكت�شبة اإلى 67.١ ويعزى ذلك اإلى التغيري يف اإتفاقيات اإعادة التاأمني للقطاع الطبي حيث مت التحول للعمل 
التعوي�ش عن اخل�شائر  يتم  ثم  الأق�شاط  بكافة  ال�شركة حتتفظ  فاإن  اإتفاقية وقف اخل�شائر  بدًل عن نظام احل�شة املحددة. وح�شب  باإتفاقيات وقف اخل�شائر 
املتكبدة من قبل ال�سركة فيما يتجاوز اإجمايل الن�سبة املتفق عليها بينما يف نظام احل�سة املحددة ال�سابق يتم اإ�سناد ١٠٠% من الأق�شاط اإلى معيدي التاأمني. 
اإرتفعت ح�شة معيدي التاأمني يف الأق�شاط غري املكت�شبة خالل الفرتة ن�شف ال�شنوية املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م اإلى ١٠9مليون ريال نظرًا لالإرتفاع يف قطاع 

التاأمني على احلريق وال�سطو.

٤7.8% و٤١.9% و3٠.6% و3٤.8% كما يف 3١ دي�سمرب من ٢٠١١م  اإلى الأق�شاط غري املكت�شبة ن�شبة  �شجلت ح�شة معيدي التاأمني يف الأق�شاط غري املكت�شبة 
و٢٠١٢م و٢٠١3م و3٠ يونيو ٢٠١٤م على التوايل. ويعود تقلب احل�سة يف عام ٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م اإلى عدم وجود ح�شة ملعيدي التاأمني يف الأق�شاط غري 

املكت�سبة من قطاع التاأمني الطبي يف عام ٢٠١3م و الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م ح�سب ما ذكر اأعاله. 
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دخل عمولة غري مكت�صبة 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل دخل العمولة غري املكت�سبة كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل ) 6-٢١ ( دخل العمولة غري املكت�سبة

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢.١89٢.36٤١.٥9٢١.97٤ال�سحن البحري

١.3٢١7863١٢١٢٥هياكل ال�سفن

٢٠٢٢١733املركبات اخلا�سة 

36٥١٢9٥٤املركبات التجارية

68739٥١.٢٥٢686امل�سئولية العامة

6٤١٠١١٢٠١٤3تعوي�سات العمال

7.7٤٤٤.79١3.٢777.٤٢٢احلريق وال�سطو

١.٤٠8٢.37٢٢.٤33٢.٠٥٥احلوادث العامة

3.8٢١6.8٥38.77٢8.869التاأمني الهند�سي

١٤٤١68٢١7١8احلوادث العامة للمجموعات

١١٢٢احلوادث العامة لالأفراد

٥6١3١١39٤احلماية والإدخار

--١.٢3٥١.69٤التاأمني الطبي

١8.7٢٥١9.7٢8١8.١6١٢١.38٥املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

ياأتي دخل العمولة من الأن�سطة املغطاة باإتفاقيات التاأمني الن�سبي والتاأمني التفاقي على العديد من وثائق التاأمني مبا يف ذلك وثائق فائ�س اخل�سارة.

لعام ٢٠١١م و٢٠١٢م:

ال�سحن البحري – ٢٥% من العمولة امل�ستلمة من معيدي التاأمني لالإثني ع�سر �سهرًا ال�سابقة. �
الفئات الأخرى على اأ�سا�س – 36٥/١ يوم. �

للعام ٢٠١3م والفرتة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

ال�سحن البحري – العمولة امل�ستلمة من معيدي التاأمني يف الثالثة اأ�سهر الأخرية.  �
التاأمني الهند�سي – وفقًا لل�سيغة واملوجهات ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد. �
الفئات الأخرى – على اأ�سا�س 36٥/١ يوم. �

انخف�ست العمولة غري املكت�سبة لقطاع التاأمني �سد احلريق وال�سطو من 7.7 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م اإلى ٤.8 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب 
٢٠١٢م نظرًا لالنخفا�ش يف ن�شاط قطاع التاأمني �شد احلريق وال�شطو وهذا الإنخفا�ش تقابله زيادة يف العمولة غري املكت�شبة بقطاع التاأمني الهند�شي يف عام 
٢٠١٢م. �سهدت العمولة غري املكت�سبة لقطاع التاأمني �سد احلريق وال�سطو املزيد من النخفا�س لت�سل اإلى 3.3 مليون ريال يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م نظرًا لعدم 
قيام ال�شركة بتجديد وثائق التاأمني التي ت�شببت يف اإحداث اخل�شائر وهي الوثائق التي كانت قيمة املطالبات فيها اأعلى من قيمة الأق�شاط املكتتبة )�شايف دخل 
العمولة وامل�ساريف(. ارتفعت العمولة غري املكت�سبة لقطاع التاأمني الهند�سي اإلى 8.8 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م من 3.8 مليون ريال و 6.9 مليون 

ريال يف عامي ٢٠١١م و٢٠١٢م على التوايل ويعزى الرتفاع اإلى النمو يف اأعمال القطاع الهند�سي م�سحوبًا بتوقيت وثائق التاأمني املكتتبة.

ظل ر�سيد العمولة غري املكت�سبة ثابتًا خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير فيما عدا الرتفاع يف الر�سيد كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م والذي يعزى ب�سورة رئي�سية اإلى 
الزيادة يف اإعادة التاأمني يف قطاع التاأمني على احلريق وال�سطو واإحت�ساب عمولة الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م كعمولة مكت�سبة. 



7٤

 م�ص�ريف ومطلوب�ت م�صتحقة الدفع ومطلوب�ت 6   6   6   6

يبني اجلدول التايل امل�سروفات واملطلوبات م�ستحقة الدفع كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل ) 6-٢٢( امل�ساريف واملطلوبات م�ستحقة الدفع

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١3.١89١3.٢6٤١3.٤869.٤69عمولة م�ستحقة الدفع

٤.8٤97.8897.399٤.٥7٠اأر�سدة دائنة حلملة الوثائق

١.96١٢.٥٠١٢.٥٠٠١،67٠ر�سوم جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين

١.٥٠7٢.36٥٢.٢3٠١.٢78مطالبات متفق على ت�سويتها

١.٤8١١.9١8٢.٥6٥١.96١م�ستحقات موظفني

7٤٤٢٠739٤١8حمتجزات �سريبية م�ستحقة الدفع

٥٥٠٥٥6٥6١736اأتعاب فح�س من موؤ�س�سة النقد

3٤٤٢٠٠٤١3٢٤٠اأتعاب مهنية م�ستحقة الدفع

٥٥٤٢١6١6-مدفوعات م�ستحقة متعلقة بامل�سوحات التاأمينية

799١.٢66٢٥٥-مدفوعات م�ستحقة لور�س ال�سيانة

١.8٤٥3.77٥3.٥8١٤.8١٠مدفوعات م�ستحقة اأخرى

٢6.٤7٠33.٥٢83٤.8١٥٢٥.6٢٢املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

متثل العمولة امل�ستحقة الدفع املبالغ امل�ستحقة للوكالء والو�سطاء وقد ظلت ثابتة طوال الفرتة امل�سمولة بالتقرير حيث اأن ال�سركة تقوم بت�سديد العمولة امل�ستحقة 
للوكالء والو�سطاء يف حينها.

متثل الأر�سدة الدائنة حلملة الوثائق املبالغ امل�ستحقة الدفع للعمالء وقد ارتفع هذا البند بن�سبة 63% يف عام ٢٠١٢م وانخف�س بن�سبة 6% و38% يف عام ٢٠١3م 
والن�سف الأول من عام ٢٠١٤م مبعدل منو �سنوي مركب قدره -٢.3% خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير. يعزى الرتفاع يف عام ٢٠١٢م اإلى ال�سيكات غري املخ�س�سة 
البالغة قيمتها ١.٢ مليون ريال والتي اأ�ستلمت من العمالء يف اأواخر ال�سنة املالية وقد مت تخ�سي�سها بعد نهاية ال�سنة. انخف�ست الأر�سدة الدائنة حلملة الوثائق 
اإلى ٤.6 مليون ريال بنهاية الن�سف الأول من ٢٠١٤م ويعزى ذلك اإلى مبالغ حم�سلة من العمالء وقد متت ت�سويتها واإنهاء ح�ساباتها يف الن�سف الأول من عام 

٢٠١٤م.

متثل ر�سوم جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين الر�سوم املدفوعة للمجل�س وقد ارتفع هذا البند بن�سبة ٢8% يف عام ٢٠١٢م وظل ثابتًا خالل عام ٢٠١3م ثم اإنخف�س 
بن�سبة 33% يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير -6.٢%. يتم احت�ساب هذه الر�سوم على اأ�سا�س 
١% �شنويًا من اإجمايل الأق�شاط لل�شمان ال�شحي لذا فاإن الرتفاع يف عام ٢٠١٢م يعزى لالرتفاع يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني ال�شحي املباعة. اإنخف�شت املبالغ 

امل�ستحقة الدفع اإلى ١.7 مليون ريال كما يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م حيث يتم ت�سديد املبلغ مبوجب طلب دفع يتم ا�ستالمه يف اأبريل من كل عام.

متثل املطالبات املتفق على �سدادها املطالبات الدائنة امل�ستحقة الدفع للعمالء وقد ارتفع ر�سيد هذا البند بن�سبة ٥7% يف العام ٢٠١٢م ثم انخف�س بن�سبة %6 
و٤3% يف العام ٢٠١3م والن�سف الأول من عام ٢٠١٤م ويعزى هذا الرتفاع احلاد يف عام ٢٠١٢م اإلى التاأخر يف معاجلة املطالبات النا�سئة يف عام ٢٠١١م. يعزى 

الإنخفا�س يف عام ٢٠١3م والن�سف الأول من عام ٢٠١٤م اإلى الت�سديد الفوري للمطالبات.

متثل م�ستحقات املوظفني مدفوعات الإجازات النقدية وخم�س�سات تذاكر الطريان وقد ارتفع هذا البند بن�سبة 3٠% يف عام ٢٠١٢م وبن�سبة 3٤% يف عام ٢٠١3م 
الرتفاع يف ٢٠١٢م  ويعزى  بالتقرير.  امل�سمولة  الفرتة  قدره ٢9.3% خالل  �سنوي مركب  الأول من عام٢٠١٤م مبعدل منو  الن�سف  بن�سبة ٢٤% يف  واإنخف�ست 
و٢٠١3م اإلى الزيادة يف متو�سط الرواتب ال�سنوية والزيادة يف عدد املوظفني والرتفاع يف اأ�سعار تذاكر الطريان. اأما الإنخفا�س خالل الن�سف الأول من عام 

٢٠١٤م جاء ب�سبب مغادرة بع�س املوظفني لل�سركة خالل هذه الفرتة.
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متثل الأتعاب املهنية امل�ستحقة اأتعاب املراجعة واخلدمات القانونية الأخرى وقد انخف�س ر�سيد هذا البند بن�سبة ٤٢% يف عام ٢٠١٢م ثم ارتفع بن�سبة ١٠6% يف 
عام ٢٠١3م. ويعزى التذبذب يف هذا البند يف عام ٢٠١3م اإلى التاأخري يف ت�سديد مدفوعات متعلقة ببع�س اخلدمات املهنية من ال�سنة ال�سابقة م�ستحقة الدفع 

يف عام ٢٠١٢م.

 اأر�صد اإع�دة ت�أمني م�صتحقة الدفع 6   6   6   6

تتعلق اأر�شدة اإعادة التاأمني امل�شتحقة الدفع بح�شة معيدي التاأمني من الأق�شاط. وقد اإرتفعت هذه الأر�شدة من ٤٠.٠ مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م اإلى 
66.7 مليون ريال يف ٢٠١٢م ويعزى الرتفاع يف عام ٢٠١٢م ب�سورة اأ�سا�سية اإلى اإتفاقية اإعادة التاأمني مع �سيجنا واملبالغ املتعلقة مبدفوعات اإعادة التاأمني لها. 
يف عام ٢٠١3م انخف�ست املبالغ امل�ستحقة الدفع اإلى 37.9 مليون ريال واإلى 3٢ مليون ريال يف الن�سف الأول من عام٢٠١٤م نظرًا لتغيري اتفاقيات التاأمني مع 

�سيجنا اإلى اإتفاقيات وقف اخل�سائر واتفاقيات اإعادة التاأمني على احلريق وال�سطو.

 موجودات المساهمين 3   2   2

يبني اجلدول التايل موجودات امل�ساهمني كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-٢٣(: موجودات امل�ساهمني

اآلآف الريالت

يف ٣١ دي�سمرب
يف

 ٣٠ يونيو 
 الرتفاع/النخفا�س

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

موجودات امل�ساهمني

---١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠١٠.٠٠٠وديعة نظامية

ل ينطبق)١٠٠%(١.٠١9%٥.89٤-٤39٤.9١٢مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

٢١%٢%83%666١.٢١6١.٢٤3١.٤98دفعات مقدمة وموجودات اأخرى

3٥%)٥3%(٢8%٥١.67٤66.١333١.١٠٠٤١.93٠ودائع لأجل

)93%(3.7٥6%)88%(٤.397٥3٢٢٠.٥١3١.٥38نقدية و�سبه نقدية

)3%()٢٤%(٢3%67.١7٥8٢.79٢6٢.8٥66٠.86٠جمموع موجودات امل�ساهمني

امل�سدر: ال�سركة

اأر�سدة  التغيري يف  للتقلبات خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير. ويعزى  الودائع لأجل وهي تعد املحرك الرئي�سي  اأ�سا�سية من  تتاألف موجودات امل�ساهمني ب�سورة 
الودائع لأجل ب�سورة اأ�سا�سية اإلى حتويل الأر�سدة من/اإلى عمليات التاأمني على ح�سب الدخل املحقق اأو اخل�سارة املتكبدة يف عمليات التاأمني.

يعزى الإرتفاع يف املبالغ امل�ستحقة من عمليات التاأمني من عام ٢٠١١م اإلى ٢٠١3م اإلى الأرباح امل�شجلة خالل عام ٢٠١٢م كما يعزى الإنخفا�س يف املبالغ املطلوبة 
من عمليات التاأمني من عام ٢٠١٢م اإلى عام ٢٠١3م اإلى اخل�سائر امل�سجلة يف عام ٢٠١3م. يعزى الإرتفاع يف املبالغ املطلوبة من عمليات التاأمني من عام ٢٠١3م 

اإلى الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م اإلى الأرباح امل�شجلة خالل فرتة الن�شف الأول من عام ٢٠١٤م.
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مطلوبات المساهمين 4   2   2

يبني اجلدول التايل مطلوبات امل�ساهمني كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-٢٤(: مطلوبات امل�ساهمني

اآلف الريالت

الرتفاع/النخفا�سيف ٣٠ يونيويف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

مطلوبات امل�ساهمني

)١٠٠%(ل ينطبق--8.83٢--مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

٤٥%)٤٠%(٢٥%١.9٢٠٢.396١.٤٢7787خم�س�س زكاة 

٥٢%)٥٠%(99%8٥8١.7٠38٥9١.3٠٢ح�سابات دائنة

)8١%(١7١%٤8%٢.777٤.١٠٠١١.١١8٢.٠89جمموع مطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: ال�سركة

عالوة على خم�س�س الزكاة، تتاألف مطلوبات امل�ساهمني ب�سورة اأ�سا�سية من احل�سابات الدائنة واملتعلقة بامل�ساريف امل�ستحقة والتي تت�سمن املدفوعات لأع�ساء 
جمل�س الإدارة وم�ساريف اجتماعات امل�ساهمني اإ�سافة اإلى امل�ستحقات الأخرى العادية غري املتعلقة بعلميات التاأمني.

اأما  ٢٠١٢م  عام  املنعقدة خالل  التنفيذية  واللجنة  الإدارة  اجتماعات جمل�س  الزيادة يف  اإلى  امل�ساهمني  لعمليات  الدائنة  احل�سابات  التقلبات يف  تعزى حركة 
الإجتماعات يف الأعوام ٢٠١١م و٢٠١3م فكان عددها اأقل.

تتمثل م�سادر متويل ال�سركة يف الأ�سهم وامل�سادر الداخلية ول توجد اأي اأدوات دين �سادرة من ال�سركة.

 بيان التغييرات في حقوق المساهمين  2   2   2

يت�سمن اجلدول التايل بيان بالتغيري ات يف حقوق امل�ساهمني كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-٢5(: بيان التغيريات يف حقوق امل�ساهمني

الإجمايلاخل�سائر املرتاكمةراأ�س املالاآلف الريالت

7٢.١٥7)٢7.8٤3(١٠٠.٠٠٠الر�سيد كما يف ٠١ يناير ٢٠١١م

)7.7٥9()7.7٥9(-اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

6٤.398)3٥.6٠٢(١٠٠.٠٠٠الر�سيد كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م

١٤.٢9٥١٤.٢9٥-اإجمايل الأرباح ال�شاملة لل�شنة

78.69٢)٢١.3٠8(١٠٠.٠٠٠الر�سيد كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٢م

)٢6.9٥٤()٢6.9٥٤(-اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

٥١.738)٤8.٢6٢(١٠٠.٠٠٠الر�سيد كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م

7.٠3٤7.٠3٤-اإجمايل الربح ال�ساملة للن�سف الأول يف العام ٢٠١٤م

٥8.77٢)٤١.٢٢8(١٠٠.٠٠٠الر�سيد كما يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م

امل�سدر: ال�سركة

يبلغ راأ�س مال ال�سركة ١٠٠مليون ريال موزعة على ١٠ مليون �سهم عادي بقيمة )١٠( ريالت لل�سهم الواحد. 
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�ساهم امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف ال�سركة بعدد 6 مليون �سهم ب�سعر )١٠( ريال لل�سهم الواحد متثل 6٠% من راأ�س مال ال�سركة ودفعوا قيمتها بالكامل بينما متت 
تغطية الـ ٤ مليون �سهم املتبقية عن طريق الكتتاب العام من قبل اجلمهور. مل يحدث اأي تغيري يف راأ�سمال ال�سركة منذ التاأ�سي�س.

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م بلغت حقوق امل�ساهمني بال�سركة 6٤.٤ مليون ريال ثم ارتفعت لتبلغ 78.7 مليون ريال كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١٢م ويعزى ذلك اإلى 
�سايف الدخل البالغ قدره ١٤.3 مليون ريال. يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م بلغت حقوق امل�ساهمني بالل�سركة ٥١.7 مليون ريال يف اأعقاب خ�سارة �سافية قدرها ٠.٢7 

مليون ريال.

تنوي ال�سركة زيادة راأ�س مالها يف عام ٢٠١٤م عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولوية بقيمة ١٥٠ مليون ريال �سعودي وذلك من اأجل تغطية خ�سائرها املرتاكمة و 
تعزيز هام�س املالءة املالية برفعه اإلى ١٠٠% ح�شب متطلبات اللوائح التنفيذية ال�شادرة من موؤ�ش�شة النقد و زيادة قدرتها على قبول الأق�شاط.

 بيان التدفقات النقدية 2   2

يت�سمن اجلدول التايل قائمة التدفقات النقدية لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو٢٠١٤م.

�سكل )6-٢6(: بيان التدفقات النقدية من عمليات التاأمني

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

الأن�سطة الت�سغيلية

�سايف الفائ�س من الأن�سطة الت�سغيلية بعد اتفاقية 
امل�ساهمني

-١.9٠١--9٠٢

الت�سوية لـ:

٢.89٠3.776٤.7٠3٢.٢7١٢.337الإهالك

خم�س�س/)عك�س القيد( للح�سابات املدينة امل�سكوك 
يف حت�سيلها

9.٢3١3.687)٢.٥٤3()3.8١()٢١.6٠٥(

)١٠١(١.3٢٥١.36١9٢١١.١67�سايف م�ستحقات نهاية خدمة املوظفني

8.١١7)7.٥٠٤()٢٥.96٠(١7.١٠٥)٥.3٠٠(ن�سيب ال�سركاء من الفائ�س/ )العجز(

----)٠(عائدات مبيعات املمتلكات واملعدات

الدخل قبل التغيريات يف املوجودات واملطلوبات 
الت�سغيلية

8.١٤٥٢7.8٢9)٢٢.879()7.888(9.6٥٠

التغيريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

)6٢.69٥(3.٢٠٤)8.33٠()١٠3.66٢()٢6.6٢3(ح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية

)٤١.9٢٥()٢٠.73١(7.6٤3٢٥.98٤)١٠.٤98(ح�شة معيدي التاأمني يف الأق�شاط غري املكت�شبة

)6.٢٥8()٤.٠7٤(٢.٢83١.١8٠68٠تكاليف ال�ستحواذ على الوثائق املوؤجلة

)٢9.١7٢()٢.١٢6()١١.١86()9.٥9٠(3١.7٥٠اأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة

)١٥.١٥3()7٢6(88٢)١.٥٤٢()٢.7٤٤(مدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى

١.٤93)١٥.٥٥٥(6٥.6١٥)٢٢.6٠١(7.3٢١مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذوي عالقة

8١.١٢8)١3.٤89(١8.١٥3١٠6.٥9١6١.١9٥اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

67.٢٤99٥.76٤)٢.٤76(١١.١3٤)9.9٠٢(اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة

١.98١3.٢٢٤)١.٥67(9٠٤١.٠٠3دخل عمولة غري مكت�سبة
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اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

-)3٢9()33٢()٢33()١٠.6٢٤(مبالغ م�ستحقة لأطراف ذوي عالقة

)٥.897()٢٥.٠69()٢8.78٢(٢6.7٤٠)3.9٠٤(اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

)9.١93(3.٤787.٠٥9١.٢867.77٢م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

7.7٤٠٥١.٥٥١8٠.٠89١٥.٠٤٢٢٠.96٥

)3٠.٠٠٠()٢١.9٤3()3١.7٤3()٢٥.٢٠6()٢٥.٠٥١(�سايف ودائع لأجل

)١.3١6()3.٥76()٥.٢66()3.76٢()٥.٥١9(�سراء ممتلكات ومعدات

--)١.9٢3(-- �سراء اإ�سثمارات معدة للبيع

----٢عائدات بيع ممتلكات ومعدات

�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغلية

الأن�سطة التمويلية

)3٠.٥67()٢8.969()38.93٢٥.٥١()٢9()3١.3١6(

6.6٠8)3.9٠7(١٢.٢١7)١٢.63٢(١٠.٥37�سايف امل�ستحق لـ /من عمليات امل�ساهمني

6.6٠8)3.9٠7(١٢.٢١7)١٢.63٢(١٠.٥37�سايف النقد امل�ستخدم )يف(/من الأن�سطة التمويلية

)3.7٤3()١٤.38٤(9.9٥٠٥3.37٤)١٢.٢9٠(الزيادة/ )النق�سان( يف النقد وما يف حكمه

٤٤.7١١3٢.٤٢١٤٢.37١٤٢.37١9٥.7٤٤النقد وما يف حكمه عند بداية ال�سنة

3٢.٤٢١٤٢.37١9٥.7٤٤٢7.9879٢.٠٠١النقد وما يف حكمه عند نهاية ال�سنة/املدة

امل�سدر: ال�سركة

�سكل )6-٢7( بيان التدفقات النقدية للم�ساهمني

اآلف الريالت
الأن�سطة الت�سغيلية

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

7.7٥9)7.٤73()٢٥.78٥(١6.٤68)6.٠8٢()اخل�سارة(/الدخل قبل الزكاة

الت�سوية لـ:

)8.١١7(٢٥.96٠7.٥٠٤)١7.١٠٥(٥.3٠٠ت�سوية العجز يف عمليات التاأمني

)اخل�سارة(/ الربح قبل التغيريات يف املوجودات واملطلوبات 
الت�سغيلية:

)78٢()637(١763٢)3٥8(

)٢٥٥()66()٢7()٥٥٠()6٢(التغيري يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

املبالغ املدفوعة مقدمًا واملوجودات الأخرى

٤٤3)867()8٤٤(١٥78٤6احل�سابات الدائنة

)١.366()٢.١39()٢.١39()١.696()١.٥٠7(الزكاة املدفوعة

�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)٢.١93()٢.٠38()٢.83٥()3.١.٥()٠٤٠37(
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اآلف الريالت
الأن�سطة الت�سغيلية

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

)١٠.83٠()7٠٢(3٥.٠33)١٤.٤٥9(١٢.79٢ودائع لأجل

�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

١٢.79١٤.٤٥(٢9(3٥.٠33)7١٠()٠٢.83٠(

)6.6٠8(3.9٠7)١٢.٢١7(١٢.63٢)١٠.٥37(مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

)6.6٠8(3.9٠7)١٢.٢١7(١٢.63٢)١٠.٥37(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)١8.97٥(١9.98١١6٥)3.86٥(6١الإرتفاع/النخفا�س يف النقد وما يف حكمه

٤.336٤.397٥3٢٥3٢٢٠.٥١3النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

٤.397٥3٢٢٠.٥١3697١.٥38النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

امل�سدر: ال�سركة

بلغ النقد وما يف حكمه لعمليات التاأمني 3٢.٤ مليون ريال يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م ثم ارتفع اإلى 9٥.7 مليون ريال يف ٢٠١3م واأنخف�س بعد ذلك اإلى 9٢ مليون ريال 
يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م مدفوعًا بحركة التدفقات النقدية.

ارتفعت التدفقات النقدية للعمليات من 7.7 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ٥١.6 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ويعزى ذلك لالرتفاع مبقدار ١٠6.6 مليون ريال 
يف اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية والإنخفا�س مبقدار 9.6 مليون ريال يف الأق�شاط املدينة واملطالبات والتي متت ت�شويتها بالزيادة يف ح�شة معيدي التاأمني يف 
املطالبات حتت الت�سوية مبقدار ١٠3.7 مليون ريال �سعودي. اأرتفعت التدفقات النقدية من العمليات الت�سغيلية اإلى 8٠.١ مليون ريال يف عام ٢٠١3م ويعزى ذلك 
اإلى التدفقات النقدية الواردة واملتعلقة باملبالغ امل�ستحقة اإلى اأطراف ذوي عالقة واإجمايل املطالبات حتت الت�سوية البالغ قدرها 6٥.6 مليون ريال و6١.٢ مليون 
ريال على التوايل. هذا الإرتفاع يف التدفقات النقدية الواردة قابله اإرتفاع طفيف يف التدفقات النقدية ال�سادرة من اأر�سدة اإعادة التاأمني الدائنة البالغ قدرها 
٢8.8 مليون ريال. تعزى التدفقات النقدية من العمليات يف الن�سف الأول من العام ٢٠١٤م والبالغ قدرها ٢١ مليون ريال اإلى اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة 

واإجمايل املطالبات حتت الت�سوية والتي اأ�سهمت مبقدار 96 مليون ريال و8١.١ مليون ريال على التوايل.

انخف�س ر�سيد التدفقات النقدية امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية من 3٠.6 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ٢9.٠ مليون يف عام ٢٠١٢م نظرًا للزيادة يف 
الودائع لأجل مبقدار ٢٥.٠ مليون ريال لعمليات التاأمني وذلك من خالل التحويل من النقد وما يف حكمه اإلى بند ودائع لأجل وكذلك ب�سبب �سراء اأ�سول ثابتة 

مببلغ 3.7 مليون ريال.

تعزى احلركة يف النقد وما يف حكمه للم�ساهمني اإلى احلركة يف الأن�سطة ال�ستثمارية والتي تعزى بدورها اأ�سا�سًا اإلى احلركة يف الودائع لأجل حيث تقوم ال�سركة 
باإيداع فوائ�سها من النقد كودائع لأجل لتعظيم عوائدها مع الو�سع يف العتبار احتياجاتها النقدية.

يعزى الإرتفاع يف النقد وما يف حكمه يف عام ٢٠١3م اإلى فك الودائع لأجل بتاريخ اإ�ستحقاقها والتحويل اإلى ح�ساب الودائع ق�سرية الأجل كما يعزى الإنخفا�س يف 
النقد وما يف حكمه يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م اإلى حتويل فائ�س الأموال من ح�ساب البنك لل�سركاء اإلى ح�ساب البنك حلملة الوثائق )عمليات التاأمني(.
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 قائمة عمليات التأمين والمساهمين 2   2

يت�سمن اجلدول التايل قائمة عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني بال�سركة لل�سنوات املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 
3٠ يونيو٢٠١٤م.

�سكل )6-٢8(: قائمة عمليات التاأمني

اآلف الريالت

ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب
الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 

٣٠ يونيو 
الإرتفاع/الإنخفا�س

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة 

الإيرادات

اإجمايل اأق�شاط التاأمني 
املكتتبة

٥٤8.٤٤٤٥67.9١76٢3.9٥٠383.79٠٤٢٢.٠77%١٠%١٠%٤

اأق�شاط اإعادة تاأمني 
م�سندة

)٢3٤.٢68()٢()٢٥٤.٥٥٠3٠.768()١63.٢3١٥٠()٥.77٢(%9)%9()%8(

اأق�شاط تاأمني فائ�ش 
اخل�سارة

)١١.87١٢()٠.8١()٥١6.8٤7()9.٢٠٢()8.6١٤(%8%3١)%6(

�شايف اأق�شاط التاأمني 
املكتتبة

3٠٢.3٠63٠٠.٥١6376.33٥٢١١.3٥3٢6٢.69٢٤%٢٥%)١%(١

احلركة يف اأق�شاط 
التاأمني غري املكت�سبة

١(٢٠.٤٠٠8.777()٢3.٥٠8()٤6.٥١8()٥3.838()%١9١% ٢٥%)٢6 

�شايف اأق�شاط التاأمني 
املكت�سبة

3٢٢.7٠6٢8١.7393٥٢.8٢7١6٤.83٥٢٠8.8٥3)%١3(%٢%٢٥7

)37%()6%(١8%٤8.978٥7.79٠٥٤.٤9333.٤99٢٠.973دخل عمولة

٢٤8%)١١%()٤8%(٥.9٤٠3.٠8٠٢.7٥٤١.١٤93.993اإيرادات اأخرى 

6٢%79%٤١7%763937٠٥339٥٤9دخل عمولت خا�سة

جمموع الإيرادات

التاأمني

377.7٠٠3٤3.٠٠٢٤١٠.778١99.8٢٢٢3٤.368)%9(%١%٢٠7

تكاليف وم�ساريف

اإجمايل املطالبات 
املدفوعة

3٤٤.٢٢٤٢8٠.833397.٤6٤٢٠١.79٠١8٥.737)%١8(%٤٢)%8(

ح�سة معيدي التاأمني 
من املطالبات املدفوعة

)77.88١()77.٥٠3()١38.6٢١()67.٥3٤()37.9٢٥(%٠%79 )%٤٤(

١٠%٢7%)٢٤%(٢66.3٤3٢٠3.33٠٢٥8.8٤3١3٤.٢٥6١٤7.8١٢�سايف املطالبات 

احلركة يف املطالبات 
حتت الت�سوية

)8.٤7٠(٢.9٢9٥٢.86٤١٠.٢8٥١8.٤33)%١3١%)٥.7٠٥ %79

١٥%٥١%)٢٠%(٢٥7.873٢٠6.٢٥93١١.7٠7١٤٤.٥٤١١66.٢٤٤�سايف املطالبات املتكبدة

تكاليف اكتتاب وثائق 
التاأمني

6٢.68٠٥6.3٠٢٥٤.٥٥٤٢8.٢١٠٢8.٠٠7)%١٠()%3()%١(
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اآلف الريالت

ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب
الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 

٣٠ يونيو 
الإرتفاع/الإنخفا�س

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة 

م�ساريف عمومية 
واإدارية

٤8.٢١٢٥٢.٥٢767.7873٥.٤8٠٢9.١7١%9%٢9)%١8(

خم�س�س ديون )اإعادة( 
م�سكوك يف حت�سيلها

9.٢3١3.687)٢.٥٤3()3.8١()٢١.6٠٥()%6١%()٠69( )%٥8(

٢١%٠%٤%٥.٠٠٤٥.٢٢١٥.٢33٢.9١73.٥3١اأتعاب فح�س واإ�سراف 

جمموع التكاليف 
وامل�ساريف

383.٠٠٠3٢3.997٤36.738٢٠7.3٢6٢٢٥.3٤8)%١٥(%3٥%9

�سايف الفائ�س 
)العجز(/ من عمليات 

التاأمني

)٥.3٠٠(١9.٠٠6)٢٥.96٠()7.٥٠٤(9.٠١9)%٤٥9()%٢37()%٢٢٠(

ح�سة امل�ساهمني من 
الفائ�س/ )العجز(

٥.3١(٠٠7.١٠٥(٢٥.96٠7.٥٠٤)8.١١7()%٤٢3()%٢٠%()٢٥٢8(

�سايف الفائ�س من 
عمليات التاأمني بعد 

ح�سة امل�ساهمني

ل ينطبق)١٠٠%(-9٠٢--9٠١.١-

امل�سدر: ال�سركة

يعتمد اإجمايل الأق�شاط املكتتبة ب�شورة رئي�شية على عمالء ال�شركة من الأفراد وال�شركات ويرتكز العمالء الأفراد ب�شورة اأ�شا�شية يف قطاع التاأمني على املركبات 
اخلا�سة.

�شهد اإجمايل الأق�شاط املكتتبة اإرتفاعًا من ٥٤8.٤ مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ٥67.9 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ويعزى الإرتفاع ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الإرتفاع 
يف قطاعي التاأمني الطبي والهند�سي. يف عام ٢٠١٢م �شهد اإجمايل الأق�شاط املكتتبة لقطاع التاأمني الطبي اإرتفاعًا لي�شل اإلى ٢٥٠.١ مليون ريال بن�سبة ارتفاع 
قدرها ٢7.٥% ويعزى الرتفاع اإلى وثائق التاأمني اجلديدة التي اأ�سهمت مبقدار ٢8.3 مليون ريال. اإرتفع اإجمايل الأق�شاط املكتتبة لقطاع التاأمني الهند�شي من 
٢6.8 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ٤6.٢ مليون ريال يف عام ٢٠١٢م، وهذا الرتفاع يف قطاعي التاأمني الطبي والهند�سي قابله انخفا�س يف قطاع التاأمني على 

احلريق وال�سطو والذي انخف�س من ١٠١.7 مليون ريال يف ٢٠١١م اإلى 76.3 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م. 

�شهد اإجمايل الأق�شاط املكتتبة ارتفاعًا يف عام ٢٠١3م لي�سل اإلى 6٢3.9 مليون ريال نظرًا لإرتفاع الإكتتاب يف قطاع التاأمني �سد ال�سطو واحلريق والتاأمني على 
املركبات التجارية. �سجل قطاع التاأمني على احلريق وال�سطو ارتفاعًا من 76.3 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م اإلى ١١9.١ مليون ريال يف عام ٢٠١3م بينما �سهد 

قطاع التاأمني على املركبات التجارية اإرتفاعًا من 8٢.9 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م اإلى ١٠٢.3 مليون ريال يف عام ٢٠١3م.

�شهد اإجمايل الأق�شاط املكتتبة اإرتفاعًا اإلى ٤٢٢.١ مليون ريال يف الفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م مقارنًة بـ 383.8 مليون ريال بنف�س الفرتة من 
عام ٢٠١3م ويعزى الرتفاع ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الرتفاع يف قطاع التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات. 

املتعلق  لكتيبها  وفقًا  خماطرها  تاأمني  باإعادة  تقوم  ال�شركة  اأن  حيث  بالتقرير  امل�شمولة  الفرتة  خالل  متباينة  تغيريات  امل�شندة  التاأمني  اإعادة  اأق�شاط  �شهدت 
باإ�سرتاتيجية اإعادة التاأمني حتى يت�سنى لها التقليل من خ�سائر خماطر التاأمني لديها. يف العام ٢٠١٢م ارتفع اأق�شاط التاأمني امل�شندة حيث اأن ق�شمًا كبريًا من 
الزيادة يف اأق�شاط التاأمني الطبي املكتتبة قد متت تغطيته عن طريق اإعادة التاأمني امل�شندة ويعزى الإنخفا�ش يف اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة يف عام ٢٠١3م 

اإلى تغيري اإتفاقيات اإعادة التاأمني لقطاع التاأمني الطبي اإلى نظام اإتفاقيات اإيقاف اخل�سائر.

ميثل دخل العمولة العمولت امل�شتلمة من معيدي التاأمني وقد ن�شت التفاقيات املوقعة على ن�شبة اإعادة التاأمني وهي مرتبطة باإجمايل الأق�شاط املكتتبة عن طريق 
الو�سطاء والوكالء واملنتجني.

التغيري يف  التاأمني ويعزى  التاأمني من معيدي  اإعادة  وثائق  واأتعاب ال�ستحواذ على  التاأمني  اإعادة  الو�ساطة من و�سطاء  اأتعاب  الأخرى  الدخل  تت�سمن م�سادر 
احل�سة اإلى اإرتفاع معدل التعامل مع معيدي التاأمني. اإنخف�س ر�سيد م�سادر الدخل الأخرى من ٥.9 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 3.١ مليون ريال يف عام 
٢٠١٢م و٢.8 مليون ريال يف عام ٢٠١3م ويعزى ذلك اإلى توقف دفع العمولة امل�ستلمة من جهة خارجية )جلف ورانتي( مقابل القيام باأعمالها يف اململكة العربية 
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ال�سعودية باأتعاب ثابتة. وقد توقف التعامل مع هذه اجلهة يف عام ٢٠١٢م نظرًا لأنها بداأت ت�سغيل عملياتها يف اململكة العربية ال�سعودية بنف�سها من خالل فرعها 
يف اململكة. يعزى الإرتفاع يف ر�سيد م�سادر الدخل الأخرى اإلى ٤.٠ مليون ريال يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م اإلى التعوي�س عن النفقات من �سركة �سيجنا.

يعزى الإنخفا�س يف خم�س�س الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها من عام ٢٠١٢م اإلى عام ٢٠١3م والن�سف الأول من عام ٢٠١٤م اإلى التح�سيل الفورري من 
العمالء. يتم اإحت�ساب خم�س�س الذمم املدينة امل�سكوك يف حت�سيلها ح�سب اللوائح ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد وح�سب ما ترى الإدارة فاإن ت�سوية واإقفال هذه 

الأر�سدة مع العمالء ل ينطوي على اأي خماطر.

تعود العمولة اخلا�سة ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الفائدة املحققة من الإيداعات لأجل. تقوم ال�سركة باإحت�ساب الدخل امل�ستحق بناًء على العائد الفعلي.

تتاألف امل�ساريف الإدارية والعمومية ب�سورة اأ�سا�سية من رواتب وخم�س�سات املوظفني.

تتمثل اأتعاب الفح�س والإ�سراف يف الر�سوم ال�سنوية الإلزامية ل�سركات التاأمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية والتي يتم ت�سديدها ملوؤ�س�سة النقد. 

�سكل )6-٢9(: قائمة الدخل ال�سامل لعمليات امل�ساهمني

اآلف الريالت

الإرتفاع/الإنخفا�سيف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

يونيو ٢٠١٤م
غري مراجعة

احل�سة من فائ�س / )عجز( 
عمليات التاأمني

)٥.3٠٠(١7.١٠٥)٢٥.96٠()7.٥٠٤(8.١١7)%٤٢3()%٢٠%()٢٥٢8(

دخل عمولت خا�سة على الودائع 
لأجل

٢٠٠٤٢٠6١73٢٤١97%٤%١١٠7)%39(

9٠%)٥8%(8%)٥٥٥()٢9٢()٤٤٢()١.٠٥7()98١(م�ساريف عمومية واإدارية

)٢٠٤%()٢٥7%()37١%(7.7٥9)7.٤73()٢٥.78٥(١6.٤68)6.٠8٢(الدخل /)اخل�سارة( قبل الزكاة

)٢١%()٤6%(٢9%)7٢6()9١7()١.١7٠()٢.١73()١.678(الزكاة

�سايف الدخل /اخل�سارة ال�ساملة 
لل�سنة

)7.7٥9(١٤.٢9٥)٢6.9٥٤()8.389(7.٠3٤)٢8٢%()٤89()%١8٤(

مداخيل �ساملة اأخرى

التغيري يف القيمة العادلة 
لال�ستثمارات املتاحة للبيع

--------

اإجمايل الدخل/ )اخل�سارة( 
ال�ساملة لل�سنة

)7.7٥9(١٤.٢9٥)٢6.9٥٤()8.389(7.٠3٤)%٢8٢%()٤89()%١8٤(

الأرباح/اخل�شائر لل�شهم الواحد

اإجمايل الدخل/ )اخل�سارة( 
ال�ساملة لل�سنة لل�سهم

)٠.78(١.٤3)٢.7٠()٠.8٤(٠.7٠)%٢8٢%()٤89()%١8٤(

امل�سدر: ال�سركة

يتعرب الدخل اأو اخل�سارة من عمليات التاأمني املحرك الأ�سا�سي للقوائم املالية للم�ساهمني.

يتعلق دخل العمولة اخلا�سة على الودائع لأجل بدخل الفوائد املحققة يف كل عام من الودائع لأجل ذات الفائدة املتحركة )حتت النقد وما يف حكمه( والودائع 
لأجل الق�سرية املدة.

انخف�ست  وقد  ٢٠١٢م  عام  يف  ريال  مليون   ١.١ اإلى  ٢٠١١م  عام  يف  ريال  مليون   ١.٠ من  طفيفًا  ارتفاعًا  للم�ساهمني  والإدارية  العمومية  امل�ساريف  �سهدت 
العمومية  امل�ساريف  �سهدت  الإدارة.  جمل�س  اأع�ساء  خم�س�سات  يف  النخفا�س  ب�سبب  ٢٠١3م  العام  يف  ريال  مليون   ٠.٤ اإلى  والإدارية  العمومية  امل�ساريف 
والإدارية للم�ساهمني اإرتفاعًا خالل الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م مقارنًة بنف�س الفرتة من عام ٢٠١3م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى 

الإرتفاع يف م�ساريف اجتماعات جمل�س الإدارة من ٢٤١ األف يف الن�سف الأول من عام ٢٠١3م اإلى ٤3٢ األف ريال �سعودي يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م.

م�ساريف الزكاة البالغ قدرها ٠.7 مليون ريال يف فرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف3٠ يونيو ٢٠١٤م )٠.9مليون يف 3٠ يونيو من عام ٢٠١3م( مت احت�سابها على 
اأ�سا�س ٢.٥% من الوعاء الزكوي. حت�سلت ال�سركة على �سهادة الزكاة النهائية لعام ٢٠٠8م و�سهادات زكاة موؤقتة لالأعوام من ٢٠٠9م وحتى ٢٠١3م نظرًا لعدم 

�سدور التقديرات النهائية لل�سنوات اخلم�س املذكورة حتى تاريخ 3٠ يونيو ٢٠١٤م.
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�سكل )6-٣٠( بيان قائمة الدخل الفنية

بيان دخل العمليات ح�سب فئة التاأمني ٢٠١١م )مراجعة(

اآلف الريالت
ال�سحن 
البحري

هياكل 
ال�سفن

املركبات 
اخلا�سة

املركبات 
التجارية

امل�سئولية 
العامة

تعوي�سات 
العمال

احلريق 
وال�سطو

احلوادث 
العامة

التاأمني 
الهند�سي

احلوادث 
العامة 

للمجموعات

احلوادث 
العامة 
لالأفراد

احلماية 
والإدخار 

للمجموعات

التاأمني 
الطبي 

الإجمايل

٢7.3١٤١٤.3٥33٢.6١989.999١9.3٤٥٤.3٢3١٠١.7١8٢7.9٢١٢6.8٢7١.٢8٥86.٥99١96.١3٤٥٤8.٤٤٤اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

�شايف الأق�شاط املكت�شبة 
)غري �ساملة فائ�س 

اخل�سارة(

3.١8٢٥٠33.٢998٢.٠7١7.٠663.٢٤١9.68٥٢.٢8٠١.7٤3١٥6٢١.١٢6١9٠.67333٤.٥76

8.٤67٢.7٥3٥٤١٢٠١.٤3٠3١٥١8.7٢٢٤.8١37.٠79333٤١.8١63.٠7٢٤8.978دخل عمولة مكت�سبة

398١68.٤٥6٢٥7.873--٢9.٠١٤٥٥.١9٠١.١٢١38١١.8٤١٤9666)6(9١7 �سايف املطالبات املتكبدة

٤.١86١.٤396.863١٢.8١8٢.٠3٠7١١١٤.١٥3١.٤١٥3.٥9٢١١9١7٤6١٤.6٠76٢.68٠م�ساريف عمولة متكبدة

الأق�شاط امل�شندة لفائ�ش 
اخل�سارة

6٥٤-٢٥3١.٥7٢١66٥8١.٥٢٤-3٠٠---7.٠8١١١.87٠

١٢.6١٠٥.١79٢.٤٠7١٠.89٠٥.١8٢٤.86٤369٥١.7993.6٠١٥١.١3١)3.٠66(٥.9٢٠١.37١فائ�ش الأق�شاط املكتتبة

املوؤ�سرات الرئي�سية

٥7.3%8٢.6%١3.9%١٤.8%9.٤%6.٤%8.١%9.٠%8٠.٢%٤8.٢%99.٤%99.٤%٠.3%١١.9%ن�سبة الإحتفاظ

�شايف الأق�شاط املكت�شبة 
كن�سبة من اإجمايل 

الأق�شاط املكتتبة

%١١.6%١٠٢.١%٠.٤%9٢.١%36.٥%7٥.٠%9.٥%8.٢%6.٢%١٢.١%٥8.١%٤7.١%9٢.٢%6١.٠

79.9%9١.8%3٥.3%٠.٠%٠.٠%٤.٥%٢١.7%٢٢.6%١٢.٠%١6.3%68.6%88.6%)١١.9%(3٥.9%موؤ�سر اخل�سارة ال�سافية

العمولة املكت�سبة كن�سبة 
من الأق�شاط امل�شندة

%3١%٥.٢9.٢%٢6.8%٢١.8%١٤.3%36.8%١%٢٠.٢8.8%٢8.٢%٢8.6%٥3.6%3٢.٠%9.٢٠%٠.9

م�ساريف العمولة كن�سبة 
من الأق�شاط املكتتبة

%١٥.3%١%١٠.٥%١٤.٢%٢١.٠%١٠.٠6.١%٤3.9%١%٥.١3.٤%9.3%١١%١٢.٠.3%7.١١.٤%٤

فائ�ش اكتتاب الأق�شاط 
كن�سبة من اإجمايل 

الأق�شاط املكتتبة

%٢١.7%9.6)%9.٢%١٤.٠%)٤6.8%٥٥.7%١٠.7%١8.6%١8.٢%١8.7%6٢%٢.٠7.3%١.8%9.3

بيان دخل العمليات ح�سب فئة التاأمني ٢٠١٢م )مراجعة(

اآلف الريالت
ال�سحن 
البحري

هياكل 
ال�سفن

املركبات 
اخلا�سة

املركبات 
التجارية

امل�سئولية 
العامة

تعوي�سات 
العمال

احلريق 
وال�سطو

احلوادث 
العامة

التاأمني 
الهند�سي

احلوادث 
العامة 

للمجموعات

احلوادث 
العامة 
لالأفراد

احلماية 
والإدخار 

للمجموعات

التاأمني 
الطبي 

الإجمايل

٢9.3٠٠8.١٤٠٢١.8١٢8٢.88٢١٠.3٠7٤.88876.٢89٢8.966٤6.١77٢.3٠١٥6.793٢٥٠.٠٥6٥67.9١7اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

�شايف الأق�شاط املكت�شبة 
)غري �ساملة فائ�س 

اخل�سارة(

3.6٢٢٤8٢6.3٢78٢.9٠96.٠٤33.٤9٤7.7٤8٢.٠١١١.67١3٥9١9١9١٥9.٤39٢9٤.٥9٠

١٠.٥7٢٢.١89٥7١٤١١.39١٥٥9١9.8936.٤٢8١٠.66978٢٢١.86٥3.٢٤3٥7.79٠ دخل عمولة مكت�سبة

٢9٠١٢3.7٠٢٢٠6.٢٥9--١9٥6.867٤89٥7٥)١٥8(٢.3٢٤٤١9.3٤٤٥٢.٥٢8�سايف املطالبات املتكبدة

3.883666٤.٢96١١.٥7٥١.6١37١١١3.٠7٤١.٢6٢٤.77٠٢6٢٠7٠3١3.٤89٥6.3٠٢م�ساريف عمولة متكبدة

الأق�شاط امل�شندة لفائ�ش 
اخل�سارة

793-٤٥9١.7٢٤١٠7733.٠٠7-678---6.٠١٠١٢.8٥١

7.١9٤١.٥68٢.٢8٤١7.١٢3٥.87٢3.٠7٥٤.6936.6896.3١78793١.79١١9.٤8١76.968فائ�ش الأق�شاط املكتتبة

املوؤ�سرات الرئي�سية
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بيان دخل العمليات ح�سب فئة التاأمني ٢٠١٢م )مراجعة(

اآلف الريالت
ال�سحن 
البحري

هياكل 
ال�سفن

املركبات 
اخلا�سة

املركبات 
التجارية

امل�سئولية 
العامة

تعوي�سات 
العمال

احلريق 
وال�سطو

احلوادث 
العامة

التاأمني 
الهند�سي

احلوادث 
العامة 

للمجموعات

احلوادث 
العامة 
لالأفراد

احلماية 
والإدخار 

للمجموعات

التاأمني 
الطبي 

الإجمايل

٥٥.٢%73.6%١٤.3%٢٠.٠%١8.9%٥.١%7.6%9.7%7١.٢%٤٤.7%99.3%99.١%٠.٥%١٢.8%ن�سبة الإحتفاظ

�شايف الأق�شاط املكت�شبة 
كن�شبة من اإجمايل الأق�شاط 

املكتتبة

%٠%١٢.٤.6%١٢٠.7%٥%١٠٠.٠8.6%7١٠.٢%١.٥%6.9%3.6%١٥.6%١7.8%١3.٥%63.8%٥١.9

73.٢%8٠.6%3١.٥%٠.٠%٠.٠%٥7.9%٢٤.3%١٤٤.8%٥.7%)٢.7%(6٤.8%7٤.8%7.٤%8٢.١%موؤ�سر اخل�سارة ال�سافية

العمولة املكت�سبة كن�سبة من 
الأق�شاط امل�شندة

%٢%٤١.٤7.٢%٠7.7%٢٥.7%٢٤.٤%39.7%٢8.9%٢٤%٢٤.٠.3%٤١.9%٥٤.٤%3٤%٢.٠.9%٢٢.7

م�ساريف العمولة كن�سبة 
من الأق�شاط املكتتبة

%١3.3%8.١%٢9.7%١٥%١٤.٠.6%١%١٤.٥7.١٠%٤.٤%١.3%٢%١١.٤.7%٥.٤%١٠.٤%9.9

فائ�ش اكتتاب الأق�شاط 
كن�شبة من اإجمايل الأق�شاط 

املكتتبة

%٢٤.6%١9.3%٢٠%١٠.٥.7%٥7.٠%6٢.9%6.٢%٢3.١%١3.7%38.٥%٢8.7%٢6.٤%7.8%١3.6

بيان دخل العمليات ح�سب فئة التاأمني ٢٠١٣م )مراجعة(

اآلف الريالت
ال�سحن 
البحري

هياكل 
ال�سفن

املركبات 
اخلا�سة

املركبات 
التجارية

امل�سئولية 
العامة

تعوي�سات 
العمال

احلريق 
وال�سطو

احلوادث 
العامة

التاأمني 
الهند�سي

احلوادث 
العامة 

للمجموعات

احلوادث 
العامة 
لالأفراد

احلماية 
والإدخار 

للمجموعات

التاأمني 
الطبي 

الإجمايل

٢3.٠366.3٤٢٢٠.9٢٠١٠٢.٢88١3.6٤8٥.٢٠9١١9.١3٠3٥.83٢38.366١.7٤٢١٤7.٤٤٤٢٤9.9796٢3.9٥٠اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

�شايف الأق�شاط املكت�شبة )غري 
�ساملة فائ�س اخل�سارة(

3.٠7٥39٢١.٢9٤9٤.6٤١6.76١٤.٠٥67.٢٥9٢.٠7٤١.٥68367٢١.٠77٢٢7.833369.67٤

8.٢٤٢١.٥98٥9١3٢98٥٥8٢١7.١٤٠6.٢٢٢8.٥866٠76٢.86١7.٤73٥٤.٤93 دخل عمولة مكت�سبة

٢8٠٢١8.39١3١١.7٠7-3978.٢٤٠١.٥١٥١.٠٠6٢٠)388(٤١٤١١3.9١٢67.9١8�سايف املطالبات املتكبدة

3.3٢8٤3٤٢.88٥١٢.889١.١٤١7٠8١١.33٤١.٢٠٥3.7٠٤٢3١١١.٠١9١٥.67٤٥٤.٥٥٤م�ساريف عمولة متكبدة

١٠.٥89١6.8٤7---8٠6-٤٥3٢.٢٠7١٢879١.833-7٥3الأق�شاط امل�شندة لفائ�ش اخل�شارة

٤١.٠٥9)9،٥٤9(6.8٢١١.٢٠٢٤.١٠٤١١.٥796.86٥3.٤63٢.99١٥.٥7٥٤.6387٢37٢.639فائ�ش الأق�شاط املكتتبة

املوؤ�سرات الرئي�سية

63.٠%98.٤%١٤.١%١8.8%١9.١%٥.8%6.١%٥.٤%7١.3%٤٢.٠%99.6%99.١%٠.٥%١٢.١%ن�سبة الإحتفاظ

�شايف الأق�شاط املكت�شبة كن�شبة 
من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

%١3.3%٠.6%١٠١.9%9٢.3%٤9.٥%78.٠%6.٥%١.8%١%٢١.١%٤.١6.١٤.٥%١%9٥%١.١9.٢

88.3%١٠٠.6%٢6.٠%٠.٠%٥.٤%١3٢.٠%73.١%١٥١.9%١٠.٠%)٥.9%(73.6%66.8%3.7%١7.8%موؤ�سر اخل�سارة ال�سافية

العمولة املكت�سبة كن�سبة من 
الأق�شاط امل�شندة

%٤٠.7%٢٥.3%3١.6%3١٢.٤%٤.١%38.9%١%١٥.٢8.٢%٥3.8%٤3.٤٤%٥١.٤%١.7%١89.6%٢3.6

م�ساريف العمولة كن�سبة من 
الأق�شاط املكتتبة

%١٤.٤%6.8%١3.8%١٢.6%8.١%٤3.6%9.٥%3.٤%9.7%١3.3%٥.3%١3.7%6.3%8.7

فائ�ش اكتتاب الأق�شاط كن�شبة 
من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

%٢9.6%١8.9%١9.6%١١.3%٥٠.3%66.١٥%٢.٥%٥.6%٥٢.٥%٤١.٥%١٢.١%3٥.٤)%3.8(%6.6
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بيان دخل العمليات )قائمة الدخل الفنية( ح�سب فئة التاأمني – الن�سف الأول٢٠١٤م )غري مراجعة(

اآلف الريالت
ال�سحن 
البحري

هياكل 
ال�سفن

املركبات 
اخلا�سة

املركبات 
التجارية

امل�سئولية 
العامة

تعوي�سات 
العمال

احلريق 
وال�سطو

احلوادث 
العامة

التاأمني 
الهند�سي

احلوادث 
العامة 

للمجموعات

احلوادث 
العامة 
لالأفراد

احلماية 
والإدخار 

للمجموعات

التاأمني 
الطبي 

الإجمايل

١٢.9٢٥٢.3689.77٠78.١9٢7.8٠63.978١٠٠.٢63١١.٤٥7٢3.٥38١6٢7٤.63١١66.98١٤٢٢.٠77اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

�شايف الأق�شاط املكت�شبة )غري 
�ساملة فائ�س اخل�سارة(

١٤٥٤١78.96٢٥٤.٠973.٢٠6٢.38٥٢.73٤١.٠٢٢١.٠8٢١٢8١١.7١٥١٤٠.66٢٢١7.٤67

١3٥٢٥٢٠.973-٤.٠776٢93١٤8١.١79٥6٠7.٠79٢.78٢٤.٢٢٠٢٠9 دخل عمولة مكت�سبة

٤36١١6.377١66.٢٤٤-٥.٤٠936.٥8٥١.٤3٠٥٢٢3.١١٠679٥٥69)3(١.٠7٤�سايف املطالبات املتكبدة

٥١٢7.8٠8٢8.٠٠7-١.6٠3١8٠١.١686.99٤١.٢8٠٥87٥.١9٠٥٤٠٢.١٠٤٤٢م�ساريف عمولة متكبدة

الأق�شاط امل�شندة لفائ�ش 
اخل�سارة

٤89-٢١٢١.7١7١٠١٥8١.٥١7-٤٢8---٤.٠9٢8.6١٤

٢.٥8٥٢.٢١3٢86١9٠3١٢.٤١١3٥.٥7٥)3(٢.36٤٤7٠٢.١٤٤8.8٤9١.٥7٤١.778فائ�ش الأق�شاط املكتتبة

املوؤ�سرات الرئي�سية

6٤%١٠٠%٥٠%٢9%39%٥%9%٤%67%٥8%١٠٠%98%١%١3%ن�سبة الإحتفاظ

�شايف الأق�شاط املكت�شبة كن�شبة 
من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

%١%١١%9٢%69%٤١%6٠%3%9%٥%79%٢٠%37%8٥٢%٤

8٠%83%٢٥%٠.٠%7%8٥%66%٢٥6%٢٢%٤6%7٠%63%)١9%(١١3%موؤ�سر اخل�سارة ال�سافية

العمولة املكت�سبة كن�سبة من 
الأق�شاط امل�شندة

%36%٢7%١9%١9%36%٤3%7%٢7%١9%٢%٢١٢%6%١٤%٤

م�ساريف العمولة كن�سبة من 
الأق�شاط املكتتبة

%١٢%8%١٢%9%١6%٥%٥%١٥%9%٢6%6%٥%١١%7

فائ�ش اكتتاب الأق�شاط كن�شبة 
من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة

%١8%٢%٠%٤٥%٢٠%١١%٢٢%٢٠3%9%١77%١6%١9%7%8

امل�سدر: ال�سركة

انخف�ست ن�سبة الإحتفاظ من ٥7.3% يف عام ٢٠١١م اإلى ٥٥.٢% يف عام ٢٠١٢م ثم اإرتفعت اإلى 63.٠% يف عام ٢٠١3م ويعزى هذا التقلب اإلى احلركة يف 
ن�سبة الحتفاظ يف قطاع التاأمني الطبي ب�سبب التفاقية املوقعة مع �سيجنا يف عام ٢٠١٢م. نتج عن اإتفاقية وقف اخل�سائر املوقعة مع �سيجنا يف عام ٢٠١٢م اإلى 
اإنخفا�ش يف اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة واإرتفاع يف ن�شبة الإحتفاظ. يعود الرتفاع يف ن�شبة الحتفاظ يف عام ٢٠١3م اإلى الزيادة يف ن�سبة الحتفاظ لقطاع 

التاأمني الطبي التي بلغت 98.٤% يف نف�س العام.

اإنخف�ش �شايف الأق�شاط املكت�شبة كن�شبة يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة من 6١.٠% يف عام ٢٠١١م اإلى ٥١.9% يف عام ٢٠١٢م ويعزى ذلك اإلى الن�سبة املنخف�سة 
يف قطاع التاأمني الطبي حيث قررت ال�سركة خف�س وثائق التاأمني غري املربحة يف قطاع التاأمني الطبي يف نف�س العام. الإنخفا�س يف عام ٢٠١٢م اأعقبه ارتفاع اإلى 
٥9.٢% يف عام ٢٠١3م نظرًا لتوقيع اتفاقية وقف اخل�شائر مع �شيجنا والتي نتج عنها اإنخفا�ش يف اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة واإرتفاع يف �شايف اأق�شاط التاأمني 

املكت�شبة كن�شبة من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة.

ارتفع فائ�س اكتتاب التاأمني من 9.3% يف عام ٢٠١١م اإلى ١3.6% يف عام ٢٠١٢م نظرًا للتح�سن يف فائ�س الكتتاب يف قطاع التاأمني الطبي ثم عاد لالنخفا�س 
اإلى 6.6% يف عام ٢٠١3م نظرًا لالرتفاع يف الحتياطيات مبقدار 6.3 مليون ريال يف الق�سم العام و١٠.٢ مليون ريال يف القطاع الطبي مدفوعًا بالرتفاع يف 

الحتياطيات ح�سب و�سف اخلبري الكتواري لل�سركة.
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األقساط 1   2   2

يبني اجلدول التايل اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف ال�شنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-٣١( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القطاعات

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢7.3١٤٢9.3٠٠٢3.٠36١٢.9١8١٢.9٢٥ال�سحن البحري

١٤.3٥38.١٤٠6.3٤٢٢.٢78٢.368هياكل ال�سفن

3٢.6١9٢١.8١٢٢٠.9٢٠١3.١٤79.77٠املركبات اخلا�سة 

89.9998٢.88٢١٠٢.٢88٥9.٤7678.١9٢املركبات التجارية

١9.3٤٥١٠.3٠7١3.6٤88.٠٤37.8٠6امل�سئولية العامة

٤.3٢3٤.888٥.٢٠9٤.٢8٢3.978تعوي�سات العمال

١٠١.7١876.٢89١١9.١3٠١٠٢.٥83١٠٠.٢63احلريق وال�سطو

٢7.9٢١٢8.9663٥.83٢٢١.١8٤١١.٤٥7احلوادث العامة

٢6.8٢7٤6.١7738.366١8.68٠٢3.٥38التاأمني الهند�سي

١.٢8٥٢.3٠١١.7٤٢8٥9١6٢احلوادث العامة للمجموعات

8٥١٤97احلوادث العامة لالأفراد

6.٥996.7937.٤٤٤٤.١١3٤.63١احلماية والإدخار

١96.١3٤٢٥٠.٠٥6٢٤9.979١36.٢١8١66.98٠التاأمني الطبي 

٥٤8.٤٤٤٥67.9١76٢3.9٥٠383.79٠٤٢٢.٠77املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

�سكل )6- ٣٢( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القطاعات )%(

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

3%3%٤%٥%٥%ال�سحن البحري

١%١%١%١%3%هياكل ال�سفن

٢%3%3%٤%6%املركبات اخلا�سة 

١9%١٥%١6%١٥%١6%املركبات التجارية

٢%٢%٢%٢%٤%امل�سئولية العامة

١%١%١%١%١%تعوي�سات العمال

٢٤%٢7%١9%١3%١9%احلريق وال�سطو

3%6%6%٥%٥%احلوادث العامة

٥%٥%6%8%٥%التاأمني الهند�سي

٠%٠%٠%٠%٠%احلوادث العامة للمجموعات

٠%٠%٠%٠%٠%احلوادث العامة لالأفراد

١%١%١%١%١%احلماية والإدخار

٤٠%3٥%٤٠%٤٤%36%التاأمني الطبي 

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة
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بلغ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة 6٢٤.٠ مليون ريال يف عام ٢٠١3م من ح�سيلة ١8.99٤ وثيقة تاأمني مقارنًة بـ ٥67.9 مليون ريال يف ٢٠١٢م وهي ح�سيلة 79٢.٢٢ 
وثيقة تاأمني. بلغ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة ٥٤8.٤ مليون ريال يف عام ٢٠١١م وهي ح�سيلة 36.6٢١ وثيقة تاأمني . يعزى الإرتفاع التدريجي يف اإجمايل الأق�شاط 
املكتتبة والإنخفا�س يف عدد وثائق التاأمني خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير اإلى تركيز ال�سركة على الوثائق ذات الربحية والتخل�س من الوثائق غري املربحة. بلغ 
اإجمايل الأق�شاط املكتتبة ٤٢٢ مليون ريال يف الن�سف الأول املنتهي يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م وهو اأعلى من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف نف�ش الفرتة من عام ٢٠١3م 

والذي بلغ 383.7 مليون ريال. 

تركز اإجمايل الأق�شاط املكتتبة ب�شورة رئي�شية يف قطاع التاأمني الطبي وتاأمني املركبات التجارية والتاأمني على احلريق وال�شطو، وقد اأ�شهمت هذه القطاعات 
٢٠١3م و7٢% يف عام ٢٠١٢م و7١% يف عام ٢٠١١م بينما بلغ اإجمايل الأق�شاط املكتتبة  الثالثة جمتمعة بن�سبة 76% من املجموع الكلي لالأق�شاط املكتتبة عام 

للقطاعات الثالث 8٥% يف الفرتة املنتهية يف 3٠ يونيو٢٠١٤م مقارنًة بن�سبة 8١% لنف�س الفرتة من عام ٢٠١3م. 

اأ�سهم قطاع التاأمني الطبي بن�سبة ٤٠% من املجموع الكلي لالأق�شاط املكتتبة و٥7.9% من �شايف الأق�شاط املكت�شبة يف الفرتة بني عامي ٢٠١١م و٢٠١3م. مثل 
اإجمايل الأق�شاط املكتتبة من املركبات اخلا�شة والتجارية ٢٠.٠% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة يف الفرتة بني ٢٠١١م و٢٠١3م.

ميثل قطاع التاأمني الطبي امل�شاهم الأكرب يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة خالل فرتة التقرير وقد �شهد هذا القطاع ارتفاعًا من ١96.١ مليون ريال يف عام ٢٠١١م 
اإلى ٢٥٠.٠ مليون ريال يف عام ٢٠١٢م مدفوعًا باأعمال التاأمني اجلديدة مع عمالء ال�شركات والأعمال املحالة من �شركة �شيجنا. ظل اإجمايل الأق�شاط املكتتبة 
من قطاع التاأمني الطبي م�ستقرًا خالل عام ٢٠١3م بينما اإرتفع اإلى ١67 مليون ريال يف الن�سف الأول من ٢٠١٤م مقارنًة مببلغ ١36.٢مليون ريال يف الن�سف 

الأول من عام ٢٠١3م ويعزى الإرتفاع ب�سورة رئي�سية اإلى اإ�ستقطاب وثائق جديدة من بع�س كبار العمالء.

انخف�ش اإجمايل الأق�شاط املكتتبة بقطاع التاأمني �شد احلريق وال�شطو من ١٠١.7 مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى 76.3 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م ويعزى ذلك 
اإلى التخل�س من الوثائق امل�سببة للخ�سائر يف عام ٢٠١٢م. اإرتفع اإجمايل الأق�شاط املكتتبة بقطاع التاأمني �شد احلريق وال�شطو من ١١9.١ مليون ريال مدفوعًا 
بالرتفاع يف حجم الأعمال مع عمالء معينني يف املنطقة ال�شرقية من اململكة العربية ال�شعودية. اإنخف�ش اإجمايل الأق�شاط املكتتبة بقطاع التاأمني �شد احلريق 

وال�سطو ب�سورة طفيفة ليبلغ ١٠٠.3 مليون ريال يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م مقارنًة مببلغ ١٠٢.6 مليون ريال يف الن�سف الأول من عام ٢٠١3م.

اأ�سهم قطاع التاأمني على املركبات اخلا�سة مببلغ 8٢.9 مليون ريال يف ٢٠١٢م مقارنًة مببلغ 9٠.٠ مليون ريال يف ٢٠١١م ويعزى النخفا�س اإلى عدم جتديد وثائق 
التاأمني امل�شببة للخ�شائر من قطاع الأفراد والرتكيز على العمالء من قطاع ال�شركات مما نتج عنه ارتفاع يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة اإلى ١٠٢.3 مليون ريال يف 
٢٠١3م. �شهد اإجمايل الأق�شاط املكتتبة بقطاع التاأمني على املركبات التجارية ارتفاعًا من ٥9.٥ مليون ريال يف الن�سف الأول من عام ٢٠١3م ليبلغ 78.٢مليون 

ريال كما يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م.

املنخف�ش من  والقدر  ال�شادرة  الوثائق  الكبري من  للعدد  املكت�شبة نظرًا  الأق�شاط  ن�شبة عالية من �شايف  الطبي  والتاأمني  املركبات  التاأمني على  �شكل قطاعي   
الأق�شاط امل�شندة ب�شبب القيمة املنخف�شة للمطالبات الفردية.

ن�شبة  الأق�شاط املكتتبة وكرب  اإجمايل  اإلى  الأق�شاط املكت�شبة  البحري قدرا منخف�شا من ن�شبة �شايف  التاأمني  التاأمني على احلريق وال�شطو وقطاع  �شجل قطاع 
الأق�شاط امل�شندة ملعيدي التاأمني حيث اأن املطالبات يف هذين القطاعني تتميز بكرب قيمتها وقلة تكرار حدوثها.

يبني اجلدول التايل م�شاهمة خمتلف قنوات البيع يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة:

�سكل )6-٣٣( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القنوات

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢83.3٢٢٢8٥.٠٤٠3٢٥.٢١8١٢٥.٤77١3٤.666املبيعات املبا�سرة

٥6.7٠633.7١9٢3.٤٤٥٢٠.٠9١8.8٠٤الوكالء

٢٠8.٤١6٢٤9.١٥8٢7٥.٢87٢38.٢٢٢٢78.6٠7الو�سطاء

٥٤8.٤٤٤٥67.9١76٢3.9٥٠383.79٠٤٢٢.٠77الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير ظلت املبيعات املبا�شرة هي القناة ذات الن�شيب الأكرب يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة حيث اأ�شهمت بن�شبة ٥٢% و٥٠% و٥٢% يف عام 
٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م على التوايل، كما �سكلت املبيعات املبا�سرة ما ن�سبته 3٢% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة خالل الن�شف الأول املنتهي يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م 
مقارنًة بـ 33% يف نف�س الفرتة من عام ٢٠١3م. بلغت ن�شبة اإجمايل الأق�شاط املكتتبة عن طريق الو�شطاء يف الن�شف الأول املنتهي يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م حوايل %66 

من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة.
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تتمركز عمليات �سايكو يف اأربعة مناطق جغرافية كبرية حتديدًا املنطقة الو�سطى واملنطقة ال�سرقية واملنطقة الغربية ومنطقة الق�سيم وتعترب املنطقة الو�سطى 
هي امل�شاهم الأكرب يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة. 

يو�شح اجلدول التايل م�شاهمة خمتلف املناطق يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة.

�سكل )6-٣٤( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب املناطق

اآلف الريالت

يف ٣٠ يونيو يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

66%7١%8٢%87%املنطقة الو�سطى

٢7%٢3%8%8%املنطقة ال�سرقية

6%٥%9%3%املنطقة الغربية

١%١%١%٢%منطقة الق�سيم

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

87% و8٢% و7١% يف عام ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م على التوايل. �سهدت ن�سبة م�ساهمة املنطقة  بلغت م�شاهمة املنطقة الو�شطى يف اإجمايل الأق�شاط املكتتبة 
الو�سطى تراجعًا اإلى 66% يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م نظرا للتو�شع الكبري يف الأق�شاط املكتتبة يف املنطقة ال�شرقية خ�شو�شًا فيما يتعلق بقطاع التاأمني على 

احلريق وال�سطو.

 األقساط المسندة حسب القطاعات 2   2   2

ينب اجلدول التايل اأق�شاط التاأمني امل�شندة ح�شب القطاعات لل�شنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ 
يونيو ٢٠١3م و٢٠١٤م.

�سكل )6- ٣5( االأق�شاط امل�شندة ح�شب القطاعات )باإ�شتثناء فائ�س اخل�شارة(

اآلف الريالت

ال�سنة املالية املنتهية يف
 ٣١ دي�سمرب

ال�سنة املالية املنتهية يف
 ٣٠ يونيو

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢٤.٠٥7٢٥.٥٥6٢٠.٢٤٠١١.٢86١١.٢٥8ال�سحن البحري

١٤.3٠78.١٠٢6.3١3٢.٢٥٥٢.3٥3هياكل ال�سفن

٢٠3٢٠٥١88١3٠١6١املركبات اخلا�سة 

٥٥٠٥٤83873٢8٢٥٠املركبات التجارية

١٠.٠١7٥.7٠٢7.9٢٠٤.36٤3.3١3امل�سئولية العامة

8٥7١.٤٠8١.٤97١.٤9٠١.3١3تعوي�سات العمال

9٢.6٠768.8٥٥١١٢.69397.67٠96.3١8احلريق وال�سطو

٢٥.6٥١٢6.7٥٥33.63٠٢٠.٠38١٠.٤33احلوادث العامة

٢٥.٠97٤3.83736.١٤٠١7.893٢٢.369التاأمني الهند�سي

99 ١.١6٤١.866١.٤٠97٠١احلوادث العامة للمجموعات

٥ 7٤١١7احلوادث العامة لالأفراد

٢.3٢٤ ٥.68١٥.8٢٠6.3973.٤7٤احلماية والإدخار

٥7٤ 3٤.٠7١6٥.89٢3.9٤٢3.6٠٠التاأمني الطبي 

١٥٠.77٠ ٢3٤.٢68٢٥٤.٥٥٠٢3٠.768١63.٢36املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة



89

�سكل )6- ٣6( االأق�شاط امل�شندة ح�شب القطاعات )باإ�شتثناء فائ�س اخل�شارة( )%(

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

7%7%9%١٠%١٠%ال�سحن البحري

٢%١%3%3%6%هياكل ال�سفن

٠%٠%٠%٠%٠%املركبات اخلا�سة 

-١%٠%٠%٠%٠%املركبات التجارية

٢%3%3%٢%٤%امل�سئولية العامة

١%١%١%١%٠%تعوي�سات العمال

6٤%6٠%٤9%٢7%٤٠%احلريق وال�سطو

7%١٢%١٥%١١%١١%احلوادث العامة

١٥%١١%١6%١7%١١%التاأمني الهند�سي

٠%٠%١%١%٠%احلوادث العامة للمجموعات

٠%٠%٠%٠%٠%احلوادث العامة لالأفراد

٢%٢%3%٢%٢%احلماية والإدخار

٠%٢%٢%٢6%١٥%التاأمني الطبي 

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

برنامج �سايكو لإعادة التاأمني عبارة عن خليط من فئتني من اتفاقيات التاأمني الن�سبي وغري الن�سبي متممة بحماية تاأمني اختياري. يتم التفاو�س على ترتيبات 
اإعادة التاأمني يف �سهر مايو/يونيو من كل عام حيث يبداأ �سريان الإتفاقيات يف ٠١ يوليو من كل عام وت�سمرت حتى 3٠ يونيو من العام التايل.

اللجنة التنفيذية هي امل�سئولة عن اإتخاذ القرارات املتعلقة باملخاطر املحتفظ بها لكل قطاع من قطاعات التاأمني. 

�سكل )6-٣7( معدلت الإ�سناد )%(

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

87%87%88%87%88%ال�سحن البحري

99%99%١٠٠%١٠٠%١٠٠%هياكل ال�سفن

٢%١%١%١%١%املركبات اخلا�سة 

٠%١%٠%١%١%املركبات التجارية

٤٢%٥٤%٥8%٥٥%٥٢%امل�سئولية العامة

33%3٥%٢9%٢9%٢٠%تعوي�سات العمال

96%9٥%9٥%9٠%9١%احلريق وال�سطو

9١%9٥%9٤%9٢%9٢%احلوادث العامة

9٥%96%9٤%9٥%9٤%التاأمني الهند�سي

6١%8٢%8١%8١%9١%احلوادث العامة للمجموعات

7١%8١%8١%8٠%8٥%احلوادث العامة لالأفراد

٥٠%8٤%86%86%86%احلماية والإدخار

٠%3%٢%٢6%١7%التاأمني الطبي 

36%٤3%37%٤٥%٤3%املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة
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ارتفعت ن�سبة الإ�سناد من ٤٢.7% يف عام ٢٠١١م اإلى ٤٤.8% يف عام ٢٠١٢م ويعزى ذلك لالإرتفاع يف ن�سبة الإ�سناد يف قطاع التاأمني الطبي. �سكلت قطاعات 
التاأمني �سد احلريق وال�سطو والتاأمني البحري والهند�سي واحلوادث العامة القطاعات الرئي�سية ذات الن�سب العالية من الإ�سناد خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير 
وذلك نظرًا لطبيعتها ون�سبة تكرار املطالبات فيها. �سكلت قطاعات التاأمني �سد احلريق وال�سطو وال�سحن البحري والتاأمني على هياكل ال�سفن والتاأمني الهند�سي 

واحلوادث العامة يف العام ٢٠١3م ن�سب اإ�سناد بلغت 9٥% و88%و١٠٠% و9٤% و%96.

�سجل قطاع التاأمني الطبي ن�سب اإ�سناد قدرها ١7%و٢6% و٢% و ٠% يف ال�سنوات ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 3٠ يونيو من عام 
٢٠١٤م ويعزى النخفا�س يف ن�سب الإ�سناد اإلى تغيري اتفاقيات اإعادة التاأمني لالأعمال املحالة من �سيجنا اإلى اتفاقيات وقف اخل�سائر يف القطاع املذكور.

�سكل )6- ٣8( اأق�شاط فائ�س اخل�شارة امل�شندة ح�شب القطاعات 

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٤89 6٢٥7937٥3٤9٠ال�سحن البحري

-----هياكل ال�سفن

٢١٢ ٥٤3٤٥9٤٥3٢8٤املركبات اخلا�سة 

١.7١7 ١.٢73 ١.٥7٢١.7٢٤٢.٢٠7املركبات التجارية

١٠١ ١66١٠7١٢88١امل�سئولية العامة

٥8 ٥87379٥9تعوي�سات العمال

١.٥١7 ١.٢9٠ ١.٥٢٤3.٠٠7١.833احلريق وال�سطو

-----احلوادث العامة

٤٢8 ٢86 3٠٠6788٠6التاأمني الهند�سي

-----احلوادث العامة للمجموعات

-----احلوادث العامة لالأفراد

-----احلماية والإدخار

٥.٤٤٠٤.٠9١ 7.٠8١6.٠١٠١٠.٥89التاأمني الطبي

8.6١3 9.٢٠3 ١١.87٠١٢.8٥١١6.8٤7املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

يتمثل فائ�س اخل�سارة ب�سورة رئي�سية يف فائ�س اخل�سارة املتعلق برتتيببات التاأمني الطبي والتي �سجلت اإنخفا�سًا طفيفًا اإلى 6.٠ مليون ريال يف ٢٠١٢م من ١.7 
مليون ريال يف عام ٢٠١١م. اإرتفع ق�سط فائ�س اخل�سارة لقطاع التاأمني الطبي ليبلغ ١٠.6 مليون ريال يف العام ٢٠١3م مدفوعًا بالزيادة يف عدد املطالبات من 
3٥6.8٥٥ مطالبة يف عام ٢٠١٢م اإلى ٤١8.٠6٤ مطالبة يف عام ٢٠١3م. اإنخف�س فائ�س اخل�سارة للمطالبات امل�سندة يف القطاع الطبي اإلى ٤.١ مليون ريال 
يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م مقارنًة مببلغ ٥.٤ مليون ريال يف الن�سف الأول من عام ٢٠١3م. ويعزى الإنخفا�س اإلى الإنخفا�س يف عدد املطالبات املدفوعة 
خالل الفرتة حيث اإنخف�ست اإلى ١7٤.٥٠٤ مطالبة مقارنًة بعدد 66.798 مطالبة يف الن�سف الأول من عام ٢٠١3م. مت اإمت�شا�ش فائ�ش اخل�شارة يف الأق�شاط 

بامل�ساريف امل�سرتدة من �سيجنا والبالغ قدرها ٤ مليون ريال مبوجب اتفاقية وقف اخل�سائر. 



9١

�سكل )6- ٣9( �شايف االأق�شاط املكت�شبة 

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

96٤ ٢.٥٥7٢.8٢9٢.3٢٢١.٢9١ال�سحن البحري

١7 ٥٠٤839٢٠هياكل ال�سفن

8.7٥٠ ١٠.3٥٠ 3٢.7٥6٢٥.868٢٠.8٤١املركبات اخلا�سة 

٥٢.38٠ ٤٢.9٤3 8٠.٤998١.١8٥9٢.٢٥3املركبات التجارية

3.١٠٥ 3.١69 6.9٠٠٥.93٥6.633امل�سئولية العامة

٢.3٢7 ٢.٢9٠ 3.١833.٤٢١3.987تعوي�سات العمال

 ١.٢١8 ٢.٢١6 8.١6١٤.7٤١٥.٤٢٥احلريق وال�سطو

١.٠٢٢ 968 ٢.٢8٠٢.٠١١٢.٠7٤احلوادث العامة

6٥٤ 66٢ ١.٤٤399376٢التاأمني الهند�سي

١٢8 ١88 ١٥63٥9367احلوادث العامة للمجموعات

١ ٢ ٢١٢احلوادث العامة لالأفراد

١.7١٥ ٥93 ١.١٢69١9١.٠77احلماية والإدخار

١36.٥7٠ ١٠٠.١٤٤ ١83.٥9٢١٥3.٤٢9٢١7.٠٤٤التاأمني الطبي 

٢٠8.8٥١ ١6٤.836 3٢٢.7٠6٢8١.7393٥٢.8٢7املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

انخف�شت الأق�شاط املكت�شبة اإلى ٢8١.7 مليون ريال يف عام ٢٠١٢م من 3٢٢.7 مليون ريال يف عام ٢٠١١م ويعزى ذلك اإلى النخفا�ش يف �شايف الأق�شاط املكت�شبة 
لقطاع التاأمني الطبي. يف نف�ش الفرتة انخف�ش �شايف الأق�شاط املكت�شبة يف قطاع التاأمني الطبي من ١83.6 مليون ريال اإلى ١٥3.٤ مليون ريال ويعزى ذلك اإلى 

النخفا�ش يف ن�شاط التاأمني من عمالء كبار يف قطاع ال�شركات.

ارتفع �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة اإلى 3٥٢.8 مليون ريال يف عام ٢٠١3م ويعزى ذلك اإلى الرتفاع يف �شايف الأق�شاط املكت�شبة لقطاع التاأمني الطبي ويعزى 
ذلك اإلى النخفا�ش يف الأق�شاط امل�شندة بالقطاع مبوجب اتفاقيات وقف اخل�شائر. يعزى الرتفاع يف قطاع التاأمني على املركبات التجارية ما بني العام ٢٠١٢م 

و٢٠١3م والبالغ قدره ١١.١ مليون ريال اإلى الرتفاع يف اأعمال التاأمني من عمالء ال�سركات حيث اأن ال�سركة ركزت على الأعمال الرابحة من قطاع ال�سركات.

ارتفع �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة يف الن�شف الأول من عام ٢٠١٤م اإلى ٢٠8.9 مليون ريال مقارنًة مببلغ ١6٤.8 مليون ريال يف الن�سف الأول من عام ٢٠١3م 
ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الرتفاع يف قطاع التاأمني الطبي البالغ قدره 36.٤ مليون ريال مدفوعًا بالإنخفا�س يف تكاليف اعادة التاأمني يف اأعقاب توقيع 

اتفاقية وقف اخل�سائر.

معيدو التأمين 3   2   2

خماطر �سايكو موزعة على عدد من معيدي التاأمني يتمتعون بت�سنيف ائتماين جيد واأو�ساع م�ستقرة وبحد اأدنى من الت�سنيف BBB+ الذي يفي مبتطلبات اأنظمة 
موؤ�س�سة النقد. اإتفاقيات التاأمني الن�سبي وغري الن�سبي والتفاقي قد مت ترتيبها مع هذا الطيف الوا�سع من معيدي التاأمني مبا يتوافق مع متطلبات موؤ�س�سة النقد 

املتعلقة باحلد الأدنى من الت�سنيف الإئتماين امل�سار اإليها اأدناه.

�سكل ) 6-٤٠( الت�سنيف الئتماين ملعيدي التاأمني كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٤م

الو�سعالت�سنيف الئتماين للم�سدرجهة الت�سنيف الإئتماينا�سم معيد التاأمني

م�ستقر+A�ستاندرد اآند باورزهانوفر ري

م�ستقر-AA�ستاندرد اآند باوزر�سوي�س ري

م�ستقر-Aاإية اإم ب�ستتر�ست ري

�سالب-Aاإية اإم ب�ستجرنايل

م�ستقر-Aاإية اإم ب�ستجي اآي �سي

م�ستقر-Aاإية اإم ب�ستجلف ري
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الو�سعالت�سنيف الئتماين للم�سدرجهة الت�سنيف الإئتماينا�سم معيد التاأمني

م�ستقر+BBB�ستاندرد اآند باورز�سعودي ري

م�ستقر-A�ستاندرد اآند باوزراإيكو ري

م�ستقر+Aاإية اإم ب�ستبارترن ري

م�ستقر-Aاإية اإم ب�ستاإيه �سي اآر – البحرين

م�ستقرBBBاإية اإم ب�ستميلي ري

م�ستقر-A�ستاندرد اآند باوزر�سيجنا

امل�سدر: ال�سركة

لدى ال�سركة اتفاقيات تاأمني مع عدة معيدي تاأمني مدارة من قبل ويلي�س كما هو مو�سوف فيما يلي:

�سكل )6-٤١(: ن�سبة تغطية ح�سة اإعادة التاأمني يف ٢٠١٣م-٢٠١٤م

ا�سم معيد التاأمني
احلريق 
وال�سطو 

احلوادث 
العامة

الب�سائع الهند�سي
هياكل 
ال�سفن 

فائ�س 
اخل�سارة 
للمركبات

فائ�س 
اخل�سارة 
للبحري

فائ�س 
اخل�سارة 
للحريق

وقف 
اخل�سائر 
للتاأمني 

الطبي

٥٠.٠%٥٠.٠%3٥.٠%3٥.٠%3٥.٠%3٥.٠%3٥.٠%هانوفر ري تكافل

٤٥.٠%٤٠.٠%�سوي�س ري

٥.٠%٥.٠%١٥.٠%7.٠%7.٠%7.٠%7.٠%7.٠%تر�ست

٢.٥%٥.٠%٥.٠%٥.٠%٥.٠%٥.٠%جرنايل

٢.٥%٤٢.٥%١٢.٥%١٢.٥%١٢.٥%١٢.٥%١٢.٥%جي اآي �سي

٢٠.٠%٢٠.٠%٢٠.٠%٢٠.٠%٢٠.٠%جلف ري

١6.٠%١6.٠%١6.٠%١6.٠%١6.٠%�سعودي ري

3.٥%3.٥%3.٥%3.٥%3.٥%اإيكو ري

٢٢.٥%بارترن ري

٢٠.٠%اإيه �سي اآر – البحرين

١.٠%١.٠%١.٠%١.٠%١.٠%ميلي ري

١٠٠%�سيجنا

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

فائ�ش  )�شاملة  امل�شندة  الأق�شاط  اإجمايل  من  و%8.9   %7.3 و٢٠١٢م  ٢٠١١م  عام  يف  �شعودية  تاأمني  اإعادة  ل�شركات  اإ�شنادها  مت  التي  الأق�شاط  ن�شبة  بلغت 
اخل�سارة( وهي اأقل من ن�سبة الـ 3٠% املطلوبة مبقت�سى الالئحة التنفيذية لنظام التاأمني التعاوين بينما بلغت 3٠.٢% و٤٠.٠% من اإجمايل الأق�شاط امل�شندة 

)�ساملة فائ�س اخل�سارة( يف عام ٢٠١3م والن�سف الأول من عام ٢٠١٤م وهي اأعلى من الن�سبة املطلوبة.
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العموالت المستلمة والمكتسبة 4   2   2

يبني اجلدول التايل العمولت امل�ستلمة يف ال�سنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو٢٠١3م و٢٠١٤م.

�سكل )6-٤٢( العمولت امل�ستلمة

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

3.689 ٤.٢8٠ 8.7٥3١٠.7٤77.٤7٠ال�سحن البحري

38٠ 6١٤ ٢.8٢٢١.6٥٤١.١٢٤هياكل ال�سفن

٤7 38 ٥96٠٥٤املركبات اخلا�سة 

73 9٥ ١٤7١٥6١١٠املركبات التجارية

6١3 9١8 ١.793١.١٠٠١.8٤٢امل�سئولية العامة

٥83 6٠١ 373٥966٠١تعوي�سات العمال

١١.٢٢٤ ١٢.٠67 ١7.883١6.9٤٠١٥.6٢7احلريق وال�سطو

٢.3١6 ٢.986 ٥.١737.39٢6.٢83احلوادث العامة

٤.٠٤8 ٤.8٤٤ 6.73٥١3.7٠١١٠.٥٠٥التاأمني الهند�سي

١٠ ٤76 3٢68٠٥6٥6احلوادث العامة للمجموعات

-٤ 336احلوادث العامة لالأفراد

-١.٤6٥ ١.٥٠9١.9٤٠٢.869احلماية والإدخار

٢٤ ٥.٥٢١ ٤.3٠73.7٠٢٥.779التاأمني الطبي 

٢3.٠٠8 33.9٠9 ٤9.883٥8.793٥٢.9٢7املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

يبني اجلدول التايل العمولة املكت�سبة يف ال�سنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١3م و٢٠١٤م.

�سكل )6-٤٣( العمولت املكت�سبة

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٤.٠77 ٤.697 8.٤67١٠.٥7٢8.٢٤٢ال�سحن البحري

6٢9 8١9 ٢.7٥3٢.١89١.٥98هياكل ال�سفن

3١ ٢8 ٥٤٥7٥9املركبات اخلا�سة 

٤8 7١ ١٢٠١٤١١3٢املركبات التجارية

١.١79 678 ١.٤3٠١.39١98٥امل�سئولية العامة

٥6٠ ٤8٤ 3١٥٥٥9٥8٢تعوي�سات العمال

7.٠79 8.686 ١8.7٢٢١9.893١7.١٤٠احلريق وال�سطو

٢.78٢ 3.٠33 ٤.8١36.٤٢86.٢٢٢احلوادث العامة

٤.٢٢٠ ٤.879 7.٠79١٠.6698.٥86التاأمني الهند�سي

٢٠9 3٤6 33378٢6٠7احلوادث العامة للمجموعات

-٤ ٤٢6احلوادث العامة لالأفراد

١3٥ ١.٤١٤ ١.8١6١.86٥٢.86١احلماية والإدخار

٢٤ 8.36١ 3.٠7٢3.٢٤37.٤73التاأمني الطبي 

٢٠.973 33.٥٠٠ ٤8.978٥7.79٠٥٤.٤93املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة
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ي�سجل دخل العمولة على الأن�سطة التاأمينية املغطاة بالتفاقيات الن�سبية )التاأمني على احلريق واحلوادث العامة والتاأمني الهند�سي وال�سحن البحري وهياكل 
ال�شفن ...األخ(. عالوة على ذلك فاإن دخل العمولة من معيدي التاأمني مرتبط بن�شاط التاأمني التفاقي املعول به يف عدد من وثائق التاأمني ويت�شمن اأن�شطة مثل 

امل�سئولية العامة وتعوي�سات العمال والتاأمني على املركبات...األخ.

حتت�شب عمولة الأرباح على اأ�شا�ش ٢٥% من نتائج التفاقيات لل�سنوات الثالث ال�سابقة للتاأمني الهند�سي واحلوادث العامة وهياكل ال�سفن. اأما بالن�سبة لل�سحن 
البحري ، حتت�شب عمولة الأرباح مبقدار 3٠% من نتائج احل�س�س و١٥% من فائ�ش الأرباح لكل �شنة اتفاقية.

اإلى قطاع التاأمني على احلريق وال�سطو وال�سحن البحري والتاأمني الهند�سي نظرًا للن�سبة  يعزى دخل العمولة خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير ب�سورة اأ�سا�سية 
العالية لالإ�سناد يف هذه القطاعات.

اأ�سهمت قطاعات التاأمني على احلريق وال�سطو وال�سحن البحري والتاأمني الهند�سي يف عام ٢٠١3م بن�سبة 3١%) كانت 3٤% يف عام ٢٠١٢م و38% يف عام ٢٠١١م( 
و١٥% )كانت ١8% يف عام ٢٠١٢م و١7% يف عام ٢٠١١م( و١6% )كانت ١8% يف عام ٢٠١٢م و ١٤% يف عام ٢٠١١م( من اإجمايل العمولة امل�ستلمة على التوايل.

يف الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف 3٠ يونيو٢٠١٤م �سكلت قطاعات التاأمني على احلريق وال�سطو وال�سحن البحري والتاأمني الهند�سي معا ما ن�سبته 73 % من 
اإجمايل العمولة املكت�سبة مقارنًة بـ ٥٥ % يف الن�سف الأول من عام ٢٠١3م ويعزى ارتفاع الن�سبة اإلى الإنخفا�س يف العمولة الإجمالية املكت�سبة ب�سبب النخفا�س 

يف العمولة املكت�سبة من معيدى قطاع التاأمني الطبي خالل هذه الفرتة.

 المطالبات 2   2   2

يبني اجلدول التايل املطالبات لل�سنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو من عام ٢٠١3م و٢٠١٤م.

�سكل ) 6-٤٤ ( اإجمايل املطالبات املدفوعة

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢.7١٥ ٤.٤٥٥ 6.٥٢7٥.٢٤٤6.٠٥٠ال�سحن البحري

-86 86-338هياكل ال�سفن

6.٥7٥ ١٠.89٠ ٢٥.97٠٢٢.3٤١١8.763املركبات اخلا�سة 

36.٠33 3٤.١٢6 ٤9.٥67٥٤.٢٢66٥.٢٥٥املركبات التجارية

١٤٥ ٥ 8١٤٢٤٢١٤امل�سئولية العامة

١.7٥7 ١٢ ٢373٥8١تعوي�سات العمال

٢٥.٥٢١ ٤7.73١ ١9.9١8٢٠.٥٤٤9٢.6٥6احلريق وال�سطو

 ١.١١٤ ٥9٥ ٢٢.١67١١.7939.67١احلوادث العامة

٥.6٤6 ٢.٢3٢ ١.٠6٠٤.89١١٠.٤٠9التاأمني الهند�سي

٤7 ١٠٠ ١٠٠--احلوادث العامة للمجموعات

-----احلوادث العامة لالأفراد

٥87 ١.٤١١ 3.٢٥١3.٥6٤١.9٢7احلماية والإدخار

١٠٥.٥96 ١٠٠.١٤8 ٢١٤.٥89١٥7.٢٥٢١9٢.٤٥٢التاأمني الطبي 

١8٥.736 ٢٠١.79١ 3٤٤.٢٢٤٢8٠.833397.٤6٤املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة
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�سكل ) 6-٤5 ( �سايف املطالبات املدفوعة

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٢98 ٥٥٤ 8٤٤6٢6٤7١ال�سحن البحري

-١ ١-7هياكل ال�سفن

٥.93٤ ١٠.9٠9 ٢٥.888٢١.93١١8.73٠املركبات اخلا�سة 

3٤.93١ 3٤.٤٠6 ٤9.٤87٥3.١8٠6٥.٥3١املركبات التجارية

١١8 33 8٠9٢٠١٤٢امل�سئولية العامة

6١٥ 7٤ ٢3377١٤٢تعوي�سات العمال

١.٠98 6.١٥3 7.٠٥7٢.8737.٤٢١احلريق وال�سطو

٤76 ١٤٠ ٢٥8٢7٥38٥احلوادث العامة

٢٤٤ 333 ١6938١7٠3التاأمني الهند�سي

9 ٢٠ ٢٠--احلوادث العامة للمجموعات

-----احلوادث العامة لالأفراد

١١7 ٢٢9 ٥7١٥9333٢احلماية والإدخار

١٠3.97١ 8١.٤٠٥ ١8١.٢3١١٢٢.893١6٤.79٤التاأمني الطبي 

١٤7.8١١ ١3٤.٢٥7 ٢66.3٤3٢٠3.33٠٢٥8.8٤3املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

�سكل ) 6-٤6 ( �سايف املطالبات املتكبدة

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١.٠7٤ ١.٠٥١ 9١7٢.3٢٤397ال�سحن البحري

)3(٢ ٤١)6(هياكل ال�سفن

٥.٤69 7.3٠٥ ٢9.٠١٤١9.3٤٤١3.9١٢املركبات اخلا�سة 

36.٥8٥ 37.١٤9 ٥٥.١9٠٥٢.6٢867.9١8املركبات التجارية

١.٤3٠ 3 )388()١٥8(١.١٢١امل�سئولية العامة

٥٢٢ ١٢٤ 38١١9٥397تعوي�سات العمال

3.١١٠ ١.9١٠ ١.8٤١6.8678.٢٤٠احلريق وال�سطو

679 763 ٤96٤89١.٥٢3احلوادث العامة

٥٥6 ٤٢٢ 66٥7٥١.٠١٥التاأمني الهند�سي

9 ٢٠ ٢٠--احلوادث العامة للمجموعات

-----احلوادث العامة لالأفراد

٤36 ١96 398٢9٠٢8٠احلماية والإدخار

١١6.376 9٥.6٠٠ ١68.٤٥6١٢3.7٠٢٢١8.39١التاأمني الطبي

١66.٢٤3 ١٤٤.٥٤١ ٢٥7.873٢٠6.٢٥93١١.7٠8املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة



96

�سكل )6-٤7 ( ن�سبة اخل�سارة ال�سافية

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١١3 %8١ %١7.8%8٢.١%3٥.9%ال�سحن البحري

)١9 %()١٠%(3.7%7.٤%)١١.9%(هياكل ال�سفن

63 %7١ %66.8%7٤.8%88.6%املركبات اخلا�سة 

7٠ %87 %73.6%6٤.9%68.6%املركبات التجارية

٤6 %٠ %)٥.9%()٢.7%(١6.3%امل�سئولية العامة

٢٢%٥ %١٠.٠%٥.7%١٢.٠%تعوي�سات العمال

٢٥6 %86% ١٥١.9%١٤٤.8%٢٢.6%احلريق وال�سطو

66 %79 %73.١%٢٤.3%٢١.7%احلوادث العامة

8٥ %6٤ %١3٢.٠%٥7.9%٤.٥%التاأمني الهند�سي

7 %١١ %٥.٤%٠.٠%٠.٠%احلوادث العامة للمجموعات

٠ %٠ %٠.٠%٠.٠%٠.٠%احلوادث العامة لالأفراد

٢٥ %33 %٢6.٠%3١.٥%3٥.3%احلماية والإدخار

83 %9٥ %١٠٠.6%8٠.6%9١.8%التاأمني الطبي

8٠ %88 %88.3%73.٢%79.9%املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

مالحظة: لالإطالع على تفا�سيل مبالغ اخل�سارة/الربح بالقطاع الرجاء مراجعة قائمة الدخل التقنية امل�سمنة يف هذا الق�سم.

يتمثل اإجمايل املطالبات املدفوعة ب�سورة اأ�سا�سية يف املطالبات املتعلقة بالتاأمني الطبي والتاأمني على املركبات والتاأمني على احلريق وقد �سكلت هذه القطاعات 
الثالثة جمتمعة ما ن�سبته 9٢.٤% من اإجمايل املطالبات خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير.

ارتفع �سايف املطالبات املتكبدة مبعدل منو �سنوي مركب قدره 9.9% يف الفرتة ما بني عام ٢٠١١م و٢٠١3م ويعزى ذلك اإلى الرتفاع يف املطالبات املتعلقة بالتاأمني 
على املركبات والتاأمني الطبي.

ارتفع معدل �سايف اخل�سارة ال�ساملة من 79.9% يف عام ٢٠١١م اإلى 88.3% يف عام ٢٠١3م ب�سبب �سايف املطالبات املتكبدة يف قطاع التاأمني الطبي والتاأمني 
على املركبات والتاأمني على احلريق.

ارتفع معدل اخل�سارة ال�سافية يف قطاع التاأمني على احلريق خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير لي�سل اإلى ١٥١.9% يف العام ٢٠١3م ويعزى ذلك اإلى مدفوعات 
املطالبات النا�سئة عن بع�س الوثائق امل�سببة للخ�سائر والتي بلغت 8.٢ مليون ريال يف ٢٠١3م مقارنًة بـ 6.9 مليون ريال يف ٢٠١٢م بينما �شهد �شايف الأق�شاط 
املكت�سبة للقطاع ارتفاعًا طفيفًا من ٤.7 مليون ريال يف العام ٢٠١٢م اإلى ٥.٤ مليون ريال يف عام ٢٠١3م. بلغت ن�سبة اخل�سارة ال�سافية يف قطاع التاأمني �سد 

احلريق وال�سطو ٢٥6 % يف الن�سف الأول من ٢٠١٤م مقارنًة بـ 86% ويعزى ذلك اإلى توقيت املطالبات املتعلقة بالوثائق املكتتبة. 

يعزى الإرتفاع يف ن�سبة اخل�سارة ال�سافية لقطاع التاأمني الهند�سي يف عام ٢٠١3م والن�سف الأول من عام ٢٠١٤م اإلى مطالبة كبرية تبلغ قيمتها اأكرث من 8 مليون 
ريال مت تكبدها خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير مما اأ�سهم يف زيادة ن�سبة اخل�سارة.

اإلى ١٠٠.6% يف عام  اإلى 8٠.6% يف عام ٢٠١٢م ثم ارتفعت  �سجلت ن�سبة اخل�سارة ال�سافية من قطاع التاأمني الطبي انخفا�سًا من 9١.8% يف عام ٢٠١١م 
باإتخاذ  ال�سركة  الأخري من ٢٠١٢م وقد قامت  الربع  للخ�سائر يف  امل�سببة  التاأمني  وثائق  اإلى  اأ�سا�سية  امل�سجل يف عام ٢٠١3م ب�سورة  ٢٠١3م. ويعزى الرتفاع 

اإجراءات فعالة متمثلة يف زيادة معدل الأق�شاط والتخل�ش من الوثائق امل�شببة للخ�شائر.

�سجلت ن�سبة اخل�سارة ال�سافية من قطاع التاأمني على املركبات التجارية انخفا�سًا من 68.6% يف عام ٢٠١١م اإلى 6٤.8% يف عام ٢٠١٢م ثم ارتفعت اإلى %73.6 
يف عام ٢٠١3م. ويعزى الرتفاع امل�سجل يف عام ٢٠١3م اإلى الإرتفاع يف �سايف املطالبات من ٥٢.6 مليون ريال يف ٢٠١٢م اإلى67.9 مليون ريال يف ٢٠١3م. بلغت 
ن�سبة اخل�سارة ال�سافية من قطاع التاأمني على املركبات التجارية 7٠% يف الن�سف الأول من ٢٠١٤م ويعزى ذلك اإلى انخفا�س املطالبات املتكبدة خالل الفرتة. 
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تكاليف اإلستحواذ على الوثائق 2   2   2

يبني اجلدول التايل م�ساريف العمولة لل�سنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيومن عام ٢٠١3م 
و٢٠١٤م.

�سكل )6-٤8 ( العمولت املطفاأة/املدفوعة خالل العام

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

3.9٤93.8633.٠76١.736١.8٠٠ال�سحن البحري

86 ١.3٠١٤٤9338١٥٥هياكل ال�سفن

6.٢7٤٢.9٠7٢.78٢١.7٤8١.٢٤٠املركبات اخلا�سة 

١٠.٠39 7.9٤8 ١3.6٢8١١.٠٥6١3.7١9املركبات التجارية

8٤١ 8٢٤ ٢.8٥٢963١.٤٢٠امل�سئولية العامة

٥79٥6١ 7٤١68٠7١٢تعوي�سات العمال

7.736 8.٠7٤ ١٢.٠7٤١٠.8٤٤١٠.٤٢9احلريق وال�سطو

8٠38١9 ١.36٢١.٢7٢١.١67احلوادث العامة

٢.١98 ٢.٤8٤ 3.6786.٢٢7٤.8٥7التاأمني الهند�سي

١٠٢٢8٠١98١٢9٢3احلوادث العامة للمجموعات

١-٠٠١احلوادث العامة لالأفراد

6٠873٢١.٠١9٥67666احلماية والإدخار

8.٢٥3 7.٢36 ١3.8٢8١٥.8٥٠١٤.١٥٥التاأمني الطبي 

3٤.٢63 3٢.٢8٤ 6٠.397٥٥.١٢3٥3.87٤املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

�سكل )6-٤9( العمولت املتكبدة خالل العام

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١.8٤3١.6٠3 ٤.١863.8833.3٢8ال�سحن البحري

٢٤١١8٠ ١.٤39666٤3٤هياكل ال�سفن

١.٤33١.١68 6.863٤.٢96٢.88٥املركبات اخلا�سة 

٥.9636.99٤ ١٢.8١8١١.٥7٥١٢.889املركبات التجارية

8١8١.٢8٠ ٢.٠3٠١.6١3١.١٤١امل�سئولية العامة

٥٠١٥87 7١١7١١7٠8تعوي�سات العمال

٥.67٤٥.١9٠ ١٤.١٥3١3.٠7٤١١.33٤احلريق وال�سطو

٥67٥٤٠ ١.٤١٥١.٢6٢١.٢٠٥احلوادث العامة

٢.٤٢3٢.١٠٤ 3.٥9٢٤.77٠3.7٠٤التاأمني الهند�سي

١١3٤٢ ١١9٢6٢٢3١احلوادث العامة للمجموعات

--١٠١احلوادث العامة لالأفراد

٥39٥١٢ 7٤67٠3١.٠١9احلماية والإدخار

8.٠967.8٠7 ١٤.6٠7١3.٤89١٥.67٤التاأمني الطبي 

6٢.68٠٥6.3٠٢٥٤.٥٥٤٢8،٢١٠٢8.٠٠7املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة
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يتم التفاق على معدل العمولة لوكالء التاأمني اإي�س وو�سطاء التاأمني اإي�س والو�سطاء الأخرين على اأ�سا�س كل حالة على حده �سريطة اأن ل يتجاوز ذلك ١٥% من 
الأق�شاط لكافة قطاعات التاأمني ما عدا التاأمني الإلزامي على املركبات والتاأمني الطبي حيث يجب األ يتعدى فيها معدل العمولة الـ 8% ح�سب متطلبات موؤ�س�سة 

النقد.

يف عام ٢٠١١م �سكلت قطاعات التاأمني الطبي والتاأمني �سد احلريق وال�سطو الن�سبة الأكرب من م�ساريف العمولة خالل العام حيث بلغت ١٤.6 مليون ريال و١٤.٢ 
مليون ريال على التوايل.

يف عام ٢٠١٢م �سكلت قطاعات التاأمني الطبي والتاأمني على احلريق وال�سطو الن�سبة الأكرب من م�ساريف العمولة حيث اأ�سهمت مببلغ ١3.٥ مليون ريال و١.١3 
مليون ريال على التوايل.

يف عام ٢٠١3م �سكلت قطاعات التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات التجارية الن�سبة الأكرب من م�ساريف العمولة حيث بلغت ١٥.7 مليون ريال و١٢.9 مليون 
ريال على التوايل.

بلغت العمولة املدفوعة ملختلف فروع �سركة اأي�س )و�سطاء التاأمني( ١٢.8 مليون ريال خالل الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م مقارنًة مع ١٥.7 مليون ريال يف عام 
٢٠١3م )ف�ساًل راجع الق�سم اخلا�س بتعامالت الأطراف ذات العالقة لالطالع على تفا�سيل العمولت املدفوعة لالأطراف ذات العالقة(.

انخف�ست ن�سبة العمولة من ١١.٠% يف ٢٠١١م اإلى 9.7% يف ٢٠١٢م ويعزى الإنخفا�ش ب�شورة اأ�شا�شية اإلى الإرتفاع يف ن�شاط التاأمني يف قطاع التاأمني الطبي 
املتعلق بالأعمال املبا�سرة والأعمال املحالة من �سيجنا والتي ل تت�سمن اأي عمولة. �سهدت ن�سبة العمولة انخفا�سا اآخر اإلى 8.6% يف عام ٢٠١3م ويعزى ذلك اإلى 
النخفا�ش يف ن�شبة العمولة لقطاعي التاأمني على املركبات التجارية والتاأمني �شد ال�شطو واحلريق. تعزى الزيادة يف ن�شاط التاأمني الهند�شي اإلى الإنخفا�ش يف 
الأق�شاط املكتتبة للقطاع الهند�شي من ٤6.٢ مليون ريال يف ٢٠١٢م اإلى 38.٤ مليون ريال يف عام ٢٠١3م. �سجلت ن�سبة العمولة انخفا�سًا طفيفًا اإلى 6.6% يف 

الن�سف الأول من ٢٠١٤م مقارنًة بـ 7.3% يف الن�سف الأول من ٢٠١3م.

 المصاريف العمومية واإلدارية 2   2   2

تبني اجلداول التالية امل�ساريف العمومية والإدارية لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ 
يونيو ٢٠١٤م.

�سكل )6-5٠( امل�ساريف العمومية والإدارية

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١9.٤9٥ ٢٢.9٥8 3١.9793٥.9١8٤3.83١امل�ساريف املتعلقة باملوظفني

٢.337 ٢.٢7١ ٢.89٠3.776٥.8٢3الإهالك

7١3 ٢.933 3.٥89١.9٥3٤.7٠3�سرائب حمتجزة

١.١7٢ ١.١١٠ ١.8٢٠١.8١٢٢.٢8٢اإيجارات

978 87 ٢.٠٢٢١.666١.8٥٠تنفيذ متطلبات حا�سب اآيل

٥7٢ 633 ١.٢79١.٤٤٠١.٢9١اأتعاب مهنية وقانونية

3١6 3١3 ١.٢3١١.٢١٠١.١9٤م�سروفات بريد وهاتف وتلك�س

337 6١٥ 7٢77٢٥877مطبوعات وقرطا�سية

3٤6 3١7 ٥٤٢69٠68٠اإ�شالح و�شيانة

٢٤٤ ٢7٥ 36١٥6٥٤١١م�ساريف �سفر

8٢ ١٢٢ ٢٥٠١٢٠٢9١اأتعاب حت�سيل

١.٥٢3٢.6٥٤٤.٥٥٥3.8٤6٢.٥79م�ساريف اأخرى

٤8.٢١٢٥٢.٥٢767.7873٥.٤8٠٢9.١7١املجموع الكلي

 امل�سدر: ال�سركة
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�سكل )6-5١ ( امل�ساريف العمومية والإدارية )%(

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

67 %6٥ %6٥%68%66%امل�ساريف املتعلقة باملوظفني

8 %6 %9%7%6%الإهالك

٢ %8 %7%٤%7%�سرائب حمتجزة

٤ %3 %3%3%٤%اإيجارات

3 %٠ %3%3%٤%تنفيذ متطلبات حا�سب اآيل

٢ %٢ %٢%3%3%اأتعاب مهنية وقانونية

١ %١ %٢%٢%3%م�سروفات بريد وهاتف وتلك�س

١ %٢ %١%١%٢%مطبوعات وقرطا�سية

١ %١ %١%١%١%اإ�شالح و�شيانة

١ %١ %١%١%١%م�ساريف �سفر

٠ %٠ %٠%٠%١%اأتعاب حت�سيل

9 %١١ %7%٥%3%م�ساريف اأخرى

١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%١٠٠%املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت امل�ساريف العمومية والإدارية يف عام ٢٠١٢م نظرًا لالرتفاع يف تكاليف العمالة ب�سبب توظيف موظفني جدد بالفروع اإ�سافة اإلى م�ساريف اأخرى متفرقة 
تنطوي على ن�سب اإ�ستهالك اأعلى تتعلق بالنفقات الراأ�سمالية لنظم املعلومات والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة للفروع. ارتفعت امل�ساريف العمومية والإدارية 

اإلى 67.8 مليون ريال يف عام ٢٠١3م ويعزى ذلك اإلى الإرتفاع يف تكاليف املوظفني املتعلقة مبكافاآت عام ٢٠١٢م امل�ستحقة واملدفوعة يف ٢٠١3م.

واملدفوعة يف  امل�ستحقة  العالية  للمكافاآت  ارتفاعًا يف عام ٢٠١3م نظرًا  املوظفني وقد �سهدت  اأ�سا�سية يف رواتب وخم�س�سات  املوظفني ب�سورة  تكاليف  تتمثل 
٢٠١3م واحلوافز اإ�سافة اإلى الزيادة يف عدد املوظفني والعالوات ال�سنوية للرواتب. انخف�ست تكاليف املوظفني يف يونيو ٢٠١٤م نظرًا لعدم وجود مكافاآت يف 

الن�سف الأول.

تتعلق م�ساريف الإ�ستهالك ببند الإهالك يف الأ�سول الثابتة وقد زادت هذه امل�ساريف مبعدل منو �سنوي مركب قدره ٤٢% وذلك خالل الفرتة من عام ٢٠١١م 
هذا الإرتفاع اإلى الإ�سافات على بند الأ�سول الثابتة خالل هذه املرحلة. ويعزى  –٢٠١3م 

تتعلق ال�سرائب املحتجزة بال�سرائب امل�ستحقة على املدفوعات خارج اململكة وقد �سهدت ارتفاعًا مبعدل منو �سنوي مركب قدره ١٤% خالل الفرتة بني ٢٠١١م 
و٢٠١3م ويعزى الإرتفاع للزيادة يف الأعمال مع ال�سركاء خارج اململكة مبا يف ذلك اإعادة التاأمني.

تتعلق م�ساريف الإيجارات بايجار مكاتب ال�سركة يف املناطق وقد �سهدت ارتفاعا مبعدل منو �سنوي مركب قدره ١٢% خالل الفرتة بني ٢٠١١م و٢٠١3م ويعزى 
الرتفاع يف م�ساريف الإيجارات يف عام ٢٠١3م اإلى اأفتتاح املكتب اجلديد بفرع املنطقة الو�شطى.

م�ساريف اأعمال احلا�سب الآيل متعلقة ب�سيانة معدات نظم معلومات وخدمات م�ساندة وقد انخف�ست من ٢.٠ مليون ريال يف عام ٢٠١١م اإلى ١.9 مليون ريال 
يف عام٢٠١3م وقد جاء هذا النخفا�س مت�سيًا مع احتياجات اأعمال ال�سركة.

تتعلق م�ساريف الأتعاب املهنية والقانونية باخلدمات القانونية ومراجعة احل�سابات وقد ظلت هذه امل�ساريف ثابتة خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير كما اإنها جاءت 
مت�سقة مع احتياجات اأعمال ال�سركة.

م�ساريف الربيد والهاتف والتلك�س تتعلق بخدمات النرتنت والهاتف والفاك�س وقد �سهدت هذه امل�ساريف ثباتاأ خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير.

تتعلق م�ساريف املطبوعات والقرطا�سية بطباعة الن�سرات التعريفية بال�سركة ومطبوعاتها الر�سمية.

تتعلق م�شاريف الإ�شالح وال�شيانة باأعمال الإ�شالح اخلا�شة باملكاتب.

تتعلق امل�ساريف الأخرى مب�ساريف املنافع والر�سوم البنكية وم�ساريف املبيعات والت�سويق وم�ساريف �سركة جنم للتاأمني.
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 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 2   2   2

يتم اإحت�ساب خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها ح�سب املادة 69)٢( من الالئحة التنفيذية ووفقًا للوائح فاإن خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها يكَون 
كما يلي:

١٠% من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من معيدي التاأمني مبا يتجاوز )١8٠( يومًا. �
١٥% من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من املوؤمن له مبا يتجاوز )9٠( يومًا. �
٢٥% من اإجمايل املبالغ امل�ستحقة من املوؤمن له مبا يتجاوز )١8٠( يومًا. �
7٥% من اإجمايل املبالغ املدينة غري املح�سلة مبا يتجاوز )36٠( يومًا �
١٠٠% لأي مبالغ مدينة عليها خالف واأي مبالغ مل يتم حت�سيلها. �

 أتعاب إشراف وفحص 2   2   2

يبني اجلدول التايل اأتعاب الفح�س وال�سراف لل�سنة املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م وفرتة الأ�سهر ال�ستة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م.

 �سكل )6-5٢( اأتعاب اإ�سراف وفح�س

اآلف الريالت

الفرتة املالية املنتهية يف ٣٠ يونيوال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

١.86١ ١.٥٥٥ ٢.6٥٢٢.7٢٠٢.733اأتعاب موؤ�س�سة النقد

١.67٠ ١.36٢ ٢.3٥١٢.٥٠١٢.٥٠٠اأتعاب جمل�س ال�سمان ال�سحي

3.٥3١ ٢.9١7 ٥.٠٠٤٥.٢٢١٥.٢33الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

م�ساريف الفح�س وال�سراف م�ستحقة الدفع ملوؤ�س�سة النقد كر�سوم �سنوية اإلزامية على �سركات التاأمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

تدفع اأتعاب الفح�س وال�سراف على اأ�سا�س ٠.٥% من اإجمايل الأق�شاط املكتتبة داخل اململكة العربية ال�شعودية. اأتعاب جمل�ش ال�شمان ال�شحي التعاوين تدفع 
على اأ�سا�س ١% �شنويًا من اأجمايل الأق�شاط املكتتبة لقطاع التاأمني الطبي.

مؤشرات األداء الرئيسية 2   2

يت�سمن اجلدول التايل ملخ�سًا ملوؤ�سرات الأداء الرئي�سية لل�سركة خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير

�سكل )6-5٣( موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

الفرتة ن�سف ال�سنوية املنتهية يف ٣٠ يونيو ال�سنة املالية املنتهية يف ٣١ دي�سمرب 

٢٠١١م
مراجعة

٢٠١٢م
مراجعة

٢٠١٣م
مراجعة

٢٠١٣م
غري مراجعة

٢٠١٤م
غري مراجعة

٤٤ %٥3 %63.7%٤9.٤%6٢.8%ن�سبة اخل�سارة املدفوعة

88 %9٠ %١٠7.٤%93.3%١٠١.6%الن�سبة املجمعة

3٥.7 %٤٢.٥ %37.٠%٤٤.8%٤٢.7%ن�سبة اإعادة التاأمني

79.6 %87.7 %88.3%73.٢%79.9%ن�سبة اخل�سارة ال�سافية

3٥.7 %٤٢.٥ %37.٠%٤٤.8%٤٢.7%ن�سبة الإ�سناد )بدون فائ�س اخل�سارة(

6٤.3 %٥7.٥ %63.٠%٥٥.٢%٥7.3%ن�سبة الحتفاظ )بدون فائ�س اخل�سارة(

89.١ %6٢.٤ %٤٢.6%38.7%٢9.8%�سايف املطالبات حتت الت�سوية/ على املطالبات املتكبدة

ح�سة معيدو التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية/ اإجمايل 
املطالبات حتت الت�سوية

%66.6%76.3%66.6%، 79.3% 7٥.8

ح�شة معيدو التاأمني يف الأق�شاط غري املك�شتبة/ اإجمايل 
الأق�شاط غري املكت�شبة

%٤7.8%٤١.9%3٠.6% 39.3% 3٤.8

امل�سدر: ال�سركة

جتاوز اإجمايل التكاليف وامل�شاريف �شايف الأق�شاط املكت�شبة خالل الفرتة امل�شمولة بالتقرير وقد نتج عن ذلك ن�شب جممعة ١٠١.6% و93.3% و١٠7.٤%و9٠ % 
و88 يف ال�سنوات ٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والن�سف الأول من ٢٠١3م والن�سف الأول من٢٠١٤م على التوايل. يعزى انخفا�س الن�سبة يف عام ٢٠١٢م اإلى الإرتفاع 

يف دخل العمولة بينما اأ�سهمت ن�سبة الإ�سناد املنخف�سة يف انخفا�س الن�سبة املجمعة يف الن�سف الأول من عام ٢٠١٤م.
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الرسملة والمديونية. 7
يبلغ راأ�س مال ال�سركة، مائة مليون )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي، يتكون من ع�سرة ماليني )١٠.٠٠٠.٠٠٠( �سهم مت�ساوية بقيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )١٠( 
ريالت لل�سهم الواحد. وقد اإكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبقدار �ستون مليون )6٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال متثل 6٠% من راأ�س املال املدفوع، بينما مت اإ�ستقطاب الأربعني 

مليون )٤٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي املتبقية والتي متثل ٤٠% من راأ�ش املال املدفوع من خالل الطرح العام.

�سكل )7-١(: الر�سملة واملديونية

اآلف الريالت
٣١ دي�سمرب ٢٠١٣م 

مراجعة
٣٠ يونيو

 ٢٠١٤م غري مراجعة

مطلوبات عمليات التاأمني

6.7٥66.6٥٥مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

١.9٠١١.9٠١توزيعات م�ستحقة الدفع من فائ�س عمليات التاأمني

٥.89٤-م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

397.8٢7٤78.9٥٤اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية 

٢١9.٤763١٥.٢39اإجمايل الأق�شاط غري املكت�شبة

١8.١6١٢١.38٥دخل عمولة غري مكت�سبة

--مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

37.9٢١3٢.٠٢3اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

3٤.8١٥٢٥.6٢٢مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

9٠٢-�سايف فائ�س من عمليات التاأمني وخم�س�سات امل�ساهمني

7١6.8٥6888.٥7٥اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

-8.83٢مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

١.٤٢7786خم�س�س زكاة 

8٥9١.3٠٢ح�سابات دائنة

١١.١١8٢.٠88جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

١٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠راأ�س املال

)٤١.٢٢8()٤8.٢6٢(خ�سائر مرتاكمة

٥١.736٥8.77٢جمموع حقوق امل�ساهمني

6٢.8٥66٠.86٠جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

779.7١٢9٤9.٤3٥جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ل توجد اأدوات دين �شادرة اأو قائمة لدى ال�شركة اأو م�شرح بها ومل يتم اإ�شدارها اأو اأية قرو�ش لأجل م�شمونة ب�شمان �شخ�شي اأو غري م�شمونة ب�شمان �شخ�شي 
اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار. ل يوجد لدى ال�سركة اأية قرو�س اأخرى اأو مديونية مبا يف ذك ال�سحب على املك�سوف من 
احل�سابات امل�سرفية واللتزامات حتت القبول واإئتمان القبول اأو التزامات ال�سراء التاأجريي تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأوغري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأو 

م�سمونة برهن اأوغري م�سمونة برهن كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار. 

كما واإنه ل توجد اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار.

كما ل يوجد لدى ال�سركة اأية التزامات اأو مديونية حمتملة اأو �سمانات لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

ل يخ�سع راأ�سمال ال�سركة لأي حق خيار كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

مل يتم القيام بتعديل راأ�سمال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها حيث ظل عند م�ستوى ١٠٠ مليون منذ التاأ�سي�س.
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سياسة توزيع أرباح األسهم. 8
تعتزم ال�شركة توزيع اأرباح الأ�شهم من �شايف الأرباح ال�شنوية بعد �شداد الزكاة وال�شرائب امل�شتحقة، و�شيتم احت�شابها من �شايف ربح ال�شركة بعد جتنيب ح�شة 
اأ�شحاب الوثائق من الأرباح البالغة ١٠% من فائ�س عمليات التاأمني واإ�ستثمار اأموال حملة الوثائق التي �ستكون يف �سكل ا�سرتجاعات اأو خ�سومات من م�ساريف 
جتديد الوثيقة. �سيتم حتويل الفائ�س والبالغ 9٠% الى قائمة دخل امل�شاهمني. غري اأنه ي�شرتط على ال�شركة، قبل دفع اأرباح الأ�شهم احل�شول على موافقة موؤ�ش�شة 
اإلى  اأن تخ�سم مبلغا يعادل ع�سرين )٢٠%( باملائة من �شايف الأرباح بعد �شداد الزكاة وحتوله  اأي توزيعات �سنوية مقرتحة من �سايف الفائ�س ، و  النقد على 

الحتياطيات النظامية. ويجوز للجمعية العمومية العادية وقف هذا اخل�سم عندما تبلغ الحتياطيات النظامية قيمة كامل راأ�سمال ال�سركة املدفوع. 

�شوف يعتمد اأي اإعالن لتوزيع اأرباح الأ�شهم على اإيرادات ال�شركة وو�شعها املايل وو�شع الأ�شواق واملناخ القت�شادي العام وغري ذلك من العوامل الأخرى مبا فيها 
حتليل الفر�ش ال�شتثمارية واحتياجات اإعادة ال�شتثمار والحتياجات النقدية والراأ�شمالية والتوقعات امل�شتقبلية لالأعمال وتاأثري توزيع الأرباح على و�شع ال�شركة 

بالن�سبة للزكاة، بالإ�سافة اإلى اعتبارات نظامية اأخرى. 

وبالرغم من اأن ال�شركة تنوي توزيع اأرباح اأ�شهم �شنوية على امل�شاهمني، اإّل اأنها ل تقدم اأي �شمان باأن يحدث اأي توزيع فعلي لأية اأرباح اأ�شهم يف اأية �شنة معينة 
ول اأي �سمان ب�ساأن املبلغ الذي �سيتم توزيعه يف اأي �سنة معينة يف امل�ستقبل. 

كما يخ�شع توزيع اأرباح الأ�شهم لقيود معينة ورد ذكرها يف النظام الأ�شا�شي لل�شركة )للمزيد من املعلومات راجع ق�شم "ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة"(، علما 
باأن الأ�شهم املطروحة لالكتتاب �شوف ت�شتحق ا�شتالم ن�شيبها من الأرباح التي تعلنها ال�شركة من تاريخ اإ�شدار الأ�شهم وال�شنوات املالية التي تليها. 

ال�شركة  ن�شاط  وتقريرًا عن  املالية  القوائم  يعد  املذكور كما  التاريخ  ال�شركة وخ�شومها يف  اأ�شول  لقيمة  �شنة مالية جردًا  نهاية كل  الإدارة يف  يعد جمل�ش  كما 
ومركزها املايل عن ال�شنة املالية املنق�شية ويت�شمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�شافية وذلك خالل فرتة ل تتجاوز )اأربعني( يومًا من 
نهاية الفرتة املالية ال�سنوية التي ت�ستملها تلك القوائم. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات، قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة 
)بخم�سة وخم�سني( يومًا على الأقل، ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة، وتودع يف املركز الرئي�س لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني، قبل املوعد 
املحدد لنعقاد اجلمعية العامة )بخم�سة وع�سرين( يوما على الأقل، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س لل�سركة القوائم 
املالية وخال�سة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات، واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات وهيئة 

ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية )بخم�سة وع�سرين( يومًا على الأقل.

تتكون القوائم املالية من قائمة املركز املايل لعمليات التاأمني وامل�ساهمني ، قائمة فائ�س )عجز( عمليات التاأمني، قائمة دخل امل�ساهمني، قائمة حقوق امل�ساهمني، 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني. 

تكون ح�سابات عمليات التاأمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني، وذلك على التف�سيل التايل:

أوالً: حسابات عمليات التأمين:

يفرد ح�شاب لالأق�شاط املكت�شبة وعمولت اإعادة التاأمني والعمولت الأخرى .. ١
يفرد ح�ساب للتعوي�سات املتكبدة من ال�سركة .. ٢
يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ش الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�شاط و التعوي�شات حم�شومًا منه امل�شاريف الت�شويقية والإدارية والت�شغيلية . 3

واملخ�س�سات الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك .
يكون حتديد الفائ�س ال�سايف على النحو التايل:. ٤

ي�ساف للفائ�س الإجمايل الوارد يف الفقـرة )3( اأعاله اأو يخ�سم منه ما يخ�س املوؤمن لهم من عائد ال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�سم 
ما عليهم من م�ساريف حمققه .

توزيع الفائ�س ال�سايف، ويتم اإما بتوزيع ن�سبة ١٠% ع�سرة باملائة للموؤمن لهم مبا�سرة، اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل ما ن�سبته %9٠ . ٥
ت�سعون باملائة اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني. 

ثانيًا: قائمة دخل المساهمين:

تكون اأرباح امل�شاهمني من عائد ا�شتثمار اأموال امل�شاهمني وفقًا للقواعد التي ي�شعها جمل�ش الإدارة.  )اأ ( 

)ب (  تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ما ورد يف الفقرة اخلام�سة من البند اأوًل من هذه املادة.

توزع اأرباح امل�شاهمني على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.. ١
يجنب )٢٠%( من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي ، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل . ٢

راأ�س املال املدفوع.
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اإ�شايف وتخ�شي�شه . 3 اأن جتنب ن�شبة مئوية من الأرباح ال�شنوية ال�شافية لتكوين احتياطي  للجمعية العامة العادية بناءًا على اقرتاح جمل�ش الإدارة 
لغر�س اأو اأغرا�س معينه تقررها اجلمعية العامة .

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن ) ٥% ( من راأ�س املال املدفوع . ٤
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�شاب الأرباح املبقاة.. ٥
للقواعد املنظمة لذلك . 6 اأعاله وفقًا  الواردة  ال�شنوية املحددة يف الفقرة )٤(  اأرباح دورية تخ�شم من الأرباح  يجوز بقرار من جمل�ش الإدارة توزيع 

وال�سادرة من اجلهات املخت�سة.
ُتبلغ ال�شركة هيئة ال�شوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع الأرباح اأو التو�شية بذلك و تدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�شاهمني يف املكان واملواعيد التي 

يحددها جمل�س الإدارة، وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة ملوؤ�س�سة النقد. 

مل توزع ال�شركة اأي اأرباح للم�شاهمني منذ بدء ن�شاطها التجاري يف ٢٠٠9/٠8/٢٥م.
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هيكل رأس المال. 9
يبلغ راأ�س مال ال�سركة )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة مليون ريال �سعودي مق�سمه اإلى )١٠.٠٠٠.٠٠٠( ع�سرة ماليني �سهم، بقيمة ا�سمية قدرها )١٠( ع�سرة ريالت 
�سعودية لل�سهم الواحد )"الأ�سهم"(. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة يف ما جمموعه )6.٠٠٠.٠٠٠( �ستة ماليني �سهم متثل )6٠%( �ستون يف املائة من 
اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، ودفعوا قيمتها بالكامل بينما اأكتتب اجلمهور يف عدد (٤.٠٠٠.٠٠٠) اأربعة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )١٠( ع�سرة ريالت 
�سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها اأربعون مليون )٤٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي متثل ٤٠% من راأ�س مال ال�سركة مت طرحها لالكتتاب العام يف ٢٠٠7م 

ومل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه لي�س هنالك اأي راأ�س مال لل�سركة م�سموًل بحق خيار، واأن ال�سركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني 
اأو اأي �سخ�س اآخر.

بعد ت�سلم ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو( خطاب موؤ�س�سة النقد رقم IS/٢٠ وتاريخ ١٤3٢/٠١/٠٢هـ املت�سمن موافقة املوؤ�س�سة على زيادة 
راأ�س مال ال�سركة مببلغ ١٥٠مليون ريال �شعودي عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولويه لزيادة راأ�ش مال ال�شركة لي�شبح ٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودي موؤلفة من 
٢٥.٠٠٠.٠٠٠ �سهم قيمة ال�سهم )١٠( ريال �سعودي. اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة مبوجب قراره رقم )٢3( ال�سادر يف اإجتماعة املنعقد بتاريخ ١٤3٢/١/١٢هـ 
املوافق ٢٠١٠/١٢/١8م بزيادة راأ�س مال ال�سركة من ) ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة مليون ريال اإلى )٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠( مائتان وخم�سون مليون ريال اأي ما يعادل 
١٥٠% من راأ�س مال ال�سركة وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. كما جدد جمل�س الإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ ١٤3٥/٠8/٢٥هـ )املوافق 
٢٠١٤/٠6/٢3م( التو�سية مبتابعة اإجراءات زيادة راأ�س املال. ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ ١٤36/٠8/١3 هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م( 

على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال.

بالكتتاب  اآل �سعود مبمار�سة حقوقهما  العزيز  الأمرية اجلوهرة بنت عبد  امللكي  ال�سمو  للتاأمني �س.م.ب )م( و�ساحبة  ال�سعودية  العربية  ال�سركة  تقر كل من 
بالكامل يف ح�س�سهما يف اأ�سهم حقوق الأولوية بح�سب الأ�سهم التي ميلكونها يف تاريخ الأحقية. ولدى قيام هذان امل�ساهمان مبمار�سة حقوقهما بالكامل �سينتج 

عن ذلك احتفاظهما بن�سبة ملكية قدرها 3٢% من راأ�س مال ال�سركة بعد الكتتاب كما هو مو�سح يف اجلدول التايل :

�سكل )9-١(: امل�ساهمون املوؤ�س�سون الذين اأقروا مبمار�سة حقوقهم يف الكتتاب

امل�ساهمون املوؤ�س�سون الذين اأكدوا رغبتهم بالكتتاب

الإ�سمرقم
ن�سبة امللكية قبل

الكتتاب
عدد الأ�سهم 

عدد الأ�سهم
بعد الكتتاب

ن�سبة امللكية 
بعد الكتتاب

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني ١

�س.م.ب)م(

%3٠3.٠٠٠.٠٠٠7.٥٠٠.٠٠٠%3٠

�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية٢

اجلوهرة بنت عبدالعزيز اآل �سعود

%٢%٢٢٠٠.٠٠٠٥٠٠.٠٠٠

امل�سدر: ال�سركة
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 وصف األسهم. 10

 رأس المال 1   10

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة مليون ريال �سعودي، مق�سم اإلى )١٠.٠٠٠.٠٠٠( ع�سرة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )١٠( ع�سرة ريالت 
�سعودية لل�سهم وجميعها اأ�سهم نقدية.

زيادة رأس المال 2   10

مت الكتتاب يف راأ�س مال ال�سركة كاماًل حيث اإكتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف 6.٠٠٠.٠٠٠ �شهم ودفعوا قيمتها بالكامل بينما مت طرح الـ ٤.٠٠٠.٠٠٠ �سهم املتبقية 
لالكتتاب العام من قبل اجلمهور.

يجوز للجمعية العامة غري العادية، بعد موافقة اجلهات املخت�شة، اأن تتخذ قرارًا بزيادة راأ�ش مال ال�شركة مرة واحدة اأو عدة مرات ب�شرط اأن يكون راأ�ش املال 
الأ�سلي قد دفع بالكامل ويبني القرار طريقة زيادة راأ�س املال. 

 تخفيض رأس المال 3   10

يجوز لل�سركة، وبناء على اأ�س�س ومربرات معقولة تتعلق بالأعمال وبعد احل�سول على موافقة وزارة التجارة وموؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية تخفي�س راأ�س مال 
ال�سركة اإذا تقرر اأنه زاد عن حاجاتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر. ويتعني ان يتم ذلك التخفي�س مبوجب قرار �سادر من اجلمعية العامة غري العادية. ويتم 
اإ�سدار هذا القرار وفقًا لأحكام نظام ال�سركات وبعد ذكر ال�سباب التي ا�ستندت عليها التو�سية بالتخفي�س والواردة يف تقرير مدقق احل�سابات وعن اللتزامات 
التي على ال�سركة الوفاء بها واأثر التخفي�س يف تلك اللتزامات. ويبني القرار طريقة اجراء هذا التخفي�س.واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة 
ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني )6٠( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها 
املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات اثبات دينه يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه َدينه اإذا كان حاًل 

اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان تاريخ ا�ستحقاق �سداده �سيحل يف وقت اآجل.

 تداول األسهم  4   10

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب 
بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن ثالث �سنوات ل تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهر من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به 
املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س مال قبل انق�ساء فرنة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من اأحد 

املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري. 

ومل يتطرق النظام الأ�سا�سي لل�سركة لأي حقوق ا�سرتداد اأو اإعادة �سراء فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة.

 حقوق المساهمين 2   10

ويحق لكل م�ساهم )"امل�ساهم"( ميتلك ع�سرين )٢٠( �سهمًا على الأقل ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة )"اجتماع اجلمعية العامة"( والت�سويت خاللها. اأما 
فيما يتعلق باجلمعية العامة التاأ�سي�سية فاإنه يحق لأي م�ساهم ح�سورها دون وجود حد اأدنى لعدد الأ�سهم اململوكة. و يجوز لأي م�ساهم اأن يوكل م�ساهمًا اأخر من 

غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة مبوجب توكيل كتابي حل�سور اجتماع اجلمعية العمومية للم�ساهمني بالنيابة عنه.

 حقوق التصويت  2   10

لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )٢٠( �سهمًا اأو اأكرث احلق يف ح�سور اجلمعيات العامة، بالأ�سالة اأو بالوكالة، وللم�ساهم اأن يفو�س عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء 
اأ�سا�س  اأو كبار موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة نيابة عنه. وحت�سب الأ�سوات يف اجتماع اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على  جمل�س الإدارة 
�سوت واحد لكل �سهم ممثل يف الجتماع، �سريطة اأنه يف حالة الت�سويت على تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة يطبق فرز الأ�سوات على اأ�سا�س نظام الت�سويت. نظام 

ال�سركة ين�س على الت�سويت العادي.

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة التاأ�سي�سية واجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لأ�سوات الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة 
مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى، وحينها ل يكون القرار 

�سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية اأ�سوات ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.
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 الجمعية العامة للمساهمين 2   10

تعترباجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا وتنعقد اأ�سالًة باأنها متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. 

يجوز ان تنعقد اجتماعات اجلمعيات العامة للم�ساهمني اإما عادية اأو غري عادية. وفيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية 
املالية  ال�سنة  التالية لنتهاء  اأ�سهر  ال�ستة  ال�سنة خالل  الأقل يف  ينعقد اجتماعها مرة على  اأن  ويتعني  بال�سركة،  املتعلقة  الأمور  بالنظر يف جميع  العادية  العامة 

لل�سركة. كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى لالنعقاد كلما دعت احلاجة لذلك. 

تتمتع اجلمعية العامة غري العادية ب�سالحية تعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الن�سو�س التي ل ميكن تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور التي 
تدخل �شمن اخت�شا�ش اجلمعية العامة العادية اأو املتعلقة بها وذلك بنف�ش ال�شروط والأو�شاع املقررة للجمعية الأخرية.

ل يعترب اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة )٥٠%( على الأقل من راأ�س مال ال�سركة، فاإذا مل يتوفر هذا 
الن�ساب القانوين يف الجتماع الأول، وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن لينعقد خالل الثالثني )3٠( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتوجه الدعوة بالطريقة املن�سو�س 
عليها يف املادة )88( من نظام ال�سركات ويعترب الجتماع الثاين الذي يعقد خالل 3٠ يوما من الجتماع الأول اجتماعا �سحيحًا اأيًا كان عدد امل�ساهمني احلا�سرين 

فيه.

ول يعترب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املائة )٥٠%( على الأقل من راأ�س مال ال�سركة، فاإذا مل يتوفر 
ذلك العدد املحدد من امل�ساهمني احلا�سرين يف الجتماع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن لينعقد خالل الثالثني )3٠( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويكون 

الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س املال على الأقل.

الأ�سوات. يحرر  اأمني �سر لالجتماع وم�سوؤول عن جمع وفرز  العامة  اأو من ميثله يف حالة غيابه، وتعني اجلمعية  الإدارة،  العامة رئي�س جمل�س  يراأ�س اجلمعية 
لها  املقررة  الأ�سوات  التي ميلكها كل منهم وعدد  الأ�سهم  اأو مبمثلني عنهم وعدد  ب�سخ�سهم  امل�ساهمني احلا�سرين  اأ�سماء  يت�سمن  باجتماع اجلمعية حم�سر 
والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات التي وافقت على كل قرار اأو خالفته وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع. وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة 

عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س الجتماع واأمني �سره وم�سوؤول جمع وفرز الأ�سوات.

 الحقوق في حصص األرباح:  2   10

تكون ارباح امل�شاهمني من عائد ا�شتثمار اموال امل�شاهمني وفقا للقواعد التي ي�شعها جمل�ش الدارة. اأ- 

تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ما ورد يف الفقرة ٥ من النظام ال�سا�سي لل�سركة التي تن�س على: توزيع الفائ�س ال�سايف ويتم اما بتوزيع  ب- 
ن�سبة ١٠% للموؤمن لهم مبا�سرة او بتخفي�س اق�ساطهم لل�سنة التالية ويرحل مان�سبته 9٠% الى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

توزع ارباح امل�شاهمني على الوجه التايل: ج- 

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.. ١
يجنب ٢٠% من الرباح ال�شافيه لتكوين احتياطي نظامي ويجوز للجمعيه العامه العاديه وقف هذا التجنيب متى ما بلغ الحتياطي املذكور اجمايل . ٢

راأ�س املال املدفوع
للجمعية العامه العادية بناء على اقرتاح جمل�ش الدارة ان جتنب ن�شبة مئوية من الرباح ال�شنوية ال�شافيه لتكوين احتياطي ا�شايف وتخ�شي�شه لغر�ش . 3

او اغرا�س معينة تقررها اجلمعية العامه.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اولى للم�ساهمني ل تقل عن ٥% من را�س املال املدفوع.. ٤
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة يف الرباح او يحول الى ح�شاب الرباح املبقاة.. ٥
يجوز بقرار من جمل�ش الدارة توزيع ارباح دورية تخ�شم من الرباح ال�شنوية املحددة يف الفقرة ٤ الوارده اعاله وفقا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة . 6

من اجلهات املخت�سه

 الحق في فائض األصول لدى حل الشركة أوتصفيتها: 2   10

تنق�سي ال�سركة باإنق�ساء املدة املحدد لها وفقا لنظامها ال�سا�سي او وفقا لالإحكام املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات وعند انتهاء مدة ال�سركة او يف حالة حلها 
قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامه غري العادية بناء على اقرتاح جمل�ش الدارة طريقة الت�شفية وتعني م�شفيا او اكرث وحتدد �شالحياتهم واتعابهم وتنتهي 
ال�سركة اخت�سا�سها بالقدر الذي  ال�سركة الى ان يتم تعيني امل�سفي وتبقى لإجهزة  ال�سركة ومع ذلك ي�ستمر قائما على ادارة  باإنق�ساء  �سلطة جمل�س الدارة 

ليتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني.

ويراعى عند الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطيات املكونه ح�سب املن�سو�س عليه يف النظام ال�سا�سي لل�سركة.
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 استخدام متحصالت اإلكتتاب. 11

 صافي متحصالت اإلكتتاب 1   11

يقدر اجمايل متح�سالت اإكتتاب ا�سهم حقوق الأولوية بـ ١٥٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودي ومن املتوقع اأن يخ�سم منها حوايل 6.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودي تقريبًا 
لتغطية م�ساريف واتعاب الإكتتاب اخلا�سة بامل�ست�سار املايل و امل�ست�سار القانوين واملحا�سب القانوين اإ�سافة اإلى اأتعاب اجلهات امل�ستلمة ومدير الإكتتاب ومتعهد 

التغطية وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�ساريف املتعلقة بالإكتتاب.

من املتوقع اأن يبلغ �سايف املتح�سالت بعد اقتطاع امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب حوايل ١٤٤.٠٠٠.٠٠٠ ريال �سعودي تقريبًا و�سوف ت�ستخدم ب�سكل رئي�سي للوفاء 
مبتطلبات املالءة املالية على ح�سب املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية. لن يح�سل امل�ساهمون على اأي مبلغ من متح�سالت الإكتتاب.

 إستخدام متحصالت اإلكتتاب 2   11

تزاول جميع �سركات التاأمني العاملة باململكة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�سدر عن موؤ�س�سة النقد 
من وقت لآخر. 

ين�س النظام امل�سار اإليه اأعاله على اأن حتتفظ �سركات التاأمني بحد اأدنى من هام�س املالءة ي�ساوي الأعلى من املتطلبات الثالث الواردة اأدناه:

احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال. �
هام�ش املالءة املالية لالأق�شاط. �
هام�س املالءة املالية للمطالبات. �

ينبغي على �سركات التاأمني الحتفاظ بحد اأدين من �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة اإلى الحتفاظ باحلد 
الأدنى من الغطاء التام )١٠٠%( لهام�س املالءة املالية )�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة مق�سومًا على احلد الأدنى لهام�س املالءة(.

ويف هذا ال�سدد ت�ستهدف ال�سركة الحتفاظ بغطاء هام�س مالءة مالية اأعلى يغطي ما بني ١٥٠% اإلى ١8٠% حت�سبًا للطوارئ الت�سغيلية.

كما يف 3١ دي�سمرب ٢٠١3م كانت تفا�سيل غطاء هام�س املالءة املالية لل�سركة وفقًا للتايل:

�سكل )١١-١(: تفا�سيل هام�س املالءة

مباليني الريالتالبند

١٠٠.٠٠احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال

89.١هام�ش املالءة املالية لإكتتاب اأق�شاط التاأمني

7٥.٥هام�س املالءة املالية للمطالبات

١٠٠.٠٠هام�س احلد الأدنى للمالءة املالية

)٢7.6(�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية

)٢7.6٠(غطاء هام�س املالءة املالية )%(

حتتاج ال�سركة حاليًا ل�سخ راأ�س مال اإ�سايف لي�س فقط للحفاظ على ١٠٠% من احلد الأدين املطلوب من غطاء هام�س املالءة املالية ولكن اأي�سًا لتحقيق الن�سبة 
امل�شتهدفة من غطاء املالءة املالية التي ترتاوح بني ١٥٠-١8٠%. تتوقع ال�سركة زيادة متطلبات احلد الأدنى من هام�س املالءة املالية خالل ال�سنوات القادمة نظرًا 

للتو�شع املتوقع يف حجم الن�شاط.

تت�سمن ال�ستخدامات املقرتحة ملتح�سالت الكتتاب البالغ قدرها حوايل ١٤٤ مليون ريال تغطية �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية وتوفري 
الغطاء الالزم لهام�س املالءة املالية ح�سب املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية. يو�سح اجلدول اأدناه ال�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت الكتتاب يف املحافظة على 

غطاء هام�س املالءة املالية امل�ستهدف يف املدى بني ١٥٠-١8٠% خالل ال�سنوات القليلة القادمة
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�سكل )١١-٢(: ح�ساب املالءة

مباليني الريالت

٢٠١7م٢٠١6م٢٠١5م٢٠١٤م٢٠١٣م٢٠١٢مكما يف ٣١ دي�سمرب 

١٠٠.٠٠١٠٠.٠٠١٠٠.٠٠١٠٠.٠٠١٠٠.٠٠١٠٠.٠٠متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال

7٤.٢89.١١٠٢.٤١٠9.٢١١6.٥١٢٤.3هام�ش مالءة الأق�شاط

63.97٥.٥77.38١.7١٠١.8١٠8هام�س مالءة املطالبات

١٠٠.٠١٠٠.٠١٠٢.٤١٠9.٢١١6.٥١٢٤.3هام�س احلد الأدنى للمالءة املالية

قبل الإكتتاب:

١٠.93٠.9٥٤.١79.٥-٢7.6-٤3.6�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني

6٤%٤6%٢8%١١%-٢7.6%-٤3.6%غطاء هام�س املالءة )%(

بعد الإكتتاب

١٥٤.9١7٤.3١96.9٢٢١.9ل ينطبق ل ينطبق�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني

١78%١69%١6٠%١٥١%ل ينطبق ل ينطبقغطاء هام�س املالءة )%(

امل�سدر: ال�سركة

مت�سيًا مع متطلبات املادة )3٠(، الفقرة )ج( من قواعد الت�سجيل والإدراج �ستقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدامها ملتح�سالت اإ�سدار 
اأ�سهم حقوق الأولوية و�ستعلن اإ�ستخدام املتح�سالت للجمهور.

خطة االستثمار المقترحة )2014م(

طبقا لنظام مراقبة �سركات التامني التعاوين يجب اأن تكون الوديعة النظامية ١٠% من راأ�س املال املدفوع، وعليه �سوف تقوم ال�سركة بتخ�سي�س ١٥ مليون ريال 
من �سايف متح�سالت الإكتتاب كوديعة نظامية لي�سبح اإجمايل الوديعة النظامية ٢٥مليون ريال �سعودي.

تعتزم ال�سركة ا�ستخدام �سايف املتح�سالت ) بعد خ�سم الوديعة النظامية و م�سروفات الكتتاب( يف زيادة راأ�س املال بعد اإنتهاء عملية الكتتاب مبا�سرًة يف 
ال�ستثمار طبقا لالأوعية ال�ستثمارية املوجودة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وتبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمار حوايل ١٢9مليون ريال �سعودي و�سوف 

تت�سمن املحفظة ال�ستثمارية اإ�ستثمارات ق�سرية الأجل و�سندات و ا�ستثمارات طويلة الأجل .

�سكل )١١-٣(: تركيبة ال�ستثمارات

الن�سبة من الإجمايل املبلغ مباليني الريالت نوع ال�ستثمار

%88 ١١٤ ا�ستثمارات يف حمافظ ا�ستثمارية ق�سرية الجل

%١٢ ١٥ ا�ستثمارات يف �سندات و ا�ستثمارات طويلة الجل 

%١٠٠ ١٢9 �سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم الوديعة النظامية
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين وسكرتير مجلس . 12
اإلدارة

 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات المالية 1   12

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار من قائمة املركز املايل لل�سركة للفرتة املنتهية 3١ دي�سمرب من 
عام٢٠١١م و٢٠١٢م و٢٠١3م والأ�سهر ال�ستة املنتهية يف ٢٠١٤/٠6/3٠م دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها، واأنه مت اإعداد هذه البيانات املالية وفقًا للمعايري 

الدولية للتقرير املايل ومتت مراجعتها وفقا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�سرة مبا يلي: 

باأنهم مل ي�سهروا، يف اأي وقت من الأوقات، اإفال�سهم ومل يخ�سعوا لأي اإجراءات اأو دعاوى اإفال�س اأو اإع�سار.  �
بخالف ما ورد يف �سفحة )3٥( من هذه الن�سرة، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي  �

م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم اأو اأدوات دين خا�سة بال�سركة. 
بخالف ما ورد يف �سفحة )3٥( من هذه الن�سرة لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة . �
بخالف ما ورد يف �سفحة )8٢( من هذه الن�سرة عن اخل�سائر املتكبدة يف عام ٢٠١١م و٢٠١3م مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل  �

والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب 
القانوين حتى اإعتماد ن�سرة الإ�سدار.

لي�ش لدى ال�شركة اأي ن�شاط خارج اململكة العربية ال�شعودية. �
ل تقدم ال�سركة قر�سا نقديا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع طرف ثالث، و ذلك وفقا للمادة 7١ من  �

نظام ال�سركات.
يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن البيانات املالية املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار م�ستخرجة دون اأي تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة لل�سركة واإن  �

القوائم املالية اأعدت وفقًا ملعايري التقرير املايل الدويل ومتت مراجعتها وفقا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
لي�س لدى ال�سركة اأي نية اأو توجه لأجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة عمل ال�سركة.  �
مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  �

الت�شجيل وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�شدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.
مل يكن هناك اأي اإنقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الـ )١٢( �سهرًا الأخرية. �
الإلتزام التام باأحكام املادة 69 واملادة 7٠ من نظام ال�سركات وباأحكام املادة ١8 من نظام حوكمة ال�سركات. �
قام جمل�س الإدارة مبراجعة متطلبات التدفقات النقدية املتوقعة ويعتقد باأن ال�سركة يتوفر لديها راأ�س املال العامل الكايف، علي الأقل، ملدة )١٢( �سهر  �

تلي تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار.
يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد لل�سركة اأي اأدوات دين اأوقرو�س لأجل بتاريخ هذه الن�سرة، ويوؤكدون باأنه ل يوجد لل�سركة اأي اأ�سول م�سمولة  �

بحق خيار.
اإ�سرايف لالإع�سار خالل  � اأو  اإداري  اأو اأمني �سر املجل�س يف من�سب  اأوكبار التنفيذيني  مل تتعر�س اأي �سركة معني فيها اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة 

ال�سنوات اخلم�س املا�سية اأثناء عملهم بها.

 إقرارات أخرى 2   12
وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة وامل�ستندات التاأ�سي�سية الأخرى، يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ل توجد: �

اأي �شالحيات لدى اأي من اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو الرئي�ش التنفيذي بالت�شويت على عقد اأو اقرتاح له فيه م�شلحة جوهرية. -
اأي �سالحيات تعطي اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حق الت�سويت على مكافاآت متنح له. -
اأي �سالحيات تتيح لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو الرئي�س التنفيذي القرتا�س من ال�سركة. -

يقر جمل�س اإدارة ال�سركة بالتزامه باأحكام املادة ١8 من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. �
يقر جمل�س اإدارة ال�سركة بالتزامه باأحكام املادة 69 و7٠ نظام ال�سركات. �
اأداء  � يوؤثر على  اأو بيع ح�سته فيها فاإن ذلك �سوف لن  ال�سركة  ال�سريك الإ�سرتاتيجي من  باأنه يف حال خروج  اإدارتها  ال�سركة واأع�ساء جمل�س  تقر 

ال�سركة.
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ملخص النظـام األساسي للشركة. 13

التأسيس 1   13

توؤ�س�س طبقَا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، ونظام ال�سركات، والنظام الأ�سا�سي ، �سركة م�ساهمة �سعودية.

اسم الشركــة 2   13

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين "�سركة م�ساهمة �سعودية".

أغرض الشركــة 3   13

القيام - وفقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية - مبزاولة اأعمال التاأمني 
التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة. ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق 
اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك و حتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو 

بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى.

المركز الرئيسي 4   13

يكون املركز الرئي�س لل�سركة يف مدينة الريا�س.

مدة الشركـة 2   13

مدة ال�سركة )99( ت�سع وت�سعون �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها وجتوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.

استثمـارات الشركة 2   13

ت�ستثمر ال�سركة ما يتجمع لديها من اأموال املوؤمن لهم وامل�ساهمني يف ال�سركة وفقًا للقواعد التي ي�سعها جمل�س الإدارة.

رأس مال الشركـة  2   13

راأ�س مال ال�سركة هو )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة مليون ريال �سعودي، مق�سم اإلى )١٠.٠٠٠.٠٠٠( ع�سرة ماليني �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ قيمة كل منها )١٠( 
ع�سرة ريالت �سعودية.

تخفيض رأس المــال 2   13

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية - بعد موافقة اجلهات املخت�سة - تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. 

تداول األسهـــــم 2   13

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب 
بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منها عن اأثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه الأحكام على ما 
يكتتب بـه املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقًا لأحكام بيع احلقوق من 

اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأومن ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري. 

أسهم الضمــــان 10   13

يقدم ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة اأ�سهم �سمان بحد اأدنى )٥٠٠٠( خم�سة اآلف �سهم مقابل العقود التي تن�ساأ بينه وبني ال�سركة والتي متت املوافقة عليها من قبل 
اجلمعية العامة العادية ، وي�شمل حق احلجز هذا ما قد يكون لالأ�شهم املحجوزة من ح�ش�ش يف الأرباح واجبة الأداء. 
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إدارة الشركـــــة 11   13

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من خم�سة اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد على ثالث �سنوات. 

اتفاقية الخدمات الفنيــة 12   13

التاأمني ملدة خم�س �سنوات قابلة  املوؤهلة يف جمال  ال�سركات  اأكرث من  اأو  الفنية مع �سركة  اتفاقية لإدارة اخلدمات  النقد-  ال�سركة- بعد موافقة موؤ�س�سة  تعقد 
للتجديد ملدة اأو مدد اأخرى يحددها جمل�س اإدارة ال�سركة.

إنتهاء عضوية عضو مجلس اإلدارة 13   13

تنتهي ع�سوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدة التعيني اأو ال�ستقالة اأو الوفاة اأو اإذا ثبت ملجل�س الإدارة اأن الع�سو قد اأخل بواجباته بطريقة ت�سر مب�سلحة ال�سركة 
ب�شرط اأن يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية، اأو بانتهاء ع�شويته وفقًا لأي نظـام اأو تعليمات �شارية يف اململكة ، اأو بتغيبه عن ح�شور اأكرث من ثالث 
جل�سات متتالية بدون عذر يقبله جمل�س الإدارة اأو اإذا حكم ب�سهر اإفال�سه اأو اإع�ساره اأو قدم طلبًا للت�سوية مع دائنيه اأو توقف عن دفع ديونه اأو اأ�سبح فاقد ال�سعور 

اأو اأ�سيب مبر�س عقلي اأو اإذا ثبت ارتكابه عماًل خماًل بالأمانة و الأخالق اأو اأدين بالتزوير.

سلطات مجلس اإلدارة 14   13

مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة.

  ل توجد اأي �شالحيات لدى اأي من اأع�شاء جمل�ش الإدارة اأو الرئي�ش التنفيذي بالت�شويت على عقد اأو اقرتاح له فيه م�شلحة جوهرية. �
  ل توجد اأي �سالحيات تعطي اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حق الت�سويت على مكافاآت متنح له. �
  ل توجد اأي �سالحيات تتيح لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو الرئي�س التنفيذي القرتا�س من ال�سركة. �

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 12   13

تكون مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )١8٠.٠٠٠ ريال( مائة وثمانون األف ريال �سعودي �سنويًا ، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من 
اأع�ساء جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )١٢٠.٠٠٠ ريال( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي �سنويًا.

ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�سو مبلغ ) 3.٠٠٠ ريال ( ثالثة اآلف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات املجل�س ومبلغ )١.٥٠٠ ريال ( األف 
وخم�سمائة ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة. 

ويف كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن ٥% من �شايف الأرباح. 

تعيين رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب 12   13

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له، ويعني املجل�س ع�سوًا منتدبًا لل�سركة من اأع�ساء املجل�س، ويحق لهما التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س. 
ويخت�س رئي�س جمل�س الإدارة اأو الع�سو املنتدب بتمثيل ال�سركة اأمام الق�ساء والغري، ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل اأو اأعمال معينة. ويتولى الع�سو املنتدب 

الإدارة التنفيذية لل�سركة.

لجنة المراجعة 12   13

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء ول يزيد عن )٥( خم�سة اأع�ساء من غري الأع�ساء التنفيذيني على اأن يكون 
اأغلبهم من خارج جمل�س الإدارة وح�سب ما تقره موؤ�س�سة النقد ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية.

اللجنة التنفيذية 12   13
ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء ول يزيد على )٥( خم�سة اأع�ساء، ويختار اأع�ساء اللجنة التنفيذية . ١

من بينهم رئي�س اللجنة الذي يراأ�س اجتماعاتها.
مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها املوؤ�س�سة اأو املجل�س، . ٢

وتعاون اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب اأواملدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها 
ل يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �شحيحًا اإل اإذا ح�شره اثنان على الأقل بطريق الأ�شالة اأو الإنابة ب�شرط اأن ل يقل عدد احلا�شرين باأنف�شهم عن . 3

اثنني.
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اجتماعات مجلــــس اإلدارة 12   13

يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه ذلك اثنان من الأع�ساء ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. 
ويجوز اأن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�سركة على اأن يجتمع املجل�س اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة ول يجوز اأن تنق�سي اأربعة اأ�سهر بدون انعقاد 
املجل�ش. ول يكون اجتماع املجل�ش �شحيحًا اإل اإذا ح�شره ثلثا الأع�شاء باأنف�شهم اأو بطريق الإنابة ب�شرط اأن يكون عدد الأع�شاء احلا�شرين باأنف�شهم اأربعة اأع�شاء 

على الأقل.

 قرارات مجلس اإلدارة ومداوالته 20   13

ت�سدر قرارات املجل�س بالإجماع، ويف حالة اخلالف باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين و املمثلني على الأقل. وتثبت مداولت املجل�س وقراراته يف حما�سر 
يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

 تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة مع الشركة 21   13

ل يجوز لأع�ساء املجل�س اأن يربموا مع ال�سركة عقود تاأمني لهم م�سلحة فيها اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد.

 مسؤولية مجلــس اإلدارة 22   13

يكون كل من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة والع�سو املنتدب وع�سو جمل�س اإدارتها م�سوؤولني كل يف حدود اخت�سا�سه عن خمالفة اأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

جمعيات المســاهمين  23   13

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة، ولكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور 
اجلمعية التاأ�سي�سية بطريق الأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني، كما اأن لكل م�ساهم حائز ع�سرين �سهمًا اأو اأكرث حق ح�سور اجلمعية العامة، وللم�ساهم اأن 

يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة حل�سور اجلمعية العامة.

 اختصاصات الجمعية العامة غير العاديـــة 24   13

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�سا�س 
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ش ال�شروط والأو�شاع املقررة للجمعية الأخرية.

 اختصاصات الجمعية العامة العاديــة 22   13

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مره على الأقل يف ال�سنة خالل 
ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

 نصاب إنعقاد الجمعية العامة العاديــة 22   13

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول، 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويعد الإجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

 نصاب إنعقاد الجمعية العامة غير العادية 22   13

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع 
الأول، وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان، ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س املال على الأقل.

 قرارات الجمعية العامة 22   13

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية و اجلمعية العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها.

وت�سدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة 
ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماجها يف �سركة اأو يف موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم 

املمثلة يف الجتماع.
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 رئاسة الجمعيات العامــة 22   13

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة، وعند غيابه يراأ�سها من ينيبه يف ذلك.

 تعيين مراقب الحسابـات  30   13

تعني اجلمعية العامة �سنويًا اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد اأتعابهما ويجوز لها اإعادة تعيينهما.

 صالحيات مراقبي الحسابـات 31   13

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق الطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات والإي�ساحات التي يرى �سرورة احل�سول 
عليها وله اأي�سًا اأن يتحقق من موجودات ال�سركة والتزاماتها.

 واجبات مراقبي الحسابـات 32   13

على مراقب احل�سابات اأن يقدم اإلى اجلمعية العامة ال�سنوية تقريرا ي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والإي�ساحات التي طلبها، وما 
يكون قد ك�سفه من خمالفات لأحكام نظام ال�سركات اأو نظام ال�سركة الأ�سا�سي، وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.

 السنة المالية للشركة 33   13

تبداأ �سنة ال�سركة املالية من الأول من يناير وتنتهي بنهاية دي�سمرب ال�سنة يف نف�سها على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�سادر باإعالن 
تاأ�سي�س ال�سركة وتنتهي يف 3١ دي�سمرب من العام التايل.

 إعداد القوائم الماليــة 34   13

يعد جمل�ش الإدارة يف نهاية كل �شنة مالية جردًا لقيمة اأ�شول ال�شركة وخ�شومها يف التاريخ املذكور كما يعد القوائم املالية وتقريرًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها 
املايل عن ال�شنة املالية املنق�شية ويت�شمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�شافية وذلك خالل فرتة ل تتجاوز اأربعني يومًا من نهاية الفرتة 
املالية ال�سنوية التي ت�ستملها تلك القوائم. وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات، قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وخم�سني 
يومًا على الأقل، ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة، وتودع يف املركز الرئي�س لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني، قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية 
العامة بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل، وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س لل�سركة القوائم املالية وخال�سة وافية من 
تقرير جمل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات، واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات وهيئة ال�سوق املالية وذلك قبل تاريخ 

اإنعقاد اجلمعية العامة العادية بخم�سة وع�سرين يومًا على الأقل.

 القوائم الماليـــــــة 32   13

تتكون القوائم املالية من قائمة املركز املايل لعمليات التاأمني وامل�ساهمني، قائمة فائ�س )عجز( عمليات التاأمني، قائمة دخل امل�ساهمني، قائمة حقوق امل�ساهمني، 
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني، وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني.

 حسابات عمليات التأميــن 32   13

تكون ح�سابات عمليات التاأمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني، وذلك على التف�سيل التايل:

اأوًل: ح�سابات عمليات التاأمني:

يفرد ح�شاب لالأق�شاط املكت�شبة وعمولت اإعادة التاأمني والعمولت الأخرى.. ١
يفرد ح�ساب للتعوي�سات املتكبدة من ال�سركة.. ٢
يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ش الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�شاط و التعوي�شات حم�شومًا منه امل�شاريف الت�شويقية والإدارية والت�شغيلية . 3

واملخ�س�سات الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
يكون حتديد الفائ�س ال�سايف على النحو التايل:. ٤

ي�ساف للفائ�س الإجمايل الوارد يف الفقـرة )3( اأعاله اأو يخ�سم منه ما يخ�س املوؤمن لهم من عائد ال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�سم 
ما عليهم من م�ساريف حمققة.

توزيع الفائ�س ال�سايف، ويتم اإما بتوزيع ن�سبة ١٠% ع�سرة باملائة للموؤمن لهم مبا�سرة، اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل ما ن�سبته %9٠ . ٥
ت�سعون باملائة اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني. 
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ثانيًا :قائمة دخل امل�ساهمني:

تكون اأرباح امل�شاهمني من عائد ا�شتثمار اأموال امل�شاهمني وفقًا للقواعد التي ي�شعها جمل�ش الإدارة. . ١
تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ما ورد يف الفقرة )٥( اأعاله.. ٢

 أرباح المساهميـــن 32   13

توزع اأرباح امل�شاهمني على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة .. ١
 يجنب )٢٠%( من الأرباح ال�شافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل . ٢

راأ�س املال املدفوع.
اإ�شايف وتخ�شي�شه . 3 اأن جتنب ن�شبة مئوية من الأرباح ال�شنوية ال�شافية لتكوين احتياطي   للجمعية العامة العادية بناءًا على اقرتاح جمل�ش الإدارة 

لغر�س اأو اأغرا�س معينه تقررها اجلمعية العامة .
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن ) ٥% ( من راأ�س املال املدفوع . ٤
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�شاهمني كح�شة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�شاب الأرباح املبقاة.. ٥
للقواعد املنظمة لذلك . 6 اأعاله وفقًا  الواردة  ال�شنوية املحددة يف الفقرة )٤(  اأرباح دورية تخ�شم من الأرباح   يجوز بقرار من جمل�ش الإدارة توزيع 

وال�سادرة من اجلهات املخت�سة. 

إبالغ هيئة السوق المالية بقرارات توزيع األربـــــــاح 32   13

ُتبلغ ال�شركة هيئة ال�شوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع الأرباح اأو التو�شية بذلك.

 حالة تحقيق خسائر تبلغ ثالثة أرباع رأس المـــــال 32   13

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها 
وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية. 

حل الشركة وتصفيتهـــا 40   13

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو وفقًا لالأحكام املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات، وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف 
حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية، بناًء على اقرتاح جمل�ش الإدارة طريقة الت�شفية وتعني م�شفيًا اأو اأكرث وحتدد �شالحياتهم واأتعابهم، 
وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي، وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر 

الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني.

ويراعى يف الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطات.

أحكام ختامية 41   13

تطبق اأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف النظام 
الأ�سا�سي لل�سركة.
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المعلومات القانونية . 14

 تأسيس الشركة 1   14

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين ) "ال�سركة "( هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/6٠ وتاريخ ١٤٢7/٠9/١8هـ 
ال�سجل  حتت  م�سجلة  وال�سركة  )املوافق٢٠٠6/١٠/٠9م(.  ١٤٢7/٠9/١6هـ  وتاريخ   )٢33( رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  ومبقت�سى  ٢٠٠6/١٠/١١م(  )املوافق 
التجاري رقم ١٠١٠٢37٢١٤�سادر من الريا�س بتاريخ ١٤٢8/٠8/٠7هـ )املوافق ٢٠٠7/٠8/٢٠م( وم�شرح لها مبزاولة ن�شاط التاأمني من قبل موؤ�ش�شة النقد 

مبوجب الرتخي�س رقم م ن ٢٠٠79 وتاريخ ١٤٢8/٠8/٢9هـ )املوافق ٢٠٠7/٠9/١١م( 

 أغراض الشركة 2   14

وفقًا ل�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة فاإن الأغرا�س التي اأ�س�ست ال�سركة من اأجلها هي: اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو 
توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم اأن تقوم بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن 
تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية وبيعها اأوا�ستبدالها وتاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات 

اأخرى.

 المركز الرئيس للشركة 3   14

مركز بالتينيوم – الدور الأول - �شارع �شالح الدين الأيوبي - امللز

�س.ب: ٥8٠73 الريا�س ١١٥9٤، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966١١87٤9666+

فاك�س: 966١١٤7٥١١8٠+

www.saico.com.sa :املوقع اللكرتوين

 فروع الشركة 4   14

�سدرت موافقة موؤ�س�سة النقد رقم ٢ت/٢٢8٢ وتاريخ ١٤3١/١٢/7هـ )املوافق ٢٠١٠/١١/١3م( برتخي�ش افتتاح ثالثة فروع لل�شركة كما و�شدرت اأي�شا موافقة 
موؤ�س�سة النقد رقم 3٤١٠٠٠٠١١7٢8 وتاريخ ١٤3٤/١/٢7هـ )املوافق٢٠١٢/١٢/١١م( على افتتاح فرع الريا�ش وذلك وفقًا للجدول لالآتي:

�سكل )١٤-١(: فروع ال�سركة

تاريخ النتهاءتاريخ �سجل الفرعرقم �سجل الفرعموقع الفرع

١٤37/٠٢/٢٥هـ١٤3٢/٠٢/٢٥هـ٤٠3٠٢٠867٤جدة - مركز رويال التجاري١

١٤37/٠٢/٢٥هـ١٤3٢/٠٢/٢٥هـ١١3١٠3٤١33بريدة - مبنى العوي�سة٢

١٤37/٠٢/٢٥هـ١٤3٢/٠٢/٢٥هـ٢٠٥١٠٤٤793اخلرب- مركز حائل3

١٤39/٠3/٠٢هـ١٤3٤/٠3/٠٢هـ١٠١٠36١١٢3الريا�س – مركز بالتينيوم٤

ون�سري اإلى اأن موافقة موؤ�س�سة النقد لفتح الفروع اجلديدة م�سروطة بتوفر املتطلبات التالية:

اللتزام مبتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين املتعلقة بن�سب ال�سعودة على م�ستوى كل فرع. �
ا�ستكمال الرتاخي�س وال�سجالت وال�سهادات النظامية الالزمة لفتح الفرع مثل الرتاخي�س البلدية، وزارة التجارة، واأي تراخي�س حكومية لزمة. �
توفري �سبكة معلوماتية مرتبطة بالنظام الآيل اخلا�س بال�سركة. �
وجود اآلية منا�سبة واآمنة حلفظ الأموال يف كل فرع. �
توفر اآلية لتفنيد وحفظ ال�سجالت ووثائق التاأمني التي متت بوا�سطة الفرع مع بيان باأ�سماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ اإبرام كل وثيقة و�سريانها  �

والأ�شعار وال�شروط التي ت�شتمل عليها.
توفر الكفاءة املطلوبة ملوظفي الفرع يف التعامل مع اجلرائم املالية ومكافحتها والإبالغ عنها. �
التاأكد من تطبيق موظفي خدمة العمالء لإجراءات العناية الواجبة للتحقق من العمالء. �
اللتزام ب�ساعات العمل التي حتددها موؤ�س�سة النقد. �
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 هيكل رأس مال الشركة 2   14

يبلغ راأ�س مال ال�سركة مئة مليون )١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي. مق�سم اإلى ع�سرة ماليني )١٠.٠٠٠.٠٠٠( �سهم مت�ساوية القيمة وبقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة 
)١٠( ريالت لل�سهم الواحد. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بن�سبة6٠% من كامل اأ�شهم راأ�ش مال ال�شركة، ومت طرح الأ�شهم املتبقية اأي ٤٠% من اإجمايل اأ�سهم راأ�س 

مال ال�سركة لالكتتاب العام يف عام ٢٠٠7م.

�سكل )١٤-٢(: هيكل امللكية احلالية لراأ�س مال ال�سركة 

هيكل املليكة احلالية لراأ�س مال ال�سركة

عدد الأ�سهمالن�سبةال�ســـــــــــــــــم
القيمة الإ�سمية
)ريال �سعودي(

3٠3.٠٠٠.٠٠٠3٠.٠٠٠.٠٠٠%�سركة التاأمني العربية ال�سعودية )�س.م.ب.م( البحرين

٢٢٠٠.٠٠٠٢.٠٠٠.٠٠٠%�ساحبة ال�سمو امللكي الأمرية اجلوهرة بنت عبد العزيز اآل �سعود

686.8٠٠.٠٠٠68.٠٠٠.٠٠٠% اجلمهور )بالإ�سافة اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة(

١٠٠١٠.٠٠٠.٠٠٠١٠٠.٠٠٠.٠٠٠%املجموع

امل�سدر: عالقات امل�ساهمني

وقد مت رفع احلظر عن تداول اأ�سهم املوؤ�س�سني ح�سب نظام ال�سركات بعد اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية.

زيادة رأس المال عبر طرح أسهم حقوق أولوية  2   14

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب خطاب املوؤ�س�سة رقم ٢٠/L وتاريخ ١٤3٢/٠١/٠٢هـ )املوافق٢٠١٠/١٢/١١م( على زيادة راأ�س مالها عرب 
طرح اأ�شهم حقوق اأولوية بواقع مائة وخم�شني مليون )١٥٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي وعند اكتمال الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة فاإن راأ�س مال ال�سركة �سيبلغ 

مائتني وخم�سني مليون )٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠( ريال �سعودي مق�سم اإلى )٢٥.٠٠٠.٠٠٠( �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة ) ١٠ ( ريالت لل�سهم الواحد.

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة مبوجب قراره رقم )٢3( ال�سادر يف اإجتماعة املنعقد بتاريخ ١٤3٢/١/١٢هـ املوافق ٢٠١٠/١٢/١8م بزيادة راأ�س مال ال�سركة من 
) ١٠٠.٠٠٠.٠٠٠( مائة مليون ريال اإلى )٢٥٠.٠٠٠.٠٠٠( مائتان وخم�سون مليون ريال اأي بن�سبة زيادة قدرها ١٥٠% من راأ�س مال ال�سركة احلايل وذلك بعد 
احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. كما جدد جمل�س الإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ ١٤3٥/٠8/٢٥هـ )املوافق ٢٠١٤/٠6/٢3م( التو�سية مبتابعة 
اإجراءات زيادة راأ�س املال . وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ ١٤36/٠8/١3 هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م( على تو�سية جمل�س الإدارة 

بزيادة راأ�س مال ال�سركة.

التراخيص والتصاريح والشهادات المهمة 2   14

فيما يلي قائمة بالرتاخي�س والت�ساريح احلكومية وغري احلكومية التي ح�سلت عليها ال�سركة:

�سكل )١٤-٣( الرتاخي�س والت�ساريح وال�سهادات

تاريخ النتهاءاجلهة امل�سدرةالتاريخالرقمالغر�سنوع الرتخي�س

املوافقة على الرتخي�س بتاأ�سي�س �سركة مر�سوم ملكي ١
تاأمني تعاوين

ل ينطبقالديوان امللكي١٤٢7/9/١8هـ )م/6٠(

املوافقة على الرتخي�س بتاأ�سي�س �سركة قرار جمل�س الوزراء٢
تاأمني تعاوين

ل ينطبقجمل�س الوزراء١٤٢7/9/١6هـ٢33

١٤37/8/7هـ وزارة التجارة وال�سناعة١٤٢8/٠8/٠7هـ١٠١٠٢37٢١٤تاأ�سي�س وت�سجيل ال�سركة�سجل جتاري3

مزاولة ن�شاط التاأمني يف الفروع التالية ترخي�ش ن�شاط التاأمني٤
)التاأمني العام، التاأمني ال�سحي(

١٤37/٠8/٢7هـموؤ�س�سة النقد١٤٢8/٠8/٢9هـت م ن/٢٠٠89/8

�سهادة ع�سوية الغرفة ٥
التجارية ال�سناعية

الغرفة التجارية ال�سناعية ٢٠١3/١٢/3١م١8٥8٥١ال�سرتاك يف ع�سوية الغرفة
بالريا�س

٢٠١٤/١٢/3١م

�سهادة مقيدة )غري 6
�شاحلة ل�شرف الأق�شاط 

النهائية(

م�سلحة الزكاة والدخل – ١٤3٥/٠7/١٢هـ7863�سهادة بتقدمي اإقرار زكوي
وزارة املالية

٢٠١٥/٤/3٠م
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تاريخ النتهاءاجلهة امل�سدرةالتاريخالرقمالغر�سنوع الرتخي�س

�سهادة املوؤ�س�سة العامة 7
للتاأمينات الجتماعية

�سهادة باإيفاء ال�سركة بالتزاماتها جتاه 
املوؤ�س�سة

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات ١٤3٥/٠8/٠٤هـ١68838٢3
الجتماعية – مكتب 

الريا�س

١٤36/٠٢/٠٤هـ

خطاب تاأهيل ال�سركة لدى جمل�س ال�سمان خطاب تاأهيل8
ال�سحي التعاوين

جمل�س ال�سمان ال�سحي ١٤3٥/٠٥/٢3هـ٢/3٥/٤٥٢ت/�س
التعاوين – الأمانة العامة

١٤38/٠٥/٢9هـ

إدارة الشركة 2   14

مت ت�سكيل جمل�س الإدارة للدورة الثالثة التي بداأت بتاريخ ٢٠١3/٠6/٠8م ملدة ثالث �سنوات على النحو التايل:

�سكل )١٤-٤( اأع�ساء جمل�س الإدارة

املن�سبالإ�سمم
تاريخ التعيني

يف املجل�س
حالة الع�سويةاجلهة التي ميثلهاملكية الأ�سهم*العمراجلن�سية

�سمو الأمري اأحمد بن ١
خالد بن عبد اهلل بن 
عبد الرحمن اآل �سعود

ال�سركة العربية ال�سعودية -٥٤�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مالرئي�س
للتاأمني �س.م.ب )م( 

 غري تنفيذي غري 
م�ستقل

ال�سركة العربية ال�سعودية -8٢لبناين٢٠١3/٠6/٠8مع�سود. جورج �ساهني مدور٢
للتاأمني �س.م.ب )م( 

غري تنفيذي غري 
م�ستقل

عبد العزيز بن علي اأبو 3
ال�سعود

١.٠٠٠ �سهم 7٤�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سو
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي غري -
م�ستقل 

عبد اهلل بن حممد بن ٤
عبد اهلل اخلنيفر

١.٠٠٠ �سهم ٥8�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سو
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
م�ستقل

عبد املح�سن بخيت ٥
حممد �سعيد

١.٠٠٠ �سهم ٥8�سعودي٢٠١3/٠6/٠8مع�سو
**)%٠.٠١(

غري تنفيذي -
م�ستقل

امل�سدر: ال�سركة
مالحظة: 

*املعلومات اخلا�سة مبلكيات الأ�سهم اأعاله هي كما يف ٢٠ نوفمرب ٢٠١٤م.
**متثل الـ )١.٠٠٠ �سهم( التي ميلكها كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة الثالثة غري املمثلني لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م( اأ�سهم �سمان لع�سوية املجل�س بح�سب املادة 68 من نظام ال�سركات.

م�ساركة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة يف جمال�س اإدارة �سركات م�ساهمة اأخرى:

�سكل )١٤-5(: م�ساركة رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة يف جمال�س اإدارات �سركات اأخرى كما يف ٣٠ يونيو ٢٠١٤م�

ال�سركات الأخرىاملن�سبا�سم الع�سو

�سركة اأميانتيت العربية ال�سعوديةالرئي�س �سمو الأمري اأحمد بن خالد بن عبداهلل بن عبدالرحمن اآل �سعود

ال�سركة الكيميائية ال�سعودية 

ال�سركة ال�سعودية لالت�سالت املتكاملة ع�سود. جورج �ساهني مدور

�سركة اأميانتيت العربية ال�سعودية ع�سوعبدالعزيز بن علي اأبو ال�سعود

ال�سركة الكيميائية ال�سعودية

- ع�سوعبداهلل بن حممد بن عبداهلل اخلنيفر

- ع�سوعبداملح�سن بخيت حممد �سعيد
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لجان مجلس اإلدارة 2   14

 لجنة المراجعة:

اإ�ستنادًا اإلى املادة 3٤ )فقرة ١( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، وا�ستنادًا اإلى املادة ١9 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة يجب على 
جمل�س الإدارة ت�سكيل جلنة للمراجعة ل يقل عدد اأع�سائها عن ثالثة )3( اأع�ساء ول يزيد عن خم�سة )٥( اأع�ساء من غري املديرين التنفيذيني، على اأن يكون 

اأغلبهم من خارج جمل�س الإدارة وح�سب ما تقره موؤ�س�سة النقد ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية.

اأع�ساء من غري  بتعيني جلنة مراجعة مكونة من ثالثة )3(  القا�سي  بتاريخ ١٤3١/8/7هـ )املوافق ٢٠١٠/7/١9م(  الإدارة قراره رقم ٢١  وقد اتخذ جمل�س 
املديرين التنفيذيني واأغلبهم من خارج جمل�س الإدارة كما يلي:

امتياز اأحمد. �
د. حممد بن �سعود البدر. �
عبدالعزيز بن علي اأبو ال�سعود )ع�سو جمل�س الإدارة(. �

 اللجنة التنفيذية:

اإ�ستنادًا اإلى املادة )٢٠( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة، فاإنه يجب على جمل�س اإدارة ال�سركة اأن يقوم بت�سكيل جلنة تنفيذية ل يقل عدد اأع�سائها عن ثالثة )3( 
اأع�ساء ول يزيد عن خم�سة )٥( اأع�ساء، وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س. لقد مت ت�سكيل اللجنة التنفيذية احلالية من )3( 

ثالثة اأع�ساء كما يلي:

د. جورج �ساهني مدور. �
عبدالعزيز بن علي اأبو ال�سعود. �
عبد اهلل اخلنيفر �

 المنازعات والقضايا 10   14

كما يف 3٠ اأغ�سط�س ٢٠١٤م هنالك عدد ١6 دعوى ق�سائية تبلغ قيمتها الإجمالية ٤.٤٥٤.٥٠7 ريال �سعودي وقد مت رفعها على ال�سركة بوا�سطة بع�س عمالئها يف 
الإطار الطبيعي لن�شاط ال�شركة. وفيما عدا ذلك يوؤكد اأع�شاء جمل�ش الإدارة والإدارة العليا لل�شركة باأن ال�شركة لي�شت طرفًا يف اأي دعوى ق�شائية اأخرى. ولي�ش 

لدى ال�سركة اأي اآلية للتعرف على اأي دعاوى ق�سائية مهدد باإقامتها.

 األصول غير الملموسة 11   14

مت ت�سجيل عالمة ال�سركة التجارية لدى وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب �سهادة الت�سجيل رقم ١٤3٥٠٢١9٥٤. توؤكد ال�سركة باأنه لي�س 
لديها اأي اأ�سول اأخرى غري ملمو�سة جوهرية تتعلق باأعمالها اأو ربحيتها.
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المنتجات التأمينية الموافق عليها من قبل مؤسسة النقد 12   14

فيما يلي تفا�سيل املنتجات املوافق عليها من قبل موؤ�س�سة النقد حتى تاريخه: 

جمموعة املنتجات املوافق عليها هو ٤١ منتج منها ١6منتج موافقة نهائية و٢5 منتج موافقه ا�ستخدام مبوجب مبداأ الطلب والإ�ستخدام� 

)اأ( ١6 منتج )موافقة نهائية مبوجب املادة ١6(

١( ال�سيارات ) التجارية واخلا�سة( و تاريخ املوافقة هو ٢٠٠9/٥/٢6م.

٢( التامني ال�سحي ) الوثيقة اجلماعية املوحدة ال�سادرة من جمل�س ال�سمان ال�سحي و تاريخ املوافقة هو ٢٠٠9/٠6/3٠م.

3( وثيقة تاأمني مالك وم�سغلي املطارات و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/٠9/٢٥م.

٤( وثيقة تاأمني �سد خيانة المانه و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١٠/١9م.

٥( وثيقة تاأمني �سد ال�سرقه وال�سطو و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١١/٢٢م.

6( وثيقة تاأمني حتلية املياه )تابعة للتامني البحري( و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١١/3٠م.

7( وثيقة تاأمني م�سغلي الأر�سفه ) تامني بحري ( و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١١/3٠م.

8( وثيقة تاأمني م�سوؤولية النقل البحري و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١١/3٠م.

9( وثيقة تاأمني هياكل ال�سفن و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١١/3٠م.

١٠( وثيقة تاأمني بحري ) ب�سائع ( و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١٢/٠٤م.

١١( وثيقة تاأمني الأموال النقدية و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٠/١٢/٢9م.

١٢( تاأمني اإنك�شار الواح الزجاج و تاريخ املوافقة هو ٢٠١١/١٢/٢6م.

١3( التغطية ال�ساملة لعمليات البنوك و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٢/٠١/١6م.

١٤( تاأمني اخطاء املمار�سة الطبية و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٢/٠٤/١١م.

١٥( التاأمني اجلماعي للحماية والإدخار وتاريخ املوافقة هو ٢٠١٢/٠٥/١٤م.

١6( التاأمني ال�سامل للمعدات و تاريخ املوافقة هو ٢٠١٢/٠٥/٢9م.

)ب( ٢٥ منتج موافق عليه بتاريخ ٢٠١٠/١٢/٢٠م مبوجب مبداأ تقدمي الطلب وال�ستخدام 

لقد اأجازت موؤ�س�سة النقد عدد ٢٥ منتجا حتت هذا املبداأ وذلك ملدة 6 �سهور ويتطلب جتديد هذه املوافقة كل �ستة اأ�سهر
١. تاأمني كافة اأخطار املمتلكات .

٢. تامني احلوادث ال�سخ�سية – اأفراد.
3. تاأمني �سد احلريق. 

٤.تامني احلريق والخطار امل�ساحبة. 
٥. تامني احلوادث ال�سخ�سية – جماعات .

6. تاأمني امل�سوؤولية العامة. 
7. تاأمني امل�سوؤولية جتاه الب�سائع. 

8. تاأمني خيانة الأمانة / الإختفاء والتلف الناجت عن اجلرمية.
9.تاأمني نقل الأموال بال�سيارات امل�سفحة. 

١٠.تاأمني امل�سوؤولية ال�ساملة.
١١. م�سوؤولية تاأمني اأرباب العمل ال�ساملة.

١٢-تاأمني امل�سوؤولية املهنية.
١3. تاأمني م�سوؤولية املدراء واملوظفني.

١٤. تاأمني انقطاع العمل التجاري.
١٥. التاأمني املتنوع.

١6. التاأمني ال�سامل للمنازل.
١7. تاأمني م�سوؤولية املقاولني.

١8. التاأمني ال�سامل لعمال الن�ساءات.
١9.تاأمني م�سانع واآليات املقاولني.

٢٠.تاأمني �سغط الغاليات.
٢١. تاأمني عطب املكائن.

٢٢. تاأمني اخطار التخزين املربد.
٢3. تاأمني املعدات اللكرتونية.

٢٤.تاأمني احلوادث ال�سخ�سية – تاأمني �سحي.
٢٥. التاأمني ال�سايف للحوادث ال�سخ�سية.
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 تقر اإدارة ال�سركة باأنه قد مت ت�سمني ملخ�س جلميع العقود اجلوهرية يف هذا الق�سم من ن�سرة الإ�سدار.

تقوم ال�شركة بتقدمي خدمات التاأمني الطبي ملوظفيها ح�شب ال�شروط املحددة من قبل جمل�ش ال�شمان ال�شحي التعاوين.

1  عقد وكالة تأمين مع شركة آيس لوكاالت التأمين المحدودة:

بتاريخ ١٤3٢/٠٢/٠6هـ )املوافق ٢٠١١/١/١٠م( وقعت ال�سركة عقد وكالة تاأمني مع �سركة اآي�س لوكالت التاأمني املحدودة، وذلك ملدة خم�س �سنوات تبداأ من 
تاريخ التفاقية. الغر�ش من الإتفاقية هو تقدمي اأعمال لل�شركة ويتم دفع العمولة لإي�ش لوكالت التاأمني ح�شب ال�شروط املتفق عليها بالعقد مع التقيد بقواعد 
موؤ�ش�شة النقد. ويحق لأي من الطرفني اإنهاء التفاقية دون اإبداء اأ�شباب ب�شرط اإخطار م�شبق ل تقل مدته عن �شتة اأ�شهر، كما تنتهي التفاقية عند �شحب اأو تعليق 

ترخي�س اأعمال التاأمني ل�سركة �سايكو اأو ترخي�س اأعمال وكالة التاأمني ل�سركة اآي�س ومرور ت�سعني يومًا من تاريخ التعليق اأو ال�سحب.

تعترب �سركة اأي�س لوكالت التاأمني طرف ذو عالقة حيث ميلك رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سايكو )الأمري/ اأحمد بن خالد بن عبداهلل اآل �سعود( ما ن�سبته ١٠% 
من ح�س�سها وله م�سلحة فيه، وقد متت املوافقة من قبل اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ ٢٠١٤/٠6/٢3م على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة على هذه 

التفاقية. 

2  عقد وساطة تأمين مع شركة آيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة:

بتاريخ ٢٠١١/٠7/١١م، وقعت ال�سركة عقد و�ساطة تاأمني مع �سركة اآي�س لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني املحدودة ملدة غري حمددة. الغر�س من الإتفاقية هو 
تقدمي اأعمال لل�شركة ويتم دفع العمولة لإي�ش لو�شاطة التاأمني ح�شب ال�شروط املتفق عليها بالعقد مع التقيد بقواعد موؤ�ش�شة النقد. ويحق لأي من الطرفني اإنهاء 
التفاقية دون اإبداء اأ�شباب ب�شرط اإخطار م�شبق ل تقل مدته عن �شتة اأ�شهر، كما تنتهي التفاقية فورًا عند �شحب اأو تعليق ترخي�ش اأعمال و�شاطة التاأمني ل�شركة 

اآي�س.

وقد متت املوافقة من قبل اجلمعية العامة العادية على تو�سية جمل�س اإدارة ال�سركة على هذه التفاقية، حيث اأن رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سايكو )الأمري/ اأحمد 
بن خالد بن عبداهلل اآل �سعود( اأحد ال�سركاء �سركة اآي�س لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني املحدودة. 

فيما يلي تفا�سيل ملعامالت ال�سركة مع اأي�س لوكالت التاأمني واأي�س لو�سطاء التاأمني. تقر الإدارة العليا لل�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها باأن تعامالت ال�سركة مع 
هذه الأطراف تتم وفق اأ�س�س جتارية بحتة.

�سكل )١٤-6( تفا�سيل التعامالت مع اأي�س لوكالت التاأمني واأي�س لو�سطاء التاأمني

٣٠ يونيو ٢٠١٤م
اإجمايل التعامالت
بالآف الريالت 

التعامالت مع اأي�س 
لوكالت التاأمني 

بالآف الريالت

الن�سبة من 
الإجمايل

%

التعامالت مع
اإي�س لو�سطاء 

التاأمني
بالآف الريالت

الن�سبة من 
الإجمايل

%

٢9.٢%٢.٠١٢3.٤٤3%٤٢٢.٠778.6٤٠اإجمايل الأق�شاط املكتتبة 

٤٢.8%٠.٠68.١8٤%-١٥9.386الأق�شاط امل�شندة 

٠.٠%-٠.٠%١8٥.737٢٥املطالبات املدفوعة 

3٤.١%3.٥١١.687%3٤.٢63١.١93العمولة املدفوعة 

١7.١%٠.٠3.9٤٤%-٢3.٠٠8العمولة امل�ستلمة 

3١ دي�سمرب ٢٠١3م

١١.١%3.869.٥٠٥%6٢3.9٥٠٢3.٤٤٤اإجمايل الأق�شاط املكتتبة 

3٠.٢%٠.٠7٤.69٢%-٢٤7.6١٥الأق�شاط امل�شندة 

٠.٠%-٠.٠%397.٤6٤١86املطالبات املدفوعة 

٢3.٢%6.١١٢.٤8٢%٥3.87٤3.٢67العمولة املدفوعة 

١٠.١%٠.٠٥.337%-٥٢.9٢7العمولة امل�ستلمة 

3١ دي�سمرب ٢٠١٢م

٢7.٢%٥.9١٥٤.6٢8%٥67.9١733.٤39اإجمايل الأق�شاط املكتتبة 

١٢.١%٠.٠3٢.٢8١%-٢67.٤٠١الأق�شاط امل�شندة 

٠.٠%-١١.٢%٢8٠.8333١.٤٢7املطالبات املدفوعة 
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٣٠ يونيو ٢٠١٤م
اإجمايل التعامالت
بالآف الريالت 

التعامالت مع اأي�س 
لوكالت التاأمني 

بالآف الريالت

الن�سبة من 
الإجمايل

%

التعامالت مع
اإي�س لو�سطاء 

التاأمني
بالآف الريالت

الن�سبة من 
الإجمايل

%

٤٠.٥%8.3٢٢.3٤8%٥٥.١٢3٤.٥٥٢العمولة املدفوعة 

١٤.٠%٠.٠8.٢3٢%-٥8.793العمولة امل�ستلمة 

3١ دي�سمرب ٢٠١١م

٢6.8%١٠.3١٤6.96٢%٥٤8.٤٤٤٥6.٢9٢اإجمايل الأق�شاط املكتتبة 

٢3.6%٠.٠٥8.١3١%-٢٤6.١38الأق�شاط امل�شندة 

٠.٠%-١٢.١%3٤٤.٢٢٤٤١.٥99املطالبات املدفوعة 

3٤.٢%٢٠.٥٢٠.6٥8%6٠.397١٢.393العمولة املدفوعة 

١8.٢%٠.٠9.٠89%-٤9.883العمولة امل�ستلمة 

امل�سدر: ال�سركة

عملية االستحواذ على المحفظة التأمينية للشركة العربية السعودية للتأمين ش.م.ب)م(   3

بتاريخ ٢٠٠9/٠١/٠١م قامت ال�سركة بتوقيع اإتفاقية نقل املحفظة التاأمينية اخلا�سة باأعمال �سركة التاأمني العربية ال�سعودية �س.م.ب.)م(، البحرين باململكة 
العربية ال�سعودية مبا لها من حقوق وما عليها من اإلتزامات، بحيث يتم تقييم املحفظة بناء على تعليمات وموافقة موؤ�س�سة النقد. ولن يتم نقل املحفظة اإل باإكتمال 

كافة املعلومات القانونية املطلوبة.

اإلى ال�سركة  للتاأمني �س.م.ب)م( ال�سركة بعدم امل�سي يف حتويل حمفظتها و�سايف الأ�سول امل�ساحبة  اأخطرت ال�سركة العربية ال�سعودية  يف ٢3 يونيو ٢٠١٤م 
العربية للتاأمني التعاوين )�سايكو(. وعليه قررت ال�سركة يف اإجتماع جمل�س اإدارتها املنعقد بتاريخ ٢3 يونيو ٢٠١٤م باإتخاذ الإجراءات املطلوبة لإلغاء التفاقية 
بدًء باحل�سول على املوافقات الالزمة من امل�ساهمني وموؤ�س�سة النقد واجلهات التنظيمية الأخرى للقيام بكافة هذه الإجراءات. وتت�سمن هذه الإجراءات تقييم 

الإحتياطيات بوا�سطة اخلبري الإكتواري واإعداد تفا�سيل اخلا�سة باإعادة املحفظة بغر�س تقدميها ملوؤ�س�سة النقد.

عطفًا على قرار جمل�س الإدارة املتعلق باإتخاذ اخلطوات الالزمة لإلغاء الإتفاقية اأعاله، تقوم ال�سركة بت�سغيل حمفظة �سركة التاأمني العربية ال�سعودية �س.م.ب.)م( 
يف اململكة مبوجب اإتفاقية ت�سغيل حيث يتم تعوي�س ال�سركة عن كافة امل�ساريف املتعلقة باملحفظة.

اتفاقيات إعادة التأمين:   4

يف اإطار اإ�سرتاتيجيتها املتعلقة باإدارة املخاطر اأبرمت ال�سركة عدة اإتفاقيات اإعادة تاأمني مع �سركات اإعادة تاأمني رائدة بغر�س اإ�سناد املخاطر على اأ�سا�س ن�سبي 
وغري ن�سبي. ابرمت هذه التفاقيات، كل على حده، مع جمموعة من معيدي التاأمني على راأ�سها اأحد معيدي التاأمني يف كل حالة. وفيما يلي ملخ�س لإتفاقيات اإعادة 

التاأمني مع معيدي التاأمني القياديني ملختلف قطاعات التاأمني:

اإتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني تتعلق باإعادة تاأمني خماطر احلوادث الهند�سية: �

وقعت ال�سركة، بتاريخ ٢٠١٤/٠7/٠١م اتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني ومدة �سريان هذه التفاقية ١٢ �سهر و ل يجوز لأي من الطرفني 
اإنهاء العمل بالإتفاقية اإل مبوجب اإخطار م�سبق مدته 9٠ يومًا قبل التاريخ الفعلي لإنتهائها وهو ٢٠١٥/٠6/3٠م.

تغطي الإتفاقية وثائق التاأمني املتعلقة بتاأمني م�سوؤولية املقاولني والتاأمني ال�سامل لعمال الن�ساءات مبا يف ذلك م�سئولية الأطراف الأخرى امل�ساحبة وتاأمني عطب 
املكائن وتاأمني �شغط الغاليات مبا يف ذلك اخل�شائر يف الأرباح املرتتب عنها وتاأمني تلف املخزون وتاأمني املعدات اللكرتونية وتاأمني معدات واآليات املقاولني.

النطاق الإقليمي ل�سريان هذه التفاقية هو اململكة العربية ال�سعودية وم�ساحلها يف اخلارج با�ستثناء الوليات املتحدة الأمريكية وكندا وا�سرتاليا. 

ل توجد �سمانات غري ما ن�ست عليه التفاقية يف التفا�سيل التعاقدية. كما اأن التفاقية ن�ست على املخاطر غري املغطاة يف وثائق التامني مثل املخاطر الناجتة 
عن الأزمات ال�سيا�سية والهجمات التخريبية والآثار الناجتة عن ا�ستخدام املفاعالت النووية. 

من الأ�سباب التي تعطي احلق بالإنهاء الفوري لالتفاقية انتقال امللكية اأو خ�سارة الطرف الآخر راأ�سماله كليا اأو جزئيًا وعدم القدرة على دفع امل�ستحقات واملعوقات 
القانونية وامل�ساكل الأمنية. الإنهاء ب�سبب احلالت املذكورة يجب تبليغه باإ�سعار خطي ل تقل مدته عن ثالثني يومًا. اأي تعديالت على وثائق التاأمني يجب اأن تتم 

فقط عن طريق اأو مبوافقة �سركة هانوفر ري. 

اأي خالف حول بنود هذه التفاقية �سيخ�سع لأنظمة التقا�سي والتحكيم ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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اإتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني تتعلق باإعادة تاأمني خماطر احلرائق واحلوادث والأ�سرار الطبيعية: �

وقعت ال�سركة، بتاريخ ٢٠١٤/٠7/٠١م اتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني ومدة �سريان هذه التفاقية ١٢ �سهر و ل يجوز لأي من الطرفني 
اإنهاء العمل بالإتفاقية اإل مبوجب اإخطار م�سبق مدته 9٠ يومًا قبل التاريخ الفعلي لإنتهائها وهو ٢٠١٥/٠6/3٠م..

تغطي هذه التفاقية وثائق التاأمني املتعلقة باحلرائق واحلوادث والأ�سرار الناجتة عن الأحول اجلوية كالأمطار والعوا�سف والرباكني والفي�سانات والعوا�سف 
الرملية وما يندرج حتت هذه النقاط مما هو مذكور يف تفا�شل العقد. 

النطاق الإقليمي ل�سريان هذه التفاقية هو اململكة العربية ال�سعودية وم�ساحلها يف اخلارج با�ستثناء الوليات املتحدة الأمريكية وكندا وا�سرتاليا. 

ل توجد �سمانات غري ما ن�ست عليه التفاقية يف التفا�سيل التعاقدية. كما اأن التفاقية ن�ست على املخاطر غري املغطاة يف وثائق التامني مثل املخاطر الناجتة 
عن الأزمات ال�سيا�سية والهجمات التخريبية والآثار الناجتة عن ا�ستخدام املفاعالت النووية. 

من الأ�سباب التي تعطي احلق بالإنهاء الفوري لالتفاقية انتقال امللكية اأو خ�سارة الطرف الآخر راأ�سماله كليا اأو جزئيًا وعدم القدرة على دفع امل�ستحقات واملعوقات 
القانونية وامل�ساكل الأمنية. الإنهاء ب�سبب احلالت املذكورة يجب تبليغه باإ�سعار خطي ل تقل مدته عن ثالثني يومًا. اأي تعديالت على وثائق التاأمني يجب اأن تتم 

فقط عن طريق اأو مبوافقة �سركة هانوفر ري. 

اأي خالف حول بنود هذه التفاقية �سيخ�سع لأنظمة التقا�سي والتحكيم ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اإتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني تتعلق باإعادة التاأمني خماطر احلوادث العامة: �

وقعت ال�سركة، بتاريخ ٢٠١٤/٠7/٠١م اتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني ومدة �سريان هذه التفاقية ١٢ �سهر و ل يجوز لأي من الطرفني 
اإنهاء العمل بالإتفاقية اإل مبوجب اإخطار م�سبق مدته 9٠ يومًا قبل التاريخ الفعلي لإنتهائها وهو ٢٠١٥/٠6/3٠م.

تغطي هذه التفاقية وثائق التاأمني امل�ستلمة بطريقة مبا�سرة اأو عن طريق التاأمني امل�سرتك واملتعلقة باحلوادث العامة واحلوادث ال�سخ�سية )با�ستثناء الأمرا�س( 
يف  النقدية  واملبالغ  املباين  داخل  النقدية  واملبالغ  النقل  اأثناء  النقدية  واملبالغ  امل�سقول  والزجاج  الأمانة  خيانة  و�سمان  الطريان  وحوادث  اخلا�سة  والق�سائم 
اخلزانات )�ساملة بطاقات الهاتف امل�سبقة الدفع واملجوهرات داخل اخلزانات( والتغطية البنكية ال�ساملة واملخاطر ال�سخ�سية ال�ساملة. النطاق الإقليمي ل�سريان 

هذه التفاقية هو اململكة العربية ال�سعودية وم�ساحلها يف اخلارج با�ستثناء الوليات املتحدة الأمريكية وكندا وا�سرتاليا. 

ل توجد �سمانات غري ما ن�ست عليه التفاقية يف التفا�سيل التعاقدية. كما اأن التفاقية ن�ست على املخاطر غري املغطاة يف وثائق التامني مثل املخاطر الناجتة 
عن الأزمات ال�سيا�سية والهجمات التخريبية والآثار الناجتة عن ا�ستخدام املفاعالت النووية. 

من الأ�سباب التي تعطي احلق بالإنهاء الفوري لالتفاقية انتقال امللكية اأو خ�سارة الطرف الآخر راأ�سماله كليا اأو جزئيًا وعدم القدرة على دفع امل�ستحقات واملعوقات 
القانونية وامل�ساكل الأمنية. الإنهاء ب�سبب احلالت املذكورة يجب تبليغه باإ�سعار خطي ل تقل مدته عن ثالثني يومًا. اأي تعديالت على وثائق التاأمني يجب اأن تتم 

فقط عن طريق اأو مبوافقة �سركة هانوفر ري. 

اأي خالف حول بنود هذه التفاقية �سيخ�سع لأنظمة التقا�سي والتحكيم ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اإتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني تتعلق باإعادة تاأمني خماطر ال�سحن البحري: �

وقعت ال�سركة، بتاريخ ٢٠١٤/٠7/٠١م اتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني ومدة �سريان هذه التفاقية ١٢ �سهر و ل يجوز لأي من الطرفني 
اإنهاء العمل بالإتفاقية اإل مبوجب اإخطار م�سبق مدته 9٠ يومًا قبل التاريخ الفعلي لإنتهائها وهو ٢٠١٥/٠6/3٠م.

تغطي هذه التفاقية وثائق التاأمني املتعلقة بالب�سائع وامل�سحونات البحرية مبختلف تعريفاتها و/اأو التوابل و/اأو الذهب و/اأو الأوراق و/اأو م�سئوليات الب�سائع 
وكافة امل�سالح التي تدخل يف عداد الب�سائع املنقولة بال�سفن والبواخر والناقالت و/اأو اجلو و/اأو الرب و/اأو ناقالت ال�سكك احلديدية و/الطائرات مبا يف ذلك 
النفط اخلام اأو املكرر و/اأو الغاز اأو اأي م�سالح اأخرى قيمة ح�سب الوثيقة الأ�سلية و/اأو مبوجب وثائق للنقل عن طريق ال�ساحنات ذات ال�سهاريج و/اأو الناقالت 

با�ستثناء احل�ساب اخلا�س مب�سفاة جدة.

النطاق الإقليمي ل�سريان هذه التفاقية هو كافة اأنحاء العامل وذلك للرحالت من واإلى الدول العربية وم�ساحلها العر�سية يف اخلارج. 

ل توجد �سمانات غري ما ن�ست عليه التفاقية يف التفا�سيل التعاقدية. كما اأن التفاقية ن�ست على املخاطر غري املغطاة يف وثائق التامني مثل املخاطر الناجتة 
عن الأزمات ال�سيا�سية والهجمات التخريبية والآثار الناجتة عن ا�ستخدام املفاعالت النووية.

من الأ�سباب التي تعطي احلق بالإنهاء الفوري لالتفاقية انتقال امللكية اأو خ�سارة الطرف الآخر راأ�سماله كليا اأو جزئيًا وعدم القدرة على دفع امل�ستحقات واملعوقات 
القانونية وامل�ساكل الأمنية. الإنهاء ب�سبب احلالت املذكورة يجب تبليغه باإ�سعار خطي ل تقل مدته عن ثالثني يومًا. اأي تعديالت على وثائق التاأمني يجب اأن تتم 

فقط عن طريق اأو مبوافقة �سركة هانوفر ري. 
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اأي خالف حول بنود هذه التفاقية �سيخ�سع لأنظمة التقا�سي والتحكيم ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اإتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني تتعلق باإعادة تاأمني خماطر هياكل ال�سفن البحرية �

وقعت ال�سركة، بتاريخ ٢٠١٤/٠7/٠١م اتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة هانوفر ري لإعادة التاأمني ومدة �سريان هذه التفاقية ١٢ �سهر و ل يجوز لأي من الطرفني 
اإنهاء العمل بالإتفاقية اإل مبوجب اإخطار م�سبق مدته 9٠ يومًا قبل التاريخ الفعلي لإنتهائها وهو ٢٠١٥/٠6/3٠م.

اإدارة و/اأو  اأو حتت  التي حتمل علمًا عربيًا  لل�سفينة  الأخرى امل�ساحبة  ال�سفن وحمركاتها وامل�سالح  اأنواع هياكل  بكافة  املتعلقة  التاأمني  وثائق  تغطي التفاقية 
م�سالح عربية.

ل توجد �سمانات غري ما ن�ست عليه التفاقية يف التفا�سيل التعاقدية. كما اأن التفاقية ن�ست على املخاطر غري املغطاة يف وثائق التامني مثل املخاطر الناجتة 
عن الأزمات ال�سيا�سية والهجمات التخريبية والآثار الناجتة عن ا�ستخدام املفاعالت النووية.

من الأ�سباب التي تعطي احلق بالإنهاء الفوري لالإتفاقية انتقال امللكية اأو خ�سارة الطرف الآخر راأ�سماله كليا اأو جزئيًا وعدم القدرة على دفع امل�ستحقات واملعوقات 
القانونية وامل�ساكل الأمنية. الإنهاء ب�سبب احلالت املذكورة يجب تبليغه باإ�سعار خطي ل تقل مدته عن ثالثني يومًا. اأي تعديالت على وثائق التاأمني يجب اأن تتم 

فقط عن طريق اأو مبوافقة �سركة هانوفر ري. 

اأي خالف حول بنود هذه التفاقية �سيخ�سع لأنظمة التقا�سي والتحكيم ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

اإتفاقية اإعادة تاأمني مع جرنال اإن�سوران�س كوربوري�سون )جي اآي �سي( تتعلق باإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة يف قطاع التاأمني على املركبات  �
وامل�سئولية:

وقعت ال�سركة، بتاريخ ٢٠١٤/٠7/٠١م اتفاقية اإعادة تاأمني مع �سركة جرنال اإن�سوران�س كوربوري�سون لإعادة التاأمني ومدة �سريان هذه التفاقية ١٢ �سهر و ل يجوز 
لأي من الطرفني اإنهاء العمل بالإتفاقية اإل مبوجب اإخطار م�سبق مدته 9٠ يومًا قبل التاريخ الفعلي لإنتهائها وهو ٢٠١٥/٠6/3٠م.

تغطي التفاقية وثائق التاأمني املتعلقة بالتاأمني على املركبات )بكافة اأق�سامها مبا يف ذلك احلوادث ال�سخ�سية واملنافع املرتبطة بها( ومعدات واآليات املقاولني 
وامل�سئولية العامة للطرف الثالث التعوي�س املهني وتعوي�سات العمالة وم�سئولية اأرباب العمل ح�سب الت�سريع ال�ساري يف منطقة املخاطر اأو ح�سب الت�سريع ال�ساري 
يف بلد العامل اأو ح�سب الت�سريع ال�ساري يف منطقة التوظيف. وي�سمل ذلك املخاطر املكتتبة والكائنة يف العامل العربي اأو الإمتدادات العر�سية مبا يف ذلك تدريب 

العاملني واملوظفني باخلارج ح�سب الت�سريع ال�ساري يف املنطقة املنعقد فيها الدورة التدريبية اإذا ما دعت احلاجة.

ل توجد �سمانات غري ما ن�ست عليه التفاقية يف التفا�سيل التعاقدية. كما اأن التفاقية ن�ست على املخاطر غري املغطاة يف وثائق التامني مثل املخاطر الناجتة 
عن الأزمات ال�سيا�سية والهجمات التخريبية والآثار الناجتة عن ا�ستخدام املفاعالت النووية.

من الأ�سباب التي تعطي احلق بالإنهاء الفوري لالإتفاقية انتقال امللكية اأو خ�سارة الطرف الآخر راأ�سماله كليا اأو جزئيًا وعدم القدرة على دفع امل�ستحقات واملعوقات 
القانونية وامل�ساكل الأمنية. الإنهاء ب�سبب احلالت املذكورة يجب تبليغه باإ�سعار خطي ل تقل مدته عن ثالثني يومًا. اأي تعديالت على وثائق التاأمني يجب اأن تتم 

فقط عن طريق اأو مبوافقة �سركة جي اآي �سي. 

اأي خالف حول بنود هذه التفاقية �سيخ�سع لأنظمة التقا�سي والتحكيم ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية. 

إتفاقية وقف الخسائر

وقعت ال�سركة بتاريخ ٠6 اأبريل ٢٠١3م اإتفاقية وقف اخل�سائر ومدتها ثالث �سنوات مع �سركة �سيجنا هيل�س اإند ل يف اأن�سورن�س )�سيجنا(. توفر الإتفاقية لل�سركة 
تغطية لوقف اخل�سائر فيما يتجاوز اإجمايل ن�سبة اخل�سائر املتفق عليها لوثائق تاأمني طبي معينة تت�سمن توفري تغطية تاأمينية اإقليمية ودولية حلامليها. كما اأبرمت 
ال�سركة اأي�سًا اإتفاقية خدمات اإدارية مع �سيجنا لنف�س املدة تلتزم �سيجنا مبوجبها بتقدمي خدمات اإدارية تتعلق باملطالبات وخدمات اإدارية اأخرى لل�سركة خارج 

اململكة العربية ال�سعودية.
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ملخص عقود العقارات المستأجرة 14   14
�سكل )١٤-7( ملخ�س عقود العقارات امل�ستاأجرة

مدة العقدالقيمة الإيجارية ال�سنويةاملالكاملوقع

٢٠١٤/٠8/٠١م اإلى ١.3١٥.١33 ريالعلي عبد الرحمن الربق�ساملكتب الرئي�سي - الريا�س
٢٠١٥/٠7/3٠م

٢٠١٤/٠١/٢٥م اإلى3٥8.7٥٠ ريال �سركة وليد الديرة لال�ستثمار والتطوير العقاريجدة – املكتب الإقليمي للمنطقة الغربية

٢٠١٥/٠١/٢٤م

٢٠١3/١٠/3١م اإلى ٢٠٠.٠٠٠ ريالعبد اهلل وعبد العزيز العريفياخلرب – املكتب الإقليمي للمنطقة ال�سرقية
٢٠١٤/١١/3٠م

٢٠١٤/٠6/٢8م٤٥.٠٠٠ رياليو�سف واأحمد عوي�سة ونايف العوي�سةالق�سيم

اإلى ٢٠١٥/٠6/7م

الريا�س – مكتب التعوي�سات ومطالبات 
املركبات

٢٠١٤/٠8/١7م اإلى ٥١٥.١٠٠ ريالعلي عبد الرحمن الربق�س
٢٠١٥/٠8/١6م

امل�سدر: ال�سركة
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تغطية االكتتاب. 15

 متعهد التغطية 1   12

�ستكون �سركة ال�سعودي الهولندي املالية، و مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�س – �سارع العليا العام، متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب. 

متعهد التغطية

�سركة ال�سعودي الهولندي املالية 

�سارع العليا

�س. ب: ١٤67 الريا�س ١١٤3١

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: ٤١63١33 ١١ 966+ 

فاك�س: ٤١63١33 ١١ 966+ حتويلة: ٥3٠8

info@shc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.shc.com.sa :املوقع الإلكرتوين

اأبرمت ال�شركة اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب مع متعهد التغطية وفيما يلي ملخ�ش لل�شروط الأ�شا�شية لتفاقية التعهد بتغطية الأ�شهم املطروحة لالكتتاب. 

 ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 2   12

مبقت�شى �شروط اتفاقية التعهد بالتغطية:

تتعهد ال�سركة ملتعهد التغطية انه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد التغطية جميع ا�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الإكتتاب  )اأ( 
التي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم ا�سافية وذلك ب�سعر الإكتتاب.

)ب( يتعهد املتعهد بالتغطية لل�سركة باأن يقوم بنف�سه، يف تاريخ التخ�سي�س، ب�سراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم الكتتاب فيها وذلك على ا�سا�س �سعر 
الكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية وميثل ذلك ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت الإكتتاب. )ج( 

١٥.٠٠٠.٠٠٠ �سهم عادي.عدد اأ�سهم حقوق الأولوية:

 ١٠ ريالت �سعودية لل�سهم.�شعر الطرح:
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مصاريف االكتتاب. 16
�سيتم خ�سم مبلغ )6.٠٠٠.٠٠٠( ريال �شعودي من متح�شالت الكتتاب لتغطية تكاليف الطرح والتي ت�شمل اأتعاب كل من امل�شت�شار املايل وامل�شت�شار القانوين 
لالكتتاب واملحا�سبني املعدين للتقارير و م�ساريف امل�ست�سار العالمي م�ساريف تغطية الكتتاب وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطبع والتوزيع 

وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالكتتاب. و�سوف تخ�سم م�ساريف الإكتتاب من متح�سالت الكتتاب بعد اإنتهائه.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب . 17
مت التقدم بطلب لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.

يجب على جميع الأ�شخا�ش امل�شتحقني قراءة �شروط واأحكام وتعليمات الكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب الكتتاب حيث يعترب توقيع وت�شليم الطلب للجهة 
امل�شتلمة مبثابة اإقرار بالقبول وموافقة على �شروط وتعليمات الإكتتاب املذكورة. اإن التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه للجهات امل�شتلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني 

ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق. وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة الإ�سدار وطلب الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية: 

البنك ال�سعودي الهولندي
الريا�س ، �سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي

�س. ب: ١٤67 الريا�س ١١٤3١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤٠١٠٢88 ١١ 966+ 
فاك�س: ٤٠3١١٠٤ ١١ 966+ 

www.shb.com.sa :املوقع الإلكرتوين
info@shb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري
جدة ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 3٥٥٥ جدة ٢١٤8١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 6٤93333 ١٢ 966+ 
فاك�س: 6٤37٤٢6 ١٢ 966+ 

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين
PaymentOperations@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

بنك الريا�س
الريا�س ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: ٢٢6٢٢ الريا�س ١١6١٤، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤٠١3٠3٠ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤٠٤٢6١8 ١١ 966+

www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي 
 �سارع املعذر

�س.ب: ٥6٠٠6 الريا�س ١١٥٥٤، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: ٤٠٤٢٢٢٢ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤٠٢٢3١١ ١١ 966+ 

www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين
communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية
الريا�س ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 833 الريا�س١١٤٢١، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: ٤77٤77٠ ١١ 966+ 
فاك�س: ٤799٤٠٢ ١١ 966+

www.samba.com :املوقع اللكرتوين
customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

بنك اجلزيرة
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 6٢77 جدة ٢١٤٤٢، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8888 6٠9 ١٢ 966+ 
فاك�س: 6٠9888١ ١٢ 966+

www.baj.com.sa :املوقع الإلكرتوين
info@baj.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ ١٤36/٠8/١3 هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة عن طريق 
اإ�شدار اأ�شهم حقوق اأولوية. ووفقًا لهذه الن�شرة �شوف يطرح ١٥.٠٠٠.٠٠٠ �سهم عادي بقيمة اإ�سمية )١٠( ريالت �شعودية لل�شهم الواحد و�شعر طرح )١٠( 
ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. و�سوف يتم اإ�سدار حقوق الأولوية بعدد )3( حقوق لكل )٢( �سهم قائم من اأ�سهم ال�سركة، ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب 

ب�شهم واحد عادي جديد، وذلك ب�شعر الطرح.

و�سيكون الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كالتايل:

 مرحلة اإلكتتاب األولى وفترة تداول حقوق األولوية 1   1   12

 مرحلة الإكتت�ب الأولى 6   6   6   66

فقط  خاللها  ويتاح  ٢٠١٥/٠6/١8م(  ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق  اخلمي�س  يوم  حتى  ٢٠١٥/٠6/٠9م(  ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق  الثالثاء  يوم  من  الفرتة  يف 
للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة من خالل ممار�سة حقوقهم املن�سو�س عليها يف مرحلة الإكتتاب الأولى. 
و�سوف تتم املوافقة على الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، �سريطة اإ�ستمرار امتالك امل�ساهمني املقيدين حلقوق اأولوية كافية يف حمافظهم يف نهاية فرتة التداول. 

وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن خاللها للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد التداول يف حقوق الأولوية.

�سيتم الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تعبئة منوذج الإكتتاب اأو من خالل ال�سراف الآيل 
اأو الهاتف اأو الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات للمكتتبني. وجتدر الإ�سارة اأنه اإذا كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق اأولوية، يف 
نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية، اأقل من عدد حقوق الأولوية املطلوبة لعدد الأ�سهم اجلديدة خالل املرحلة ذاتها، ف�سيتم رف�س طلب اإكتتابه ب�سكل كلي اأو جزئي 
ف�سوف و�سوف يتم اإبالغ امل�ساهمني امل�سجلني بهذا الرف�س كما �سيتم اإعادة مبلغ الإكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد. اإذا كان هناك �سخ�س 
م�ستحق ميلك يف نهاية فرتة التداول عدد حقوق اأولوية اأقل من العدد املطلوب لالأ�سهم اجلديدة ف�سيتم رف�س طلب اإكتتاب ذلك ال�سخ�س كليًا اأو جزئيًا و�سيتم 

اإ�سعاره بالرف�س واإعادة مبلغ الإكتتاب املرفو�س من قبل اجلهة امل�ستلمة.

فرتة تداول حقوق الأولوية  6   6   6   66

الفرتة من يوم الثالثاء ١٤36/٠8/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٠9م( و�سوف ت�ستمر حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س ١٤36/٠9/٠١هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/١8م(. 
تقوم تداولقد بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية امل�سدرة )منف�ساًل عن رمز الأ�سهم القائمة(. 

و�سيعمد نظام تداول اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية لل�سركة مبجرد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. ت�سمل هذه الفرتة اخليارات التالية:

ميلك امل�ساهمون املقيدون اخليارات التالية يف مرحلة الإكتتاب الأولى وفرتة التداول: اأ. 

الحتفاظ مبخ�س�ساتهم من حقوق الأولوية وممار�سة تلك احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.. ١
بيع خم�س�ساتهم من حقوق الأولوية اأو جزء منها من خالل تداول. . ٢
�سراء حقوق اإ�سافية يف تداول. ل يكون الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة متاحًا اإل من خالل مرحلة الكتتاب الثانية عن طريق تعبئة منوذج اكتتاب اأو من . 3

خالل ال�سراف الآيل اأو الهاتف اأو الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات اإلى عمالئها، اأو
اأو ممار�شة احلق يف الإكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة. و�شوف يتم طرح . ٤ باإ�شدار حقوق الأولوية �شواء ببيع احلقوق  اأجراء فيما يتعلق  اأي  اأتخاذ  عدم 

الأ�شهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�شة امل�شاهمني املقيدين للحقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب.  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداولها اإما عن طريق بيعها اأو �سراء جزء منها اأو جميعها. ويف حال قيامهم ب�سراء تلك احلقوق 

واأودعوها اإلى حقوقهم خالل هذه الفرتة فال يجوز لهم ممار�سة حق الأولوية والإكتتاب يف اأ�سهم جديدة اإل يف مرحلة الكتتاب الثانية. 

ال�شركة العربية ال�شعودية للتاأمني �ش.م.ب )م( غري م�شموح لها ببيع اأ�شهمها وحقوقها يف ال�شركة اإلى اأن حتقق ال�شركة هام�ش املالءة النظامي وحتقق اأرباح ربع 
�سنوية لأربعة اأرباع �سنوية متتالية.

 مرحلة اإلكتتاب الثانية والطرح المتبقي 2   1   12

مرحلة الكتت�ب الث�نية 6   6   6   66

يف الفرتة من يوم الأحد ١٤36/٠9/٠٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢١م( حتى يوم الثالثاء ١٤36/٠9/٠6هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢3م(. يجوز جلميع اأ�سحاب حقوق 
اأو م�سرتين حلقوق الأولوية خالل فرتة التداول ممار�سة حقهم يف الإكتتاب بالأ�سهم اجلديدة عن طريق تعبئة منوذج  الأولوية، �سواء كانوا م�ساهمني مقيدين 

اكتتاب اأو من خالل ال�سراف الآيل اأو الهاتف اأو الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات اإلى عمالئها.
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ميكن اأن ي�ستمر امل�ساهمون املقيدون الذين مل يكتتبوا يف الأ�سهم اجلديدة يف ال�سركة �سواء ب�سكل كلي اأو جزئي خالل مرحلة الإكتتاب الأولى يف ممار�سة حقهم 
خالل هذه املرحلة بالإ�سافة اإلى ذلك، اإذا اأ�سرتوا حقوقًا اإ�سافية اأثناء فرتة التداول، فيجوز لهم ممار�سة حقوقهم والإكتتاب يف اأ�سهم جديدة خالل مرحلة 

الإكتتاب الثانية. ول يتم تداول حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة.

اأ�شهم متبقية بعد مرحلة الإكتتاب الأولى ومرحلة الإكتتاب الثانية �شتطرح على عدد من املوؤ�ش�شات الإ�شتثمارية لتقدمي عرو�ش ل�شراء الأ�شهم  ويف حال وجود 
املتبقية. وميكن للموؤ�س�سات الإ�ستثمارية تقدمي العرو�س من ال�ساعة ١٠:٠٠ �سباحًا من يوم الأحد ١٤36/٠9/١١هـ )املوافق ٢٠١٥/٠6/٢8م( وحتى ال�ساعة 
١٠:٠٠ �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ الإثنني ١٤36/٠9/١٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠6/٢9م(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ح�سب �سعر 
طرح الأ�شهم اجلديدة الذي تقدمه هذه املوؤ�ش�شات، مع اإعطاء الأولوية يف تخ�شي�ش الأ�شهم اجلديدة للموؤ�ش�شات التي تقدم اأعلى �شعر عر�ش حتى يتم تخ�شي�ش 

جميع الأ�شهم املتبقية. كما �شيتم توزيع الأ�شهم املتبقية بالتنا�شب بني املوؤ�ش�شات الإ�شتثمارية التي تطرح بنف�ش ال�شعر. 

و�شيتم جمع ك�شور ا�شتحقاقات الأ�شهم وطرحها للموؤ�ش�شات الإ�شتثمارية خالل الطرح املتبقي. وتوزع جميع املتح�شالت الناجتة عن بيع الأ�شهم املتبقية وك�شور 
الأ�شهم حتى �شعر الطرح املدفوع على ال�شركة وتوزع اأي متح�شالت تزيد على �شعر الطرح على الأ�شخا�ش امل�شتحقني الذين مل يكتتبوا كليًا اأو جزئيًا يف الأ�شهم 

اجلديدة ويكون ذلك بالتنا�سب مع اإ�ستحقاقهم يف تاريخ ١٤36/٠9/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(.

�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام )تداول( عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة وتخ�سي�سها.

وقد تقدمت ال�سركة للهيئة بطلب لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة ومن املتوقع 
اأن يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة.
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)املوافق  هـ   ١٤36/٠8/١3 بتاريخ  غريالعادية  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  ال�سركة  اأ�سهم  تداول  اإغالق  بعد  ال�سركة  �سهم  �سعر  بتعديل  تداول  تقوم  �سوف 
٢٠١٥/٠٥/3١م( وذلك بناًء على قيمة الطرح وعدد الأ�شهم اجلديدة امل�شدرة �شمن هذه الن�شرة بالإ�شافة للقيمة ال�شوقية لالأ�شهم املدرجة وقت الإغالق. 
و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س 
قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني ومل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقون 
من  نقدي  تعوي�س  على  ح�سولهم  لهم،ماعدا  امل�ستحقة  الأولوية  حقوق  اأ�سهم  مقابل  اأومنافع  مزايا  اأية  على  اجلديدة  الأ�سهم  يف  الكتتاب  يف  غريامل�ساركون 
متح�شالت بيع الأ�شهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�شب ما ي�شتحقه )اإن وجد(. ويحتفظ امل�شاهمون املقيدون بنف�ش عددالأ�شهم الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�ش املال. 

ويف حال كانت رغبة املوؤ�ش�شات الإ�شتثمارية �شراء الأ�شهم املتبقية ب�شعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل �شراء متعهد التغطية لالأ�شهم 
املتبقية ب�شعر الطرح، فلن يح�شل الأ�شخا�ش امل�شتحقني غري امل�شاركني يف الكتتاب على اأي تعوي�ش نتيجةعدم ممار�شتهم حقوق الأولوية يف الأ�شهم اجلديدة.

�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س )اإن وجد( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأوجزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق 
ق�سمة مبلغ التعوي�س على اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق 

لكل �سهم متبقي،و�سيتم دفعه لل�سخ�س امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأوجزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واإي�سا مل�ستحق ك�سور الأ�سهم.
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على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب 
ويقدمه مرفقًا بكامل مبلغ الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء مرحلتي الكتتاب.

اأما مبلغ  الثانية.  الكتتاب  نهاية مرحلة  التي ميلكها قبل  القائمة  الأولوية  الكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق  امل�ستحق  لل�سخ�س  التي يحق  الأ�سهم  يح�سب عدد 
الكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية يف )١٠( ريالت �سعودية.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.  �
املوافقة على النظام الأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�شدار. �
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري  �

�سحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
قبوله الأ�شهم املخ�ش�شة مبوجب طلب الكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات الكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�شدار. �
�سمان عدم اإلغاء الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �
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يجب تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية،ح�سب ما يقت�سية احلال، و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب.

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )لأفراد الأ�سرة( �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية ) يف حالة توكيل �سخ�س اأخر بالكتتاب(. �
اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما يقت�سي احلال )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية. �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كامال عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب 
املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة.

يقت�سر التوكيل على اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين( ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �سخ�س اآخر، يجب على الوكيل كتابة ا�سمه والتوقيع على 
طلب الكتتاب واإرفاق اأ�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة عن كتابة العدل)بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية( اأو م�سدقة 

من ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف بلد اإقامة املكتتب )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة(.
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يبداأ ا�شتالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�شتلمة املذكورة اأعاله يف اململكة خالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن 
اأي�سًا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات الأ�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء مرحلتي الكتتاب اإما من خالل 
اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأو ق�سم اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�سراف الآيل اأو النرتنت امل�سريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة، 
علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اإتباعها بدقة. وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد 
ال�سخ�س امل�ستحق ب�سورة منه. ويف حالة تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن 
طلب الكتتاب �شيعترب لغيًا. يجب اأن يوافق ال�شخ�ش امل�شتحق على �شروط واأحكام الكتتاب، ويجب اأن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب الكتتاب، ويف حالة عدم 
ا�شتيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �شروط واأحكام الكتتاب، فاإن من حق ال�شركة رف�ش ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. و�شيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على 
معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة لغيًا. ول يجوز تعديل اأو �سحب طلب الكتتاب بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة ويعترب طلب 

الإكتتاب بعد قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ش امل�شتحقني قد ا�شرتى عدد الأ�شهم امل�شتحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة� �

ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة. 

ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له� �

ويجدر التنويه باأنه لن يتم تخ�سي�س اأ�سهم لالأ�سخا�س امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب فيها.
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�ستقوم ال�سركة ومدير الإكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى "ح�ساب حقوق اأولوية �سايكو" يتم اإيداع متح�سالت الإكتتاب به. �سيتم تخ�سي�س ال�سهم لكل م�ستثمر 
بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية 
خالل فرتة الطرح املتبقي. و�شوف يتم ت�شديد اإجمايل �شعر طرح الأ�شهم املتبقية لل�شركة، وتوزع باقي متح�شالت بيع الأ�شهم املتبقية وك�شور الأ�شهم )مبا يتعدى 
�شعر الطرح( على م�شتحقيها كل ح�شب ما ي�شتحقه يف موعد اأق�شاه ١٤36/٠9/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(. ويف حال تبقي اأ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها 

ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.

ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة 
وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله 

للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية. و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه ١٤36/٠9/١٤هـ )املوافق ٢٠١٥/٠7/٠١م(.

اأما بالن�شبة مل�شتحقي ك�شور الأ�شهم، ف�شيتم جمع ك�شور الأ�شهم وطرحها على املوؤ�ش�شات الإ�شتثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�شوف توزع متح�شالت بيع هذه 
الأ�سهم على امل�ستحقني بكٌل ح�سب ما ي�ستحقه وذلك يف موعد اأق�ساه ١٤36/٠9/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(.
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اأق�ساه  موعد  يف  وجدت،  اإن  الأولوية،  حقوق  باأ�سهم  الكتتاب  يف  جزئيًا  اأو  كليًا  ي�ساركون  ل  الذين  امل�ستحقني  لالأ�سخا�س  التعوي�س  مبالغ  دفع  �سيتم 
١٤36/٠9/٢٢هـ)املوافق ٢٠١٥/٠7/٠9م(

ر�سم تو�سيحي لآلية حقوق الأولوية اجلديدة

(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh (πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa

(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑbÉeh ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa

ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj

´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y

¢ü«°üîàdGh á≤HÉ£ŸG IÎa

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحةعند اعتماد الزيادة يف راأ�س املال،وهوحق مكت�سب جلميع امل�ساهمني 
املقيدين يف �شجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غريالعادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�شهم واحد جديد،وذلك ب�شعرالطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامه غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم اإيداع حقوق الولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س 
بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق او الكتتاب فيها ال عند بداية فرتة التداول والكتتاب.

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

يتم ا�سعار امل�ساهم املقيد عن طريق العالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �سيح�سل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل الحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامه 
غري العادية.

ماهو معامل االحقية؟

كن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�ستحقة له مقابل ال�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على �سبيل  هو املعامل الذي ميمُ
املثال، اإذا كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة ١.٠٠٠ �شهم ورفعت تلك ال�شركة راأ�ش مالها عن طريق طرح ٢٠٠ �سهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�سهمها اإلى ١.٢٠٠ 

�سهم، يكون معامل الحقية حينئذ ١ اإلى ٥ )�سهم واحد لكل خم�س اأ�سهم(.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس إسم/ رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم ايداع حقوق الولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية.



١٣٢

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�شعر الفتتاح للحق �شيكون الفرق بني �شعر اإغالق �شهم ال�شركة يف اليوم ال�شابق لإدراج احلق و�شعر الطرح، على �شبيل املثال : اإذا كان �شعر اإغالق ال�شهم يف اليوم 
ال�سابق 3٥ رياُل و�شعر الطرح ١٠ ريالت يكون �شعر الإفتتاح حلقوق الأولوية 3٥ ناق�س١٠ ي�ساوي بذلك خم�سة وع�سرون رياًل.

هل يستطيع المساهمون المقيدون اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون الإكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب بال�سهم الإ�سافيه اجلديدة املكت�سبة 
من �سراء حقوق جديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذة( وخالل 
مرحلتي الكتتاب فقط.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مره ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟

نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان ل تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق، حيث اأن اأي زيادة يف كمية الأ�سهم 
املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه اإلغاء طلب الكتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك ١٠٠٠ �سهم يف ال�سركة 8٠٠ 
�سهم يف حمفظة )اأ( و٢٠٠ �سهم يف حمفظة )ب( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )١٥٠٠( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )١.٥( حق، عليه ف�سيتم اإيداع ١٢٠٠ 

حق يف حمفظة )اأ( و3٠٠ حق يف حمفظة )ب(.

في حال االكتتاب  من خالل اكثر من محفظة أين يتم ايداع االسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة الإ�ستثمارية املذكورة يف طلب الإكتتاب الأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟

نعم يحق حلملة �سهادات الأ�سهم الإكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�سهادات يف حمافظ اإ�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة اأو مركز الإيداع 
يف تداول واإح�سار الوثائق الالزمة.

إذا تم اإلكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟

يف حال قام اأحد امل�ساهمني املقيدين بالإكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �سراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة 
التداول ف�سيتم رف�س طلب الكتتاب كليًا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم اإبالغ واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�س عرب 

اجلهة امل�ستلمة اإلى املكتتب.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

نعم، يحق له بيعها و�سراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم، باإمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق والكتتاب باجلزء املتبقي.

هل يمكن اإلكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟

لميكن ذلك.

متى يستطيع المساهم اإلكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول ؟

خالل مرحلة الإكتتاب الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
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هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

لميكن ذلك، بعد اإنق�ساء فرتة التداول يتبقى لل�سخ�س امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الإكتتاب بالزيادة يف راأ�س املال، ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن اأن 
يخ�سع امل�ستثمر للخ�سارة اأو الإنخفا�س يف قيمة حمفظتة الإ�ستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي اإلكتتاب األولى والثانية؟

ن�شرة  التي حتددها  املعايري  الإكتتاب بح�شب  الذي ينظمه مدير  املتبقي  بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح  اأو  الناجتة عن عدم ممار�شة  املتبقية  الأ�شهم  تطرح 
الإ�سدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العمولت على عمليات البيع وال�سراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

 تداول األسهم الجديدة 2   12

�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اإكتمال جميع الجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدةوبالتن�سيق مع هيئة 
ال�سوق املالية و�سيتم العالن عنه لحقًا.

 السوق المالية السعودية )تداول( 2   12

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام ٢٠٠١م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام ١989م. 

يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام "تداول " من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل 
من اأيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة ١١ �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:3٠ ع�سرًا، من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر، 
اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة ١٠ �سباحًا وحتى ال�ساعة ١١ �سباحًا، وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداًء 

من ال�ساعة ١٠ �شباحًا جلل�شة الفتتاح )التي تبداأ ال�شاعة ١١ �سباحًا( وتتغري هذه الأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل ومن ثم الأوامر املحددة 
لل�سعر، ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر، يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�سب توقيت الإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات 
ال�سوق ب�سكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مثل "رويرتز ".

تتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

يجب على ال�شركة الإف�شاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�شبة للم�شتثمرين عرب نظام "تداول". ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، ب�سفته 
الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

 التسجيل في سوق األسهم السعودية 2   12

تقدمت ال�سركة للهيئة بطلب لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة ومن املتوقع 
اعتماد الت�سجيل وبدء تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي و�سوف يعلن ذلك يف موقع تداول اللكرتوين 

يف حينه. وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط، وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن اأ�سهم ال�سركة القائمة م�سجلة يف القائمة الر�سمية ومدرجة يف ال�سوق املالية "تداول" اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد اعتماد 
تخ�شي�ش الأ�شهم للمكتتبني امل�شتحقني ومقدمي العرو�ش يف الطرح املتبقى واإيداعها يف ح�شاباتهم يف تداول. ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�شهم اجلديدة 

قبل اعتماد عملية التخ�سي�س.

يتحمل املكتتبون اأو مقدمو العرو�ش يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�شئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�شركة اأية م�شئولية 
قانونية يف هذه احلالة.
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القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 10   12

مت احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم ٢٠/ل وتاريخ ١٤3٢/١١/٠٢هـ )املوافق ٢٠١٠/١٢/١١م( على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ ١٥٠ 
مليون ريال عن طريق طرح اأ�شهم حقوق اأولوية ولدى اإكتمال الكتتاب يف الأ�شهم اجلديدة �شي�شبح راأ�ش املال ٢٥٠ مليون ريال �سعودي مق�سمة اإلى ٢٥ مليون �سهم 
بقيمة اإ�سمية قدرها )١٠( ريالت لل�سهم الواحد. وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة ال�سركة رقم )٢3( بتاريخ ١٤3٢/٠١/١٢هـ )املوافق ٢٠١٠/١٢/١8م( بالتو�سية 
بزيادة راأ�س مال ال�سركة ملواجهة اإحتياجاتها برفع املالءة املالية كما جدد جمل�س الإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ ١٤3٥/٠8/٢٥هـ )املوافق ٢٠١٤/٠6/٢3م( 
التو�سية مبتابعة اإجراءات زيادة راأ�س املال. ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ ١٤36/٠8/١3 هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م( على تو�سية جمل�س 

الإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

كما متت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار ومت الوفاء باملتطلبات كافة بتاريخ اإعالنها يف موقع الهيئة يوم ١٤36/٠8/١3هـ )املوافق ٢٠١٥/٠٥/3١م(.

 بنود متفرقة 11   12

يكون طلب الكتتاب و كافة ال�شروط و الأحكام و التعهدات ذات العالقة ملزمة و ملنفعة اأطرافها و خلفائهم و املتنازل منهم ل�شاحلهم و منفذي الو�شايا و مديري 
الرتكات و الورثة. و ي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ش حتديدًا يف هذه الن�شرة، ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة 

عنه اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الأخر.

تخ�سع هذه التعليمات و البنود و اأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة و تف�سر و تنفذ طبقًا لها. و قد يتم توزيع ن�سرة الإ�سدار 
هذه باللغتني العربية و الإجنليزية. و يف حال التعار�س بني الن�س العربي و الن�س الإجنليزي. يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

و مع اأن الهيئة قد اعتمدت ن�شرة الإ�شدار هذه. فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�شركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة و قبل قبول واإدراج 
الأ�سهم يف ال�سوق باأن: )١( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب هذه القواعد، اأو )٢( ظهور اأي م�سائل مهمة 
كان يجب ت�شمينها يف ن�شرة الإ�شدار. وعندئذ �شيتم ن�شر ن�شرة الإ�شدار التكميلية و اإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن يتم تعليق هذا 

الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العمومية غري العادية على تفا�شيله.

تخ�سع الأ�سهم العائدة لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �س.م.ب )م(، وهي ال�سريك الإ�سرتاتيجي بال�سركة، اإلى فرتة حظر حيث لن ي�سمح لل�سركة العربية 
ال�شعودية للتاأمني �ش.م.ب )م( ببيع اأ�شهمها يف ال�شركة اإلى اأن حتقق ال�شركة هام�ش املالءة النظامي وحتقق اأرباح ربع �شنوية لأربعة اأرباع �شنوية متتالية وبعد 

اإ�ستيفاء كافة املتطلبات النظامية. 

 التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 12   12

اأن �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية هو )٤٤.7٤ ريال �سعودي( و من املتوقع اأن ي�سل اإلى )٢3.9٠ ريال �سعودي( يف افتتاحية 
اليوم الذي يليه و التغيري ميثل نق�س بن�سبة )٤7%(. 

طريقة احت�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة راأ�س املال كالتايل:

أوالً احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:

عدد الأ�سهم امل�سدرة من ال�سركة يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية * �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�سوقية 
لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية.

ثانيًا احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية

)القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية + قيمة الأ�سهم املطروحة(/ )عدد الأ�سهم �سركة امل�سدرة من الفي نهاية يوم اجلمعية 
العامة غري العادية + عدد الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب( = �سعر ال�سهم املعدل يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 18
�ستتوفر امل�ستندات التالية باللغة العربية لالطالع عليها ومعاينتها يف املركز الرئي�سي لل�سركة الكائن مبركز بالتينيوم يف �سارع ال�ستني بحي امللز مبدينة الريا�س 

بني ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا اإلى ال�ساعة الرابعة م�ساًء قبل ثالثة اأ�سابيع من بداية فرتة الكتتاب وخالل تلك الفرتة. 

ال�سجل التجاري لل�سركة �
النظام الأ�سا�سي لل�سركة. �
موافقة هيئة ال�شوق املالية على طرح اأ�شهم حقوق الأولوية. �
موافقة موؤ�س�سة النقد على زيادة راأ�س مال ال�سركة. �
تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال. �
موافقة اجلمعية العامة غري عادية على طرح اأ�شهم حقوق الأولوية �
موافقة خطية من مكتب املراجع القانوين على ن�سر تقريرهم �سمن ن�سرة الإ�سدار. �
موافقة خطية من مكتب امل�ست�سار القانوين على الإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة الإ�سدار كم�ست�سار قانوين. �
موافقة خطية من م�ست�سار درا�سة ال�سوق على الإ�سارة اإليهم واإ�ستخدام تقاريرهم يف ن�سرة الإ�سدار. �
القوائم املالية املدققة لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين لل�سنوات املالية املنتهية يف 3١ دي�سمرب ٢٠١١م، ٢٠١٢م و٢٠١3م والقوائم املالية  �

ن�سف ال�سنوية للفرتة املنتهية يف 3٠ يونيو ٢٠١٤م. 
الإتفاقيات اجلوهرية.  �
املمتلكات العقارية )عقود اليجار ملكاتب ال�سركة يف الريا�س وجدة واملنطقة ال�سرقية والق�سيم(. �
العقود الواجب الإف�شاح عنها مبوجب الفقرة )ط( )١( من الق�سم )١3( من امللحق الرابع لقواعد الت�سجيل والإدارج. �
تقارير ال�سوق. �
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تقرير المحاسبين. 19
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة (
وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين المحدود

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (
قائمة المركز المالي األولية

كما في 30 يونيو 2014

�إي�ضاحات

30 يونيو 2014
) غري مر�جعة (

31 دي�ضمرب 2013
) مر�جعة (

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

6.770.6117.791.588ممتلك�ت ومعدات، �ص�يف

8.831.970-م�صتحق من عملي�ت امل�ص�همني

327.792.065265.096.871ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

109.010.25667.085.081ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة 

27.747.15721.489.351تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة 

7138.259.849107.482.046اأق�ساط واأر�سدة معيدي تاأمني مدينة

81.923.0801.923.080ا�صتثم�ر مت�ح للبيع

22.761.2007.608.009مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى 

950.310.48351.803.212م�ستحق من جهات ذات عالقة

6112.000.00082.000.000ودائع لأجل 

592.001.26395.744.470نقدية و�صبه نقدية

888.575.964716.855.678جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني 

   

موجودات امل�ص�همني

10.000.00010.000.000وديعة نظ�مية

-5.893.573م�صتحق من عملي�ت الت�أمني

1.498.4641.243.094مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

641.930.00031.100.000ودائع لأجل

51.538.36520.513.348نقدية و�صبه نقدية 

60.860.40262.856.442جمموع موجودات امل�ص�همني

949.436.366779.712.120جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني وامل�ص�همني

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي األولية ) تتمة (
كما في 30 يونيو 2014

�إي�ضاح

30 يونيو 2014
) غري مر�جعة (

31 دي�ضمرب 2013 
) مر�جعة (

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني

6.654.9866.755.639مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.900.5541.900.554توزيعات فائ�ض عمليات التاأمني امل�ستحقة

-5.893.573م�صتحق اإلى عملي�ت امل�ص�همني

478.954.764397.826.663اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

315.239.347219.475.708اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

21.385.01018.161.317دخل عمولت غري مكت�سبة

32.023.78637.921.002اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

25.622.00034.814.795م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

887.674.020716.855.678جمموع مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني

فائ�ض عمليات التاأمني

-901.944�سايف الفائ�ض من عمليات التاأمني بعد ح�سة امل�ساهمني

888.575.964716.855.678جمموع مطلوبات لفائ�ض عمليات التاأمني

مطلوب�ت وحقوق امل�ص�همني 

مطلوب�ت امل�ص�همني

8.831.970-م�صتحق اإلى عملي�ت الت�أمني

786.7841.426.951خم�س�ض زكاة 

1.301.973859.385دائنون

2.088.75711.118.306جمموع مطلوب�ت امل�ص�همني

حقوق امل�ص�همني

11100.000.000100.000.000راأ�س امل�ل

)48.261.864()41.228.355(خ�سائر مرتاكمة

58.771.64551.738.136جمموع حقوق امل�ص�همني

60.860.40262.856.442جمموع مطلوب�ت وحقوق امل�ص�همني

949.436.366779.712.120جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .



142

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة دخل عمليات التأمين األولية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

لل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يفلل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يفللثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يفللثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

30 يونيو 2013
)غري مر�جعة(

30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

30 يونيو 2013
)غري مر�جعة(

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي�إي�ضاح

الإيرادات 

 422.076.924383.789.602 150.199.705114.184.517اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

)163.234.826()150.771.923()27.512.444()33.356.273(اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة

اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة / 

  ايق�ف اخل�ص�رة

)7.543.393()2.739.928()8.613.622()9.202.125(

 262.691.379211.352.651 109.300.03983.932.145�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري

  املكت�صبة، �ص�يف

)3.355.250(2.027.186 )53.838.469()46.518.042(

 208.852.910164.834.609 105.944.78985.959.331�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

 20.972.99133.499.116 9.700.03414.148.613دخل عمولت

 3.992.6811.148.933 2.023.985998.885اإيرادات اأخرى

 549.098339.122 222.776175.801دخل عمولة خ��صة

 234.367.680199.821.780 117.891.584101.282.630جمموع الإيرادات 

التك�ليف وامل�ص�ريف 

 185.737.030201.789.780 105.457.41287.215.743اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة 

ح�صة معيدي الت�أمني من 

  املط�لب�ت املدفوعة 

)20.079.971()24.939.167()37.925.449()67.534.120(

 147.811.581134.255.660 85.377.44162.276.576�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة 

احلركة يف املطالبات حتت ، 

  الت�صوية �ص�يف

)2.673.027(15.504.582 18.432.91010.285.495 

 166.244.491144.541.155 82.704.41477.781.158�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة 

 28.006.89828.209.611 13.837.52614.107.184تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني 

 14.564.95515.716.37729.171.32435.479.671م�ص�ريف عمومية واإدارية 

عك�ض خم�س�ض ديون م�سكوك 

  يف حت�سيلها 

7)34.253()512.373()1.605.337()3.821.438(

 3.530.8652.916.947 1.457.6541.133.431اأتع�ب فح�س واإ�صراف

 225.348.241207.325.946 112.530.296108.225.777جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف 

�سايف فائ�ض / )عجز( عمليات 

  الت�أمني للفرتة

5.361.288)6.943.147(9.019.439)7.504.166(

 7.504.166)8.117.495( 6.943.147)4.825.159(ح�سة امل�ساهمني من )الفائ�ض( / العجز

�سايف فائ�ض الفرتة من عمليات 

  الت�أمني للفرتة بعد ح�صة امل�ص�همني

536.129-901.944-

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة الدخل الشامل للمساهمين األولية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

�إي�ضاح

لل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يفلل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يفللثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يفللثالثة �أ�ضهر �ملنتهية يف

30 يونيو 302013 يونيو 302014 يونيو 302013 يونيو 2014

)غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة()غري مر�جعة(

ريـال �ضعــوديريـال �ضعـــوديريـال �ضعـــوديريـال �ضعـــودي

)7.504.166(8.117.495)6.943.147(4.825.159احل�سة يف فائ�ض / )عجز( عمليات التاأمني

 196.743323.567 76.356150.681دخل عمولت خا�سة

)292.007()555.064()6.089()333.980(م�ص�ريف عمومية واإدارية

)7.472.606(7.759.174)6.798.555(4.567.535الدخل / )اخل�سارة( قبل الزكاة

)916.608()725.665()408.492()363.165(الزك�ة

)8.389.214(7.033.509)7.207.047(4.204.370�ص�يف الدخل / )اخل�ص�رة( للفرتة

الدخل ال�سامل الآخر:

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمار

  املت�ح للبيع

----

)8.389.214(7.033.509)7.207.047(4.204.370اإجمايل الدخل / )اخل�سارة( ال�سامل للفرتة

ربح / )خ�سارة( ال�سهم

الربح / )اخل�سارة( الأ�سا�سي واملخف�ض

  لل�سهم )ريـال �سعودي(

120.42)0.72(0.70)0.84(

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�سدرة 

  خالل الفرتة )بالآلف(

10.00010.00010.00010.000

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

�لإجمايل�خل�ضائر �ملرت�كمةر�أ�س �ملال

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

)غري مراجعة(

الر�صيد يف 1 ين�ير 2013

100.000.000)21.307.501(78.692.499 

)8.389.214()8.389.214(-اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة للفرتة

)70.303.285()29.696.715(100.000.000الر�صيد يف 30 يونيو 2013

)غري مراجعة(

الر�صيد يف 1 ين�ير 2014

100.000.000)48.261.864(51.738.136

7.033.5097.033.509-اإجمايل الدخل ال�سامل للفرتة

58.771.645)41.228.355(100.000.000الر�صيد يف 30 يونيو 2014

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .



145

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية 
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

�إي�ضاح

لل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

ريـال �ضعودي

لل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 يونيو 2013
)غري مر�جعة(

ريـال �ضعودي

الأن�سطة الت�سغيلية 

-901.944�سايف فائ�ض عمليات التاأمني بعد ح�سة امل�ساهمني

التعديالت لـ:

 2.336.8342.271.407ا�ستهالك

)3.821.438()1.605.337(عك�ض خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

 1.166.650)100.653(مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �سايف

)7.504.166(8.117.495ح�سة امل�ساهمني من الفائ�ض / )العجز(

)7.887.547(9.650.283الدخل / )اخل�سارة( قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)3.203.931()62.695.194(ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

)20.731.304()41.925.175(ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

)4.074.061()6.257.806(تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة

 2.126.117)29.172.466(اأق�ساط واأر�سدة معيدي تاأمني مدينة

)726.480()15.153.191(مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

)15.554.578(1.492.729م�ستحق من جهات ذات عالقة

 81.128.10113.489.426اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

 95.763.63967.249.346اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

 3.223.6931.980.531دخل عمولت غري مكت�سبة

)328.695(-م�ستحق اإلى جهة ذات عالقة

)25.068.987()5.897.216(اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

 7.772.201)9.192.795(م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

 20.964.60215.042.038�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

)3.576.061()1.315.857(�سراء ممتلكات ومعدات

)21.942.769()30.000.000(ودائع لأجل، �سايف 

)25.518.830()31.315.857(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية 

)3.907.022(6.608.048م�صتحق اإلى عملي�ت امل�ص�همني، �ص�يف

)3.907.022(6.608.048�سايف النقد من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

)14.383.814()3.743.207(النق�س يف النقدية و�صبه النقدية

 95.744.47042.370.837 النقدية و�صبه النقدية يف بداية الفرتة

 592.001.26327.987.023النقدية و�سبه النقدية يف نهاية الفرتة

بنود غري نقدية

 1.923.080-ا�صتثم�ر مت�ح للبيع 

 500.000-قر�ض ل�سركة جنم 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين األولية
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

�إي�ضاح

لل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

لل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف
30 يونيو 2013
)غري مر�جعة(

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

الأن�سطة الت�سغيلية

)7.472.606ِ(7.759.174الدخل / )اخل�سارة( قبل الزكاة

التعديالت لـ:

 7.504.166)8.117.495(احل�سة يف )فائ�ض( / عجز عمليات التاأمني 

)اخل�سارة( / الدخل قبل التغريات يف املوجودات

  واملطلوبات الت�سغيلية 

)358.321(31.560 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)65.894()255.370(مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

)866.544(442.588دائنون

)900.878()171.103(النقد امل�ستخدم يف العمليات

)2.139.266()1.365.832(زكاة مدفوعة

)3.040.144()1.536.935(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)702.356()10.830.000(ودائع لأجل

)702.356()10.830.000(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

 3.907.022)6.608.048(م�صتحق من عملي�ت الت�أمني، �ص�يف

 3.907.022)6.608.048(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / من الأن�سطة التمويلية

 164.522)18.974.983()النق�س( / الزي�دة يف النقدية و�صبه النقدية

 20،513.348532.174النقدية و�صبه النقدية يف بداية الفرتة

 51.538.365696.696النقدية و�سبه النقدية يف نهاية الفرتة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 16 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( 
30 يونيو 2014

التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 1
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين ) »ال�سركة« (، �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010237214 
بت�ريخ 7 �صعب�ن 1428هـ املوافق 20 اأغ�صط�س 2007 . ان عنوان املكتب امل�سجل لل�سركة هو �ض. ب 58073 ، الريا�ض 11594، اململكة العربية ال�صعودية. تتمثل 
اأهداف ال�سركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سمل ن�ساطها الرئي�سي جميع فئات التاأمني العام. مت اإدراج 

ال�سركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية )تداول( يف 3 �صبتمرب 2007.

مت ترخي�ض ال�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا للمر�سوم امللكي رقم 60/م بتاريخ 18 رم�ص�ن 1427هـ ) املوافق 11 اأكتوبر 
2006 (، وقرار جمل�ض الوزراء رقم 233 بت�ريخ16 رم�ص�ن 1427هـ ) املوافق 9 اأكتوبر 2006 (.

وبعد اإمتام عملية الكتتاب العام بتاريخ 28 م�يو 2007، اأ�سدرت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا بالإعالن عن تاأ�سي�ض ال�سركة يف 21 رجب 1428هـ )املوافق 5 
اأغ�صط�س 2007(.

يف 29 �صعب�ن 1428هـ )املوافق 11 �صبتمرب 2007(، اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املوافقة الر�سمية لل�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني وال�سماح لها ببدء 
عملياتها عند ا�ستكمال املوافقة على املنتجات والإجراءات املتعلقة.

اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين  - 2
بت�ريخ 2009، اأبرمت ال�سركة اتفاقية �سراء املوجودات )»التفاقية«( مع �سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب )مقفلة( )م�ساهم( ل�سراء حمفظة 
التاأمني و�سايف املوجودات العائدة لعمليات ال�سركة بال�سعودية. اإن املوجودات واملطلوبات املتعلقة بهذه التفاقية كانت �ستحدد وتقدر قيمتها وفقًا لربنامج التقييم 

ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. اإن نقل املحفظة كان �سينفذ عندما يتم النتهاء من جميع الإجراءات القانونية املطلوبة.

بت�ريخ 23 يونيو 2014، اأبلغت �سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب )مقفلة( اأنها لن ت�ستمر يف عملية نقل حمفظة التاأمني و�سايف املوجودات املتعلقة 
23 يونيو 2014 باإلغاء التفاقية واحل�سول على املوافقات الالزمة  اإدارة ال�سركة يف الجتماع املنعقد بتاريخ  بعمليات ال�سعودية لل�سركة. وبالتايل، قرر جمل�ض 
من م�ساهمي ال�سركة وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والهيئات التنظيمية الأخرى للم�سي قدمًا بجميع الإجراءات القانونية الالزمة فيما يتعلق باإلغاء التفاقية 

املذكورة.

3 - أسس اإلعداد 
اأعدت القوائم املـالـية الأولـية املوجزة لل�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014 وفقًا ملعيار املحـا�سبة الدولـي رقم 34 – “التقارير املالية الأولية”. بناًء عليه، مل يتم 
عر�ض هذه القوائم املالية الأولية املوجزة وفقًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، اأي لي�ض وفقًا ملعيار التقارير املالية الأولية ال�سادر 

عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

ل ت�ستمل القوائم املالية الأولية املوجزة على جميع املعلومات والإي�ساحات املطلوبة يف القوائم املالية ال�سنوية، ويجب اأن تقراأ جنبًا اإلى جنب مع القوائم املالية 
اإلى ال�سيا�سات املف�سح عنها يف القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب  ال�سنوية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013. بالإ�سافة 

2013، مت اإدراج ال�ستثمار املتاح للبيع بالكلفة، وذلك لعدم توفر القيمة العادلة.

تعتقد الإدارة باأن القوائم املالية الأولية املوجزة تظهر كافة الت�سويـات )مبا يف ذالك الت�سويات العتيادية املكررة( ال�سرورية لكي تظهر بعدل نتائج العمليات 
للفرتات الأولية املعرو�سة. اإن النتائج الأولية قد ل تعترب موؤ�سرًا دقيقًا على النتائج ال�سنوية لل�سركة.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (
30 يونيو 2014 

المعايير المحاسبية الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - 4
تتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة مع تلك امل�ستخدمة يف اإعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب عام 2013، با�ستثناء اعتماد املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري احلالية ال�سارية املفعول عن الفرتة التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 2014.

فيما يلي ملخ�سًا بطبيعة واأثر كل معيار جديد/تعديل:

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 “الأدوات املالية: العر�ض”، على مق��صة املوجودات واملطلوب�ت امل�لية

ل تغري التعديالت منوذج املقا�سة احلالية يف معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 ، والذي يتطلب من املن�ساأة مقا�سة املوجودات املالية واملطلوبات املالية املعرو�سة يف 
قائمة املركز املايل عندما يكون لدى املن�ساأة حاليا حق قانوين ملزم للمقا�سة والنية اإما لت�سوية املوجودات واملطلوبات على اأ�سا�ض ال�سايف اأو حتقق املوجودات 
وت�سوية املطلوبات يف نف�ض الوقت . تو�سح التعديالت اأن حق املقا�سة يجب اأن يكون متاحًا اليوم - وهذا يعني اأنه ل يتوقف على الأحداث يف امل�ستقبل. كما يجب اأن 
تكون قابلة للتنفيذ من الناحية القانونية جلميع الأطراف الأخرى يف �سياق الأعمال العتيادية، وكذلك يف حال التخلف، والإع�سار اأو الإفال�ض. تو�سح التعديالت 
اأي�سا اأن اآلية ت�سوية الإجمايل )من خالل بيوت املقا�سة( مع اخل�سائ�ض التي على حد �سواء )اأ( اإلغاء الئتمان وخماطر ال�سيولة و )ب( تعالج الذمم املدينة 

والدائنة يف عملية ت�سوية واحدة، تعادل فعليًا �سايف الت�سوية ؛ وبالتايل فاإنها تلبي معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 يف هذه احلالت .

التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 36، »انخفا�ض قيمة املوجودات«

عدل جمل�ض املعايري املحا�سبة الدولية معيار املحا�سبة الدويل رقم 36 على النحو الت�يل: 

)اأ(   باإزالة متطلب الك�سف عن املبلغ القابل لال�سرتداد عندما تكون الوحدة املدرة للنقد حتتوي على �سهرة اأو موجودات غري ملمو�سة اإلى اأجل غري م�سمى 
ولكن مل يحدث لها انخفا�ض يف القيمة؛ 

)ب(   يطلب الإف�ساح عن املبلغ القابل لال�سرتداد لالأ�سل اأو الوحدة املدرة للنقد عندما يتم اإثبات خ�سارة انخفا�ض القيمة اأو عك�سها؛ و 
)ج(   بطلب اإف�ساح مف�سل لكيفية قيا�ض القيمة العادلة ناق�سًا تكاليف ال�ستبعاد عند اإثبات خ�سارة انخفا�ض القيمة اأو عك�سها.

بالإ�سافة اإلى ما ورد اأعاله، قررت ال�سركة عدم التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية رقم )9( – )2010( – الأدوات املالية والذي لن ي�سبح �ساري التطبيق 
حتى 1 ين�ير 2018.

5 - النقدية وشبه النقدية
لأغرا�ض اإعداد قائمة التدفقات النقدية الأولية لعمليات التاأمني وللم�ساهمني ، تتكون النقدية و�سبه النقدية من الآتي: 

31 دي�ضمرب 302013 يونيو 2014

) مر�جعة () غري مر�جعة (

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

46.960.4621.538.36555.712.1701.121.151نقد لدى البنوك

-32.300-40.799نقد يف ال�صندوق

40.000.00019.392.197-45.000.000ودائع ق�سرية الأجل

92.001.2631.538.36595.744،47020.513.348

يتم اإيداع النقد لدى البنوك لدى اأطراف اأخرى ذات ت�سنيف اإئتماين جيد. تودع الودائع ق�سرية الأجل والظاهرة بالريـال ال�سعودي، لفرتات ترتاوح ما بني يوم 
واحد وثالثة اأ�سهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية املبا�سرة لل�سركة.

حتتفظ ال�سركة مببلغ قدره 158.812 ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2013: 1.485،227 ريال �سعودي( على �سبيل الأمانة، ب�ساأن املطالبات الواجب �سدادها اإلى 
�سركة تاأمني اأخرى. وعليه، مل يتم اإثبات ذلك املبلغ يف هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (
30 يونيو 2014

الودائع ألجل  - 6
تت�سمن الودائع لأجل ودائع لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف اإئتماين جيد وت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثٍة اأ�سهر من تاريخ الإقتناء.

7 - األقساط وأرصدة التأمين المدينة
مت اإظهار الذمم املدينة املتعلقة بعمليات التامني بعد خ�سم املبالغ امل�ستحقة التالية:

30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

 31 دي�ضمرب 2013
)مر�جعة(

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

144.203.018114.900.530اأق�ساط مدينة

7.370.8707.500.892معيدي الت�أمني واأخرى

151.573.888122.401.422اإجمايل الأق�ساط واأر�سدة معيدي التاأمني املدينة

)14.919.376()13.314.039(خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها  

138.259.849107.482.046

اإن حركة خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها هي كالآتي: 

30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

31 دي�ضمرب 2013
)مر�جعة(

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

 14.919.37617.462.377الر�سيد الفتتاحي

)2.543.001()1.605.337(عك�ض خم�س�ض مكون خالل الفرتة / ال�سنة 

13.314.03914.919.376الر�صيد اخلت�مي

8 - استثمار متاح للبيع
ميثل ال�ستثمار املتاح للبيع ما قيمته 1.923.080 ريـال �سعودي فيما يتعلق يف ح�سة ال�سركة يف راأ�ض مال �سركة جنم خلدمات التاأمني )“جنم”( والتي متثل 
3.85٪ من راأ�ض مال �سركة جنم. فيما يتعلق بتقييم العالقة بني املدخالت غري املالحظة للقيمة العادلة، تاأخذ الإدارة بعني العتبار معدلت منو الإيرادات على 

املدى الطويل لل�سركة. كما يف 30 يونيو 2014، تعتقد الإدارة اأن القيمة الدفرتية لال�ستثمار املتاح للبيع معقولة بالن�سبة للقيمة العادلة )اي�ساح 13(.

9 - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
متثل اجلهات ذات العالقة كبار امل�ساهمني وكبار موظفي الإدارة بال�سركة و�سركات يعترب امل�ساهمني بال�سركة املالكني الرئي�سيني فيها، ومن�ساآت اأخرى متار�ض 

عليها تاأثريًا هامًا من قبلهم. تعتمد ال�سيا�سات و�سروط هذه املعامالت من اإدارة ال�سركة.



150

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (
30 يونيو 2014

9 - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(

أ (   المعامالت مع الجهات ذات العالقة

فيما يلي تفا�سيل املعامالت مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة:

طبيعة �ملعاملة

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر
 �ملنتهية يف

30 يونيو 2014
) غري مر�جعة (

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية 
يف

30 يونيو 2013
) غري مر�جعة (

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي�جلهة ذ�ت �لعالقة

�سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب 
)مقفلة()م�ساهم(

  مبالغ مدفوعة ومقبو�سة بالنيابة عن �سركة التاأمني  �
العربية ال�سعودية �ض.م.ب )مقفلة(، �سايف

)2.628.138(512.423

�سركة اأي�ض لوكالء التاأمني املحدودة )وكيل( )جهة 
منت�صبة(

8.640.46110.478.610 اأق�ساط تاأمني مقبو�سة من خالل الوكيل �

24.565107.622 مطالبات مدفوعة من خالل الوكيل �

1.193.0851.481.185 م�ساريف عمولت �

�صركة اآي�س املحدودة

)جهة منت�سبة(
938.168)715.550( اأق�ساط تاأمني ومطالبات، �سايف  �

اأي�ض لو�سطاء التامني ومعيدي التاأمني )و�سيط( 
)جهة منت�سبة(

123.442.935110.184.563 اأق�ساط تاأمني مقبو�سة من خالل الو�سيط، �سايف �

11.686.59911.041.599 م�ساريف عمولت  �

68.183.95466.340.038 اأق�ساط م�سندة من خالل الو�سيط  �

3.944.1133.780.874 عمولت مقبو�سة �

ب(   أرصدة الجهات ذات العالقة

نتج عن املعامالت اأعاله مع اجلهات ذات العالقة الأر�سدة التالية بتاريخ قائمة املركز املايل الأولية:

30 يونيو 2014
) غري مر�جعة (

31 دي�ضمرب 2013 
)مر�جعة (

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة:

40.711.76440.358.517-عملي�ت الت�أمنياآي�ض لو�سطاء التامني ومعيدي التاأمني املحدودة )و�سيط( )جهة منت�سبة(

7.841.0627.058.900-عملي�ت الت�أمني�سركة اأي�ض لوكالء التاأمني املحدودة )وكيل( )جهة منت�سبة(

1.757.6574.385.795-عملي�ت الت�أمني�سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب )مقفلة( )م�ساهم(

50.310.48351.803.212

للعمولة اخلا�سة. ويتم ت�سديدها نقدًا. مل يتم تكوين خم�س�ض  الأولية املوجزة غري م�سمونة وغري خا�سعة  املالية  القوائم  اإعداد  بتاريخ  القائمة  اإن الأر�سدة 
لالإنخفا�ض يف القيمة بتاريخ اإعداد القوائم املالية الأولية املوجزة. مت التقييم بتاريخ اإعداد القوائم املالية الأولية املوجزه من خالل درا�سة املركز املايل للجهة 

ذات العالقة وال�سوق الذي تعمل به.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (
30 يونيو 2014

9 - المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(

ج (    تعويضات كبار موظفي اإلدارة 

ي�سمل كبار موظفي الإدارة كافة اأع�ساء جمل�ض الإدارة )املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني( وكبار موظفي الإدارة العليا. فيما يلي ملخ�ض تعوي�سات كبار موظفي 
الإدارة للفرتة:

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف
  30 يونيو 2014
)غري مر�جعة (

لفرتة �ل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهية يف 
 30 يونيو 2013

)غري مر�جعة (

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

1.981.6684.407.783مزايا ق�سرية الأجل

134.370249.519مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

583.730-مك�ف�آت

2.116.0385.241.032

المعلومات القطاعية  -10
مت�سيًا مع طريقة اإعداد التقارير الداخلية بال�سركة، اعتمدت الإدارة القطاعات الت�سغيلية بالن�سبة لن�ساطات ال�سركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني اأدناه: 

ل ت�سمل نتائج القطاعات امل�ساريف العمومية والإدارية، خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها، واأتعاب الفح�ض والإ�سراف والإيرادات الأخرى.

ل ت�سمل موجودات القطاعات املمتلكات واملعدات وال�ستثمار املتاح للبيع واملدفوعات مقدمًا واملوجودات الأخرى واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة واأق�ساط 
واأر�سدة معيدي التاأمني املدينة والودائع لأجل، والنقدية و�سبه النقدية اخلا�سة بعمليات التاأمني، وبالتايل، مت اإدراجها �سمن املوجودات غري املوزعة.

ل ت�سمل مطلوبات القطاعات املبالغ امل�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني، واملبالغ امل�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة، ومكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، واأر�سدة اإعادة 
التاأمني الدائنة، واملبالغ امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى اخلا�سة بعمليات التاأمني. وبالتايل، مت اإدراجها �سمن املطلوبات غري املوزعة.

اإن جميع اأعمال ال�سركة الرئي�سية وموجوداتها الت�سغيلية موجودة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (
30 يونيو 2014

رأس المال   -11
يبلغ راأ�ض املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع 100 مليون ريال �سعودي ، مق�سم الى 10 مليون �سهم ، قيمة كل �سهم 10 ري�ل �صعودي )2012: 100 مليون ري�ل 
�سعودي، مق�سم اإلى 10 ماليني �سهم، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي(. وقد قام امل�ساهمون املوؤ�س�سون بالكتتاب يف ودفع قيمة 6 مليون �سهم ، بقيمة ا�سمية قدرها 
10 ريال �سعودي لل�سهم ، ومتثل 60٪ من اأ�سهم ال�سركة. اأما ال�سهم املتبقية البالغة 4 مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم ، فقد مت الكتتاب 

بها من قبل اجلمهور.

اأو�سى جمل�ض اإدارة ال�سركة يف اجتماعهم املنعقد بتاريخ 23 يونيو 2014 )املوافق 25 �صعب�ن 1435هـ( بزي�دة راأ�س امل�ل امل�صرح به من 100 مليون ري�ل �صعودي 
اإلى 250 مليون ريال �سعودي من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية بقيمة 150 مليون ري�ل �صعودي.

الربح / )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم   -12
مت ح�ساب الربح / )اخل�سارة( الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم للفرتة وذلك بتق�سيم اإجمايل الدخل/ )اخل�سارة( ال�سامل للفرتة على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم 

امل�سدره يف نهاية الفرتة والبالغ 10 ماليني �سهم.

13- القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمة العادلة هي ال�سعر املتوقع اإ�ستالمه عند بيع اأ�سل ما اأو �سداده عند حتويل مطلوبات مبوجب معاملة نظامية تتم يف ال�سوق الرئي�سي )اأو اأ�سواق اأكرث فائدة( 
بني اأطراف م�ساركة يف ال�سوق بتاريخ القيا�ض ومتت وفق الظروف ال�سائدة يف ال�سوق، ب�سرف النظر عما اإذا كان ال�سعر قاباًل للمالحظة مبا�سرة اأو ميكن تقديره 

باإ�ستخدام طرق ت�سعري اأخرى.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية الأولية املوجزة.

حتديد القيمة العادلة وت�سل�سلها الهرمي 

ت�ستخدم ال�سركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�ساح عنها:  

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة )بدون تعديل( لأدوات مالية مماثلة. �  امل�ستوى الأول: 
الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املالية امل�سابهة اأو طرق تقييم ت�سعري اأخرى والتي تكون فيها  �   امل�ستوى الثاين:  

جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية.    
طرق الت�سعري التي ل تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية ميكن مالحظتها.  �  امل�ستوى الثالث: 

خالل فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014، مل يكن هناك حتويالت بني امل�ستوى والأول وامل�ستوى الثاين من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة، ومل يتم اأية 
حتويالت اإلى اأو من امل�ستوى 3 من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادله كذلك، ل يوجد هناك اأدوات مالية قدرت قيمتها العادلة با�ستخدام طرق الت�سعري. 

يو�سح اجلدول التايل حتلياًل لالأدوات املالية امل�سجلة بقيمتها العادلة ح�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:

موجود�ت مالية:
كما يف 30 يونيو 2014 و31 دي�ضمرب 2013

�لإجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لأول

1.923.0801.923.080--ا�صتثم�ر مت�ح للبيع

1.923.0801.923.080--الإجمايل
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة ( ) تتمة (
30 يونيو 2014

المطلوبات وااللتزامات المحتملة  -14

الدعاوى القضائية واألنظمة أ  ( 

تعمل ال�سركة يف جمال التامني وهناك دعاوي مقامة �سدها خالل دورة اأعمالها العادية. وحيث اأنه من غري العملي توقع اأو حتديد النتيجة النهائية لكافة الق�سايا 
القائمة اأو التي تنطوي على تهديد، ل تتوقع الإدارة باأن يكون لهذه الق�سايا اأثر جوهري على نتائج ال�سركة ومركزها املايل.

االلتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية ب ( 

مت اإثبات م�ساريف الإيجار مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية واملتعلقة باإيجار املكاتب يف خمتلف املواقع 1.2 مليون ريال �سعودي لفرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 
30 يونيو 2014 )فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2013: 1.1 مليون ريال �سعودي( يف قائمة الدخل من عمليات التامني الأولية.

فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار الت�سغيلية امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل الأولية:

�ل�ضنة

31 دي�ضمرب 302013 يونيو 2014

)مر�جعة()غري مر�جعة(

ريـال �ضعوديريـال �ضعودي

20141.319.8912.043.764

20151.996.2091.996.209

20161.929.5421.948.959

2017618.116613.207

5.863.7586.602.139

15- صافي فائض عمليات التأمين 
فيما يلي حتلياًل ب�سايف فائ�ض عمليات التاأمني للفرتة طبقًا ملا هو حمدد من قبل اإدارة ال�سركة:

لل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهيةلل�ضتة �أ�ضهر �ملنتهيةللثالثة �أ�ضهر �ملنتهيةللثالثة �أ�ضهر �ملنتهية

يف 30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

يف 30 يونيو 2013
)غري مر�جعة(

يف 30 يونيو 2014
)غري مر�جعة(

يف 30 يونيو 2013
)غري مر�جعة(

ريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعوديريـال �ضعودي

105.944.78985.959.331208.852.910164.834.609�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

9.700.03414.148.61320.972.99133.499.116دخل عمولت 

)28.209.611()28.006.898()14.107.184()13.837.526(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني  

)144.541.155()166.244.491()77.781.158()82.704.414(�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة  

19.102.8838.219.60236.574.51225.582.959�سايف فائ�ض عمليات التاأمني

إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة   -16
متت املوافقة على اإ�سدار هذه القوائم املالية الأولية املوجزة مبوجب قرار جمل�ض الإدارة املوؤرخ يف 23 رم�ص�ن 1435هـ )املوافق 20 يوليو 2014(.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2013

�ي�ضاحات
 2013

ريال �ضعودي
2012

ريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

87.791.5887.228.790ممتلك�ت ومعدات، �ص�يف

-8.831.970املبالغ امل�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

9265.096.871256.766.443 ) اأ (ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية 

967.085.08193.068.705 ) ب (ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة 

921.489.35122.169.402 ) د (تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة

10107.482.04693.752.665اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

      -111.923.080ا�صتثم�ر مت�ح للبيع

127.608.0098.489.545دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

1351.803.212117.418.062مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

1482.000.00050.257.231ودائع لأجل

1595.744.47042.370.837نقدية و�صبه نقدية

716.855.678691.521.680جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجودات امل�ص�همني

1610.000.00010.000.000وديعة نظ�مية

4.911.642       -مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

121.243.0941.215.881دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

1431.100.00066.132.644ودائع لأجل

1520.513.348532.174نقدية و�صبه نقدية 

62.856.44282.792.341جمموع موجودات امل�ص�همني

779.712.120774.314.021جمموع عملي�ت الت�أمني وموجودات امل�ص�همني

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي ) تتمة (
كما في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاحات
2013

ريال �ضعودي
2012

ريال �ضعودي

مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني

6.755.6395.834.597مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.900.5541.900.554توزيعات فائ�ض عمليات التاأمني امل�ستحقة

4.911.642      -مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني

9397.826.663336.631.993 )اأ(اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

9219.475.708221.951.363 ) ب (اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

918.161.31719.728.071 ) ج (دخل عمولة غري مكت�صبة

331.890      -13مبالغ م�ستحقة اإلى جهة ذات عالقة

1837.921.00266.703.152اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

1934.814.79533.528.418م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

716.855.678691.521.680جمموع مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني

مطلوب�ت وحقوق امل�ص�همني

مطلوب�ت امل�ص�همني

      -8.831.970مبالغ م�ستحقة الى عمليات التاأمني

201.426.9512.396.433زكاة م�ستحقة

859.3851.703.409دائنون

11.118.3064.099.842جمموع مطلوب�ت امل�ص�همني

حقوق امل�ص�همني 

21100.000.000100.000.000راأ�س امل�ل

)21.307.501()48.261.864(خ�سائر مرتاكمة

78.692.499 51.738.136جمموع حقوق امل�ص�همني

62.856.44282.792.341جمموع املطلوب�ت وحقوق امل�ص�همني

779.712.120774.314.021جمموع مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني ومطلوب�ت وحقوق امل�ص�همني 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاحات
31 دي�ضمرب 2013

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي

الإيرادات

9623.949.964567.917.057 ) ب (اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

)254.549.760()230.767.702(9 ) ب (اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة

)12.851.303()16.847.483(اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة

376.334.779300.515.994�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

)18.777.253()23.507.969(احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة

352.826.810281.738.741�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

954.493.32957.790.383 ) ج (دخل عمولة

2.753.5663.079.859اإيرادات اأخرى

704.595393.300دخل عمولت خا�سة 

410.778.300343.002.283جمموع اليرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف 

9397.463.757280.832.963 ) اأ (اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة 

)77.502.803()138.620.628(9 ) اأ (ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت املدفوعة

258.843.129203.330.160�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

52.864.2422.928.618احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

9311.707.371206.258.778 ) اأ (�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

954.553.99256.302.343 ) د (تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

2267.787.14952.527.306م�ص�ريف عمومية واإدارية 

3.687.267)2.543.001(10)عك�ض( / خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

5.232.9875.221.051اأتع�ب فح�س واإ�صراف

436.738.498323.996.745جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

19.005.538)25.960.198(�سايف )عجز( / فائ�ض عمليات التاأمني

)17.104.984(25.960.198ح�سة امل�ساهمني من العجز / )الفائ�ض( 

1.900.554       -�سايف فائ�ض عمليات التاأمني بعد ح�سة امل�ساهمني 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.



166

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاحات
31 دي�ضمرب2013

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي

17.104.984)25.960.198(احل�سة يف )العجز( / الفائ�ض من عمليات التاأمني

617.447420.011دخل عمولت خا�سة 

)1.056.706()441.828(22م�ص�ريف عمومية واإدارية

16.468.289)25.784.579()اخل�سارة( / الدخل قبل الزكاة

)2.173.351()1.169.784(20الزك�ة

14.294.938)26.954.363(�ص�يف )خ�ص�رة( / دخل ال�صنة

)اخل�سارة( / الدخل ال�سامل الآخر 

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع 

-       -      

14.294.938)26.954.363(اإجمايل )اخل�سارة( / الدخل ال�سامل لل�سنة 

)خ�سارة( / ربح ال�سهم:

1.43)2.70(21 و 27)خ�سارة( / ربح ال�سهم ال�سا�سي واملخف�ض لل�سنة

2110.00010.000 و 27املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم امل�سدرة خالل العام )بالآف الريالت(

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

ر�أ�س �ملــال
ريال �ضعودي

�خل�ضائر �ملرت�كمة
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

 64.397.561)35.602.439(100.000.000الر�صيد يف 1 ين�ير 2012

 14.294.938 14.294.938-اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

 78.692.499)21.307.501(100.000.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب2012

)26.954.363()26.954.363(-اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

 51.738.136)48.261.864(100.000.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2013

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاحات
2013

ريال �ضعودي
2012

ريال �ضعودي

الأن�سطة الت�سغيلية 

1.900.554       -�سايف فائ�ض عمليات التاأمني بعد ح�سة امل�ساهمني

التعديالت لــ :

224.703.4843.775.746ا�ستهالك

3.687.267)2.543.001(10)عك�ض( / خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

921.0421.360.786مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �سايف

17.104.984)25.960.198(ح�سة امل�ساهمني من )العجز( / الفائ�ض 

27.829.337)22.878.673()اخل�سارة( / الدخل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :

)103.662.241()8.330.428(ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

25.983.6247.643.300ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

680.0511.179.526تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة 

)9.589.632()11.186.380(اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

)1.542.267(881.536دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

)22.600.663(65.614.850مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

61.194.670106.590.859اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

11.133.953)2.475.655(اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

1.003.107)1.566.754(دخل عمولة غري مكت�صبة

)233.181()331.890(مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

26.739.644)28.782.150(اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

1.286.3777.058.808م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

80.089.17851.550.550�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

)3.762.154()5.266.282(�سراء ممتلكات ومعدات

      -)1.923.080(�سراء ا�ستثمار متاح للبيع 

)25.206.398()31.742.769(ودائع لأجل، �سايف

)28.968.552()38.932.131(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية 

)12.631.878(12.216.586مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني، �سايف

)12.631.878(12.216.586�سايف النقد من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

53.373.6339.950.120الزي�دة يف النقدية و�صبه النقدية

42.370.83732.420.717النقدية و�صبه النقدية يف بداية ال�صنة 

1595.744.47042.370.837النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

�إي�ضاحات
2013

ريال �ضعودي
2012

ريال �ضعودي

الأن�سطة الت�سغيلية

16.468.289)25.784.579()اخل�سارة( / الدخل قبل الزكاة

التعديالت لــ:

)17.104.984(25.960.198احل�سة من عجز / )فائ�ض( عمليات التاأمني

اخل�سارة / )الدخل( قبل التغريات يف املوجودات

   واملطلوبات الت�سغيلية

175.619)636.695(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية: 

)550.066()27.213(دفع�ت مقدمة وموجودات اخرى

845.601)844.024(دائنون

)341.160()695.618(النقد امل�ستخدم يف العمليات

)1.696.469()2.139.266(20زكاة مدفوعة

)2.037.629()2.834.884(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

)14.458.963(35.032.644ودائع لأجل ، �سايف

)14.458.963(35.032.644�سايف النقد من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية 

12.631.878)12.216.586(مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني، بال�سايف

12.631.878)12.216.586(�سايف النقد ) امل�ستخدم يف( / من الأن�سطة التمويلية 

)3.864.714(19.981.174الزي�دة / )النق�س( يف النقدية و�صبه النقدية

532.1744.396.888النقدية و�صبه النقدية يف بداية ال�صنة 

1520.513.348532.174النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 28 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2013

التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 1
رقم  التجاري  ال�سجل  مبوجب  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  م�سجلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي   ،) »ال�سركة«   ( التعاوين  للتاأمني  ال�سعودية  العربية  ال�سركة 
العربية  اململكة   ،11594 الريا�ض   ،58073 لل�سركة هو �ض. ب  امل�سجل  املكتب  اإن عنوان  اأغ�صط�س 2007.   20 املوافق  �صعب�ن 1428هـ   7 بت�ريخ   1010237214
التاأمني التعاوين والأن�سطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سمل ن�ساطها الرئي�سي جميع فئات  اأعمال  اأهداف ال�سركة يف مزاولة  ال�سعودية. تتمثل 

التاأمني العام. مت اإدراج ال�سركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ) تداول ( يف 3 �صبتمرب 2007.

اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين  - 2
مت ترخي�ض ال�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا للمر�سوم امللكي رقم 60/م بتاريخ 18 رم�ص�ن 1427هـ )املوافق 11 اأكتوبر 

2006(، وقرار جمل�ض الوزراء رقم 233 بت�ريخ 16 رم�ص�ن 1427هـ )املوافق 9 اأكتوبر 2006(.

وبعد اإمتام عملية الكتتاب العام بتاريخ 28 م�يو 2007، اأ�سدرت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا بالإعالن عن تاأ�سي�ض ال�سركة يف 21 رجب 1428هـ املوافق 5 
اأغ�صط�س 2007.

التاأمني وال�سماح لها ببدء  اأعمال  لل�سركة ملزاولة  ال�سعودي املوافقة الر�سمية  النقد العربي  اأ�سدرت موؤ�س�سة  يف 29 �صعب�ن 1428هـ املوافق 11 �صبتمرب 2007، 
عملياتها عند ا�ستكمال املوافقة على املنتجات والإجراءات املتعلقة.

اأبرمت ال�سركة اتفاقية �سراء املوجودات )التفاقية(، ومبوجبها يتوقع اأن يتم تقدمي عر�ض �سراء اأعمال التاأمني و�سايف املوجودات العائدة لعمليات �سركة التاأمني 
العربية ال�سعودية املحدودة )�ض.م.ب.م( )م�ساهم( يف اململكة العربية ال�سعودية )عمليات اململكة العربية ال�سعودية( بناًء على تقييم �سيتم املوافقة عليه من قبل 

موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي.

عقدت ال�سركة اجتماع للجمعية العمومية بتاريخ 26 اأغ�صط�س 2009، ووافقت على �سراء حمفظة التاأمني و�سايف املوجودات املتعلقة بها العائدة لعمليات �سركة 
�سراوؤها طبقًا  املراد  العالقة  واملطلوبات ذات  املوجودات  وتقييم  �سيتم حتديد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  ال�سعودية املحدودة )�ض.م.ب.م( يف  العربية  التاأمني 
لربنامج التقييم ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف مايو 2007. وتخطط ال�سركة لتحويل املوجودات واملطلوبات اإعتبارًا من 1 ين�ير 2009. عليه، �سيتم 

حتويل �سايف النتائج املتعلقة بهذه املحفظة بعد 1 ين�ير 2009. �ستتم عملية التحويل بعد اإمتام جميع الإجراءات املطلوبة.

3 - أسس اإلعداد 

أسس القياس 

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

بيان اإللتزام

مت اإعداد القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 من قبل الإدارة وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. عليه، مل يتم عر�ض هذه 
القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

طبقًا لأنظمة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية، حتتفظ ال�سركة بدفاتر حما�سبية  لكل من ح�سابات عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني. يتم الإحتفاظ بجميع 
املوجودات املتعلقة بعمليات التاأمني وامل�ساهمني لدى ال�سركة. يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�ساريف اخلا�سة بكل ن�ساط يف الدفاتر املحا�سبية اخلا�سة بذلك الن�ساط. 

ويتم توزيع الإيرادات وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�سرتكة من قبل الإدارة واأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سركة.
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3 - أسس القياس - تتمة

العملة الرئيسية وعملة العرض

يعترب الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية والعملة التي يتم بها عر�ض القوائم املالية لل�سركة. 

المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - 4
تتما�سى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة، با�ستثناء اإتباع التعديالت التالية على املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية 

والتي ي�سري مفعولها على الفرتة ال�سنوية التي تبداأ يف 1 ين�ير 2013. 

فيما يلي ملخ�سًا بطبيعة واأثر كل معيار جديد / تعديل:

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( – عـرض بنود الدخل الشامل اآلخر – تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(

لقد ا�ستحدث التعديل طريقة لتجميع البنود املعرو�سة يف الدخل ال�سامل الآخر. �سيتم عر�ض البنود – التي لن يعاد ت�سنيفها )تدويرها( يف اأي وقت يف امل�ستقبل 
اإلى الربح اأو اخل�سارة )مثل �سايف مكا�سب تغطية خماطر �سايف ال�ستثمارات وفروقات حتويل العمليات الأجنبية، و�سايف التغريات يف تغطية خماطر التدفقات 
النقدية، و�سايف خ�سائر اأو مكا�سب املوجودات املالية املتاحة للبيع( – ب�سور م�ستقلة عن البنود التي لن يعاد ت�سنيفها )املكا�سب واخل�سائر الكتوارية عن الربامج 

املحددة املزايا، واإعادة تقومي الأرا�سي واملباين(. مل يوؤثر التعديل على طريقة القر�ض اأو املركز املايل لل�سركة اأو اأدائها.

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( – توضيح متطلبات بيانات المقارنة )التعديل(

يو�سح التعديل على معيار املحا�سبة الدويل الفرق بني بيانات املقارنة الإ�سافية الختيارية واحلد الأدنى من بيانات املقارنة املطلوبة. يجب على املن�ساأة اأن تدرج 
بيانات املقارنة يف الإي�ساحات حول القوائم املالية وذلك عندما تقدم طواعية بيانات مقارنة بالزيادة عن احلد الأدنى املطلوبة لفرتة املقارنة. ل داعي لعر�ض 

بيانات املقارنة الإ�سافية الختيارية يف قوائم مالية كاملة.

يجب عر�ض الأر�سدة الفتتاحية يف قائمة املركز املايل )املعروفة بقائمة املركز املايل الثالثة( يف حالة قيام املن�ساأة بتطبيق �سيا�سة حما�سبية باأثر رجعي، اأو القيام 
بتعديالت باأثر رجعي، اأو اإعادة ت�سنيف بنود يف قوائمها املالية �سريطة اأن ل يكون لأي من هذه التغريات اأثر جوهري على قائمة املركز املايل يف بداية الفرتة 
ال�سابقة. وقد اأو�سح التعديل باأن قائمة املركز املايل الثالثة ل داعي لأن ت�سمل على بيانات املقارنة يف الإي�ساحات ذات العالقة. وطبقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 

34، فاإن احلد الأدنى من البنود املطلوبة يف القوائم املالية الأولية املوجزة ل ت�سمل قائمة املركز املايل الثالثة.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )7( األدوات المالية: اإلفصاحات – مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – 
التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )7(

يتطلب التعديل من املن�ساأة الإف�ساح عن املعلومات املتعلقة باحلقوق املرتتبة عن مقا�سة الأدوات املالية والرتتيبات املتعلقة بها )مثل اتفاقيات ال�سمان(. تزود 
الإف�ساحات م�ستخدمي القوائم املالية باملعلومات املفيدة عند تقومي اأثر ترتيبات املقا�سة على املركز املايل للمن�ساأة. اإن الإف�ساحات اجلديدة مطلوبة ب�ساأن كافة 
الأدوات املالية املثبتة التي متت مقا�ستها طبقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )32(. كما تنطبق الإف�ساحات على الأدوات املالية املثبتة واخلا�سة برتتيبات مقا�سة 

رئي�سية ملزمة اأو اتفاقية مماثلة، ب�سرف النظر عما اإذا متت مقا�سة الأدوات املالية طبقًا ملا ن�ض عليه معيار املحا�سبة الدويل رقم 32.
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المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات - تتمة المعيار الدولي الخاص   - 4
بالتقارير المالية رقم )13( – قياس القيمة العادلة

لقد حدد هذا املعيار طريقة واحدة لال�سرت�ساد بها ب�ساأن كافة طرق قيا�ض القيمة العادلة. مل يطراأ اأي تغيري على هذا املعيار عندما يتعني على املن�ساأة ا�ستخدام 
القيمة العادلة، وبدًل من ذلك فاإنه قدم اإر�سادات ب�ساأن كيفية قيا�ض القيمة العادلة عندما تكون مطلوبة اأو م�سموح بها مبوجب املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير 
املالية. كما يتطلب املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم )13( اإف�ساحات حمددة والتي حل بع�سها حمل متطلبات الإف�ساح احلالية يف املعايري الأخرى مبا 
يف ذلك املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم 7 – الأدوات املالية – الإف�ساحات. كما اأن بع�ض هذه الإف�ساحات مطلوبة خ�سي�سًا ب�ساأن الأدوات املالية 
طبقًا ملا ن�ض عليه معيار املحا�سبة الدويل 34-16اأ )ك(، وبالتايل فقد اأثر ذلك على فرتة القوائم املالية الأولية املوجزة. قامت ال�سركة باإبداء هذه الإف�ساحات 

يف الإي�ساح 24.

اإ�سافة للتعديالت واملعايري اجلديدة اأعاله، مت تعديل املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم 1 – اإتباع املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية لأول مرة 
وذلك اعتبارًا من الفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 2013. مل تكن ال�سركة من متبعي املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية لأول مرة، وبالتايل فاإن 

هذا التعديل ل يتعلق بال�سركة. مل تقم ال�سركة بالإتباع املبكر لأي معيار اأو تف�سري اأو تعديل اآخر مت اإ�سداره ومل ي�سري مفعوله بعد.

5 - المعايير والتعديالت الصادرة وغير السارية المفعول بعد
قررت ال�سركة عدم التطبيق املبكر للمعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم )9( )2010( – الدوات املالية، والتعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 

)32( – عر�ض مقابلة املوجودات املالية واملطلوبات املالية، والتي لن يتم تطبيقها حتى 1 ين�ير 2015 و 1 ين�ير 2014 على التوايل.

السياسات المحاسبية الهامة   - 6
فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية:

تصنيف المنتج

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود التاأمني والتي يتم مبوجبها حتويل خماطر التاأمني. اإن عقود التاأمني هي تلك العقود التي تقبل مبوجبها �سركة التاأمني خماطر تاأمني 
هامة من حملة الوثائق وذلك باملوافقة على تعوي�سهم يف حال وقوع حادث م�ستقبلي غري موؤكد ويوؤثر ب�سكل �سلبي على حامل وثيقة التاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم 

ال�سركة بتعريف خماطر التاأمني الهامة باأنها متثل احتمال �سداد تعوي�سات عند وقوع احلادث املوؤمن عليه.

إجمالي األقساط

يتكون اإجمايل الأق�ساط املكتتبة من اإجمايل الأق�ساط املدينة عن كل فرتة التغطية امل�سمولة بعقود التاأمني املربمه خالل الفرتة، ويتم اإثباتها بتاريخ بدء وثيقة 
التامني. ت�ستمل الأق�ساط على اأية تعديالت نتجت خالل الفرتة  املحا�سبية عن الأق�ساط املدينة خالل الفرتة املحا�سبية ال�سابقة. تخ�سم التخ�س�سات التي تعترب 
جزءًا من �سعر الق�سط مثل التخ�س�سات الأخرى كم�ساريف. تقدر الأق�ساط املرحلية من خالل الو�سطاء وغري امل�ستلمة بعد على اأ�سا�ض التقديرات الناجتة عن 
عمليات الكتتاب اأو اخلربة ال�سابقة، وتدرج �سمن الأق�ساط املكتتبة. حت�سب الأق�ساط غري املكت�سبة يوميًا على اأ�سا�ض ن�سبي. يتم تاأجيل اجلزء املتعلق بالفرتات 

الالحقة كمخ�س�ض اأق�ساط غري مكت�سبة. 
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السياسات المحاسبية الهامة - تتمة  - 6

إقساط إعادة التأمين

يتكون اإجمايل اأق�ساط اإعادة التاأمني من اإجمايل الأق�ساط الدائنة عن كامل فرتة التغطية التي ت�سملها العقود املربمه خالل الفرتة، ويتم اإثباتها بتاريخ بدء وثيقة 
التاأمني. ت�ستمل الأق�ساط على اأية تعديالت نتجت خالل الفرتة املحا�سبية عن عقود اإعادة التامني التي بداأت يف فرتات حما�سبية �سابقة. متثل اأق�ساط اإعادة 

التاأمني غري املكت�سبة تلك الأجزاء من الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنة وتتعلق بفرتات املخاطر ملا بعد تاريخ اإعداد القوائم املالية. 

األقساط المكتسبة ودخل العموالت

ترحل الأق�ساط اإلى الدخل على اأ�سا�ض ن�سبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�سها. متثل الأق�ساط غري املكت�سبة احل�سة يف الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة 
التغطية �سارية املفعول. 

تظهر اأق�ساط التاأمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية الفرتة املالية كاأق�ساط غري مكت�سبة، ويتم تاأجيلها باإ�ستعمال الطرق 
الت�لية:

اآخر ثالثة اأ�سهر الأق�ساط بالن�سبة لل�سحن البحري. �
عدد الأيام الفعلية لكافة فئات التاأمني الأخرى. �

أقساط التأمين المدينة

يتم اإثبات اأق�ساط التاأمني املدينة عند ا�ستحقاقها، ويتم قيا�سها، عند الإثبات الأويل لها، بالقيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمه اأو امل�ستحقة القب�ض. يتم مراجعة القيمة 
الدفرتية لأق�ساط التاأمني املدينة للتاأكد من وجود اإنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�سرتداد قيمتها 
الدفرتية، ويتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني. يتم التوقف عن اإثبات اأق�ساط التاأمني املدينة عند عدم الوفاء مبتطلبات معايري اإثبات 

املوجودات امل�لية.

يدرج الفرق بني املخ�س�سات يف نهاية الفرتة املالية وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف ح�ساب امل�ساريف العمومية والإدارية لتلك الفرتة.

إجمالي المطالبات تحت التسوية

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى، ومن م�ساريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها، ناق�سًا اخلردة والإ�سرتدادات 
الأخرى، وحتمل على قائمة نتائج عمليات التاأمني. ي�ستمل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية على اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ 
قائمة املركز املايل، �سواء مت التبليغ عنها اأم ل. يتم جتنيب خم�س�سات لقاء املطالبات املبّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ اإعداد القوائم املالية على اأ�سا�ض تقدير 
كل حاله على حده. كما يجنب خم�س�ض، وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة ، لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبّلغ عنها بتاريخ اإعداد 

القوائم املالية. اإن اللتزامات النهائية ميكن اأن تزيد اأو تقل عن املخ�س�ض الذي مت جتنيبه.

يدرج الفرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني لتلك ال�سنة. ل تقوم 
ال�سركة بخ�سم مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ اإعداد القوائم املالية.
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اختبار كفاية المطلوبات

يتم، بتاريخ نهاية كل فرتة مالية ، اإجراء اختبار كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني، بعد خ�سم تكاليف الإكتتاب املوؤجلة ذات العالقة 
با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها. وعند اإجراء هذه الختبارات، يتم ا�ستخدام اأف�سل تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية 
امل�ستقبلية املتعاقد عليها وم�ساريف اإدارة ومعاجلة املطالبات. يحمل اأي نق�ض مبا�سرًة على قائمة نتائج عمليات التاأمني وذلك ب�سطب تكاليف الإكتتاب املوؤجلة 

ذات العالقة، وبعد ذلك يجنب خم�س�ض للخ�سائر الناجتة عن اختبار كفاية املطلوبات.

إعادة التأمين

اإن عقود اإعادة التاأمني هي عبارة عن عقود تربمها ال�سركة، خالل دورة اأعمالها العادية، مع معيدي التاأمني ومبوجبها يتم تعوي�ض ال�سركة عن خ�سائر عقود 
الت�أمني امل�صدرة.

يتم اإثبات املزايا التي ت�ستحقها ال�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني كموجودات اإعادة تاأمني. تتكون هذه املوجودات من املبالغ امل�ستحقة من معيدي التاأمني ب�ساأن 
�سداد املطالبات والذمم املدينة الأخرى مثل العمولت على الأرباح وح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية والتي تتوقف على املطالبات املتوقعة واملزايا 
النا�سئة مبوجب عقود اإعادة التاأمني. يتم اإثبات املبالغ القابلة لال�سرتداد من اأو املبالغ امل�ستحقة اإلى معيدي التاأمني ب�سورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التاأمني 

وطبقًا ل�سروط اتفاقية اإعادة التاأمني. 

وبتاريخ اإعداد القوائم املالية ، تقوم ال�سركة باإجراء مراجعة للتاأكد من وجود دليل على وقوع اإنخفا�ض يف قيمة موجودات اإعادة التاأمني. ويف حالة وجود مثل هذا 
الدليل، تقوم ال�سركة باإجراء تقدير ر�سمي للمبالغ القابلة لال�سرتداد.

القابلة  القيمة  اإلى  ويخف�ض  القيمة،  منخف�ض  الأ�سل  يعترب  عندئذ  لال�سرتداد،  القابلة  القيمة  عن  التاأمني  اإعادة  ملوجودات  الدفرتية  القيمة  زيادة  حالة  ويف 
لال�سرتداد. يحمل الإنخفا�ض على قائمة نتائج عمليات التاأمني.

إثبات المصاريف

يتم اإثبات امل�ساريف يف قائمة عمليات التامني وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة وذلك عند وجود انخفا�ض ميكن قيا�سه ب�سكل موثوق به يف املنافع القت�سادية 
امل�ستقبلية ب�سبب اإنخفا�ض قيمة الأ�سل اأو زيادة قيمة املطلوبات املتعلقة. يتم اإثبات امل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات التامني وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة 
على اأ�سا�ض العالقة املبا�سرة بني التكاليف املتكبدة وربح بنود حمددة من الدخل وذلك وفق اإجراءات توزيع منتظمة. وعند توقع ن�سوء منافع اقت�سادية على مدى 

الفرتة املحا�سبية تظهر امل�ساريف يف قائمة عمليات التاأمني وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة با�ستخدام طريقة طبيعة امل�ساريف.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم تاأجيل العمولت والتكاليف الأخرى املتعلقة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ب�سراء وجتديد عقود التاأمني، وتطفاأ على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها 
وذلك عند اكت�ساب الأق�ساط. ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات التاأمني.

يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة لإ�ستنفاذ املنافع الإقت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها ذلك الأ�سل بتعديل فرتة الإطفاء، ويتم 
اإعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.

يتم اإجراء مراجعة للتاأكد من وقوع اإنخفا�ض يف القيمة، وذلك بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية مرة واحدة اأو اأكرث، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا الإنخفا�ض. 
تكاليف  توؤخذ  كما  التاأمني.  نتائج عمليات  قائمة  الإنخفا�ض يف  اإثبات خ�سارة  يتم  الدفرتية،  القيمة  لالإ�سرتداد عن  القابلة  املبالغ  فيها  تقل  التي  ويف احلالت 

الإكتتاب املوؤجلة بعني الإعتبار عند اإجراء اإختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها اإعداد القوائم املالية.
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دخل العمولة غير المكتسبة 

العمولة املدينة الناجتة عن عقود اإعادة التاأمني يتم تاأجيلها واإطفاءها على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها. ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات 
الت�أمني. 

المدفوعات مقدمًا

متثل املدفوعات مقدمًا م�ساريف غري متكبده بعد ولكنها مدفوعة نقدًا. تقيد املدفوعات مقدمًا يف الأ�سل كموجودات وتقا�ض باملبلغ املدفوع نقدًا، وبعد ذلك، يتم 
حتميلها على قائمة نتائج عمليات التامني وقائمة نتائج عمليات امل�ساهمني ال�ساملة عند ا�ستنفاذها اأو اإنهائها مع مرور الوقت. 

الممتلكات والمعدات

التاأمني بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار  تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم. يحمل ال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات 
الإنتاجية املقدرة للموجودات.

الزكاة

تخ�سع ال�سركة للزكاة املتعلقة بامل�ساهمني ال�سعوديني وفقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. يحمل خم�س�ض الزكاة على ح�سابات 
امل�ساهمني ال�سعوديني. يتم قيد اأية مبالغ م�ستحقة، اإن وجدت، مبوجب الربوط النهائية، عند حتديدها. 

تقوم ال�سركة با�ستقطاع �سرائب عن بع�ض املعامالت مع جهات غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا ملا يطلبه نظام ال�سريبة ال�سعودي.

المخصصات

اأحداث �سابقة، واأن تكاليف �سداد هذه اللتزامات حمتملة، وميكن  اأو متوقعة( على ال�سركة ناجتة عن  يتم اثبات املخ�س�سات عند وجود التزامات )قانونية 
قيا�سها ب�سكل موثوق به.

اإليجارات

يتم اإثبات الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كم�سروف يف قائمة نتائج عمليات التاأمني وقائمة نتائج عمليات امل�ساهمني ال�ساملة بطريقة الق�سط الثابت 
على مدى فرتة الإيجار، با�ستثناء احلالت التي ت�ستخدم فيها طريقة اأخرى اأكرث متثياًل للفرتة التي ت�ستنفذ خاللها املنافع القت�سادية ًلالأ�سل امل�ستاجر. 

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين

اأ�سا�ض الراتب النهائي وطول فرتة خدمة املوظف �سريطة اإمتام احلد الأدنى من مدة  متنح ال�سركة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ت�ستحق هذه املزايا على 
اخلدمة. ت�ستحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة اخلدمة.
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النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقد يف ال�سندوق والنقد لدى البنوك والودائع لأجل التي تقل فرتة ا�ستحقاقها ال�سلية عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء .

الودائع ألجل

تتكون الودائع لأجل من ودائع لأجل مع البنوك التي تقل فرتة فرتة ا�ستحقاقها الأ�سلية عن ثالثة اأ�سهر حتى تاريخ القتناء.

دخل العموالت الخاصة على الودائع ألجل

يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة على الودائع لأجل على اأ�سا�ض العائد الفعلي.

المعلومات القطاعية

يعترب القطاع الت�سغيلي عن�سر من عنا�سر ال�سركة التي تزاول الأن�سطة التجارية بال�سركة ، والذي ينتج عنه اإيرادات وتتكبد عنه م�ساريف وتتوفر عنه معلومات 
مالية منف�سلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل �سانع القرار الرئي�سي والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�سي�ض املوارد وتقييم الأداء. ولإغرا�ض 
اإدارية ، تتكون ال�سركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها �سبعة قطاعات ت�سغيلية يتم رفع التقارير ب�ساأنها وقطاع غري ت�سغيلي واحد وكما يلي: 

التاأمني ال�سحي، ويقوم بتغطية ال�سمان ال�سحي حلاملي وثائق التاأمني. �
تاأمني املركبات، يقوم بتغطية اخل�سائر واللتزامات املتعلقة باملركبات باإ�ستثناء التاأمني على النقل.  �
احلريق وال�سطو، ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات التاأمني الأخرى التي تندرج �سمن هذا النوع من التاأمني. �
التاأمني البحري، ويقوم بتغطية الب�سائع يف الطريق وال�سفن �سد الأخطار البحرية. �
التاأمني الهند�سي، ويقوم بتغطية خ�سائر اأو اأ�سرار اأعمال البناًء اأو ت�سيد وتركيب امل�سانع والآلت. �
امل�سوؤولية العامة، ويقوم بتغطية خماطر امل�سوؤولية القانونية للجهة املوؤمنة اإجتاه الأطراف الأخرى والتي تن�ساأ من املباين وعمليات امل�ساريع اأو امل�ساريع  �

القائمة.
الن�ساط الوحيد لتحقيق الإيرادات. مت حتميل بع�ض م�ساريف  � الودائع لأجل هو  تعترب عمليات امل�ساهمني قطاع غري ت�سغيلي. الدخل املكت�سب من 

الت�سغيل املبا�سرة و امل�ساريف غري املبا�سرة الآخرى على هذا القطاع على اأ�سا�ض منا�سب. يتم حتميل عجز اأو فائ�ض عمليات التاأمني على هذا القطاع 
على اأ�سا�ض منا�سب.

ان احلوادث العامة توفر التغطية �سد حوداث املوت الفردية وللمجموعة يف اإطار تاأمني احلوادث ال�سخ�سية. �
توفر تغطية الأخرى لتعوي�سات العمال. �

يتم تقومي اأداء القطاع على اأ�سا�ض الربح اأو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ، يف بع�ض النواحي ، ب�سورة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة يف القوائم املالية.

مل حتدث اأي معامالت بني القطاعات خالل الفرتة. ويف حالة توقع حدوث اأي معاملة، فاإنها تتم وفقًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات الت�سغيلية، وبنف�ض �سروط 
التعامل مع الأطراف الأخرى. ت�ستمل اإيرادات وم�ساريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات الت�سغيلية والتي �سيتم  حذفها على م�ستوى القوائم املالية 

لل�سركة. مبا اأن ال�سركة متار�ض اأعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية بالكامل، فاإن التقارير يتم توفريها للقطاعات الت�سغيلية فقط.
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العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعامالت. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت 
الأجنبية كما يف تاريخ اإعداد القوائم املالية باأ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات التاأمني.

الموجودات المالية

االعتراف المبدئي

بالقيمة  املالية مبدئيا  اإثبات املوجودات  يتم  التعاقدية لالأداة.  الأحكام  ال�سركة طرفا يف  لل�سركة عندما ت�سبح  املالية  القوائم  املالية يف  اإثبات املوجودات  يتم 
العادلة. املوجودات املالية لل�سركة ت�سمل تكاليف املعامالت يف القيا�ض املبدئي.

التصنيف والقياس الالحق

يتم ت�سنيف املوجودات املالية اإلى الفئات التالية املحددة: املوجودات املالية املتاحة للبيع والقرو�ض والذمم املدينة. ويعتمد الت�سنيف على طبيعة والغر�ض من 
املوجودات املالية ويتم حتديده يف وقت اإثباتها. امل�سرتيات اأو املبيعات بالطرق العادية هي م�سرتيات اأو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب ت�سليم الأ�سول خالل 

فرتة زمنية تن�ض عليها الأنظمة اأو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

 القرو�ض والذمم املدينة هي موجودات مالية غري امل�ستقة ذات دفعات ثابتة اأو قابلة للتحديد وهي غري مدرجة يف �سوق ن�سط وت�سنف كقرو�ض وذمم  �
اأي  ناق�سا  الفعلية  الفائدة  با�ستخدام طريقة  املطفاأة  بالتكلفة  املدينة  والذمم  القرو�ض  قيا�ض  يتم  وبالتايل  املبدئي،  العرتاف  بعد  لل�سوق.  مدينة 

انخفا�ض وتدرج يف املوجودات املتداولة، با�ستثناء فرتات ال�ستحقاق التي تزيد من 12 �سهرا بعد نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير.
 املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات مالية غري م�ستقة التي يتم ت�سنيفها كموجودات مالية متاحة للبيع اأو ل ت�سنف كقرو�ض وذمم مدينة،  �

القيمة  التغريات يف  اإدراج  يتم  اأو اخل�سارة.  الربح  العادلة من خالل  بالقيمة  املالية  املوجودات  اأو  تاريخ ال�ستحقاق  بها حتى  وا�ستثمارات حمتفظ 
الدفرتية للموجودات املالية املتاحة للبيع يف الدخل ال�سامل الآخر يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة. يتم قيا�ض ال�ستثمارات املتاحة لبيع الأ�سهم 
والتي ل يكون لها �سعر �سوقي يف �سوق ن�سط والتي ل ميكن قيا�ض قيمتها العادلة ب�سكل موثوق بالتكلفة ناق�سًا اأي خ�سائر انخفا�ض يف نهاية كل فرتة 

م�سمولة بالتقرير.

المطلوبات المالية

االعتراف المبدئي

يتم اإثبات املطلوبات املالية يف القوائم املالية لل�سركة عندما ت�سبح ال�سركة طرفا يف الأحكام التعاقدية لالأداة. يتم اإثبات املطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة. 
املطلوبات املالية لل�سركة ت�سمل تكاليف املعامالت يف القيا�ض املبدئي للمطلوبات املالية لل�سركة. 

التصنيف والقياس الالحق

اأو اخل�سارة، وبالتايل يتم قيا�ض جميع املطلوبات املالية بالتكلفة املطفاأة  اأن ال�سركة لي�ض لديها مطلوبات مالية م�سنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح  حيث 
با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية، مع ح�ساب الفائدة املعرتف بها على اأ�سا�ض العائد الفعلي.
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المطلوبات المالية - تتمة

التوقف عن إثبات األدوات المالية

اإنتقال  اأو عند  بيعها،  ويتم ذلك عادة عند  تتكون منها  التي  التعاقدية  ال�سيطرة على احلقوق  التوقف عن ممار�سة  اأداة مالية عند  اأي  اإثبات  التوقف عن  يتم 
التدفقات النقدية املتعلقة بها اإلى جهة اأخرى م�ستقلة.

المقاصة

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �سافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�سركة نيه لت�سوية املوجودات 
مع املطلوبات على ا�سا�ض ال�سايف اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل يتم مقا�سة اليرادات وامل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات التاأمني وقائمة 
عمليات امل�ساهمني ال�ساملة اإل اذا كان ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا من قبل املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها وذلك وفقًا ملا مت الإف�ساح عنه يف ال�سيا�سات املحا�سبية 

لل�سركة.

القيم العادلة

اأ�سا�ض الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق بالن�سبة للموجودات واأ�سعار العر�ض  حتدد القيم العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف الأ�سواق املالية النظامية الن�سطة على 
بالن�سبة للمطلوبات عند اإنتهاء العمل بتاريخ اإعداد القوائم املالية . ويف حالة عدم توفر الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق ، ميكن الرجوع اإلى عرو�ض الأ�سعار املقدمة 

من الو�سطاء اأو املتعاملني يف اأ�سواق املال .

اإ�ستخدام اأحدث معامالت متت وفق �سروط  بالن�سبة للموجودات املالية غري املتداولة يف �سوق ن�سط، حتدد القيمة العادلة باإ�ستخدام طرق تقييم ت�ستمل على 
التعامل مع الأطراف الأخرى ، اأو على اأ�سا�ض القيمة ال�سوقية لأداة مالية اأخرى م�سابهة لها تقريبًا، اأو / و على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املخ�سومة . وبالن�سبة 
لطريقة التدفقات النقدية املخ�سومة ، حتدد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على اأ�سا�ض اأف�سل تقديرات الإدارة ، ويعترب معدل اخل�سم امل�ستخدم ال�سعر 

ال�سائد يف ال�سوق للموجودات املماثلة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم، بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية، اإجراء تقييم للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ض قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد قيمة الأ�سل املمكن حت�سيلها واإثبات خ�سارة الإنخفا�ض، بناًء على �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة 

يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات التامني وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة. 

ويف حالة عدم اإمكانية حت�سيل الأ�سل املايل، فاأنه يتم �سطبه من املخ�س�ض املعني. ل يتم �سطب املوجودات املالية اإل بعد ا�ستنفاذ كافة  و�سائل التح�سيل املمكنة 
وحتديد مبلغ اخل�سارة.

يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل : 

 بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سا خ�سارة النخفا�ض املثبتة  �
�سابقا يف قائمة نتائج عمليات التامني وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

امل�ستقبلية  � النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  القيمة  يف  الإنخفا�ض  ميثل  بالتكلفة،  املثبتة  املالية  للموجودات   بالن�سبة 
املخ�سومة على ا�سا�ض معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليًا لأ�سل مايل مماثل. 

النقدية  � للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  القيمة  يف  النخفا�ض  ميثل   ، املطفاأة  بالتكلفة  املثبتة  املالية  للموجودات   بالن�سبة 
امل�صتقبلية املخ�صومة على اأ�ص��س معدل العمولة اخل��صة الفعلي.
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المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يتم اثبات املبالغ امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ساعة او اخلدمات امل�ستلمة، �سواًء قدمت ام مل تقدم بها فواتري 
من قبل املوردين.

اإلحتياطي النظامي

وفقًا للنظام الأ�سا�سي ، يجب على ال�سركة اأن حتول 20٪ من �سايف دخل ال�سنة اإلى لإحتياطي النظامي اإلى اأن ي�ساوي هذا الإحتياطي راأ�ض املال. ونظرًا للخ�سائر 
املرتاكمة، فاإنه مل يتم اإجراء مثل هذا التحويل خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013.

7 - التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
التقديرات  تقييم هذه  يتم  القادمة.  املالية  ال�سنة  امل�سجلة خالل  واملطلوبات  املوجودات  اأر�سدة  توؤثر على  التي قد  تقديرات وافرتا�سات  باإجراء  ال�سركة  تقوم 

والأحكام ب�سورة م�ستمرة وذلك على اأ�سا�ض اخلربة ال�سابقة وعوامل اأخرى ت�ستمل على توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقًا للظروف.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعترب تقدير اللتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني من اأهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�سركة. هناك العديد من 
م�سادر عدم التاأكد التي يجب اأخذها بعني العتبار عند تقدير اللتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. يعترب خم�س�ض املطالبات 

املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�ساأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية الفرتة املالية .

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�سركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة �سمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�سائ�ض ائتمان 
مماثلة وذلك للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها. اإن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ساأنها 
اإثبات اأو ي�ستمر يف اإثبات خ�سارة النخفا�ض ل يتم اإدراجها عند مراجعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها. تتطلب مراجعة النخفا�ض يف 
القيمة هذه اإجراء الأحكام والتقديرات. ولإجراء ذلك، تقوم ال�سركة بتقييم خ�سائ�ض خماطر الئتمان التي تاأخذ بعني العتبار حالت الإخفاق ال�سابقة والتي 

تعترب موؤ�سرًا على املقدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبقًا لل�سروط التعاقدية. 

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف الكتتاب املتعلقة باإ�سدار وثائق التاأمني كتكاليف اكتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة التغطية التاأمينية ذات العالقة. ويف حالة عدم حتقق 
الفرتا�سات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التاأمني هذه ، فاإنه ميكن الإ�سراع يف اإطفاء هذه التكاليف ، وميكن اأن يتطلب ذلك اإجراء تخفي�ض اإ�سايف. 

مبدأ اإلستمرارية

اأجرت ادارة ال�سركة تقييما ملقدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية، وهي على قناعة باأنه يوجد لدى ال�سركة املوارد لال�ستمرار يف عملها 
يف امل�ستقبل املنظور. اإ�سافة الى ذلك، ل علم لالإدارة باأية امور هامة ميكن اأن تثري �سكوكًا حول قدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية. 

عليه، فقد ا�ستمر اعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية.
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8 - الممتلكات والمعدات
اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض احت�ساب الإ�ستهالك هي كالتايل :

3 �صنواتحت�سينات املباين امل�ستاأجرة

10 �صنواتالأثاث والتجهيزات 

3 – 5 �صنواتاأجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية

3 �صنواتال�صي�رات

حت�ضينات
�ملباين �مل�ضتاأجرة

�لأثاث و�لتجهيز�ت 
�أجهزة �لكمبيوتر 
و�ملعد�ت �ملكتبية

�لإجمايل �ل�ضيار�ت

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

التكلفة:

14.992.9231.952.2387.028.07921.71913.994.959 ين�ير 2012

171.63510.4583.490.56189.5003.762.154الإ�سافات

315.164.5581.962.69610.518.640111.21917.757.113 دي�صمرب 2012

1.585.86912.7813.235.632432.0005.266.282الإ�سافات

316.750.4271.975.47713.754.272543.21923.023.395 دي�صمرب 2013 

ال�ستهالك املرتاكم:

12.736.882651.0123.360.1214.5626.752.577 ين�ير 2012

1.066.128195.8782.489.09424.6463.775.746املحمل لل�صنة

313.803.010846.8905.849.21529.20810.528.323 دي�صمرب 2012

1.341.213196.3153.015.276150.6804.703.484املحمل لل�صنة

315.144.2231.043.2058.864.491179.88815.231.807 دي�صمرب 2013

�ص�يف القيمة الدفرتية:

311.606.204932.2724.889.781363.3317.791.588 دي�صمرب 2013

311.361.5481.115.8064.669.42582.0117.228.790 دي�صمرب 2012

يتم حتميل تكاليف ال�ستهالك لل�سنة على امل�ساريف العمومية والإدارية )اإي�ساح 22(.
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9 - الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولة 
غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة

) أ ( المطالبات تحت التسوية

20132012

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

مطالبات حتت الت�سوية يف نهاية 
ال�صنة

352.826.410)265.096.871(87.729.539312.453.402)256.766.443(55.686.959

متكبدة وغري مبلغ عنها 

  والحتياطيات الأخرى

45.000.253-45.000.25324.178.591-       24.178.591

397.826.663)265.096.871(132.729.792336.631.993)256.766.443(79.865.550

مط�لب�ت ت�أمني مدفوعة 

  خالل ال�سنة 

397.463.757)138.620.628(258.843.129280.832.963)77.502.803(203.330.160

مط�لب�ت حتت الت�صوية يف بداية 
ال�صنة 

)312.453.402(256.766.443)55.686.959()204.624.401(153.104.202)51.520.199(

متكبدة وغري مبلغ عنها 

  والحتياطيات الأخرى

)24.178.591(-)24.178.591()25.416.733(-       )25.416.733(

)336.631.993(256.766.443)79.865.550()230.041.134(153.104.202)76.936.932(

206.258.778)181.165.044(311.707.371387.423.822)146.951.056(458.658.427�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

) ب ( أقساط التأمين غير المكتسبة

20132012

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة 
يف بداية ال�صنة 

221.951.363)93.068.705(128.882.658210.817.410)100.712.005(110.105.405

اأق�ساط تاأمني مكتتبة خالل 
ال�صنة 

623.949.964)230.767.702(393.182.262567.917.057)254.549.760(313.367.297

اأق�ساط تاأمني مكت�سبة خالل 
ال�صنة 

)626.425.619(256.751.326)369.674.293()556.783.104(262.193.060)294.590.044(

اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة 
يف نهاية ال�سنة

219.475.708)67.085.081(152.390.627221.951.363)93.068.705(128.882.658

 ج ( دخل العمولة غير المكتسبة

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

19.728.07118.724.964دخل عمولة غري مكت�صبة يف بداية ال�صنة 

52.926.57558.793.490عمولة م�ستلمة خالل ال�سنة 

)57.790.383()54.493.329(عمولة مكت�سبة خالل ال�سنة 

18.161.31719.728.071دخل عمولة غري مكت�سبة يف نهاية ال�سنة 
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9-  الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولــة 
غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة - تتمة

) د ( تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

22.169.40223.348.928تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة يف بداية ال�صنة 

53.873.94155.122.817متكبدة خالل ال�سنة 

)56.302.343()54.553.992(مطفاأة خالل ال�سنة 

21.489.35122.169.402تكاليف اإكتتاب موؤجلة يف نهاية ال�سنة 

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  -10

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

114.900.530106.025.739اأق�ساط تامني مدينة

7.500.8925.189.303معيدي ت�أمني واأخرى

122.401.422111.215.042جمموع الأق�ساط واأر�سدة التاأمني املدينة

)17.462.377()14.919.376(خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

107.482.04693.752.665

تن�ض �سروط العمل اخلا�سة بال�سركة على ان يتم �سداد املبالغ خالل 30 اإلى 90 يومًا من تاريخ املعاملة . يتم �سداد املبالغ امل�ستحقة من معيدي التامني عادة على 
اأ�ص��س ربع �صنوي.

فيما يلي  بيانًا باأعمار الأق�ساط واأر�سدة التاأمني املدينة كما يف 31 دي�صمرب :

�ملجموع
ريال �ضعودي

�أقل من 
30 يوماً

ريال �ضعودي

من 31 
�إلى 60 يوم 
ريال �ضعودي

من 61 
�إلى 90 يوم 
ريال �ضعودي

�أكرث من 91
�إلى 180 يوم
ريال �ضعودي

من 181 يوم �إلى 
365 يوم

�أكرث من 365 
يوم

2013122.401.42222.776.56515.909.28615.655.31634.752.21423.344.9669.963.075

2012111.215.04219.966.01112.847.81013.970.81733.367.79921.453.1809.609.425

ت�سنف ال�سركة اأر�سدة العمالء كـ “ مت�أخرة ال�صداد ومنخف�صة القيمة “ على اأ�سا�ض كل حالة على حدة . ت�سجل تعديالت الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج 
عمليات التاأمني. اأنه لي�ض من �سيا�سة ال�سركة احل�سول على �سمانات لقاء الذمم املدينة وبالتايل فاإن معظمها غري م�سمون. وميكن تقييم نوعية الئتمان من هذه 
املوجودات املالية التي لي�ست متاأخرة ال�سداد اأو منخف�سة القيمة بالرجوع اإلى وثائق التاأمني املنا�سبة وذات تاريخ ائتماين قوي، مع احلد الأدنى من املتاأخرة عن 

�سداد احل�ساب ومت ا�سرتداد كامل املديونية يف املا�سي.
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األقساط وأرصدة التأمين المدينة - تتمة  -10
فيما يلي بيانًا بحركة خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها :

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

13.775.110 17.462.377الر�سيد الإفتتاحي

3.687.267)2.543.001(خم�س�ض ال�سنة

17.462.377 14.919.376الر�صيد اخلت�مي

11 - استثمار متاح للبيع
ميثل ال�ستثمار املتاح للبيع ما قيمته 1.923.080 ريـال �سعودي فيما يتعلق يف ح�سة ال�سركة يف راأ�ض مال �سركة جنم خلدمات التاأمني )»جنم«( والتي متثل 
3.85٪ من راأ�ض مال �سركة جنم. فيما يتعلق بتقييم العالقة بني املدخالت غري املالحظة للقيمة العادلة، تاأخذ الإدارة بعني العتبار معدلت منو الإيرادات على 

املدى الطويل لل�سركة. كما يف 31 دي�صمرب 2013، تعتقد الإدارة اأن القيمة الدفرتية لال�ستثمار املتاح للبيع تقارب قيمته العادلة )اي�ساح 24(.

الدفعات المقدمة والموجودات األخرى  -12

20132012

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات
 �مل�ضاهمني

ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات
 �مل�ضاهمني

ريال �ضعودي

-3.388.555-1.639.094م�ساريف تاأمني فائ�ض اخل�سارة مدفوعة مقدمًا

-        --1.320.469دفع�ت مقدمة ملوردين 

-438.560-1.112.909دفعات مقدمة لقاء تطبيقات حا�سب اآيل

-307.392-1.030.125ذمم موظفني 

-821.580-976.397تاأمني مدفوع مقدمًا

-1.232.381-969.672عمولت م�سرتدة

-587.597-362.111اإيجار مدفوع مقدمًا

166.761865.594419.338838.381دخل عمولت خا�سة م�ستحقة

-1.105.613--ا�سرتداد فائ�ض اخل�سارة املدين

30.471377.500188.529377.500اأخرى

7.608.0091.243.0948.489.5451.215.881
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13- المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
مثل اجلهات ذات العالقة كبار امل�ساهمني ، وكبار موظفي الإدارة ، و�سركات يعترب امل�ساهمني بال�سركة املالكون الرئي�سيون فيها ومن�ساأت اأخرى ميار�سون عليها 

تاأثريًا هامًا . تعتمد �سيا�سات الت�سعري و�سروط املعامالت من اإدارة ال�سركة.

) أ ( المعامالت مع الجهات ذات عالقة

فيما يلي تفا�ضيل �ملعامالت �لرئي�ضية مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل �ل�ضنة:

طبيعة �ملعاملة�جلهة ذ�ت �لعالقة
20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

�سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب )مقفلة( 

  )م�ساهم(
 مبالغ )مدفوعة( / م�ستلمة بالنيابة عن �سركة  �

التاأمني العربية ال�سعودية �ض.م.ب )مقفلة( من 
عملي�ت الت�أمني

)59.163.314(4.494.988

�سركة اأي�ض لوكالء التاأمني املحدودة )“وكيل”(

  )�صركة منت�صبة(
23.443.79733.438.696 اأق�ساط م�ستلمة عرب الوكيل �

186.39731.426.660 مط�لب�ت مدفوعة عرب الوكيل �

3.267.4504.551.813 م�ساريف عمولت �

547.3501.799.422 اأق�ساط ومطالبات، �سايف ��صركة اآي�س املحدودة )�صركة منت�صبة(

�سركة اأي�ض لو�سطاء التاأمني واإعادة التاأمني املحدودة )“و�سيط”( 
)�صركة منت�صبة(

69.505.163154.628.028 اأق�ساط م�ستلمة عرب الو�سيط، �سايف �

12.482.31322.347.752 م�ساريف عمولت  �

74.691.68332.280.724 اأق�ساط م�سندة عرب الو�سيط �

5.337.4958.231.939 عمولت مقبو�سة �

) ب ( األرصدة مع الجهات ذات عالقة

نتج عن املعامالت مع اجلهات ذات عالقة اأعاله الأر�سدة التالية بتاريخ قائمة املركز املايل:

20132012

ريال �ضعوديريال �ضعودي

املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة

�سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب 

  )مقفلة( ) م�ساهم (
4.385.79563.549.109 عملي�ت الت�أمني �

�سركة اأي�ض لو�سطاء التاأمني واإعادة التاأمني )و�سيط( 

  )�صركة منت�صبة( 

40.358.51745.264.689-عملي�ت الت�أمني

7.058.9008.604.264-عملي�ت الت�أمني�سركة اأي�ض لوكالء التاأمني املحدودة )وكيل( )�سركة منت�سبة(

51.803.212117.418.062

املبالغ امل�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

)331.890(--عملي�ت الت�أمني�صركة اآي�س املحدودة )�صركة منت�صبة(

اإن الأر�سدة القائمة يف تاريخ اإعداد القوائم املالية غري م�سمونة وبدون عمولة خا�سة . يتم الت�سديد نقدًا . مل يتم تكوين خم�س�ض لالإنخفا�ض يف القيمة يف تاريخ 
اإعداد القوائم املالية. يجرى هذا التقييم بتاريخ اإعداد القوائم املالية من خالل درا�سة املركز املايل للجهة ذات العالقة وال�سوق الذي تعمل به .
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13-  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها -  تتمة

) ج ( تعويضات كبار موظفي اإلدارة

العليا  فيما يلي ملخ�ض بتعوي�سات كبار  التنفيذيني( وكبار موظفي الإدارة  التنفيذيني وغري  اأع�ساء جمل�ض الإدارة )املدراء  ي�سمل كبار موظفي الإدارة كافة 
موظفي الإدارة لل�سنة:

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

4.959.5184.913.426مزايا ق�سرية الأجل

      -420.750مك�ف�آت

252.031182.698مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

5.632.2995.096.124

الودائع ألجل  -14
اإن الودائع لأجل مودعة لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف اإئتماين جيد وت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإقتناء الأ�سلي وحتقق ال�سركة عنها 

عمولة مبعدل فعلي قدره 1.05٪ �سنويًا )2012 : 0.90٪ �سنويًا(.

النقدية وشبه النقدية  -15

20132012

عمليات �لتاأمني  
ريال �ضعو دي       

عمليات �مل�ضاهمني    
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني        
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني       
ريال �ضعودي

--40.000.00019.392.197ودائع ق�سرية الأجل

55.712.1701.121.15142.338.837532.174نقد لدى البنوك

-32.000-32.300نقد يف ال�صندوق

95.744.47020.513.34842.370837532.174

يتم اإيداع النقد لدى البنوك والودائع لأجل لدى اأطراف ذات ت�سنيف ائتماين جيد. يتم الحتفاظ بالودائع ق�سرية الأجل امل�سجلة بالريال �سعودي لفرتات ترتاوح 
بني يوم واحد وثالثة اأ�سهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�سركة، ويتحقق عنها عمولة مبعدل فعلي قدره 0.82٪ �سنويًا ) 2012: 0.11٪ �سنويًا(.

حتتفظ ال�سركة مببلغ قدره 1.485.227 ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2012: 3.140.140 ريـال �سعودي( على �سبيل الأمانة، ب�ساأن املطالبات التي �سيتم �سدادها 
ل�سركة تامني اأخرى. وبالتايل مل يتم اإثبات هذا املبلغ يف هذه القوائم املالية.

الوديعة النظامية  -16
متثل الوديعة النظامية 10٪ من راأ�ض املال املدفوع والتي يحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية. اإن هذه الوديعة 

النظامية ل ميكن �سحبها بدون موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. يتم اإيداع هذه الوديعة لدى طرف اأخر ذو ت�سنيف ائتماين جيد.
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17- جدول تطور المطالبات
يو�سح اجلدول اأدناه تقديرًا باملطالبات املتكبدة املرتاكمة والتي ت�ستمل على كل من املطالبات املبلغ عنها، واملطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها لكل �سنة حادث 

متعاقبة بعد تاريخ اإعداد القوائم املالية، والدفعات الرتاكمية حتى تاريخه. 

خم�س�ض اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية مبوجب عقود التاأمني لعام 2013 )بدون املطالبات املتكبدة والغري مبلغ عنها والحتياطيات الأخرى(، كالآتي:

�لإجمايل20092010201120122013

�سنة احلادث

2.926.659289.459.675381.035.209346.192.089358.966.669يف نهاية �سنة احلادث

-4.368.043267.450.397414.494.773415.892.377بعد �صنة واحدة

--3.990.444273.056.039411.335.528بعد �صنتني

---6.760.694286.031.791بعد ثالث �سنوات

----6.748.414بعد اربع �صنوات

التقدير احلايل للمطالبات 
املرتاكمة املتكبدة 

6.748.414286.031.791411.335.528415.892.377358.966.6691.478.974.779

)1.126.148.369()397.463.756()280.832.964()344.235.082( )103.025.228( )591.339(الدفع�ت الرتاكمية حتى ت�ريخه

اإجمايل خم�س�ض املطالبات 
حتت الت�سوية طبقًا لقائمة  

املركز امل�يل

6.157.075183.006.56367.100.446135.059.413)38.497.087(352.826.410

خم�س�ض اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية مبوجب عقود التاأمني لعام 2012، )بدون املطالبات املتكبدة والغري مبلغ عنها والحتياطيات الأخرى( كالآتي:

�لإجمايل2009201020112012

�سنة احلادث

2.926.659289.459.675381.035.209346.192.089يف نهاية �سنة احلادث

-4.368.043267.450.397414.494.773بعد �صنة واحدة

--3.990.444273.056.039بعد �صنتني

---6.760.694بعد ثالث �سنوات

6.760.694273.056.039414.494.773346.192.0891.040.503.595التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة املتكبدة 

)728.050.193()280.198.544()344.235.082( )103.025.228( )591.339(الدفع�ت الرتاكمية حتى ت�ريخه

اإجمايل خم�س�ض املطالبات حتت الت�سوية طبقًا 
لقائمة  املركز املايل

6.169.355170.030.81170.259.69165.993.545312.453.402

18- أرصدة إعادة التأمين الدائنة

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

37.921.00265.895.014�صرك�ت الت�أمني

808.138-اأق�ساط دائنة

37.921.00266.703.152
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19- المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى
2013

ريال �ضعودي
2012

ريال �ضعودي

13.486.18913.264.198عمولت م�ستحقة

7.398.8627.888.639اأر�سدة حاملي وثائق التامني امل�ستحقة

2.564.7751.918.099مزاي� موظفني

2.499.7852.500.560اأتعاب جمل�ض التامني ال�سحي التعاوين

2.229.6932.364.914مط�لب�ت موافق على �صداده�

1.266.010798.740م�صتحق�ت لكراج�ت

560.576556.185اأتعاب فح�ض واإ�سراف من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

421.10354.755اأتع�ب مقيمني

412.999200.000اأتعاب مهنية م�ستحقة 

394.107207.473�سريبة اإ�ستقطاع م�ستحقة

3.580.6963.774.855اأخرى

34.814.79533.528.418

20- الزكاة 
مت ح�ساب خم�س�ض الزكاة لل�سنة وقدره 1.169.784 ري�ل �صعودي )2012 : 2.173.351 ريال �سعودي( وفقًا لالأ�سا�ض التايل:

 2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

101.989.47382.646.482حقوق امل�ساهمني وخم�س�سات اإفتتاحية

)17.228.789()17.791.588(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل والوديعة النظامية 

84.197.88565.417.693

21.516.342)27.406.538()اخل�ص�رة( / الدخل املعدلة لل�صنة 

56.791.34786.934.035وعاء الزكاة 

كانت حركة خم�س�ض الزكاة خالل ال�سنة كالأتي:

2013
ريال �ضعودي

2012
ريال �ضعودي

2.396.4331.919.551الر�سيد الفتتاحي 

1.169.7842.173.351خم�س�ض خالل ال�سنة 

)1.696.469()2.139.266(مدفوع خالل ال�سنة 

1.426.9512.396.433الر�صيد اخلت�مي

ن�ساأت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�سورة اأ�سا�سية نتيجة للمخ�س�سات غري امل�سموح بها عند احت�ساب )اخل�سارة( / الدخل املعدلة.

الربوط الزكوية

مت اإجراء الربوط النهائية من قبل م�سلحة الزكاة والدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008 بدون مطالبات زكاة اإ�سافية، قدمت ال�سركة اإقرارتها الزكوية 
النهائية لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و 2012 اإلى م�سلحة الزكاة والدخل، مل يتم اإجراء الربوط النهائية وهي قيد املراجعة من قبل 

امل�صلحة.
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رأس المال   -21
يبلغ راأ�ض املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع 100 مليون ريال �سعودي ، مق�سم الى 10 مليون �سهم ، قيمة كل �سهم 10 ري�ل �صعودي )2012: 100 مليون ري�ل 
�سعودي، مق�سم اإلى 10 ماليني �سهم، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي(. وقد قام امل�ساهمون املوؤ�س�سون بالكتتاب يف ودفع قيمة 6 مليون �سهم ، بقيمة ا�سمية قدرها 
10 ريال �سعودي لل�سهم ، ومتثل 60٪ من اأ�سهم ال�سركة. اأما ال�سهم املتبقية البالغة 4 مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم ، فقد مت الكتتاب 

بها من قبل اجلمهور.

المصاريف العمومية واإلدارية  -22

20132012

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

-35.917.513-43.830.556تكلفة موظفني

-1.952.930-5.822.858�سريبة اإ�ستقطاع

-3.775.746-4.703.484اإ�ستهالك )اإي�ساح 8(

-1.812.245-2.282.362اإيجار )اي�ساح 25(

-1.665.713-1.849.852تطبيقات حا�سب اآيل

-1.209.741-1.290.751بريد ، ه�تف ، تلك�س

-1.439.552-1.193.821اأتعاب قانونية ومهنية 

-725.466-876.505طباعة وقرطا�سية

-689.512-679.809اإ�سالحات و�سيانة 

-564.830-410.912�صفر

-120.026-290.958اأتع�ب حت�صيل 

180.000-180.000-اإ�صرتاك�ت تداول

4.555.281261.8282.654.032876.706اأخرى

67.787.149441.82852.527.3061.056.706

المعلومات القطاعية  -23
متا�سيًا مع طريقة اإعداد التقارير الداخلية بال�سركة، اعتمدت الدارة القطاعات الت�سغيلية بالن�سبة لن�ساطات ال�سركة وموجوداتها ومطلوباتها.

ل ت�سمل نتائج القطاعات امل�ساريف العمومية والدارية وخم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وم�ساريف الفح�ض والإ�سراف والإيرادات الأخرى.

ل ت�سمل موجودات القطاعات املمتلكات واملعدات، والدفعات املقدمة واملوجودات الأخرى، واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة، واأق�ساط واأر�سدة التاأمني 
املوجودات غري  اإدراجها �سمن  وبالتايل مت   ، التاأمني  بعمليات  املتعلقة  النقدية  و�سبه  والنقدية  لأجل  والودائع  امل�ساهمني  امل�ستحقة من عمليات  واملبالغ  املدينة 

املوزعة.

ل ت�سمل مطلوبات القطاعات املبالغ امل�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني، واملبالغ امل�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة، ومكافاآة نهاية اخلدمة للموظفني، واأر�سدة اإعادة 
التاأمني الدائنة، وامل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى املتعلقة بعمليات التاأمني، وبالتايل مت اإدراجها �سمن املطلوبات غري املوزعة.

تقع جميع املوجودات الت�سغيلية والأن�سطة الرئي�سية لل�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة
31 ديسمبر 2013

23- المعلومات القطاعية - تتمة
لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2013

�لتاأمني 
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلو�دث 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع 
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

الإيرادات
اإجمايل اأق�ساط التاأمني 

املكتتبة 
249.979 123.208 119.130 29.378 38.366 13.648 35.832 14.409 623.950 

)230.768()9.315()33.630()7.920()36.140()26.553()112.693()575()3.942(اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة 
اأق�ساط تاأمني فائ�ض 

اخل�ص�رة
)10.589()2.660()1.833()753()806()128(-    )78()16.847(

�سايف اأق�ساط التاأمني 
املكتتبة

235.448 119.973 4.604 2.072 1.420 5.600 2.202 5.016 376.335 

احلركة يف اأق�ساط التاأمني 
غري املكت�صبة 

)18.404()6.878(822 289 )658(1.032 )128(417 )23.508(

�سايف اأق�ساط التاأمني 
املكت�صبة

217.044 113.095 5.426 2.361 762 6.632 2.074 5.433 352.827 

 54.493 4.056 6.222 985 8.586 9.839 17.140 192 7.473دخل عمولة
 407.320 9.489 8.296 7.617 9.348 12.200 22.566 113.287 224.517جمموع الإيرادات املوزعة

 3.458اإيرادات غري موزعة
 410.778جمموع الإيرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف
 397.464 2.108 9.671 14 10.409 6.136 92.656 84.018 192.452اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني من 
املط�لب�ت املدفوعة 

)27.658(243 )85.235()5.393()9.706(28 )9.286()1.614()138.621(

 258.843 494 385 42 703 743 7.421 84.261 164.794�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة
احلركة يف املطالبات حتت 

الت�صوية
53.597 )2.431(819 )346(311 )430(1.141 203 52.864 

 311.707 697 1.526)388( 1.014 397 8.240 81.830 218.391�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق 

الت�أمني
15.674 15.773 11.334 3.762 3.704 1.141 1.205 1.961 54.554 

جمموع التك�ليف 
وامل�ساريف املوزعة

234.065 97.603 19.574 4.159 4.718 753 2.731 2.658 366.261 

 70.477م�ساريف غري موزعة
جمموع التك�ليف 

وامل�ص�ريف
436.738 

)25.960(�سايف عجز عمليات التاأمني
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة
31 ديسمبر 2013

23- المعلومات القطاعية - تتمة

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

�لتاأمني
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلو�دث 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع 
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

الإيرادات

اإجمايل اأق�ساط التاأمني 
املكتتبة 

250.056104.69476.289 37.44046.17710.30728.96613.988567.917

)254.550()9.098()26.755()5.702()43.837()33.658()68.855()753()65.892(اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة 

اأق�ساط تاأمني فائ�ض 
اخل�ص�رة

)6.010()2.183()3.007()793()678()107(-     )73()12.851(

178.154101.7584.4272.9891.6624.4982.2114.817300.516�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

احلركة يف اأق�ساط التاأمني 
غري املكت�صبة 

)24.726(5.294314)113()668(1.437 )200()115()18.777(

�سايف اأق�ساط التاأمني 
املكت�صبة

153.428107.0524.7412.8769945.9352.0114.702281.739

3.24319819.89312.76110.6691.3916.4283.20757.790دخل عمولة

156.671107.25024.63415.63711.6637.3268.4397.909339.529جمموع الإيرادات املوزعة

3.473اإيرادات غري موزعة

343.002جمموع الإيرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف

128.28476.56720.5445.2444.89124211.79333.268280.833اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني من 
املط�لب�ت

  املدفوعة 

)5.391()1.456()17.672()4.618()4.510()41()11.518()32.297()77.503(

275971203.330 122.89375.1112.872626381201�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

احلركة يف املطالبات حتت 
الت�صوية

809)3.138(3.9951.701194)360(213)485(2.929

488486206.259)159(123.70271.9736.8672.327575�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

1.2624.91856.302 1.613 10.24515.87113.0744.5494.770تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف 
املوزعة

133.94787.84419.9416.8765.3451.454 1.7505.404262.561

61.436م�ساريف غري موزعة

323.997جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

19.005�سايف فائ�ض عمليات التاأمني
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة
31 ديسمبر 2013

23- المعلومات القطاعية - تتمة 

31 دي�ضمرب 2013

�لتاأمني 
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو

باآلف �لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلو�دث 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع 
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

املوجودات

ح�صة معيدي الت�أمني من

  املط�لب�ت حتت الت�صوية

1.7662.900120.24820.86136.29384580.9221.262265.097

ح�صة معيدي الت�أمني من 

  الأق�ساط غري املكت�سبة

-   16414.0107.41032.8942.8118.83096667.085

5.9666.0552.1558614.6361.23124633921.489تك�ليف اكتت�ب موؤجلة

7.7329.119136.41329.13273.8234.88789.9982.567353.671موجودات القط�ع�ت

363.185موجودات غري موزعة

716.856جمموع املوجودات

املطلوب�ت

اإجم�يل املط�لب�ت حتت 
الت�صوية 

93.22727.393130.12923.49637.6561.05882.7272.141397.827

اإجمايل الأق�ساط غري 
املكت�صبة

97.12446.60915.5468.07534.8155.5839.5432.181219.476

463.2771.9048.7721.2522.43347718.161   -دخل عمولة غري مكت�صبة 

190.35174.048148.95233.47581.2437.89394.7034.799635.464مطلوب�ت القط�ع�ت

81.392مطلوبات غري موزعة

جمموع املطلوبات وفائ�ض 

  عملي�ت الت�أمني

716.856

تتالف املوجودات غري املوزعة يف 31 دي�صمرب 2013 ب�سكل رئي�سي من اأق�ساط التاأمني والذمم املدينة مببلغ 107.5 ميلون ريال �سعودي، املطلوب من اأطراف ذات 
عالقة مبلغ 51.8 ميلون ريال �سعودي، النقدية و�سبه النقدية مبلغ 95.7 مليون ريال �سعودي وغريها من املوجودات بلغت 108.2 مليون ري�ل �صعودي.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة
31 ديسمبر 2013

23- المعلومات القطاعية - تتمة
�لتاأمني 
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلو�دث 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

املوجودات

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت

  حتت الت�صوية

6.2291.897126.99515.89623.7691.01879.1571.805256.766

ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط

 غري املكت�صبة

22.64226119.74910.12328.3162.1918.5811.20693.069

7.4855.3263.0601.2093.48395228437022.169تك�ليف اكتت�ب موؤجلة

36.3567.484149.80427.22855.5684.16188.0223.381372.004موجودات القط�ع�ت

319.518موجودات غري موزعة

691.522جمموع املوجودات

املطلوب�ت

44.09428.822136.05618.85724.8291.66179.8322.481336.632اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

101.36239.82722.10811.07729.5785.9969.1672.836221.951اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

1.694744.7913.1506.8533952.37239919.728دخل عمولة غري مكت�صبة 

147.15068.723162.95533.08461.2608.05291.3715.716578.311مطلوب�ت القط�ع�ت

113.211مطلوبات غري موزعة

جمموع املطلوبات وفائ�ض 

  عملي�ت الت�أمني

691.522

تتالف املوجودات غري املوزعة يف 31 دي�صمرب 2012 ب�سكل رئي�سي من اأق�ساط التاأمني والذمم املدينة 93.8 مليون ريال �سعودي، املطلوب من اأطراف ذات عالقة 
مبلغ 117.4 ميلون ري�ل �صعودي، النقدية و�صبه النقدية من 42.4 مليون ريال �سعودي وغريها من املوجودات بلغت 65.9 مليون ري�ل �صعودي.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة
31 ديسمبر 2013

إدارة المخاطر  -24
فيما يلي ملخ�سًا باملخاطر التي تواجهها ال�سركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها:

حوكمة المخاطر

لتحقيق  احلايل  التنظيمي  الهيكل  ت�ستخدم  التي  املقررة  الرقابية  والو�سائل  والإجراءات  ال�سيا�سات  من  جمموعة  يف  بال�سركة  اخلا�سة  املخاطر  حوكمة  تتمثل 
املخاطر  وقبول  باإدارة  املتعلقة  الإ�سرتاتيجية  مع اخلطة  تتوافق  والتي  واملعروفة  بها  املرغوب  املخاطر  قبول  ال�سركة يف  فل�سفة  ترتكز  الإ�سرتاتيجية.  الأهداف 
واملعتمدة من جمل�ض الإدارة. تتعر�ض ال�سركة ملخاطر التاأمني وخماطر اإعادة التاأمني، وخماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة، وخماطر الإئتمان، وخماطر ال�سيولة، 

وخماطر العمالت.

هيكل إدارة المخاطر

مت تاأ�سي�ض هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�سركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر.

مجلس اإلدارة

اإن جمل�ض الإدارة هو اجلهة العليا امل�سوؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقدمي التوجيه واإعتماد الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�سركة.

اإلدارة العليا

الإدارة العليا م�سوؤولة عن العمليات اليومية من اأجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �سمن �سيا�سة حمددة م�سبقًا من قبل ال�سركة ب�ساأن قبول املخاطر.

مخاطر التأمين  أ ( 

ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها ب�ساأن الأحداث املوؤمن عليها عن التوقعات . وميكن اأن يحدث ذلك ب�سبب 
تكرار املطالبات اأو اأن مبالغ املطالبات كانت اأكرث من املتوقع .تقوم ال�سركة مبراقبة خماطر التاأمني وذلك بالتاأكد باأن م�ستوياتها �سمن احلدود املتوقعة لتكرارها. 

تقوم ال�سركة بالتاأمني ب�سكل رئي�سي على التاأمني الطبي، املركبات، احلريق وال�سطو، املخاطر البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية العامة.

تقوم ال�سركة باإ�سدار وثائق تاأمني ق�سرية الأجل تتعلق ب�سكل اأ�سا�سي بالتاأمني الطبي، املركبات، احلريق وال�سطو، املخاطر البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية 
العامة التي يتوقع اأن تنتج عنها مطالبات ق�سرية الأجل فقط ، وبالتايل فاأنه من غري املحتمل وجود تغيريات هامة يف الحتياطيات وهذا ي�ساعد يف التقليل من 

خماطر التامني. ترتكز خماطر التاأمني الناجتة عن عقود التاأمني اأعاله ب�سكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.

تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن اأن يتاأثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم ال�سركة، ب�سكل رئي�سي، بتغطية خماطر التاأمني الطبي، املركبات، احلريق وال�سطو، املخاطر 
البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية العامة. تعترب هذه العمليات عقود تاأمني ق�سرية الأجل لأنه يتم، يف العادة، الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة 

من وقوع احلادث املوؤمن عليه. وهذا من �ساأنه اأن ي�ساعد يف التقليل من خماطر التاأمني.
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التأمين الطبي

مت ت�سميم اإ�سرتاتيجية التاأمني اخلا�سة بال�سركة ل�سمان تنوع املخاطر ب�سكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا املوؤمن عليها. وميكن حتقيق ذلك من 
خالل تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية والقيام بالفح�ض الطبي وذلك للتاأكد باأن الأ�سعار تاأخذ بعني العتبار الظروف ال�سحية احلالية وتاريخ العائلة الطبي 
واملراجعة العتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�سيلية ملتابعة املطالبات. كما تقوم ال�سركة باإتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�سطة 
للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على ال�سركة. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني وذلك للحد من اخل�سائر 

املتعلقة ب�أي مط�لبة فردية.

المركبات

بالن�سبة للتاأمني على املركبات، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�سابات اجل�سدية وتبديل اأو اإ�سالح املركبات. تقوم ال�سركة باإ�سدار وثائق 
التاأمني ال�سامل فقط اإلى املالك / ال�سائق الذي يزيد عمره عن 21 �صنة. 

اإن الأحكام ال�سادرة من املحاكم ب�ساأن الوفيات وتعوي�سات الأ�سابة اجل�سدية وتكاليف ا�ستبدال املركبات هي العوامل الرئي�سية التي توؤثر يف م�ستوى املطالبات 
. كما يوجد لدى ال�سركة اإجراءات اإدارة املخاطر ملراقبة تكاليف املطالبات. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة التاأمني للحد من اخل�سائر عن اأي مطالبة فردية.

الحريق والسطو

بالن�سبة لعقود التامني على املمتلكات، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف وقوع احلرائق. تقوم ال�سركة بالتاأمني فقط على املمتلكات التي حتتوي على معدات للك�سف عن 
احلريق فقط.

يتم اإ�سدار هذه العقود وذلك بالرجوع اإلى قيمة ال�ستبدال للممتلكات وحمتوياتها املوؤمن عليها. تعترب تكلفة اإعادة بناًء املمتلكات والقيام با�ستبدال املحتويات 
والوقت املطلوب لإعادة بدء العمليات التي توؤدي اإلى التوقف عن العمل مبثابة العوامل الرئي�سية التي توؤثر على حجم املطالبة. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة 

التاأمني على هذه الأحداث وذلك للحد من اخل�سائر املتعلقة باأي مطالبة فردية.

التأمين البحري

بالن�سبة للتاأمني البحري، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف فقدان اأو وقوع اأ�سرار على ال�سفن وكذلك احلوادث التي ينتج عنها فقدان الب�ساعة امل�سحونة ب�سكل جزئي 
اأو كلي.

تتمثل اإ�سرتاتيجية التاأمني البحري يف التاأكد من تنوع وثائق التاأمني بحيث تغطي ال�سحن وال�سفن وخطوط ال�سحن. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني وذلك 
لتقليل اخل�سائر الناجمة عن املطالبات الفردية.

الهندسة

مثل  الطبيعية  والأخطار  والإنفجار  احلريق  ب�سبب  الإن�ساءات   / املباين  لأعمال  والأ�سرار  اخل�سائر  يف  الرئي�سية  املخاطر  تتمثل  الهند�سي،  للتاأمني  بالن�سبة 
الفي�سانات والزلزل والعوا�سف، الخ.

يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة التاأمني ب�ساأن هذه املخاطر وذلك للحد من اخل�سائر الناجتة عن املطالبات الفردية.
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المسؤولية العامة

بالن�سبة لتاأمني امل�سوؤولية العامة، تتمثل املخاطر الرئي�سية من الألتزمات القانونية للجهة املوؤمنة ب�ساأن وفاة طرف اأخر والأ�سابات اجل�سدية اأو تلف املمتلكات التي 
تطراأ عن املباين املوؤمنة وعمليات امل�ساريع اأو امل�ساريع القائمة للجهة املوؤمنة.

تكتتب وثيقة التاأمني على اأ�سا�ض قدرة ال�سركة اأو قيمة العقد وطبيعة / اأ�سغال املباين وطبيعة العقود املربمة. لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني ب�ساأن هذه املخاطر 
وذلك للحد من اخل�سائر الناجتة عن املطالبات الفردية.

تحليل الحساسية

يتاأثر خم�س�ض مطالبـات التاأميـن العـام بالإفرتا�سـات الأ�سا�سيـة املذكـورة اأعاله. اإن التغيـر الإفرتا�سي بن�سبة 5٪ يف ن�سبة املطالبات قد يوؤثر على )اخل�سارة( 
/ الدخل بحوايل 17.641.341 ري�ل �صعودي ب�ل�صنة )31 دي�صمرب 2012: 14.086.937 ري�ل �صعودي(.

مخاطر إعادة التأمين ب ( 

تقوم ال�سركة، خالل دورة اأعمالها العادية، باإعادة التاأمني لدى اأطراف اأخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ساأ عن مطالبات التاأمني ال�سخمة. اإن 
هذه الرتتيبات توؤمن تنوع اأكرب يف الأعمال وت�سمح لالإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ساأ عن املخاطر الكبرية وتوؤمن قدرات منو اإ�سافية. يتم جزء كبري 

من عمليات اإعادة التاأمني مبوجب اتفاقيات اإعادة تاأمني، وعقود اإعادة تاأمني اختيارية، واإعادة تاأمني فائ�ض اخل�سارة.

ولتقدمي �سمانات من الدرجة الأولى للعمالء واإ�ستمرارية الربحية للم�ساهمني، تتبع ال�سركة فل�سفه متحفظه يف اإكتتاب املخاطر وبرامج اإعادة التاأمني اخلا�سة 
بها.

مخاطر أسعار العموالت الخاصة ج ( 

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت نتيجة التقلبات يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة والتي �ستوثر على الربحية امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية . تتعر�ض ال�سركة 
ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة ب�ساأن الودائع لأجل والنقدية و�سبة النقدية.

اإن الأثر على الدخل ميثل اأثر التغريات املفرت�سة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة، مع الإبقاء على جميع البنود الأخرى القابلة للتغيري ثابتة، على ربح ال�سركة ل�سنة 
واحدة وذلك على اأ�سا�ض املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2013. اإن التغري الفرتا�سي بواقع 10 نقاط اأ�سا�ض يف املتو�سط املرجح لأ�سعار 
العمولت اخلا�سة على املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2013 �سيوؤثر على دخل العمولت اخلا�سة للودائع لأجل مببلغ قدره 12.911 

ريال �سعودي تقريبًا )31 دي�صمرب 2012: 18.992 ريال �سعودي( على فرتة الإ�ستحقاق املتبقيه.
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مخاطر اإلئتمان  د ( 

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية ما ، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. بالن�سبة لكافة فئات 
الأدوات املالية املقتناة من قبل ال�سركة، متثل خماطر الئتمان الق�سوى لل�سركة القيمة الدفرتية املف�سح عنها يف قائمة املركز املايل.

فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�سوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�ض لها ال�سركة:

 لتقليل تعر�سها للخ�سائر الكربى الهامة الناجتة عن اإفال�ض �سركات اإعادة التامني ، تقوم ال�سركة بتقييم الو�سع املايل ملعيدي التاأمني. وك�سرط م�سبق  �
، يجب على الأطراف التي يعاد التاأمني معها اأن تكون ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�سمان بحيث يوؤكد متانة و�سعها املايل.

 تقوم ال�سركة باإدارة خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك بو�سع حدود ائتمان لكل عميل ، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. �
 تودع النقدية و�سبة النقدية لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة. عليه، وك�سرط م�سبق، يتعني على البنوك التي تودع لديها النقدية و�سبة النقدية باأن  �

تكون ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�سمان يوؤكد متانة و�سعها املايل.
ل يوجد لدى ال�سركة نظام ت�سنيف داخلي، وعليه، فاإن اأر�سدة العمالء غري املتاأخرة ال�سداد وغري املنخف�سة القيمة م�ستحقة من اأفراد و�سركات غري م�سنفة. 

اإن الأر�سدة امل�ستحقة من معيدي التاأمني هي مع اأطراف اأخرى ذات ت�سنيف اإئتماين جيد �سادر عن وكالت ت�سنيف خارجية.

يعر�ض اجلدول اأدناه احلد الأق�سى ملخاطر الئتمان املتعلقة ببنود قائمة املركز املايل:

31 دي�ضمرب 312012 دي�ضمرب 2013

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

املوجودات

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت

  حتت الت�صوية

265.096.871-256.766.443-

-93.752.665-107.482.046اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

-117.418.062-51.803.212مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

82.000.00031.100.00050.257.23166.132.644ودائع لأجل

95.712.17020.513.34842.338.837532.174�صبه نقدية

---1.923.080ا�صتثم�ر مت�ح للبيع

10.000.000-10.000.000-وديعة نظ�مية

-2.757.332-2.456.902موجودات اأخرى

606.474.28161.613.348563.290.57076.664.818
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هـ (  مخاطر السيولة

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة ال�سركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة مبطلوباتها املالية عند اإ�ستحقاقها.

يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة �سهريًا، وتقوم الإدارة بالتاأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء باأية اإلتزامات عند ن�سوئها.

محفظة االستحقاقات

يعك�ض اجلدول اأدناه تواريخ اإ�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية اخلا�سة بال�سركة وذلك على اأ�سا�ض اللتزامات التعاقدية املتبقية. بالن�سبة ملطلوبات 
عقود التامني، حتدد تواريخ ال�ستحقاق على اأ�سا�ض الزمن املقدر ل�سايف التدفقات النقدية ال�سادرة عن مطلوبات التاأمني التي مت اإثباتها. متثل املبالغ املف�سح 

عنها التدفقات النقدية غري املخ�سومة املتعاقد عليها والتي تعادل اأر�سدتها امل�سجلة لأن اأثر اخل�سم غري جوهري: 

 

31 دي�ضمرب 2013

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

املوجودات  امل�لية
ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت 

  حتت الت�صوية

265.096.871-265.096.871---

---107.482.046-107.482.046اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة
1.243.094-2.456.9021.243.094-2.456.902موجودات اأخرى

---5.803.212-51.803.212مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 
10.000.00010.000.000----وديعة نظ�مية

31.100.000-82.000.00031.100.000-82.000.000ودائع لأجل
20.513.348-95.712.17020.513.348-95.712.170�صبه نقدية

---1.923.0801.923.080-ا�صتثم�ر مت�ح للبيع
604.551.2011.923.080606.474.28152.856.44210.000.00062.856.442جمموع املوجودات

 

31 دي�ضمرب 2013

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي 

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي 

املطلوب�ت امل�لية
---397.826.663-397.826.663اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية
---6.755.6396.755.639-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

---37.921.002-37.921.002اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة
---34.814.795-34.814.795م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

1.426.951-1.426.951---زكاة م�ستحقة
859.385-859.385---دائنون

2.286.336-470.562.4606.755.639477.318.0992.286.336جمموع املطلوب�ت
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31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

املوجودات امل�لية

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت 

  حتت الت�صوية

256.766.443-256.766.443---

---93.752.665-93.752.665اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

1.215.881-2.757.3321.215.881-2.757.332موجودات اأخرى

---117.418.062-117.418.062مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 

4.911.642-4.911.642---مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

10.000.00010.000.000----وديعة نظ�مية

66.132.644-50.257.23166.132.644-50.257.231ودائع لأجل

532.174-42.338.837532.174-42.338.837نقدية و�صبه نقدية

563.240.59072.792.341100.000.00082.792.341-563.240.590جمموع املوجودات

 

31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

املطلوب�ت امل�لية

---336.631.993-336.631.993اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات 
عالقة

331.890-331.890---

---5.834.5975.834.597-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

---66.703.152-66.703.152اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

---33.528.418-33.528.418م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

2.396.433-2.396.433---زكاة م�ستحقة

1.703.409-1.703.409---دائنون

4.099.842-437.195.4535.834.597443.030.0504.099.842جمموع املوجودات
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هـ (  مخاطر السيولة - تتمة

محفظة السيولة

مل يتم اإحت�ساب اأي من املطلوبات الظاهرة يف قائمة املركز املايل على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املخ�سومة واإن جميعها م�ستحقة ال�سداد عند الطلب خالل �سنة 
واحدة باإ�ستثاء مكافاآة نهاية اخلدمة للموظفني .

و (   مخاطر العمالت

ومتثل املخاطر التي تن�ساأ عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي.

تعتقد اإدارة ال�سركة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر جوهرية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي لأن معظم املوجودات واملطلوبات النقدية م�سجلة 
بعمالت مثبتة مقابل الريال ال�سعودي.

ز (   إدارة رأس المال

حتدد الأهداف من قبل ال�سركة للحفاظ على توازن ن�سب راأ�ض املال وذلك لدعم اأهداف ال�سركة وزيادة الفائدة للم�ساهمني.

تقوم ال�سركة باإدارة متطلبات راأ�ض املال وذلك بتقدير النق�ض بني م�ستويات راأ�ض املال املعلن عنها واملطلوبة باإنتظام. يتم اإجراء تعديالت على م�ستويات راأ�ض 
اأو تعديل هيكل راأ�ض املال، تقوم ال�سركة  املال احلالية وذلك ح�سب تغريات الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وخ�سائ�ض خماطر ن�ساطات ال�سركة. وللحفاظ على 

بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني اأو تقوم باإ�سدار اأ�سهم جديدة.

ح (   المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية 

تخ�سع عمليات ال�سركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف البلدان التي تعمل فيها. اإن هذه الأنظمة ل تتطلب فقط احل�سول على املوافقات ومراقبة الن�ساطات فح�سب، 
بل وتفر�ض بع�ض القيود مثل كفاية راأ�ض املال لتقليل خماطر العجز والإفال�ض من قبل �سركات التاأمني ولتمكينها من �سداد اإلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�سوئها.

ط (   القيمة العادلة لألدوات المالية 

القيمة العادلة هي ال�سعر املتوقع ا�ستالمه عند بيع اأ�سل ما اأو �سداده عند حتويل مطلوبات مبوجب معاملة نظامية تتم يف ال�سوق الرئي�سي )اأو اأ�سواق اأكرث فائدة( 
بني اأطراف م�ساركة يف ال�سوق بتاريخ القيا�ض ومتت وفق الظروف ال�سائدة يف ال�سوق، ب�سرف النظر عما اإذا كان ال�سعر قاباًل للمالحظة مبا�سرة اأو ميكن تقديره 

با�ستخدام طرق ت�سعري اأخرى.

اإن القيمة العادلة لالأدوات املالية ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية الأولية املوجزة.

حتديد القيمة العادلة وت�سل�سلها الهرمي

ت�ستخدم ال�سركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد القيمة العادلة لالأدوات املالية والإف�ساح عنها:

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة )بدون تعديل( لأدوات مالية مماثلة.امل�ستوى الأول:-

الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املالية امل�سابهة اأو طرق تقييم ت�سعري اأخرى والتي تكون فيها جميع املعطيات امل�ستوى الثاين:-
اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية.

طرق الت�سعري التي ل تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية ميكن مالحظتها.امل�ستوى الثالث:-

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013، مل يكن هناك حتويالت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة، ومل يتم اأية حتويالت 
اإلى اأو من امل�ستوى الثالث من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
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ط (   القيمة العادلة لألدوات المالية - تتمة

يو�سح اجلدول التايل حتلياًل لالأدوات املالية امل�سجلة بقيمتها العادلة كما يف 31 دي�صمرب 2013 ح�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:

31 دي�ضمرب 2013

�لإجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لأولموجود�ت مالية:

1.923.0801.923.080--ا�صتثم�ر مت�ح للبيع

1.923.0801.923.080--الإجمايل

االلتزامات المحتملة   -25

أ (   الدعاوى القانونية واألنظمة :

تعمل ال�سركة يف جمال التاأمني وهناك دعاوى قانونية مقامه خالل دورة اأعمالها العادية. يف حني اأنه ل ميكن من الناحية العملية توقع اأو حتديد النتائج النهائية 
لكافة الق�سايا والدعاوى القانونية القائمة اأو التي ت�ستمل على تهديدات، تعتقد الإدارة باأنه لن يكون ملثل هذه الق�سايا الق�سائية )مبا يف ذلك اأية دعاوى( اأي اأثر 

على املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها .

ب (   الضمانات البنكية :

لدى ال�سركة التزمت حمتملة على �سكل �سمانات بنكية يف 31 دي�صمرب 2013 مببلغ 994.272 ري�ل �صعودي )31 دي�صمرب 2012: 1.042.381 ري�ل �صعودي(.

ج (   اإللتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية :

مت اإثبات م�ساريف اإيجار مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية لقاء اإ�ستخدام مكاتب ال�سركة يف اأماكن خمتلفة والبالغ مقدارها 2.3 مليون ري�ل �صعودي لل�صنة 
املنتهية يف 31 دي�صمرب 2013 )2012: 1.8 مليون ريال �سعودي( يف قائمة نتائج عمليات التاأمني.

فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار الت�سغيلية امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كما يف 31 دي�صمرب:

�ل�ضنة
31 دي�ضمرب 2013

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي

2013-2.308.268

20142.043.7641.993.836

20151.996.2091.801.905

20161.948.9591.531.478

2017613.207630.525

6.602.1398.266.012
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة
31 ديسمبر 2013

صافي فائض األكتتاب   -26
فيما يلي بيانًا ب�سايف فائ�ض الإكتتاب لل�سنة :

31 دي�ضمرب 2013
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2012
ريال �ضعودي

352.826.810281.738.741�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

54.493.32957.790.383دخل عمولة

)56.302.343()54.533.992(تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني

)206.258.778()311.707.371(�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

41.058.77676.968.003�سايف فائ�ض الكتتاب

)خسارة( ربح السهم األساسي والمخفض  -27
مت احت�ساب )خ�سارة( / ربح ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة وذلك بتق�سيم �سايف )خ�سارة( / دخل ال�سنة على الأ�سهم العادية امل�سرح بها وامل�سدرة والقائمة 

يف نهاية ال�سنة والبالغ عددها 10 ماليني �سهم )31 دي�صمرب 2012 : 10 ماليني �سهم(.

إعتماد القوائم المالية   -28
مت اإعتماد القوائم املالية من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 23 ربيع الآخر 1435هـ املوافق 23 فرباير 2014.
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القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2012

�ي�ضاحات
31 دي�ضمرب 2012 

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2011

ريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

  87.228.7907.242.382ممتلك�ت ومعدات 

  9256.766.443153.104.202 ) اأ (ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية 

  993.068.705100.712.005 ) ب (ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة 

  922.169.40223.348.928 ) د (تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة

  1093.752.66587.850.300اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

  118.489.5456.947.278دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى 

  12117.418.06294.817.399مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

  1350.257.23125.050.833ودائع لأجل

  1442.370.83732.420.717نقدية و�صبه نقدية

  691.521.680531.494.044جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني 

موجودات امل�ص�همني

  1510.000.00010.000.000وديعة نظ�مية

  4.911.642438.536مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

  111.215.881665.815دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

  1366.132.64451.673.681ودائع لأجل

  14532.1744.396.888نقدية و�صبه نقدية 

  82.792.34167.174.920جمموع موجودات امل�ص�همني

  774.314.021598.668.964جمموع املوجودات

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 27 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي ) تتمة (
كما في 31 ديسمبر 2012

�إي�ضاحات
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2011

ريال �ضعودي

مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني

  9336.631.993230.041.134 )اأ(اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

  9221.951.363210.817.410 ) ب (اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

  919.728.07118.724.964 ) ج (دخل عمولة غري مكت�صبة

  12331.890565.071مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

  5.834.5974.473.811مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

  1766.703.15239.963.508اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

  1833.528.41826.469.610م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

  4.911.642438.536مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني

  689.621.126531.494.044جمموع مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني 

فائ�ض عمليات التاأمني

      -1.900.554�سايف فائ�ض عمليات التاأمني بعد ح�سة امل�ساهمني

531.494.044  691.521.680جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني

مطلوب�ت وحقوق امل�ص�همني

مطلوب�ت امل�ص�همني

  202.396.4331.919.551زكاة م�ستحقة

  1.703.409857.808دائنون

  4.099.8422.777.359جمموع مطلوب�ت امل�ص�همني

حقوق امل�ص�همني 

  19100.000.000100.000.000راأ�س امل�ل

) 35.602.439 ()21.307.501(خ�سائر مرتاكمة

  78.692.49964.397.561جمموع حقوق امل�ص�همني

  82.792.34167.174.920جمموع مطلوب�ت وحقوق امل�ص�همني

  774.314.021598.668.964جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 27 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

�إي�ضاحات
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2011

ريال �ضعودي

الإيرادات

 9567.917.057548.443.798 ) ب (اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

) 234.268.307 ()254.549.760(9 ) ب (اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة

) 11.869.718 ()12.851.303(اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة

  300.515.994302.305.773�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

 20.400.031)18.777.253(احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة

 281.738.741322.705.804�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

 957.790.38348.978.378 ) ج (دخل عمولة

 3.079.9595.939.639اإيرادات اأخرى

 76.476 393.300دخل عمولت خا�سة على ودائع لأجل

 343.002.283377.700.297جمموع اليرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف 

 9280.832.963344.224.337 ) اأ (اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة 

)77.880.927 ()77.502.803(9 ) اأ (ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت املدفوعة

 203.330.160266.343.410�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

) 8.470.138 (2.928.618احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية

 9206.258.778257.873.272 ) اأ (�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

 956.302.34362.680.254 ) د (تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

 2152.527.30648.212.203م�ص�ريف عمومية واإدارية 

 103.687.2679.230.964خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

 5.221.0515.003.528اأتع�ب فح�س واإ�صراف

 323.996.745383.000.221جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

)5.299.924 (19.005.538�سايف فائ�ض/ )عجز( من عمليات التاأمني

 5.299.924)17.104.984(ح�سة امل�ساهمني من )الفائ�ض(/ العجز

           -1.900.554�سايف فائ�ض عمليات التاأمني بعد ح�سة امل�ساهمني 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 27 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

�إي�ضاحات
31 دي�ضمرب2012

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2011

ريال �ضعودي

) 5.299.924 (17.104.984احل�سة يف فائ�ض )عجز( عمليات التاأمني

  420.011199.734دخل عمولت خا�سة على ودائع لأجل

) 981.418 ()1.056.706(21م�ص�ريف عمومية واإدارية

) 6.081.608 (16.468.289الدخل )اخل�سارة( قبل الزكاة

) 1.677.621 ()2.173.351(20الزك�ة

) 7.759.229 (14.294.938�ص�يف دخل )خ�ص�رة( ال�صنة

الدخل )اخل�سارة( ال�سامل الآخر 

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع 

-      -      

) 7.759.229 (14.294.938اإجمايل الدخل/ )اخل�سارة( ال�سامل لل�سنة 

) 0.78 (261.43ربح )خ�سارة( ال�سهم ال�سا�سي واملخف�ض لل�سنة

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 27 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

ر�أ�س �ملــال
ريال �ضعودي

�خل�ضائر �ملرت�كمة
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

72.156.790)27.843.210(  100.000.000الر�صيد يف 1 ين�ير 2011

)7.759.229()7.759.229(-اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

64.397.561)35.602.439(  100.000.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب2011 

14.294.93814.294.938-اإجمايل الدخل ال�سامل لل�سنة

78.692.499)21.307.501(  100.000.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2012 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 27 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

�إي�ضاح
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2011

ريال �ضعودي

الأن�سطة الت�سغيلية 

-1.900.554�سايف فائ�ض عمليات التاأمني بعد ح�سة امل�ساهمني

التعديالت لــ :

 3.775.7462.889.683ا�ستهالك

 3.687.2679.230.964خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

 1.360.7861.324.825مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �سايف

)5.299.924 (17.104.984ح�سة امل�ساهمني يف الفائ�ض )العجز(

)414 (        -مكا�سب بيع ممتلكات ومعدات

 27.829.3378.145.134الدخل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :

)26.622.826 ()103.662.241(ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

)10.497.885 (7.643.300ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

 1.179.5262.282.959تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة 

 31.750.489)9.589.632(اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

)2.743.975 ()1.542.267(دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

 7.321.113)22.600.663(مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

 106.590.85918.152.688اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

)9.902.146 (11.133.953اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

 1.003.107904.284دخل عمولة غري مكت�صبة

)10.623.694 ()233.181(مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

)3.904.032 (26.739.644اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

 7.058.8083.478.064م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

 51.550.5507.740.173�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

)25.050.833 ()25.206.398(ودائع لأجل ، �سايف

)5.518.523 ()3.762.154(�سراء ممتلكات ومعدات

  2.025      -املح�صل من بيع ممتلك�ت ومعدات

)30.567.331()28.968.552(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية 

 10.537.234)12.631.878(مبالغ م�ستحقة ) اإلى (/ من  عمليات امل�ساهمني، �سايف

 10.537.234)12.631.878(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

)12.289.924 (9.950.120الزي�دة / ) النق�س ( يف النقدية و�صبه النقدية

 32.420.71744.710.641النقدية و�صبه النقدية يف بداية ال�صنة 

 1442.370.83732.420.717النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 27 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

�إي�ضاح
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2011

ريال �ضعودي

الأن�سطة الت�سغيلية

)6.081.608 (16.468.289الدخل )اخل�سارة( قبل الزكاة

التعديالت لــ:

 5.299.924)17.104.984(احل�سة يف فائ�ض/ )عجز( عمليات التاأمني

)781.684 ()636.695(اخل�سارة قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية: 

)62.461 ()550.066(دفع�ت مقدمة وموجودات اخرى

 845.601157.331دائنون

)686.814 ()341.160(النقد امل�ستخدم يف العمليات

)1.506.510 ()1.696.469(زكاة مدفوعة

)2.193.324 ()2.037.629(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

 12.791.548)14.458.963(ودائع لأجل ، �سايف

 12.791.548)14.458.963(�سايف النقد )امل�ستخدم يف(/ من الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية 

)10.537.234(12.631.878مبالغ م�ستحقة من / ) اإلى ( عمليات التاأمني

)10.537.234(12.631.878�سايف النقد من / ) امل�ستخدم يف ( الأن�سطة ال�ستثمارية

 60.990)3.864.714()النق�س( / الزي�دة يف النقدية و�صبه النقدية

  4.396.8884.335.898النقدية و�صبه النقدية يف بداية ال�صنة 

 14532.1744.396.888النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 27 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2012

التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 1
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين ) »ال�سركة« ( ، �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010237214 
بت�ريخ 7 �صعب�ن 1428هـ املوافق 20 اأغ�صط�س 2007. ان عنوان املكتب امل�سجل لل�سركة هو �ض. ب 58073 ، الريا�ض 11594، اململكة العربية ال�صعودية. تتمثل 
اأهداف ال�سركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سمل ن�ساطها الرئي�سي جميع فئات التاأمني العام. مت اإدراج 

ال�سركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ) تداول ( يف 3 �صبتمرب 2007.

اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين  - 2
مت ترخي�ض ال�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا للمر�سوم امللكي رقم 60/م بتاريخ 18 رم�ص�ن 1427هـ ) املوافق 11 اأكتوبر 

2006 ( ، وقرار جمل�ض الوزراء رقم 233 بت�ريخ 16 رم�ص�ن 1427هـ ) املوافق 9 اأكتوبر 2006 ( .

وبعد اإمتام عملية الكتتاب العام بتاريخ 28 م�يو 2007، اأ�سدرت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا بالإعالن عن تاأ�سي�ض ال�سركة يف 21 رجب 1428هـ املوافق 5 
اأغ�صط�س 2007.

التاأمني وال�سماح لها ببدء  اأعمال  لل�سركة ملزاولة  ال�سعودي املوافقة الر�سمية  النقد العربي  اأ�سدرت موؤ�س�سة  يف 29 �صعب�ن 1428هـ املوافق 11 �صبتمرب 2007، 
عملياتها عند ا�ستكمال املوافقة على املنتجات والإجراءات املتعلقة.

اأبرمت ال�سركة اتفاقية �سراء املوجودات )التفاقية(، ومبوجبها يتوقع اأن يتم �سراء اأعمال التاأمني و�سايف املوجودات العائدة ل�سركة التاأمني العربية ال�سعودية 
املحدودة )م�ساهم يف ال�سركة( – عمليات )�ض.م.ب.م( اململكة العربية ال�سعودية )عمليات اململكة العربية ال�سعودية( بناءًا على تقييم �سيتم املوافقة عليه من 

قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .

عقدت ال�سركة اجتماع للجمعية العمومية بتاريخ 26 اأغ�صط�س 2009، ووافقت على �سراء حمفظة التاأمني و�سايف املوجودات املتعلقة بها العائدة لعمليات �سركة 
�سراوؤها طبقًا  املراد  العالقة  واملطلوبات ذات  املوجودات  وتقييم  �سيتم حتديد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  ال�سعودية املحدودة )�ض.م.ب.م( يف  العربية  التاأمني 
لربنامج التقييم ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف مايو 2007. وتخطط ال�سركة لتحويل املوجودات واملطلوبات اإعتبارًا من 1 ين�ير 2009. عليه، 
�سيتم حتويل �سايف النتائج املتعلقة بهذه املحفظة بعد 1 ين�ير 2009. اإن ال�سركة بانتظار املوافقة النهائية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتحديد واحت�ساب �سايف 

النتائج والتي �سيتم حتويلها من عمليات اململكة العربية ال�سعودية.�سيتم التحويل بعد اإمتام كافة الأجراءات النظامية املطلوبة.

3 - أسس اإلعداد 

أسس القياس 

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية .

بيان اإللتزام

مت اإعداد القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 من قبل الإدارة وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. عليه، مل يتم عر�ض هذه 
القوائم املالية وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. 

التاأمني وعمليات امل�ساهمني . يتم الإحتفاظ  التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ، حتتفظ ال�سركة بدفاتر حما�سبية  لكل من ح�سابات عمليات  طبقًا لأنظمة 
بجميع املوجودات املتعلقة بعمليات التاأمني وامل�ساهمني لدى ال�سركة . يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�ساريف اخلا�سة بكل ن�ساط يف الدفاتر املحا�سبية اخلا�سة بذلك 

الن�ساط. ويتم توزيع الإيرادات وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�سرتكة من قبل الإدارة واأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سركة .

العملة الرئيسية وعملة العرض

يعترب الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية والعملة التي يتم بها عر�ض القوائم املالية لل�سركة. 
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

المعايير الجديدة ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - 4
تتم�سى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة، با�ستثناء اإتباع التعديالت التالية على املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية 

والذي ي�سري مفعوله على الفرتة ال�سنوية التي تبداأ يف 1 ين�ير 2012. 

املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم 7 – الإف�ساحات : حتويل املوجودات املالية– تعديالت على املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم )7(

ي�سري مفعول التعديل على معيار التقارير املالية الدولية رقم )7( يف 1 يوليو 2011 ويتطلب اإف�ساحات اإ�سافية تتعلق باملخاطرالتي تظهر نتجية حتويل املوجودات 
امل�لية. 

يحتوي املعيار على متطلب لالإف�ساح عن طبيعة وقيمة املوجودات وو�سف املخاطر والعوائد للموجودات املالية املحولة لطرف اآخر والتي ل تزال يف قائمة املركز 
املايل. يتطلب املعيار اإف�ساحات لإعطاء امل�ستخدم قيمة اأي اإلتزامات م�ساحبة والعالقة بني املوجودات املالية والإلتزامات امل�ساحبة لها. 

5 - المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( – عـرض بنود الدخل الشامل اآلخر – تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )1(

يعترب التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم )1( طريقة جتميع البنود املعرو�سة يف الدخل ال�سامل الآخر. �سيتم عر�ض البنود – التي يعاد ت�سنيفها )تدويرها( 
يف اأي وقت يف امل�ستقبل اإلى الربح اأو اخل�سائر – )مثل املكا�سب واخل�سائر الإكتوراية على برامج املزايا املحدده واإعادة تقومي الأرا�سي واملباين( ب�سورة م�ستقلة 
عن البنود التي لن يعاد ت�سنيفها على الإطالق. يوؤثر التعديل على طريقة العر�ض فقط، ولي�ض له اأي اأثر على املركز املايل لل�سركة  واأدائها. ي�سري التعديل على 

الفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2012، ويطبق بالتايل على اأول تقرير �سنوي لل�سركة بعد تاريخ �سريانه. 

معيار المحاسبة الدولي رقم )32( – مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – التعديالت على معايير المحاسبة الدولي 
رقم )32(:

تو�سح التعديالت املق�سود بـ »حاليًا هناك حق ملزم للمقا�سة«. كما تو�سح التعديالت كيفية تطبيق اأ�س�ض ومعايري املقا�سة املن�سو�ض عليها يف معيار املحا�سبة 
الدويل رقم )32( على اأنظمة ال�سداد )مثل اأنظمة بيوت املقا�سة املركزية( والتي تطبق اإجمايل طرق ال�سداد غري الآنية. يتوقع باأن ل يوؤثر هذا التعديل على املركز 

املايل لل�سركة واأدائها، وي�سري مفعولها على الفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 2014.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )7( – مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – التعديالت على المعيار 
الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )7(

ا�ستحدثت التعديالت  اإف�ساحات ب�ساأن اأثر اتفاقيات املقا�سة على املركز املايل للمن�ساأة. ت�سري التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 
2013 والفرتات املرحلية التي تقع �سمن تلك الفرتات ال�سنوية. وبناءًا على متطلبات الإف�ساح اجلديدة. �ستقدم ال�سركة معلومات عن ماهية املبالغ التي متت 
الدويل  املحا�سبة  ملعيار  عليهاوفقا  تطبيقاملقا�سة  مت  التي  املالية  الدوات  كل  تطبيقهاعلى  يجب  امل�ستحدثة  الإف�ساحات  اإن  املايل،  املركز  قائمة  يف  مقا�ستها 

رقم)32(:العر�ض.

تنطبق هده الإف�ساحات اأي�سا على الدوات املالية اخلا�سعة لإتفاقيات مقا�سة اأو اإتفاقيات م�سابهة. �سواءا متت املقا�سة وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم )32( 
اأو اأي طريقة اأخرى. يتوقع باأن ل يوؤثر هذا التعديل على املركز املايل لل�سركة واأدائها، وي�سري مفعولها على الفرتات التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 2013.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

5 - المعايير الصادرة وغير السارية المفعول بعد - تتمة 

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية – التصنيف والقياس 

يعك�ض املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم )9( ال�سادر، املرحلة الأولى من عمل جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية ب�ساأن ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل 
رقم )39(، وينطبق على ت�سنيف وقيا�ض املوجودات واملطلوبات املالية املحددة يف معيار املحا�سبة الدولية رقم )39(. وقد �سرى مفعول املعيار، يف الأ�سل، على 
الفرتات ال�صنوية التي تبداأ يف اأو بعد 1 ين�ير 2013، لكن التعديالت على املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم )9( وتاريخ ال�سريان اللزامي املتعلق باملعيار 
املذكور، والف�ساحات النتقالية ال�سادرة خالل �سهر دي�سمرب 2011 اإنتقلت اإلى تاريخ ال�سريان الإلزامي يف 1 ين�ير 2015. ويف املراحل الالحقة، �سيقوم املجل�ض 
اتباع املرحلة الأولى من املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم )9( على ت�سنيف وقيا�ض  يوؤثر  بدرا�سة النخفا�ض يف القيمة وحما�سبة تغطية املخاطر. 
املوجودات املالية لكن لن يكون له اأثر على ت�سنيف وقيا�ض املطلوبات املالية. �ستقوم ال�سركة بتحديد اأثر اإتباع املرحلة الأولى من املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير 

املالية رقم )9( جنبًا اإلى جنب مع املراحل الأخرى عند اإ�سداره ب�سورة نهائية.

السياسات المحاسبية الهامة   - 6
فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية:

تصنيف المنتج

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود التاأمني والتي يتم مبوجبها حتويل خماطر التاأمني. اإن عقود التاأمني هي تلك العقود التي تقبل مبوجبها �سركة التاأمني خماطر تاأمني 
هامة من حملة الوثائق وذلك باملوافقة على تعوي�سهم يف حال وقوع حادث م�ستقبلي غري موؤكد ويوؤثر ب�سكل �سلبي على حامل وثيقة التاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم 

ال�سركة بتعريف خماطر التاأمني الهامة باأنها متثل احتمال �سداد تعوي�سات عند وقوع احلادث املوؤمن عليه.

إجمالي األقساط

يتكون اإجمايل الأق�ساط املكتتبة من اإجمايل الأق�ساط املدينة عن كل فرتة التغطية امل�سمولة بعقود التاأمني املربمه خالل الفرتة، ويتم اإثباتها بتاريخ بدء وثيقة 
التامني. ت�ستمل الأق�ساط على اأية تعديالت نتجت خالل الفرتة  املحا�سبية عن الأق�ساط املدينة خالل الفرتة املحا�سبية ال�سابقة. تخ�سم التخ�س�سات التي تعترب 
جزءًا من �سعر الق�سط مثل التخ�س�سات الأخرى كم�ساريف. تقدر الأق�ساط املرحلية من خالل الو�سطاء وغري امل�ستلمة بعد على اأ�سا�ض التقديرات الناجتة عن 
عمليات الكتتاب اأو اخلربة ال�سابقة، وتدرج �سمن الأق�ساط املكتتبة. حت�سب الأق�ساط غري املكت�سبة يوميًا على اأ�سا�ض ن�سبي. يتم تاأجيل اجلزء املتعلق بالفرتات 

الالحقة كمخ�س�ض اأق�ساط غري مكت�سبة. 

إقساط إعادة التأمين

يتكون اإجمايل اأق�ساط اإعادة التاأمني من اإجمايل الأق�ساط الدائنة عن كامل فرتة التغطية التي ت�سملها العقود املربمه خالل الفرتة، ويتم اإثباتها بتاريخ بدء وثيقة 
التاأمني. ت�ستمل الأق�ساط على اأية تعديالت نتجت خالل الفرتة املحا�سبية عن عقود اإعادة التامني التي بداأت يف فرتات حما�سبية �سابقة. متثل اأق�ساط اإعادة 

التاأمني غري املكت�سبة تلك الأجزاء من الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنة وتتعلق بفرتات املخاطر ملا بعد تاريخ اإعداد القوائم املالية. 
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األقساط المكتسبة ودخل العموالت

ترحل الأق�ساط اإلى الدخل على اأ�سا�ض ن�سبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�سها. متثل الأق�ساط غري املكت�سبة احل�سة يف الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة 
التغطية �سارية املفعول. 

تظهر اأق�ساط التاأمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية الفرتة املالية كاأق�ساط غري مكت�سبة، ويتم تاأجيلها باإ�ستعمال الطرق 
الت�لية :

  25٪ من الأق�ساط بالن�سبة لل�سحن البحري. �
  عدد الأيام الفعلية لكافة فئات التاأمني الأخرى. �

أقساط التأمين المدينة

يتم اإثبات اأق�ساط التاأمني املدينة عند ا�ستحقاقها ، ويتم قيا�سها ، عند الإثبات الأويل لها ، بالقيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمه اأو امل�ستحقة القب�ض. يتم مراجعة 
القيمة الدفرتية لأق�ساط التاأمني املدينة للتاأكد من وجود اإنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�سرتداد 
قيمتها الدفرتية ، ويتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة. يتم التوقف عن اإثبات اأق�ساط التاأمني املدينة عند عدم الوفاء مبتطلبات 

معايري اإثبات املوجودات املالية .

 يدرج الفرق بني املخ�س�سات يف نهاية الفرتة املالية وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف ح�ساب امل�ساريف العمومية والإدارية لتلك الفرتة .

إجمالي المطالبات تحت التسوية

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى، ومن م�ساريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها، ناق�سًا اخلردة والإ�سرتدادات 
الأخرى، وحتمل على قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة. ي�ستمل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية على اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة 
بتاريخ قائمة املركز املايل ، �سواء مت التبليغ عنها اأم ل . يتم جتنيب خم�س�سات لقاء املطالبات املبّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ اإعداد القوائم املالية على اأ�سا�ض 
تقدير كل حاله على حده . كما يجنب خم�س�ض، وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة ، لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبّلغ عنها بتاريخ اإعداد 

القوائم املالية. ان اللتزامات النهائية ميكن اأن تزيد اأو تقل عن املخ�س�ض الذي مت جتنيبه.

يدرج الفرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة لتلك ال�سنة. ل 
تقوم ال�سركة بخ�سم مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ اإعداد القوائم املالية.
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اختبار كفاية المطلوبات 

يتم، بتاريخ نهاية كل فرتة مالية ، اإجراء اختبار كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني ، بعد خ�سم تكاليف الإكتتاب املوؤجلة ذات العالقة 
با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها. وعند اإجراء هذه الختبارات، يتم ا�ستخدام اأف�سل تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية 
امل�ستقبلية املتعاقد عليها وم�ساريف اإدارة ومعاجلة املطالبات. يحمل اأي نق�ض مبا�سرًة على قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة وذلك ب�سطب تكاليف الإكتتاب 

املوؤجلة ذات العالقة ، وبعد ذلك يجنب خم�س�ض للخ�سائر الناجتة عن اختبار كفاية املطلوبات.

إعادة التأمين 

اأن عقود اإعادة التاأمني هي عبارة عن عقود تربمها ال�سركة، خالل دورة اأعمالها العادية، مع معيدي التاأمني ومبوجبها يتم تعوي�ض ال�سركة عن خ�سائر عقود 
الت�أمني امل�صدرة. 

يتم اإثبات املزايا التي ت�ستحقها ال�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني كموجودات اإعادة تاأمني. تتكون هذه املوجودات من املبالغ امل�ستحقة من معيدي التاأمني ب�ساأن 
�سداد املطالبات والذمم املدينة الأخرى مثل العمولت على الأرباح وح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية والتي تتوقف على املطالبات املتوقعة واملزايا 
النا�سئة مبوجب عقود اإعادة التاأمني. يتم اإثبات املبالغ القابلة لال�سرتداد من اأو املبالغ امل�ستحقة اإلى معيدي التاأمني ب�سورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التاأمني 

وطبقًا ل�سروط اتفاقية اإعادة التاأمني. 

وبتاريخ اإعداد القوائم املالية ، تقوم ال�سركة باإجراء مراجعة للتاأكد من وجود دليل على وقوع اإنخفا�ض يف قيمة موجودات اإعادة التاأمني. ويف حالة وجود مثل هذا 
الدليل، تقوم ال�سركة باإجراء تقدير ر�سمي للمبالغ القابلة لال�سرتداد.

القابلة  القيمة  اإلى  ويخف�ض  القيمة،  منخف�ض  الأ�سل  يعترب  عندئذ  لال�سرتداد،  القابلة  القيمة  عن  التاأمني  اإعادة  ملوجودات  الدفرتية  القيمة  زيادة  حالة  ويف 
لال�سرتداد. يحمل الإنخفا�ض على قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة.

إثبات المصاريف

يتم اإثبات امل�ساريف على قائمة عمليات التامني ال�ساملة وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة وذلك عند وجود انخفا�ض ميكن قيا�سه ب�سكل موثوق به يف املنافع 
القت�سادية امل�ستقبلية ب�سبب اإنخفا�ض قيمة الأ�سل اأو زيادة قيمة املطلوبات املتعلقة. 

يتم اإثبات امل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات التامني ال�ساملة وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة على اأ�سا�ض العالقة املبا�سرة  بني التكاليف املتكبدة وربح بنود 
حمددة من الدخل وذلك وفق اإجراءات توزيع منتظمة. وعند توقع ن�سوء منافع اقت�سادية على مدى الفرتة املحا�سبية تظهر امل�ساريف يف قائمة عمليات التاأمني 

ال�ساملة وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة با�ستخدام طريقة وظيفة امل�ساريف.



217

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة (   - 6

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 

يتم تاأجيل العمولت والتكاليف الأخرى املتعلقة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ب�سراء وجتديد عقود التاأمني ، وتطفاأ على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها 
وذلك عند اكت�ساب الأق�ساط. ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات التاأمني .

يتم اإحت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة لإ�ستنفاذ املنافع الإقت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها ذلك الأ�سل بتعديل فرتة الإطفاء ، ويتم 
اإعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية .

يتم اإجراء مراجعة للتاأكد من وقوع اإنخفا�ض يف القيمة ، وذلك بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية مرة واحدة اأو اأكرث ، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا الإنخفا�ض 
. ويف احلالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لالإ�سرتداد عن القيمة الدفرتية ، يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة. كما توؤخذ 

تكاليف الإكتتاب املوؤجلة بعني الإعتبار عند اإجراء اإختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها اإعداد القوائم املالية.

دخل العمولة غير المكتسبة 

العمولة املدينة الناجتة عن عقود اإعادة التاأمني يتم تاأجيلها واإطفاءها على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها . ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات 
التاأمني ال�ساملة. 

المدفوعات مقدمًا

متثل املدفوعات مقدمًا م�ساريف غري متكبده بعد ولكنها مدفوعة نقدًا. تقيد املدفوعات مقدمًا يف الأ�سل كموجودات وتقا�ض باملبلغ املدفوع نقدًا، وبعد ذلك، يتم 
حتميلها على قائمة نتائج عمليات التامني ال�ساملة وقائمة نتائج عمليات امل�ساهمني ال�ساملة عند ا�ستنفاذها اأو اإنهائها مع مرور الوقت. 

الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم . يحمل ال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة بطريقة الق�سط الثابت على مدى 
الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات .

الزكاة

تخ�سع ال�سركة للزكاة املتعلقة بامل�ساهمني ال�سعوديني وفقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. يحمل خم�س�ض الزكاة على ح�سابات 
امل�ساهمني ال�سعوديني. يتم قيد اأية مبالغ م�ستحقة، اإن وجدت، مبوجب الربوط النهائية، عند حتديدها. 

تقوم ال�سركة با�ستقطاع �سرائب عن بع�ض املعامالت مع جهات غري مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا ملا يطلبه نظام ال�سريبة ال�سعودي. 

المخصصات

يتم اثبات املخ�س�سات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على ال�سركة ناجتة عن اأحداث �سابقة،  واأن تكاليف �سداد هذه اللتزامات حمتملة، وميكن 
قيا�سها ب�سكل موثوق به.
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اإليجارات

ال�ساملة بطريقة  امل�ساهمني  نتائج عمليات  وقائمة  ال�ساملة  التاأمني  نتائج عمليات  قائمة  الت�سغيلية كم�سروف يف  الإيجارات  الدفعات مبوجب عقود  اإثبات  يتم 
الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار، با�ستثناء احلالت التي ت�ستخدم فيها طريقة اأخرى اأكرث متثياًل للفرتة التي ت�ستنفذ خاللها املنافع القت�سادية ًلالأ�سل 

امل�صت�جر. 

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 

متنح ال�سركة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ت�ستحق هذه املزايا على ا�سا�ض الراتب النهائي وطول فرتة خدمة املوظف �سريطة اإمتام احلد الدنى من مدة 
اخلدمة. ت�ستحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة اخلدمة .

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقد يف ال�سندوق والنقد لدى البنوك والودائع لأجل التي تقل فرتة ا�ستحقاقها ال�سلية عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء .

دخل العموالت الخاصة على الودائع ألجل

يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة على الودائع لأجل على اأ�سا�ض العائد الفعلي.

المعلومات القطاعية

يعترب القطاع الت�سغيلي عن�سر من عنا�سر ال�سركة التي تزاول الأن�سطة التجارية بال�سركة ، والذي ينتج عنه اإيرادات وتتكبد عنه م�ساريف وتتوفر عنه معلومات 
مالية منف�سلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل �سانع القرار الرئي�سي والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�سي�ض املوارد وتقييم الأداء. ولإغرا�ض 

اإدارية ، تتكون ال�سركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها �ستة قطاعات ت�سغيلية يتم رفع التقارير ب�ساأنها وقطاع غري ت�سغيلي واحد وكما يلي: 

 التاأمني ال�سحي، ويقوم بتغطية ال�سمان ال�سحي حلاملي وثائق التاأمني. �
 تاأمني املركبات، يقوم بتغطية اخل�سائر واللتزامات املتعلقة باملركبات باإ�ستثناء التاأمني على النقل.  �
 احلريق وال�سطو، ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات التاأمني الأخرى التي تندرج �سمن هذا النوع من التاأمني. �
 التاأمني البحري، ويقوم بتغطية الب�سائع يف الطريق وال�سفن �سد الأخطار البحرية. �
 التاأمني الهند�سي، ويقوم بتغطية خ�سائر اأو اأ�سرار اأعمال البناء اأو ت�سيد وتركيب امل�سانع والآلت. �
 امل�سوؤولية العامة، ويقوم بتغطية خماطر امل�سوؤولية القانونية للجهة املوؤمنة اإجتاه الأطراف الأخرى والتي تن�ساأ من املباين وعمليات امل�ساريع اأو امل�ساريع  �

القائمة. 
 تعترب عمليات امل�ساهمني قطاع غري ت�سغيلي. الدخل املكت�سب من الودائع لأجل هو الن�ساط الوحيد لتحقيق الإيرادات. مت حتميل بع�ض م�ساريف  �

الت�سغيل املبا�سرة و امل�ساريف غري املبا�سرة الآخرى على هذا القطاع على اأ�سا�ض منا�سب. يتم حتميل عجز اأو فائ�ض عمليات التاأمني على هذا القطاع 
على اأ�سا�ض منا�سب.

يتم تقومي اأداء القطاع على اأ�سا�ض الربح اأو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ، يف بع�ض النواحي ، ب�سورة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة يف القوائم املالية .



219
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6 -  السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة (

المعلومات القطاعية - تتمة

مل حتدث اأي معامالت بني القطاعات خالل الفرتة . ويف حالة توقع حدوث اأي معاملة، فاإنها تتم وفقًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات الت�سغيلية، وبنف�ض �سروط 
التعامل مع الأطراف الأخرى . ت�ستمل اإيرادات وم�ساريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات الت�سغيلية والتي �سيتم  حذفها على م�ستوى القوائم املالية 

لل�سركة. مبا  اأن ال�سركة متار�ض اأعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية بالكامل ، فاإن التقارير يتم توفريها للقطاعات الت�سغيلية فقط.

العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعامالت . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت 
الأجنبية كما يف تاريخ اإعداد القوائم املالية باأ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

اإنتقال  اأو عند  بيعها،  ويتم ذلك عادة عند  تتكون منها  التي  التعاقدية  ال�سيطرة على احلقوق  التوقف عن ممار�سة  اأداة مالية عند  اأي  اإثبات  التوقف عن  يتم 
التدفقات النقدية املتعلقة بها اإلى جهة اأخرى م�ستقلة .

المقاصة 

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �سافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�سركة نيه لت�سوية املوجودات مع 
املطلوبات على ا�سا�ض ال�سايف او بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل يتم مقا�سة اليرادات وامل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة 
وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة اإل اذا كان ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا من قبل املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها وذلك وفقًا ملا مت الإف�ساح عنه يف ال�سيا�سات 

املحا�سبية لل�سركة.

القيم العادلة

اأ�سا�ض الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق بالن�سبة للموجودات واأ�سعار العر�ض  حتدد القيم العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف الأ�سواق املالية النظامية الن�سطة على 
بالن�سبة للمطلوبات عند اإنتهاء العمل بتاريخ اإعداد القوائم املالية . ويف حالة عدم توفر الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق ، ميكن الرجوع اإلى عرو�ض الأ�سعار املقدمة 

من الو�سطاء اأو املتعاملني يف اأ�سواق املال .

بالن�سبة للموجودات املالية غري املتداولة يف �سوق ن�سطة ، حتدد القيمة العادلة باإ�ستخدام طرق تقييم ت�ستمل على اإ�ستخدام اأحدث معامالت متت وفق �سروط 
التعامل مع الأطراف الأخرى ، اأو على اأ�سا�ض القيمة ال�سوقية لأداة مالية اأخرى م�سابهة لها تقريبًا ، اأو / و على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املخ�سومة . وبالن�سبة 
لطريقة التدفقات النقدية املخ�سومة ، حتدد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على اأ�سا�ض اأف�سل تقديرات الإدارة ، ويعترب معدل اخل�سم امل�ستخدم ال�سعر 

ال�سائد يف ال�سوق للموجودات املماثلة .
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها  

يتم، بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية، اإجراء تقييم للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ض قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية . ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل، يتم حتديد قيمة الأ�سل املمكن حت�سيلها واإثبات خ�سارة الإنخفا�ض، بناء على �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة 

يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات التامني ال�ساملة وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة. 

ويف حالة عدم اإمكانية حت�سيل الأ�سل املايل، فاأنه يتم �سطبه من املخ�س�ض املعني. ل يتم �سطب املوجودات املالية اإل بعد ا�ستنفاذ كافة  و�سائل التح�سيل املمكنة 
وحتديد مبلغ اخل�سارة.  

يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل : 

بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سا خ�سارة النخفا�ض املثبتة �سابقا يف  اأ ( 
قائمة نتائج عمليات التامني وقائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة، ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة  ب ( 
على ا�سا�ض معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليًا لأ�سل مايل مماثل. 

بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة ، ميثل النخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية  ج ( 
املخ�صومة على اأ�ص��س معدل العمولة اخل��صة الفعلي.

المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يتم اثبات املبالغ امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ساعة او اخلدمات امل�ستلمة، �سواًء قدمت ام مل تقدم بها فواتري 
من قبل املوردين .

اإلحتياطي النظامي

وفقًا للنظام الأ�سا�سي ، يجب على ال�سركة اأن حتول 20٪ من �سايف دخل ال�سنة اإلى لإحتياطي النظامي اإلى اأن ي�ساوي هذا الإحتياطي راأ�ض املال . ونظرًا للخ�سائر 
املرتاكمة ، فاإنه مل يتم اإجراء مثل هذا التحويل خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012. 
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7 - التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  
التقديرات  تقييم هذه  يتم  القادمة.  املالية  ال�سنة  امل�سجلة خالل  واملطلوبات  املوجودات  اأر�سدة  توؤثر على  التي قد  تقديرات وافرتا�سات  باإجراء  ال�سركة  تقوم 

والأحكام ب�سورة م�ستمرة وذلك على اأ�سا�ض اخلربة ال�سابقة وعوامل اأخرى ت�ستمل على توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقًا للظروف.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

يعترب تقدير اللتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني من اأهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�سركة. هناك العديد من 
م�سادر عدم التاأكد التي يجب اأخذها بعني العتبار عند تقدير اللتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. يعترب خم�س�ض املطالبات 

املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�ساأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية الفرتة املالية .

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�سركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة �سمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�سائ�ض ائتمان 
مماثلة وذلك للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها. اإن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ساأنها 
اإثبات اأو ي�ستمر يف اإثبات خ�سارة النخفا�ض ل يتم اإدراجها عند مراجعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها. تتطلب مراجعة النخفا�ض يف 
القيمة هذه اإجراء الأحكام والتقديرات. ولإجراء ذلك، تقوم ال�سركة بتقييم خ�سائ�ض خماطر الئتمان التي تاأخذ بعني العتبار حالت الإخفاق ال�سابقة والتي 

تعترب موؤ�سرًا على املقدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبقًا لل�سروط التعاقدية. 

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

تقيد بع�ض تكاليف الكتتاب املتعلقة باإ�سدار وثائق التاأمني كتكاليف اكتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة التغطية التاأمينية ذات العالقة. ويف حالة عدم حتقق 
الفرتا�سات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التاأمني هذه ، فاإنه ميكن الإ�سراع يف اإطفاء هذه التكاليف ، وميكن اأن يتطلب ذلك اإجراء تخفي�ض اإ�سايف. 

مبدأ اإلستمرارية

اأجرت ادارة ال�سركة تقييما ملقدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية، وهي على قناعة باأنه يوجد لدى ال�سركة املوارد لال�ستمرار يف عملها 
يف امل�ستقبل املنظور. اإ�سافة الى ذلك، ل علم لالإدارة باأية امور هامة ميكن اأن تثري �سكوكًا حول قدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية. 

عليه، فقد ا�ستمر اعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية .
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8 - الممتلكات والمعدات 
اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض احت�ساب الإ�ستهالك هي كالتايل :

3 – 5 �صنواتاأجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية3 �صنواتحت�سينات املباين امل�ستاأجرة

3 �صنواتال�صي�رات10 �صنواتالأثاث والتجهيزات 

حت�ضينات
�ملباين �مل�ضتاأجرة

�لأثاث و�لتجهيز�ت 
�أجهزة �لكمبيوتر 
و�ملعد�ت �ملكتبية

�لإجمايل �ل�ضيار�ت

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

التكلفة :

8.479.436-12.767.7171.462.6144.249.105 ين�ير 2011

2.225.206489.6242.781.97421.7195.518.523الإ�سافات

) 3.000 (-) 3.000 (--ال�ستبعادات

314.992.9231.952.2387.028.07921.71913.994.959 دي�صمرب 2011

171.63510.4583.490.56189.5003.762.154الإ�سافات

315.164.5581.962.69610.518.640111.21917.757.113 دي�صمرب 2012 

ال�ستهالك املرتاكم :

3.864.283-11.864.705478.1761.521.402 ين�ير 2011

872.177172.8361.840.1084.5622.889.683املحمل لل�صنة

)1.389(-)1.389(--ال�ستبعادات

312.736.882651.0123.360.1214.5626.752.577 دي�صمرب 2011

1.066.128195.8782.489.09424.6463.775.746املحمل لل�صنة

313.803.010846.8905.849.21529.20810.528.323 دي�صمرب 2012

�ص�يف القيمة الدفرتية:

311.361.5481.115.8064.669.42582.0117.228.790 دي�صمرب 2012

312.256.0411.301.2263.667.95817.1577.242.382 دي�صمرب 2011

حمل ق�سط ال�ستهالك لل�سنة على امل�ساريف العمومية والإدارية )اإي�ساح 21(.
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9 - الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولة 
غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة

) أ ( المطالبات تحت التسوية

20122011

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

مط�لب�ت حتت الت�صوية يف 
نهاية ال�سنة

312.453.402)256.766.443(55.686.959204.624.401  ) 153.104.202 (51.520.199  

  25.416.733-  24.178.59125.416.733       -24.178.591متكبدة وغري مبلغ عنها 

336.631.993)256.766.443(79.865.550230.041.134  ) 153.104.202 (76.936.932  

مطالبات تاأمني مدفوعة خالل 
ال�صنة 

280.832.963)77.502.803(203.330.160344.224.337  ) 77.880.927 (266.343.410  

مط�لب�ت حتت الت�صوية يف 
بداية ال�صنة 

)204.624.401(153.104.202)51.520.199() 190.211.150 (126.481.376  ) 63.729.774 (

) 21.677.296 (-) 21.677.296 ()25.416.733(       -)25.416.733(متكبدة وغري مبلغ عنها 

)230.041.134(153.104.202)76.936.932() 211.888.446 (126.481.376  ) 85.407.070 (

  257.873.272) 104.503.753 (  206.258.778362.377.025)181.165.044(387.423.822�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

) ب ( أقساط التأمين غير المكتسبة

20122011

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

ريال �ضعودي

�ل�ضايف
ريال �ضعودي

اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة 
يف بداية ال�صنة 

210.817.410)100.712.005(110.105.405220.719.556  )90.214.120(130.505.436  

اأق�ساط تاأمني مكتتبة خالل 
ال�صنة 

567.917.057)254.549.760(313.367.297548.443.798  )234.268.307(314.175.491  

اأق�ساط تاأمني مكت�سبة خالل 
ال�صنة 

)556.783.104(262.193.060)294.590.044()558.345.944(223.770.422  )334.575.522(

اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة 
يف نهاية ال�سنة

221.951.363)93.068.705(128.882.658210.817.410  )100.712.005(110.105.405  

) ج ( دخل العمولة غير المكتسبة

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  18.724.96417.820.680دخل عمولة غري مكت�صبة يف بداية ال�صنة 

  58.793.49049.882.662عمولة م�ستلمة خالل ال�سنة 

) 48.978.378 ()57.790.383(عمولة مكت�سبة خالل ال�سنة 

  19.728.07118.724.964دخل عمولة غري مكت�سبة يف نهاية ال�سنة 
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31 ديسمبر 2012

9-  الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولــة 
غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة )تتمة(

) د ( تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  23.348.92825.631.887تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة يف بداية ال�صنة 

  55.122.81760.397.295متكبدة خالل ال�سنة 

) 62.680.254 ()56.302.343(مطفاأة خالل ال�سنة 

  22.169.40223.348.928تكاليف اإكتتاب موؤجلة يف نهاية ال�سنة 

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  -10

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  106.025.73995.780.205اأق�ساط تامني مدينة

  5.189.3035.845.205معيدي ت�أمني واأخرى

  111.215.042101.625.410جمموع الأق�ساط واأر�سدة التاأمني املدينة

) 13.775.110 ()17.462.377(خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

93.752.66587.850.300  

تن�ض �سروط العمل اخلا�سة بال�سركة على ان يتم �سداد املبالغ خالل 30 اإلى 90 يومًا من تاريخ املعاملة . يتم �سداد املبالغ امل�ستحقة من معيدي التامني عادة على 
اأ�ص��س ربع �صنوي .

فيما يلي  بيانًا باأعمار الأق�ساط واأر�سدة التاأمني املدينة غري املنخف�سة القيمة كما يف 31 دي�صمرب :

�ملجموع
ريال �ضعودي

�أقل من 
30 يوماً

ريال �ضعودي

من 31 
�إلى 60 يوم 
ريال �ضعودي

من 61 
�إلى 90 يوم 
ريال �ضعودي

�أكرث من
91 �إلى 180 يوم

ريال �ضعودي

من 181 يوم �إلى 
365 يوم

�أكرث من 365 يوم

2012111.215.04219.966.01112.847.81013.970.81733.367.79921.453.1809.609.425

2011101.625.41019.542.73912.818.35213.880.03428.792.641 20.931.0175.660.627

ت�سنف ال�سركة اأر�سدة العمالء كـ “ مت�أخرة ال�صداد ومنخف�صة القيمة “ على اأ�سا�ض كل حالة على حدة . ت�سجل تعديالت الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج 
عمليات التاأمني ال�ساملة. اأنه لي�ض من �سيا�سة ال�سركة احل�سول على �سمانات لقاء الذمم املدينة وبالتايل فاإن معظمها غري م�سمون. ل يوجد لدى ال�سركة نظام 
ت�سنيف داخلي ، وعليه ، فاإن اأر�سدة العمالء غري املتاأخرة ال�سداد وغري املنخف�سة القيمة م�ستحقة من اأفراد و�سركات غري م�سنفة . اإن الأر�سدة امل�ستحقة من 

معيدي التاأمني هي مع اأطراف اأخرى ذات ت�سنيف اإئتماين جيد �سادر عن وكالت ت�سنيف خارجية .
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األقساط وأرصدة التأمين المدينة ) تتمة (  -10
فيما يلي بيانًا بحركة خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها :

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  13.775.1104.567.283الر�سيد الإفتتاحي

  3.687.2679.230.964خم�س�ض ال�سنة

) 23.137 (      -مبالغ م�سطوبة

  17.462.37713.775.110الر�صيد اخلت�مي

الدفعات المقدمة والموجودات األخرى  -11

20122011

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات
 �مل�ضاهمني

ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات
 �مل�ضاهمني

ريال �ضعودي

   -  2.500.776  -3.388.555م�ساريف تاأمني فائ�ض اخل�سارة مدفوعة مقدمًا

   -  2.088.903  -1.105.613ا�سرتداد فائ�ض اخل�سارة املدين

   -  503.513  -821.580تاأمني مدفوع مقدمًا

   -  313.499  -587.597اإيجار مدفوع مقدمًا

   -  426.716  -438.560دفعات مقدمة لقاء تطبيقات حا�سب اآيل

  665.815  419.338838.38125.642دخل عمولت خا�سة م�ستحقة

   -  175.077  -307.392ذمم موظفني 

   -  556.718  -        -دفع�ت مقدمة ملوردين 

   -  1.420.910377.500356.434اأخرى

8.489.5451.215.8816.947.278  665.815  
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المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  -12
متثل اجلهات ذات العالقة كبار امل�ساهمني ، وكبار موظفي الإدارة ، و�سركات يعترب امل�ساهمني بال�سركة املالكون الرئي�سيون فيها ومن�ساأت اأخرى ميار�سون عليها 

تاأثريًا هامًا . تعتمد �سيا�سات الت�سعري و�سروط املعامالت من اإدارة ال�سركة.

) أ ( المعامالت مع الجهات ذات عالقة

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

طبيعة �ملعاملة�جلهة ذ�ت �لعالقة
20122011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

 مبالغ مقبو�سة ومدفوعة بالنيابة عن �سركة  ��سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب ) مقفلة( )م�ساهم (
التاأمني العربية ال�سعودية �ض.م.ب )مقفلة(

4.494.988) 4.995.972 (

�سركة اأي�ض لوكالء التاأمني املحدودة ) “الوكيل” ( 

) �صركة منت�صبة (
  33.438.69656.291.638 اأق�ساط م�ستلمة عرب الوكيل �

  31.426.66041.598.690 مط�لب�ت مدفوعة عرب الوكيل �

  4.551.81312.392.611 م�ساريف عمولت �
) 694.836 (1.799.422 اأق�ساط ومطالبات، �سايف ��سركة اآي�ض املحدودة ) ملكية م�سرتكة (

146.961.845   154.628.028 اأق�ساط م�ستلمة عرب الو�سيط ��سركة اأي�ض لو�سطاء التاأمني واإعادةالتاأمني املحدودة )“الو�سيط”( )�صركة منت�صبة(

  22.347.75220.658.324 م�ساريف عمولت  �

  32.280.72458.130.671 اأق�ساط م�سندة عرب الو�سيط �

  8.231.9399.088.905 عمولت مقبو�سة �
  100.571       - - �سداد م�ساريف لأع�ساء جمل�ض الإدارة  �اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

) ب ( األرصدة مع الجهات ذات عالقة

نتج عن املعامالت مع اجلهات ذات عالقة اأعاله الأر�سدة التالية بتاريخ قائمة املركز املايل :

    2012  2011

ريال �ضعوديريال �ضعودي

املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة

�سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب 

  )مقفلة( ) م�ساهم (

63.549.10959.054.121-عملي�ت الت�أمني

45.264.68925.979.290-عملي�ت الت�أمني�سركة اأي�ض لو�سطاء التاأمني واإعادة التاأمني )�سركة منت�سبة( 

8.604.2649.783.988-عملي�ت الت�أمني�سركة اأي�ض لوكالء التاأمني املحدودة  )�سركة منت�سبة(

117.418.06294.817.399

املبالغ امل�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

)565.071()331.890(-عملي�ت الت�أمني�سركة اآي�ض املحدودة )ملكية م�سرتكة(

اإن الأر�سدة القائمة يف تاريخ اإعداد القوائم املالية غري م�سمونة وبدون عمولة خا�سة . يتم الت�سديد نقدًا . مل يتم تكوين خم�س�ض لالإنخفا�ض يف القيمة يف تاريخ 
اإعداد القوائم املالية. يجرى هذا التقييم بتاريخ اإعداد القوائم املالية من خالل درا�سة املركز املايل للجهة ذات العالقة وال�سوق الذي تعمل به .
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12-  المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ) تتمة (

) ج ( تعويضات كبار موظفي اإلدارة

ي�سمل كبار موظفي الإدارة كافة اأع�ساء جمل�ض الإدارة ) املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني ( وكبار موظفي الإدارة العليا  فيما يلي ملخ�ض بتعوي�سات كبار 
موظفي الإدارة لل�سنة:

 2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  4.913.4261.742.070مزايا ق�سرية الأجل

  1.675.000      -مك�ف�آت

  182.698347.895مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

5.096.1243.764.965  

13- الودائع ألجل
اإن الودائع لأجل مودعة لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف اإئتماين جيد وت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإقتناء الأ�سلي. حتقق ال�سركة عنها 

عمولة مبعدل فعلي قدره 0.90 ٪ )2011 : ٪0.43( .

النقدية وشبه النقدية  -14

20122011

عمليات �لتاأمني  
ريال �ضعو دي       

عمليات �مل�ضاهمني    
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني        
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني       
ريال �ضعودي

4.032.179---ودائع لأجل

42.338.837532.17432.398.717364.709نقد لدى البنوك

-22.000-32.000نقد يف ال�صندوق

42.370837532.17432.420.7174.396.888

يتم اإيداع النقد لدى البنوك والودائع لأجل لدى اأطراف ذات ت�سنيف ائتماين جيد. يتم الحتفاظ بالودائع لأجل امل�سجلة بالريال �سعودي لفرتات ترتاوح بني يوم 
واحد وثالثة اأ�سهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�سركة، ويتحقق عنها عمولة مبعدل فعلي قدره ٪0.11 ) 2011 : ٪0.12 (.

حتتفظ ال�سركة مببلغ قدره 3.140.140 ري�ل �صعودي )2011: ل �سيء( على �سبيل الأمانة، ب�ساأن املطالبات التي �سيتم �سدادها ل�سركة تامني اأخرى. وبالتايل 
مل يتم اإثبات هذا املبلغ يف هذه القوائم املالية. 

الوديعة النظامية  -15
متثل الوديعة النظامية 10٪ من راأ�ض املال املدفوع والتي يحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية. اإن هذه الوديعة 

النظامية ل ميكن �سحبها بدون موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . يتم اإيداع هذه الوديعة لدى طرف اأخر ذو ت�سنيف ائتماين جيد .
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جدول تطور المطالبات  -16
يو�سح اجلدول اأدناه تقديرًا باملطالبات املتكبدة املرتاكمة والتي ت�ستمل على كل من املطالبات املبلغ عنها، واملطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها لكل �سنة حادث 

متعاقبة بعد تاريخ اإعداد القوائم املالية، والدفعات الرتاكمية حتى تاريخه. 

خم�س�ض اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية مبوجب عقود التاأمني لعام 2012، كالآتي:

�لإجمايل2009201020112012

ريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعوديريال �ضعودي

�سنة احلادث

-2.926.659289.459.675381.035.209346.192.089يف نهاية �سنة احلادث

--4.368.043267.450.397414.494.773بعد �صنة واحدة

---3.990.444273.056.039بعد �صنتني

----6.760.694بعد ثالث �سنوات

6.760.694273.056.039414.494.773346.192.0891.040.503.595التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة املتكبدة 

)728.050.193()280.198.544()344.235.082()103.025.228()591.339(الدفع�ت الرتاكمية حتى ت�ريخه

اإجمايل خم�س�ض املطالبات حتت الت�سوية طبقًا 
لقائمة  املركز املايل

6.169.355170.030.81170.259.69165.993.545312.453.402

17- أرصدة إعادة التأمين الدائنة

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  65.895.01439.963.508�صرك�ت الت�أمني

-808.138اأق�ساط دائنة

66.703.15239.963.508  

18- المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  13.264.19813.189.362عمولت م�ستحقة

 4.848.590 7.888.639اأر�سدة حاملي وثائق التامني امل�ستحقة

 2.500.5601.961.337اأتعاب جمل�ض التامني ال�سحي التعاوين

  2.364.9141.507.414مط�لب�ت موافق على �صداده�

  1.918.0991.480.671مزاي� موظفني

  207.473743.966�سريبة اإ�ستقطاع م�ستحقة

  556.185549.780اأتعاب فح�ض واإ�سراف من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

  200.000343.750اأتعاب مهنية م�ستحقة 

  4.628.3501.844.740اأخرى

33.528.41826.469.610  
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19- رأس المال 
يبلغ راأ�ض املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع 100 مليون ريال �سعودي ، مق�سم الى 10 مليون �سهم ، قيمة كل �سهم 10 ري�ل �صعودي )2011: 100 مليون ري�ل 
�سعودي، مق�سم اإلى 10 ماليني �سهم، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي(. وقد قام امل�ساهمون املوؤ�س�سون بالكتتاب يف ودفع قيمة 6 مليون �سهم ، بقيمة ا�سمية قدرها 
10 ريال �سعودي لل�سهم ، ومتثل 60٪ من اأ�سهم ال�سركة . اأما ال�سهم املتبقية البالغة 4 مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم ، فقد مت الكتتاب 

بها من قبل اجلمهور .

20- الزكاة 
مت ح�ساب خم�س�ض الزكاة لل�سنة وقدره 2.173.351 ري�ل �صعودي )2011 : 1.677.621 ريال �سعودي ( وفقًا لالأ�سا�ض التايل:

 2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

  82.646.48279.873.059حقوق امل�ساهمني وخم�س�سات اإفتتاحية

) 17.242.382 ()17.228.789(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل والوديعة النظامية 

65.417.69362.630.677  

  21.516.3424.474.181الدخل  املعدل لل�صنة 

  86.934.03567.104.858وعاء الزكاة 

  كانت حركة خم�س�ض الزكاة خالل ال�سنة كالأتي:

2012
ريال �ضعودي

2011
ريال �ضعودي

1.919.5511.748.440الر�سيد الفتتاحي 

  2.173.3511.677.621جمنب خالل ال�سنة 

)1.506.510()1.696.469(مدفوع خالل ال�سنة 

2.396.4331.919.551الر�صيد اخلت�مي

ن�ساأت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�سورة اأ�سا�سية نتيجة للمخ�س�سات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الدخل املعدل.

الربوط الزكوية

مت اإجراء الربوط النهائية من قبل م�سلحة الزكاة والدخل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2008، قدمت ال�سركة اإقرارتها الزكوية النهائية لل�سنوات املنتهية يف 31 
دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 اإلى م�سلحة الزكاة والدخل، مل يتم اإجراء الربوط النهائية وهي قيد املراجعة من قبل امل�سلحة .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

المصاريف العمومية واإلدارية  -21

20122011

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

-  31.978.647-35.917.513تكلفة موظفني

-  2.889.683-3.775.746اإ�ستهالك )اإي�ساح 8(

-  3.589.199-1.952.930�سريبة اإ�ستقطاع

-  1.820.042-1.812.245اإيجار 

-  2.021.533-1.665.713تطبيقات حا�سب اآيل

-  1.278.644-1.439.552اأتعاب قانونية ومهنية 

-  1.230.876-1.209.741بريد ، ه�تف ، تلك�س

-  726.977-725.466طباعة وقرطا�سية

-  541.983-689.512اإ�سالحات و�سيانة 

-  360.937-564.830�صفر

-  250.381-120.026اأتع�ب حت�صيل 

  180.000-180.000-اإ�صرتاك�ت تداول

  801.418  2.654.032876.7061.523.301اأخرى

52.527.3061.056.70648.212.203  981.418  

المعلومات القطاعية  -22
مت�سيًا مع طريقة اإعداد التقارير الداخلية بال�سركة، اعتمدت الدارة القطاعات الت�سغيلية بالن�سبة لن�ساطات ال�سركة وموجوداتها ومطلوباتها. 

ل ت�سمل نتائج القطاعات امل�ساريف العمومية والدارية وخم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وم�ساريف الفح�ض والإ�سراف والإيرادات الأخرى . 

ل ت�سمل موجودات القطاعات املمتلكات واملعدات، والدفعات املقدمة واملوجودات الأخرى، واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة، واأق�ساط واأر�سدة التاأمني 
املوجودات غري  اإدراجها �سمن  وبالتايل مت   ، التاأمني  بعمليات  املتعلقة  النقدية  و�سبه  والنقدية  لأجل  والودائع  امل�ساهمني  امل�ستحقة من عمليات  واملبالغ  املدينة 

املوزعة.

ل ت�سمل مطلوبات القطاعات املبالغ امل�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني، واملبالغ امل�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة، ومكافاآة نهاية اخلدمة للموظفني، واأر�سدة اإعادة 
التاأمني الدائنة، وامل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى املتعلقة بعمليات التاأمني، وبالتايل مت اإدراجها �سمن املطلوبات غري املوزعة .

تقع جميع املوجودات الت�سغيلية والأن�سطة الرئي�سية لل�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

22- المعلومات القطاعية ) تتمة (

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2012

�لتاأمني 
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع 
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

الإيرادات

250.056104.69476.28937.44046.17710.30742.954567.917اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

)254.550()35.853()5.702()43.837()33.658()68.855()753()65.892(اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة 

)12.851()73()107()678()793()3.007()2.183()6.010(اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة

178.154101.7584.4272.9891.6624.4987.028300.516�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري 
املكت�صبة 

)24.726(5.294314)113()668(1.437)315()18.777(

153.428107.0524.7412.8769945.9356.713281.739�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

3.24319819.89312.76110.6691.3919.63557.790دخل عمولة

156.671107.25024.63415.63711.6637.32616.348339.529جمموع الإيرادات املوزعة

3.473اإيرادات غري موزعة

343.002جمموع الإيرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف

128.28476.56720.5445.2444.89124245.061280.833اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت 
املدفوعة 

)5.391()1.456()17.672()4.618()4.510()41()43.815()77.503(

122.89375.1112.8726263812011.246203.330�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

2.929)272()360(3.9951.701194)3.138(809احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية

974206.259)159(123.70271.9736.8672.327575�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

10.24515.87113.0744.5494.7701.6136.18056.302تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

133.94787.84419.9416.8765.3451.4547.154262.561جمموع التكاليف وامل�ساريف املوزعة

61.436م�ساريف غري موزعة

323.997جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

19.005�سايف فائ�ض عمليات التاأمني
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

22- المعلومات القطاعية ) تتمة (

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

�لتاأمني 
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع 
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

  548.444 40.135   19.345  26.827  41.667  101.718  122.618  196.134اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

) 234.268 () 33.359 () 10.017 () 25.097 () 38.364 () 92.607 () 753 () 34.071 (اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة 

) 11.870 () 59 () 166 () 300 () 625 () 1.524 () 2.115 () 7.081 (اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة

  302.306 6.717  9.162  1.430  2.678  7.587  119.750  154.982�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري 
املكت�صبة 

28.610  ) 6.495 (574  ) 71 (14  ) 2.262 (30  20.400 

  322.706  6.747  6.900  1.444  2.607  8.161  113.255  183.592�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

  48.978  7.281  1.430  7.079  11.220  18.722  174  3.072دخل عمولة

  371.684  14.028  8.330  8.523  13.827  26.883  113.429  186.664جمموع الإيرادات املوزعة

  6.016اإيرادات غري موزعة

  377.700جمموع الإيرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف

  344.224  25.441  814  1.060  6.865  19.918  75.537  214.589اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت 
املدفوعة 

) 33.358 () 162 () 12.862 () 6.014 () 891 () 5 () 24.589 () 77.881 (

  266.343  852  809  169  851  7.056  75.375  181.231�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

) 8.470 (  421  313) 103 (  60) 5.216 (  8.830) 12.775(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية

  257.873  1.273  1.122  66  911  1.840  84.205  168.456�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

  62.680  2.992  2.030  3.592  5.625  14.153  19.681  14.607تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف 
املوزعة

183.063  103.886  15.993  6.536  3.658  3.152  4.265  320.553  

  62.447م�ساريف غري موزعة

 383.000جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

) 5.300 (�سايف عجز عمليات التاأمني
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

22- المعلومات القطاعية ) تتمة (

31 دي�ضمرب 2012 

�لتاأمني 
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع 
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

املوجودات

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت 
الت�صوية

6.2291.897126.99515.89623.7691.01880.961256.766

ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري 
املكت�صبة

22.64226119.74910.12328.3162.1919.78793.069

7.4855.3263.0601.2093.48395265422.169تك�ليف اكتت�ب موؤجلة

36.3567.484149.80427.22855.5684.16191.402372.004موجودات القط�ع�ت

319.518موجودات غري موزعة

691.522جمموع املوجودات

املطلوب�ت

44.09428.822136.05618.85724.8291.66182.313336.632اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

101.36239.82722.10811.07729.5785.99612.003221.951اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

1.694744.7913.1506.8533952.77119.728دخل عمولة غري مكت�صبة 

147.15068.723162.95533.08461.2608.05297.087578.311مطلوب�ت القط�ع�ت

111.310مطلوبات غري موزعة

689.621اإجم�يل املطلوب�ت

1.901فائ�ض عمليات التاأمني

691.522جمموع املطلوبات وفائ�ض عمليات التاأمني
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

22- المعلومات القطاعية ) تتمة (

31 دي�ضمرب 2011 

�لتاأمني 
�ل�ضحي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملركبات
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�حلريق 
و�ل�ضطو
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لبحري
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�لهند�ضي
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�مل�ضوؤولية 
�لعامة
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�أخرى
 باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

�ملجموع 
باآلف 

�لريالت 
�ل�ضعودية

املوجودات

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت 
الت�صوية

5.048  18  64.472  5.364  6.475  28  71.699  153.104  

ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري 
املكت�صبة

14.528  195  42.035  10.778  21.678  3.873  7.625  100.712  

  23.349  627  1.602  2.025  1.447  5.290  7.234  5.124تك�ليف اكتت�ب موؤجلة

  277.165  79.951  5.503  30.178  17.589  111.797  7.447  24.700موجودات القط�ع�ت

  254.329موجودات غري موزعة

  531.494جمموع املوجودات

املطلوب�ت

  230.041  73.323  1.030  7.342  6.624  69.539  30.080  42.103اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

  210.817  9.526  9.115  22.272  11.619  44.707  45.056  68.522اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

  18.725  1.673  687  3.821  3.509  7.744  56  1.235دخل عمولة غري مكت�صبة 

  459.583  84.522  10.832  33.435  21.752  121.990  75.192  111.860مطلوب�ت القط�ع�ت

  71.911مطلوبات غري موزعة

  531.494اإجم�يل املطلوب�ت

إدارة المخاطر    -23
فيما يلي ملخ�سًا باملخاطر التي تواجهها ال�سركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :

حوكمة المخاطر

لتحقيق  احلايل  التنظيمي  الهيكل  ت�ستخدم  التي  املقررة  الرقابية  والو�سائل  والإجراءات  ال�سيا�سات  من  جمموعة  يف  بال�سركة  اخلا�سة  املخاطر  حوكمة  تتمثل 
املخاطر  باإدارة وقبول  املتعلقة  الإ�سرتاتيجية  تتوافق مع اخلطة  والتي  واملعروفة  بها  املرغوب  املخاطر  ال�سركة يف قبول  فل�سفة  . ترتكز  الإ�سرتاتيجية  الأهداف 
واملعتمدة من جمل�ض الإدارة . تتعر�ض ال�سركة ملخاطر التاأمني و خماطر اإعادة التاأمني ، وخماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة، وخماطر الإئتمان ، وخماطر ال�سيولة 

، وخماطر العمالت .

هيكل إدارة المخاطر

مت تاأ�سي�ض هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�سركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر .

مجلس اإلدارة 

اإن جمل�ض الإدارة هو اجلهة العليا امل�سوؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقدمي التوجيه واإعتماد الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�سركة .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

إدارة المخاطر - تتمة  -23

اإلدارة العليا

الإدارة العليا م�سوؤولة عن العمليات اليومية من اأجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �سمن �سيا�سة حمددة م�سبقًا من قبل ال�سركة ب�ساأن قبول املخاطر .

مخاطر التأمين  أ ( 

ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها ب�ساأن الأحداث املوؤمن عليها عن التوقعات . وميكن اأن يحدث ذلك ب�سبب 
تكرار املطالبات اأو اأن مبالغ املطالبات كانت اأكرث من املتوقع .تقوم ال�سركة مبراقبة خماطر التاأمني وذلك بالتاأكد باأن م�ستوياتها �سمن احلدود املتوقعة لتكرارها 

. تقوم ال�سركة بالتاأمني ب�سكل رئي�سي على التاأمني الطبي، املركبات، احلريق وال�سطو، املخاطر البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية العامة .

تقوم ال�سركة باإ�سدار وثائق تاأمني ق�سرية الأجل تتعلق ب�سكل اأ�سا�سي بالتاأمني الطبي، املركبات، احلريق وال�سطو ،املخاطر البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية 
العامة التي يتوقع اأن تنتج عنها مطالبات ق�سرية الأجل فقط ، وبالتايل فاأنه من غري املحتمل وجود تغيريات هامة يف الحتياطيات وهذا ي�ساعد يف التقليل من 

خماطر التامني. ترتكز خماطر التاأمني الناجتة عن عقود التاأمني اأعاله ب�سكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.

تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن اأن يتاأثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل . تقوم ال�سركة ، ب�سكل رئي�سي، بتغطية خماطر التاأمني الطبي، املركبات، احلريق وال�سطو، املخاطر 
البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية العامة. تعترب هذه العمليات عقود تاأمني ق�سرية الأجل لأنه يتم، يف العادة، الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة 

من وقوع احلادث املوؤمن عليه. وهذا من �ساأنه اأن ي�ساعد يف التقليل من خماطر التاأمني .

التأمين الطبي

مت ت�سميم اإ�سرتاتيجية التاأمني اخلا�سة بال�سركة ل�سمان تنوع املخاطر ب�سكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا املوؤمن عليها. وميكن حتقيق ذلك من 
خالل تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية والقيام بالفح�ض الطبي وذلك للتاأكد باأن الأ�سعار تاأخذ بعني العتبار الظروف ال�سحية احلالية وتاريخ العائلة الطبي 
واملراجعة العتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�سيلية ملتابعة املطالبات . كما تقوم ال�سركة باإتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�سطة 
للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على ال�سركة . يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني وذلك للحد من اخل�سائر 

املتعلقة ب�أي مط�لبة فردية .

المركبات

بالن�سبة للتاأمني على املركبات، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�سابات اجل�سدية وتبديل اأو اإ�سالح املركبات. تقوم ال�سركة باإ�سدار وثائق 
التاأمني ال�سامل فقط اإلى املالك / ال�سائق الذي يزيد عمره عن 21 �صنة . 

اإن الأحكام ال�سادرة من املحاكم ب�ساأن الوفيات وتعوي�سات الأ�سابة اجل�سدية وتكاليف ا�ستبدال املركبات هي العوامل الرئي�سية التي توؤثر يف م�ستوى املطالبات 
. كما يوجد لدى ال�سركة اإجراءات اإدارة املخاطر ملراقبة تكاليف املطالبات . يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة التاأمني للحد من اخل�سائر عن اأي مطالبة فردية .

الحريق والسطو

بالن�سبة لعقود التامني على املمتلكات، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف وقوع احلرائق. تقوم ال�سركة بالتاأمني فقط على املمتلكات التي حتتوي على معدات للك�سف عن 
احلريق فقط .

يتم اإ�سدار هذه العقود وذلك بالرجوع اإلى قيمة ال�ستبدال للممتلكات وحمتوياتها املوؤمن عليها. تعترب تكلفة اإعادة بناء املمتلكات والقيام با�ستبدال املحتويات 
والوقت املطلوب لإعادة بدء العمليات التي توؤدي اإلى التوقف عن العمل مبثابة العوامل الرئي�سية التي توؤثر على حجم املطالبة. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة 

التاأمني على هذه الأحداث وذلك للحد من اخل�سائر املتعلقة باأي مطالبة فردية .
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التأمين البحري

بالن�سبة للتاأمني البحري، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف فقدان اأو وقوع اأ�سرار على ال�سفن وكذلك احلوادث التي ينتج عنها فقدان الب�ساعة امل�سحونة ب�سكل جزئي 
اأو كلي.

تتمثل اإ�سرتاتيجية التاأمني البحري يف التاأكد من تنوع وثائق التاأمني بحيث تغطي ال�سحن وال�سفن وخطوط ال�سحن. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني وذلك 
لتقليل اخل�سائر الناجمة عن املطالبات الفردية .

الهندسة 

بالن�سبة للتاأمني الهند�سي، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف اخل�سائر والأ�سرار لأعمال املباين/ الإن�ساءات ب�سبب احلريق والإنفجار والأخطار الطبيعية مثل الفي�سانات 
والزلزل والعوا�سف ، الخ .

يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة التاأمني ب�ساأن هذه املخاطر وذلك للحد من اخل�سائر الناجتة عن املطالبات الفردية .

المسؤولية العامة

بالن�سبة لتاأمني امل�سوؤولية العامة، تتمثل املخاطر الرئي�سية من الألتزمات القانونية للجهة املوؤمنة ب�ساأن وفاة طرف اأخر والأ�سابات اجل�سدية اأو تلف املمتلكات التي 
تطراأ عن املباين املوؤمنة وعمليات امل�ساريع اأو امل�ساريع القائمة للجهة املوؤمنة.

تكتتب وثيقة التاأمني على اأ�سا�ض قدرة ال�سركة اأو قيمة العقد وطبيعة / اأ�سغال املباين وطبيعة العقود املربمة. لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني ب�ساأن هذه املخاطر 
وذلك للحد من اخل�سائر الناجتة عن املطالبات الفردية .

تحليل الحساسية

يتاأثر خم�س�ض مطالبات التاأمني العام بالإفرتا�سات الأ�سا�سية املذكورة اأعاله. اإن التغري الإفرتا�سي بن�سبة 5٪ يف ن�سبة املطالبات قد يوؤثر على الدخل بحوايل 
14.086.937 ري�ل �صعودي ب�ل�صنة ) 2011 : 16.135.291 ري�ل �صعودي ( .

مخاطر إعادة التأمين  ب ( 

تقوم ال�سركة ، خالل دورة اأعمالها العادية، باإعادة التاأمني لدى اأطراف اأخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ساأ عن مطالبات التاأمني ال�سخمة. اإن 
هذه الرتتيبات توؤمن تنوع اأكرب يف الأعمال وت�سمح لالإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ساأ عن املخاطر الكبرية وتوؤمن قدرات منو اإ�سافية. يتم جزء كبري 

من عمليات اإعادة التاأمني مبوجب اتفاقيات اإعادة تاأمني ، وعقود اإعادة تاأمني اختيارية، واإعادة تاأمني فائ�ض اخل�سارة .

ولتقدمي �سمانات من الدرجة الأولى للعمالء واإ�ستمرارية الربحية للم�ساهمني، تتبع ال�سركة فل�سفه متحفظه يف اإكتتاب املخاطر وبرامج اإعادة التاأمني اخلا�سة 
بها .

مخاطر أسعار العموالت الخاصة ج ( 

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت نتيجة التقلبات يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة والتي �ستوثر على الربحية امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية . تتعر�ض ال�سركة 
ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة ب�ساأن الودائع لأجل والنقدية و�سبة النقدية. 

ان الأثر على الدخل ميثل اأثر التغريات املفرت�سة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة، مع الإبقاء على جميع البنود الأخرى القابلة للتغيري ثابتة، على ربح ال�سركة ل�سنة 
واحدة وذلك على اأ�سا�ض املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2012. ان التغري الفرتا�سي بواقع 10 نقاط اأ�سا�ض يف املتو�سط املرجح لأ�سعار 
العمولت اخلا�سة على املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2012 �سيوؤثر على دخل العمولت اخلا�سة للودائع لأجل مببلغ قدره 18.992 

ريال �سعودي تقريبًا ) 2011 : 10.581 ريال �سعودي( على فرتة الإ�ستحقاق املتبقيه.
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مخاطر اإلئتمان  د ( 

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية ما ، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. بالن�سبة لكافة فئات 
الأدوات املالية املقتناة من قبل ال�سركة، متثل خماطر الئتمان الق�سوى لل�سركة القيمة الدفرتية املف�سح عنها يف قائمة املركز املايل .

فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�سوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�ض لها ال�سركة :

 لتقليل تعر�سها للخ�سائر الكربى الهامة الناجتة عن اإفال�ض �سركات اإعادة التامني ، تقوم ال�سركة بتقييم الو�سع املايل ملعيدي التاأمني. وك�سرط م�سبق  �
، يجب على الأطراف التي يعاد التاأمني معها اأن تكون ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�سمان بحيث يوؤكد متانة و�سعها املايل .

 تقوم ال�سركة باإدارة خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك بو�سع حدود ائتمان لكل عميل ، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. �
 تودع النقدية و�سبة النقدية لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة. عليه، وك�سرط م�سبق، يتعني على البنوك التي تودع لديها النقدية و�سبة النقدية باأن  �

تكون ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�سمان يوؤكد متانة و�سعها املايل.
يعر�ض اجلدول اأدناه احلد الأق�سى ملخاطر الئتمان املتعلقة ببنود قائمة املركز املايل :

31 دي�ضمرب 312011 دي�ضمرب 2012

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

املوجودات

- 153.104.202  -256.766.443ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

-  87.850.300-93.752.665اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

-  94.817.399-117.418.062مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

  51.673.681  50.257.23166.132.64425.050.833ودائع لأجل

  4.396.888  42.338.837532.17432.398.717�صبه نقدية

  10.000.000-10.000.000-وديعة نظ�مية

560.533.23876.664.818393.221.451  66.070.569  
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هـ ( مخاطر السيولة 

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة ال�سركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة مبطلوباتها املالية عند اإ�ستحقاقها . 

يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة �سهريًا، وتقوم الإدارة بالتاأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء باأية اإلتزامات عند ن�سوئها.

محفظة االستحقاقات

يعك�ض اجلدول اأدناه تواريخ اإ�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية اخلا�سة بال�سركة وذلك على اأ�سا�ض اللتزامات املتوقعة املتبقية. بالن�سبة ملطلوبات عقود 
التامني ، حتدد تواريخ ال�ستحقاق على اأ�سا�ض الزمن املقدر ل�سايف التدفقات النقدية ال�سادرة عن مطلوبات التاأمني التي مت اإثباتها. متثل املبالغ املف�سح عنها 

التدفقات النقدية غري املخ�سومة املتعاقد عليها والتي تعادل اأر�سدتها امل�سجلة لأن اأثر اخل�سم غري جوهري: 

 

31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

املوجودات 

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت 
حتت الت�صوية

256.766.443-256.766.443---

---93.752.665-93.752.665اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

1.215.881-8.489.5451.215.881-8.489.545دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---117.418.062-117.418.062مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 

4.911.642-4.911.642---مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

10.000.00010.000.000----وديعة نظ�مية

66.132.644-50.257.23166.132.644-50.257.231ودائع لأجل

532.174-42.370.837532.174-42.370.837نقدية و�صبه نقدية

569.054.78372.792.341100.000.00082.792.341-569.054.783جمموع املوجودات
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هـ ( مخاطر السيولة - تتمة

 

31 دي�ضمرب 2012

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

املطلوب�ت 

---336.631.993-336.631.993اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

---19.728.071-19.728.071دخل عمولة غري مكت�صبة

---331.890-331.890مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

---5.834.5975.834.597-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

---66.703.152-66.703.152اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

---33.528.418-33.528.418م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

2.396.433-2.396.433---زكاة م�ستحقة

1.703.409-1.703.409---دائنون

4.099.842-456.923.5245.834.597462.758.1214.099.842جمموع املطلوب�ت
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هـ ( مخاطر السيولة ) تتمة ( 

 

31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

املوجودات 

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت 
حتت الت�صوية

153.104.202-153.104.202---

---87.850.300-87.850.300اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

665.815-6.947.278665.815-6.947.278دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---94.817.399-94.817.399مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 

51.673.681-25.050.83351.673.681-25.050.833ودائع لأجل

4.396.888-32.420.7174.396.888-32.420.717نقدية و�صبه نقدية

10.000.00010.000.000----وديعة نظ�مية

438.536-438.536---مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

400.190.72957.174.92010.000.00067.174.920-400.190.729جمموع املوجودات

 

31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

�أقل من �ضنة 
ريال �ضعودي

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد 

ريال �ضعودي

�لإجمايل 
ريال �ضعودي

املطلوب�ت 

---230.041.134-230.041.134اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

---18.724.964-18.724.964دخل عمولة غري مكت�صبة

---565.071-565.071مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

---4.473.8114.473.811-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

---39.963.508-39.963.508اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

---26.469.610-26.469.610م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

1.919.551-1.919.551---زكاة م�ستحقة

857.808-857.808---دائنون

---438.536-  438.536مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني

2.777.359-  316.202.8234.473.811320.676.6342.777.359جمموع املطلوب�ت
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إدارة المخاطر ) تتمة (  -23

 هـ ( مخاطر السيولة )  تتمة (

محفظة السيولة

 مل يتم اإحت�ساب اأي من املطلوبات الظاهرة يف قائمة املركز املايل على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املخ�سومة واإن جميعها م�ستحقة ال�سداد عند الطلب خالل �سنة 
واحدة باإ�ستثاء مكافاآة نهاية اخلدمة للموظفني .

و (    مخاطر العمالت

 ومتثل املخاطر التي تن�ساأ عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي.

تعتقد اإدارة ال�سركة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر جوهرية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي لأن معظم املوجودات واملطلوبات النقدية م�سجلة 
بعمالت مثبتة مقابل الريال ال�سعودي.

ز (   إدارة رأس المال 

 حتدد الأهداف من قبل ال�سركة للحفاظ على توازن ن�سب راأ�ض املال وذلك لدعم اأهداف ال�سركة وزيادة الفائدة للم�ساهمني.

تقوم ال�سركة باإدارة متطلبات راأ�ض املال وذلك بتقدير النق�ض بني م�ستويات راأ�ض املال املعلن عنها واملطلوبة باإنتظام. يتم اإجراء تعديالت على م�ستويات راأ�ض 
اأو تعديل هيكل راأ�ض املال، تقوم ال�سركة  املال احلالية وذلك ح�سب تغريات الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وخ�سائ�ض خماطر ن�ساطات ال�سركة. وللحفاظ على 

بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني اأو تقوم باإ�سدار اأ�سهم جديدة.

ح (   المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية 

تخ�سع عمليات ال�سركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف البلدان التي تعمل فيها. اإن هذه الأنظمة ل تتطلب فقط احل�سول على املوافقات ومراقبة الن�ساطات فح�سب، 
بل وتفر�ض بع�ض القيود مثل كفاية راأ�ض املال لتقليل خماطر العجز والإفال�ض من قبل �سركات التاأمني ولتمكينها من �سداد اإلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�سوئها.

ط (   القيم العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المالية 

اإن القيم العادلة هي القيم التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �سداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�سروط تعامل عادل. يفرت�ض تعريف القيمة 
العادلة باأن املن�ساأة قادرة على العمل وفقًا ملبداأ الإ�ستمرارية ، مع عدم وجود نية اأو حاجة لت�سفيتها اأو اإجراء تخفي�ض حاد يف م�ستوى عملياتها اأو القيام باأي 
تعامالت ب�سروط لها تاأثري عك�سي. اإن القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية اخلا�سة بال�سركة ل تختلف ب�سكل جوهري عن قيمتها العادلة كما يف 31 

دي�صمرب 2012.

تتطلب التعديالت على املعيار الدويل اخلا�ض بالتقارير املالية رقم )7( لالأدوات املالية املثبتة بالقيمة العادلة يف قائمة املركز املايل لإف�ساح عن اإثبات القيمة 
العادلة ح�سب امل�ستوى، كما يف الت�سل�سل الهرمي التايل: 

الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�سطة لنف�ض الأداة املالية )بدون تعديل(. -  امل�ستوى الأول: 

الأ�سعار املعلنة يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات اأو املطلوبات املالية امل�سابهة اأو طرق تقييم ت�سعري اأخرى، اإما بطريقة مبا�سرة )من  -  امل�ستوى الثاين:  

الأ�سعار( اأو بطريقة غري مبا�سرة )م�ستقة من الأ�سعار(.     

طرق الت�سعري التي ل تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية ميكن مالحظتها.  -  امل�ستوى الثالث: 
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

إدارة المخاطر ) تتمة (  -23

 هـ (   القيم العادلة المقدرة للموجودات والمطلوبات المالية )  تتمة (

20122011

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

املوجودات 

         -153.104.202-256.766.443ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

         -87.850.300-93.752.665اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

8.489.5451.215.8816.947.278665.815مدفوعات مقدمًا وموجودات اأخرى

         -94.817.399-117.418.062مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 

438.536        -4.911.642-مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

10.000.000        -10.000.000-وديعة نظ�مية

50.257.23166.132.64425.050.83351.673.681ودائع لأجل

42.370.837532.17432.420.7174.396.888نقدية و�صبه نقدية

569.054.78382.792.341400.190.72967.174.920جمموع املوجودات

20122011

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

املطلوب�ت 

-230.041.134-336.631.993اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

-18.724.964-19.728.071دخل عمولة غري مكت�صبة

-565.071-331.890مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

-4.473.811-5.834.597مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

-39.963.508-66.703.152اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

-26.469.610-33.528.418م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

1.919.551-2.396.433-زكاة م�ستحقة

857.808-1.703.409-دائنون

-438.536--مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني

462.758.1214.099.842320.676.6342.777.359اإجم�يل املطلوب�ت
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية )تتمة(
31 ديسمبر 2012

اإللتزامات المحتملة  -24

الدعاوى القانونية واألنظمة ) أ ( 

تعمل ال�سركة يف جمال التاأمني وهناك دعاوى قانونية مقامه خالل دورة اأعمالها العادية. يف حني اأنه ل ميكن من الناحية العملية توقع اأو حتديد النتائج النهائية 
لكافة الق�سايا والدعاوى القانونية القائمة اأو التي ت�ستمل على تهديدات، تعتقد الإدارة باأنه لن يكون ملثل هذه الق�سايا الق�سائية )مبا يف ذلك اأية دعاوى( اأي اأثر 

على املركز املايل لل�سركة ونتائج اأعمالها .

اإللتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية : ) ب ( 

مت اإثبات م�ساريف اإيجار مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية لقاء اإ�ستخدام مكاتب ال�سركة يف اأماكن خمتلفة واللغ مقدارها 1.8 مليون ري�ل �صعودي )2011:1.8 
مليون ريال �سعودي( يف قائمة نتائج عمليات التاأمني ال�ساملة.

فيما يلي حتلياًل باحلد الأدنى لدفعات الإيجار الت�سغيلية امل�ستقبلية مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كما يف 31 دي�صمرب 2012:

�ل�ضنة
31 دي�ضمرب 2012

ريال �ضعودي
31 دي�ضمرب 2011

ريال �ضعودي

2012-         1.323.424

20132.308.268-

20141.993.836-

20151.801.905-

20161.531.478-

2017630.525-

8.266.0121.323.424

صافي فائض األكتتاب   -25
فيما يلي بيانًا ب�سايف فائ�ض الإكتتاب لل�سنة :

31 دي�ضمرب 2012
ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2011
ريال �ضعودي

  281.738.741322.705.804�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

  57.790.38348.978.378دخل عمولة

) 62.680.254 ()56.302.343(تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني

) 257.873.272 ()206.258.778(�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

  76.968.00351.130.656�سايف فائ�ض الكتتاب

ربح )خسارة( السهم األساسي والمخفض للسنة   -26
مت احت�ساب ربح )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة وذلك بتق�سيم �سايف دخل )خ�سارة( ال�سنة على الأ�سهم العادية امل�سرح بها وامل�سدرة والقائمة يف 

نهاية ال�سنة والبالغ عددها 10 ماليني �سهم )2011 : 10 ماليني �سهم( .

إعتماد القوائم المالية   -27
مت اإعتماد القوائم املالية من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 13 ربيع الأخر 1434هـ املوافق 23 فرباير  2013.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2011

بالريال السعودي

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011 �ي�ضاحات

موجودات عملي�ت الت�أمني

77.242.3824.615.153ممتلك�ت ومعدات 

8153.104.202126.481.376)اأ(ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية 

8100.712.00590.214.120)ب(ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة 

823.348.92825.631.887)د(تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة

987.850.300128.831.753اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

106.947.2784.203.303دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى 

1194.817.399102.138.512مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

-1325.050.833ودائع لأجل

1232.420.71744.710.641نقدية و�صبه نقدية 

4.798.774-مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

531.494.044531.625.519جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني 

موجودات امل�ص�همني

1410.000.00010.000.000وديعة نظ�مية

-438.536مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

10665.815603.354دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

1351.673.68164.465.229ودائع لأجل

124.396.8884.335.898نقدية و�صبه نقدية 

67.174.92079.404.481جمموع موجودات امل�ص�همني

598.668.964611.030.000جمموع املوجودات

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية  .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي ) تتمة (
كما في 31 ديسمبر 2011

بالريال السعودي

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011�إي�ضاحات

مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني

8230.041.134211.888.446)اأ(اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

8210.817.410220.719.556)ب(اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

818.724.96417.820.680)ج(دخل عمولة غري مكت�صبة

11565.07111.188.765مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

4.473.8113.148.986مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1539.963.50843.867.540اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

1626.469.61022.991.546م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

-438.536مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني

531.494.044531.625.519جمموع مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني 

حقوق ومطلوب�ت امل�ص�همني

مطلوب�ت امل�ص�همني

181.919.5511.748.440زكاة م�ستحقة

857.808700.477دائنون

4.798.774-مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

2.777.3597.247.691جمموع مطلوب�ت امل�ص�همني

حقوق امل�ص�همني 

17100.000.000100.000.000راأ�س امل�ل

)27.843.210()35.602.439(خ�سائر مرتاكمة

64.397.56172.156.790جمموع حقوق امل�ص�همني

67.174.92079.404.481جمموع حقوق ومطلوب�ت امل�ص�همني

598.668.964611.030.000جمموع مطلوب�ت عملي�ت الت�أمني وحقوق ومطلوب�ت امل�ص�همني 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية  .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالريال السعودي

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011�إي�ضاحات

الإيرادات

8548.443.798552.693.700)ب(اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

)231.886.924()234.268.307(8)ب(اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة

)9.093.661()11.869.718(اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة

302.305.773311.713.115�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

)95.031.094(20.400.031احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة

322.705.804216.682.021�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

848.978.37834.023.406)ج(دخل عمولة

5.939.6395.577.578اإيرادات اأخرى

-76.476دخل عمولت خا�سة

377.700.297256.283.005جمموع اليرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف 

8344.224.337102.388.354)اأ(اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة 

)17.888.649()77.880.927(8)اأ(ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت املدفوعة

266.343.41084.499.705�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

82.631.425)8.470.138(احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية

8257.873.272167.131.130)اأ(�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

862.680.25451.558.086)د(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

1948.212.20335.414.565م�ص�ريف عمومية واإدارية 

9.230.9644.447.356خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

5.003.5284.828.515اأتع�ب فح�س واإ�صراف

383.000.221263.379.652جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

)7.096.647()5.299.924(�سايف العجز من عمليات التاأمني

5.299.9247.096.647ح�سة امل�ساهمني من العجز

--�سايف نتيجة ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية  .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين الشاملة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالريال السعودي

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب2011�إي�ضاحات

)7.096.647()5.299.924(احل�سة من عجز عمليات التاأمني

199.734228.433دخل عمولت خا�سة

)844.766()981.418(19م�ص�ريف عمومية واإدارية

)7.712.980()6.081.608(اخل�سارة قبل الزكاة

)1.672.000()1.677.621(18الزك�ة

)9.384.980()7.759.229(�ص�يف خ�ص�رة ال�صنة

الدخل / ) اخل�سارة ( ال�ساملة الأخرى

--التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع 

)9.384.980()7.759.229(�سايف اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة 

)0.94()0.78(24خ�سارة ال�سهم ال�سا�سي واملخف�ض لل�سنة

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالريال السعودي

�ملجموع�خل�ضائر �ملرت�كمةر�أ�س �ملــال

81.541.770)18.458.230(100.000.000الر�صيد يف 1 ين�ير 2010

)9.384.980()9.384.980(-�سايف اخل�سارة وجمموع اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

72.156.790)27.843.210(100.000.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب2010 

)7.759.229()7.759.229(-�سايف اخل�سارة وجمموع اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة

64.397.561)35.602.439(100.000.000الر�صيد يف 31 دي�صمرب 2011 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية  .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالريال السعودي

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011�إي�ضاح

الأن�سطة الت�سغيلية 

)7.096.647()5.299.924(�سايف العجز من عمليات التاأمني

التعديالت لــ :

2.889.6831.961.089ا�ستهالك

9.230.9644.447.356خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

1.324.8252.591.029مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني ، �سايف

-)414(مكا�سب بيع ممتلكات ومعدات

8.145.1341.902.827الدخل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :

)126.308.760()26.622.826(ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

)69.099.530()10.497.885(ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

)20.165.971(2.282.959تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة 

)102.283.195(31.750.489اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

1.141.037)2.743.975(دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

)69.688.176(7.321.113مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

18.152.688208.940.185اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

164.130.624)9.902.146(اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

904.28413.803.558دخل عمولة غري مكت�صبة

5.049.376)10.623.694(مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

21.904.145)3.904.032(اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

3.478.06410.353.357م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

7.740.17339.679.477�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

-)25.050.833(ودائع لأجل ، �سايف

)2.998.036()5.518.523(�سراء ممتلكات ومعدات

-2.025املح�صل من بيع ممتلك�ت ومعدات

)2.998.036()30.567.331(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)12.493.757(10.537.234مبالغ م�ستحقة من / ) اإلى ( عمليات امل�ساهمني

)12.493.757(10.537.234�سايف النقد من / ) امل�ستخدم يف ( الأن�سطة التمويلية

24.187.684)12.289.924() النق�س ( / الزي�دة يف النقدية و�صبه النقدية

44.710.64120.522.957النقدية و�صبه النقدية يف بداية ال�صنة 

1232.420.71744.710.641النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية  .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

بالريال السعودي

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011�إي�ضاح

الأن�سطة الت�سغيلية

)7.712.980()6.081.608(اخل�سارة قبل الزكاة

التعديالت لــ :

5.299.9247.096.647احل�سة من عجز عمليات التاأمني

)616.333()781.684(اخل�سارة قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية : 

)112.938()62.461(دفع�ت مقدمة وموجودات اخرى

157.331151.883دائنون

)577.388()686.814(النقد امل�ستخدم يف العمليات

)1.756.602()1.506.510(زكاة مدفوعة

)2.333.990()2.193.324(�سايف النقد ) امل�ستخدم يف ( / من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية 

)64.465.229(12.791.548ودائع لأجل ، �سايف

)64.465.229(12.791.548�سايف النقد من / ) امل�ستخدم يف ( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

12.493.757)10.537.234(مبالغ م�ستحقة من / ) اإلى ( عمليات امل�ساهمني

12.493.757)10.537.234(�سايف النقد من / ) امل�ستخدم يف ( الأن�سطة التمويلية

)54.305.462(60.990الزي�دة / ) النق�س ( يف النقدية و�صبه النقدية

4.335.89858.641.360النقدية و�صبه النقدية يف بداية ال�صنة 

124.396.8884.335.898النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة 

اإن الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 ت�سكل جزءًا من هذه القوائم املالية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2011

التنظيم واألنشطة الرئيسية  - 1
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين ) “ال�سركة” ( ، �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010237214 
بت�ريخ 7 �صعب�ن 1428هـ املوافق 20 اأغ�صط�س 2007. ان عنوان املكتب امل�سجل لل�سركة هو �ض. ب 58073 ، الريا�ض 11594، اململكة العربية ال�صعودية. تتمثل 
اأهداف ال�سركة يف مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سمل ن�ساطها الرئي�سي جميع فئات التاأمني العام. مت اإدراج 

ال�سركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ) تداول ( يف 3 �صبتمرب 2007.

اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين  - 2
مت ترخي�ض ال�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا للمر�سوم امللكي رقم 60/م بتاريخ 18 رم�ص�ن 1427هـ ) املوافق 11 اأكتوبر 

2006 ( ، وقرار جمل�ض الوزراء رقم 233 بت�ريخ 16 رم�ص�ن 1427هـ              ) املوافق 9 اأكتوبر 2006 ( .

وبعد اإمتام عملية الكتتاب العام بتاريخ 28 م�يو 2007، اأ�سدرت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا بالإعالن عن تاأ�سي�ض ال�سركة يف 21 رجب 1428هـ املوافق 5 
اأغ�صط�س 2007.

التاأمني وال�سماح لها ببدء  اأعمال  لل�سركة ملزاولة  ال�سعودي املوافقة الر�سمية  النقد العربي  اأ�سدرت موؤ�س�سة  يف 29 �صعب�ن 1428هـ املوافق 11 �صبتمرب 2007، 
عملياتها عند ا�ستكمال املوافقة على املنتجات والإجراءات املتعلقة.

تعتزم ال�سركة اإبرام اتفاقية �سراء املوجودات )التفاقية(، ومبوجبها يتوقع اأن يتم �سراء اأعمال التاأمني و�سايف املوجودات العائدة لعمليات �سركة التاأمني العربية 
ال�سعودية املحدودة )�ض.م.ب.م( يف اململكة العربية ال�سعودية )عمليات اململكة العربية ال�سعودية( بناءًا على تقومي �سيتم املوافقة عليه من قبل موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�صعودي .

العربية  بالعمليات اململكة  املتعلقة  التاأمني و�سايف املوجودات  اأغ�صط�س 2009 ووافقت على �سراء حمفظة   26 بتاريخ  العمومية  ال�سركة اجتماع للجمعية  عقدت 
ال�سعودية . �سيتم حتديد وتقييم املوجودات واملطلوبات ذات العالقة املراد �سراوؤها طبقًا لربنامج التقومي ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف مايو 
2007. وتخطط ال�سركة لتحويل املوجودات واملطلوبات اإعتبارًا من 1 ين�ير 2009 ، عليه �سيتم حتويل �سايف النتيجة املتعلقة بهذه املحفظة بعد 1 ين�ير 2009 اإلى 

ال�سركة . �سيتم التحويل بعد اإمتام كافة الأجراءات النظامية املطلوبة.

3 - أسس اإلعداد 

أسس القياس 

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية .

بيان اإللتزام

مت اإعداد القوائم املالية من قبل الإدارة وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية .

طبقًا لأنظمة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ، حتتفظ ال�سركة بدفاتر حما�سبية  لكل من ح�سابات عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني . يتم الإحتفاظ بجميع 
املوجودات املتعلقة بعمليات التاأمني وامل�ساهمني لدى ال�سركة . يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�ساريف اخلا�سة بكل ن�ساط يف الدفاتر املحا�سبية اخلا�سة بذلك الن�ساط 

. ويتم توزيع الإيرادات وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�سرتكة من قبل الإدارة واأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سركة .

العملة الرئيسية وعملة العرض

يعترب الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية والعملة التي يتم بها عر�ض القوائم املالية لل�سركة . 
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

المعايير الجديدة ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات  - 4
تتم�سى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية مع تلك امل�ستخدمة يف اإعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�سنة املنتهية يف  31 دي�صمرب 2010 با�ستثناء 
اإتباع املعايري اجلديدة واملعدلة من جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية التالية والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية والتي 

اأ�سبحت �سارية املفعول  خالل عام 2011. 

معيار المحاسبة الدولي رقم 24 – اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة ) التعديل (

لقد اأ�سدر عن جمل�ض معايري املحا�سبة الدولية تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم 24 والذي يو�سح طريقة تعريف العالقة مع اجلهات ذات العالقة وخا�سة 
فيما يتعلق بالتاأثري الهام اأو ال�سيطرة امل�سرتكة. تركز التعاريف اجلديدة ب�سورة متنا�سقة ب�ساأن العالقة مع اجلهات ذات العالقة ، وتو�سح الظروف التي ميكن 
من خاللها لالأ�سخا�ض وكبار موظفي الإدارة التاأثري على العالقة مع اجلهات ذات العالقة. وثانيًا ، قدم التعديل اإعفاءًا من متطلبات الإف�ساح العامة للجهات 
ذات العالقة ب�ساأن املعامالت مع احلكومة واملن�ساأت اململوكة اأو مملوكة ب�سورة م�سرتكة اأو التي ميار�ض عليها تاأثريًا هامًا من قبل نف�ض اجلهة احلكومية ب�سفتها 

املن�ساأة التي تقوم باإعداد القوائم املالية. مل ين�ساأ عن اإتباع هذا التعديل اأي اأثر على املركز املايل لل�سركة اأو اأداء عمليتها.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 7- اإلفصاحات المتعلقة باألدوات المالية ) التعديل (

ا�ستحدثت هذه التعديالت متطلبات اإف�ساح جديد ب�ساأن حتويل املوجودات املالية مبا يف ذلك الإي�ساحات املتعلقة بـــ :

املوجودات املالية التي مل يتم عدم الإعرتاف بها بالكامل . �
املوجودات املالية التي مت عدم الإعرتاف بها بالكامل والتي حتتفظ معها املن�ساأة مب�ساركة م�ستمرة. �

القيام  وحت�سني   ، عقدت  التي  ال�سمانات  حول  الإف�ساحات  حجم  تقليل  خالل  من   ، املقدمة  بالإف�ساحات  القيام  تب�سيط  هو  التعديالت  هذه  من  الهدف  اإن 
بالإف�ساحات التي تتطلب معلومات نوعية لو�سع املعلومات الكمية يف ال�سياق. ت�سيف التعديالت اأي�سًا بيان وا�سح اأنه ينبغي القيام بالإف�ساحات النوعية اأن تكون 

يف �سياق الإف�ساحات الكمية لتمكني امل�ستخدمني تقييم تعر�ض املن�ساأة اإلى املخاطر الناجمة عن الأدوات املالية ب�سكل اأف�سل.

مل ينتج عن التعديل اأي اأثر جوهري على ال�سركة.

المعايير الجديدة ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات ) تتمة (  - 4

التحسينات على المعاييرالدولية الخاصة بالتقارير المالية 

لقد �سدر عن املجل�ض ، خالل �سهر مايو 2010 ، التعديالت الثالثة على معايريه وذلك با�ستبعاد الختالفات وتو�سيح الكلمات وال�سيغ . هناك اأحكام انتقالية 
منف�سلة لكل معيار . لقد اأدى اإتباع املعايري التالية اإلى تغريات يف ال�سيا�سات املحا�سبية ولكن مل ينتج اأثر على املركز املايل اأو اأداء ال�سركة .

معيار المحاسبة الدولي رقم 1- عرض القوائم المالية 

يتطلب التعديل باأن يتم عر�ض حتليل لكل عن�سر من عنا�سر الدخل ال�سامل الآخر اأما يف قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني اأو الإي�ساحات حول القوائم املالية .

ل يوجد للتعديالت الأخرى الناجتة عن التح�سينات على املعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية اأي اأثر على ال�سيا�سات املحا�سبية، املركز املايل اأو اأداء ال�سركة .

معيار املحا�سبة الدويل رقم 27 – القوائم املالية املوحدة وامل�ستقلة. �
معيار املحا�سبة الدويل رقم 34 – القوائم املالية الأولية .   �
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

5 - السياسات المحاسبية الهامة 
      فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية .

تصنيف المنتج

تقوم ال�سركة باإ�سدار عقود التاأمني والتي يتم مبوجبها حتويل خماطر التاأمني. اإن عقود التاأمني هي تلك العقود التي تقبل مبوجبها �سركة التاأمني خماطر تاأمني 
هامة من حملة الوثائق وذلك باملوافقة على تعوي�سهم يف حال وقوع حادث م�ستقبلي غري موؤكد ويوؤثر ب�سكل �سلبي على حامل وثيقة التاأمني. وكقاعدة عامة، تقوم 

ال�سركة بتعريف خماطر التاأمني العامة باأنها متثل احتمال �سداد املزايا عند وقوع احلادث املوؤمن عليه. 

األقساط المكتسبة ودخل العموالت

ترحل الأق�ساط اإلى الدخل على اأ�سا�ض ن�سبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�سها. متثل الأق�ساط غري املكت�سبة احل�سة يف الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة 
التغطية �سارية املفعول. 

تظهر اأق�ساط التاأمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية كاأق�ساط غري مكت�سبة، ويتم تاأجيلها باإ�ستعمال الطرق 
الت�لية :

 25٪ من الأق�ساط بالن�سبة لل�سحن البحري. �
 عدد الأيام الفعلية لكافة فئات التاأمني الأخرى. �

أقساط التأمين المدينة

يتم اإثبات اأق�ساط التاأمني املدينة عند ا�ستحقاقها ، ويتم قيا�سها ، عند الإثبات الأويل لها ، بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم اأو املبالغ م�ستحقة القب�ض . يتم مراجعة 
القيمة الدفرتية لأق�ساط التاأمني املدينة للتاأكد من وجود اإنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�سري الأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�سرتداد 
قيمتها الدفرتية ، ويتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني . يتم التوقف عن اإثبات اأق�ساط التاأمني املدينة عند عدم الوفاء مبتطلبات معايري 

اإثبات املوجودات املالية .

 يدرج الفرق بني املخ�س�سات يف نهاية الفرتة املالية وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف ح�ساب امل�ساريف العمومية والإدارية لتلك الفرتة .

إجمالي المطالبات تحت التسوية

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى، ومن م�ساريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها، ناق�سًا اخلردة والإ�سرتدادات 
الأخرى، وحتمل على قائمة نتائج عمليات التاأمني . ي�ستمل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية على اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ 
قائمة املركز املايل ، �سواء مت التبليغ عنها اأم ل . يتم جتنيب خم�س�سات لقاء املطالبات املبّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ اإعداد القوائم املالية على اأ�سا�ض تقدير 
كل حاله على حده . كما يجنب خم�س�ض ، وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة ، لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبّلغ عنها بتاريخ اإعداد 

القوائم املالية. ان اللتزامات النهائية ميكن اأن تزيد اأو تقل عن املخ�س�ض الذي مت جتنيبه.

يدرج الفرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني لتلك ال�سنة . ل تقوم 
ال�سركة بخ�سم مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ اإعداد القوائم املالية.

اختبار كفاية المطلوبات 

يتم ، بتاريخ كل نهاية فرتة مالية ، اإجراء اختبار كفاية املطلوبات للتاأكد من كفاية مطلوبات عقود التاأمني ، بعد خ�سم تكاليف الإكتتاب املوؤجلة ذات العالقة 
با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها. وعند اإجراء هذه الختبارات، يتم ا�ستخدام اأف�سل تقديرات الإدارة للتدفقات النقدية 
امل�ستقبلية املتعاقد عليها وم�ساريف اإدارة ومعاجلة املطالبات. يحمل اأي نق�ض مبا�سرًة على قائمة نتائج عمليات التاأمني وذلك ب�سطب تكاليف الإكتتاب املوؤجلة 

ذات العالقة ، وبعد ذلك يجنب خم�س�ض للخ�سائر الناجتة عن اختبار كفاية املطلوبات.
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إعادة التأمين 

اأن عقود اإعادة التاأمني هي عبارة عن عقود تربمها ال�سركة مع معيدي التاأمني ومبوجبها يتم تعوي�ض ال�سركة عن خ�سائر عقود التاأمني امل�سدرة. 

يتم اإثبات املزايا التي ت�ستحقها ال�سركة مبوجب عقود اإعادة التاأمني كموجودات اإعادة تاأمني. تتكون هذه املوجودات من املبالغ امل�ستحقة من معيدي التاأمني ب�ساأن 
�سداد املطالبات والذمم املدينة الأخرى مثل العمولت على الأرباح وح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية والتي تتوقف على املطالبات املتوقعة واملزايا 
النا�سئة مبوجب عقود اإعادة التاأمني. يتم اإثبات املبالغ القابلة لال�سرتداد من اأو املبالغ امل�ستحقة اإلى معيدي التاأمني ب�سورة مماثلة للمبالغ املتعلقة بعقود التاأمني 

وطبقًا ل�سروط اتفاقية اإعادة التاأمني. 

وبتاريخ اإعداد القوائم املالية ، تقوم ال�سركة باإجراء مراجعة للتاأكد من وجود دليل على وقوع اإنخفا�ض يف قيمة موجودات اإعادة التاأمني. ويف حالة وجود مثل هذا 
الدليل، تقوم ال�سركة باإجراء تقدير ر�سمي للمبالغ القابلة لال�سرتداد.

القابلة  القيمة  اإلى  ويخف�ض  القيمة،  منخف�ض  الأ�سل  يعترب  عندئذ  لال�سرتداد،  القابلة  القيمة  التاأمني عن  اإعادة  ملوجودات  الدفرتية  القيمة  زيادة  حالة  ويف   
لال�سرتداد . يحمل الإنخفا�ض على قائمة نتائج عمليات التاأمني .

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 

يتم تاأجيل العمولت والتكاليف الأخرى املتعلقة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ب�سراء وجتديد عقود التاأمني ، وتطفاأ على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها 
وذلك عند اكت�ساب الأق�ساط. ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات التاأمني .

يتم اإحت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة لإ�ستنفاذ املنافع الإقت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها ذلك الأ�سل بتعديل فرتة الإطفاء ، ويتم 
اإعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية .

يتم اإجراء مراجعة للتاأكد من وقوع اإنخفا�ض يف القيمة ، وذلك بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية مرة واحدة اأو اأكرث ، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا الإنخفا�ض 
. ويف احلالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لالإ�سرتداد عن القيمة الدفرتية ، يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني . كما توؤخذ تكاليف 

الإكتتاب املوؤجلة بعني الإعتبار عند اإجراء اإختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها اإعداد القوائم املالية .

دخل العمولة غير المكتسبة 

العمولة املدينة الناجتة عن عقود اإعادة التاأمني يتم تاأجيلها واإطفاءها على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها . ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات 
الت�أمني . 
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الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم . يحمل ال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات التاأمني بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار 
الإنتاجية املقدرة للموجودات .

الزكاة

تخ�سع ال�سركة للزكاة وفقًا لتعليمات م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية . ان الزكاة ت�ستحق وحتمل على قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة .

المخصصات

يتم اثبات املخ�س�سات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على ال�سركة ناجتة عن اأحداث �سابقة،  واأن تكاليف �سداد هذه اللتزامات حمتملة، وميكن 
قيا�سها ب�سكل موثوق به.

اإليجارات

يتم اإثبات الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كم�سروف يف قائمة العمليات بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

مكافآة نهاية الخدمة للموظفين 

متنح ال�سركة مكافاآت نهاية اخلدمة ملوظفيها. ت�ستحق هذه املزايا على ا�سا�ض الراتب النهائي وطول فرتة خدمة املوظف �سريطة اإمتام احلد الدنى من مدة 
اخلدمة . ت�ستحق التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى فرتة اخلدمة .

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقد يف ال�سندوق والنقد لدى البنوك والودائع لأجل التي تقل فرتة ا�ستحقاقها ال�سلية عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ القتناء .

دخل العموالت الخاصة على الودائع ألجل

يتم اإثبات دخل العمولت اخلا�سة على الودائع لأجل على اأ�سا�ض العائد الفعلي.
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المعلومات القطاعية

يعترب القطاع الت�سغيلي عن�سر من عنا�سر ال�سركة التي تزاول الأن�سطة التجارية بال�سركة ، والذي ينتج عنه اإيرادات وتتكبد عنه م�ساريف وتتوفر عنه معلومات 
مالية منف�سلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل �سانع القرار الرئي�سي والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�سي�ض املوارد وتقومي الأداء. ولإغرا�ض 

اإدارية ، تتكون ال�سركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها �ستة قطاعات ت�سغيلية يتم رفع التقارير ب�ساأنها وقطاع غري ت�سغيلي واحد وكما يلي : 

التاأمني ال�سحي ، ويقوم بتغطية ال�سمان ال�سحي حلاملي وثائق التاأمني. �
تاأمني املركبات ، يقوم بتغطية اخل�سائر واللتزامات املتعلقة باملركبات باإ�ستثناء التاأمني على النقل.  �
احلريق وال�سطو ، ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات التاأمني الأخرى التي تندرج �سمن هذا النوع من التاأمني. �
التاأمني البحري ، ويقوم بتغطية الب�سائع يف الطريق وال�سفن �سد الأخطار البحرية. �
التاأمني الهند�سي ، ويقوم بتغطية خ�سائر اأو اأ�سرار اأعمال البناء اأو ت�سيد وتركيب امل�سانع والآلت. �
امل�سوؤولية العامة ، ويقوم بتغطية خماطر امل�سوؤولية القانونية للجهة املوؤمنة اإجتاه الأطراف الأخرى والتي تن�ساأ من املباين وعمليات امل�ساريع اأو امل�ساريع  �

القائمة . 
تعترب عمليات امل�ساهمني قطاع غري ت�سغيلي . الدخل املكت�سب من الودائع لأجل هو الن�ساط الوحيد لتحقيق الإيرادات . مت حتميل بع�ض م�ساريف  �

الت�سغيل املبا�سرة و امل�ساريف غري املبا�سرة الآخرى على هذا القطاع على اأ�سا�ض منا�سب. يتم حتميل عجز اأو فائ�ض عمليات التاأمني على هذا القطاع 
على اأ�سا�ض منا�سب.

يتم تقومي اأداء القطاع على اأ�سا�ض الربح اأو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ، يف بع�ض النواحي ، ب�سورة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة يف القوائم املالية .

مل حتدث اأي معامالت بني القطاعات خالل الفرتة . ويف حالة توقع حدوث اأي معاملة، فاإنها تتم وفقًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات الت�سغيلية ، وبنف�ض �سروط 
التعامل مع الأطراف الأخرى . ت�ستمل اإيرادات وم�ساريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات الت�سغيلية والتي �سيتم  حذفها على م�ستوى القوائم املالية 

لل�سركة . مبا  اأن ال�سركة متار�ض اأعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية بالكامل ، فاإن التقارير يتم توفريها للقطاعات الت�سغيلية فقط .

العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة عند اإجراء املعامالت . ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت 
الأجنبية كما يف تاريخ اإعداد القوائم املالية باأ�سعار التحويل ال�سائدة يف ذلك التاريخ . تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات التاأمني .

التوقف عن إثبات األدوات المالية

اإنتقال  اأو عند   ، التي تتكون منها ويتم ذلك عادة عند بيعها  التعاقدية  ال�سيطرة على احلقوق  التوقف عن ممار�سة  اأداة مالية عند  اأي  اإثبات  التوقف عن  يتم 
التدفقات النقدية املتعلقة بها اإلى جهة اأخرى م�ستقلة .

المقاصة 

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �سافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�سركة نيه لت�سوية املوجودات مع 
املطلوبات على ا�سا�ض ال�سايف او بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد . ل يتم مقا�سة اليرادات وامل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات التاأمني وقائمة 
عمليات امل�ساهمني ال�ساملة اإل اذا كان ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا من قبل املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها وذلك وفقًا ملا مت الإف�ساح عنه يف ال�سيا�سات املحا�سبية 

لل�سركة .
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القيم العادلة

اأ�سا�ض الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق بالن�سبة للموجودات واأ�سعار العر�ض  حتدد القيم العادلة لالأدوات املالية املتداولة يف الأ�سواق املالية النظامية الن�سطة على 
بالن�سبة للمطلوبات عند اإنتهاء العمل بتاريخ اإعداد القوائم املالية . ويف حالة عدم توفر الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق ، ميكن الرجوع اإلى عرو�ض الأ�سعار املقدمة 

من الو�سطاء اأو املتعاملني يف اأ�سواق املال .

بالن�سبة للموجودات املالية غري املتداولة يف �سوق ن�سطة ، حتدد القيمة العادلة باإ�ستخدام طرق تقومي ت�ستمل على اإ�ستخدام اأحدث معامالت متت وفق �سروط 
التعامل مع الأطراف الأخرى ، اأو على اأ�سا�ض القيمة ال�سوقية لأداة مالية اأخرى م�سابهة لها تقريبًا ، اأو / و على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املخ�سومة . وبالن�سبة 
لطريقة التدفقات النقدية املخ�سومة ، حتدد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على اأ�سا�ض اأف�سل تقديرات الإدارة ، ويعترب معدل اخل�سم امل�ستخدم ال�سعر 

ال�سائد يف ال�سوق املوجودات مماثلة .

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها  

يتم ، بتاريخ كل اإعداد القوائم املالية، اإجراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�ض قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية . ويف 
حالة مثل هذا الدليل ، يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة العمليات. يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل : 

1 (  بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سا خ�سارة النخفا�ض املثبتة �سابقا يف 
قائمة العمليات؛

2 (  بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة، ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة 
على ا�سا�ض معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليًا لأ�سل مايل مماثل. 

3 (  بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطفاأة ، ميثل النخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية 
املخ�سومة على اأ�سا�ض معدل العمولة اخلا�سة الفعلي الأ�سلي . 

المبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

يتم اثبات املبالغ امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ساعة او اخلدمات امل�ستلمة ، �سواًء قدمت ام مل تقدم بها 
فواتري من قبل املوردين .

اإلحتياطي النظامي

وفقًا للنظام الأ�سا�سي ، يجب على ال�سركة اأن حتول 20٪ من �سايف دخل ال�سنة اإلى لإحتياطي النظامي اإلى اأن ي�ساوي هذا الإحتياطي راأ�ض املال . ونظرًا للخ�سائر 
املرتاكمة ، فاإنه مل يتم اإجراء مثل هذا التحويل ، خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011 . 

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة    - 6
تقوم ال�سركة باإجراء التقديرات والفرتا�سات التي قد توؤثر على اأر�سدة املوجودات واملطلوبات امل�سجلة خالل ال�سنة املالية القادمة. يتم تقومي هذه التقديرات 

والأحكام ب�سورة م�ستمرة وذلك على اأ�سا�ض اخلربة ال�سابقة  وعوامل اأخرى ت�ستمل على توقعات الأحداث امل�ستقبلية التي يعتقد باأنها معقولة وفقًا للظروف.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين 

يعترب تقدير اللتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني من اأهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�سركة. هناك العديد من 
م�سادر عدم التاأكد التي يجب اأخذها بعني العتبار عند تقدير اللتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. يعترب خم�س�ض املطالبات 

املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�ساأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية الفرتة املالية .



261

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ) تتمة (  - 6

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�سركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة �سمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�سائ�ض ائتمان 
مماثلة وذلك للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها. اإن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ساأنها 
اإثبات اأو ي�ستمر يف اإثبات خ�سارة النخفا�ض ل يتم اإدراجها عند مراجعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها. تتطلب مراجعة النخفا�ض يف 
القيمة هذه اإجراء الأحكام والتقديرات. ولإجراء ذلك، تقوم ال�سركة بتقومي خ�سائ�ض خماطر الئتمان التي تاأخذ بعني العتبار حالت الإخفاق ال�سابقة والتي 

تعترب موؤ�سرًا على مقدرة ال�سركة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبقًا لل�سروط التعاقدية. 

من اأجل الأمتثال مع الالئحة التنفيذية ومتطلبات موؤ�س�سة النقد العربية ال�سعودي ، قامت ال�سركة خالل ال�سنة احلالية بتغري �سيا�سة خم�س�سات الديون امل�سكوك 
يف حت�سيلها وذلك اإعتبارًا من تاريخ بدء وثيقة التاأمني بدًل من تاريخ ا�ستحقاق اأق�ساط التاأمني املدينة.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

تقيد بع�ض تكاليف الكتتاب املتعلقة باإ�سدار وثائق التاأمني كتكاليف اكتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة التغطية التاأمينية ذات العالقة. ويف حالة عدم حتقق 
الفرتا�سات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التاأمني هذه ، فاإنه ميكن الإ�سراع يف اإطفاء هذه التكاليف ، وميكن اأن يتطلب ذلك اإجراء تخفي�ض اإ�سايف. 

مبدأ اإلستمرارية

اأجرت ادارة ال�سركة تقييما ملقدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية ، واأنها على قناعة باأنه يوجد لدى ال�سركة املوارد لال�ستمرار يف عملها 
يف امل�ستقبل املنظور. اإ�سافة الى ذلك، ل علم لالإدارة باأية امور هامة ميكن اأن تثري �سكوكًا حول قدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية. 

عليه، فقد ا�ستمر اعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية .

7 - الممتلكات والمعدات 
اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات لأغرا�ض احت�ساب الإ�ستهالك هي كالتايل :

3 �صنواتحت�سينات املباين امل�ستاأجرة

10 �صنواتالأثاث والتجهيزات 

     3 – 5 �صنواتاأجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية

3 �صنواتال�صي�رات
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

7 - الممتلكات والمعدات ) تتمة (

حت�ضينات
�ملباين �مل�ضتاأجرة

�لأثاث 
و�لتجهيز�ت 

�أجهزة �لكمبيوتر 
و�ملعد�ت �ملكتبية

�لإجمايل �ل�ضيار�ت

بالريال �ضعوديبالريال �ضعوديبالريال �ضعوديبالريال �ضعوديبالريال �ضعودي

التكلفة :

5.481.400-11.862.5971.461.9902.156.813 ين�ير 2010

2.998.036-905.1206242.092.292الإ�سافات

8.479.436-312.767.7171.462.6144.249.105 دي�صمرب 2010

2.225.206489.6242.781.97421.7195.518.523الإ�سافات

)3.000(-)3.000(--ال�ستبعادات

314.992.9231.952.2387.028.07921.71913.994.959 دي�صمرب 2011 

ال�ستهالك املرتاكم :

1.903.194-11.085.505331.923485.766 ين�ير 2010

1.961.089-779.200146.2531.035.636املحمل لل�صنة

3.864.283-311.864.705478.1761.521.402 دي�صمرب 2010

872.177172.8361.840.1084.5622.889.683املحمل لل�صنة

)1.389(-)1.389(--ال�ستبعادات

312.736.882651.0123.360.1214.5626.752.577 دي�صمرب 2011

�ص�يف القيمة الدفرتية :

312.256.0411.301.2263.667.95817.1577.242.382 دي�صمرب 2011

4.615.153-31903.012984.4382.727.703 دي�صمرب 2010

 حمل ق�سط ال�ستهالك لل�سنة على امل�ساريف العمومية والإدارية.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

8 - الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولة 
غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة

) أ ( المطالبات تحت التسوية

بالريال �ل�ضعوديبالريال �ل�ضعودي

20112010

�لإجمايل
ح�ضة معيدي

 �لتاأمني
�لإجمايل�ل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ل�ضايف

63.729.774)126.481.376(51.520.199190.211.150)153.104.202(204.624.401مطالبات حتت الت�سوية يف نهاية ال�سنة

21.677.296-25.416.73321.677.296-25.416.733متكبدة وغري مبلغ عنها 

230.041.134)153.104.202(76.936.932211.888.446)126.481.376(85.407.070

84.499.705)17.888.649(266.343.410102.388.354)77.880.927(344.224.337مطالبات تاأمني مدفوعة خالل ال�سنة 

)2.162.681(172.616)2.335.297()63.729.774(126.481.376)190.211.150(مط�لب�ت حتت الت�صوية يف بداية ال�صنة 

)612.964(-)612.964()21.677.296(-)21.677.296(متكبدة وغري مبلغ عنها 

)211.888.446(126.481.376)85.407.070()2.948.261(172.616)2.775.645(

167.131.130)144.197.409(257.873.272311.328.539)104.503.753(362.377.025املط�لب�ت املتكبدة

بداأت ال�سركة مبزاولة اأعمال التاأمني يف 25 اأغ�صط�س 2009، بالتايل تعتقد الإدارة اأن الإف�ساح عن جدول تطور املطالبات لن يكون جمديًا.

) ب ( أقساط التأمين غير المكتسبة

بالريال �ل�ضعوديبالريال �ل�ضعودي

20112010

�لإجمايل
ح�ضة معيدي 

�لتاأمني
�لإجمايل�ل�ضايف

ح�ضة معيدي 
�لتاأمني

�ل�ضايف

اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة يف 
بداية ال�صنة 

220.719.556)90.214.120(130.505.43656.588.932)21.114.590(35.474.342

320.806.776)231.886.924(314.175.491552.693.700)234.268.307(548.443.798اأق�ساط تاأمني مكتتبة خالل ال�سنة 

)225.775.682(162.787.394)388.563.076()334.575.522(223.770.422)558.345.944(اأق�ساط تاأمني مكت�سبة خالل ال�سنة 

اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة يف 
نهاية ال�سنة

210.817.410)100.712.005(110.105.405220.719.556)90.214.120(130.505.436
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

8- الحركة في المطالبات تحت التسوية وأقساط التأمين غير المكتسبة ودخل العمولة 
غير المكتسبة وتكاليف اإلكتتاب المؤجلة )تتمة(

) ج ( دخل العمولة غير المكتسبة

بالريال �ل�ضعودي

20112010

17.820.6804.017.122عمولة غري مكت�صبة يف بداية ال�صنة 

49.882.66247.826.964عمولة م�ستلمة خالل ال�سنة 

)34.023.406()48.978.378(عمولة مكت�سبة خالل ال�سنة 

18.724.96417.820.680عمولة غري مكت�سبة يف نهاية ال�سنة 

) د ( تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

بالريال �ل�ضعودي

20112010

25.631.8875.465.916تك�ليف اإكتت�ب موؤجلة يف بداية ال�صنة 

60.397.29571.724.057متكبدة خالل ال�سنة 

)51.558.086()62.680.254(مطفاأة خالل ال�سنة 

23.348.92825.631.887تكاليف اإكتتاب موؤجلة يف نهاية ال�سنة 

9 - األقساط وأرصدة التأمين المدينة

بالريال �ل�ضعودي

20112010

95.780.205131.173.991اأق�ساط تامني مدينة

5.845.2052.225.045معيدي ت�أمني واأخرى

101.625.410133.399.036جمموع الأق�ساط واأر�سدة التاأمني املدينة

)4.567.283()13.775.110(خم�س�ض ديون م�سكوك يف حت�سيلها

87.850.300128.831.753

تن�ض �سروط العمل اخلا�سة بال�سركة على ان يتم �سداد املبالغ خالل 30 اإلى 90 يومًا من تاريخ املعاملة . يتم �سداد املبالغ امل�ستحقة من معيدي التامني عادة على 
اأ�ص��س ربع �صنوي .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

9 - األقساط وأرصدة التأمين المدينة ) تتمة (
فيما يلي  بيانًا باأعمار الأر�سدة غري منخف�سة القيمة كما يف 31 دي�صمرب :

�ملجموع
غري متاأخرة �ل�ضد�د 

وغري 
منخف�ضة �لقيمة

�أقل من
30 يوماً

بالريال �ل�ضعودي
متاأخرة �ل�ضد�د 

ومنخف�ضة 
�لقيمة 

متاأخرة �ل�ضد�د وغري منخف�ضة �لقيمة

من 31 
�إلى 60 يوم 

من 61 
�إلى 90 يوم 

�أكرث من
90 يوم

2011101.625.41030.615.39618.889.5957.220.9738.389.02730.982.6785.527.741

2010133.399.03767.316.38727.014.1768.335.9907.979.81921.816.991935.674

ت�سنف ال�سركة اأر�سدة العمالء “ مت�أخرة ال�صداد ومنخف�صة القيمة “ على اأ�سا�ض كل حالة على حدة . ت�سجل تعديالت الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني 
. اأنه لي�ض من �سيا�سة ال�سركة احل�سول على �سمانات لقاء الذمم املدينة وبالتايل فاإن معظمها غري م�سمون. ل يوجد لدى ال�سركة نظام ت�سنيف داخلي ، وعليه ، 
فاإن اأر�سدة العمالء املتاأخرة ال�سداد وغري املنخف�سة م�ستحقة من اأفراد و�سركات غري م�سنفة . اإن الأر�سدة امل�ستحقة من معيدي التاأمني هي مع اأطراف اأخرى 

ذات ت�سنيف اإئتماين جيد �سادر عن وكالت ت�سنيف خارجية .

فيما يلي احلركة يف خم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها :

بالريال �ل�ضعودي

20112010

4.567.283119.927الر�سيد الإفتتاحي

9.230.9644.447.356خم�س�ض ال�سنة

-)23.137(امل�سطوب

13.775.1104.567.283
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) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
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الدفعات المقدمة والموجودات األخرى  - 10

بالريال �ل�ضعودي

20112010

عمليات �لتاأمني
عمليات

 �مل�ضاهمني
 عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

-713.443-2.500.776م�ساريف تاأمني فائ�ض اخل�سارة مدفوعة مقدمًا

-1.074.609-2.088.903ا�سرتداد فائ�ض اخل�سارة املدين

-420.808-556.718دفع�ت مقدمة ملوردين 

-442.690-503.513تاأمني مدفوع مقدمًا

-128.189-426.716دفعات مقدمة لقاء تطبيقات حا�سب اآيل

-527.349-313.499اإيجار مدفوع مقدمًا

-367.215-175.077ذمم موظفني 

603.354-25.642665.815دخل عمولت خا�سة م�ستحقة

-276.493--دفعات مقدمة للم�ست�سفيات 

-252.507-356.434اأخرى

6.947.278665.8154.203.303603.354
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 11
متثل اجلهات ذات العالقة كبار امل�ساهمني ، وكبار موظفي الإدارة ، و�سركات يعترب امل�ساهمني بال�سركة املالكون الرئي�سيون فيها ومن�ساأت اأخرى ميار�سون عليها 

تاأثريًا هامًا . تعتمد �سيا�سات الت�سعري و�سروط املعامالت من اإدارة ال�سركة .

) أ ( المعامالت مع الجهات ذات عالقة

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة:

طبيعة �ملعاملة�جلهة ذ�ت �لعالقة
20112010

بالريال �ضعوديبالريال �ضعودي

�سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب ) مقفلة( 
)م�ساهم(

مبالغ مقبو�سة ومدفوعة بالنيابة عن �سركة التاأمني  �
العربية ال�سعودية �ض.م.ب )مقفلة(

)4.995.972(59.454.043

56.291.638211.125.645اأق�ساط م�ستلمة عرب الوكيل ��سركة اأي�ض لوكالء التاأمني ) »الوكيل« ( ) �سركة �سقيقة (

41.598.69029.707.185مط�لب�ت مدفوعة عرب الوكيل �

12.392.61145.729.206م�ساريف عمولت �

548.866)694.836(اأق�ساط ومطالبات  ��سركة اآي�ض املحدودة ) ملكية م�سرتكة (

146.961.84548.843.676اأق�ساط مقبو�سة عرب الو�سيط �اآي�ض لو�سطاء التاأمني واإعادة التاأمني ) »الو�سيط« ( ) �سركة �سقيقة (

20.658.3243.339.317م�ساريف عمولت  �

58.130.67193.725.071اأق�ساط م�سندة عرب الو�سيط �

9.088.90516.224.663عمولت مقبو�سة �

100.57160.268�سداد م�ساريف لأع�ساء جمل�ض الإدارة  �اأع�ساء جمل�ض الإدارة 

) ب ( األرصدة مع الجهات ذات عالقة

نتج عن املعامالت مع اجلهات ذات عالقة اأعاله الأر�سدة التالية بتاريخ قائمة املركز املايل :

    2011  2010

بالريال �ضعوديبالريال �ضعودي

�سركة التاأمني العربية ال�سعودية املحدودة �ض.م.ب 

  )مقفلة( ) م�ساهم (

59.054.12164.050.093-عملي�ت الت�أمني

9.783.98828.905.727-عملي�ت الت�أمني�سركة اأي�ض لوكالء التاأمني

)11.188.765()565.071(-عملي�ت الت�أمني�صركة اآي�س املحدودة

25.979.2909.182.692-عملي�ت الت�أمنياي�ض لو�سطاء التاأمني واإعادة التاأمني 

اإن الأر�سدة القائمة يف تاريخ اإعداد القوائم املالية غري م�سمونة وبدون عمولة خا�سة . يتم الت�سديد نقدًا . مل يتم تكوين خم�س�ض لالإنخفا�ض يف القيمة يف تاريخ 
اإعداد القوائم املالية. يجرى هذا التقييم عند تاريخ اإعداد القوائم املالية من خالل درا�سة املركز املايل للجهة ذات العالقة وال�سوق الذي تعمل به .



268

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها ) تتمة (  -11

 ) ج ( تعويضات كبار موظفي اإلدارة

ي�سمل كبار موظفي الإدارة كافة اأع�ساء جمل�ض الإدارة ) املدراء التنفيذيني وغري التنفيذيني ( وكبار موظفي الإدارة العليا . فيما يلي ملخ�ض تعوي�سات كبار 
موظفي الإدارة لل�سنة:

بالريال �ل�ضعودي

 20112010

1.742.0701.610.600مزايا ق�سرية الأجل

1.675.0001.500.000مك�ف�آت

347.895839.190مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

3.764.9653.949.790

النقدية وشبه النقدية  - 12

بالريال �ل�ضعودي

20112010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

4.027.197-4.032.179-ودائع لأجل

32.398.717364.70944.699.641308.701نقد لدى البنوك

-11.000-22.000نقد يف ال�صندوق

32.420.7174.396.88844.710.6414.335.898

يتم اإيداع النقد لدى البنوك والودائع لأجل لدى اأطراف ذات ت�سنيف ائتماين جيد. يتم الحتفاظ بالودائع لأجل امل�سجلة بالريال ال�سعودي لفرتات ترتاوح بني يوم 
واحد وثالثة اأ�سهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�سركة، ويتحقق عنها عمولة مبعدل فعلي قدره 0.12٪      ) 31 دي�صمرب 2010 : ٪0.12 ( .

13 -  الودائع ألجل
اإن الودائع لأجل مودعة لدى بنوك حملية ذات ت�سنيف اإئتماين جيد وت�ستحق خالل فرتة تزيد عن ثالثة اأ�سهر من تاريخ الإقتناء الأ�سلي. حتقق ال�سركة عنها 

عمولة مبعدل فعلي قدره 0.43 ٪ ) 31 دي�صمرب 2010 : ٪0.45 ( .

الوديعة النظامية  -14
متثل الوديعة النظامية  10٪ من راأ�ض املال املدفوع والتي يحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية . اإن هذه الوديعة النظامية 

ل ميكن �سحبها بدون موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي . يتم اإيداع هذه الوديعة لدى طرف اأخر ذو ت�سنيف ائتماين جيد .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

15- أرصدة إعادة التأمين الدائنة

بالريال �ل�ضعودي

20112010

39.963.50843.777.920�صرك�ت الت�أمني

89.620-اأق�ساط تاأمني دائنة

39.963.50843.867.540

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى  -16

بالريال �ل�ضعودي

20112010

13.189.3629.975.942عمولت م�ستحقة

4.848.5903.994.494اأر�سدة حاملي وثائق التامني امل�ستحقة

1.961.3372.105.457اأتعاب جمل�ض التامني ال�سحي التعاوين

1.507.414805.904مط�لب�ت م�صتحقة للدفع

1.480.6711.114.036مزاي� موظفني

-743.966�سريبة اإ�ستقطاع م�ستحقة

549.780582.856اأتعاب فح�ض واإ�سراف من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

343.750275.000اأتعاب مهنية م�ستحقة 

86.670-مبالغ م�ستحقة ملقدمي الرعاية ال�سحية

1.591.664-اأق�ساط تاأمني مقبو�سة مقدمًا

1.500.000-مك�ف�آت م�صتحقة 

1.844.740959.523اأخرى

26.469.61022.991.546

17- رأس المال 
يبلغ راأ�ض املال امل�سرح به وامل�سدر واملدفوع 100 مليون ريال �سعودي ، مق�سم الى 10 مليون �سهم ، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي . وقد قام امل�ساهمون املوؤ�س�سون 
بالكتتاب يف ودفع قيمة 6 مليون �سهم ، بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم ، ومتثل 60٪ من اأ�سهم ال�سركة . اأما ال�سهم املتبقية البالغة 4 مليون �سهم 

بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم ، فقد مت الكتتاب بها من قبل اجلمهور .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

18- الزكاة 
يبلغ خم�س�ض الزكاة لل�سنة 1.677.621 ري�ل �صعودي ) 31 دي�صمرب 2010 : 1.672.000 ريال �سعودي ( وفقًا ملا يلي :

بالريال �ل�ضعودي

20112010

79.873.05982.176.000حقوق امل�ساهمني وخم�س�سات اإفتتاحية

)14.615.153()17.242.382(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل والوديعة النظامية 

62.630.67767.560.847

)675.000(4.474.181الربح / ) اخل�سارة ( املعدلة لل�سنة 

67.104.85866.885.847وعاء الزكاة 

  حركة املخ�س�ض خالل ال�سنة

  كانت احلركة يف خم�س�ض الزكاة لل�سنة كالأتي :

بالريال �ل�ضعودي

20112010

1.748.4401.833.042يف بداية ال�صنة 

1.677.6211.672.000املجنب خالل ال�سنة 

)1.756.602()1.506.510(املدفوع خالل ال�سنة 

1.919.5511.748.440يف نهاية ال�سنة

ن�ساأت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�سورة اأ�سا�سية نتيجة للمخ�س�سات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الربح املعدل .

الربوطات الزكوية

قدمت ال�سركة اإقرارتها الزكوية الأعوام 2008 و2009 و 2010 اإلى م�سلحة الزكاة والدخل، ومل يتم اإجراء الربط بعد .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

19- المصاريف العمومية واإلدارية

بالريال �ل�ضعودي

20112010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

25.849.00191.001-31.978.647تكلفة موظفني

-1.042.035-3.589.199�سريبة اإ�ستقطاع

-1.961.089-2.889.683اإ�ستهالك 

-269.850-2.021.533تطبيقات حا�سب اآيل

-1.313.239-1.820.042اإيجار 

-1.509.779-1.278.644اأتعاب قانونية ومهنية 

-690.340-1.230.876بريد ، ه�تف ، تلك�س

-882.388-726.977طباعة وقرطا�سية

-427.621-541.983اإ�سالحات و�سيانة 

-258.540-360.937�صفر

-212.187-250.381اأتع�ب حت�صيل 

180.000-180.000-اإ�صرتاك�ت تداول

1.523.301801.418998.496573.765اأخرى

48.212.203981.41835.414.565844.766

20- المعلومات القطاعية
مت�سيًا مع طريقة اإعداد التقارير الداخلية بال�سركة ، اعتمدت الدارة القطاعات الت�سغيلية بالن�سبة لن�ساطات ال�سركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني ادناه . 

ل ت�سمل نتائج القطاعات امل�ساريف العمومية والدارية وخم�س�ض الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وم�ساريف الفح�ض والإ�سراف والإيرادات الأخرى . 

ل ت�سمل موجودات القطاعات املمتلكات واملعدات ، والدفعات املقدمة واملوجودات الأخرى ، واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة ، واأق�ساط واأر�سدة التاأمني 
املوجودات غري  اإدراجها �سمن  وبالتايل مت   ، التاأمني  بعمليات  املتعلقة  النقدية  و�سبه  والنقدية  لأجل  والودائع  امل�ساهمني  امل�ستحقة من عمليات  واملبالغ  املدينة 

املوزعة.

ل ت�سمل مطلوبات القطاعات املبالغ امل�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني ، واملبالغ امل�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة ومكافاآة نهاية اخلدمة للموظفني ، واأر�سدة اإعادة 
التاأمني الدائنة ، وامل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى املتعلقة بعمليات التاأمني ، وبالتايل مت اإدراجها �سمن املطلوبات غري املوزعة .

تقع جميع املوجودات الت�سغيلية والأن�سطة الرئي�سية لل�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية .
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

20- المعلومات القطاعية ) تتمة (

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2011

باآلف �لريالت �ل�ضعودية

�لتاأمني 
�ل�ضحي

�ملركبات
�حلريق 
و�ل�ضطو

�لهند�ضي�لبحري
�مل�ضوؤولية 

�لعامة
�ملجموع�أخرى

الإيرادات

196.134122.618101.71841.66726.82719.34540.135548.444اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

)234.268()33.359()10.017()25.097()38.364()92.607()753()34.071(اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة 

)11.870()59()166()300()625()1.524()2.115()7.081(اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة

154.982119.7507.5872.6781.4309.1626.717302.306�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري 
املكت�صبة 

28.610)6.495(574)71(14)2.262(3020.400

183.592113.2558.1612.6071.4446.9006.747322.706�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

3.07217418.72211.2207.0791.4307.28148.978دخل عمولة

186.664113.42926.88313.8278.5238.33014.028371.684جمموع الإيرادات املوزعة

6.016اإيرادات غري موزعة

377.700جمموع الإيرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف

214.58975.53719.9186.8651.06081425.441344.224اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني من 
املط�لب�ت املدفوعة 

)33.358()162()12.862()6.014()891()5()24.589()77.881(

181.23175.3757.056851169809852266.343�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

احلركة يف املطالبات حتت 
الت�صوية

)12.775(8.830)5.216(60)103(313421)8.470(

168.45684.2051.840911661.1221.273257.873�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

14.60719.68114.1535.6253.5922.0302.99262.680تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف 
املوزعة

183.063103.88615.9936.5363.6583.1524.265320.553

62.447م�ساريف غري موزعة

383.000جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

)5.300(�سايف العجز من عمليات التاأمني
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

20 - المعلومات القطاعية ) تتمة (

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2010  

باآلف �لريالت �ل�ضعودية

�لتاأمني 
�ل�ضحي

�ملركبات
�حلريق 
و�ل�ضطو

�لهند�ضي�لبحري
�مل�ضوؤولية 

�لعامة
�ملجموع�أخرى

الإيرادات

210.546105.596101.93840.07749.53614.71730.284552.694اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

)231.887()22.007()4.842()47.177()37.048()91.126()443()29.244(اأق�ساط اإعادة تاأمني م�سندة 

)9.094()107()224()424()602()1.950()2.310()3.477(اأق�ساط تاأمني فائ�ض اخل�سارة

177.825102.8438.8622.4271.9359.6518.170311.713�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

)95.031()1.555()2.333()535()705()2.151()26.392()61.360(احلركة يف اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة 

116.46576.4516.7111.7221.4007.3186.615216.682�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

10914.4408.3385.7896684.67934.023-دخل عمولة

116.46576.56021.15110.0607.1897.98611.294250.705جمموع الإيرادات املوزعة

5.578اإيرادات غري موزعة

256.283جمموع الإيرادات

التك�ليف وامل�ص�ريف

53.93338.9365.2222.4281902841.395102.388اإجم�يل املط�لب�ت املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت 
املدفوعة

)10.844()81()3.637()2.141()123(-)1.062()17.888(

43.08938.8551.5852876728433384.500�ص�يف املط�لب�ت املدفوعة

47.45320.85210.2831.1829706901.20182.631احلركة يف املطالبات حتت الت�سوية

90.54259.70711.8681.4691.0379741.534167.131�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

9.83315.18312.3715.0284.5421.9292.67251.558تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

100.37574.89024.2396.4975.5792.9034.206218.689جمموع التكاليف وامل�ساريف املوزعة

44.691م�ساريف غري موزعة

263.380جمموع التك�ليف وامل�ص�ريف

�سايف العجز من عمليات التاأمني

)7.097(
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

20 - المعلومات القطاعية ) تتمة (

31 دي�ضمرب 2011 

باآلف �لريالت �ل�ضعودية

�لتاأمني 
�ل�ضحي

�ملركبات
�حلريق 
و�ل�ضطو

�لهند�ضي�لبحري
�مل�ضوؤولية 

�لعامة
�ملجموع�أخرى

املوجودات

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت 
الت�صوية

5.0481864.4725.3646.4752871.699153.104

ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري 
املكت�صبة

14.52819542.03510.77821.6783.8737.625100.712

5.1247.2345.2901.4472.0251.60262723.349تك�ليف اكتت�ب موؤجلة

24.7007.447111.79717.58930.1785.50379.951277.165موجودات القط�ع�ت

254.329موجودات غري موزعة

531.494جمموع املوجودات

املطلوب�ت

42.10330.08069.5396.6247.3421.03073.323230.041اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية 

68.52245.05644.70711.61922.2729.1159.526210.817اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

1.235567.7443.5093.8216871.67318.725دخل عمولة غري مكت�صبة 

111.86075.192121.99021.75233.43510.83284.522459.583مطلوب�ت القط�ع�ت

71.911مطلوبات غري موزعة

531.494جمموع املطلوب�ت
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

20 - المعلومات القطاعية ) تتمة (

31 دي�ضمرب 2010 

باآلف �لريالت �ل�ضعودية

�لتاأمني 
�ل�ضحي

�ملركبات
�حلريق 
و�ل�ضطو

�لهند�ضي�لبحري
�مل�ضوؤولية 

�لعامة
�ملجموع�أخرى

املوجودات

ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت 
الت�صوية

5.0841676.5266.1022.844735.902126.481

11.91614336.79010.06822.9951.8436.45990.214ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

5.9037.0137.3691.8211.94078180525.632تك�ليف اكتت�ب موؤجلة

22.9037.172120.68517.99127.7792.63143.166242.327موجودات القط�ع�ت

289.299موجودات غري موزعة

531.626جمموع املوجودات

املطلوب�ت

54.91521.24986.8107.3033.81469737.100211.888اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

94.52138.50840.03710.83823.6034.8238.390220.720اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

258.5833.1544.1643251.57017.821-دخل عمولة غري  مكت�صبة

149.43659.782135.43021.29531.5815.84547.060450.429مطلوب�ت القط�ع�ت

81.197مطلوبات غري موزعة

531.626جمموع املطلوب�ت

21-  إدارة المخاطر  
فيما يلي ملخ�سًا باملخاطر التي تواجهها ال�سركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :

حوكمة المخاطر

لتحقيق  احلايل  التنظيمي  الهيكل  ت�ستخدم  التي  املقررة  الرقابية  والو�سائل  والإجراءات  ال�سيا�سات  من  جمموعة  يف  بال�سركة  اخلا�سة  املخاطر  حوكمة  تتمثل 
املخاطر  باإدارة وقبول  املتعلقة  الإ�سرتاتيجية  تتوافق مع اخلطة  والتي  واملعروفة  بها  املرغوب  املخاطر  ال�سركة يف قبول  فل�سفة  . ترتكز  الإ�سرتاتيجية  الأهداف 
 ، ال�سيولة  اأ�سعار العمولت ، وخماطر الإئتمان ، وخماطر  التاأمني ، وخماطر  اإعادة  التاأمني و خماطر  ال�سركة ملخاطر  . تتعر�ض  واملعتمدة من جمل�ض الإدارة 

وخماطر العمالت .

هيكل إدارة المخاطر

مت تاأ�سي�ض هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�سركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر .
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مجلس اإلدارة 

اإن جمل�ض الإدارة هو اجلهة العليا امل�سوؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقدمي التوجيه واإعتماد الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�سركة .

اإلدارة العليا

الإدارة العليا م�سوؤولة عن العمليات اليومية من اأجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �سمن �سيا�سة حمددة م�سبقًا من قبل ال�سركة ب�ساأن قبول املخاطر .

مخاطر التأمين   ) 1

ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها ب�ساأن الأحداث املوؤمن عليها عن التوقعات . وميكن اأن يحدث ذلك ب�سبب 
تكرار املطالبات اأو اأن مبالغ املطالبات كانت اأكرث من املتوقع .تقوم ال�سركة مبراقبة خماطر التاأمني وذلك بالتاأكد باأن م�ستوياتها �سمن احلدود املتوقعة لتكرارها 

. تقوم ال�سركة بالتاأمني ب�سكل رئي�سي على التاأمني الطبي، ال�سيارات، احلريق وال�سطو، املخاطر البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية العامة .

وخماطر  الهند�سة،  البحرية،  ،املخاطر  وال�سطو  احلريق  ال�سيارات،  الطبي،  بالتاأمني  اأ�سا�سي  ب�سكل  تتعلق  الأجل  ق�سرية  تاأمني  وثائق  باإ�سدار  ال�سركة  تقوم 
امل�سوؤولية العامة التي يتوقع اأن تنتج عنها مطالبات ق�سرية الأجل فقط ، وبالتايل فاأنه من غري املحتمل وجود تغيريات هامة يف الحتياطيات وهذا ي�ساعد يف 

التقليل من خماطر التامني. ترتكز خماطر التاأمني الناجتة عن عقود التاأمني اأعاله ب�سكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.

تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن اأن يتاأثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل . تقوم ال�سركة ، ب�سكل رئي�سي، بتغطية خماطر التاأمني الطبي، ال�سيارات، احلريق وال�سطو، املخاطر 
البحرية، الهند�سة، وخماطر امل�سوؤولية العامة. تعترب هذه العمليات كعقود تاأمني ق�سرية الأجل لأنه يتم، يف العادة، الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة 

من وقوع احلادث املوؤمن عليه. وهذا من �ساأنه اأن ي�ساعد يف التقليل من خماطر التاأمني .

التأمين الطبي

مت ت�سميم اإ�سرتاتيجية التاأمني اخلا�سة بال�سركة ل�سمان تنوع املخاطر ب�سكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا املوؤمن عليها. وميكن حتقيق ذلك من 
خالل تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية والقيام بالفح�ض الطبي وذلك للتاأكد باأن الأ�سعار تاأخذ بعني العتبار الظروف ال�سحية احلالية وتاريخ العائلة الطبي 
واملراجعة العتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�سيلية ملتابعة املطالبات . كما تقوم ال�سركة باإتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�سطة 
للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على ال�سركة . يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني وذلك للحد من اخل�سائر 

املتعلقة ب�أي مط�لبة فردية .

السيارات

بالن�سبة للتاأمني على ال�سيارات، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�سابات اجل�سدية وتبديل اأو اإ�سالح ال�سيارات. تقوم ال�سركة باإ�سدار 
وثائق التاأمني ال�سامل فقط اإلى املالك / ال�سائق الذي يزيد عمره عن 21 �صنة . 

اإن الأحكام ال�سادرة من املحاكم ب�ساأن الوفيات وتعوي�سات الأ�سابة اجل�سدية هي العوامل الرئي�سية التي توؤثر يف م�ستوى املطالبات . كما يوجد لدى ال�سركة 
اإجراءات اإدارة املخاطر ملراقبة تكاليف املطالبات . يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة التاأمني للحد من اخل�سائر عن اأي مطالبة فردية .

الحريق والسطو

بالن�سبة لعقود التامني على املمتلكات، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف وقوع احلرائق. تقوم ال�سركة بالتاأمني فقط على املمتلكات التي حتتوي على معدات للك�سف عن 
احلريق فقط .

يتم اإ�سدار هذه العقود وذلك بالرجوع اإلى قيمة ال�ستبدال للممتلكات وحمتوياتها املوؤمن عليها. تعترب تكلفة اإعادة بناء املمتلكات والقيام با�ستبدال املحتويات 
والوقت املطلوب لإعادة بدء العمليات التي توؤدي اإلى التوقف عن العمل مبثابة العوامل الرئي�سية التي توؤثر على حجم املطالبة. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة 

التاأمني على هذه الأحداث وذلك للحد من اخل�سائر املتعلقة باأي مطالبة فردية .
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التأمين البحري

بالن�سبة للتاأمني البحري، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف فقدان اأو وقوع اأ�سرار على ال�سفن وكذلك احلوادث التي ينتج عنها فقدان الب�ساعة امل�سحونة ب�سكل جزئي 
اأو كلي.

تتمثل اإ�سرتاتيجية التاأمني البحري يف التاأكد من تنوع وثائق التاأمني بحيث تغطي ال�سحن وال�سفن وخطوط ال�سحن. يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني وذلك 
لتقليل اخل�سائر الناجمة عن املطالبات الفردية .

الهندسة 

مثل  الطبيعية  والأخطار  والإنفجار  احلريق  ب�سبب  الإن�ساءات  املباين/  لأعمال  والأ�سرار  اخل�سائر  يف  الرئي�سية  املخاطر  تتمثل  الهند�سي،  للتاأمني  بالن�سبة 
الفيا�سانات والزلزل والعوا�سف ، الخ .

يوجد لدى ال�سركة تغطية اإعادة التاأمني ب�ساأن هذه املخاطر وذلك للحد من اخل�سائر الناجتة عن املطالبات الفردية .

المسؤولية العامة

بالن�سبة لتاأمني امل�سوؤولية العامة، تتمثل املخاطر الرئي�سية من الألتزمات القانونية للجهة املوؤمنة ب�ساأن وفاة طرف اأخر والأ�سابات اجل�سدية اأو تلف املمتلكات التي 
تطراأ عن املباين املوؤمنة وعمليات امل�ساريع اأو امل�ساريع القائمة للجهة املوؤمنة.

تكتتب وثيقة التاأمني على اأ�سا�ض قدرة ال�سركة اأو قيمة العقد وطبيعة / اأ�سغال املباين وطبيعة العقود املربمة. لدى ال�سركة تغطية اإعادة تاأمني ب�ساأن هذه املخاطر 
وذلك للحد من اخل�سائر الناجتة عن املطالبات الفردية .

تحليل الحساسية

يتاأثر خم�س�ض مطالبات التاأمني العام بالإفرتا�سات الأ�سا�سية املذكورة اأعاله. اإن التغري الإفرتا�سي بن�سبة 10٪ من ن�سبة املطالبات قد يوؤثر على الدخل بحوايل 
32.270.581 ريال �سعودي �سنويًا بالإجمال ) 2010 : 21.668.202 ري�ل �صعودي ( .

مخاطر إعادة التأمين   ) 2

تقوم ال�سركة ، خالل دورة اأعمالها العادية، باإعادة التاأمني لدى اأطراف اأخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ساأ عن مطالبات التاأمني ال�سخمة. اإن 
هذه الرتتيبات توؤمن تنوع اأكرب يف الأعمال وت�سمح لالإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ساأ عن املخاطر الكبرية وتوؤمن قدرات منو اإ�سافية. يتم جزء كبري 

من عمليات اإعادة التاأمني مبوجب اتفاقيات اإعادة تاأمني ، وعقود اإعادة تاأمني اختيارية، واإعادة تاأمني فائ�ض اخل�سارة .

متا�سيًا مع هدف توفري الأمن من الدرجة الأولى للعمالء واإ�ستمرارية الربحية للم�ساهمني، فقد اإعتمدت ال�سركة مبداأ متحفظ يف اإكتتاب املخاطر وبرامج اإعادة 
التاأمني اخلا�سة بها .

مخاطر أسعار العموالت الخاصة  ) 3

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت نتيجة التقلبات يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة والتي �ستوثر على الربحية امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية . تتعر�ض ال�سركة 
ملخاطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة ب�ساأن الودائع لأجل والنقدية و�سبة النقدية. 

 ان الأثر على الدخل ميثل اأثر التغريات املفرت�سة يف اأ�سعار العمولت اخلا�سة ، وكافة البنود القابلة للتغيري الأخرى التي بقيت ثابتة، على ربح ال�سركة ل�سنة 
واحدة وذلك على اأ�سا�ض املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2011. ان التغري الفرتا�سي بواقع 10 نقاط اأ�سا�ض يف املتو�سط املرجح لأ�سعار 
العمولت اخلا�سة على املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف 31 دي�صمرب 2011 �سيوؤثر على دخل العمولت اخلا�سة مببلغ قدره 10.581 ري�ل �صعودي 

تقريبًا ) 2010 : 10.484 ريال �سعودي( على الفرتة املتبقية لالإ�ستحقاق.
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مخاطر اإلئتمان   ) 4

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية ما ، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. بالن�سبة لكافة فئات 
املوجودات املالية املقتناة من قبل ال�سركة، متثل خماطر الئتمان الق�سوى لل�سركة القيمة الدفرتية املف�سح عنها يف قائمة املركز املايل .

فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�سوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�ض لها ال�سركة :

لتقليل تعر�سها للخ�سائر الكربى القائمة عن اإفال�ض �سركات اإعادة التامني ، تقوم ال�سركة بتقييم الو�سع املايل ملعيدي التاأمني. وك�سرط م�سبق ، يجب  �
على الأطراف التي يعاد التاأمني معها اأن تكون ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�سمان بحيث يوؤكد متانة و�سعها املايل .

تقوم ال�سركة باإدارة خماطر الئتمان املتعلقة بالعمالء وذلك بو�سع حدود ائتمان لكل عميل ، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. �
تودع النقدية و�سبة النقدية لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة. عليه، وك�سرط م�سبق، يتعني على البنوك التي تودع لديها الأر�سدة لدى البنوك  �

والنقدية و�سبة النقدية باأن تكون ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�سمان يوؤكد متانة و�سعها املايل.

مخاطر اإلئتمان  ) تتمة (  ) 4

يعر�ض اجلدول اأدناه احلد الأق�سى ملخاطر الئتمان املتعلقة ببنود قائمة املركز املايل :

بالريال �ل�ضعودي

31 دي�ضمرب 312010 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمنيعمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

املوجودات

-126.481.376-153.104.202ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

-128.831.753-87.850.300اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

-102.138.512-94.817.399مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

64.465.229-25.050.83351.673.681ودائع لأجل

32.398.7174.396.88844.699.6414.335.898�صبه نقدية

10.000.000-10.000.000-وديعة نظ�مية

393.221.45166.070.569402.151.28278.801.127

هـ ( مخاطر السيولة 

متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة ال�سركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة مبطلوباتها املالية عند اإ�ستحقاقها . 

يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة �سهريًا، وتقوم الإدارة بالتاأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء باأية اإلتزامات عند ن�سوئها.
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هـ ( مخاطر السيولة ) تتمة ( 

محفظة االستحقاقات

يعك�ض اجلدول اأدناه تواريخ اإ�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية اخلا�سة بال�سركة وذلك على اأ�سا�ض اللتزامات املتوقعة املتبقية. بالن�سبة ملطلوبات عقود 
التامني وموجودات اإعادة التامني، حتدد تواريخ ال�ستحقاق على اأ�سا�ض الزمن املقدر ل�سايف التدفقات النقدية ال�سادرة عن مطلوبات التاأمني التي مت اإثباتها. 

وقد مت ا�ستبعاد الأق�ساط غري املكت�سبة وح�سة معيدي التامني من الأق�ساط غري املكت�سبة من هذا التحليل لأنها ل تعترب التزامات تعاقدية: 

 

بالريال �ل�ضعودي

31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

حمدد
�أقل من �ضنة�لإجمايل

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد

�لإجمايل

املوجودات 

---153.104.202-153.104.202ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

---87.850.300-87.850.300اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

665.815-6.947.278665.815-6.947.278دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---94.817.399-94.817.399مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 

438.536-438.536---مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

10.000.00010.000.000----وديعة نظ�مية

51.673.681-25.050.83351.673.681-25.050.833ودائع لأجل

4.396.888-32.420.7174.396.888-32.420.717نقدية و�صبه نقدية

400.190.72957.174.92010.000.00067.174.920-400.190.729جمموع املوجودات
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

21-  إدارة المخاطر ) تتمة (

هـ ( مخاطر السيولة ) تتمة ( 

بالريال �ل�ضعودي

31 دي�ضمرب 2011

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

حمدد
�أقل من �ضنة�لإجمايل

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد

�لإجمايل

املطلوب�ت 

---230.041.134-230.041.134اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

---18.724.964-18.724.964دخل عمولة غري مكت�صبة

---565.071-565.071مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

---4.473.8114.473.811-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

---39.963.508-39.963.508اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

---26.469.610-26.469.610م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

1.919.551-1.919.551---زكاة م�ستحقة

857.808-857.808---دائنون

---438.536-438.536مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات امل�ساهمني

2.777.359-316.202.8234.473.811320.676.6342.777.359اإجم�يل املطلوب�ت
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

21-  إدارة المخاطر ) تتمة (

هـ ( مخاطر السيولة ) تتمة ( 

 

بالريال �ل�ضعودي

31 دي�ضمرب 2010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق 

حمدد
�أقل من �ضنة�لإجمايل

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد

�لإجمايل

املوجودات 

---126.481.376-126.481.376ح�صة معيدي الت�أمني من املط�لب�ت حتت الت�صوية

---128.831.753-128.831.753اأق�ساط واأر�سدة تاأمني مدينة

603.354-4.203.303603.354-4.203.303دفع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

---102.138.512-102.138.512مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة 

64.465.229-64.465.229---ودائع لأجل

4.335.898-44.710.6414.335.898-44.710.641نقدية و�صبه نقدية

10.000.00010.000.000----وديعة نظ�مية

---4.798.774-4.798.774مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

411.164.35969.404.48110.000.00079.404.481-411.164.359جمموع املوجودات



282

الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

21-  إدارة المخاطر ) تتمة (

هـ ( مخاطر السيولة ) تتمة ( 

 

بالريال �ل�ضعودي

31 دي�ضمرب 2010

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

�أقل من �ضنة
بدون تاريخ 

�إ�ضتحقاق حمدد
�أقل من �ضنة�لإجمايل

بدون تاريخ 
�إ�ضتحقاق حمدد

�لإجمايل

املطلوب�ت 

---211.888.446-211.888.446اإجم�يل املط�لب�ت حتت الت�صوية

---17.820.680-17.820.680دخل عمولة غري مكت�صبة

---11.188.765-11.188.765مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

---3.148.9863.148.986-مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

---43.867.540-43.867.540اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

---22.991.546-22.991.546م�ص�ريف م�صتحقة ومطلوب�ت اأخرى

1.748.440-1.748.440---زكا ة م�ستحقة

700.477-700.477---دائنون

4.798.774-4.798.774---مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

7.247.691-307.756.9773.148.986310.905.9637.247.691اإجم�يل املطلوب�ت

 هـ (   مخاطر السيولة )  تتمة (

محفظة السيولة

 مل يتم اإحت�ساب اأي من املطلوبات الظاهرة يف قائمة املركز املايل على اأ�سا�ض التدفقات النقدية املخ�سومة واإن جميعها م�ستحقة على    اأ�سا�ض ق�سري الأجل خالل 
�سنة واحدة باإ�ستثاء مكافاآة نهاية اخلدمة للموظفني .

و (    مخاطر العمالت

 ومتثل املخاطر التي تن�ساأ عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة للتغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي.

تعتقد اإدارة ال�سركة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر جوهرية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي لأن معظم املوجودات واملطلوبات النقدية م�سجلة 
بعمالت مثبتة مقابل الريال ال�سعودي.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

21-  إدارة المخاطر ) تتمة (

ز (   إدارة رأس المال 

 حتدد الأهداف من قبل ال�سركة للحفاظ على توازن ن�سب راأ�ض املال وذلك لدعم اأهداف ال�سركة وزيادة الفائدة للم�ساهمني.

تقوم ال�سركة باإدارة متطلبات راأ�ض املال وذلك بتقدير النق�ض بني م�ستويات راأ�ض املال املعلن عنها واملطلوبة باإنتظام. يتم اإجراء الت�سويات على م�ستويات راأ�ض 
املال احلالية وذلك ح�سب الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وخ�سائ�ض خماطر ن�ساطات ال�سركة. وللحفاظ على اأو تعديل هيكل راأ�ض املال، تقوم ال�سركة بتعديل مبلغ 

توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني اأو تقوم باإ�سدار اأ�سهم جديدة.

يعتقد جمل�ض الإدارة باأن ال�سركة قد اإلتزمت بكافة متطلبات راأ�ض املال املفرو�سة من قبل جهات خارجية خالل الفرتة املالية امل�سرح عنها.

ح (   المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية 

تخ�سع عمليات ال�سركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف البلدان التي تعمل فيها. اإن هذه الأنظمة ل تتطلب فقط احل�سول على املوافقات ومراقبة الن�ساطات فح�سب، 
بل وتفر�ض بع�ض القيود مثل كفاية راأ�ض املال لتقليل خماطر العجز والإفال�ض من قبل �سركات التاأمني ولتمكينها من �سداد اإلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�سوئها.

ط (   القيم العادلة لألدوات المالية 

تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية.

تتكون املوجودات املالية لل�سركة من النقدية و�سبه النقدية، والوديعة النظامية ، ومبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة ، بينما تتكون املطلوبات املالية من اإجمايل 
املطالبات حتت الت�سوية والدائنني. اإن ال�سيا�سات املحا�سبية للموجودات واملطلوبات املالية مبينة يف الإي�ساح )5(.

اإن القيم العادلة هي القيم التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �سداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�سروط تعامل عادل. يفرت�ض تعريف القيمة 
العادلة باأن املن�ساأة قادرة على العمل وفقًا ملبداأ الإ�ستمرارية ، مع عدم وجود نية  اأو حاجة لت�سفيتها اأو اإجراء تخفي�ض حاد يف م�ستوى عملياتها اأو القيام باأي 
والدائنيني  النقدية  والنقدية و�سبه  امل�ستحقة من جهات ذات عالقة  واملبالغ  النظامية واملدينني  للوديعة  العادلة  القيم  اإن   . تاأثري عك�سي  لها  ب�سروط  تعامالت 

اخلا�سة بال�سركة ل تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية . ل توجد موجودات اأو مطلوبات م�سجلة بالقيمة العادلة يف هذه القوائم املالية .

اإللتزامات والتعهدات  -22

) أ ( اإلجراءات القانونية واألنظمة :

تعمل ال�سركة يف جمال التاأمني وتخ�سع لإجراءات قانونية خالل دورة اأعمالها العادية. يف حني اأنه ل ميكن من الناحية العملية توقع اأو حتديد النتائج النهائية 
لكافة الق�سايا والدعاوى القانونية ، تعتقد ال�سركة باأنه لن يكون ملثل هذه الق�سايا ) مبا يف ذلك الدعاوى ( الق�سائية اأي اأثر على املركز املايل لل�سركة ونتائج 

اأعمالها .

) ب ( اإللتزامات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية :

يبلغ احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية لقاء اإ�ستخدام مباين ال�سركة 1.323.424 ريال �سعودي وت�ستحق خالل 2012 وم� بعده�     ) 2010 : 1.803.570 
ريال �سعودي م�ستحقة خالل 2011 وم� بعده�(.
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الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية ) تتمة (
31 ديسمبر 2011

صافي فائض األكتتاب   -23
فيما يلي بيانًا ب�سايف فائ�ض الإكتتاب لل�سنة :

بالريال �ل�ضعودي

لل�ضنة �ملنتهية يف
31 دي�ضمرب  2011

لل�ضنة �ملنتهية يف 
31 دي�ضمرب 2010

322.705.804216.682.021�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

48.978.37834.023.406دخل عمولة

)51.558.086()62.680.254(تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني

)167.131.130()257.873.272(�ص�يف املط�لب�ت املتكبدة

51.130.65632.016.211�سايف فائ�ض الكتتاب

خسارة السهم األساسي والمخفض للسنة   -24
مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة وذلك بتق�سيم �سايف خ�سارة ال�سنة على الأ�سهم العادية امل�سرح بها ، وامل�سدرة والقائمة يف نهاية ال�سنة 

والبالغ عددها 10 ماليني �سهم ) 2010 : 10 ماليني �سهم ( .

أرقام المقارنة  -25
مت اإعادة تبويب بع�ض اأرقام ال�سنة ال�سابقة  كي تتما�سى مع عر�ض احل�سابات لل�سنة احلالية.

إعتماد القوائم المالية   -26
مت اإعتماد القوائم املالية من قبل جمل�ض الإدارة بتاريخ 30 ربيع الأول 1433هـ املوافق 22 فرباير 2012.



مرحلة الإكتتاب الأولى: من يوم الثالثاء 1436/08/22هـ )املوافق 2015/06/09م(

                   اإلى يوم اخلمي�س 1436/09/01هـ )املوافق 2015/06/18م( 

مرحلة الإكتتاب الثانية: من يوم الأحد 1436/09/04هـ )املوافق 2015/06/21م(

                   اإلى يوم الثالثاء 1436/09/06هـ )املوافق 2015/06/23م(

اأو »ال�سركة«( هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية  اإليها فيما بعد بـ »�سايكو«  ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )وي�سار 
تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/60 بتاريخ 1427/9/18هـ املوافق 2006/10/11م، وم�سجلة يف مدينة الريا�ض باململكة 
راأ�ض مال  يبلغ  املوافق 2007/08/21م،  بتاريخ 1428/08/07هـ  التجاري رقم 1010237214  ال�سجل  ال�سعودية حتت  العربية 
)»الأ�سهم«(،  �سهم  ع�سرة ماليني  اإلى )10.000.000(  مق�سمه  �سعودي  ريال  مليون  مائة  حاليا )100.000.000(  ال�سركة 
بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد )وي�سار اإلى كل منها بـ »ال�سهم احلايل« واليها جميعها بـ »الأ�سهم 

احلالية«( وهي مدفوعة القيمة بالكامل.

)املوافق  1432/01/12هـ  بتاريخ  املنعقد  اإجتماعة  يف  ال�سادر   )23( رقم  قراره  مبوجب  ال�سركة  اإدارة  جمل�ض  اأو�سى 
2010/12/18م( بزيادة راأ�ض مال ال�سركة من ) 100.000.000( مائة مليون ريال اإلى )250.000.000( مائتان وخم�سون 
مليون ريال اأي بن�سبة زيادة قدرها 150% من راأ�ض مال ال�سركة احلايل وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. 
كما جدد جمل�ض الإدارة يف اإجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/08/25هـ )املوافق 2014/06/23م( التو�سية مبتابعة اإجراءات زيادة 
راأ�ض املال. وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/08/13هـ )املوافق 2015/05/31م( على تو�سية جمل�ض 

الإدارة بزيادة راأ�ض مال ال�سركة. 

امل�ساهم الكبري يف ال�سركة هي ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني �ض.م.ب )م( )»امل�ساهم الكبري« و »ال�سريك الإ�سرتاتيجي«( 
وهي متتلك 30% من اأ�سهم راأ�ض مال ال�سركة.

يتمثل الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية )»الكتتاب«( يف طرح  15.000.000 �سهم عادي )»اأ�سهم حقوق الأولوية« اأو »الأ�سهم 
من  ال�سركة  مال  راأ�ض  لزيادة  وذلك  الطرح«(  )»�سعر  الواحد  لل�سهم  �سعودية  ريالت   )10( يبلغ  طرح  ب�سعر  اجلديدة«( 

100.000.000 ريال اإلى 250.000.000 ريال متثل زيادة قدرها 150% من راأ�ض مال ال�سركة احلايل.

مت التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية )»متعهد التغطية«( ف�ساًل راجع ق�سم التعهد بتغطية الكتتاب ملزيد من 
التفا�سيل. و�سوف ت�ستخدم ال�سركة �سايف متح�سالت الكتتاب )»�سايف املتح�سالت«( لالحتفاظ باحلد الأدنى لهام�ض املالءة 

املالية لل�سركة )ف�سال راجع ق�سم »متح�سالت الكتتاب«(. 

اأولوية«(  اإليها جمتمعة بـ»حقوق الأولوية« ومنفردة بـ»حق  �سوف يتم اإ�سدار حقوق الأولوية كاأوراق مالية قابلة للتداول )وي�سار 
للم�ساهمني املقيدين ب�سجل م�ساهمي ال�سركة كما بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/08/13 
هـ )املوافق 2015/05/31م( )»تاريخ الأحقية«( )وي�سار اإليهم جمتمعني بـ»امل�ساهمني املقيدين« ومنفردين بـ»امل�ساهم املقيد«( 
على اأن تودع تلك احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين بعد يومني من تاريخ الأحقية بعدد )3( حقوق لكل )2( �سهم قائم من 

اأ�سهم ال�سركة، ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد عادي جديد، وذلك ب�سعر الطرح.

و�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية 
)»تداول« اأو »ال�سوق«( خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/08/22هـ )املوافق 2015/06/09م(، وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم 

اخلمي�ض 1436/09/01هـ)املوافق 2015/06/18م( )»فرتة التداول«(. 

�سيتم الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:

)اأ( مرحلة الإكتتاب الأولى )املرحلة الأولى(: تبداأ يوم الثالثاء 1436/08/22هـ)املوافق 2015/06/09م(، وت�ستمر حتى نهاية 
يوم اخلمي�ض 1436/09/01هـ)املوافق 2015/06/18م( )»مرحلة الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط 
ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد 
انعقاد اجلمعية و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة 
يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية )»فرتة التداول«(، والتي 
ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية خاللها. وي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون 

ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(

�سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست وفقا للمر�سوم امللكي رقم م/60 بتاريخ 1427/09/18 هـ )املوافق 10/11/ 2006م(. ال�سجل التجاري رقم 1010237214 بتاريخ 1428/08/07هـ )املوافق 08/21/ 2007م(.

طرح)15.000.000( خم�سة ع�سر مليون �سهم عادي ب�سعر اإ�سدار يبلغ 10 ريالت �سعودية كقيمة اإ�سمية لل�سهم عن طريق اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية لزيادة راأ�ض مال ال�سركة مببلغ  )150.000.000( مائة وخم�سون مليون ريال اأي بن�سبة زيادة قدرها 150% من راأ�ض 
املال احلايل.

الإكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية بعد �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب بهذه ال�سهم الإ�سافيه الناجتة عن �سراء 
احلقوق اجلديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

حتى  وت�ستمر  2015/06/21م(،  )املوافق  1436/09/04هـ  الأحد  يوم  تبداأ  الثانية(:  )املرحلة  الثانية  الإكتتاب  مرحلة  )ب( 
نهاية يوم الثالثاء 1436/09/06هـ )املوافق 2015/06/23م( )»مرحلة الكتتاب الثانية«(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق 
اإليهم جمتمعني  الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول، )وي�سار 
الأولوية يف هذه  بالكتتاب. ل ميكن تداول حقوق  امل�ستحق«( مبمار�سة حقهم  بـ«ال�سخ�ض  امل�ستحقني« ومنفردين  بـ»الأ�سخا�ض 

املرحلة.

)»اجلهات  امل�ستلمة  اجلهات  فروع  من  فرع  اأي  لدى  لالكتتاب  والثانية  الولى  املرحلتني  كلتا  يف  الكتتاب  طلبات  تقدمي  يتم 
امل�ستلمة«( املو�سحة يف ال�سفحة )ك( من ن�سرة ال�سدار هذه.

والثانية ف�سوف تطرح  الولى  الإكتتاب  املتبقية«( يف مرحلتي  فيها )»الأ�سهم  الكتتاب  يتم  اأ�سهم جديدة مل  اأي  بقاء  ويف حال 
املوؤ�س�سات  تلك  تقوم  اأن  على  الإ�ستثمارية«(  بـ«املوؤ�س�سات  لهم  )وي�سار  املوؤ�س�سي  الطابع  ذوي  من  امل�ستثمرين  من  عدد  على 
الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �سراء لالأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم الأحد 
1436/09/12هـ)املوافق  بتاريخ  التايل  اليوم  من  �سباحًا   10:00 ال�ساعة  وحتى  2015/06/28م(  )املوافق  1436/09/11هـ 
ال�ستثمارية  للموؤ�س�سات  املتبقية  الأ�سهم  تخ�سي�ض  و�سيتم  املتبقي«(.  )»الطرح  بـ  الطرح  هذا  اإلى  وي�سار  2015/06/29م(. 
ال�ستثمارية  املوؤ�س�سات  على  بالتنا�سب  الأ�سهم  تخ�سي�ض  يتم  اأن  على  فالأقل  الأقل  ثم  �سعرًا  العلى  للعر�ض  الأولوية  باإعطاء 
ت�سديد  يتم  و�سوف  باملثل.  ومعاملتها  املتبقية  لالأ�سهم  ا�سافتها  ف�سيتم  الأ�سهم،  لك�سور  بالن�سبة  اأما  العر�ض.  نف�ض  تقدم  التي 
اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة وتوزع متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على 

م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه 1436/09/22هـ )املوافق 2015/07/09م(. 

الذي  التغطية  ملتعهد  ال�سهم  هذه  تخ�سي�ض  يتم  ف�سوف  الإ�ستثمارية  املوؤ�س�سات  قبل  من  م�سرتاة  غري  اأ�سهم  وجود  حال  ويف 
�شوف يقوم ب�شرائها ب�شعر االكتتاب )للمزيد من التفا�شيل راجع الق�شم اخلا�ص بـ »�شروط وتعليمات االكتتاب«(. وبعد اكتمال 
اأ�سهم  عدد  و�سيبلغ  �سعودي  ريال  مليون(  وخم�سون  )مائتان   250.000.000 ال�سركة  مال  راأ�ض  ي�سبح  �سوف  الكتتاب  عملية 
ال�سركة 25.000.000 )خم�سة وع�سرون مليون( �سهم. و�سيتم ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب للوفاء مبتطلبات املالءة 
املالية )راجع الق�سم اخلا�ض بـ »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«(. و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�سي�ض النهائية يف موعد 
اأق�ساه 1436/09/14هـ )املوافق 2015/07/01م( )»تاريخ التخ�سي�ض«( )للمزيد راجع الق�سم اخلا�ض بـ –»�شروط وتعليمات 

الكتتاب«(.

اإن جميع اأ�سهم ال�سركة من فئة واحدة ول ميلك اأي م�ساهم اأي حقوق تف�سيلية. و�ستكون الأ�سهم اجلديدة مدفوعة القيمة بالكامل 
وم�ساوية متامًا لالأ�سهم القائمة. ويعطي كل �سهم حلامله احلق يف �سوت واحد ويحق لكل م�ساهم )»امل�ساهم«( ميلك ما ل يقل 
عن )20( ع�سرين �سهم ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة للم�ساهمني )»اجلمعية العامة«( والت�سويت فيها. و�ست�ستحق الأ�سهم 
اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�سركة عن الفرتة من تاريخ اإ�سدارها وعن ال�سنوات املالية التي تليها اإن وجدت )للمزيد من التفا�سيل 

راجع ق�سم »�سيا�سة توزيع الأرباح« وق�سم »عوامل املخاطرة«(. 

املالية  ال�سوق  يف  م(   2007  /09/03 )املوافق  1428/08/22هـ  بتاريخ  �سهم   ماليني  ع�سرة   10.000.000 ال�سركة  اأدرجت 
ال�سعودية )تداول(، حيث اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ 60% من راأ�سمال ال�سركة و مت طرح 40% من راأ�سمال ال�سركة لالكتتاب 

العام من قبل اجلمهور

يتم حاليًا تداول الأ�سهم القائمة لل�سركة يف تداول. وقد تقدمت ال�سركة لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )»الهيئة«( 
بطلب لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة. ومن 
املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق يف وقت قريب بعد النتهاء من عملية تخ�سي�ض الأ�سهم اجلديدة )للمزيد من 
التفا�سيل راجع ق�سم »تواريخ مهمة للمكتتبني«(. و�سوف ُي�سمح ملواطني اململكة العربية ال�سعودية واملقيمني فيها وملواطني دول 
جمل�ض التعاون لدول اخلليج ولل�سركات والبنوك و�سناديق ال�ستثمار ال�سعودية وال�سركات واملوؤ�س�سات اخلليجية وللم�ستثمرين 
الأجانب خارج اململكة )من خالل اتفاقيات مبادلة( بالتداول يف الأ�سهم اجلديدة بعد اإدراجها وبداية تداولها يف ال�سوق. ينبغي 
اأّي قرار  قراءة ن�سرة الإ�سدار هذه بالكامل ودرا�سة ق�سمي »اإ�سعار مهم« و»عوامل املخاطرة« الواردين فيها بعناية قبل اتخاذ 

بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب مبوجب هذه الن�سرة. 

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 

»حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )وامل�سار اإليها بـ »الهيئة«(. ويتحمل اأع�ساء جمل�ض الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين 
كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل 
الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها«.

�سدرت هذه الن�سرة بتاريخ 1436/08/13هـ )املوافق 2015/05/31م(.

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة




