
ن�سرة �إ�سد�ر �أ�سهم حقوق �أولوية

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين

�سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم 142 بتاريخ 1428/6/8هـ )املوافق 2007/6/24م( وفقاً للمر�سوم امللكي رقم م/60 

بتاريخ 1427/9/18هـ )املوافق 2006/10/11م(

طرح10.000.000 �سهم عادي ب�سعر �إ�سد�ر يبلغ 12.5 ريال لل�سهم )10 رياالت كقيمة ��سمية و 2.5ريال عالوة �إ�سد�ر( عن طريق �إ�سد�ر �أ�سهم حقوق �أولوية. ومتثل زيادة يف ر�أ�س مال 

�ل�سركة مقد�رها 100.000.000ريال �سعودي وعالوة �إ�سد�ر مقد�رها25.000.000 ريال �سعودي. وتبلغ ن�سبة �لزيادة 100% من ر�أ�س  �ملال

فرتة الكتتاب من يوم 25 ربيع الثاين 1431 هـ )املوافق10  ابريل 2010 م( اإىل يوم 5 جمادي الأول 1431 هـ )املوافق 19 ابريل 2010 م(

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين )وي�سار �إليها فيما بعد بــ »�ل�سركة«( هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ب�سجل جتاري رقم 1010235601 مبوجب 

�لقر�ر �لوز�ري رقم 142 بتاريخ 1428/6/8هـ )�ملو�فق 2007/6/24م( ووفقًا للمر�سوم �مللكي رقم م/60 بتاريخ 1427/9/18هـ )�ملو�فق 2006/10/11م(. يبلغ ر�أ�سمال �ل�سركة حاإليًا 

) 100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي ويتكون من )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم بقيمة ��سمية قدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم )وي�سار �إىل كل منها بـ »�سهم حاإيل« و�إليها 

جميعها بـ »�الأ�سهم �حلالية«( وجميعها مدفوعة بالكامل.

ويتمثل هذ� �الكتتاب يف �أ�سهم حقوق �الأولوية )»�الكتتاب«( يف طرح  10.000.000 �سهم جديد )وي�سار �إليها بـ »�الأ�سهم �جلديدة«( بقيمة ��سمية وقدرها 10 رياالت �سعودية وعالوة 

�إ�سد�ر قدرها 2.5 ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد )»�سعر �لطرح«( �إىل حملة �الأ�سهم �مل�سجلني )وي�سار �إىل كل منهم بـ »م�ساهم م�ستحق« و�إليهم جميعًا بـ »�مل�ساهمني �مل�ستحقني«( كما 

10.000.000 �سهم �ىل  �أ�سهم ر�أ�س مال �ل�سركة من  يف نهاية فرتة �لتد�ول يف يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية �لتي قررت زيادة ر�أ�س �ملال )»تاريخ �الأحقية«( وذلك لزيادة 

20.000.000 �سهم.  و�سيتم �إ�سد�ر �الأ�سهم �جلديدة بن�سبة  �سهم جديد لكل �سهم مملوك حاليًا من �مل�ساهمني �مل�ستحقني يف تاريخ �الأحقية.

و�سيتم تخ�سي�س �أ�سهم حقوق �الأولوية �ملطروحة على �مل�ساهمني �مل�ستحقني �لذين طلبو� �الكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم قائمة يف تاريخ �الأحقية. و�سوف توزع �أ�سهم حقوق �الأولوية 

– على �مل�ساهمني �مل�ستحقني �لذين طلبو� �الكتتاب بن�سبة تزيد عن ن�سبة حقوق �الأولوية �خلا�سة بهم ح�سب ما هو مو�سح يف  – �إن وجدت  �ملتبقية و�لتي مل يكتتب فيها م�ساهمومها 

ق�سم »�سروط وتعليمات �الكتتاب«. �أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور �الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور �الأ�سهم يف حمفظة و�حدة ومن ثم تباع ب�سعر �ل�سوق ثم يوزع �لفائ�س عن �سعر �لطرح على 

حملة �الأ�سهم يف تاريخ �الأحقية كاًل ح�سب �لك�سور �لتي ي�ستحقها. وبعد �كتمال عملية �الكتتاب، �سوف ي�سبح ر�أ�س مال �ل�سركة200.000.000 ريال �سعودي و�سيبلغ عدد �أ�سهم �ل�سركة 

20.000.000 �سهم. و�سيتم ��ستخد�م �سايف متح�سالت �الكتتاب لتمويل خطط تو�سع �ل�سركة ولالأغر��س �لعامة لل�سركة، ولن ي�ستلم م�ساهمو �ل�سركة �أي متح�سالت نا�سئة عن طرح 

�الأ�سهم )�نظر �لق�سم 6 »��ستخد�م متح�سالت �الكتتاب«(.

وقد �أو�سى جمل�س �إد�رة �ل�سركة بزيادة ر�أ�سمالها يف �جتماعه بتاريخ 1431/2/3هـ �ملو�فق 2010/1/18م بعد �حل�سول على جميع �ملو�فقات �لنظامية �لالزمة. و بتاريخ 1431/4/18هـ 

�إىل  �سعودي  ريال  مليون  مائة   )100.000.000( من  �ل�سركة  ر�أ�سمال  بزيادة  �الإد�رة  جمل�س  تو�سية  على  لل�سركة  �لعادية  غري  �لعامة  �جلمعية  و�فقت   ، 2010/4/3م(  )�ملو�فق 

)200.000.000( ريال �سعودي. 

)�ملو�فق  1431/5/5هـ  وهو  �الكتتاب  الإغالق  يوم  �آخر  �ساملة  �أيام   )10( ملدة  وي�ستمر  2010/4/10م(  )�ملو�فق  هـ   1431/4/25 يوم  يف  �أولوية  حقوق  �أ�سهم  يف  �الكتتاب  ييبد�أ 

2010/04/19م( )»فرتة �الكتتاب«(. وميكن للم�ساهمني �مل�ستحقني )وي�سار �إليهم جمتمعني بــ »�ملكتتبني« ومنفردين بـ«�ملكتتب«( تقدمي طلبات �الكتتاب عند مدير �الكتتاب �أو يف �أي من 

فروع �جلهات �مل�ستلمة )»�جلهات �مل�ستلمة«( �ملو�سحة يف �ل�سفحة »ج« من ن�سرة �الإ�سد�ر هذه، وذلك خالل فرتة �الكتتاب. وقد وردت �إجر�ء�ت �لقبول و�لدفع يف �لق�سم �لذي عنو�نه 

)»كيفية تقدمي طلب �الكتتاب«(. و�سيتم رد مبالغ �الكتتاب �لز�ئدة )�إن وجدت( �إىل �مل�ساهمني �مل�ستحقني دون �أية م�ساريف �أو عموالت �أو ��ستقطاعات من قبل مدير �الكتتاب �أو �جلهات 

�مل�ستلمة. و�سيتم �الإعالن عن �لتخ�سي�س �لنهائي الأ�سهم �الكتتاب ورد �ملبالغ �لفائ�سة عن �الكتتاب )�إن وجدت( بتاريخ 1431/5/10 هـ )�ملو�فق 2010/4/24 م(. )�نظر �لق�سم 15 

»�سروط وتعليمات �الكتتاب «(.

�إن جميع �أ�سهم �ل�سركة من فئة و�حدة، وال يعطي �أي �سهم حلامله حقوق تف�سيلية. و�ستكون �الأ�سهم �جلديدة مدفوعة �لقيمة بالكامل وم�ساوية متاما لالأ�سهم �لقائمة. يعطي كل �سهم 

حامله �سوًتا و�حًد�، ويحق لكل م�ساهم )»م�ساهم«( ميتلك ع�سرين )20( �سهما على �الأقل ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة و�لت�سويت فيها. و�ست�ستحق لالأ�سهم �جلديدة �أي �أرباح تعلنها 

�ل�سركة، �إن وجدت )�نظر �لق�سم �ملعنون »�سيا�سة توزيع �الأرباح«(. يجري تد�ول �الأ�سهم �لقائمة حاليًاً يف �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية. وقد قامت �ل�سركة بتقدمي طلب �إىل هيئة �ل�سوق �ملالية 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية )»�لهيئة«( لت�سجيل �الأ�سهم �جلديدة يف �لقائمة �لر�سمية لدى �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية )»تد�ول« �أو »�ل�سوق«(. ومن �ملتوقع �أن يبد�أ تد�ول �الأ�سهم �جلديدة 

يف �ل�سوق يف وقت قريب بعد �نتهاء من عملية تخ�سي�س �الأ�سهم �جلديدة ورد فائ�س �الكتتاب )ر�جع ق�سم »تو�ريخ مهمة للمكتتبني«(. ويتعني على �مل�ساهمني �مل�ستحقني �لر�غبني يف 

�سر�ء �الأ�سهم �جلديدة قر�ءة ق�سم »�إ�سعار هام« وق�سم »عو�مل �ملخاطر« يف ن�سرة �الإ�سد�ر هذه ملناق�سة عو�مل معينة يتوجب �أخذها يف �العتبار قبل �تخاذ �لقر�ر �ملتعلق بهذه �الأ�سهم 

�ملطروحة لالكتتاب.

امل�شت�شار املايل ومدير االكتتاب

متعهد التغطية                                                                           اجلهات امل�ستلمة

�إليها بـ »�لهيئة«(  حتتوي ن�سرة �الإ�سد�ر هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�سعودية )و�مل�سار 

ويتحمل �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لذين تظهر �أ�سماوؤهم على �ل�سفحة »ح« جمتمعني ومنفردين كامل �مل�سوؤولية عن دقة �ملعلومات �لو�ردة يف ن�سرة �الإ�سد�ر هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم 

و�عتقادهم، بعد �إجر�ء جميع �لدر��سات �ملمكنة و�إىل �حلد �ملعقول، �أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن يوؤدي عدم ت�سمينها يف �لن�سرة �إىل جعل �أية �إفادة و�ردة فيها م�سللة، وال تتحمل 

�لهيئة و�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية �أية م�سوؤولية عن حمتويات هذه �لن�سرة، وال تعطي �أي تاأكيد�ت تتعلق بدقتها �أو �كتمالها، وتخلي نف�سها �سر�حة من �أية م�سوؤولية مهما كانت عن �أية خ�سارة 

تنتج عما ورد يف هذه �لن�سرة �أو عن �العتماد على �أي جزء منها.

ن�سرة الإ�سدار هذه موؤرخة يف 1431/4/20هـ )املوافق 2010/4/5م(



اأ

�إ�سعار هام

بـ »ال�سركة«(  اإليها يف هذه املذكرة  تقدم هذه الن�سرة تفا�سيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين )وامل�سار 

وبالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب. وعند تقدمي طلبات لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة للبيع، �ستتم معاملة امل�ساهمني املوؤهلني على 

اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإىل املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة، والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة، اأو من 
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عينت �ل�سركة كاليون �ل�سعودي �لفرن�سي كم�ست�سار مايل ومدير �الكتتاب ومتعهد تغطية فيما يخت�س بهذ� �لطرح الأ�سهم حقوق �أولوية �ملو�سحة يف هذه 

�لن�سرة. حتتوي ن�سرة �الإ�سد�ر هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج �ل�سادرة عن �لهيئة. ويتحمل �أع�ساء جمل�س �الإد�رة 

�لذين تظهر �أ�سماوؤهم يف �ل�سفحة )ث( جمتمعني ومنفردين كامل �مل�سئولية عن دقة �ملعلومات �لو�ردة يف ن�سرة �الإ�سد�ر هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم 

و�عتقادهم، بعد �إجر�ء جميع �لدر��سات �ملمكنة و�إىل �حلد �ملعقول، �أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن يوؤدي عدم ت�سمينها يف �لن�سرة �إىل جعل �أية �إفادة 

و�ردة فيها م�سللة، وال تتحمل �لهيئة �أية م�سئولية عن حمتويات هذه �لن�سرة، وال تعطي �أي تاأكيد�ت تتعلق بدقتها �أو �كتمالها، وتخلي نف�سها �سر�حة من �أية 

م�سئولية مهما كانت عن �أية خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه �لن�سرة �أو عن �العتماد على �أي جزء منها.

ومع �أن �ل�سركة قامت بجميع �لتحريات �ملعقولة بالن�سبة لدقة �ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة يف تاريخ �سدورها، فاإن جزءً� كبريً� من �ملعلومات �ملتعلقة 

بال�سوق و�لقطاع ماأخوذة من م�سادر خارجية، ومع �أنه ال يوجد لدى �ل�سركة �أو م�ست�سارها �ملايل �أو م�ست�ساريها )�لو�ردة �أ�سماوؤهم يف �ل�سفحة )ج(( �أي 

�سبب لالعتقاد باأن �أيًا من �ملعلومات �لو�ردة عن �ل�سوق و�لقطاع غري دقيقة ب�سورة جوهرية، �إال �أنه مل يتم �لتحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه �ملعلومات، وال 

يوجد �أي تاأكيد ب�ساأن �سحة �أي من هذه �ملعلومات �أو �كتمالها.

�إن �ملعلومات �لتي ت�سمنتها هذه �لن�سرة يف تاريخ �إ�سد�رها عر�سة للتغيري. وعلى وجه �خل�سو�س، من �ملمكن �أن يتاأثر �لو�سع �ملايل لل�سركة وقيمة �الأ�سهم 

�جلديدة ب�سكل �سلبي نتيجة لتطور�ت م�ستقبلية تتعلق بالت�سخم وتكاليف �لتمويل و�ل�سر�ئب و�لعو�مل �القت�سادية �أو �ل�سيا�سية �أو عو�مل �أخرى خارجة عن 

نطاق �سيطرة �ل�سركة. وال يجوز �عتبار تقدمي ن�سرة �الإ�سد�ر هذه �أو �أية معلومات �سفهية �أو خطية متعلقة باالأ�سهم �جلديدة �أو تف�سريها �أو �العتماد عليها 

باأي �سكل على �أنها وعد �أو تعهد �أو �إقر�ر ب�ساأن �أية �إير�د�ت �أو نتائج �أو �أحد�ث م�ستقبلية.

ال يجوز �عتبار ن�سرة �الإ�سد�ر هذه مبثابة تو�سية من �ل�سركة �أو �أع�ساء جمل�س �إد�رتها �أو م�ست�ساريهم بامل�ساركة يف �الكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية. وتعترب 

�ملعلومات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة ذ�ت طبيعة عامة مت �إعد�دها بدون �عتبار الأية �أهد�ف �إ�ستثمارية �أو �أو�ساع مالية �أو �حتياجات �إ�ستثمارية خا�سة. ويتحمل 

كل م�ستلم لن�سرة �الإ�سد�ر، قبل �تخاذ قر�ر باالإ�ستثمار، م�سئولية �حل�سول على ��ست�سارة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س �الكتتاب لتقييم مدى مالئمة �ملعلومات 

�لو�ردة يف �لن�سرة بالن�سبة لالأهد�ف و�الأو�ساع و�الحتياجات �ملالية �خلا�سة به.

�لعامة غري  �نعقاد �جلمعية  يوم  نهاية تد�ول  �ل�سركة يف  �مل�ستحقني �ملقيدين يف �سجالت  �مل�ساهمني  �الأولوية هذه على  �أ�سهم حقوق  يقت�سر �الكتتاب يف 

�لعادية بتاريخ 1431/4/18هـ �ملو�فق 2010/4/3م. كما يحظر �سر�حة توزيع هذه �لن�سرة �و بيع �الأ�سهم �جلديدة يف �أي دولة �أخرى. وتطلب �ل�سركة ومدير 

�الكتتاب ومتعهد �لتغطية من م�ستلمي هذه �لن�سرة �لتعرف على �أية قيود نظامية ومر�عاة �لتقيد بها. 

�إن طرح �أ�سهم حقوق �الأولوية مبوجب هذه �لن�سرة يتوقف على مو�فقة �مل�ساهمني. وقد مت ن�سر دعوة النعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية لل�سركة للمو�فقة 

على �إ�سد�ر �أ�سهم حقوق �الأولوية بتاريخ 1431/3/25هـ �ملو�فق 2010/3/11 م. وعلى �مل�ساهمني �لعلم باأنه �إذ� مل يتم �حل�سول على مو�فقة �مل�ساهمني 

على طرح �أ�سهم حقوق �الأولوية هذه، فان �إ�سد�ر �أ�سهم حقوق �الأولوية �سيتوقف، وحينها تعترب هذه �لن�سرة الغيه. ويف هذه �حلال، �سيتم �إ�سعار �مل�ساهمني 

بذلك.
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معلومات �ل�سوق و�لقطاع

مت �حل�سول على معلومات �ل�سوق وبع�س توقعات �لقطاع �مل�ستخدمة يف هذه �لن�سرة من در��سات وتقارير د�خلية، ح�سبما يلزم، وكذلك من �أبحاث �ل�سوق، 

ومعلومات عامة، ومن�سور�ت �لقطاع. وتن�س من�سور�ت �لقطاع عادة على �أن �ملعلومات �لتي حتتوي عليها تلك �ملن�سور�ت قد مت �حل�سول عليها من م�سادر 

يعتقد �أنها موثوقة، ولكن ال ميكن �سمان دقة �أو �كتمال تلك �ملعلومات. وهذ� ما ينطبق على �لتقارير �لد�خلية و�أبحاث �ل�سوق، فبينما تعتقد �ل�سركة �أنها 

�أو  �أنه مل يتم �لتاأكد منها ب�سكل م�ستقل، وال تقدم �ل�سركة �أي تعهد�ت  �إال  موثوقة، ومت ��ستخال�سها ب�سكل دقيق من قبل �ل�سركة الأغر��س هذه �لن�سرة، 

تاأكيد�ت ب�سحة تلك �ملعلومات. وعلى �مل�ساهمني �ملوؤهلني �لعودة �إىل �ملالحظة �لو�ردة �أعاله ب�ساأن �الإفاد�ت �مل�ستقبلية.

�ملعلومات �ملالية

�لن�سرة قد مت  �إدر�جها يف هذه  �ملرفقة بها و�لتي مت  2009م و�الإي�ساحات  31 دي�سمرب  2008م وحتى  31 دي�سمرب  �ملالية �ملر�جعة للفرتة من  �لقو�ئم  �إن 

�إعد�دها وفقا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية. متت مر�جعة �لقو�ئم �ملالية من قبل مكتب �لب�سام حما�سبون قانونيون و��ست�ساريون ومكتب كي بي 

�إ م جي �لفوز�ن و�ل�سدحان، وتقوم �ل�سركة باإ�سد�ر بياناتها �ملالية بالريال �ل�سعودي.

�لتوقعات و�الإفاد�ت �مل�ستقبلية 

�الفرت��سات  عن  �مل�ستقبلية  �لت�سغيل  ظروف  تختلف  وقد  ومعلنة.  حمددة  �فرت��سات  �أ�سا�س  على  �لن�سرة  هذه  ت�سمنتها  �لتي  �لتوقعات  �إعد�د  مت  لقد 

�مل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ال يوجد �سمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو كمال �أي من هذه �لتوقعات �أو �الإفاد�ت �مل�ستقبلية.

متثل بع�س �لتوقعات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة بيانات م�ستقبلية �أو قد تعترب كذلك. وي�ستدل على هذه �الإفاد�ت �مل�ستقبلية عن طريق ��ستخد�م بع�س �لكلمات 

مثل »تعتقد«، �أو »تقدر« �أو »تعتزم« �أو  »يتوقع« �أو »من �ملمكن« �أو »�سوف« �أو »ينبغي«�أو »متوقع« �أو »قد« �أو »يعتقد« �أو »يتوجب« �أو �ل�سيغ �لنافية لهذه �ملفرد�ت 

�أو غريها من �ملفرد�ت �ملقاربة �أو �مل�سابهة لها يف �ملعنى. وتعك�س هذه �الإفاد�ت وجهة نظر �ل�سركة �حلالية فيما يتعلق باأحد�ث م�ستقبلية، ولكنها لي�ست 

�سماًنا لالأد�ء �مل�ستقبلي. وهناك �لعديد من �لعو�مل �لتي قد توؤثر يف �الأد�ء �لفعلي �أو �الإجناز�ت �أو �لنتائج �لتي حتققها �ل�سركة وتوؤدي �إىل �ختالفها ب�سكل 

كبري عما كان متوقعا �سر�حة �أو �سمنيا يف �الإفاد�ت �ملذكورة. وقد مت ��ستعر��س بع�س �ملخاطر �أو �لعو�مل �لتي ميكن �أن توؤدي �إىل مثل هذ� �الأمر ب�سورة 

�أكرث تف�سياًل يف �أق�سام �أخرى من �لن�سرة )ر�جع ق�سم »عو�مل �ملخاطرة«( وفيما لو حتقق �أي و�حد �أو �أكرث من هذه �ملخاطر �أو �الأمور غري �ملتيقنة �أو ثبت 

عدم �سحة �أو دقة �أي من �الفرت��سات �لتي مت �العتماد عليها، فاإن �لنتائج �لفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك �ملو�سحة �أو �ملتوقعة �أو �ملخطط لها 

يف هذه �لن�سرة. 

ومع مر�عاة متطلبات قو�عد ت�سجيل و�إدر�ج �الأ�سهم، تلتزم �ل�سركة بتقدمي ن�سرة �إ�سد�ر تكميلية للهيئة �إذ� تبني لل�سركة يف �أي وقت بعد مو�فقة �لهيئة على 

ن�سرة �الإ�سد�ر هذه وقبل ت�سجيل �أ�سهمها يف �لقائمة �لرئي�سية )1( حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية و�ردة يف هذه �لن�سرة �أو يف �أي م�ستند مطلوب 

مبوجب قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج، �أو )2( ظهور �أية م�سائل �إ�سافية مهمة كان يتوجب ت�سمينها يف هذه �لن�سرة. وفيما عد� �حلالتني �ملذكورتني، فاإن �ل�سركة 

ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع و�ل�سوق �أو �الإفاد�ت �مل�ستقبلية �لتي تت�سمنها هذه �لن�سرة، �سو�ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة 

�أو حو�دث م�ستقبلية �أو خالف ذلك. ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر �الأخرى، و�الأمور غري �ملتيقنة و�الفرت��سات، فاإن توقعات �الأحد�ث و�لظروف �مل�ستقبلية 

�ملبينة يف هذه �لن�سرة قد ال حتدث على �لنحو �لذي تتوقعه �ل�سركة �أو قد ال حتدث �إطالًقا. وعليه فاإنه يجب على �مل�ساهمني �ملوؤهلني فح�س جميع �الإفاد�ت 

�مل�ستقبلية على �سوء هذه �لتف�سري�ت مع عدم �العتماد على �الإفاد�ت �مل�ستقبلية ب�سكل �أ�سا�سي.
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دليل �ل�سركة

جمل�س �الإد�رة

�ملن�سب�جلن�سية�ال�سم 

تنفيذي / غري 

تنفيذي

م�ستقل / غري 

)1(
م�ستقل

عدد 

�الأ�سهم

1000م�ستقلغري تنفيذي�لرئي�س�سعودييو�سف حمد�ن نا�سر �حلمد�ن

1000م�ستقلغري تنفيذيع�سو�سعودي�سمري حممد عبد �لعزيز �حلميدي

اليوجدغري م�ستقلغري تنفيذيع�سوفرن�سيجان ماريون

اليوجدغري م�ستقلغري تنفيذيع�سو�سعوديعبد�لرحمن �أمني جاوه

اليوجدغري م�ستقلغري تنفيذيع�سو و�سكرتري جمل�س �الإد�رة�سعودينز�ر عبد �لرز�ق �لقنا�س

اليوجدغري م�ستقلغري تنفيذيع�سوفرن�سيهوج دي روكيت بوي�سن

اليوجدغري م�ستقلغري تنفيذيع�سو�أملاينهاينز دولربغ

اليوجدغري م�ستقلتنفيذيع�سو و�ملدير �لتنفيذيلبناين �أنطو�ن جان عي�سى

عنو�ن �ل�سركة

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين

 مبنى �ل�سفوة �لتجاري 

طريق خري�س، حي �مللز �لريا�س 

هاتف: 8749700 -)1( 966+

فاك�س: 8749799 -)1( 966+

 www.allianzsf.com :موقع �إلكرتوين

نز�ر عبد�لرز�ق �لقنا�س

�سكرتري جمل�س �الإد�رة

هاتف: 4042222 - )1( 966+فاك�س: 4037261 -)1( 966+ 

nalqannas@alfransi.com.sa :بريد �إلكرتوين

�سكرتري جمل�س �إد�رة �ل�سركة 

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�س.ب: 56006 �لريا�س: 11554

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

نز�ر عبد�لرز�ق �لقنا�س

هاتف: 4042222 - )1( 966+فاك�س: 4037261 -)1( 966+ 

nalqannas@alfransi.com.sa :بريد �إلكرتوين

�ملمثل �ملعتمد لل�سركة

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�س.ب: 56006 �لريا�س: 11554

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

)1(  �سوف يتم تعيني ع�سو م�ستقل وذلك عند �أول جمعية عامة يتم �نعقادها بعد �كتمال عملية �لطرح �لتز�ما باملادة 12من الئحة حوكمة �ل�سركات.
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تداول

�أبر�ج �لتعاونية -  700 طريق �مللك فهد

�س.ب 60612 �لريا�س 11555 �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 1200 218 )1( 966+

فاك�س: 1260 218 )1( 966+

webinfo@tadawul.com.sa :بريد �إلكرتوين

www.tadawul.com.sa :موقع �إلكرتوين

م�سجل �الأ�سهم

كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة

�س.ب: 56006 �لريا�س: 11554

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 9999 - 289 )1( 966+

فاك�س: 1895 - 289 )1( 966+

�مل�ست�سار �ملايل ومدير �الكتتاب

مكتب تركي بن عبد اهلل ال�سبيكي بالتعاون مع بيكر 

ومكينزي املحدودة 

 �أبر�ج �لعليان، �لربج �جلنوبي

 �سارع �الإح�ساء، �مللز

�س.ب: 4288 �لريا�س: 11491

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

 هاتف: 5561 291 )1( 966+

فاك�س: 5571 291 )1( 966+

�مل�ست�سار �لقانوين لالكتتاب

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان

�لدور �خلام�س،  برج كي بي �إم جي

�سارع �سالح �لدين

�س.ب: 92876 �لريا�س: 11663

�ململكة �لعربية �ل�سعودية 

هاتف: 8670 874 )1( 966+

فاك�س: 8600 874 )1( 966+

�ملحا�سب �لقانوين

 الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�ساريون

  502 متبويل بالز� �لروي�س

�س.ب: 1565  جدة: 21454

هاتف: 5333 652 )2( 966+

فاك�س: 2894 652 )2( 966+

كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة

�س.ب: 56006 - �لريا�س: 11554

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 9999 289 )1( 966+

فاك�س: 1895 289 )1( 966+

متعهد �لتغطية
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البنك ال�سعودي الفرن�سي

�س. ب: 56006 �لريا�س: 11554

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2222 404 )1( 966+

فاك�س: 2311 404 )1( 966+

�جلهات �مل�ستلمة

جمموعة �سامبا املالية

�س ب 833

�لريا�س 11421 – �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�ساب

�س ب 9084 �لريا�س 11413 

 �ململكة �لعربية �ل�سعودية

البنك الأهلي التجاري

�س ب 3555 جدة 21481

 �ململكة �لعربية �ل�سعودية

بنك الريا�ض

�س ب 22622 �لريا�س 11416 

 �ململكة �لعربية �ل�سعودية

 البنك ال�سعودي الفرن�سي

 �س. ب: 56006 �لريا�س: 11554

 �ململكة �لعربية �ل�سعودية

 هاتف: 2222 404 )1( 966+

فاك�س: 2311 404 )1( 966+

�لبنك �لرئي�سي �لذي تتعامل معه �ل�سركة

مالحظة: �إن جميع �ملن�ساآت �ملذكورة �أعاله �أعطت مو�فقتها �لكتابية على ��ستخد�م �أ�سمائها و�سعار�تها وعلى ن�سر �إفاد�تها يف هذه �لن�سرة ويف هذ� �ل�سياق ومل ترت�جع عن هذه �ملو�فقة حتى تاريخ هذه 

�لن�سرة.
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ملخ�س �الكتتاب

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

)�ملو�فق  1427/9/18هـ  وتاريخ  رقم م/60  �مللكي  للمر�سوم  ووفقًا   1010235601 رقم  �لتجاري  بال�سجل 

نظام  �أقرها  �لتي  للمبادئ  وفقًا  �لتاأمينية  �الأن�سطة  من  خمتلفة  �أنو�ع  �ل�سركة  متار�س  2006/10/11م(. 

�لعربي  �لنقد  �إ�سر�ف موؤ�س�سة  �لتنفيذية«( حتت  �لتنفيذية )»�لالئحة  �ل�سعودي والئحته  �لتعاوين  �لتاأمني 

�ل�سعودي )»موؤ�س�سة �لنقد«(.

�ل�سركة

�إ�سد�ر �أ�سهم حقوق �أولوية طبيعة �لطرح 

12.5 ريال �سعودي لل�سهم �جلديد، تدفع بالكامل يف وقت �الكتتاب. �سعر �الكتتاب 

10 رياالت �سعودية لل�سهم �لقيمة �ال�سمية 

2.5 رياالت �سعودية عالوة �الإ�سد�ر 

10.000.000 �سهم عادي مدفوع �لقيمة بالكامل عدد �الأ�سهم �حلالية 

100.000.000 ريال �سعودي ر�أ�س مال �ل�سركة �حلايل

10.000.000 �سهم عدد �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب

20.000.000  �سهم �إجمايل عدد �الأ�سهم بعد �الكتتاب

�سيتم زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة بن�سبة %100 ن�سبة �لزيادة يف ر�أ�س �ملال

200.000.000 ريال �سعودي ر�أ�س مال �ل�سركة بعد �لزيادة

125.000.000ريال �سعودي �إجمايل ح�سيلة �الإ�سد�ر

8.500.000 ريال �سعودي تكاليف �لطرح 

116.500.000 ريال �سعودي

�إجمايل ح�سيلة �الإ�سد�ر بعد 

خ�سم تكاليف �لطرح 

نهاية تد�ول يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية و�لتي ت�سوت على �لزيادة �ملقرتحة يف ر�أ�س �ملال بح�سب 

تو�سية جمل�س �الإد�رة، وذلك بتاريخ 1431/4/18هـ �ملو�فق 2010/4/3م   

تاريخ �الأحقية

يوم  �آخر  �ساملة  �أيام   10 لفرتة  وي�ستمر  2010/4/10م(  )�ملو�فق  1431/4/25هـ  يف  �الكتتاب  �سيبد�أ 

الإغالق �الكتتاب وهو يوم 1431/5/5هـ )�ملو�فق 2010/4/19 م(.

فرتة �الكتتاب 

1431/5/10هـ )�ملو�فق 2010/4/24م( تاريخ �لتخ�سي�س 

�مل�ساهمون �مل�ستحقون لالأ�سهم  �مل�ساهمون �مل�ستحقون �ملقيدون يف �سجالت �ل�سركة يف نهاية تد�ول يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية.

�جلديدة 

�سيكون �مل�ساهمون �مل�ستحقون �لذين ال ي�ساركون يف �الكتتاب يف �أ�سهم حقوق �الأولوية عر�سه النخفا�س 

مع  ومتا�سيا  �ملالية  �ل�سوق  هيئة  لتعليمات  وفقا  حاليًا.  لهم  �ململوكة  لالأ�سهم  �الإجمالية  و�لقيم  �لن�سبة 

متطلباتها ف�سيتم تعوي�س �مل�ساهمني �مل�ستحقني �لذين ال ي�ساركون كليا �أو جزئيا يف �الكتتاب باأ�سهم حقوق 

�الأولوية عن طريق منحهم تعوي�س �أن وجد، يتم ح�سابه بح�سب �الآلية �ملو�سحة يف ق�سم “ �سروط وتعليمات 

�الكتتاب”

�مل�ساهمون �مل�ستحقون غري 

�مل�ساركني يف �الكتتاب 



خ

ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

�سايف  �ل�سركة  �ست�ستخدم  �سعودي.  ريال  �الكتتاب116.500.000  متح�سالت  �سايف  تبلغ  �أن  يتوقع 

من  �ل�سركة  تو�سع  خطط  ولتمويل  �ملالية  �ملالءة  ملتطلبات  �الأدنى  �حلد  لتحقيق  �الكتتاب  متح�سالت 

�لعامة. ولن  �ل�سركة  �ملحلي والأغر��س  �لتاأمني  �لتي يقدمها قطاع  �لفر�س �ملختلفة  �ال�ستفادة من  خالل 

“��ستخد�م متح�سالت  �لق�سم )6(  نا�سئة عن �الكتتاب )�نظر  �أي متح�سالت  �مل�ساهمون على  يح�سل 

�الكتتاب”(.
  

تقدر �لتكلفة �الإجمالية لهذه �خلطط بحو�يل 8،500،000 ريال �سعودي. و�سيتم تغطية �لتكاليف �الإجمالية 

�ملتوقعة بالكامل عن طريق �الكتتاب يف �أ�سهم حقوق �الأولوية مو�سوع هذه �لن�سرة.

�سيتم زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة من 100.000.000 ريال �سعودي �إىل 200.000.000 ريال �سعودي، �أي 

ريال   25.000.000 �لبالغة  �الإ�سد�ر  عالوة  �إ�سافة  و�سيتم  �سعودي،  ريال   100.000.000 تبلغ  بزيادة 

�سعودي �إىل ح�ساب عالوة �الإ�سد�ر �سمن حقوق �مل�ساهمني.

��ستخد�م متح�سالت �الكتتاب.

يحق للم�ساهمني �مل�ستحقني �لذين �كتتبو� باالأ�سهم �جلديدة عند تاريخ �الأحقية، طلب �الكتتاب يف �أعد�د 

�إ�سافية من �الأ�سهم لتغطية تلك �لتي مل ميار�س حق �أولوية �الكتتاب فيها. ويكون �الكتتاب باأحد �الأ�سعار 

�لتالية فقط:

   �ل�سعر �لذي ُطرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب.

30% من �لفرق بني  �إليه مبلغ يعادل  �ل�سعر �لذي ُطرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب م�ساًفا     

�سعر �سهم �ل�سركة يف نهاية �لتد�ول �لذي ي�سبق عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية و�سعر �ل�سهم 

�ل�سركة  �أ�سهم  عدد  ق�سمة  ناجت  يف  م�سروًبا  �لعادية،  غري  �لعامة  �جلمعية  عقد  بعد  �ملعدل 

�حلايل على عدد �الأ�سهم �جلديدة، مقربا �إىل �أقرب رقم �سحيح.

60% من �لفرق بني  �إليه مبلغ يعادل  �ل�سعر �لذي ُطرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب م�ساًفا     

�سعر �سهم �ل�سركة يف نهاية �لتد�ول �لذي ي�سبق عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية و�سعر �ل�سهم 

�ل�سركة  �أ�سهم  عدد  ق�سمة  ناجت  يف  م�سروًبا  �لعادية،  غري  �لعامة  �جلمعية  عقد  بعد  �ملعدل 

�حلايل على عدد �الأ�سهم �جلديدة، مقربا �إىل �أقرب رقم �سحيح.

90% من �لفرق بني  �إليه مبلغ يعادل  �ل�سعر �لذي طرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب م�ساًفا     

�سعر �سهم �ل�سركة يف نهاية �لتد�ول �لذي ي�سبق عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية و�سعر �ل�سهم 

�ل�سركة  �أ�سهم  عدد  ق�سمة  ناجت  يف  م�سروًبا  �لعادية،  غري  �لعامة  �جلمعية  عقد  بعد  �ملعدل 

�حلايل على عدد �الأ�سهم �جلديدة، مقربا �إىل �أقرب رقم �سحيح.

و�ستكون �أ�سعار �الكتتاب يف �أعد�د �إ�سافية من �الأ�سهم كما يلي: )12.5( ريال �سعودي لل�سهم، )18( ريال 

�سعودي لل�سهم، )23( ريال �سعودي لل�سهم، )27( ريال �سعودي لل�سهم، مع مر�عاة �أنه ال يجوز للم�ساهم 

�مل�ستحق �ختيار �أكرث من �سعر و�حد فقط لالأ�سهم �جلديدة.

�الكتتاب يف �أ�سهم �إ�سافية 

�سيخ�س�س عدد  �سهم كحد �أدنى لكل �سهم من �الأ�سهم �ململوكة من قبل �مل�ساهمني �ملقيدين يف �سجالت 

ب�سكل  �الكتتاب  تقدمي طلبات  �إجر�ء�ت  ويكملون  لذلك  يقدمون طلبا  وللذين  �الأحقية،  تاريخ  �ل�سركة يف 

�سحيح )�نظر ق�سم 15 “�سروط وتعليمات �الكتتاب”(.

تخ�سي�س  ف�سيتم  �أعاله،  �ملذكورة  �ملعادلة  على  بناًء  بالكامل  �جلديدة  باالأ�سهم  �الكتتاب  عدم  حال  يف 

�الأ�سهم �جلديدة �ملتبقية بن�سبة �الأ�سهم �لتي طلبها �مل�ساهمون   �مل�ستحقون �لذين تقدمو� بطلب �سر�ء عدد 

يفوق �حلد �الأدنى من �الأ�سهم �لذي يحق لهم �الكتتاب فيه. 

يف حال زيادة �الأ�سهم �ملطلوبة عن �الأ�سهم �ملطروحة، ف�سيتم تخ�سي�س عدد من �الأ�سهم �جلديدة لكل 

م�ساهم م�ستحق بن�سبة ما ميلكه من �أ�سهم حالية.

�سي�سرتي متعهد تغطية �الكتتاب �الأ�سهم �جلديدة �ملتبقية �لتي مل يتقدم �أحد لالكتتاب فيها، �إن وجدت.

ب�سعر  تباع  ثم  ومن  و�حدة  �الأ�سهم يف حمفظة  ك�سور  ف�سيتم جمع  �الأ�سهم،  ك�سور  مل�ستحقي  بالن�سبة  �أما 

�لتي  �لك�سور  ح�سب  كل  �الأحقية  تاريخ  يف  �الأ�سهم  حملة  على  �لطرح  �سعر  عن  �لفائ�س  يوزع  ثم  �ل�سوق 

ي�ستحقها )�نظر �لق�سم 15 “�سروط وتعليمات �الكتتاب”(.

تخ�سي�س �الأ�سهم �جلديدة 



د
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�أو  عموالت  �أو  م�ساريف  �أية  دون  �مل�ستحقني  �ملكتتبني  �إىل  وجد(  )�إن  �الكتتاب  فائ�س  �إعادة  يتم  �سوف 

��ستقطاعات من قبل مدير �الكتتاب �أو �جلهات �مل�ستلمة. و�سوف يتم �الإعالن عن عملية �لتخ�سي�س ورد 

�لفائ�س يف موعد �أق�ساه )1431/5/10هـ( �ملو�فق )2010/4/24م(. 

رد �لفائ�س 

يقت�سر طرح �أ�سهم حقوق �الأولوية على م�ساهمي �ل�سركة �ملقيدين يف �سجالت �ل�سركة يف نهاية تد�ول يوم 

تاريخ �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتاريخ 1431/4/18هــ )�ملو�فق 2010/4/3م(.

وتعليمات  15 )“�سروط   �لق�سم  �لو�ردة يف  للتعليمات  بالكامل طبقًا  تعبئة مناذج طلبات �الكتتاب  يجب 

�الكتتاب”( من هذه �لن�سرة. 

وحتتفظ �ل�سركة بحقها يف رف�س �أي طلب �كتتاب غري مكتمل، جزئيًا �أو كليًا، يف حال عدم ��ستيفاء �لطلب 

�أو �سحبه بعد ت�سليمه �إىل  �أو متطلبات �الكتتاب. وال ي�سمح بتعديل منوذج طلب �الكتتاب  الأي من �سروط 

مدير �الكتتاب. ويعد طلب �الكتتاب حال ت�سليمه �تفاقًا ملزمًا بني �ل�سركة و�مل�ساهم �مل�ستحق.

�سروط �الكتتاب يف �أ�سهم حقوق 

�الأولوية 

يبد�أ تد�ول �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب على نظام تد�ول عند ��ستكمال كافة �الإجر�ء�ت �ملتعلقة بت�سجيل 

�الأ�سهم �ملطروحة وتخ�سي�سها.

تد�ول �الأ�سهم 

لل�سركة فئة و�حدة فقط من �الأ�سهم، ومينح كل �سهم �ساحبه �حلق يف �سوت و�حد، ويحق لكل م�ساهم لديه 

ع�سرين �سهمًا على �الأقل �حل�سور و�لت�سويت يف �جتماعات �جلمعية �لعامة.

حقوق �لت�سويت 

ويف  �الكتتاب  فرتة  بد�ية  بعد  �ل�سركة  تعلنها  �أرباح  �أية  لالكتتاب  �ملطروحة  �جلديدة  �الأ�سهم  ت�ستحق 

�ل�سنو�ت �ملالية �لتي تليها.

توزيع �الأرباح 

وفقا لتعليمات هيئة �سوق �ملالية، يخ�سع �مل�ساهمون �ملوؤ�س�سون لقيد عدم جو�ز �لت�سرف يف �أ�سهمهم لفرتة 

ثالث �سنو�ت مالية كاملة ال تقل كل منها عن �ثني ع�سر �سهرً� )“فرتة �حلظر”( من تاريخ �إدر�ج �أ�سهم 

�ل�سركة يف تد�ول، ويجب �حل�سول على مو�فقة �لهيئة على �أي بيع لالأ�سهم من قبل �مل�ساهمني �ملوؤ�س�سني 

بعد �نتهاء فرتة �حلظر.

�لقيود على �الأ�سهم 

توجد خماطر معينة تتعلق باالإ�ستثمار يف هذ� �الكتتاب. وميكن ت�سنيف هذه �ملخاطر �إىل )1( خماطر 

باالأ�سهم  تتعلق  خماطر  و)3(  �لتنظيمية؛  و�لبيئة  بال�سوق  تتعلق  خماطر   )2( �ل�سركة؛  باأن�سطة  تتعلق 

�جلديدة. ويتعني على �مل�ستثمرين �ملحتملني در��سة كافة �ملخاطر قبل �تخاذ قر�ر �الإ�ستثمار يف �الأ�سهم 

�جلديدة )�أنظر �لق�سم 2 “عو�مل �ملخاطرة”(.

عو�مل �ملخاطرة 

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف 3.250.000 �سهم و�لتي متثل ح�سته من �أ�سهم 

حقوق �الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي ميلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 32.5% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من �سركة �أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال )�سابقا تعرف باأيه جي �أف �إنرتنا�سيونال(  يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب 

يف 1.625.000 �سهم و�لتي متثل ح�ستها من �أ�سهم حقوق �الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي متلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 16.25% من �إجمايل 

�الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من �سركة �أليانز �لقاب�سة يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب يف 1.625.000 �سهم و�لتي متثل ح�ستها من �أ�سهم 

حقوق �الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي متلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 16.25% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من حممد علي �أبا �خليل يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف 200.000 �سهم و�لتي متثل ح�سته من �أ�سهم حقوق 

�الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي ميلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 2% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من عمر�ن حممد �لعمر�ن يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف 200.000 �سهم و�لتي متثل ح�سته من �أ�سهم حقوق 

�الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي ميلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 2% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(
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 تو�ريخ مهمة للمكتتبني

�لتاريخ �حلدث

يوم 1431/4/18هـ )�ملو�فق 2010/4/3م(

�نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية وحتديد تاريخ �الأحقية لتحديد 

�مل�ساهمني �مل�ستحقني �لذين يحق لهم �الكتتاب يف �أ�سهم حقوق �الأولوّية

من يوم 1431/04/25هـ )�ملو�فق2010/04/10م(حتى نهاية يوم 

1431/05/05هـ )�ملو�فق 2010/04/19م(

فرتة �الكتتاب

يوم 1431/05/05هـ )�ملو�فق 2010/04/19م( �آخر موعد لتقدمي طلب �الكتتاب و�سد�د قيمة �الكتتاب 

يوم 1431/05/10هـ )�ملو�فق 2010/04/24م( �الإ�سعار بالتخ�سي�س �لنهائي و�إعادة �ملبالغ �لفائ�سة )�إن وجدت( 

�سيتم �الإعالن عن �لتاريخ قريبا يف �ل�سحف �ملحلية وعرب موقع تد�ول 

�اللكرتوين على �النرتنت.

رد مبالغ ك�سور �الأ�سهم �خلا�سة باإ�سد�ر �أ�سهم حقوق �الأولوية

�سيتم تد�ول �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب حال �النتهاء من �الإجر�ء�ت 

�لنظامية ذ�ت �لعالقة، وذلك بعد فرتة وجيزة من رد �لفائ�س و 

بالتن�سيق مع هيئة �ل�سوق �ملالية وتد�ول، و�سوف يتم �الإعالن عنه الحقا.

تاريخ بدء تد�ول �الأ�سهم �جلديدة

�إن �جلدول �لزمني و�لتو�ريخ �مل�سار �إليها �أعاله تقريبية. و�سوف يتم �الإعالن عن �لتو�ريخ �لفعلية من خالل �ل�سحافة �ملطبوعة )�ل�سحف �ليومية �ملحلية( وعرب موقع تد�ول �الإلكرتوين على �الإنرتنت 

.)www.tadawul.com.sa(

كيفية �لتقدم بطلب �الكتتاب

بعد مو�فقة �جلمعية �لعامة غري �لعادية �لتي �سوف تنعقد يف 1431/4/18هـ )�ملو�فق 2010/4/3م(، يتعني على �مل�ساهمني �مل�ستحقني تعبئة وتقدمي منوذج 

طلب �الكتتاب لالكتتاب باالأ�سهم �جلديدة. و�سوف تتوفر مناذج طلبات �الكتتاب �أثناء فرتة �الكتتاب عند مدير �الكتتاب ويف فروع �جلهات �مل�ستلمة )�سوف 

يتم �لتحديد(. وميكن �أي�سًا �الكتتاب عن طريق �الإنرتنت و�لهاتف �مل�سريف �أو �أجهزة �ل�سر�ف �الآيل �لتابعة ملدير �الكتتاب و�جلهات �مل�ستلمة �لتي تقدم 

هذه �خلدمة للمكتتبني. وميكن للمكتتبني �مل�ستحقني ��ستخد�م �أي من هذه �لو�سائل �سريطة �أن:

   يكون للم�ساهم �مل�ستحق ح�ساب جاٍر لدى �أي من مدير �الكتتاب �أو �جلهات �مل�ستلمة �لتي تقدم هذه �خلدمات.

   �أال تكون قد طر�أت �أي تغيري�ت على �ملعلومات �أو �لبيانات �خلا�سة بامل�ساهم �مل�ستحق منذ �كتتابه يف طرح جرى حديثًا، �إال �إذ� مت �لتبليغ   

      عن ذلك �لتغيري، ومت �الإقر�ر به من قبل مدير �الكتتاب �أو �جلهات �مل�ستلمة.

يجب تعبئة مناذج طلبات �الكتتاب بالكامل طبقًا للتعليمات �لو�ردة يف ق�سم )»�سروط وتعليمات �الكتتاب«( من هذه �لن�سرة. ويجب على كل م�ساهم م�ستحق 

�أن يو�فق على كل �لفقر�ت �لو�ردة يف منوذج طلب �الكتتاب. 

وحتتفظ �ل�سركة بحقها يف رف�س �أي طلب �كتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة، جزئيًا �أو كليًا، يف حال عدم ��ستيفاء �لطلب الأي من �سروط �أو متطلبات �الكتتاب. وال 

يجوز �لتعديل يف طلب �الكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للبنوك �مل�ستلمة. وميثل طلب �الكتتاب حال ت�سليمه عقدً� ملزمًا بني �ل�سركة و�مل�ساهم �مل�ستحق )ر�جع 

ق�سم »�سروط وتعليمات �الكتتاب«(.

ملخ�س �ملعلومات �الأ�سا�سية

ا للمعلومات �لو�ردة يف ن�سرة �الإ�سد�ر، وال يت�سمن كافة �لبنود �لتي تهم �مل�ساهمني �مل�ستحقني، ويجب قر�ءة �ملعلومات �ملوجزة  يقدم هذ� �لق�سم ملخ�سً

�لتالية كمقدمة للمعلومات �ملف�سلة �لو�ردة يف �أماكن �أخرى من هذه �لن�سرة. وقد ال يت�سمن هذ� �مللخ�س جميع �ملعلومات �لتي يتوجب على �مل�ساهمني 

�مل�ستحقني �أخذها يف �العتبار قبل �تخاذ قر�رهم باالإ�ستثمار يف �الأ�سهم �جلديدة. ويتوجب على �مل�ساهمني �مل�ستحقني قر�ءة ن�سرة �الإ�سد�ر بالكامل قبل 

�تخاذ قر�رهم �لنهائي باالإ�ستثمار يف �الأ�سهم �جلديدة.
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�ل�سركة

�إن �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/60 وتاريخ 

1427/9/18هـ )�ملو�فق 2006/10/11م(. وقد بد�أت �ل�سركة عملها بعد �سدور �لقر�ر �لوز�ري رقم 142 وتاريخ 1428/6/8هـ )�ملو�فق 2007/6/24م( 

باإعالن تاأ�سي�س �ل�سركة. وتعمل �ل�سركة مبوجب �ل�سجل �لتجاري رقم 1010235601  �ل�سادر من مدينة �لريا�س بتاريخ 1428/6/25 )�ملو�فق 7/11/ 

�لتنفيذية  �ل�سعودي والئحته  �لتعاوين  �لتاأمني  �أقرها نظام  �لتي  للمبادئ  وفقًا  �لتاأمينية  �الأن�سطة  �أنو�ع خمتلفة من  تاأ�س�ست بهدف مز�ولة  2007م( وقد 

)»�لالئحة �لتنفيذية«( حتت �إ�سر�ف موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي )»موؤ�س�سة �لنقد«(. ويبلغ ر�أ�سمال �ل�سركة حاليًاً 100.000.000 ريال �سعودي مق�سمة 

�إىل 10.000.000 �سهم عادي بقيمة ��سمية قدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد وجميعها مدفوعة بالكامل.

روؤية ور�سالة و�إ�سرت�تيجية �ل�سركة

   �لروؤية

�أن تكون �ل�سركة من �أف�سل �سركات �لتاأمني �ل�سعودية بخبـــر�ت عامليـــة وروؤيــــة حمليــة،

لتقديــم خدمــات ومنتجــات على م�ستـــوى عاملي يف كافة جماالت �لعمل،

مع �الإنت�سار يف جميع �أنحاء �ململكة با�ستخد�م قنو�ت توزيع متعددة، 

من خالل موظفني �أ�سحاب �لكفاء�ت و�خلرب�ت �ملتميزة.

   �لر�سالة

بنــاء �لثـقـــة - تقديـــم حلول تاأمينية �ساملة.

   �الإ�سرت�تيجية

تتمثل �أغر��س �ل�سركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين وكل ما يتعلق بهذه �الأعمال من �إعادة تاأمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مر��سالت �أو 

و�ساطة خا�سة بالتاأمني، وذلك وفقًا الأحكام نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية و�الأنظمة �ل�سارية يف �ململكة.

تقوم �ل�سركة بتوفري خدمات تاأمينية لكافة �لعمالء من �سركات و�أفر�د من خالل قنو�ت �لتوزيع.

قنو�ت �لتوزيع �ل�سركة هي �لتالية:

   �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، لتقدمي �لتاأمني �لبنكي لالأفر�د.

   فريق �لت�سويق �ملبا�سر، لتقدمي حلول تاأمينية تلبي �حتياجات �الأفر�د.

   �سركات و�ساطة �لتاأمني و�مل�ست�سارين �ملوؤهلني، لتقدمي خدمات �لتاأمني �ل�سامل لل�سركات.

�ملز�يا �لتناف�سية

�أليانز،  �لعاملية ملجموعة  �ل�سركة ت�ستفيد من �خلرب�ت  �ل�سركة، فان  �لرئي�سيني يف  �ملوؤ�س�سني  �لفرن�سي هما من  �ل�سعودي  �أليانز و�لبنك  �أن جمموعة  مبا 

�لتي تعد و�حدة من �أبرز �سركات �لتاأمني �لعاملية، وكذلك من �لروؤية و�ملعرفة بال�سوق �ملحلي وباالأ�سو�ق �لتي يتمتع بها �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، وهو �أحد 

�أف�سل �لبنوك يف �ململكة، وذلك لتوفري منتجات وخدمات تاأمني لقطاعي �ل�سركات و�الأفر�د. وتعتقد �ل�سركة �أن �جلمع بني �لرب�عة و�ملعايري �لفنية �لر�ئدة 

و�خلرب�ت �ملحلية من �ساأنه �أن يوفر للعمالء من �ل�سركات و�الأفر�د حلواًل متميزة جلميع �إحتياجاتهم �لتاأمينية.

�إن ذلك من �ساأنه �أن يوؤدي �إىل زيادة �لقدرة �لتناف�سية �لتي جتمع ما بني �خلرب�ت �ملحلية وتقنية ومعايري من �لطر�ز �الأول، وذلك لتوفري منتجات وخدمات 

تاأمني لقطاعي �ل�سركات و�الأفر�د.

كما تعمل �ل�سركة على تطوير قنو�ت توزيع خمتلفة مبا يعزز فر�س و�سول �لعمالء �إليها ومن هذه �لقنو�ت: 

  منتجات وخدمات �لتاأمني �لبنكي: توزيع منتجات تاأمني لالأفر�د من خالل فروع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي وفقًا التفاقية خدمات �لتاأمني �لبنكية 

�ملربمة مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي.

  فريق �ملبيعات �ملبا�سرة: توزيع نطاق �سامل من منتجات �لتاأمني �ل�سخ�سية من خالل فريق �ملبيعات �لتابع لل�سركة �ملدربني ب�سكل متميز و�ملنت�سرين 

عرب فروعها يف كافة مناطق �ململكة.

  و�سطاء �لتاأمني: توزيع �حللول �لتاأمينية لل�سركات عرب نخبة من و�سطاء �لتاأمني �ملحليني �أو �لدوليني �ملتو�جدين ب�سورة قوية يف �ململكة.

  قنو�ت �لتوزيع �الأخرى: تعتزم �ل�سركة كذلك در��سة طرق مبيعات جديدة مثل �ملبيعات عرب �الإنرتنت.
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�مل�ساهمون كما يف 31 دي�سمرب 2009م

جدول )1(: امل�ساهمون يف �سركة األيانز كما يف 31 دي�سمرب 2009م

قيمة الأ�سهم )ر �س(عدد الأ�سهمن�سبة امل�ساهمةا�سم امل�ساهم

32.503.250.00032.500.000%�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

�أليانز فر�ن�س �نرتنا�سيونال

)Allianz France International( 
)2(

)�سابقا تعرف باأيه جي �أف �إنرتنا�سيونال(

%16.251.625.00016.250.000

16.251.625.00016.250.000%�أليانز )مينا( �لقاب�سة )برمود�(

2200.0002.000.000%حممد علي �أبا �خليل

2200.0002.000.000%عمر�ن حممد �لعمر�ن

313.100.00031.000.000%�جلمهور

 �مل�سدر: �ل�سركة

ملخ�س �الأد�ء �ملايل وموؤ�سر�ت �الأد�ء كما يف 31 دي�سمرب 2009

�إن ملخ�س �لقو�ئم �ملالية �لو�ردة �أدناه مبني على �لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة للفرتة �ملمتدة حتى 31 دي�سمرب 2008م و�لقو�ئم �ملالية غري�ملر�جعة للفرتة �ملمتدة 

حتى 31 دي�سمرب 2009م مبا يف ذلك �الإي�ساحات �ملرفقة بها، وبالتايل يجب قر�ءته مقرتنا بها.

جدول )2(: ملخ�س الأداء املايل

)اآلف الريالت(قائمة املركز املايل

كما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/31م

371.955148.011�إجمايل موجود�ت عمليات �لتاأمني

71.46291.329�إجمايل موجود�ت عمليات �مل�ساهمني

443.418239.340اإجمايل املوجودات

371.955148.011�إجمايل مطلوبات عمليات �لتاأمني

42.77465.887�إجمايل حقوق �مل�ساهمني

28.68825.441�إجمايل مطلوبات �مل�ساهمني

71.46291.329اإجمايل حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق امل�ساهمني 

ومطلوبات امل�ساهمني
443.418239.340

)2(  �إن �إ�سم �أيه جي �أف �إنرتنا�سيونال قد مت تغيريه يف �خلارج �إىل �أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال، و�إن �ل�سركة ب�سدد تعديل وثائقها �لتاأ�سي�سية مع �جلهات �ملخت�سة لعك�س هذ� �لتغيري.   
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قائمة التدفقات النقدية

)اآلف الريالت(
لالإثنى ع�سر �سهرا املنتهية يف 

2009/12/31م
للفرتة من 6/23/ 2007م اىل 2008/12/31م

التدفقات النقدية لعمليات التاأمني

)15.837(14.148�سايف �لنقدية من �لن�ساطات �لت�سغيلية

)10.184()1.972(�سايف �لنقدية من �لن�ساطات �ال�ستثمارية

29.944-�سايف �لنقدية من �لن�ساطات �لتمويلية

16.1003.923النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

التدفقات النقدية للم�ساهمني

)18.225()19.920(�سايف �لنقدية �مل�ستخدمة يف �لن�ساطات �لت�سغيلية

�سايف �لنقدية �مل�ستخدمة يف �لن�ساطات 

�الإ�ستثمارية

2.949)14.888(

90.455)6.048(�سايف �لنقدية من �لن�ساطات �لتمويلية

33.60256.621النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية لل�سركة

نتائج �لفرتة )خ�سارة(

ت�سهد �ل�سركة حاليًاً مر�حل �لتطوير �الأوىل، فهي ت�ستثمر يف بناء �سبكة فروعها و�أنظمتها �لتقنية و�إجر�ء�ت �لعمل و�ملو�رد �لب�سرية، ولذلك �أظهرت نتائج 

�الإثني ع�سر �سهر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م خ�سارة تبلغ )22.418( مليون ريال �سعودي مقارنة بـ )33.453( مليون ريال �سعودي للفرتة من 23 يونيو 

2007م �ىل 31 دي�سمرب 2008م. وبذلك يكون �سايف خ�سارة �ل�سهم �لو�حد )2.24( ريال �سعودي مقارنة بـ )3.35( ريال �سعودي من نف�س �لفرتة.

�إن حمور �هتمام �ل�سركة يف �ل�سنو�ت �الأوىل هو �الإ�ستثمار يف تطوير قنو�ت �لتوزيع، وذلك لتوفري �خلدمات يف جماالت �لتاأمني �ملختلفة مثل تاأمني �ملمتلكات 

و�مل�سئولية �ملدنية، و�لتاأمني �ل�سحي، وبر�مج �حلماية و�الدخار. كما ت�ستثمر �ل�سركة يف بناء �سبكة قنو�ت �لتوزيع، و�أنظمة �ملعلومات ومو�ردها �لب�سرية، 

وبالتايل، تتوقع �ل�سركة �أن تبد�أ يف حتقيق �الأرباح بعد �نتهاء مرحلة �لتطوير �الأوىل، عندما ت�سبح �ل�سركة �سغالة بالكامل وت�ستكمل عملية �لتوظيف وتختار 

فريق �ملبيعات وتدّربه.

)اآلف الريالت(نتائج العمليات

لالإثنى ع�سر �سهرا املنتهية يف 

2009/12/31م
للفرتة من 2007/6/23م اىل 2008/12/31م

قائمة عمليات التاأمني

144.2073.879�إجمايل �الإير�د�ت

)29.217()163.288(�إجمايل �ملطالبات و�مل�ساريف �الأخرى

)25.338()19.082(�سايف عجز �لفرتة من عمليات �لتاأمني

�سايف �لعجز �ملحول �ىل قائمة عمليات 

�مل�ساهمني

19.08225.338

قائمة عمليات امل�ساهمني

5172.708�إجمايل �الإير�د�ت

)36.162()22.935(�إجمايل �مل�ساريف

)33.453()22.418(�سايف خ�سارة الفرتة

)3.35()2.24(اخل�سارة الأ�سا�سية و املنخف�سة لل�سهم
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حقوق �مل�ساهمني يف 31 دي�سمرب 2009م

بلغت قيمة حقوق �مل�ساهمني 42.8 مليون ريال �سعودي مق�سمة كالتايل:

   ر�أ�س �ملال: 100 مليون ريال �سعودي

   �سايف �خل�سائر�ملرت�كمة: )57.1( مليون ريال �سعودي

   )خ�سائر( غري حمققة عن �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع: )142( �ألف ريال �سعودي

ملخ�س عو�مل �ملخاطرة

ثمة خماطر تتعلق باالإ�ستثمار يف �إ�سد�ر حقوق �الأولوية، منها خماطر تتعلق باأن�سطة �ل�سركة، وخماطر تتعلق بال�سوق، و�أخرى بالبيئة �لتنظيمية �لتي تعمل 

فيها �ل�سركة، ف�ساًل عن �ملخاطر �ملتعلقة باالأ�سهم �جلديدة. وقد مت �لتعر�س لتلك �ملخاطر بالتف�سيل يف �لق�سم 2 )»عو�مل �ملخاطرة«(، ويجب در��سة هذه 

�ملخاطر بعناية قبل �تخاذ �لقر�ر باالإ�ستثمار يف �أ�سهم �حلقوق �الأولية.

 املخاطر املتعلقة بن�ساط ال�سركة:

   كفاية �الحتياطيات

   خماطر �إعادة �لتاأمني

   �العتماد على موظفني رئي�سيني

   �سوء �سلوك �ملوظفني

   خماطر �لتقنية

   م�سادر �لتمويل

   جتديد وثائق �لتاأمني �حلالية

 املخاطر املتعلقة بال�سوق والبيئة التنظيمية

   �الأنظمة 

   �سحب �لرخ�س

   �سيا�سات مر�قبة و�سبط �ملخاطر

   �ملناف�سة

   منظمة �لتجارة �لعاملية

 املخاطر املتعلقة بالأ�سهم اجلديدة

   توزيع �الأرباح

   �نق�ساء فرتة �حلظر على تد�ول �الأ�سهم �جلديدة.

   �لكو�رث �لطبيعية غري �ملتوقعة )�لقوة �لقاهرة(

   �ملعلومات �مل�ستقبلية

   خماطر �لت�سنيف

   �لقدرة على ��ستيعاب عائد�ت  �الإ�ستثمار

   �لتقا�سي

   �لتو�سع و�لتطوير غري �لناجح لالأعمال

   �ل�سعودة

   متطلبات �ملالئمة

   �عتماد وثائق �لتاأمني

   متطلبات تقدمي �لتقارير

   �الأو�ساع �القت�سادية و�أو�ساع  قطاع �لتاأمني

   �أ�سعار و �إمد�د�ت خدمات �لرعاية �ل�سحية
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1.    �لتعريفات و�الخت�سار�ت

فيما يلي عدد من التعريفات والخت�سارات  امل�ستخدمة يف هذه الن�سرة:

التعريفامل�سطلح / العبارة

ت�سجيل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب يف �لقائمة �لر�سمية لتد�ول لدى �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية.�لت�سجيل

جمموعة �أليانز

)”Allianz AG وكانت تعرف �سابقًا بـ “�أليانز �أيه جي(  Allianz SE أليانز �أ�س �ي�

  Koniginstrasse
D-80802 MUNCHEN

DEU
هاتف: 49-89-380000 

فاك�س: 49-89-3800-3425 

 www.allianz.com :ملوقع �الإلكرتوين لل�سركة�

كل م�ساهم م�ستحق يكتتب يف �الأ�سهم �ملطروحة وفقًا الأحكام و�سروط �إ�سد�ر حقوق �الأولوية.مقدم �لطلب

مر�جع ح�سابات �ل�سركة.مر�جع �حل�سابات

هيئة �ل�سوق �ملالية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.�لهيئة �أو هيئة �ل�سوق �ملالية 

حمفظة �لتاأمني �مل�سريف

�ملحفظة �لتاأمينية للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي �لتي �سيتم نقل ملكيتها �إىل �ل�سركة بعد �عتماد مو�فقة 

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي.

جمل�س �إد�رة �ل�سركة.جمل�س �الإد�رة

�أي يوم تكون فيه �لبنوك يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مفتوحة ملز�ولة �الأعمال �العتيادية.يوم عمل 

�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة.�لنظام �الأ�سا�سي 

جمل�س �ل�سمان �ل�سحي �لتعاوين

جمل�س �ل�سمان �ل�سحي �لتعاوين �ملوؤ�س�س مبوجب نظام �لتاأمني �ل�سحي �لتعاوين �ل�سادر مبوجب 

�ملر�سوم �مللكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ )�ملو�فق 1999/8/13م(.

تاريخ �إقفال �الكتتاب وهو 1431/5/5 هـ )�ملو�فق 2010/4/19م(.نهاية فرتة �الكتتاب

نظام �ل�سركات

نظام �ل�سركات يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم م/6 وتاريخ 

1385/3/22هـ وتعديالته.

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين.�ل�سركة 

�سركة كاليون �ل�سعودي �لفرن�سي �ملحدودة.كاليون

�جلمعية �لعامة غري �لعادية لل�سركة �لتي تقرر زيادة ر�أ�سمالها الأغر��س �إ�سد�ر �حلقوق �الأولوية.�جلمعية �لعامة غري �لعادية

�ل�سوق �أو تد�ول

�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية، وت�سمل حيث ي�سمح �سياق �لن�س بذلك �أية جلنة، �أو جلنة فرعية، �أو موظف، 

�أو م�سئول، �أو �سخ�س تابع، �أو وكيل ميكن �أن يتم تكليفه يف �لوقت �حلا�سر بالقيام باأي من وظائف 

�ل�سوق ، وعبارة “يف �ل�سوق” تعني �أي ن�ساط يتم من خالل �أو بو�ساطة �ملر�فق  �لتي توفرها �ل�سوق، 

وحتى يتم �إن�ساء �ل�سوق، فاإن �أية �إ�سارة �إليها تعني “تد�ول”.

�الأ�سهم �حلالية �لعادية  ل�سركة.�ل�سهم �حلايل

�سركة كاليون �ل�سعودي �لفرن�سي �ملحدودة.�مل�ست�سار �ملايل

جمل�س �لتعاون �خلليجي�ملجل�س

�لناجت �ملحلي �الإجمايل�لناجت

حكومة �ململكة �لعربية �ل�سعودية�حلكومة  

�لطرح �الأويل 

�لطرح �خلا�س باالكتتاب �لعام �الأويل �لذي �أكملته �ل�سركة يف 17 مار�س 2007م، و�لتي عر�ست 

�ل�سركة مبوجبه 31% من ر�أ�سمالها لالكتتاب �لعام.
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التعريفامل�سطلح / العبارة

�ملحفظة �لتاأمينية �ملكتتب بها �سابقًا من قبل �إن�سعودي و�لتي مت نقلها �عتبارً� من 1 يناير 2009م.حمفظة �إن�سعودي

الت�أمني

ن، وتعوي�س من يتعر�س منهم لل�سرر  ن لهم �إىل �ملوؤِمّ هو �آلية �لتعاقد لتحويل �أعباء �ملخاطر من �ملوؤَمّ

ن. �أو �خل�سارة من �ملوؤِمّ

بولي�سة �لتاأمني

ن له يبني فيه �سروط �لعقد لتعوي�س �ملوؤمن له �سد �خل�سارة  ن �إىل �ملوؤَمّ عقد نظامي ي�سدره �ملوؤِمّ

ن. و�ل�سرر �ملغطى مبوجب �لوثيقة مقابل ق�سط تاأمني يدفعه �ملوؤِمّ

�لالئحة �لتنفيذية

�لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم م/32 

وتاريخ 1424/6/2هـ )�ملو�فق 2003/7/31م(.

�ململكة �لعربية �ل�سعودية.�ململكة �أو �ل�سعودية

�سركة كاليون �ل�سعودي �لفرن�سي �ملحدودة.مدير �الكتتاب

�إد�رة �ل�سركة.�الإد�رة

متح�سالت �الكتتاب يف �الأ�سهم �ملطروحة بعد خ�سم م�ساريف �لطرح.�سايف �ملتح�سالت

�الأ�سهم �جلديدة �لعادية �لتي يتم طرحها مبوجب �إ�سد�ر حقوق �الأولوية.�الأ�سهم �جلديدة

�لطرح 

طرح �الأ�سهم من خالل �إ�سد�ر حقوق �أولوية، من قبل �ل�سركة، لعدد 10.000.000 �سهم عادي �إىل 

�مل�ساهمني �مل�ستحقني ب�سعر �إ�سد�ر وقدره 12.5 ريال �سعودي لل�سهم.

فرتة �الكتتاب

يبد�أ �الكتتاب يف يوم 1431/4/25هـ )�ملو�فق 2010/4/10م( وي�ستمر ملدة )10( �أيام �ساملة �آخر 

يوم الإغالق �الكتتاب وهو 1431/5/5هـ )�ملو�فق 2010/4/19م( 

12.5 ريال �سعودي لكل �سهم مطروح جديد لالكتتاب.�سعر �لطرح )�سعر �لعر�س(

قائمة باالأور�ق �ملالية تعدها �لهيئة وفقًا لقو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج.�لقائمة �لر�سمية

�سخ�س طبيعي �أو �عتباري.�سخ�س

ن�سرة �الإ�سد�ر

ن�سرة �الإ�سد�ر هذه وتاريخها 1431/4/20هـ �ملو�فق 2010/4/5م �ملتعلقة باإ�سد�ر �أ�سهم حقوق 

�أولوية لغاية 10.000.000 �سهم ب�سعر �إ�سد�ر وقدره 12.5 ريال �سعودي لل�سهم.

�مل�ساهمون �مل�سجلون يف �سجل �ل�سركة كما يف تاريخ �ل�سجل.�مل�ساهمون �مل�ستحقون

تاريخ �ل�سجل �أو تاريخ �ال�ستحقاق

نهاية �لتد�ول يف �ليوم �لذي �نعقدت خالله �جلمعية �لعامة غري �لعادية، وهو 1431/4/18هـ �ملو�فق 

2010/4/3م.

�لالئحة

الئحة حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة باملر�سوم �مللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ )�ملو�فق 

2003/7/31م( والئحتها �لتنفيذية.

نظام �لتاأمني ولو�ئحه �لتنفيذية وما ورد عليه من تعديالت.لو�ئح �لتاأمني

�إ�سد�ر حقوق �الأولوية

�الإ�سد�ر �ملقرتح الأ�سهم حقوق �الأولوية للم�ساهمني �مل�ستحقني على �أ�سا�س  �سهم لكل �سهم مملوك 

حاليًا من �مل�ساهم، ولغاية 10.000.000 �سهم جديد، ب�سعر �إ�سد�ر وقدره 12.5 ريال �سعودي 

لل�سهم وفقًا لالأحكام و�ل�سروط �ملذكورة يف هذه �لن�سرة.

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي.موؤ�س�سة �لنقد

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، بنك �لريا�س، م�سرف �ساب، �سامبا، �لبنك �الأهلي.�جلهات �مل�ستلمة

“ريال” ريال �سعودي.“ر.�س” اأو 

�مل�ساهمون �حلاليون يف �ل�سركة.�مل�ساهمون

منوذج طلب �الكتتاب �لذي يقدمه �مل�ساهمون �مل�ستحقون لالكتتاب باالأ�سهم �ملطروحة.منوذج طلب �الكتتاب

�الأ�سهم �حلالية يف �ل�سركة.�الأ�سهم

نظام �لتد�ول �الآيل يف �الأ�سهم �ل�سعودية.تد�ول

�سركة كاليون �ل�سعودي  �لفرن�سي �ملحدودة.متعهد �لتغطية 

�تفاقية �لتعهد بالتغطية

�تفاقية �لتعهد بتغطية �الكتتاب �لتي �سيتم �إبر�مها بني �ل�سركة ومتعهد �لتغطية فيما يتعلق باالأ�سهم 

�ملطروحة لالكتتاب.
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

2.     عو�مل �ملخاطرة

�إ�سافة �إىل �ملعلومات �الأخرى �لو�ردة يف هذه �لن�سرة، ينبغي على كل م�ستثمر حمتمل �أن يدر�س بعناية كافة عو�مل �ملخاطرة �ملحددة �أدناه، قبل �تخاذ �أي 

قر�ر باالإ�ستثمار �أو عدم �الإ�ستثمار يف �الأ�سهم �جلديدة �ملطروحة لالكتتاب. علما باأن عو�مل �ملخاطرة �ملو�سحة �أدناه ال ت�سمل جميع �ملخاطر �لتي ميكن �أن 

تو�جهها �ل�سركة، بل �إنه من �ملمكن وجود خماطر �إ�سافية، لي�ست معلومة لل�سركة يف �لوقت �حلايل �أو �أن �ل�سركة تعتقد باأنها غري جوهرية، غري �أنه من �ساأن 

تلك �ملخاطر �أن تعيق عمليات �ل�سركة فيما لو حتققت.

قد يتاأثر ن�ساط �ل�سركة وتوقعاتها �مل�ستقبلية ومركزها �ملايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها �لنقدية ب�سورة �سلبية وجوهرية يف حال حتقق �أي من �ملخاطر 

�لتالية �لتي تعتقد �إد�رة �ل�سركة حاليًا باأنها جوهرية، �أو �أي خماطر �أخرى مل حتددها �ل�سركة �أو ال تعترب حاليًا باأنها جوهرية. وقد ينخف�س �سعر �الأ�سهم 

�جلديدة �ملطروحة لالكتتاب ب�سكل جوهري ب�سبب حدوث �أو حتقق �أي من هذه �ملخاطر �أو غريها، مما قد يت�سبب يف خ�سائر �مل�ستثمرين الإ�ستثمار�تهم 

ب�سكل جزئي �أو كلي. كما �أن هناك عدد من �لعو�مل خارج نطاق �سيطرة �ل�سركة ميكن �أن توؤثر على �أد�ئها مبا يف ذلك �أحو�ل �أ�سو�ق �الأ�سهم �ملحلية و�لعاملية. 

ويتعني على �مل�ستثمرين �ملحتملني �أن يدركو� �أن �سعر �الأ�سهم قد ينخف�س وقد يرتفع �أي�سا. وحتتوي ن�سرة �الإ�سد�ر هذه كذلك على �إفاد�ت م�ستقبلية تنطوي 

على خماطر وعدم يقني. وقد تختلف �لنتائج �لفعلية ب�سكل ملمو�س عن  تلك �ملتوقعة يف �الإفاد�ت �مل�ستقبلية نتيجة لعو�مل معينة مبا يف ذلك �ملخاطر �لتي 

تو�جهها �ل�سركة و�ملو�سحة �أدناه ويف �أماكن �أخرى من هذه �لن�سرة. 

1. 2      �ملخاطر �ملتعلقة بعمليات �ل�سركة

كفاية الحتياطيات

�أن  بالتاأمني عليها. ويتوقع  �ل�سركة  �لتي تقوم  �لقيام ب�سكل �سحيح بتقدير �ملخاطر �ملرتبطة باالأعمال  �ل�سركة على مدى قدرة �الإد�رة على  يعتمد جناح 

تكّون �ل�سركة �حتياطيات كخ�سوم يف قائمة �ملركز �ملايل. ويتوقع �أن متثل هذه �الحتياطيات تقدير�ت للمبالغ �ملطلوبة لتغطية �خل�سائر �ملبّلغ عنها وكذلك 

�خل�سائر غري �ملبلغ عنها وح�ساب م�ساريف ت�سوية �خل�سائر ذ�ت �لعالقة. وال متثل تلك �الحتياطيات �خلا�سة باخل�سائر ح�سابا دقيقا للخ�سوم، بل هي 

تقدير�ت للت�سويات �لنهائية للمطالبات و�إد�رتها. وت�ستند هذه �لتقدير�ت �إىل �لتوقعات �الكتو�رية و�الإح�سائية وعلى تقدير�ت �ل�سركة �ملبنية على �ملعلومات 

�إعادة �لنظر يف  �ملتاحة حاليًا، باالإ�سافة �إىل �لتقدير�ت �خلا�سة بالتوجهات �مل�ستقبلية فيما يتعلق مبدى �سدة �ملطالبات وتكر�رها وعو�مل �أخرى. ويتم 

تقدير�ت �حتياطيات �خل�سائر ب�سورة م�ستمرة. ولكن تعترب عملية حتديد م�ستوى منا�سب لالحتياطيات �ملتعلقة باخل�سائر بطبيعتها عملية غري موؤكدة 

وغري م�سمونة. 

�لعربية  �ململكة  �لتاأمني يف  �لكافية عن قطاع  �لبيانات  توفر  بعدم  �ملقرونة  و�ملعقدة،  �ل�سعبة  �لعمليات  �الحتياطيات من  قيمة  تقدير  لكون عملية  ونظر� 

�ل�سعودية، فاإنه من �ملحتمل �أن ال تتو�فق ح�سابات �الحتياطيات �لتقديرية مع �ملطالبات �لفعلية، وقد يتم تقديرها ب�سورة غري �سحيحة. ونتيجة لذلك قد 

ت�سبح �حتياطيات �ل�سركة يف �أي وقت غري مالئمة، فاإنه �إذ� ما جتاوزت �ملطالبات �لفعلية �حتياط �ل�سركة �خلا�س باخل�سائر ونفقات �خل�سارة، فقد ت�سطر 

�ل�سركة �إىل �لقيام بزيادة تلك �الحتياطيات. وهو ما قد يوؤدي �إىل زيادة يف �مل�ساريف و�لتكاليف وبالتايل �سينخف�س �سايف �لدخل وذلك �سيوؤثر تاأثري� �سلبيا 

على مركز �ل�سركة �ملايل ونتائج عملياتها.

ا 13.48% من �إجمايل �أ�سول  وبلغ �الحتياطي �لنظامي و�لنقدية و�سبه �لنقدية مًعا 10 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009م، وميثالن معًا �أي�سً

�ل�سركة.  وبذلك تعترب �ل�سركة باأنها كونت �حتياطات كافية ملو�جهة �ملخاطر �ملرتبطة باالأعمال �لتي تقوم �ل�سركة بالتاأمني عليها. )�لرجاء مر�جعة �لق�سم 

7-7 – �مليز�نية  »مركز �لنقدية«(   

خماطر اإعادة التاأمني

مبوجب �لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين ، فاإن على �ل�سركة �أن حتتفظ على �الأقل بن�سبة 30% من �الأق�ساط �ملكتتبة وتعيد �لتاأمني 

على 30% من �إجمايل �أق�ساطها يف د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية، وتلتزم �ل�سركة بهذه �ملتطلبات. �إن تو�فر ومقد�ر وتكاليف �إعادة �لتاأمني يخ�سع ل�سروط 

�ل�سوق �ل�سائدة و�لتي عادة ما تكون خارجة عن نطاق �سيطرة �ل�سركة. و�إن �لتذبذبات يف �سوق �إعادة �لتاأمني قد توؤدي �إىل زيادة هذه �لتكاليف وهو ما �سيوؤثر 

�سلبيا على ربحية �ل�سركة. عالوة على ذلك فاإنه �إذ� مل يقم معيد �لتاأمني لدى �ل�سركة بالوفاء بالتز�ماته، فقد يوؤدي ذلك �إىل زيادة تعر�س �ل�سركة للمخاطر 

و�لذي بدوره قد يوؤدي �إىل �آثار �سلبية ج�سيمة على �الأد�ء �ملايل لل�سركة وعالقاتها مع عمالئها وربحيتها. 

ويف حال عدم متكن �ل�سركة من �ملحافظة على �أو ��ستبد�ل ترتيبات �إعادة �لتاأمني، فاإنه من �ملمكن �إما �أن تزيد ن�سبة تعر�سها للمخاطر، �أو يف حال عدم 

رغبة �ل�سركة يف حتمل هذه �لزيادة يف تعر�سها للمخاطر، فاإنه �سيتعني على �ل�سركة  تخفي�س م�ستوى �لتز�ماتها �لتاأمينية. �إ�سافة �إىل ذلك فاإن �ل�سركة 

معر�سة ملخاطر �ئتمانية متعلقة مبعيدي �لتاأمني حيث �أن خماطر معيدي �لتاأمني ال تعفيها من �لتز�ماتها جتاه عمالئها �ملوؤمن عليهم. 
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ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

العتماد على املوظفني الرئي�سيني

يعتمد جناح �ل�سركة على قدرتها على ��ستقطاب موظفني موؤهلني و�ملحافظة عليهم، وكذلك على قدرة �الإد�رة �لعليا و�ملوظفني �لرئي�سيني �الآخرين على 

تنفيذ �إ�سرت�تيجية �أعمال �ل�سركة. �إن فقد�ن خدمات �أي ع�سو من �أع�ساء فريق �الإد�رة �لعليا �أو عدم قدرة �ل�سركة على ��ستقطاب و�الحتفاظ باأ�سخا�س 

�آخرين على نف�س �لكفاءة و�لتاأهيل قد يعيق تنفيذ �إ�سرت�تيجية �أعمال �ل�سركة، مما قد يوؤثر �سلبيا على ن�ساط �ل�سركة و�أعمالها. 

�سوء �سلوك املوظفني

�أنها ال ت�ستطيع �سمان عدم  �إال  �ل�سركة �سو�بط رقابة فاعلة و�إجر�ء�ت د�خلية متكنها من منع حدوث �سوء �سلوك من �ملوظفني،  على �لرغم من �تخاذ 

ح�سول حاالت �سوء �سلوك من �ملوظفني. وقد توؤدي تلك �حلاالت يف حال حدوثها �إىل خمالفة �لتعليمات و�الأنظمة و�لقو�عد �ملطبقة، مما قد يوجب �إيقاع 

جز�ء�ت �أو غر�مات �أو ن�سوء �لتز�مات مالية و/ �أو �إحلاق �ل�سرر ب�سمعة �ل�سركة. وقد حتدث مثل هذه �لظروف من �سوء �ل�سلوك يف �أي جمال من جماالت 

�الأعمال �لتي تقوم بها �ل�سركة، وقد ت�سمل ما يلي: 

   �إلز�م �ل�سركة مبعامالت مالية تزيد عن �حلدود �لتي مت و�سعها؛

   �سوء ��ستخد�م �ملعلومات �أو �إف�ساء �أ�سر�ر �ل�سركة؛

   �لتو�سية مبنتجات/خدمات غري منا�سبة؛

   �لتورط يف ن�سر معلومات م�سللة �أو معلومات خادعة �أو غريها من �ملعلومات غري �ملنا�سبة خالل توزيع �أو بيع وثائق �لتاأمني للعمالء؛ �أو

   عدم �الإلتز�م بالقو�عد �ملطبقة �أو بال�سو�بط و�الإجر�ء�ت �لد�خلية �ملعمول بها. 

و�سيكون حلدوث �أي نوع من �أنو�ع �سوء �ل�سلوك �ملذكورة �أعاله من قبل �ملوظفني �آثاره �ل�سلبية �مللمو�سة على �أعمال �ل�سركة. 

خماطر تكنولوجية

�أن  �نقطاع. ورغم  �ملحدد دون  �لوقت  �ملعامالت يف  �لتكنولوجيا على معاجلة عدد كبري من  �أنظمة  �مل�ستقبلية على قدرة  �ل�سركة وخططها  �أعمال  تعتمد 

�ل�سركة قامت ببناء �أنظمة وو�سع �إجر�ء�ت للتخفيف من حاالت ف�سل هذه �الأنظمة، فاإنه ال يز�ل هناك �إمكانية حلدوث عطل كامل �أو جزئي الأنظمة تقنية 

�ملعلومات �أو �أنظمة �الت�ساالت. ويف حال حدوث �أي توقف يف ��ستخد�م �أنظمة �لتكنولوجيا لدى �ل�سركة، فاإن ذلك �سيوؤدي �إىل حرمان �ل�سركة من �لت�سغيل 

�الآيل الأن�سطة �الكتتاب و�إ�سد�ر وثائق �لتاأمني و�إد�رة �ملطالبات. وال ميكن �سمان عدم تاأثر �أن�سطة �ل�سركة تاأثر� �سلبيا يف حال حدوث خلل جزئي �أو كلي 

يف �أنظمتها �ملعلوماتية �أو �أنظمة �الت�ساالت. وميكن �أن يح�سل ذلك ب�سبب حدوث �أخطاء يف �لرب�مج  �أو �لتعر�س لفريو�سات �حلا�سب �الآيل �أو �أخطاء يف 

عملية �لتحويل نظر� لتحديث �الأنظمة �أو فقد�ن �لرت�خي�س �لتي يتم مبوجبها ��ستخد�م �لتقنيات �لرئي�سية. وقد حتتاج �ل�سركة �إىل ��ستعادة �أو معاجلة 

وثائق �لتاأمني و�ملطالبات �لتي لديها بطريقة يدوية وهو ما قد يوؤدي �إىل �نخفا�س يف م�ستوى فعاليتها و�لتاأثري �سلبيًا على حجم �أق�ساط �لتاأمني. باالإ�سافة 

�إىل ذلك فاإن حدوث �أعطال لفرت�ت طويلة يف �أنظمة تقنية �ملعلومات ميكن �أن يوؤدي �إىل خ�سارة عالقات �لعمل �ملوجودة و�ملحتملة �أو يوؤثر تاأثري� �سلبيا على 

ربحية �ل�سركة وعلى �آفاقها �مل�ستقبلية. 

م�سادر التمويل

تعتمد متطلبات ر�أ�س �ملال �مل�ستقبلية لدى �ل�سركة على عدد كبري من �لعو�مل، مبا فيها قدرتها على زيادة ح�ستها من �الأق�ساط �ملكتتبة وكذلك �أن يكون �سعر 

�الأق�ساط �لتي يتم �الكتتاب فيها و�الحتياطيات �لتي يتم تكوينها كافيا لتغطية �أية خ�سائر حمتملة. وقد حتتاج �ل�سركة �إىل �إيجاد م�سادر متويل جديدة عن 

طريق �القرت��س �أو  �إىل تقلي�س م�ستوى �لنمو لديها �أو تخفي�س قيمة �أ�سولها. وقد تكون �سروط و�أحكام �حل�سول على م�سادر متويل عن طريق �لقرو�س 

�أو زيادة ر�أ�س �ملال، يف حال توفر ذلك، غري منا�سبة وال تخدم م�سالح �ل�سركة وال تتما�سى مع خططها. ويف حالة �لتمويل عن طريق زيادة ر�أ�س �ملال، فقد 

يوؤدي ذلك �إىل تقلي�س ن�سبة ملكية �مل�ساهمني يف �ل�سركة. و�إذ� مل تتمكن �ل�سركة من �حل�سول على ر�أ�س �ملال �لكايف، فقد يتاأثر ن�ساطها ونتائج �أعمالها 

ومركزها �ملايل �سلبًا.

جتديد وثائق التاأمني املوجودة

�ن مدة وثائق �لتاأمني �لتي ت�سدرها �ل�سركة ب�سكل عام هي 12 �سهر�. �إذ� مل يكن جتديد وثائق �ل�سركة �لتاأمينية �ملوجودة �أ�ساًل �أو �إ�سد�ر وثائق �ل�سركة 

�لتاأمينية �مل�ستقبلية على �لنحو �ملتوقع، فقد يتاأثر م�ستوى �الأق�ساط �ملكتتبة �مل�ستقبلية و نتائج �أعمال �ل�سركة �مل�ستقبلية �سلبًا ب�سكل جوهري. 

اأحداث الكوارث الطبيعية غري املتوقعة )القوة القاهرة(

ميكن �أن تتعر�س �ل�سركة  خل�سائر من جر�ء �لكو�رث �ملختلفة �لطبيعية وغري �لطبيعية، و�لتي ال ميكن �لتنبوؤ �أ�سال بوقت حدوثها ومدى �سدتها. ونظر� 

ل�سعوبة �لتنبوؤ مبثل هذه �حلو�دث، فقد يوؤدي ذلك �إىل �ملبالغة يف �لتقدير، وذلك على �لرغم من �أن �ل�سركة �ستحمي نف�سها جزئيا من مثل هذه �الأحد�ث 

�لكارثية من خالل خطط �إعادة تاأمني �ساملة. ولكن على �أية حال، قد تظل �ل�سركة خالل فرتة �لتخطيط معر�سة ملثل هذه �حلو�دث غري �ملتوقعة. ويعتمد 

حتديد مدى �خل�سائر �لناجمة عن �لكو�رث على �إجمايل مبلغ �لتعر�س �ملوؤمن عليه يف �ملنطقة �ملنكوبة �أو �مل�سابة و�سدة هذه �حلادثة. وميكن �أن تت�سبب 

�لكو�رث يف خ�سائر يف �ملمتلكات وحدوث �إ�سابات. وميكن �أن تت�سبب �ملطالبات �ملتعلقة بالكو�رث  يف �سرعة �لتاأثري على �لنتائج �ملالية لل�سركة الأي ربع �سنة 

مالية �أو لل�سنة كاملة، و�إن ح�سول حو�دث كارثية �سديدة ميكن �أن يوؤثر �سلبا وب�سكل جوهري على �الأو�ساع �ملالية لل�سركة ونتائج عملياتها. 
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

البيانات امل�ستقبلية

�إن بع�س �لبيانات �لو�ردة يف هذه �لن�سرة ت�سكل بيانات م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانا ملا �سيكون عليه �الأد�ء م�ستقبال. وتنطوي تلك �لبيانات �مل�ستقبلية على 

خماطر معلومة وغري معلومة وعو�مل �أخرى قد توؤثر على �لنتائج �لفعلية وبالتايل على �أد�ء �ل�سركة و�إجناز�تها، وهناك �لعديد من �لعو�مل �لتي قد توؤثر يف 

�الأد�ء �لفعلي �أو �الإجناز�ت �أو �لنتائج �لتي حتققها �ل�سركة وتوؤدي �إىل �ختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعا �سر�حة �أو �سمنيا يف �لبيانات �ملذكورة. وفيما 

لو حتقق �أي و�حد �أو �أكرث من هذه �ملخاطر �أو �الأمور غري �ملتيقنة �أو ثبت عدم �سحة �أو دقة �أي من �الفرت��سات �لتي مت �العتماد عليها، فاإن �لنتائج �لفعلية 

قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك �ملو�سحة يف هذه �لن�سرة. 

خماطر الت�سنيف

تقوم بع�س وكاالت �لت�سنيف �لعاملية مثل »�ستاند�رد �آند بورز« بت�سنيف �سركات �لتاأمني و�خلدمات �ملالية ب�سكل دوري من حيث قوة و�سعها �ملايل وقد تعطي 

يف هذ� �الإطار بع�س توقعاتها �مل�ستقبلية. وال يعترب هذ� �لت�سنيف ت�سنيفا الأ�سهم �الكتتاب �أو تزكية لالإ�ستثمار يف �أي من �ل�سركات �لتي يجري ت�سنيفها. 

�إال �أن ثقة �لعميل قد تتاأثر تبعا لتغيري هذ� �لت�سنيف، وال يوجد هناك �أي �سمان باأن �ل�سركة �ستكون قادرة على حتقيق �أو �ملحافظة على ت�سنيف مرتفع 

لقوة مركزها �ملايل. كما �أن �أي تخفي�س يف ت�سنيف قوة �ملركز �ملايل لل�سركة يف �مل�ستقبل، �أو �أي �نخفا�س كبري يف ن�سبة هام�س �ملالئمة )�لقدرة على �لوفاء 

بالدين( قد يكون له تاأثري�ت �سلبية على �أعمال �ل�سركة الأن حدوث مثل ذلك �سيوؤدي من بني �أ�سياء �أخرى �إىل:

   �إحلاق �ل�سرر بالعالقة مع �لد�ئنني و�الأطر�ف �ملقابلة وموزعي �ملنتجات؛

   وزيادة عدد �الإلغاء�ت لوثائق �لتاأمني و��سرتد�د �أر�سدتها؛

   و�لتاأثري �سلبا على مبيعات �ملنتجات �جلديدة. 

القدرة على حتقيق العوائد الإ�ستثمارية

يعتمد �أد�ء �سركات �لتاأمني �إىل حد ما على �أد�ء �ملحفظة �الإ�ستثمارية لل�سركة. وقد تخ�سع نتائج �الإ�ستثمار ملجموعة من �ملخاطر �الإ�ستثمارية �لتي ت�سمل 

�ملخاطر �ملتعلقة بالظروف �القت�سادية �لعامة وتقلبات �ل�سوق وتقلبات �أ�سعار �لفائدة وخماطر �ل�سيولة و�الئتمان وخماطر عدم �لقدرة على �سد�د �لديون. 

فاإذ� مل تتمكن �ل�سركة من �ملالئمة بني حمفظتها �الإ�ستثمارية و�لتز�ماتها، فاإنها قد ت�سطر �إىل ت�سييل �إ�ستثمار�تها يف بع�س �الأوقات باأ�سعار غري مف�سلة، 

مما قد يكون له �أثر �سلبي على �لو�سع �ملايل لل�سركة ونتائج عملياتها. كما تخ�سع �ملحفظة �الإ�ستثمارية �أي�سا لقيود تنظيمية، وعدم توفر منتجات مالية 

على  �لعائد  تقليل  �إىل  بدوره  يوؤدي  �أن  �لذي ميكن  �الأمر  �ملختلفة،  �الأ�سول  فئات  �لتنوع يف  نطاق  من  تقلل  �أن  و�لتي ميكن  �ملالية،  �مل�ستقات  مثل  معينة، 

�الإ�ستثمار. وتتطلب �إد�رة هذه �الإ�ستثمار�ت نظاًما �إد�رًيا فعااًل وقدرة عالية على �ختيار جودة هذه �الإ�ستثمار�ت وتنوعها وقد يوؤدي عدم قدرة �ل�سركة على 

تنويع هذه �الإ�ستثمار�ت �إىل �لتاأثري على ربحيتها و�أد�ئها �ملايل. 

�إن �ل�سركة حتافظ على تنوع حمفظتها �الإ�ستثمارية، وقد قامت موؤخر� ب�سحب �إ�ستثمار�ت من �ثنني من �ل�سناديق �الإ�ستثمارية الإعادة �إ�ستثمار جزء منها 

يف �ل�سكوك. 

التقا�سي والدعاوي القانونية

�سمن �سياق �الأعمال �العتيادية، مت تقدمي مطالبات تتعلق بعمليات �ل�سركة �لتاأمينية وتتعلق باأحكام �لتغطية �أو �ملطالبات. وقد توؤثر هذه �ملطالبات ب�سكل 

جوهري على �سمعة �ل�سركة ومركزها �ملايل. وال ت�ستطيع �ل�سركة �لتنبوؤ بنتيجة �أي �إجر�ء �أو نتائج �لتحقيق يف �أية دعوى ق�سائية يف حال حدوثها. وال ت�ستطيع 

�ل�سركة �أن ت�سمن باأن هذ� �الإجر�ء �أو �لتحقيق �أو �ملر�جعة �أو �لتقا�سي �أو �لتغيري يف �ل�سيا�سات و�ملمار�سات �لت�سغيلية  لن يوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على 

نتائج �ل�سركة وو�سعها �ملايل. علما �أن �ل�سركة لي�ست حاليًا طرفا يف �أي دعاوى �أو مطالبات ق�سائية و�لتي قد يكون لها �أثر �سلبي جوهري على ن�ساطها �أو 

و�سعها �ملايل. )�لرجاء مر�جعة �لق�سم 8- 10 »�ملطالبات«( ملزيد من �ملعلومات.  

عدم القدرة على تطوير و تو�سيع اأعمال ال�سركة

تتمثل �إ�سرت�تيجية تطوير �أعمال �ل�سركة من بني جماالت �أخرى  يف تاأ�سي�س وتطوير �أعمال �لتاأمني �لطبي يف �ململكة. وعلى �لرغم من �أن قدرة �ل�سركة على 

تنفيذ هذه �الإ�سرت�تيجية تعتمد على وجود �إد�رة موؤهلة، �إال �أن هناك �لعديد من �لعو�مل �الأخرى خارج نطاق �سيطرة �ل�سركة، ومن ذلك �الأنظمة و�للو�ئح 

و�الإجر�ء�ت �لتنظيمية �لتي يتحتم على �ل�سركة �الإلتز�م بها باالإ�سافة �إىل عو�مل �ملناف�سة. وال يوجد تاأكيد باأن تنجح �ل�سركة يف تاأ�سي�س �أو تطوير ن�ساط 

�لتاأمني �ل�سحي على �لوجه �ملطلوب �أو �أن تكون نتائج عملياتها �لت�سغيلية مربحة. 

ال�سعودة 

تو��سل �ل�سركة  �إتباع �سيا�سة �ل�سعودة يف خطة �لتوظيف لديها �سعيا منها  �إىل حتقيق �الإلتز�م �لكامل باأنظمة �ل�سعودة �ملطبقة يف �ململكة. وحيث �أن لدى 

�ل�سركة حاليًا ما يزيد عن 320 موظفا، فاإنه يتعني عليها مبوجب �لتعميم �ل�سادر من وز�رة �لعمل بتاريخ 1423/6/1هـ، �أن تكون ن�سبة 50% من �إجمايل 

عدد �ملوظفني لديها من �ل�سعوديني خالل �سنتني من تاريخ تاأ�سي�س �ل�سركة. حيث بلغت ن�سبة �ل�سعودة يف �ل�سركة 63% من �إجمايل عدد �ملوظفني كما يف 

31 دي�سمرب 2009م. 
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ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

�إن �إخفاق �ل�سركة يف تلبية متطلبات �ل�سعودة ميكن �أن يعر�سها لبع�س �أو لكل �لعقوبات �لتالية: 

   تعليق طلبات �ساحب �لعمل للح�سول على تاأ�سري�ت عمل ال�ستقد�م موظفني. 

   تعليق طلبات �ساحب �لعمل بنقل كفالة موظف جديد �أو حمتمل. 

   ��ستثناء �ل�سركة من �ملناق�سات �لتي تطرحها �حلكومة �ل�سعودية لتنفيذ م�ساريعها.

   حرمان �ل�سركة من �لقرو�س �لتي متنحها �حلكومة �ل�سعودية. 

ويف حال تطبيق �أي من �لعقوبات �ملذكورة �أعاله فقد يوؤدي ذلك �إىل �لتاأثري �سلبيا على �أعمال �ل�سركة و�آفاقها �مل�ستقبلية. 

2. 2     �ملخاطر �ملتعلقة بال�سوق و�لبيئة �لت�سريعية

الأنظمة واللوائح

يتم تنظيم عمليات تاأمني �ل�سركة من قبل موؤ�س�سة �لنقد وينطبق عليها نظام �ل�سركات كما تخ�سع لالأنظمة �لتي تنظم كافة نو�حي �أعمال �لتاأمني مبا يف 

ذلك نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية. وحتدد تلك �الأنظمة و�للو�ئح خطوط �لتاأمني �ملرخ�سة ومتطلبات ر�أ�س �ملال و�لفائ�س و�أنو�ع 

ومبالغ �الإ�ستثمار�ت وحدود �الأق�ساط �ملكتتبة وممار�سات �لن�ساط ومنوذج وثيقة �لتاأمني و�ملمار�سات �ملتعلقة باملطالبات وكفاية  �الحتياطيات و�لعديد من 

�لعو�مل �ملالية وغري �ملالية �الأخرى �ملتعلقة بن�ساط �أعمال �سركات �لتاأمني. 

تخ�سع �الأنظمة و�للو�ئح �ملنظمة لقطاع �لتاأمني للتغيري من وقت الآخر من قبل �جلهات �ملخت�سة مبا يف ذلك موؤ�س�سة �لنقد و�لتي قد توؤدي �إىل �حلد من 

قدرة �ل�سركة على �ال�ستجابة للمتغري�ت �لتي حتدث يف �ل�سوق، وقد يتطلب ذلك �أن تقوم �ل�سركة بتحمل تكاليف �إ�سافية ل�سمان �الإلتز�م بتلك �الأنظمة. وقد 

يكون ملتطلبات �لتقيد بالتغيري تاأثري�ت �سلبية وجوهرية على ن�ساط �ل�سركة ومركزها �ملايل ونتائج عملياتها. ويف حال عدم �لتز�م �ل�سركة بهذه �الأنظمة، 

فقد تتعر�س لعقوبات ت�سمل فر�س �لغر�مات وتعليق ن�ساطها �أو �سحب �لرتخي�س �ملمنوح لها ملز�ولة ن�ساط �لتاأمني.

�سحب الرتخي�س 

لقد متت �ملو�فقة على تاأ�سي�س �ل�سركة بناًء على �سروط معينة قامت �أو �ستقوم �ل�سركة با�ستيفائها يف �مل�ستقبل. وتن�س �للو�ئح �لتي تطبقها موؤ�س�سة �لنقد 

على �أن ملوؤ�س�سة �لنقد حق �سحب ترخي�س �ل�سركة يف عدة حاالت هي:

   �إذ� مل ميار�س �لن�ساط �ملرخ�س له خالل �ستة �أ�سهر من تاريخ �لرتخي�س.

   �إذ� مل حترتم �ل�سركة متطلبات �لنظام �أو �لالئحة.

   �إذ� تبني ملوؤ�س�سة �لنقد �أن �مل�ساهمون �ملوؤ�س�سون قد تعمدو� تزويدهم مبعلومات �أو بيانات غري �سحيحة.

   �إذ� تبني ملوؤ�س�سة �لنقد �أن حقوق �ملوؤمن لهم �أو �مل�ستفيدين �أو �مل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة �لتي ميار�س بها ن�ساط �ل�سركة.

   �إذ� �أفل�ست �ل�سركة مما يجعلها غري قادرة على �لوفاء بالتز�ماتها.

   �إذ� مار�ست �ل�سركة �لن�ساط باأ�سلوب متعمد للن�سب و�الحتيال.

   �إذ� �نخف�س ر�أ�س �ملال عن �حلد �الأدنى �ملقرر �أو مل توؤمن �ل�سركة هذ� �حلد �الأدنى.

   �إذ� �نخف�س �لن�ساط �لتاأميني يف فروع �لتاأمني �إىل �مل�ستوى �لذي تعتربه موؤ�س�سة �لنقد �أنه عدم فعال للت�سغيل و�لعمل.

   �إذ� رف�ست �ل�سركة �أو تاأخرت بدفع مبالغ �ملطالبات �مل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.

   �إذ� منعت �ل�سركة موؤ�س�سة �لنقد من تفتي�س �ل�سركة �أو رف�ست �أن تقدم لها �حل�سابات �أو �ل�سجالت �أو �مللفات �ملطلوبة لغر�س فح�سها.  

   �إذ� �متنعت �ل�سركة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر �سدها يف �أي من �ملنازعات �لتاأمينية.

تنوي  �ل�سركة �الإلتز�م بكافة �ل�سو�بط و�لقو�نني �لنظامية �ل�سادرة عن موؤ�س�سة �لنقد و�جلهات �لتنظيمية �الأخرى ذ�ت �لعالقة بن�ساط �ل�سركة �إال �أن 

عدم قدرة �ل�سركة على �لوفاء بهذه �ملتطلبات من دون ق�سد قد يرتتب عليه �سحب �لرتخي�س ونقل حملة وثائقها �إىل من�ساأة �أخرى مرخ�س لها يختارها 

�مل�ستفيدون بعد �أخذ مو�فقة كتابية م�سبقة من موؤ�س�سة �لنقد وحتت �إ�سر�فها.

�سيا�سات مراقبة املخاطر

فيما يتعلق باأية تعليمات �أو توجيهات ت�سدرها موؤ�س�سة �لنقد، تقوم �ل�سركة با�ستخد�م كافة �ل�سبل �ل�سرورية الإد�رة �ملخاطر �ملتعلقة باأعمالها. ويف هذ� 

�ملخاطر  لتوقع  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �لتاأمني يف  �ملتوفرة عن قطاع  �ملعلومات �خلارجية  �إىل  باالإ�سافة  �لذ�تية  �إمكانياتها  �ل�سركة على  تعتمد  �ل�ساأن، 

�مل�ستقبلية. ومثل هذه �لتوقعات �أو �ملعلومات قد تكون غري دقيقة �أو غري كاملة �أو غري حمدثة، ومن �ملحتمل �أنه مل يتم تقييمها ب�سكل �سحيح نظر� ملحدودية 

�ملعلومات �ملتوفرة يف �ل�سوق �ل�سعودية. لذلك، فاإن �ل�سيا�سات �لتي يتم �إعد�دها الإد�رة ومر�قبة �ملخاطر قد ت�سبح قدمية ونتيجة لذلك قد تتعر�س �ل�سركة 

ملخاطر �أخرى متنوعة. 

متطلبات املالئمة 

�ل�سركة  مالئمة  م�ستوى  ويتاأثر  �ملالئمة.  م�ستوى  من  �الأدنى  باحلد  حتتفظ  �أن  �لتاأمني  متار�س  �لتي  �ل�سركات  على  يجب  �لنقد،  موؤ�س�سة  �أنظمة  ح�سب 

�الحتياطيات  بتحديد  �ملتعلقة  وباالأنظمة  �ملباعة  �لتاأمني  وثائق  بحجم  تتاأثر  بدورها  و�لتي  بها  �الحتفاظ  �ل�سركة  على  يتحتم  �لتي  �لفنية  باالحتياطيات 
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�لنظامية. كما يتاأثر م�ستوى �ملالئمة بعدد من �لعو�مل �الأخرى مبا يف ذلك هام�س ربح �ملنتجات و�لعائد على �الإ�ستثمار�ت وحجم �الأق�ساط �ملكتتبة وتكلفة 

�ال�ستحو�ذ. و�إذ� ��ستمرت �ل�سركة يف �لنمو �ملطرد، �أو �إذ� ز�د م�ستوى �ملالئمة �ملطلوب م�ستقبال، فقد يتحتم على �ل�سركة �أن تزيد ر�أ�س مالها كي ت�ستطيع 

�لوفاء مبتطلبات �ملالئمة مما قد يوؤثر على ن�سبة متلك �مل�ساهمني. و�إذ� مل تتمكن �ل�سركة من زيادة ر�أ�س مالها، فقد يجربها ذلك على �حلد من �لنمو 

يف �أن�سطة �أعمالها، كما قد ال تتمكن من توزيع �أية �أرباح. �إن هدف �ل�سركة �لرئي�سي من زيادة ر�أ�س مالها هو بهدف حتقيق �حلد �الأدنى ملتطلبات �ملالئمة  

�ملالية �ملن�سو�س عليها يف �لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين وال�سيما �ملو�د 48 و 66 و�ملادة 67 و�لتي تعني ب�سركات �لتاأمني �لتي 

تز�ول �أعمال �لتاأمني �لعام و�ل�سحي و�حلماية و�الإدخار.)�لرجاء مر�جعة �لق�سم 6 »��ستخد�م متح�سالت �الكتتاب«(.  

املوافقة على اإ�سدار وثائق التاأمني

�لعربية  �ململكة  �لتاأمني يف  وثائق  �إ�سد�ر  تتمكن من  بها حتى  �لتاأمني �خلا�سة  وثائق  كل  على  �لنقد  موؤ�س�سة  مو�فقة  على  �ل�سركة �حل�سول  على  يتوجب 

�ل�سعودية. وبالن�سبة لبع�س �ملنتجات �لتي تقدمها، ح�سلت �ل�سركة فقط على مو�فقات موؤقتة من موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي. و�أي تاأخري�ت نظامية 

فيما يتعلق بعملية �حل�سول على �ملو�فقة قد يوؤدي �إىل ح�سول تاأخري كبري يف قدرة �ل�سركة على حتقيق مبالغ كبرية من �الإير�د�ت. 

متطلبات اإ�سدار التقارير

يجب على �ل�سركة �أن تلتزم مبتطلبات تقدمي �لتقارير �لدورية مبا يف ذلك متطلبات موؤ�س�سة �لنقد وهيئة �ل�سوق �ملالية وجمل�س �ل�سمان �ل�سحي �لتعاوين. 

وعلى �سبيل �ملثال، يجب على �ل�سركة �أن تقوم وب�سكل دوري بتزويد موؤ�س�سة �لنقد بقو�ئم مالية وتقارير �سنوية يتم �إعد�دها وفقا لالأ�س�س �ملحا�سبية �لنظامية 

يف �ململكة باالإ�سافة �إىل معلومات تتعلق بن�ساط �ل�سركة، وهيكل ر�أ�س �ملال، و�مللكية، و�لو�سع �ملايل. وقد تتعر�س �ل�سركة �إىل �مل�ساءلة مبا يف ذلك تعر�سها 

للعقوبات �أو �لغر�مات �إذ� �ت�سح من وجهة نظر موؤ�س�سة �لنقد وهيئة �ل�سوق �ملالية وجمل�س �ل�سمان �ل�سحي �لتعاوين �أنها مل تقم باالإلتز�م باالأنظمة و�للو�ئح 

ذ�ت �ل�سلة. وفيما لو حدث ذلك فقد تتاأثر �سلبًا قدرة �ل�سركة على مو��سلة �أعمالها مما قد يوؤثر �سلبيا على نتائج �أعمال �ل�سركة. 

البيئة التناف�سية

يف نهاية �سهر فرب�ير من �لعام 2010م، بلغ عدد �سركات �لتاأمني �ملدرجة يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية 28 �سركة، �إ�سافة  �إىل ذلك ح�سلت 3 �سركات تاأمني 

على �ملو�فقة من جمل�س �لوزر�ء على �لرتخي�س بتاأ�سي�سها.

و�سيعتمد �لو�سع �لتناف�سي لل�سركة على �لعديد من �لعو�مل �لتي ت�سمل قوة مركزها �ملايل و�لنطاق �جلغر�يف الأعمالها، وعالقة �لعمل �لتي تربطها بعمالئها 

وحجم �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة، و�أحكام و�سروط وثائق �لتاأمني �ل�سادرة، و�خلدمات و�ملنتجات �ملقدمة مبا يف ذلك قدرة �ل�سركة على ت�سميم بر�مج تاأمني 

وفقا حلاجات �لعمالء، وكذلك �سرعة �سد�د �ملطالبات، وخربة وكفاءة �ملوظفني ومدى �لتو�جد يف �ل�سوق �ملحلي. �إن �لزيادة �حلادة يف �ملناف�سة قد توؤدي 

�إىل �نخفا�س �سعر �الأق�ساط �ملكتتبة وكذلك زيادة �أحكام و�سروط وثائق �لتاأمني �لتي تزيد  عن �أعباء �سركات �لتاأمني، مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري 

على منو �ل�سركة وربحيتها وح�ستها يف �ل�سوق. 

املخاطر املتعلقة بالظروف القت�سادية والقطاعية 

نظر� مل�ساهمة قطاع �لنفط �لكبرية يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل للمملكة، فاإن �أي تذبذبات يف �أ�سعار �لنفط �سيكون لها تاأثري مبا�سر على �لتمويل �حلكومي وهو 

ما �سينعك�س تاأثريه �سمن حدود متفاوتة على جميع �لقطاعات �القت�سادية مبا فيها قطاع �لتاأمني. ويعتمد �أد�ء �ل�سركة على �لظروف �القت�سادية �لعاملية 

�لتي توؤثر على �قت�ساد �ململكة �لعربية �ل�سعودية. و�إن �أي تغيري�ت يف �لظروف �القت�سادية ميكن �أن توؤثر على �لنتائج �ملالية لل�سركة من خالل تاأثريها على 

ظروف �ل�سوق و�إير�د�ت �الإ�ستثمار ومن خالل �لتغيري�ت �لتي تطر�أ على طلب �لعمالء على منتجات وخدمات �ل�سركة. وال ت�ستطيع �ل�سركة �أن تتنباأ مبدى 

�لتاأثري �لذي �ستحدثه هذه �لظروف �القت�سادية و�لقطاعية على عملياتها. 

توفر خدمات الرعاية ال�سحية واأ�سعارها

�أبرمت �ل�سركة عددً� من �لعقود وتعتزم �أي�سا �لدخول يف �لعديد من �لعقود مع مقدمي خدمات �لرعاية �ل�سحية بهدف تقدمي �لرعاية �ل�سحية حلاملي 

وثائق �لتاأمني. ونتيجة لذلك فاإن �أي تاأخري �أو �نقطاع �أو تغيري يف �سروط و�أحكام تلك �لعقود �جلارية كالتغيري يف �الأ�سعار �أو �لتوقف عن تقدمي �خلدمات 

للمر�سى قد يوؤثر �سلبيا على �أعمال �ل�سركة ونتائج �أعمالها وتدفقاتها �لنقدية. 

ع�سوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية

�ن�سمت �ململكة �لعربية �ل�سعودية �إىل منظمة �لتجارة �لعاملية يف �سهر دي�سمرب من �لعام 2005م. وقد �أدى هذ� �لتطور �إىل حدوث تغيري�ت كبرية يف �لقو�عد 

�ملتعلقة بدخول �ل�سوق و�أنظمة �ال�ستري�د و�لت�سدير وغري ذلك من �الأنظمة �الإد�رية، و�لتي ت�سمل عددً� من �لتغيري�ت �لتي �أثرت يف �سوق قطاع �لتاأمني. 

وحيث �أن �ململكة قد �أ�سبحت ع�سوً� يف منظمة �لتجارة �لعاملية فهذ� يعني �أن عليها �الإلتز�م باأنظمة هذه �ملنظمة �لتي تق�سي بفتح �ملجال �أمام �ل�سركات 

�لعاملية للمناف�سة يف خمتلف �لقطاعات. لذلك، فاإنه من �ملتوقع جد� �أن يو�جه قطاع �لتاأمني مناف�سة قوية من �سركة �لتاأمني �لعاملية. وحتى تك�سب �ل�سركة 

وحتافظ على ح�سة معقولة يف �ل�سوق �لذي تعمل فيه، فاإنه يتعني عليها �أن تكون يف غاية �لفعالية يف �سبيل جذب عمالء من خالل �العتماد على حمالت 

�أن تتحمل �ل�سركة تكاليف عالية يف عملياتها مما قد يت�سبب يف �لتاأثري �سلبيا على �إجمايل  ت�سويق وتوفري خدمات مميزة لعمالئها. وقد ينتج عن ذلك 

ربحيها.
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3. 2     �ملخاطر �ملتعلقة باالأ�سهم �ملطروحة

التذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم

قد ال يكون �سعر �سهم �ل�سركة م�ستقرً� وقد يتعر�س لدرجة كبرية من �لتذبذب ب�سبب �لعديد من �لعو�مل �لتي ت�سمل دون �حل�سر ظروف �ل�سوق �ملتعلقة 

باالأ�سهم، و�أي تغيري�ت تنظيمية يف هذ� �لقطاع، وتدهور نتائج �أعمال �ل�سركة، وعدم �لقدرة على تنفيذ �خلطط �مل�ستقبلية، ودخول �سركات مناف�سة جديدة 

و�مل�ساربة على عمليات �ل�سركة، ولي�س هنالك �أي �سمان لزيادة قيمة �الأ�سهم �جلديدة فور �إدر�جها يف �سوق �الأ�سهم.

توزيع الأرباح

يعتمد قر�ر �ل�سركة ب�ساأن توزيع �الأرباح م�ستقبال على عدة عو�مل منها حتقيق �الأرباح م�ستقبال و�ملوقف �ملايل ومتطلبات ر�أ�س �ملال، و�حتياطيات �الأرباح 

�لقابلة للتوزيع وحدود �الئتمان �ملتاحة لل�سركة باالإ�سافة �إىل �لو�سع �القت�سادي �لعام، وغريها من �لعو�مل �لتي قد ير�ها جمل�س �الإد�رة مهمة من وقت 

الآخر. وعلى �لرغم من �أن �ل�سركة تعتزم �لقيام بتوزيع �أرباح �سنوية على حملة �أ�سهمها، �إال �أنها ال ت�سمن �أنه �سيتم توزيع �الأرباح فعليا يف �أية �سنة معينة 

م�ستقبال.  كما يخ�سع دفع �ل�سركة ملثل هذه �الأرباح لبع�س �لقيود �لو�ردة يف �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة و�الأنظمة �الأخرى ذ�ت �لعالقة. 

ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني

�إن �مل�ساهمني �لذين ميلكون عددً� كبريً� من �أ�سهم �ل�سركة �سيكون باإمكانهم جمتمعني �ل�سيطرة على �لنو�حي �لتي تتطلب مو�فقة �مل�ساهمني مبا يف ذلك 

عمليات �لدمج و�ال�ستحو�ذ، وبيع �الأ�سول، و�نتخاب جمل�س �الإد�رة، ومنع �أو �إحد�ث �أي تغيري يف �ل�سركة، و�إ�سد�ر �أو عدم �إ�سد�ر �أ�سهم �إ�سافية. وبناًء على 

ذلك، ميكن للم�ساهمني �ملوؤ�س�سني ممار�سة هذه �ل�سيطرة ب�سورة توؤثر ب�سكٍل كبري على �أعمال �ل�سركة وو�سعها �ملايل ونتائج عملياتها.

انتهاء فرتة حظر بيع الأ�سهم

�ل�سركة وذلك ملدة ثالث �سنو�ت مالية كاملة، كل �سنة منها ال تقل عن  �أ�سهمهم يف  �ملوؤ�س�سون لفرتة حظر مل ي�سمح لهم خاللها ببيع  خ�سع �مل�ساهمون 

12 �سهر� )»فرتة �حلظر«(. و�سوف تنتهي فرتة �حلظر هذه عند �نق�ساء ثالث �سنو�ت مالية من تاريخ �إدر�ج �أ�سهم �ل�سركة يف تد�ول. لذلك �إذ� �أقدم 

�مل�ساهمون على بيع كميات كبرية من �أ�سهمهم بعد �نتهاء فرتة �حلظر، �أو حتى لو �أ�سبح هناك توقعات باأنه �سيح�سل مثل هذ� �لبيع، فقد يوؤدي ذلك �إىل 

�لتاأثري �سلبيا على �سعر �سهم �ل�سركة يف �ل�سوق. 

3.     نظرة عامة على �سوق �لتاأمني

مت ��ستخال�س �ملعلومات �ملتعلقة بقطاع �لتاأمني و�لبيانات �الأخرى �ملتعلقة بال�سوق يف ن�سرة �الإ�سد�ر هذه من م�سادر خمتلفة، ونعتقد �أن تلك �ملعلومات 

و�مل�سادر و�لتقدير�ت موثوقة، و�أن �ل�سركة بذلت جمهودً� معقواًل للتحقق من م�سادرها. وبينما ال يوجد لدى كاليون �ل�سعودي �لفرن�سي �ملحدودة �أو لدى 

م�ست�ساري �ل�سركة �أي �سبب لالعتقاد باأن �ملعلومات حول قطاع �لتاأمني و�لبيانات �الأخرى �ملتعلقة ب�سوق �لتاأمني ت�ستمل على �أخطاء جوهرية، �إال �أنه مل يتم 

�لتحقق من تلك �ملعلومات ب�سورة م�ستقلة، ولي�س هناك �أي �سمان ب�ساأن دقة و�كتمال �أي من هذه �ملعلومات.  وقد ��ستقيت هذه �ملعلومات ب�سكل رئي�سي من 

�مل�سادر �لعامة �لتالية:

3
 )www.sama.gov.sa( موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي   

)www.mof.gov.sa( وز�رة �ملالية   

4
   �أك�سكو خلدمات معلومات �لتاأمني  )AXCO( تاريخ )�بريل 2009( 

5
 )Credit Agricole Cheuvreux(  كريديت �أجريكول �سوفرو   

    متار�س موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي دور� هاما يف توطيد وتنمية �لنظام �ملايل �ل�سعودي. وكانت �إحدى �ملهام �الأوىل للموؤ�س�سة يف �ملرحلة �الأوىل من 

�إن�سائها تطوير و�إيجاد عملة �سعودية معتمدة. كما �أولت �ملوؤ�س�سة �هتماما« خا�سا« ل�سرورة وت�سجيع منو نظام م�سريف وطني. ومتثلت �أولويات �ملوؤ�س�سة 

�عتبار� من منت�سف �لثمانينات يف �أجر�ء �إ�سالحات يف �ل�سوق �ملالية. كما ت�ساعفت م�سوؤوليات �ملوؤ�س�سة عرب �ل�سنو�ت مع تطور ومنو �القت�ساد وتو�سع 

�ململكة  �حتياطيات  �إد�رة  �لتجارية،  �مل�سارف  مر�قبة  �حلكومة،  م�سرف  بعمل  و�لقيام  �لوطنية  �لعملة  �إ�سد�ر  �ىل  باالإ�سافة  لت�سمل  �ملايل،  �لنظام 

من �لنقد �الأجنبي، �إد�رة �ل�سيا�سة �لنقدية للمحافظة على ��ستقر�ر �الأ�سعار و�أ�سعار �ل�سرف، و مر�قبة �مل�سارف �لتجارية و�الإ�سر�ف على �سركات 

�لتاأمني.

   يف 1351/4/11هـ وبعد �سدور �الأمر �مللكي رقم 381 بتغيري ��سم وكالة �ملالية �لعامة �إىل وز�رة �ملالية، �أ�سبحت وز�رة �ملالية م�سئولة عن تنظيم وحفظ 

�أمو�ل �لدولة وجبايتها وتاأمني طرق و�رد�تها وم�سروفاتها و�ملرجع �لعام لعموم �ملاليات يف �ململكة �حلجازية �لنجدية وملحقاتها. ويف 1374/1/6هـ 

و�أ�سبحت من م�سوؤلياتها  31 بدمج وز�رة �القت�ساد ووز�رة �ملالية يف وز�رة و�حدة با�سم وز�رة �ملالية و�القت�ساد �لوطني.  �سدر �ملر�سوم �مللكي رقم 

مع  ومناق�ستها  للدولة  �لعامة  �مليز�نية  �إعد�د  �ملخت�سة،  �الأجهزة  قبل  من  تنفيذها  ومر�قبة  للدولة  و�لنقدية  �ملالية  �ل�سيا�سة  تنفيذ  على  �الإ�سر�ف 

3(  من خالل تقرير موؤ�س�سة �لنقد �ملتعلق مب�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة لعام 2008م ، وقائمة �أ�سماء �سركات �لتاأمني و�سركات �ملهن �حلرة �ل�سادرة عن موؤ�س�سة �لنقد.

4(  مالحظة: �إن تقرير �أك�سكو �لذي مت من خالله ��ستخال�س بع�س �ملعلومات �ملتعلقة بقطاع �لتاأمني و�ملبينة يف هذ� �لق�سم هو م�سدر متاح ب�سكل عام.

5(  مالحظة: �إن تقرير كريديت �أجريكول �سوفرو �لذي مت من خالله ��ستخال�س بع�س �ملعلومات �ملتعلقة بقطاع �لتاأمني و�ملبينة يف هذ� �لق�سم هو م�سدر متاح ب�سكل عام.
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�لدويل  �مل�ستوى  على  و�القت�سادية  �ملالية  �ملعلومات  ومتابعة  عليها،  و�ملحافظة  �لدولة  �مالك  على  �ال�سر�ف  تنفيذها،  ومر�قبة  �حلكومية   �الأجهزة 

و�عد�د �لدر��سات و�لتقارير �لالزمة عنها، متابعة تنفيذ �سيا�سة �لدولة يف تقدمي �لقرو�س �ملالية للمو�طنني و�ل�سركات �لوطنية يف خمتلف �ملجاالت 

�الإمنائية عن طريق �لبنوك و�ل�سناديق �لتي تتبعها وهي �لبنك �لزر�عي وبنك �لت�سليف و�سندوق �لتنمية �ل�سناعية و�سندوق �لتنمية �لعقارية و�سندوق 

�الإ�ستثمار�ت �لعامة.

   �إن �سركة �أك�سكو )Axco( هي �ملورد �مل�ستقل �لرئي�سي للمعلومات �ملتعلقة باأ�سو�ق �لتاأمني �لعاملية وتعتمد عليها �سركات �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني و�لو�سطاء 

وي�ستفيد منها �الأخ�سائيون. وتتوجه �ل�سركات �لتي تز�ول �أعمال �لتاأمني �إىل �أك�سكو للح�سول على معلومات جديرة بالثقة ت�سمح لهم باتخاذ قر�ر�ت 

�إ�سرت�تيجية يف بع�س �ملجاالت �الأ�سا�سية مثل دخول �الأ�سو�ق و�إد�رة �ملخاطر و�الإلتز�م وو�سع �لرب�مج �ملتعددة �جلن�سيات �لخ.

   �إن �سركة كريديت �أجريكول �سوفرو هي �سركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك كاليون، وهي بالتحديد �سركة و�ساطة خلدمات كاملة تقدم بحوًثا متخ�س�سة 

وخدمات تنفيذ در��سات وبيعها ملجموعة متنوعة من �لعمالء �لدوليني يف 60 مركز تد�ول يف �أوروبا و�أمريكا �ل�سمالية و�ل�سرق �الأو�سط وجنوب �أفريقيا. 

وتوفر كريديت �أجريكول �سوفرو معرفة متميزة يف �الأ�سو�ق �ملحلية من خالل 15 مكتًبا يف جميع �أنحاء �لعامل.

   ومل يتم تقدمي �أي �إفاد�ت من �أي خبري.

1. 3     ملحة عن �القت�ساد �ل�سعودي

 يعتمد �قت�ساد �ململكة ب�سكل رئي�سي على �لنفط، وهو �أكرب �قت�ساد يف �ل�سرق �الأو�سط حيث ي�سكل 50% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل �ال�سمي لدول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي. تبلغ م�ساحة �ململكة 2.3 مليون ميل، وتقدر �حتياطيات �لنفط لديها بنحو 265مليار برميل، وهي �أكرب منتج وم�سدر للنفط يف �لعامل، 

فيما تقدر �حتياطيات �لغاز يف �ململكة بنحو 220 تريليون قدم مكعب، �لذي يعترب ر�بع �أكرب �حتياطي من �لغاز يف �لعامل بعد رو�سيا و�إير�ن وقطر. ي�سهم 

�لنفط ومنتجاته بـ 45% من �لناجت �ملحلي �الإجمايل يف �ململكة، وي�سكل 90% من �إجمايل �سادر�ت �ململكة وحو�يل 87% من �إير�د�تها.

جدول )3(: البيانات الإقت�سادية الرئي�سية للمملكة 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية: �لبيانات �القت�سادية �لرئي�سية

2008 2007 2006

4.5 3.4 3.2 �لناجت �ملحلي �الإجمايل �لفعلي )%�لتغيري(

461.8 378.8 353.7 �لناجت �ملحلي �الإجمايل �ال�سمي )باملليار دوالر(

21.9 7.1 13.0 �لناجت �ملحلي �الإجمايل �ال�سمي )%�لتغيري(

9.9 4.0 2.4 �الأ�سعار �ال�ستهالكية )%�لتغيري(

9.2 8.7 9.2 �إنتاج �لنفط �خلام )مليون برميل / �ليوم(

281.4 205.5 187.7 �سادر�ت �لنفط  )باملليار دوالر(

134.9 94.4 98.4 ر�سيد �حل�ساب �جلاري )باملليار دوالر(

79.0 72.6 40.8 �لدين �خلارجي )باملليار دوالر(

590.0 176.6 281.0 �لر�سيد �ملايل )باملليار دوالر(

95.0 68.8 61.1 خام �لنفط �لعربي �خلفيف )دوالر/ برميل(

 �مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

على �إثر �لطفرة �لنفطية و�القت�سادية �لتي �سهدتها �ململكة، حقق �القت�ساد �ل�سعودي منوً� كبريً� مبعدل �سنوي بلغ 3.9%  على مدى �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية. 

2005م.  2007م �لذي كان �الأعلى منذ �لعام  3.4% ل�سنة  2008م متجاوًز� بالتايل معدل  4.5%  يف عام   وبلغ معدل منو �لناجت �ملحلي �الإجمايل �لفعلي 

وبلغ عدد �ل�سكان 28 مليونًا بنمو �سنوي يقدر بحو�يل 2%، وبالتايل فاإن �ململكة كانت من �سمن �القت�ساديات �لقليلة �لتي كانت قادرة على جتاوز �الأزمة 

�القت�سادية �حلديثة، بل وحتقيق معدل منو �إيجابي يف �لناجت �ملحلي �لفعلي يف عام 2009م.

ت�سهد �ململكة �إ�سالحات �قت�سادية و�سيا�سية و�جتماعية من خالل �لقر�ر�ت �لتي �تخذت يف وقت �سابق و�لتي تتعلق بال�سيا�سات �لعامة، وبد�أت توؤتي ثمارها 

�الآن، ممهدة �لطريق لنمو �قت�سادي �أكرث ��ستقر�رً�، مما ميكن �ململكة من �ال�ستفادة من �الإمكانيات �لكامنة، وميكن �لقول �أن �لقر�ر�ت �ملتعلقة بال�سيا�سات 

�لعامة �جلديدة باالإ�سافة �إىل برب�مج حتديث �لبنية �لتحتية �ل�سخمة قد �أظهرت �القت�ساد �ل�سعودي ب�سورة م�سرقة وتنبئ مب�ستقبل مزدهر.

ورغم �نخفا�س �الإير�د�ت �حلكومية ب�سكل كبري عن �أعلى م�ستوى �سجله يف يوليو 2008م و�لبالغ 550 مليار ريال، مقارنة بامل�ستوى �حلايل �لبالغ 70 مليار 

دوالر �أمريكي، فاإن �أد�ء �القت�ساد �ل�سعودي تقدم ب�سورة �أف�سل كثريً� من �لدول �ملتقدمة. ومل يكن �لنظام �ملايل �ل�سعودي يعتمد �عتمادً� تامًا على �أ�سو�ق 

�ملال �لعاملية، مما حمى �القت�ساد �ل�سعودي من �النهيار �لذي �سهدته �قت�ساديات �لدول �ملتقدمة.

تلك  �الإنفاق �حلكومي. و�سهدت  �لقطاع �خلا�س، مع زيادة يف  بالتحديد  ��ستهدف  �لذي  2010م  �ملالية  لل�سنة  �مليز�نية  �أعلنت �حلكومة موؤخر� عن  لقد   
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�مليز�نية زيادة كبرية يف �الإنفاق �حلكومي على �مل�ساريع �لر�أ�سمالية، وركزت ب�سكل رئي�سي على قطاعات �لتعليم؛ و�لرعاية �ل�سحية؛ و�لبنية �لتحتية. وال 

�سك يف �أن زيادة �الإنفاق يف �مليز�نية يوؤكد على �لتز�م �حلكومة يف �مل�سي قدمًا بربناجمها �الإ�ستثماري، ويعك�س �لقوة �ملالية للدولة مما �أعطى دفعة قوية 

للقطاع �خلا�س و�سوق �الأ�سهم. وقد حققت ميز�نية 2008م فائ�سًا بلغ 590 مليار ريال، وهو رقم قيا�سي. مما يتوقع �أن ي�ساعد �القت�ساد �ل�سعودي على 

�مت�سا�س �لعجز يف ميز�نية 2009م و�ملتوقع يف ميز�نية 2010م. 

التنوع

قامت  �ملنطلق،  ومن هذ�  ومنتجاته  �لنفط  على  قطاع  �لبالد  �قت�ساد  �عتماد  لتخفيف  �ملا�سية جهودً� منظمة  �لقليلة  �ل�سنو�ت  �ململكة على مدى  بذلت 

�حلكومة بتطوير �ل�سناعات �ملختلفة كالتعدين و�لبرتوكيماويات مما �ساعد �أي�سا على خلق فر�س وظيفية لل�سباب �ل�سعودي يف ظل �لتنامي �ملطرد يف عدد 

�ل�سكان. كما �سهدت قطاعات �لت�سنيع كاحلديد و�الأملنيوم و�الإ�سمنت تو�سعات كبرية بهدف تلبية �لطلب �ملتز�يد من �الأ�سو�ق �ملحلية و�أ�سو�ق دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي. يعد قطاع �ملقاوالت من �لقطاعات غري �لنفطية �القت�سادية �ل�سخمة يف �ململكة، و�لذي �سهد منو� �سريعًا مما ز�د من مقاوالت �لقطاعني 

�لعام و�خلا�س. 

ويتوقع �أن يتعزز منو هذ� �لقطاع م�ستقباًل يف ظل �مل�ساريع �ل�سخمة �جلاري تطويرها �لتي تقدر تكاليفها مبليار�ت �لرياالت �ل�سعودية. 

وتظهر �آثار �لنه�سة �لعمر�نية يف �أفق مدينة �لريا�س وعلى �سو�طئ مدينة جدة مما يعطي �نطباعًا حول ت�سارع نه�سة قطاع �لبناء يف �ململكة.�أما على �سعيد 

�لت�سنيع، فقد منا هذ� �لقطاع ب�سرعة خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �ملا�سية، و�جتذب قدرً� كبريً� من �إ�ستثمار�ت �لقطاع �خلا�س �سو�ء على م�ستوى �مل�ستثمرين 

�ملحليني �أو �لدوليني. وقد �أطلقت كل من �سابك و�أر�مكو، �سركتي �لت�سنيع �الأ�سخم يف �ململكة، �لعديد من �مل�ساريع �لكبرية بالتعاون مع �سركاء حمليني 

ودوليني مما �سي�سهم يف تو�سيع قاعدة �لت�سنيع يف �ململكة. �إن هذه �ملعلومات مت �أخذها من م�سدر كريديت �أجريكول �سوفرو �مل�سار �ليه �أعاله.

بيئة الأعمال والإ�سالحات 

�سهدت �ململكة عمليات �إ�سالح تدريجية منذ �لعام 2000م، مما ح�سن بيئة �الأعمال وعزز من تدفقات �الإ�ستثمار �الأجنبي، وح�سن من بر�مج �لتنمية يف 

�ململكة. وقد ظهرت �لكثري من �الإ�سالحات بفعل �ن�سمام �ململكة �إىل منظمة �لتجارة �لعاملية، وهي �خلطوة �لتي �قت�ست �أن تفتح �ململكة �أبو�بها وترفع �لقيود 

�أمام �ملناف�سة و�مللكية �الأجنبيتني، وترفع �حلماية �لتي كانت حتظى بها بع�س �ل�سناعات. وفيما يلي �إيجاز باأهم �الإ�سالحات �لتي �سهدتها �ململكة:

جدول )4(: جدول الإ�سالحات

جدول �الإ�سالحات

2000م نظام �الإ�ستثمار �الأجنبي �ل�سماح لالأجانب بتملك عقار�ت و�أ�سول ب�سروط معينة.

 �عتماد خ�سخ�سة موؤ�س�سات عامة خمتارة منها خدمات �ل�سكك �حلديدية، و�ملنافع 

�لعامة، و�الت�ساالت.

2002م �إ�سرت�تيجية �خل�سخ�سة

 متهيدً� لالن�سمام �إىل منظمة �لتجارة �لعاملية، مت منح �ملو�فقة لثالثة بنوك خليجية 

لبدء �لعمل يف �ململكة.

 دخول بنوك دول جمل�س �لتعاون 

�إىل �ململكة

2002م

 مت توحيد �لر�سوم �جلمركية بن�سبة 5% على جميع �لو�رد�ت، مع �ل�سماح للب�سائع 

بحرية �حلركة عرب دول جمل�س �لتعاون �خلليجي دون دفع ر�سوم �إ�سافية.

2003م �الحتاد �جلمركي �خلليجي

 �سمح للم�ستثمرين �الأجانب باالإ�ستثمار يف توزيع �لطاقة، �لنقل عرب خطوط �الأنابيب، 

و�لتعليم.

2003م فتح �ل�سناعات لالأجانب

 مفتاح �ن�سمام �ململكة كان يتمثل يف متكني منتجي �لبرتوكيماويات لديها يف �ال�ستمر�ر 

باحل�سول على لقيم )مو�د خام( بتكلفة رخي�سة.

2005م �الن�سمام ملنظمة �لتجارة �لعاملية

 �أعلنت �ل�سعودية خطًطا لبناء �ستة مدن �قت�سادية تهدف �إىل �لتنوع �القت�سادي، 

وتوفري فر�س �لعمل و�ل�سكن ل�سكانها �ل�سباب.

2005م �ملدن �القت�سادية

2006م �سر�ء �ملقيمني �الأجانب لالأ�سهم �ل�سماح للمقيمني �الأجانب ب�سر�ء �الأ�سهم �ل�سعودية للمرة �الأوىل يف �ململكة.



15

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

 جدول �الإ�سالحات - تابع

 تلبية اللتز�مات �ململكة نحو منظمة �لتجارة �لعاملية، �سمح لالأجانب بتملك خدمات 

�لتوزيع، وجتارة �جلملة و�لتجزئة، وخدمات �لبث �لف�سائي  و�لنقل �جلوي و�لنقل 

با�ستخد�م �ل�سكك �حلديدية.

 فتح �ملزيد من �لقطاعات �أمام 

�الإ�ستثمار �الأجنبي

2006م

مت �إن�ساء �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول( ك�سركة م�ساهمة �سعودية، وهي �جلهة 

�لوحيدة �مل�سرح لها مبز�ولة �لعمل يف تد�ول �الأور�ق �ملالية يف �ململكة.

مت تاأ�سي�س تد�ول حتت مظلة هيئة �ل�سوق �ملالية.

تد�ول 2007م

 �سمح للمقيمني يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي ب�سر�ء �الأ�سهم يف �ململكة – ومل يتم 

فتح جميع �لقطاعات لالإ�ستثمار.

 �سر�ء �ملقيمني يف دول جمل�س 

�لتعاون �خلليجي لالأ�سهم

2007م

2008م تبادل �الأ�سهم لالأجانب �سمح لالأجانب ب�سر�ء �الأ�سهم �ل�سعودية من خالل �تفاقيات تبادل.

�مل�سدر: تقرير كريديت �أجريكول �سوفرو )Cheuvreux()�س 6( مار�س 2009م  

�سنف �لبنك �لدويل يف تقريره �ملتعلق ب�سهولة مز�ولة �الأعمال �ل�سادر يف يناير 2010م و�لذي يغطي �لفرتة بني يونيو 2008م �ىل مايو 2009م، �ململكة 

183 دولة من حيث �سهولة مز�ولة �الأعمال، و�أف�سل دولة يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط بهذ� �ل�ساأن. وبح�سب ذلك  15 من �سمن  �لعربية �ل�سعودية باملرتبة 

�لتقرير، فاإن ت�سنيف �ململكة يفوق �لت�سنيف �ملمنوح  لدول متقدمة مثل �ليابان، فرن�سا، �أملانيا و�لنم�سا، وقد حققت �ململكة حت�سنًا ملمو�سًا يف ت�سنيفها 

خالل �ل�ست �سنو�ت �ملا�سية بالقفز من �ملركز 67 يف عام 2004م �إىل �ملركز 15 يف عام 2009م �سمن �أف�سل 15  دولة يف �لعامل.

وقد حررت حكومة �ململكة يف �الآونة �الأخرية �لعديد من �لقطاعات �القت�سادية، منها �الت�ساالت و�خلدمات �ملالية، مما يتوقع معه زيادة �ملناف�سة وتعزيز 

جودة �ملنتجات و�خلدمات �ملقدمة، ومن �لقطاعات �مل�ستفيدة من �الإ�سالحات قطاع �لطري�ن �لذي مت حتريره موؤخرً�، مما �أدى �إىل دخول �سركتي طري�ن 

�إقليميتني منخف�ستي �لتكلفة لتتناف�سا مع  �لناقل �لوحيد �سابقًا وهو �خلطوط �ل�سعودية. وتعزم �حلكومة كذلك على  �إجر�ء �ملزيد من �الإ�سالحات على 

�سعيد �ل�سيا�سات �القت�سادية من خالل ت�سريع �لقو�نني و�الأنظمة و�للو�ئح و�إن�ساء �ملحاكم �لتجارية و�عتماد معايري حوكمة �ل�سركات.

نظرة على امل�ستقبل

من �ملرجح �أن يتبع �النتعا�س �القت�سادي يف 2010م للمملكة �لعربية �ل�سعودية م�سار� تدريجيا ولكن بثبات مع �رتفاع �أ�سعار �لنفط �لتي ترت�وح ما بني 70-

80 دوالر� �أمريكيا للربميل، و�هم �القت�ساديات �لعاملية �لتي بد�أت يف �لعودة �إىل �لنمو. لذلك، من �ملرجح �أن �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لتي هي �مل�سدر 

�لز�وية لالقت�ساد  �لنفط ال يز�ل حجر  �أن  �لعاملية. يف حني  �الأو�ساع �القت�سادية  ت�ستفيد من حت�سن يف  �أن  �لبرتوكيماويات،  و�ملنتجات  للنفط  �لرئي�سي 

�ل�سعودي، ال بد �أن نالحظ �أن �لعن�سر غري �لهيدروكربونية للمملكة ال تز�ل �أكرب يف منطقة �خلليج �لتي ت�سهد معدالت �لنمو من 5.1 % ، 4.7 % و 4.3 % 

يف عام 2006 و 2007 و 2008، على �لتو�يل .

منو �لناجت �ملحلي �لفعلي لالقت�ساد �ل�سعودي يتوقع �أن يكون 3.9 % يف عام 2010م مبا يف ذلك �رتفاع بن�سبة 4.1 % يف �لناجت �ملحلي �الإجمايل �لفعلي 

لن�ساط �لنفط. �إن �لقطاع �حلكومي، و�لذي ميثل ما يزيد قليال على 20 % من �لناجت �ملحلي �الإجمايل، من �ملتوقع �أن ينمو بن�سبة 4.1 % يف عام 2010م، 

كما تعهدت �حلكومة باحلفاظ على �الإنفاق عند م�ستويات مرتفعة تاريخيا خالل خطة �خلم�س �سنو�ت �حلالية )2009م-2013م( ، مبا يف ذلك �الإلتز�مات 

�الإ�ستثمارية بـ 400 بليون دوالر يف بناء �لبنية �لتحتية و �لتو�سع يف �إنتاج �لنفط و�لغاز. 

على خلفية زيادة �الإنفاق �حلكومي ونتيجة لتز�يد ��ستعد�د �لقطاع �خلا�س لال�سطالع باإ�ستثمار�ت متنوعة يف �ل�سوق �ملحلية، من �ملتوقع �أن ينمو �لقطاع 

�خلا�س مبعدل 3.7 % خالل عام 2010م. �إال �أن منو هذ� �لقطاع يرتبط بقابلية �مل�سارف �ملحلية لتقدمي �لقرو�س �إىل �لقطاع �خلا�س، و�لذي �نخف�س 

ب�سكل كبري �لعام �ملا�سي ب�سبب �لتاأثر باأزمة �الئتمان �لعاملية.

2. 3     �سوق �لتاأمني يف �ململكة

يتوقع �أن ي�سهد �سوق �لتاأمني �ل�سعودي منوً� يف �لفرت�ت �لقادمة، حيث من �ملتوقع �أن توؤدي �ملبادر�ت �حلكومية �ملتعلقة بالتاأمني �ل�سحي �الإلز�مي و�لتاأمني 

�الإلز�مي على �ل�سيار�ت �إىل حتفيز �لنمو �مل�ستقبلي يف �سوق �لتاأمني على �لرغم من �لتباطوؤ �القت�سادي يف �ملنطقة. يبلغ م�ستوى تغلغل �لتاأمني يف �ململكة 

كن�سبة من �لناجت �ملحلي �الإجمايل �أقل من 1%، وهو �لن�سبة �الأدنى يف �لعامل. غري �أنه يتوقع يف ظل وجود بيئة منظمة تتمحور حول مبادئ �لتاأمني �لتعاوين 

�ملقبولة �إ�سالميًا �أن يزيد �لوعي بني �لنا�س يف �ململكة مبز�يا �لتاأمني على �ملخاطر.ُيعد �سوق �لتاأمني يف �ململكة جديًد� ن�سبيًا مقارنة باأ�سو�ق �لتاأمني يف 

�لدول �لنامية. وعلى �لرغم من ذلك، فاإن حترير قطاع �لتاأمني �ل�سعودي حدث ب�سرعة �أكرب من قطاع �لبنوك، حيث مت �لرتخي�س لـ13  �سركة تاأمني جديدة 

يف عام 2006م، �الأمر �لذي �أنهى عهد �الحتكار �ل�سابق من قبل �ل�سركة �لوطنية للتاأمني �لتعاوين �لتي تعرف �الآن بـ«�لتعاونية««(. ويطلق على �لت�سريعات 

10% من  �لتعاوين �ل�سعودي )»�لنظام«(. ويعترب هذ� �لنظام منا�سبًا للعمالء، حيث ين�س على توزيع  �لتاأمني  �لتاأمني حاليًاً م�سمى نظام  �ملنظمة ل�سوق 

�لفائ�س على �أ�سحاب وثائق �لتاأمني، �إما على �سكل �أمو�ل مبا�سرة �أو من خالل �لتقليل من �أق�ساط �ل�سنة �لقادمة.معظم �ل�سركات �جلديدة �لتي تاأ�س�ست 

مبوجب �لنظام هي من �ل�سركات �لتي يكون بع�س �سركائها من غري �ل�سعوديني )�أي �سركات خمتلطة(، حيث يتوقع �أن يزيد هذ� �لتوجه من �الإ�ستثمار�ت 
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�أعلن  �أن�سطة �لتاأمني يف �ململكة. وقد  �الأجنبية �ملبا�سرة يف قطاع �لتاأمني �ملحلي. وُتعد موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، �جلهة �حلكومية �ملنظمة جلميع 

جمل�س �لوزر�ء يف عام 2007م �أنه يعتزم رفع �لقيود �ملفرو�سة على دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �الأخرى فيما يتعلق بالتاأمني و�لنقل و�لعقار.

جدول )5(: اإي�ساحات موجزة لتطوير قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية

تطوُّر قطاع �لتاأمني �ل�سعودي

تطور قطاع �لتاأمني نتيجة لربنامج �لتنمية �حلكومية �لذي يعتمد على �زدهار قطاع �لنفط. وكان يجب �لتاأمني على كافة 

�لو�رد�ت �حلكومية و�مل�ساريع �الإن�سائية مما �أدى �إىل �زدهار �سركات �لتاأمني ووكاالت �لتاأمني و�لفروع �الأجنبية وو�سطاء 

�لتاأمني.

عقد �ل�سبعينات

�سكلت �سركات �لتاأمني وو�سطاء �لتاأمني وخرب�ء ت�سوية �خل�سائر جتمعات غري ر�سمية مثل جلنة جدة للتدريب على �لتاأمني يف 

�ملناطق �جلغر�فية �لثالث �لرئي�سية.

عقد �لثمانينات

تغري �سوق �لتاأمني ب�سكل جذري عندما و�فق كبار �لعلماء  على مبد�أ �لتاأمني �لتعاوين باعتباره متو�فقا مع �ل�سريعة �الإ�سالمية، 

فتم تاأ�سي�س �أول �سركة تاأمني �سعودية وهي �ل�سركة �لوطنية للتاأمني �لتعاوين �لتي تعمل على �أ�سا�س تعاوين.

1986م

�سدر نظام �لتاأمني �ل�سحي �لتعاوين مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/10 وتاريخ 1420/5/1هـ  1999م

�سدرت �لالئحة �لتنفيذية لنظام �لتاأمني �ل�سحي �لتعاوين. 2001م

تاأجل تنفيذ نظام �لتامني �ل�سحي �لتعاوين لثالث مر�ت. 2003م

بد�أت �ملرحلة �الأوىل من تطبيق نظام �لتاأمني �ل�سحي �لتعاوين  2006م

مت �تخاذ تد�بري جديدة يف يونيو للتاأكد من ح�سول جميع �لعاملني �الأجانب ب�سورة �إلز�مية على �لتاأمني �ل�سحي، حيث مت 

ربط ذلك باإ�سد�ر رخ�س �الإقامة.

2007م

مت �عتماد قو�عد �ل�سلوك �ملهني و�الأخالقي ملهنة �لتاأمني. 2008م

)AXCO( مل�سدر: تقرير عن �سوق �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من �إعد�د �أك�سو�

�سركات التاأمني يف اململكة

يف فرب�ير من عام 2010م، و�سل عدد �سركات �لتاأمني �ملرخ�سة �ىل 28 �سركة يف �سوق �الأ�سهم بجانب 3 �سركات �أخرى �سدرت مو�فقة جمل�س �لوزر�ء 

على �لرتخي�س بتاأ�سي�سها.

جدول )6(: �سركات التاأمني املرخ�سة

�سركات �لتاأمني �ملرخ�سة

�سركة �ملتو�سط و�خلليج للتاأمني و�إعادة �لتاأمني �لتعاوين �ل�سركة �لتعاونية للتاأمني

�ل�سركة �لعربية �ل�سعودية للتاأمني �لتعاوين �سركة مالذ للتاأمني و�إعادة �لتاأمني �لتعاوين

�سركة �ساب للتكافل �سركة �الأهلي للتكافل

�سركة �إياك �ل�سعودية للتاأمني �لتعاوين �سركة �لدرع �لعربي للتاأمني �لتعاوين

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين �سركة �إحتاد �خلليج للتاأمني �لتعاوين

�سركة �الإحتاد �لتجاري للتاأمني �لتعاوين �سركة �سند للتاأمني و�إعادة �لتاأمني �لتعاوين

�ل�سركة �ل�سعودية �ملتحدة للتاأمني �لتعاوين �سركة �لتاأمني �لعربية �لتعاونية

�ل�سركة �ل�سعودية الإعادة �لتاأمني �لتعاوين �سركة بوبا �لعربية للتاأمني �لتعاوين

�ل�سركة �ل�سعودية �لهندية للتاأمني �لتعاوين �سركة �ل�سقر للتاأمني �لتعاوين

�ل�سركة �ملتحدة للتاأمني �لتعاوين �سركة �ملجموعة �ملتحدة للتاأمني �لتعاوين

�سركة �لر�جحي للتاأمني �لتعاوين �سركة وقاية للتاأمني و�إعادة �لتاأمني �لتكافلي

�سركة �ك�سا للتاأمني �لتعاوين �سركة �ي�س �لعربية للتاأمني �لتعاوين

�ل�سركة �لعاملية للتاأمني �لتعاوين �ل�سركة �الأهلية للتاأمني �لتعاوين

�ل�سركة �خلليجية �لعامة للتاأمني �لتعاوين �سركة بروج للتاأمني �لتعاوين

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي
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جدول )7(: �سركات التاأمني التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�س بتاأ�سي�سها

�سركات �لتاأمني �لتي و�فق جمل�س �لوزر�ء على �لرتخي�س بتاأ�سي�سها

�سركة �أمانة للتاأمني �لتعاوين* �سركة �سوليدرتي �ل�سعودية للتكافل

�سركة طوكيو مارين �ل�سعودية

�مل�سدر: موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

* �أعلنت هيئة �ل�سوق �ملالية عن بد�أ �الكتتاب يف هذه �ل�سركات من �سمنها �ل�سركة �لوطنية للتاأمني �لتعاوين

على �لرغم من �لتباطوؤ �القت�سادي �لذي �سهده عام 2008م، فقد �سهد �سوق �لتاأمني يف �ململكة منوً� قويًا مرده ب�سكل رئي�سي �إىل �لفر�س �ملتاأتية من �لتاأمني 

�الإلز�مي كالتاأمني �ل�سحي و�لتاأمني على �ل�سيار�ت. وقد بلغ �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة لعام 2008م نحو 10.9 مليار ريال �سعودي مقارنة مع 8.6 

21 �سركة تاأمني مدرجة يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودًي، وهناك ثماين �سركات  �أما حاليًا، فهناك  27% �سنويًا.  2007م، بنمو كبري وقدره  مليار ريال يف عام 

مرخ�سة، وقد متت مو�فقة �لهيئة على طرحها من خالل �الكتتاب �لعام.

اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

�لعام   ولغاية  2005م  �ملمتدة من عام  �سنو�ت  �الأربع  �لتاأمني( خالل فرتة  �إعادة  �ملكتتبة )با�ستثناء قطاع  �لتاأمني  �أق�ساط  �إجمايل  �لتايل  يو�سح �جلدول 

2008م.

جدول )8(: اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة )2005م- 2008م( )باملاليني(

خط �لن�ساط

�لتغيري %ر �س

)2008-2007( 2005200620072008

2.8%155.3189.9216.5222.5�لتاأمني �لعام

51.5%59.393.8127.8193.7�لتاأمني �ل�سحي

75.5%8.49.213.623.9�لتامني �حلماية و�الإدخار

23%223.0292.9357.9440.1�ملجموع

�مل�سدر: تقرير م�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة �ل�سادر عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة هي �الإير�د�ت �لتي حت�سل عليها �سركة �لتاأمني طو�ل فرتة حياة عقد �لتاأمني.

�إجمايل قطاع  44%من  �لذي �سكل  �ل�سحي  �لتاأمني  �لتاأمني، تال ذلك  �إجمايل �سوق  51%من  �ملكتتبة  �لتاأمني  �أق�ساط  �إجمايل  2008م، �سكل  �لعام  خالل 

�لتاأمني للعام 2008م، �أما �لـ5%  �لباقية من �حل�سة �ل�سوقية فتتعلق بتاأمني �حلماية و�ملدخر�ت.  ومت �الكتتاب يف حو�يل ثلثي �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني يف 

عام 2008م  من قبل �أكرب ثمان �سركات تاأمني، و��ستمر هذ� �لتوجه منذ عام 2006م مع تغيري ب�سيط.  وعلى �لرغم من �أن موؤ�س�سة �لنقد مل تف�سح عن 

�أ�سماء �ل�سركات ب�سكل فردي، �إال �أنه يعتقد �أن �لتعاونية ت�ستحوذ على �أكرب ح�سة يف �سوق �لتاأمني يف �ململكة من بني 43 �سركة تاأمني عاملة يف عام 2008م. 

ويتوقع تر�جع �حل�سة �ل�سوقية للتعاونية م�ستقباًل، وهذ� �الأمر ينطبق على �ل�سركات و�لفروع �ملرخ�سة �لتابعة لل�سركات �الأجنبية �لتي دخلت �ل�سوق.  وعلى 

�أي حال، فاإنه نظرً� لتوقع �رتفاع حجم �أق�ساط �لتاأمني يف �ل�سوق ب�سكل كبري خالل �ل�سنو�ت �لقادمة، فمن �ملتوقع �أن ت�سهد معظم �سركات �لتاأمني منو�.

اإجمايل املطالبات

جدول )9(: �إجمايل �ملطالبات

خط �لن�ساط

2005200620072008
 �لتغيري%

-2007(

)2008

مليون 

ر�س
%

مليون 

ر�س
%

مليون 

ر�س
%

مليون 

ر�س
%

)45.9(%2%492%6170.2%4169.8%111.7�حلو�دث و�مل�سوؤولية

22.5%29%301.492.4%331.217.9%351.010.5%882�ل�سيار�ت

11.3%6%7314.9%10283%9299.9%217.7�ملمتلكات/�حلريق

17.6%4%4195.1%5165.9%9154.9%240.2�لبحرية

)81.7(%0%211.5%162.8%118.5%12.8�لطري�ن
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خط �لن�ساط

 �لتغيري2005200620072008%

-2007(

)2008

مليون 

ر�س
%

مليون 

ر�س
%

مليون 

ر�س
%

مليون 

ر�س
%

)49.1(%2%5111.7%3219.2%3102.2%78.1�لهند�سي و�ملعماري

5.6%43%522.244.1%582.125.3%601.764.9%1.543.7�إجمايل �لتاأمني �لعام

49.6%54%472.839.2%411.897.9%381.240.4%963�إجمايل �لتاأمني �ل�سحي

�إجمايل تاأمني �حلماية 

و�الإدخار

44.9%234.9%138%1140.3%3%268.9

29%100%1005.223.6%1004.061.2%1003.040.2%2.551.6�ملجموع

�مل�سدر: تقرير م�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة �ل�سادر عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

ز�د �إجمايل عدد �ملطالبات �ملدفوعة يف عام 2008م بن�سبة 29% لي�سل �إىل 5.2 مليار ريال �سعودي مقارنة مع 4.1 مليار ريال يف عام 2007م، حيث ُقدر 

�لنمو �لرت�كمي يف �إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة بني عام  2005م وعام 2008م بـ 24% وكان �لتاأمني على �ل�سحة و�لتاأمني على �ل�سيار�ت هما �مل�ساهمان 

�لرئي�سيان يف هذه �لزيادة حيث �سكال 54% و29%على �لتو�يل من �إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة.

تغلغل التاأمني

يتم �حت�ساب تغلغل �لتاأمني يف �ململكة �لذي يعترب كموؤ�سر معياري جيد لتحديد �إمكانيات �ل�سوق( على �أ�سا�س �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة كن�سبة من �لناجت �ملحلي 

�الإجمايل. وقد بلغ تغلغل �لتاأمني يف �ململكة خالل �لعام  2008م نحو 0.62%  وهو �أدنى معدل يف �لعامل. ويعترب تغلغل منتجات �لتاأمني يف �ململكة �أقل كثريً� 

من دول جمل�س �لتعاون �خلليجي �الأخرى. ويو�سح �جلدول �لتايل تغلغل �لتاأمني يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي خالل عام 2007م.

جدول )10(: تغلغل التاأمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي

�حلماية و�الدخار مبا يف 

ذلك �ملالحق

تاأمني غري مرتبط 

باحلماية و�الدخار

�حلو�دث �ل�سخ�سية 

و�لرعاية �ل�سحية
�الإجمايل

%

وفقًا لر�أ�س 

�ملال

%

وفقًا لر�أ�س 

�ملال

%

وفقًا لر�أ�س 

�ملال

%

وفقًا لر�أ�س 

�ملال 

0.023.530.3656.050.2133.090.5992.67�ل�سعودية

1.98424.81ال يوجدال يوجد0.4188.181.57336.63�لبحرين

0.1450.840.40146.190.0623.440.60220.47�لكويت *

0.76490.6ال يوجدال يوجد0.76419.64ال يوجدال يوجدقطر *

0.28105.861.27487.590.1867.591.73661.04�الإمار�ت �لعربية *

)AXCO( مل�سدر: تقرير �سوق �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من �إعد�د �أك�سو�

* ��ستخدمت �أرقام 2006م لدولة �لكويت، قطر، و�الإمار�ت �لعربية

يو�سح �جلدول �لتايل توجه تغلغل �لتاأمني يف �ململكة خالل �الأربع �سنو�ت �الأخرية:

جدول)11(: توجه تغلغل التاأمني يف اململكة )2008-2005(

خط �لن�ساط

% �لتغيري%

)2008-2007( 2005200620072008

)16.2%(0.31%0.37%0.34%0.30%�لتاأمني �لعام

22.7%0.27%0.22%0.17%0.12%�لتاأمني �ل�سحي

50%0.03%0.02%0.02%0.02%تامني �حلماية و�الإدخار

1.6%0.62%0.61%0.53%0.44%�ملجموع

�مل�سدر: تقرير م�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة �ل�سادر عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي



19

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

يو�سح �جلدول �أعاله منو تغلغل �لتاأمني مبعدل �سنوي جممع بلغ 13% خالل �لفرتة 2005م �إىل 2008م ، وقد ز�د تغلغل �لتاأمني خالل 2008م بن�سبة%0.01  

فقط، وهذه �لزيادة تقل كثريً� عن معدل �لنمو �ل�سنوي لتغلغل �لتاأمني يف �ل�سنو�ت 2005م، 2006م و2007م، ويعود ذلك �إىل �لنمو �ل�سريع �لذي �سهده 

�لناجت �ملحلي �الإجمايل خالل عام 2008م على خلفية �رتفاع �أ�سعار �لنفط يف �الأ�سو�ق �لعاملية. ومعظم �لزيادة يف تغلغل �لتاأمني كانت مدفوعة بالتاأمني 

�لعام غري�حلماية و�الدخار( �لذي  �سكل  51% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة لعام 2008م(. �إن تدين تغلغل �لتاأمني يف �ململكة مقارنة مبعدل �لتغلغل �لذي 

يزيد عن 3% يف �لدول �ملتقدمة يدل على وجود �إمكانيات تطوير عالية يف �سوق �لتاأمني يف �ململكة.

قنوات التوزيع

�لعمالء من  �لو�سطاء يف �سوق  وين�سط  �لتاأمني.  وثائق  و�أ�سحاب  لها  �لر�عية  �أعمالها من �جلهات  �أغلبية  �ململكة على  �لتاأمني يف  حت�سل معظم �سركات 

مار�س  مثل  �لرئي�سيني  �لتاأمني  لو�سطاء  �ل�سوقية  �حل�سة  باأن  ويعتقد  �لرئي�سية.  و�لتجارية  �ل�سناعية  �لن�ساطات  ذ�ت  �ل�سركات  وخ�سو�سًا  �ل�سركات 

)Marsh( و�أيون )Aon( تتز�يد ب�سورة م�سطردة بالتو�زي مع منو �سوق �لتاأمني �ملحلية. يف �لكثري من �حلاالت، يوجد للبنوك �رتباط مع �سركات �لتاأمني، 

ومع �أنها مل تقم بتطوير بر�مج تاأمني حمددة، �إال �أنها �أثرت على ترتيبات �لتاأمني من خالل �ت�ساالتها ومرجعياتها، حيث يوجد لدى بع�س �سركات �لتاأمني 

بنوك رئي�سية من �سمن كبار م�ساهميها، وهذه �ل�سركات بد�أت با�ستخد�م �سبكة �لتوزيع �لبنكي لت�سويق منتجات �لتاأمني.

بد�أ تطور �أنظمة �لتاأمني �لتي ظلت تقليدية ل�سنو�ت طويلة مبا يتو�كب مع �لتغيري�ت �لرئي�سية �لتي ي�سهدها �ل�سوق ب�سبب �الأنظمة و�للو�ئح. ومن �ملرجح �أن 

ي�سبح �لتاأمني �لبنكي على وجه �لتحديد �إحدى �لقنو�ت �لهامة لتطوير قنو�ت �لتوزيع م�ستقباًل. ويعد �لت�سويق �ملبا�سر من �لقنو�ت �لهامة �الأخرى لتوزيع 

منتجات �لتاأمني، لكن ثمة �سعوبات تو�جه ذلك تتمثل يف �لت�سليم �لربيدي و��ستخد�م �الإنرتنت يف بيع منتجات �لتاأمني، وهذه �لطريقة حتتاج  �إىل عدة 

�سنو�ت للتطور، وهي تتمثل يف بيع حمدود ملنتجات �لتاأمني �ل�سغرية عرب �الإنرتنت.

3. 3     قطاع �لتاأمني �ل�سعودي

ميكن ت�سنيف �سوق �لتاأمني �ل�سعودي �إىل �لفئات �لتالية: �لتاأمني غري �ملرتبط باحلماية و�الدخار / �لتاأمني �لعام / �لتاأمني �ل�سحي / �حلماية و�الدخار/ 

�إعادة �لتاأمني

التاأمني غري املرتبط باحلماية والدخار

ي�سار لهذ� �لقطاع كذلك بالتاأمني �لعام، ويتكون من فئات �لتاأمني �لتالية:

جدول )12(: فئات التاأمني غري املرتبطة باحلماية والدخار

�لو�سف فئة �لتاأمني

يت�سمن �لتغطية �لتاأمينية على �أج�سام �لطائر�ت، و�مل�سئولية �سد �لركاب و�لغري، و�ل�سحن �جلوي، �إلخ... �لطري�ن

ي�سري �أ�سا�سًا �إىل �لتاأمني �ل�سخ�سي و�لتاأمني �ملتعلق بالعمل، و�لتاأمني �لعام، و�مل�سئولية �سد �لغري، و�لتاأمني على 

�مل�سئوليات �ملهنية، و�لتاأمني �سد �ل�سرقة و�ل�سطو، وغري ذلك.

�حلو�دث و�مل�سئولية �ملدنية

يغطي �ملباين و�الإن�ساء�ت و�ملخاطر �ملتعلقة باالأعمال �مليكانيكية و�لكهربائية و�الإلكرتونية و�الآالت و�ملعد�ت. �لهند�سي

ي�سري �إىل تقدمي �لتغطية �سد �خل�سائر و�مل�سئولية �ملتعلقة باملركبات )با�ستثناء تاأمني �لنقل(. �ل�سيار�ت

ي�سمل تاأمني �الإن�ساء�ت و�لرتكيبات �ملتعلقة بالنفط و�لبرتوكيماويات وتركيبات �لطاقة �الأخرى. �لطاقة

يتعلق بتاأمني �لب�ساعة يف �لطريق ومركبات �لنقل يف �لطرق �ملائية، وغري ذلك. �لبحرية

يغطي عقود �لتاأمني �ملتعلقة باحلريق، �ل�سرقة، �النفجار�ت، �لكو�رث �لطبيعية، �ال�سطر�بات �ملدنية، �إلخ... �ملمتلكات

كان �لنمو يف قطاع �لتاأمني �لعام مدفوعًا ب�سورة تقليدية بالتاأمني على �لطاقة، و�لتاأمني على �الأعمال �لهند�سية و�ملعمارية، و�لتاأمني على �ل�سيار�ت. ويرتكز 

�لتاأمني على �لطاقة و�الأعمال �لهند�سية ب�سكل رئي�سي على �الإ�ستثمار�ت �حلكومية يف �لطاقة وم�ساريع �لبنية �لتحتية �لتي �سهدت �زدهارً� خالل �لفرتة 

�ملمتدة من �لعام 2005م ولغاية �لعام 2008م.
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جدول )13(: اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتبية )التاأمني غري املرتبط باحلماية والدخار(

معدل �لنمو �ل�سنوي �ملركب )2005م-2008م( 2008م 2007م 2006م 2005م       )باآالف �لرياالت �ل�سعودية(

%17 2.542 2.440 1.920 1،587 �ل�سيار�ت

%7.4 798 742 769 644 �ملمتلكات

%32 682 480 544 296 �لهند�سي

%17.5 620 532 431 382 �لبحرية

%7.8 531 577 580 424  �حلو�دث و�مل�سئولية �ملدنية

%19.5 208 305 127 122 �لطاقة

%0.98 139 114 126 135 �لطري�ن

%28.4 5.520 5.190 4.497 3.590 �ملجموع

�مل�سدر: تقرير م�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة �ل�سادر عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

يظهر �جلدول �أعاله �أن �سوق �لتاأمني �لعام )غري �ملرتبط باحلماية و�الدخار( قد �سهد معدل منو �سنوي مركب بن�سبة 28.4% خالل �لفرتة  2005م-2008م 

لي�سل �إىل 5.520 مليون ريال يف عام 2008م �سعودً� من 3.590 مليون ريال يف عام 2005م، حيث �سكل هذ� �لقطاع من �لتاأمني حو�يل 51% من �إجمايل 

�أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة يف عام 2008م. وكما ذكر �أعاله، فاإن �لنمو �لقوي يف �لتاأمني �لعام يعود ب�سكل رئي�س �إىل قطاع �لتاأمني �لهند�سي �لذي �سهد منوً� 

19.5% خالل �لفرتة �ملذكورة. وقد �سجل هذ�ن �لقطاعان  32% ، و�لتاأمني �ملتعلق بالطاقة �لذي �سجل معدل منو �سنوي جممع بن�سبة  �سنويًا جممعًا بلغ 

�إجمايل �أق�ساط تاأمني مكتتبة بلغت 682 مليون ريال )�رتفاعَا من 296 مليون ريال( يف عام 2005م للتاأمني �لهند�سي، و208  مليون ريال )�رتفاعًا من 122 

مليون يف عام 2005م( للتاأمني �ملتعلق بالطاقة.

اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة وغري املتعلقة باحلماية والدخار )قطاعًيا(

جدول)14(: معدل منو اأق�ساط التاأمني املكتتبة وغري املتعلقة باحلماية والدخار

2005200620072008�لتاأمني �لعام)غري �ملرتبط باحلماية و�الدخار(

10%11%13%12%�حلو�دث و�مل�سئولية �ملدنية

4%6%3%3%�لطاقة

3%2%3%4%�لطري�ن

46%48%42%44%�ل�سيار�ت

14%14%17%18%�ملمتلكات

12%9%12%8%�الأعمال �لهند�سية و�ملدنية

11%10%10%11%�لبحرية

100%100%100%100%�الإجمايل

�مل�سدر: تقرير م�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة �ل�سادر عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

وب�سكل م�سابه، منا قطاع تاأمني �ل�سيار�ت مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 17%لي�سل �إىل 2.542مليون ريال يف عام 2008م �سعودً� من 1.587 مليون ريال 

يف عام 2005م. وقد منا �لتاأمني على �ل�سيار�ت ب�سرعة منذ عام 2002م، مدفوعًا بالتاأمني �الإلز�مي على �ل�سيار�ت �سد �لغري �لذي ال يتم �حل�سول على 

رخ�سة �لقيادة بدونه. وقد مت �عتماد هذ� �لت�سريع مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم 222 يف �أكتوبر 2001م، وو�سع مو�سع �لتنفيذ منذ 20 نوفمرب 2002م. وكان 

�ل�سكل �الأ�سلي للتاأمني �الإلز�مي �ملعروف بتاأمني �لرخ�سة يقوم على �أ�سا�س �لتاأمني على �ساحب رخ�سة �لقيادة، وبالتايل، فقد كان ينطبق على �أية �سيارة 

يقوم ذلك �ل�سخ�س بقيادتها. غري �أنه �عتبارً� من 1 �أبريل 2007م، ومن خالل قر�ر �تخذه جمل�س �لوزر�ء، فقد ��ستبدل طلب �حل�سول على تاأمني �لرخ�سة 

باحل�سول على تاأمني على �ل�سيارة �سد �لغري، ويقوم هذ� �لتاأمني على �أ�سا�س �سيارة �ل�سخ�س �ملوؤمن عليه.

 ومثلت قطاعات �لتاأمني �الأخرى مثل �لطري�ن، و�حلو�دث و�مل�سئوليات، و�ملمتلكات، و�لبحرية 19%  من �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة يف عام 2008م. وقد 

منا قطاع �لتاأمني �لبحري يف �لفرتة 2005م-2008م مبعدل �سنوي جممع بلغ 17.5% لي�سل �إىل 620 مليون ريال يف عام 2008م �سعودً� من 382 مليون 

ريال يف عام 2005م، �أما على �سعيد قطاع تاأمني �ملمتلكات �لذي ي�سكل 7% من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة يف عام 2008م، فقد منا مبعدل �سنوي جممع وقدره 

7.4% خالل نف�س �لفرتة و�سواًل �إىل 798 مليون ريال يف عام  2008م.

قطاع التاأمني ال�سحي 

�لرب�مج  و�إد�رة  �لطبية،  و�ملتطلبات  �لتكاليف  وي�سمل ذلك كافة  �أو �جلماعية،  �لفردية  �لتاأمينية  �لتغطية  بتقدمي  �ململكة  �ل�سحي يف  �لتاأمني  يعنى قطاع 

�لطبية �ملختلفة.
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جدول )15(: معدل منو التاأمني ال�سحي

معدل �لنمو �ل�سنوي �ملركب )2008-2005( 2008م 2007م 2006م 2005م )مباليني �لرياالت �ل�سعودية(

%51.93 4.805 3.065 2.222 1.370 �لتاأمني �ل�سحي

�مل�سدر: تقرير م�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة �ل�سادر عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي

تو�سع قطاع �لتاأمني �ل�سحي ب�سكل �سريع خالل �لع�سر �سنو�ت �الأخرية، وكان �أكرب قطاعات �لتاأمني �ملنفردة خالل �لفرتة �ملمتدة من �لعام 2006م ولغاية 

�لعام 2008م م�سكاًل 44%من �إجمايل دخل �الأق�ساط يف �ل�سوق خالل عام 2008م، وكان هذ� �لقطاع هو �مل�ساهم �الأكرب يف �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة 

2007م. و�سهد هذ� �لقطاع منوً� مبعدل �سنوي جممع بلغ  36% يف عام  2006م فيما �سكل  32% من ذلك �الإجمايل يف عام  2006م، حيث �سكل  منذ عام 

51.93% يف �لفرتة �ملمتدة من �لعام 2005م ولغاية �لعام 2008م ، وو�سل �إىل 4.805  مليون ريال يف عام 2008م مقارنة مع 1.370 مليون ريال يف عام 

2005م. 

 وتعزى هذه �لزيادة �لكبرية ب�سكل �أ�سا�سي �إىل فر�س �لتاأمني �ل�سحي �الإلز�مي على جميع �ملقيمني �الأجانب يف �ململكة، هذ� علمًا باأن خدمات �لرعاية 

�ل�سحية متوفرة جلميع �ملو�طنني �ل�سعوديني جمانًا مما يحدث �سغطًا على نظام �لرعاية �ل�سحية يف �ململكة ب�سبب �لنمو �ل�سريع لعدد �ل�سكان، �الأمر �لذي 

دعا �حلكومة �إىل �سن ت�سريع يق�سي بح�سول جميع �ملقيمني �الأجانب يف �ململكة )وعائالتهم عند �إقامتهم يف �ململكة( على حد �أدنى من �لتاأمني �ل�سحي. 

وال ي�سمح للمقيمني �الأجانب بالعالج �ملجاين يف �مل�ست�سفيات و�مل�ستو�سفات �حلكومية با�ستثناء �أع�ساء �لبعثات �لدبلوما�سية �الأجنبية.

تقع ت�سريعات �لتاأمني �ل�سحي �الإلز�مي �لذي ي�ستهدف �ملقيمني �الأجانب حتت رعاية وز�رة �ل�سحة �لتي �أن�ساأت جمل�س �لتاأمني �ل�سحي �لتعاوين لتنظيم 

�لتاأمني  �لتعاوين مل�سئولية جمل�س  �لتاأمني �ل�سحي  �الإلتز�م بنظام  . ويخ�سع  بت�سوية �ملطالبات  �الإلتز�م  و�الإ�سر�ف على  �لتاأمني  وثائق  �سروط ومتطلبات 

�ل�سحي �لتعاوين، �أما �الإ�سر�ف على �سركات �لتاأمني �ملقدمة خلدمات �لتاأمني �ل�سحي فهي من م�سئولية موؤ�س�سة �لنقد. وقد �أ�سدر جمل�س �لتاأمني �ل�سحي 

�لتعاوين �سيا�سة تت�سمن �حلد �الأدنى من �ل�سروط �ملتعلقة بالتاأمني �ل�سحي �الإلز�مي على �ملقيمني �الأجانب، و�أ�سدر تر�خي�س منف�سلة �إىل �سركات �لتاأمني 

�لتي تقوم بالتاأمني على �مل�ساريف �لطبية.ترتبط �أنظمة تقنية �ملعلومات �لتي ت�سجل وجود تاأمني �سحي لالأ�سخا�س مع �الأنظمة �خلا�سة بت�سجيل �إ�سد�ر 

�الإقامات، بحيث يتم �لتاأكد عند �إ�سد�ر �الإقامة من  وجود دليل يثبت ح�سول �ل�سخ�س �ملعني على �لتاأمني �ل�سحي. و�أي مقيم �أجنبي يغري رب �لعمل �أو 

�لكفيل، فاإنه يجب �إعادة �إ�سد�ر �إقامته لتعك�س وتبني وجود �لتاأمني �ل�سحي، ويجب �إبر�ز �لدليل عند نقل �لكفالة بحيث يثبت �أنه مت �سر�ء تاأمني �سحي 

لذلك �ل�سخ�س من قبل �لكفيل �جلديد. ونظرً� الأن مدة �الإقامة للمقيم ال تتجاوز �سنتني كحد �أق�سى، فاإنه يتوقع باأن معظم �ملقيمني �الأجانب يف �ململكة 

يجب �أن يكونو� قد �لتزمو� بالتعليمات �ملتعلقة بالتاأمني �ل�سحي �الإلز�مي يف منت�سف عام 2008م.

يعترب �لتاأمني �ل�سحي تاريخيًا �أكرث �أنو�ع �لتاأمني تناف�سية يف �ل�سوق، ويتوقع �أن ت�ستمر �ملناف�سة �لقوية يف هذ� �لقطاع م�ستقباًل، غري �أنه ومع تز�يد �أعد�د 

�ملقيمني �مل�سمولني يف نظام �لتاأمني �الإلز�مي )يقدر �أن عددهم يتجاوز �سبعة ماليني �سخ�س(، فاإن �أ�سعار �أق�ساط �لتاأمني �جلماعية �لقيا�سية من �ملتوقع �أن 

تنخف�س، ومن �ملتوقع �أن يتباطاأ منو هذه �لفئة من �لتاأمني بالتنا�سب مع منو عدد �ل�سكان �ملقيمني نظرً� الكتمال تنفيذ �لنظام تقريبًا. معظم وثائق �لتاأمني 

�ل�سحي �ملباعة للمقيمني هي على �أ�سا�س جماعي، وتدفع من قبل رب �لعمل �أو �لكفيل با�ستثناء حاالت نادرة عندما يكون �ملقيم �لفرد متعاقدً� مع رب �لعمل 

ل�سر�ء �لتاأمني �ل�سحي �خلا�س به مبا يتو�فق مع متطلبات نظام �لتاأمني �ل�سحي �لتعاوين..�إذ� ما مت �عتماد �القرت�ح بتاأمني �لعاملني �ل�سعوديني يف �لقطاع 

�خلا�س مقابل م�ساريفهم �لطبية، فمن �ملرجح �أن ي�سهد �سوق �لتاأمني �ل�سحي �خلا�س زيادة كبرية خالل �ل�سنو�ت �لقليلة �لقادمة.

�لتاأمني على �حلياةيف �ململكة يعرف بتاأمني �حلماية و�الإدخر�ت وينق�سم على �لفئتني �لتاليتني:

   تاأمني �حلماية: تزويد تغطية تاأمينية فردية �أو جماعية ت�سمل �لوفاة و�الإعاقة �جلزئية �لد�ئمة.

   تاأمني �الإدخر�ت: تزويد تغطية تاأمينية فردية �أو جماعية ت�سمل بر�مج �ملدخر�ت �أو �لتقاعد مقابل �أق�ساط مدفوعة من �ملوؤمن عليه. وب�سكل     

      عام، يباع تاأمني �ملدخر�ت كمنتج �سمن حزمة تت�سمن �أ�سكااًل خمتلفة من تاأمني �حلماية.

يتميز �سوق �حلماية و�الدخار يف �ململكة ب�سغر حجمه �لن�سبي. وقبل �عتماد �لنظام، كان �لتاأمني على �حلياة يعترب عمومًا �سكاًل غري مقبول من وجهة 

�لنظر �ل�سرعية، وكانت مبيعات وثائق �لتاأمني على �حلياة يف �ململكة �سابقًا مقت�سرة �إىل حد بعيد على �ملقيمني �الأجانب. غري �أن �عتماد �لنظام قد 

�أحدث تغيريً� جذريًا يف هذ� �لقطاع من حيث �ل�سماح بالتاأمني ب�سكل عام و�حلماية و�الدخار ب�سكل خا�س.�إن منو �لطبقة �لو�سطى �لكبرية يف �ململكة 

�لتي تتمتع بدخل ��ستهالكي كاف، وتنامي �لتوجه نحو �سر�ء �لعقار�ت وحماية �لعائالت من �ملخاطر غري �ملنظورة، ينبئ  مب�ستقبل و�عد ل�سوق �حلماية 

و�الدخار. ومن �لناحية �لتقليدية، فلطاملا كان �ملو�طن �ل�سعودي مقاومًا لثقافة �لتاأمني، حتى فيما يتعلق باأ�سكال �لتاأمني �الأكرث �سيوعًا وغري �ملرتبطة 

باحلماية و�الدخار. غري �أنه يتوقع مع ظهور �سوق �لتكافل �ملحلي و�الأ�سكال �الأخرى من �لتاأمني �ملتو�فقة مع مبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية، �أن يوؤدي ذلك �إىل 

تقبل �أكرث ملنتجات �لتاأمني �ل�سخ�سية. لكن مل يت�سح بعد مدى هذ� �لتغيري، على �لرغم من �أن �سوق �حلماية و�الدخار قد �سهد منوً� كبريً� خالل �ل�سنتني 

�ملا�سيتني لكنه ما ز�ل ي�سهم بح�سة �سغرية من �سوق �لتاأمني �لكلي يف �ململكة.

جدول )16(: اإجمايل الأق�ساط املكتتبة )احلماية والدخار(

معدل �لنمو �ل�سنوي �ملركب )2008-2005( 2008م 2007م 2006م 2005م )مباليني �لرياالت �ل�سعودية(

%45.50 594 327 218 193 �حلماية و�الدخار

�مل�سدر: تقرير م�سح �سوق �لتاأمني يف �ململكة �ل�سادر عن موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي
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ح�سبما يت�سح من �جلدول �أعاله، فقد و��سل �سوق �حلماية و�الدخار منوه �مل�سطرد خالل عامي 2007م و2008م، حيث �رتفع مبعدل �سنوي جممع و�سل 

�إىل 45.5% خالل �الأربع �سنو�ت �ملمتدة من �لعام 2005م ولغاية �لعام 2008م ، فعقب �الرتفاع بن�سبة 12.9% يف عام 2006م، �رتفع بن�سبة 50.1% يف عام 

2007م وبن�سبة 81%يف عام 2008م، وو�سل �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة �إىل 594 مليون ريال يف عام 2008م �سعودً� من 327 مليون ريال يف عام 2007م. ويعد 

�سوق �حلماية و�الدخار �سغريً� مقارنة مع �سوق �لتاأمني �لعام و�سوق �لتاأمني �ل�سحي، حيث ي�سكل 5%فقط من �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة يف عام 2008م.

ويعتقد �أن �لنمو �لذي �سهده عام 2008م كان ر�جعًا للتطور �حلا�سل يف �لتاأمني �لفردي و�جلماعي، غري �أنه ال تتوفر موؤ�سر�ت دقيقة لنمو كل قطاع من 

�لقطاعني.

تو��سل خدمات �حلماية و�الدخار تطورها مبو�ز�ة �لطفرة �القت�سادية �لتي �سهدتها �ململكة موؤخرً�، حيث �أ�سبحت مز�يا �ملوظفني عاماًل متز�يد �الأهمية يف 

��ستقطاب وتدريب موظفني من ذوي �لكفاء�ت �لعالية وخا�سة �ملو�طنني �ل�سعوديني. ويتوقع �أن يكون لالئحة �سلوكيات �سوق �لتاأمني �لتي �عتمدتها موؤ�س�سة 

�لنقد �أثر هام على قطاع �حلماية و�الدخار، حيث تلقي �لقو�عد �جلديدة �ل�سوء على تاأمني �حلماية وتاأمني �ملدخر�ت من حيث �الإعالن، و�لبيع، وتقييم 

�حتياجات �لعمالء، وحفظ �سجالت ن�سائح �لعمالء، و�لتوثيق، و�ل�سفافية.وقد �أبدى قطاع و�سطاء �لتاأمني حتى �الآن �هتمامًا �سئياًل بالتاأمني �ل�سخ�سي 

على �حلياة، مف�ساًل �لرتكيز على �لتاأمني �جلماعي على �حلياة ومز�يا �ملوظفني، وعلى قطاع �لتاأمني �لعام �ل�سخم يف �ل�سوق. ويبدو يف �لوقت �لر�هن �أن 

بيع وثائق �لتاأمني �ل�سخ�سي على �حلياة ما ز�ل يرتكز من خالل جهود �لبيع �ملبا�سر.

قطاع اإعادة التاأمني

تاريخيًا، �عتمدت �سركات �لتاأمني يف �ململكة بكثافة على �سوق �إعادة �لتاأمني �لدويل، وخ�سو�سًا فيما يتعلق برتتيبات عقود �لتاأمني، وقد مت ترتيب مبلغ 

�لقدرة  �إجمايل  على  قيودً�  �لتاأمني  معيدو  و�سع  �الأخرية، حيث  �ل�سنو�ت  تقل�س يف  ذلك  لكن  �مل�سرتك حمليًا،  و�لتاأمني  �الختياري  �لتاأمني  الإعادة  معني 

�ال�ستيعابية لعقود �إعادة �لتاأمني فيما يتعلق بقبول �إعادة �لتاأمني �الختياري. وال تقوم موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي بن�سر �الأرقام حول قطاع �إعادة �لتاأمني 

يف �ململكة.

مل يتم �لرتخي�س حتى تاريخه �سوى ل�سركة �إعادة تاأمني �سعودية و�حدة وهي »�ل�سركة �ل�سعودية الإعادة �لتاأمني«، للعمل يف هذ� �لقطاع، ور�أ�سمالها �ملدفوع 1 

مليار ريال �سعودي، وهو �أكرب كثريً� من ر�أ�س �ملال �ملطلوب وهو 200 مليون ريال. وقد ح�سلت هذه �ل�سركة على �لت�سنيف �الئتماين )+BBB( من �ستاندرد 

�آند بورز. ويت�سح من روؤية ور�سالة هذه �ل�سركة �أن عملياتها ترتكز يف �أ�سو�ق �ل�سرق �الأو�سط عمومًا ولي�س يف �ململكة فح�سب.وقد تطور يف �ململكة �سوق حملي 

الإعادة �لتاأمني �الختياري خالل عقد �لثمانينات �مليالدية، وهو ما ز�ل موجودً�، على �لرغم من �أنه �آخذ يف �لتناق�س، ذلك الأن فرتة �ل�سماح �لبالغة ثالث 

�سنو�ت لل�سركات �حلالية لاللتز�م باأحكام �لنظام قد �نق�ست يف 13 �أبريل 2008م. وقد تز�يد ��ستخد�م �سركات �لتاأمني �ل�سعودية يف �ل�سنو�ت �الأخرية 

لقدر�ت �إعادة �لتاأمني �الختياري �ملتوفرة يف دول جمل�س �لتعاون �خلليجي وخ�سو�سًا �لبحرين و�الإمار�ت �لعربية �ملتحدة. غري �أن ن�ساط �إعادة �لتاأمني 

�الختياري يف �ململكة قد عانى من �سوء �ل�سمعة، وخ�سو�سًا فيما يتعلق باملمتلكات و�الإن�ساء�ت، ويتم �لتعامل معه بحذر يف �أ�سو�ق �خلليج و�لعامل، على �لرغم 

من �أن �لت�سنيفات �ملتوفرة ل�سركات �لتاأمني �خلليجية تقل عما هو موجود يف �أوروبا.

4.     �ل�سركة

1. 4     تاأ�سي�س �ل�سركة

�إن �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/60 وتاريخ 

)�ملو�فق  1428/6/8هـ  وتاريخ   142 رقم  �لوز�ري  �لقر�ر  �سدور  بعد  �الأول  �ملايل  عامها  �ل�سركة  بد�أت  وقد  2006/10/11م(.  )�ملو�فق  1427/9/18هـ 

2007/6/24م( باإعالن تاأ�سي�س �ل�سركة. وتعمل �ل�سركة مبوجب �ل�سجل �لتجاري رقم 1010235601  �ل�سادر من مدينة �لريا�س بتاريخ 1428/6/25هـ 

)�ملو�فق 7/11/ 2007م( وقد تاأ�س�ست بهدف مز�ولة �أنو�ع خمتلفة من �الأن�سطة �لتاأمينية وفقًا للمبادئ �لتي �أقرها نظام �لتاأمني �لتعاوين �ل�سعودي والئحته 

�لتنفيذية حتت �إ�سر�ف موؤ�س�سة �لنقد. ويبلغ ر�أ�سمال �ل�سركة حاليًاً 100.000.000 ريال �سعودي مق�سمة �إىل 10.000.000 �سهم عادي بقيمة ��سمية 

وقدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد، وجميع �الأ�سهم مدفوعة بالكامل.

2. 4     �أهم �لتو�ريخ و�لتطور�ت

�سهدت �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين �لعديد من �لتطور�ت �ملميزة منذ تاأ�سي�سها و�أهمها:

   ح�سول �ملوؤ�س�سون على ترخي�س تاأ�سي�س �ل�سركة ح�سب �ملر�سوم �مللكي رقم م/60 �ل�سادر يف 1427/9/18هـ  )�ملو�فق 2006/10/11م(

   طرح �أ�سهم �ل�سركة لالكتتاب �لعام �الأويل )IPO(  يف مار�س 2007م.

   �نعقاد �جلمعية �لعامة �لتاأ�سي�سية يف يونيو 2007 م.

   �حل�سول على رخ�سة ممار�سة �لعمل من موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي يف مار�س 2008م.

   نقل �ملكتب �لرئي�سي �إىل مقر جديد يف �أغ�سط�س 2008م.   

   ح�سول �ل�سركة على �أول مو�فقة ملنتجاتها يف �سبتمرب 2008م.

   تو�سيع �ل�سركة نطاق عملها �جلغر�يف لتغطية �لريا�س، جدة، �ملدينة �ملنورة ، �لدمام، �خلرب، و�الإح�ساء �عتبارً� من دي�سمرب 2008م.

   مو�فقة �جلمعية �لعمومية يف يناير 2009م على نقل حمفظة �سركة �إن�سعودي للتاأمني �إبتد�ًء من 2009/1/1م.

   ح�سول �ل�سركة على �ملو�فقة ملنتجات �حلماية �لفردية و�الإدخار يف مار�س 2009م.
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   �إطالق فريق مدرب ومتميز م�سوؤول عن عمليات �لبيع �ملبا�سر ملنتجات �حلماية �لفردية و�الإدخار يف يونيو 2009م.

   �سدور �ملو�فقة من موؤ�س�سة �لنقد على منتجات �لتاأمني �لبنكي �خلا�سة باحلماية و�الإدخار يف نوفمرب 2009م )يف �نتظار �ملو�فقة على نقل

     حمفظة �لتاأمني �لبنكي �خلا�سة باحلماية و�الإدخار(.

3. 4     هيكل �مل�ساهمني

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم بقيمة ��سمية وقدرها )10( ع�سرة 

رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد جميعها مدفوعة بالكامل. وقد �كتتب �ملوؤ�س�سون مبا جمموعه )6.900.000( �ستة ماليني وت�سعمائة �ألف �سهم وهي متثل 

69% من كامل �أ�سهم ر�أ�سمال �ل�سركة، �أما �الأ�سهم �ملتبقية وعددها )3.100.000( ثالثة ماليني ومائة �ألف �سهم  �لتي متثل 31% فهي مملوكة من قبل 

�جلمهور. 

وفيما يلي جدول يظهر هيكل �مل�ساهمني �حلاليني يف �ل�سركة:

جدول )17(: هيكل امل�ساهمني احلاليني يف ال�سركة

�إجمايل �لقيمة بالريال �ل�سعوديعدد �الأ�سهمن�سبة �مللكية�مل�ساهمون

32.503.250.00032.500.000%�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 

�أليانز فر�ن�س �نرتنا�سيونال 

 )Allianz France International(
)�سابقا تعرف باأيه جي �أف �إنرتنا�سيونال(  

%16.251.625.00016.250.000

16.251.625.00016.250.000%�أليانز )مينا( �لقاب�سة )برمود�( 

2200.0002.000.000%حممد علي �أبا �خليل

2200.0002.000.000%عمر�ن حممد �لعمر�ن

313.100.00031.000.000%�جلمهور

10010.000.000100.000.000%�ملجموع

�مل�سدر: �ل�سركة

وفيما يلي نبذة عن م�ساهمي �ل�سركة  �ملبا�سرين و�لغري مبا�سرين

1. 3. 4 �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 

1977م. ويرتبط �لبنك �ل�سعودي  4 يوليو  تاأ�س�س �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي ك�سركة م�ساهمة �سعودية، مبوجب �ملر�سوم �مللكي رقم م/23 �ل�سادر بتاريخ 

�لفرن�سي ب�سر�كة ��سرت�تيجية مع بنك كاليون، �لذي ميتلك 31.1% من ر�أ�س مال �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي. وبنك كاليون هو �أحد �الأع�ساء �لبارزين يف 

جمموعة كريديت �أكريكول، �لذي كان �أول بنك يوؤ�س�س يف فرن�سا، ويعد و�حدً� من �أكرب �لبنوك يف �أوروبا من حيث �حلجم �الإجمايل حلقوق �مل�ساهمني. يقع 

�ملركز �لرئي�سي للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي يف مدينة �لريا�س، ولديه ثالثة مكاتب �إقليمية يف جدة و�لريا�س و�خلرب، و75 فرعًا تقدم خدماتها للعمالء يف 

�ملدن �لرئي�سية يف �ململكة، وت�ستمل على �أق�سام خا�سة بال�سيد�ت، باالإ�سافة �إىل �سبكة و��سعة من �أجهزة �ل�سرف �الآيل يبلغ عددها 274 جهازً� يف �أبرز مدن 

�ململكة. يبلغ ر�أ�سمال �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 7.232 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2009م. ويظهر �جلدول �لتايل ن�سبة ملكية �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف 

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي:

جدول )18(: ن�سبة ملكية �مل�ساهمني �لرئي�سيني يف �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

ن�سبة �مللكية�مل�ساهم

31.1%بنك كاليون

12.8%�ملوؤ�س�سة �لعامة للتاأمينات �الجتماعية

9.8%�سركة ر��سد �لعبد �لرحمن �لر��سد و�أوالده

5%حممد �إبر�هيم حممد �لعي�سى

58.7%�ملجموع

�مل�سدر: تد�ول

 )Credit Agricole( علما �أن بنك كاليون مملوك بالكامل من بنك كريديت �أكريكول
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جدول )19(: ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف كريديت اكريكول

ن�سبة �مللكية�مل�ساهم

SAS Rue La Boétie%55.2

0.4%�أ�سهم �خلزينة

4.6%�ملوظفني

8.6%�جلمهور

31.2%�ملوؤ�س�سات

100%�ملجموع

�مل�سدر: موقع �لبنك على �الإنرتنت

 Rue La Boétie هي �سركة م�سرفية قاب�سة تقدم خدمات م�سرفية جتارية من خالل �سركاتها �لتابعة. تاأ�س�ست هذه �ل�سركة يف عام 2001م ويقع مقرها 

�لرئي�س يف باري�س، فرن�سا، وهي مملوكة 100% من قبل Caisses Regionlaes Credit Agricole Mutuel وهي �سركة فرن�سية تعمل كوحدة م�سرفية 

تعاونية �إقليمية لفريق كريديت �كريكول وتوفر �لت�سهيالت �الئتمانية لالأفر�د و�لقطاع �خلا�س وقطاع �لزر�عة و�ل�سركات �ل�سغرية يف �ملنطقة. باالإ�سافة 

�إىل ذلك، فاإنها  تقدم خدمات م�سرفية عامة مثل خدمات �مل�سرف �الآيل وبطاقات �الئتمان.

جدول )20(: ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �سركة را�سد عبد الرحمن الرا�سد

ن�سبة �مللكية�مل�ساهم

19.46%عبد �لعزيز ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%�سالح ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%عبد�ملح�سن ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%عبد�ملنعم ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

19.46%عبد�لرحمن ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

2.7%�سلوى ر��سد عبد�لرحمن �لر��سد

100%�ملجموع

�مل�سدر: �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

2. 3. 4 �أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال )�سابقا تعرف باأيه جي �أف �إنرتنا�سيونال(  

�سركة تابعة مملوكة بالكامل ل�سركة �أليانز �أ�س  �إي )»جمموعة �أليانز«(. 

3. 3. 4 �أليانز مينا �لقاب�سة برمود�

�سركة تابعة مملوكة بالكامل ل�سركة �أليانز �أ�س �إي )»جمموعة �أليانز«(. 

�أليانز �أ�س �إي

   �سركة »�أليانز �أ�س �إي« �لتي كانت تعرف �سابقًا بـ »�أليانز �أيه جي« هي �سركة قاب�سة تاأ�س�ست مبوجب قو�نني فرن�سا، وتعترب من �سركات �لتاأمني و�خلدمات 

�ملالية �لر�ئدة على م�ستوى �لعامل. وتتكون حمفظة خدمات �ل�سركة من �لتاأمني على �ملمتلكات، و�الأ�سر�ر، و�لتاأمني على �حلياة، و�لتاأمني �ل�سحي، 

و�الأعمال �لبنكية، و�إد�رة �الأ�سول. ويوجد لدى �أليانز �أ�س �إي عمليات عاملية مع �سبكة و��سعة من �لفروع و�ل�سركات �لتابعة تنت�سر يف �أوروبا، ودول �آ�سيا 

�لو�قعة على �ملحيط �لهادئ، و�الأمريكيتني، و�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا، ويقع �ملقر �لرئي�سي لل�سركة يف ميونخ �أملانيا.
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جدول )21(: ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �سركة األيانز اأ�س اإي

ن�سبة �مللكية�مل�ساهم

4.86%بالك روك الإد�رة �الإ�ستثمار�ت �ملحدودة

Alliance Bernstein LP%3.11

GmbH 1.48%دكا لالإ�ستثمار�ت

1.41%نورجي�س �مل�سرفية

1.39%جمموعة �الإ�ستثمار�ت �ملتحدة

87.75%موؤ�س�سات �خرى

100%�ملجموع

�مل�سدر: موقع �ل�سركة على �الإنرتنت

    يعمل لدى �أليانز �أ�س �إي 150.000 موظف  يف خمتلف �أنحاء �لعامل، وتتمتع ب�سجل عريق من �خلرب�ت تزيد عن 118 عامًا، وتعمل يف �أكرث من 70 دولة، 

ولديها كذلك 400.000 نقطة بيع، وتعترب جمموعة �أليانز �إحدى �أكرب �سركات �لتاأمني و�إد�رة �الأ�سول يف �لعامل. وهي من �أكرث �سركات �لعامل �لتز�مًا 

باملعايري �الأخالقية، وم�سجلة لدى معهد �إثي�سفري )Ethisphere(. وتقدم جمموعة �أليانز خدمات �لتاأمني ملعظم �ل�سركات �ملدرجة �سمن قائمة �أكرب 

500 �سركة يف �لعامل �ل�سادرة عن جملة فور�سن، ولديها 80 مليون عميل يف �لعامل.

   حققت جمموعة �أليانز يف �لعام �ملايل 2008م �إجمايل دخل ز�د عن 509.6 مليار ريال �سعودي، �أي ما ي�ساوي 91.4 مليار يورو. وتعد �أليانز كذلك �إحدى 

�أكرب مدر�ء �الأ�سول يف �لعامل حيث تدير �أ�سواًل  للغري بقيمة 703 مليار يورو كما يف نهاية 2008م.

4. 3. 4 حممد بن علي �أبا �خليل )74(

اجلن�سية: �سعودية

املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة من جامعة يف م�سر)1956(

املن�سب: رئي�س جمل�س �إد�رة �سركة �خلليج لل�سناعات �لبرتوكيماوية)2001(

العنوان احلايل: �س.ب. 287، �لريا�س 11411، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�حل�سة يف �ل�سركات �الأخرى:

عنو�ن �ل�سركة ن�ساط �ل�سركة �حل�سة )%( ��سم �ل�سركة

�لدمام �سناعي 5.5 �سركة �خلليج لل�سناعات �لبرتوكيماوية

�خلرب �سناعي 0.06 �ل�سركة �ل�سعودية �لعاملية للبرتوكيماويات

�لريا�س �سناعي 0.04 ت�سنيع

�لريا�س جتاري 15.625 �سركة جمموعة �الإ�ستثمار و�لتنمية

5. 3. 4  عمر�ن بن حممد �لعمر�ن )74(

اجلن�سية: �سعودية

املوؤهالت العلمية: حا�سل على �سهادة بكالوريو�س يف �إد�رة �الأعمال من جامعة تك�سا�س، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية )1964(

العنوان احلايل: �س.ب. 91929، �لريا�س 11643، �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�حل�سة يف �ل�سركات �الأخرى: 

عنو�ن �ل�سركة ن�ساط �ل�سركة �حل�سة )%( ��سم �ل�سركة

جدة �سناعة منتجات �خلبز 10 �سركة �ملخابز �لغربية �ملحدودة

�لريا�س �سركة قاب�سة 70 �سركة عمر�ن حممد �لعمر�ن و�سركاه �ملحدودة
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4. 4     منتجات وخدمات �ل�سركة

وفقًا للنظام �لتاأ�سي�سي لل�سركة، فاإن �أغر��س �ل�سركة تتمثل يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين وكل ما يتعلق بهذه �الأعمال من �إعادة تاأمني �أو توكيالت �أو 

متثيل �أو مر��سالت �أو و�ساطة خا�سة بالتاأمني، وذلك وفقًا الأحكام نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية و�الأنظمة �ل�سارية يف �ململكة. 

ولل�سركة �أن تقوم بجميع �الأعمال �لتي يلزم �لقيام بها لتحقيق �أغر��سها �سو�ء يف جمال �لتاأمني �أو �إ�ستثمار �أمو�لها، و�أن تقوم بتملك وحتريك �الأمو�ل �لثابتة 

و�لنقدية �أو بيعها �أو ��ستبد�لها �أو تاأجريها بو��سطتها مبا�سرة �أو بو��سطة �سركات توؤ�س�سها �أو ت�سرتيها �أو باال�سرت�ك مع جهات �أخرى وذلك وفقًا الأحكام 

�ل�سريعة �الإ�سالمية.

 تقدم �ل�سركة حلواًل تاأمينية لالأفر�د و�ل�سركات ح�سبما يلي:

جدول)22(:احللول التاأمينية لالأفراد وال�سركات

حلول �ل�سركات حلول �الأفر�د حلول �لتاأمني �لبنكي

مز�يا �ملوظفني

•بر�مج �حلماية �جلماعية 	
•بر�مج �ل�سحة �جلماعية 	

•بر�مج �لتاأمني �ل�سحي �جلماعية 	
•�لتاأمني على �لعمالة 	

�ملمتلكات و�الإ�سابات

•�لتاأمني �ل�سامل للممتلكات  	
•�لتاأمني �سد �حلريق 	

•�لتاأمني �سد �ل�سرقة و�ل�سطو   	
•تاأمني �الأمو�ل و�سمان �الأمانة 	

�الأعمال �لهند�سية و�ملعمارية

•- �لتاأمني �ل�سامل للمقاوالت 	
•- تاأمني �ل�سامل لالأعمال �الإن�سائية  	

•- تاأمني �أعطال �الآالت و�ملعد�ت 	
•- تاأمني �ملعد�ت �الإلكرتونية و�لكهربائية 	

�لتاأمني �سد �مل�سئولية �ملدنية

•�لتاأمني �سد �لغري 	
•م�سئولية �ملنتجات 	

�لبحرية و�لطري�ن

�ل�سيار�ت

تاأمني �الئتمان

حماية و�دخار )تعاوين( 

•وعد �الأ�سرة )حماية( 	
•وعد �الأجيال )تعليم( 	

•وعد �ال�ستقر�ر )تقاعد( 	
ممتلكات، و�إ�سابات، و�سحة

•تاأمني �ملمتلكات 	
•تاأمني �ل�سيار�ت 	
•�لتاأمني �ل�سحي 	

•تاأمني حو�دث �سخ�سية  	
•تاأمني �ل�سفر 	

حماية و�دخار )تعاوين( 

•�الأجنال )تعليم( 	
•�لغد )تقاعد( 	

حماية و�دخار )تكافلي(

•تكافل �الأجنال )تعليم( 	
•تكافل �لغد )تقاعد( 	

�مل�سدر: �ل�سركة

5. 4     �ملز�يا �لتناف�سية

من خالل �مل�ساهمني �لرئي�سيني، �أي جمموعة �أليانز �أ�س �إي و�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، ت�ستفيد �ل�سركة من �خلرب�ت �لعاملية لو�حدة من �سركات �لتاأمني 

�لر�ئدة على م�ستوى �لعامل ف�ساًل عن �لروؤية و�ملعرفة �ملحلية �لتي توفرها �إحدى �لبنوك �لر�ئدة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. وتعتقد �ل�سركة �أن �جلمع بني 

�لرب�عة و�ملعايري �لفنية �لر�ئدة و�خلرب�ت �ملحلية من �ساأنه �أن يوفر للعمالء من �ل�سركات و�الأفر�د حلواًل متميزة الحتياجاتهم �لتاأمينية.

وتتوقع �ل�سركة �أنها �ستكون قادرة وب�سرعة على تطوير �حللول �لعاملية لالحتياجات �ملحلية وتطوير قنو�ت توزيع متنوعة مما يعزز من �إمكان �لو�سول �إىل 

�لعمالء، وي�سمل ذلك:

   منتجات وخدمات �لتاأمني �لبنكي: توزيع منتجات تاأمني لالأفر�د من خالل فروع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي وفقًا التفاقية خدمات �لتاأمني    

�لبنكية �ملربمة مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي.

   فريق �ملبيعات �ملبا�سرة: توزيع نطاق �سامل من منتجات �لتاأمني �ل�سخ�سية من خالل فريق �ملبيعات �لتابع لل�سركة �ملدربني ب�سكل متميز       

 و�ملنت�سرين عرب فروعها يف كافة مناطق �ململكة.
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   و�سطاء �لتاأمني: توزيع �حللول �لتاأمينية لل�سركات عرب نخبة من و�سطاء �لتاأمني �ملحليني �أو �لدوليني �ملتو�جدين ب�سورة قوية يف �ململكة.

   قنو�ت �لتوزيع �الأخرى: تعتزم �ل�سركة كذلك در��سة طرق مبيعات جديدة مثل �ملبيعات عرب �الإنرتنت.

�أرجاء �ململكة. وتتوقع  �لقادمة بتو�سيع �سبكة فروعها ب�سكل كبري وكذلك تو�سيع فريق مبيعاتها يف جميع  �أن تقوم خالل �خلم�س �سنو�ت  �ل�سركة  تخطط 

�ل�سركة زيادة �سبكة فروعها من 9 فروع يف عام 2009م �إىل �أكرث من 15 فرعًا يف �ل�سنو�ت �لقليلة �لقادمة، و�ال�ستفادة كذلك من �لتو�سعات �جلغر�فية 

�حلثيثة �لتي يقوم بها �أحد م�ساهمي �ل�سركة �أال وهو �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي.

6. 4    �ملوظفون و�الإلتز�م بال�سعودة

تعترب �ل�سركة �أن موظفيها هم من �أهم �لعو�مل �لتي ت�سهم يف تعزيز موقعها كالعب �أ�سا�سي يف �سوق �لتامني �ل�سعودي. وتعتقد �ل�سركة �أنها تتمتع مبزيج 

قوي من �ملو�هب �ملحلية و�خلرب�ت �لدولية.

كما �أن عالقة �ل�سركة مع جمموعة �أليانز �أ�س �إي تعني �أن �ل�سركة تتمتع بالقدرة على �لو�سول �إىل نطاق و��سع من �ملر�فق �لتدريبية حمليًا و�إقليميًا وعامليَا. 

وت�ستفيد �ل�سركة كذلك من ثقافة �لتميز باتباع »�أف�سل �ملمار�سات« لدى جمموعة �أليانز �أ�س �إي و�لتي تتم �مل�ساركة فيها عرب و�سائل تو��سل متعددة ومنتظمة 

مثل �ملوؤمتر�ت و�لندو�ت وور�س �لعمل ومو�د �لتدريب عرب �الإنرتنت.

لقد بلغ عدد موظفي �ل�سركة يف 31 دي�سمرب 2009م 320موظفًا، منهم 63% من �ملو�طنني �ل�سعوديني. وتعتزم �ل�سركة زيادة �أعد�د �ملوظفني �ل�سعوديني 

بالتدريج على خمتلف �مل�ستويات لديها. 

وحيث �أن جمموعة �أليانز ترغب يف �حلفاظ على �سمعتها �لذ�ئعة يف جمال �جلودة، فاإن �ل�سركة حتر�س على �الطالع و�الإلتز�م بكافة �مل�ستجد�ت يف جمال 

�الأنظمة و�للو�ئح و�لتعليمات، و�سو�بط �لرقابة �لد�خلية، و�أ�ساليب �ملبيعات �ملف�سلة، وتوجهات �لعمالء �ملتنامية.

يبني اجلدول )23( عدد املوظفني كما يف 2009/12/31م

عدد �ملوظفني غري �ل�سعودينيعدد �ملوظفني �ل�سعودينيعدد �ملوظفني�الإد�رة

413�الإد�رة �لعليا

633�الإد�رة 

110�إد�رة �ملطابقة

624تقنية �ملعلومات

817�إد�رة �لت�سويق

733934�لعمليات

1367�ملو�رد �لب�سرية

19910�الإد�رة �ملالية 

303ق�سم �لرقابة �لد�خلية

421230�إد�رة �ملبيعات لل�سركات

14512520�إد�رة �ملبيعات لالأفر�د

320199121�ملجموع

37%63%100%�لن�سبة

تطبق �ل�سركة �سيا�سة �سعودة مبا يتو�فق مع نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية �لذي يتطلب ن�سبة �سعودة تبلغ 30%، حيث تبلغ ن�سبة 

�ل�سعودة لدى �ل�سركة حاليًاً %63.

7. 4    �ال�ستحو�ذ على حمافظ تاأمينية

1. 7. 4 �ال�ستحو�ذ على �سركة �إن�سعودي للتاأمني )»حمفظة �إن�سعودي«( يف 1 يناير 2009م

تاريخ  يف  �ملنعقدة  لل�سركة  �لعامة  �جلمعية  و�فقت  2008م،  نوفمرب   26 و�ملو�فق  1429/11/28هـ  بتاريخ  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  مو�فقة  بعد 

 من تاريخ 1 يناير  
ً
1430/1/21هـ �ملو�فق 18 يناير 2009م على نقل �ملحفظة �لتاأمينية �خلا�سة ب�سركة �إن�سعودي للتاأمني )�سركة م�ساهمة بحرينية( بد�أ

2009م وبدون قيمة لل�سهرة.

�إن�سعودي هي �سركة تاأمني تاأ�س�ست يف �لبحرين يف دي�سمرب 1993م ومرخ�سة من قبل موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي للعمل يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 

حتى حت�سل �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين على �لرتخي�س �لنهائي وحتى �أن يتم �لنقل �لفعلي ملحفظة �إن�سعودي.

�إن �إن�سعودي للتاأمني مملوكة من قبل موؤ�س�سي �ل�سركة )�أليانز �أ�س �إي و�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي(، و�لهدف من نقل حمفظتها هو �إعطاء دعم �أويل لل�سركة 

من خالل نقل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة للمحفظة �لتاأمينية كما يف تاريخ 31 دي�سمرب2008م مببلغ ي�ساوي 139.9 مليون ريال �سعودي.
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2. 7. 4   �ال�ستحو�ذ على حمفظة �لتاأمني �لبنكي

كما تتم حاليًا �جر�ء�ت حتويل حمفظة �لتاأمني �لبنكي �ل�سادرة من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي �إىل �ل�سركة �سريطة �حل�سول على �ملو�فقات �لالزمة. تتاألف 

هذه �ملحفظة من منتجات �حلماية و�الدخار: برنامج �لغد �خلا�س بالتقاعد، وبرنامج �الأجنال �خلا�س بالتعليم. وهذ� �لنقل �ملقرتح يتم مر�جعته حاليًا 

من قبل موؤ�س�سة �لنقد ومتوقع �أن يتم �حل�سول على �ملو�فقة �لنهائية يف عام 2010م، ح�سب ما تقرره موؤ�س�سة �لنقد. وفيما يلي عدد من �لعقود �لتاأمينية 

�ل�سارية �ملفعول �ملتعلقة بهذه �ملنتجات كما يف 31 دي�سمرب 2009م:

جدول)24(: عدد من العقود التاأمينية ال�سارية املفعول املتعلقة مبنتجات احلماية والإدخار

�الأق�ساط �ل�سارية �ملفعول بالريال �ل�سعودي )ر �س(عدد �لعقود

13.15838.895.205�الأجنال- تعليم

7.50625.665.425�لغد- تقاعد

3.2039.656.824تكافل �الأجنال- تعليم

2.0647.629.746تكافل �لغد- تقاعد

25.93181.847.200�الإجمايل

لقد �كتمل تقييم حمفظة �لتاأمني �لبنكي ومت تقدميها  �إىل موؤ�س�سة �لنقد للمر�جعة، ومن �ملتوقع �أال يزيد �ل�سعر �ملتوقع لل�سفقة عن 20 مليون ريال �سعودي 

مقابل نقل تلك �ملحفظة. و�سيوؤدي ذلك �إىل تعزيز موقف �ل�سركة وو�سعها يف �ل�سوق.

وتنتظر �ل�سركة مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد على نقل حمفظة �لتاأمني �لبنكي. فيما قد و�فقت موؤ�س�سة �لنقد  على �ملنتجات �ملذكورة �أعاله يف نوفمرب 2009م.

8. 4     �لتغطية �جلغر�فية

فيما يلي جدول )25(: ملخ�س للتغطية اجلغرافية لل�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية:

�لهاتف و�لفاك�س�لعنو�ن�ملكتب

طريق خري�س، ج�سر �خلليج، �مللز، �لريا�س - �ململكة �ملكتب �لرئي�سي – �لريا�س

�لعربية �ل�سعودية 

�س ب 3540 �لريا�س 11481

هاتف: 8749700 )1( 966+

فاك�س: 8749799 )1( 966+

طريق خري�س، ج�سر �خلليج، �مللز، �لريا�سفرع �لريا�س

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

�س ب 3540 �لريا�س 11481

هاتف: 8749700 )1( 966+

فاك�س: 8749799 )1( 966+

�جلناح 102، �لدور �الأول، �إيو�ن �سنرت، �سارع �إبر�هيم �ملكتب �الإقليمي – جدة

�جلفايل، حي �الأندل�س، جدة - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2832444 )2( 966+

2832589            

فاك�س: 0022 283 )2( 966+

�جلناح 33، �لدور �لثالث، برج �خلياطفرع جدة

طريق �ملدينة �ل�سمايل، حي �ل�سرفية، جدة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 6678123 )2( 966+

6692059            

فاك�س: 2576 663 )2( 966+

�سارع �لقربان، مبنى �مليمنى، �لدور �ل�ساد�س، �ملدينة - فرع �ملدينة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 8674111 )4( 966+

فاك�س: 8672111 )4( 966+

مبنى مدينة �الأعمال، طريق �مللك عبد �لعزيز، �لدمام - �ملكتب �الإقليمي – �لدمام

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: من 8315600 )3( 966+ 

+966 )3( 8315606                  

فاك�س:       8315609 )3( 966+

برج �ل�سالح، مكتب رقم 107 ج، �سارع رقم 28 ) �سارع فرع �خلرب

�لبيب�سي(- خلف �ملكتب �الإقليمي للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

هاتف: 2256 867 )3( 966+

8679454 .8675230           

فاك�س: 8678441 )3( 966+

جممع  �لب�ستان، طريق �لرثيات، �الإح�ساء،فرع �الإح�ساء

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 5825400 )3( 966+

فاك�س: 8118 582 )3( 966+

تخطط ال�سركة التو�سع يف اململكة �سواء من الناحية اجلغرافية اأو على �سعيد املنتجات ال�ساملة التي تقدمها لعمالئها.
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9. 4     �إد�ر�ت �ل�سركة

1. 9. 4 �لعمليات

�إد�ر�ت مق�سمة ح�سب �حتياجات  �إىل عدة  يرتكز عمل �ل�سركة على �لعمالء، و قد �سممت �ل�سركة هيكل عملياتها تبعًا لذلك. وتنق�سم عمليات �ل�سركة 

�لعمالء �أكرث مما تعتمد على خطوط �لن�ساط. وقد مت تق�سيم �إد�ر�ت �لعمليات لدى �ل�سركة على �لنحو �لتايل:

   �لعمالء �ل�سركات من خالل »�إد�رة تاأمني �ل�سركات«.

   �لعمالء �الأفر�د من خالل »�إد�رة تاأمني �الأفر�د«.

   مطالبات �لتاأمني من خالل »�إد�رة �لتعوي�سات«.

   وت�ستفيد  هذه �الأق�سام  من دعم مركز »�إعادة �لتاأمني و�لتقييم �الكتو�ري«.

1- اإدارة تاأمني ال�سركات

تهتم هذه �الإد�رة بتوفري حلواًل تاأمينية لتلبية حاجات �لعمالء من �ل�سركات. و توفر هذه �الإد�رة منتجات �ل�سركة  يف �لقطاعات �لتالية:

   �لقطاع �لعام

   �لقطاع �ل�سحي

   �حلماية و�الدخار

  ويوؤدي هذ� �ملركز �لوظائف �لتالية:

   �الكتتاب

   تقييم �ملخاطر

    �لت�سعري

   �إعد�د �لعرو�س �ملالية

   �إ�سد�ر وثائق �لتاأمني

   جتديد وثائق �لتاأمني وتقدمي �خلدمات �ملتعلقة بذلك

   �لتن�سيق مع معيدي �لتاأمني الإعادة �لتاأمني �الختياري

2- اإدارة تاأمني الأفراد

  يقدم حلواًل تاأمينية للعمالء �الأفر�د يف �لقطاعات �لتالية:

   �لقطاع �لعام

   �لقطاع �ل�سحي

   �حلماية و�الدخار

  ويوؤدي هذ� �ملركز �لوظائف �لتالية:

   �الكتتاب 

   تقييم �ملخاطر و�لت�سعري

   �لت�سعري

   �إ�سد�ر وثائق �لتاأمني

   جتديد وثائق �لتاأمني وتقدمي �خلدمات �ملتعلقة بذلك

   �لتن�سيق مع معيدي �لتاأمني الإعادة �لتاأمني �الختياري

3- اإدارة التعوي�سات

   يقدم �خلدمات �ملتعلقة باملطالبات جلميع خطوط �لن�ساط �الأخرى.

   يوؤدي �لوظائف �لتالية: تن�سيق �ملطالبات مع ور�س �ل�سيار�ت و�مل�ست�سفيات، و�لعياد�ت، �أو فاح�سي �ملطالبات �أو �ملحامني يف حالة �لتقا�سي.

4- املعلومات التقنية

مبا يف ذلك �الأجهزة و�لرب�مج
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2. 9. 4  مركز �إعادة �لتاأمني و�لتقييم �الكتو�ري

  �إعادة �لتاأمني: 

   حما�سبة �إعادة �لتاأمني لالتفاقيات

   �لتجديد

   �لتفاو�س على �التفاقيات �جلديدة

  �الكتو�ري:

   ح�ساب �الحتياطيات

   �إعد�د �مللفات �الكتو�رية

  تطوير �ملنتجات

   ت�سعري �ملنتجات

   فح�س �الأرباح

   ت�سميم �ملنتجات

   �لتن�سيق مع �خلرب�ء �الكتو�ريني �خلارجيني

3. 9. 4 �الأق�سام و�الإد�ر�ت �الأخرى

تتكون �الأق�سام و�الإد�ر�ت �الأخرى مما يلي:

اأ(  املبيعات:

   �إد�رة فرق �ملبيعات �ملبا�سرة، وت�سمل:

   تدريب ومتابعة فريق مبيعات �الأفر�د

    فتح قنو�ت توزيع جديدة

   �لتدريب: توظيف وتدريب �أع�ساء فريق �ملبيعات

   تطوير �الأعمال: تن�سيق �لعالقات مع �سركاء �لتوزيع للمنتجات وخدمات �لتاأمني �لبنكية وقنو�ت �لتوزيع �الأخرى.

ب(  مبيعات ال�سركات:

   �ملنطقة �ل�سرقية، �ملنطقة �لو�سطى، �ملنطقة �لغربية

   �إد�رة �لقوى �لت�سويقية ملبيعات �ل�سركات مبا يف ذلك �لعالقة مع مندوبي �ملبيعات �لدوليني و�ملحليني 

ج(  املوارد الب�سرية والعالقات احلكومية:

   �ملو�رد �لب�سرية: حتديد �ملوظفني �ملحتملني، وتوظيفهم، وتدريبهم 

   �لعالقات �حلكومية

   �الإد�رة وتقدمي خدمات �لدعم

د(  ال�سوؤون املالية:

    �إد�رة �حل�سابات: 

   �حل�سابات

   �لعالقة مع مر�جعي �حل�سابات

   �إعد�د �لقو�ئم �ملالية 

   �إد�رة �لتقارير و�مليز�نية

   �إعد�د �لتقارير �ملالية للهيئة وللم�ساهمني

   تخطيط �الأعمال

   �إعد�د �مليز�نيات 

   �إد�رة �الإ�ستثمار:

    �إد�رة �لعالقة مع �إد�رة �الأ�سول، 

    متابعة �أد�ء �الإ�ستثمار�ت

   �ملطابقة بني �الأ�سول و�خل�سوم
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   �إد�رة �لنقدية و�لتح�سيل:

   �إد�رة �لعالقة مع �لبنوك

   تن�سيق �لتح�سيل مع قنو�ت �لتوزيع �ملختلفة

هـ(  التدقيق الداخلي:

   �لتدقيق �لد�خلي

   �إد�رة �ملخاطر

   �ل�سمان

و(  املطابقة:

    �لتاأكد من �الإلتز�م و�ملطابقة مع �لقو�نني و�الأنظمة و�جلهات �لرقابية

ز(   قنوات التوزيع:

   �لتاأمني �لبنكي

   قنو�ت توزيع جديدة

ح(  اإدارة الت�سويق:

   �الإعالم و�لعالقات �لعامة

   �البتكار و�لرتكيز على �لعمالء

   �لت�سويق

10. 4  نظرة على �ملنتجات �مل�ستقبلية

تقوم �ل�سركة ب�سورة م�ستمرة بتقييم فر�س توفري منتجات جديدة مثل:

   تاأمني �لتقاعد �جلماعي.

   �لتاأمني �ل�سامل للمنازل

5.     هيكل �ل�سركة

1. 5    جمل�س �الإد�رة

تتوىل �إد�رة �ل�سركة جمل�س �إد�رة يتكون من ثمانية )8( �أع�ساء يتم تعيينهم من خالل �جلمعية �لعامة �لعادية لل�سركة ملدة ال تتجاوز ثالث �سنو�ت. وقد 

1428/6/8هـ )�ملو�فق  142 تاريخ  �إد�رة من قبل �جلمعية �لعامة �لتاأ�سي�سية ملدة ثالث )3( �سنو�ت من تاريخ �لقر�ر �لوز�ري رقم  مت تعيني �أول جمل�س 

2007/6/24م( �لذي �أعلن تاأ�سي�س �ل�سركة. ويكون �ملجل�س م�سئواًل ب�سكل نهائي عن �سيا�سات �ل�سركة و�إد�ر�تها، ف�ساًل عن م�سئوليته باعتماد �ال�سرت�تيجيات 

و�حل�سابات و�ل�سيا�سات �لتنظيمية و�لتمويلية �لتي تتبناها �ل�سركة. وت�سمل مهامه تعيني �ملدر�ء �لتنفيذيني و�ملخولني بالتوقيع عن �ل�سركة، و�الإ�سر�ف على 

�ملوؤ�س�سني  �ل�سر�كة �ملربم من قبل  �مل�ساهمني وتنفيذ قر�ر�تهم. ومتا�سيا مع عقد  �أن �ملجل�س م�سئول عن تنظيم �جتماعات جمعيات  �ل�سركة. كما  �إد�رة 

�لرئي�سيني لل�سركة، يتم تعيني عدد مت�ساو من �الأع�ساء من كل من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و�أليانز حيث عني كل منهما ثالث �أع�ساء. 

يتكون جمل�س �الإد�رة �حلايل لل�سركة مما يلي:

   ثالثة �أع�ساء ميثلون �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، وهم:

   جان  ماريون

    عبد�لرحمن �أمني جاوه

    نز�ر عبد �لرز�ق �لقنا�س – �سكرتري �ملجل�س

   ثالثة �أع�ساء ميثلون �أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال و�أليانز مينا �لقاب�سة برمود�، وهم:

    هوج جورج دي روكيت بوي�سن

    هاينز دولربغ

    �أنطو�ن جان عي�سى - �لرئي�س �لتنفيذي

   ع�سو�ن ميثالن عموم �مل�ساهمني منهم، رئي�س �ملجل�س، وهما:

    يو�سف حمد�ن �حلمد�ن – �لرئي�س

    �سمري حممد عبد �لعزيز �حلميدي
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ويو�سح اجلدول )26(: تكوين جمل�س الإدارة احلايل وع�سوية اأع�سائه يف �سركات م�ساهمة �سعودية اأخرى:

�لعمر�جلن�سيةت�سنيف �لع�سو.�لطرف �لذي ميثله�ال�سم
6
عدد �الأ�سهم

701.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل�جلمهوريو�سف  حمد�ن  نا�سر  �حلمد�ن

�سمري  حممد عبد �لعزيز  

�حلميدي

501.000�سعوديغري تنفيذي/ م�ستقل�جلمهور

اليوجد61فرن�سيغري تنفيذي/ غري م�ستقل�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سيجان ماري ماريون

اليوجد59�سعوديغري تنفيذي/ غري م�ستقل�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سيعبد�لرحمن �أمني جاوه

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سينز�ر  عبد �لرز�ق  �لقنا�س

غري تنفيذي )�سكرتري 

�ملجل�س(/ غري م�ستقل

اليوجد64�سعودي

اليوجد60�أملاينغري تنفيذي/ غري م�ستقل�أليانز مينا �لقاب�سة برمود�هاينز دولربغ

هوج جورج دي روكيت بوي�سن

�أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال 

)�سابقا تعرف باأيه جي �أف 

�إنرتنا�سيونال(  

اليوجد60فرن�سيغري تنفيذي/ غري م�ستقل

�أنطو�ن جان عي�سى 

�أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال 

)�سابقا تعرف باأيه جي �أف 

�إنرتنا�سيونال(  

تنفيذي )�لرئي�س 

�لتنفيذي(/ غري م�ستقل

اليوجد43لبناين

�مل�سدر: �ل�سركة

�سوف يتم تعيني ع�سو م�ستقل وذلك عند �أول جمعية عامة يتم �نعقادها بعد �كتمال عملية �لطرح �لتز�ما باملادة 12من الئحة حوكمة �ل�سركات. 

وفيما يلي اجلدول )27( يت�سمن نبذة موجزة عن خربات كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة:

نبذة عن �أع�ساء جمل�س �الإد�رة 

يو�سف حمد�ن �حلمد�ن )70 عاما(�ال�سم

�سعودي�جلن�سية:

رئي�س جمل�س �الإد�رة �ملن�سب:

�ملوؤهالت �لعلمية:

�لعلوم  يف  ماج�ستري  و�سهادة  �الإد�رة،  يف  �ملاج�ستري  ودرجة  تك�سا�س  جامعة  من  1964م  عام  جتارة  بكالوريو�س  على  حا�سل 

�الإح�سائية عام 1966م من نف�س �جلامعة.

�ملنا�سب �حلالية:

�ل�سيد يو�سف هو �ساحب ورئي�س �سركة يو�سف �حلمد�ن �لتجارية �ملحدودة، وهو موؤ�س�س ورئي�س �سركة �لتق�سيط �لوطنية، وهو 

ع�سو يف �لهيئة �ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني منذ عام 2003م، كما �أنه ع�سو منتخب يف �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سناعات �حلربية 

منذ عام 2004م.

�خلرب�ت �لعملية:

عمل �ل�سيد �حلمد�ن �سابقًا، يف �لفرتة �ملمتدة من 1975م لغاية عام 1980م، وكياًل لوز�رة �لتجارة و�ل�سناعة، وهو ع�سو يف 

جمال�س �إد�رة لعدد من �ملوؤ�س�سات �لعامة مبا يف ذلك �سدف، �لهيئة �لعامة للمو�نئ، �ملوؤ�س�سة �لعامة لل�سكك �حلديدية، �ل�سركة 

�ل�سعودية للنقل �جلماعي، �ل�سركة �ل�سعودية للفنادق و�ملناطق �ل�سياحية، و�لهيئة �ل�سعودية للمو��سفات و�ملقايي�س. وهو موؤ�س�س 

وع�سو جمل�س �إد�رة ثم رئي�س جمل�س �إد�رة �لبنك �لتجاري �ملتحد، وقد �سغل ع�سوية جمل�س �إد�رة �سركة �ل�سالم للطائر�ت لغاية 

عام 1993م، وع�سوية جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لوطنية للبال�ستيك )�لقاب�سة �لتابعة ل�سركة �سابك( منذ عام 1992م ولغاية عام 

1995م، وكان رئي�س جمل�س �إد�رة وع�سو منتدب يف �ل�سركة �لوطنية للت�سغيل و�خلدمات �ل�سناعية )خدمات( منذ عام 1992م 

ولغاية عام 1996م، ونائب �لرئي�س �ملنتخب يف �لغرفة �لتجارية و�ل�سناعية بالريا�س لغاية عام 1992م، وع�سو جمل�س �إد�رة 

يف بنك �لريا�س ولغاية عام 1997م، كما تر�أ�س جمل�س �إد�رة �للجنة �لوطنية �ل�سعودية لغرفة �لتجارة �لعاملية يف باري�س )منذ 

ن�ساأتها عام 1994م ولغاية 1998م، وع�سو منتخب يف جمل�س �إد�رة غرفة �لتجارة �لعاملية يف باري�س منذ عام 1990م ولغاية عام 

1992م. وهو حاليًا ع�سو يف جمل�س �إد�رة �ل�سركة �لوطنية للتق�سيط. 

)6( مالحظة : ال ميلك �أي ع�سو من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة 5% �أو �أكرث من �أ�سهم �ل�سركة وفقًا للمادة 30 )1( من �لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين وي�سمل عدد �الأ�سهم �أ�سهم 

�لتاأهيل �ملن�سو�س عليها بح�سب �ملادة 68 من نظام �ل�سركات.
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�سمري  حممد عبد العزيز احلميدي )50 عاماً(ال�سم

�سعودي�جلن�سية:

ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملن�سب:

�سهادة بكالوريو�س يف �القت�ساد و�إد�رة �الأعمال، جامعة د�ال�س )SMU(، تك�سا�س، �لواليات �ملتحدة �الأمريكية، 1980م.�ملوؤهالت �لعلمية:

�خلرب�ت �لعملية:

عمل خالل �لفرتة �ملمتدة من 1981م ولغاية 1985م نائبًا لرئي�س جمموعة �حلميدي، وهي جمموعة �سركات متنوعة �الأن�سطة 

�الأعمال  �ملقاوالت،  و�ل�سالمة(،  )�الأمن  �الإنذ�ر  نظام  �حلريق،  طفايات  م�سنع  �حلريق،  مكافحة  �لتالية:  �ملجاالت  يف  تعمل 

�لعاملية  �ملاركات  من  للكثري  وموزع  وكيل  �ململكة،  يف  �ملنت�سرة  �سنرت  هوم  حمالت  من  و��سعة  �سل�سلة  �إىل  �إ�سافة  �لهند�سية، 

و�لتاأمني.

وعمل خالل �لفرتة �ملمتدة منذ 1985م ولغاية تاريخه، كمدير عام لل�سركة �ل�سعودية للعدد و�الأدو�ت )�ساكو و�ساكو �لعاملية(، 

و�الأدو�ت  للتجهيز�ت  جتزئة  وموزع  وكيل  �جلملة،  مبيعات  وموزع  وم�ستورد  ر�ئدة  حمدودة  م�سئولية  ذ�ت  وطنية  �سركة  وهي 

�ملنزلية، و�الأدو�ت �لزر�عية و�ليدوية و�الأدو�ت �خلا�سة بالطاقة و�لعديد من �لبنود �ملتنوعة مق�سمة �إىل )12( �إد�رة، من خالل 

منافذ بيع منت�سرة يف �ململكة ت�سم كل منها 41.000 بند متنوع حتت �سقف و�حد، �إ�سافة �إىل �أن�سطة �أخرى متنوعة مثل خدمات 

ح�سب  و�خلا�س  �حلكومي  للقطاعني  بالتوريد  يقوم  �لذي  و�لتوزيع،  �جلملة  مبيعات  وق�سم  �لبيع،  بعد  ما  و�لرتكيب  �لتو�سيل 

�لطلب، مع نطاق متكامل من �لبنود و�خلدمات �ملختلفة. وهو حاليًا ع�سو يف جمل�س �إد�رة �سركة �أ�سرت� �ل�سناعية.

جان ماري ماريون )61 عاماً(ال�سم

فرن�سي�جلن�سية:

ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملن�سب:

بكالوريو�س يف �القت�ساد من جامعة باري�س�ملوؤهالت �لعلمية:

�خلرب�ت �لعملية:

�لفروع  و�إد�رة  و�لعقار�ت،  �لتاأجري  �إد�رة  14 عاما يف  وملدة  1970م  �سو�سيتيه جرن�ل منذ عام  بنك  لدى  �ل�سيد ماريون  عمل 

�لدولية، ومدير ت�سويق. وبعد ذلك �ن�سم �ىل �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي كمدير تنفيذي وعمل لدى كريديت �كريكول �إي �أ�سور�ن�س 

يف باري�س وهوجن كوجن كم�ساعد �ملدير �لعام، ويف تايو�ن وجنوب �فريقيا و�الأرجنتني و�ل�سني كمدير �إقليمي، ويف نيويورك كمدير 

عام، ويتقلد حاليًاً من�سب �لع�سو �ملنتدب لدى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

عبدالرحمن اأمني جاوه )59عاماً(ال�سم

�سعودي  �جلن�سية:

ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملن�سب:

�ملوؤهالت �لعلمية:

بكالوريو�س يف �إد�رة �الأعمال من جامعة والية �أهايو يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1974م.

برنامج �لتدريب �مل�سريف - فر�ست �إنرتنا�سيونال �سيتي بنك- �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1974م.

برنامج �الإد�رة �ملتقدمة من جامعة هارفرد يف �لواليات �ملتحدة �الأمريكية عام 1987م.

�خلرب�ت �لعملية:

تقلد �ل�سيد جاوه من�سب، ومدير عام ملوؤ�س�سة ه�سام �لتجارية  منذ عام 1977م ولغاية عام 1980م، وم�ساعد مدير يف �لبنك 

�ل�سعودي لالإ�ستثمار منذ عام 1976م ولغاية عام 1977م، وم�ساعد مدير لدى فري�ست �إنرتنا�سيونال �سيتي بنك �لريا�س  منذ 

عام 1974م ولغاية عام 1976م ومدير �إقليمي يف �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي ملدة ع�سر �سنو�ت  منذ عام 1980م ولغاية 1990م

�ملنا�سب �حلالية:

يعمل �ل�سيد جاوه منذ عام 1990م ولغاية هذ� �لتاريخ نائبًا للع�سو �ملنتدب لدى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، ويتقلد حاليًاً من�سب 

رئا�سة جمل�س �إد�رة �ل�سركات �لتالية: �سركة �ل�سيكات �ل�سياحية �ل�سعودية، بنك بيمو لبنان، بنك بيمو �ل�سعودي �لفرن�سي يف 

�سوريا، باالإ�سافة �إىل ع�سوية جمل�س �إد�رة �سركة �الأمثل للتمليك. وهو حاليًا ع�سو يف جمل�س �إد�رة �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي.
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نزار عبد الرزاق القنا�س )64 عاماً(ال�سم

�سعودي �جلن�سية:

ع�سو جمل�س �الإد�رة – و�سكرتري �ملجل�س�ملن�سب:

حا�سل على �سهادة �لبكالوريو�س يف �لعلوم �ل�سيا�سية�ملوؤهالت �لعلمية:

�خلرب�ت �لعملية:

1972م. �ملدير �ملايل و�الإد�ري، �سركة دبي �ل�سناعية  1970م ولغاية عام  – وكالة ني�سان، �لكويت منذ عام  تاأمني  حما�سب 

منذ عام 1973م ولغاية عام 1976م موظف متدرب ثم نائب مدير �لبنك �لوطني يف �أبو ظبي، �الإد�رة �لدولية، �أبو ظبي و لندن 

Ececo، �الإد�رة �ملالية، مدير �الإلتز�م و�لعقود منذ عام  �إيكيكو  1982م. موؤ�س�سة  1977م ولغاية عام  و �لبحرين منذ عام 

�الإقليمي  �ملوظفني  تاريخه. مدير  1983م حتى  �لعام  منذ  �لفرن�سي،  �ل�سعودي  بالبنك  ملتحق  و  1983م.  عام  ولغاية  1982م 

– مدير �إقليمي، جمموعات خدمات �الأفر�د منذ عام 1987م ولغاية عام 1989م، �أمني عام منذ عام 1990م حتى تاريخه.

هاينز دولربغ )60 عاماً(ال�سم

�أملاين�جلن�سية:

نائب �لرئي�س �لتنفيذي �الإقليمي – �أليانز مينا�ملن�سب:

�سهادة جامعية يف �لقانون من جامعة فر�بورج )1970-1977( – �أملانيا.�ملوؤهالت �لعلمية:

�خلرب�ت �لعملية:

عمل �ل�سيد هاينز دولربغ على مدى 31 عام لدى جمموعة �أليانز منذ 1978 حيث تقلد عدة منا�سب منها:

مدير ق�سم �ملو�رد �لب�سرية يف �أليانز للتاأمني على �حلياة 1978م و لغاية عام1981م، ثم كمدير عام يف ق�سم �الإد�رة �لدولية يف 

1981م و لغاية عام1985م ، و عمل كممثل رئي�سي يف مكتب �لتمثيل لدى �أليانز �إي جي طوكيو، �ليابان منذ عام 1985م و لغاية 

عام 1988م. �نتقل بعد ذلك �إىل �ل�سني لي�سغل من�سب نائب �لع�سو �ملنتدب يف �أليانز كورنهل للتاأمني  يف هوجن كوجن وذلك منذ 

عام 1988م و لغاية 1990م، ثم كمدير �إقليمي لكل من هوجن كوجن، تايالند، كوريا، تايو�ن، ماينالند �ل�سني و �أ�سرت�ليا. يف عام 

1990م �سغل �ل�سيد دولربغ من�سب نائب رئي�س �الأق�سام �خلارجية يف جمموعة �أليانز و ذلك لغاية عام 1997م، ثم عمل كنائب 

�لرئي�س �لتنفيذي ل�سعبة �أ�سيا و �ملحيط �لهادئ يف جمموعة �أليانز ميونخ منذ عام 1998م و لغاية 2005م. مت تن�سيب �ل�سيد 

دولربغ كاأ�ستاذ فخري يف عام 2005م من قبل جامعة �ساوث و�سرتن �أوف �سينغدو يف �ل�سني، و قد مت �أي�سًا تن�سيبه عام 2006م 

كاأ�ستاذ فخري  من قبل جامعة توجني يف �سانغهاي، �ل�سني. حاليًاً ي�سغل �ل�سيد دولربغ من�سب نائب �لرئي�س �لتنفيذي الآ�سيــــا 

و �ل�سرق �الأو�سط و �سمال �أفريقيا يف �أليانز �إ�س �إي ميونخ.

هوج جورج دي روكيت بوي�سن )60 عاماً(ال�سم

فرن�سي�جلن�سية:

ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملن�سب:

�سهادة جامعية يف �القت�ساد من باري�س، معهد �لدر��سات �ل�سيا�سية، كلية �الأعمال، باري�س�ملوؤهالت �لعلمية:

�خلرب�ت �لعملية:

قطاع  يف  ثم  �خلارجية،  �القت�سادية  �لعالقات  بق�سم  �لفرن�سية  �القت�ساد  وز�رة  لدى  �سابقًا  بوي�سن  روكيت  دي  �ل�سيد  عمل 

1994م ، ويعمل  1975م ولغاية عام  �مل�سارف و�لتاأمني كنائب مدير الإد�رة �الئتمان لدى �لبنك �لتجاري �لفرن�سي  منذ عام 

حاليًاً م�ست�سارً� للتجارة �خلارجية لفرن�سا باالإ�سافة  �إىل عمله يف �لقطاع �خلا�س حيث �ن�سم  �إىل جمموعة �أيه جي �أف منذ 

عام 1990م، وعمل كع�سو منتدب بال�سركة  منذ عام 1990م ولغاية عام 1992م، ثم كم�ساعد مدير عام منذ 1992م ولغاية 

عام 1998م، ثم كمدير مايل منذ عام 1998م ولغاية عام 2001م. و�سغل من�سب مدير عام يف �لفرع �لرئي�سي يف باري�س ملنطقة 

�ل�سرق �الأو�سط و�أفريقيا منذ عام 2001م ولغاية عام 2008م.وقد تقاعد عام 2008  ويعمل حاليًاً كم�ست�سار تاأمني  يف م�ساريع 

خا�سة يف �أفريقيا و�ل�سرق �الأو�سط. �إ�سافة  �إىل ع�سويته يف جمال�س �إد�ر�ت عدد من �ل�سركات �لتابعة ملجموعة �أليانز. 
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اأنطوان جان عي�سى )43 عاماً(ال�سم

لبناين�جلن�سية:

ع�سو جمل�س �الإد�رة – �لرئي�س �لتنفيذي �ملر�سح�ملن�سب:

�ملوؤهالت �لعلمية:

ماج�ستري يف �لهند�سة �ملدنية من جامعة ESIB يف لبنان عام 1989م وماج�ستري يف �لعلوم �ملالية من ESA/ESCP يف لبنان عام 

2003م.

�خلرب�ت �لعملية:

عمل �ل�سيد �أنطو�ن عي�سى منذ عام 1990م وملدة 19 عامًا لدى جمموعة �أليانز، حيث تقلد عدة منا�سب يف عدة دول، منها:مدير 

�لتطوير لدى �أليانز �سنا يف لبنان منذ عام 1999م ولغاية عام 2003م، �لع�سو �ملنتدب لدى �أليانز م�سر يف �لقاهرة ولغاية عام 

2006م، ونائب �لرئي�س �لتنفيذي لدى �أليانز �سنا يف لبنان ولغاية نوفمرب 2007م. ويتقلد حاليًاً من�سب �لرئي�س �لتنفيذي لدى 

�أليانز �ل�سعودي �لفرن�سي.

و�لبحرين،  و�الأردن، وم�سر،  لبنان،  �أليانز يف كل من  �لتابعة ملجموعة  �ل�سركات  �إد�ر�ت عدد من  تقلد ع�سوية جمال�س  وقد 

و�ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

�مل�سدر: �ل�سركة

2. 5     �لهيكل �لتنظيمي

تتمتع �ل�سركة بهيكل تنظيمي مرن ومب�سط يف�سل �الإد�رة �لوظيفية عن �ملبيعات و�لتوزيع و�لعمليات، وترى �ل�سركة �أن هيكلها �لتنظيمي يركز على تعزيز 

�أد�ء �لعمليات. وفيما يلي �لهيكل �لتنظيمي لل�سركة مو�سحًا وحد�ت �لعمل �ملختلفة:
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3. 5     �الإد�رة �لتنفيذية �لعليا

يو�سح اجلدول )28( الإدارة التنفيذية العليا لدى ال�سركة:

�آخر �سهاد�ت �جلن�سية تاريخ �مليالد عدد �الأ�سهم �ملن�سب �ال�سم

ماج�ستري يف �لهند�سة 

�ملدنية عام 1989، 

وماج�ستري يف �الإد�رة 

�ملالية عام 2003.

لبناين 1966م اليوجد �لرئي�س �لتنفيذي �أنطو�ن جان عي�سى

ماج�ستري يف �لريا�سيات 

عام 1980، ودكتور�ه يف 

�إد�رة �الأعمال �لدولية عام 

.2008

لبناين 1959م اليوجد نائب �لرئي�س �لتنفيذي �سا�سني جان و�كيم

بكالوريو�س يف �إد�رة 

�الأعمال عام 1984.

�سعودي 1963م اليوجد

مدير �ملو�رد �لب�سرية 

و�لعالقات �حلكومية

مديني �أحمد �ل�سمريي

ماج�ستري يف �لعلوم عام 

.1981

هندي 1957م اليوجد مدير �ملبيعات �سيد �فتخار ح�سن

حما�سب 

قانوين،بكالوريو�س 

حما�سبة عام 1999 

وماج�ستري يف �إد�رة 

�الأعمال عام 2005.

م�سري 1978م اليوجد �ملدير �ملايل �أمين علو�ن حجازي

بكالوريو�س يف �إد�رة 

�الأعمال عام 1988.

لبناين 1964م اليوجد

مدير �إد�رة �لتدقيق 

�لد�خلي

مارك �أنطو�ن كتانه

�مل�سدر: �ل�سركة

ويت�سمن اجلدول )29(: اإيجازاً خلربات اأع�ساء فريق الإدارة التنفيذية العليا يف ال�سركة:

خلفيات �أع�ساء فريق �الإد�رة �لعليا

�أنطو�ن جان عي�سى�ال�سم:

�لرئي�س �لتنفيذي�ملن�سب

لبناين�جلن�سية

1966متاريخ �مليالد

ماج�ستري يف �لهند�سة �ملدنية عام 1989، وماج�ستري يف �الإد�رة �ملالية عام 2003�ل�سهاد�ت

�خلرب�ت �لرئي�سية

�لتاريخ�ل�سركة�لدولة�آخر من�سب

1990م-2003م�أليانز �سنالبنانمدير �لتطوير

2003م-2006م�أليانز م�سرم�سر�لع�سو �ملنتدب

2006م-2007م�أليانز �سنالبناننائب �لرئي�س �لتنفيذي

2007م حتى تاريخه�أليانز �أ�س �أف�ل�سعودية�لرئي�س �لتنفيذي

�سا�سني جان و�كيم�ال�سم:

نائب �لرئي�س �لتنفيذي�ملن�سب

لبناين�جلن�سية

1959متاريخ �مليالد
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�ل�سهاد�ت

ماج�ستري يف �لريا�سيات، عام 1980

ودكتور�ه يف �إد�رة �الأعمال �لدولية عام 2008

�خلرب�ت �لرئي�سية

�لتاريخ�ل�سركة�لدولة�آخر من�سب

مدير مركز �أعمال �ل�سركات

مدير �لبحث و�لتطوير

1982م-2007م�أليانز �سنالبنان

2007م حتى تاريخه�أليانز �أ�س �أف�ل�سعوديةنائب �لرئي�س �لتنفيذي

�أمين علو�ن حجازي�ال�سم:

�ملدير �ملايل�ملن�سب

م�سري�جلن�سية

1978متاريخ �مليالد

حما�سب قانوين، بكالوريو�س حما�سبة عام 1999 ، وماج�ستري يف �إد�رة �الأعمال عام 2005�ل�سهاد�ت

�خلرب�ت �لرئي�سية

�لتاريخ�ل�سركة�لدولة�آخر من�سب

2000م-2003مكيه بي �أم جيم�سرم�ساعد مر�جع ح�سابات

2003م-2006م�أليانز م�سرم�سرمدير مايل

2006م-2007م�أليانز �لبحرين�لبحرينمدير مايل �أول

2007م حتى تاريخه�أليانز �أ�س �أف�ل�سعوديةمدير مايل �أول

مديني �أحمد �ل�سمريي�ال�سم:

�ملو�رد �لب�سرية و�لعالقات �حلكومية�ملن�سب

�سعودي�جلن�سية

1964متاريخ �مليالد

بكالوريو�س يف �إد�رة �الأعمال عام 1984�ل�سهاد�ت

�خلرب�ت �لرئي�سية

�لتاريخ�ل�سركة�لدولة�آخر من�سب

مدير �لعالقات �حلكومية

�ل�سعودية

�لبنك �ل�سعودي 

�لفرن�سي

1987م-2007م

مدير �ملو�رد �لب�سرية 

و�لعالقات �حلكومية

2008م حتى تاريخه�أليانز �أ�س �أف�ل�سعودية

�سيد �فتخار ح�سن�ال�سم:

مدير �ملبيعات�ملن�سب
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هندي�جلن�سية

1957متاريخ �مليالد

ماج�ستري يف �لعلوم عام 1981�ل�سهاد�ت

�خلرب�ت �لرئي�سية

�لتاريخ�ل�سركة�لدولة�آخر من�سب

جمموعة �لتاأمني على �لهندمدير �أول

�حلياة - �لهندية

1984م-2001م

منظم �أول

جمموعة �لتاأمني على �لبحرين

�حلياة - �لدولية

2001م-2006م

مدير عام )�لتاأمني 

على �حلياة(

�ملجموعة �ل�سعودية �ل�سعودية

�لهندية للتاأمني

2006م-2007م

2007م حتى تاريخه�أليانز �أ�س �أف�ل�سعوديةمدير �ملبيعات

مارك �أنطو�ن كتانه�ال�سم:

مدير �إد�رة �لتدقيق �لد�خلية�ملن�سب

لبناين�جلن�سية

1964متاريخ �مليالد

بكالوريو�س يف �إد�رة �الأعمال عام 1988�ل�سهاد�ت

�خلرب�ت �لرئي�سية

�لتاريخ�ل�سركة�لدولة�آخر من�سب

1988م-1989م�سركة �الإن�ساء �ملوحدة�ليونانحما�سب

1989م-1990م�سركة �الإن�ساء �ملوحدةموريتانياحما�سب �أول

1990م-1993م�سركة �الإن�ساء �ملوحدةتون�سم�ساعد مدير مايل

1993م-1994م�سركة �الإن�ساء �ملوحدة�لكويتمدير مايل ملنطقة

1994م-2002م�سركة �الإن�ساء �ملوحدةلبنانم�ساعد مدير مايل

�سركة ت�سنيع �حلديد م�سرمدير مايل

�لوطنية

2002م-2005م

مدير �ملر�جعة 

�لد�خلية

2005م-2007م�سركة �لبيب�سيلبنان

مدير �إد�رة �لتدقيق 

�لد�خلي

�ل�سعودية

2008 - حتي تاريخه�أليانر ��س �ف
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4. 5     مكافاآت جمل�س �الإد�رة

تكون مكافاآت رئي�س جمل�س �الإد�رة مقابل �خلدمات �لتي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون �ألف ريال �سعودي �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من 

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة مقابل �خلدمات �لتي يقوم بها مبلغ )120.000( مائة وع�سرون �ألف ريال �سعودي �سنويًا.

ويدفع لكل من �لرئي�س و�الأع�ساء مبلغ )3.000( ثالثة �آالف ريال �سعودي عن كل �جتماع يح�سره من �جتماعات �ملجل�س. 

كما تدفع �ل�سركة لكل من رئي�س و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لنفقات �لفعلية �لتي يتكبدها رئي�س و�أع�ساء �ملجل�س من �أجل ح�سور �جتماعات �ملجل�س �أو �للجنة 

�لتنفيذية مبا يف ذلك م�سروفات �ل�سفر و�الإقامة و�الإيو�ء. ويف كل �الأحو�ل، ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة عن 5% من 

�سايف �أرباح �ل�سركة. ويجب على �ل�سركة �لتاأكد من �إر�سال كافة �لتفا�سيل �خلطية للمكافاآت و�لتعوي�سات �ملقرتحة جلميع �مل�ساهمني قبل �نعقاد �جلمعية 

�لعامة �لتي تطرح فيها تلك �ملكافاآت و�لتعوي�سات للت�سويت عليها. وعلى �ل�سركة �لتاأكد من مو�فقة �جلمعية �لعامة على �سروط �ملكافاآت و�لتعوي�سات يف 

جمعية عامة ال يكون لع�سو جمل�س �الإد�رة �أو �أحد كبار �ملدر�ء �لتنفيذيني �ملعني حق �لت�سويت فيها على هذه �لقر�ر�ت. 

خالل 31 دي�سمرب 2008م و31 دي�سمرب 2009م مل يت�سلم �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أي مكافئات �سنوية �و تعوي�سات ما عد� بدالت �حل�سور. وفيما يلي بيان 

مبجموع مكافاآت وتعوي�سات جمل�س �الإد�رة  من يناير 2009م لغاية  دي�سمرب 2010م:

جدول )30(: جمموع مكافاآت وتعوي�سات جمل�س الإدارة

بدالت �حل�سور�ملكافاآت �ل�سنوية

12.000  ريال �سعوديال يوجدرئي�س �ملجل�س

141.500 ريال �سعوديال يوجد�أع�ساء �ملجل�س �الآخرين

153.500 ريال �سعوديال يوجد�ملجموع

�مل�سدر: �ل�سركة

ح�سل �أع�ساء �الإد�رة �لعليا )مبا فيهم �لرئي�س �لتنفيذي و�ملدير �ملايل( �مل�سار �إليهم �أعاله خالل �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م على مبلغ 

�إجمايل وقدره 4.927.587 ريال �سعودي، مق�سم كالتايل:

   رو�تب: 3.212.748 ريال �سعودي

   بدالت: 1.714.839 ريال �سعودي

 ويقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه ال توجد �أي عقود �أو ترتيبات �سارية ��ملفعول �أو مزمع �بر�مها عند تقدمي ن�سرة �الإ�سد�ر يكون فيها للرئي�س �لتنفيذي �أو 

للمدير �ملايل �أو الأحد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو الأي قريب من هوؤالء �ملذكورين م�سلحة جوهرية، و تكون مهمة الأعمال �ل�سركة. ومل جتِر �ل�سركة �أي ترتيبات 

ومل تربم �أية �تفاقيات تنازل مبوجبها �أي من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �أي من �أع�ساء �الإد�رة �لعليا �أو �أي من �مل�ساهمني عن حقوقهم با�ستالم �الأرباح �لتي 

توزعها �ل�سركة.

ومل ت�سجل �ل�سركة خالل عام 2009م �أية عقوبات �أو جز�ء�ت �أو قيود من قبل هيئة �ل�سوق �ملالية �أو �أية جهة تنظيمية �أخرى با�ستثناء عقوبة مببلغ 10.000 

عت على �ل�سركة ب�سبب تاأخرها يف تقدمي قو�ئمها �ملالية �الأوىل �ملتعلقة بالعام 2007م �إىل �لهيئة. ريال ُوقِّ

5. 5     �إقر�ر من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لعليا

يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أنه با�ستثناء ما ورد يف ميز�نية �ل�سركة و�الإي�ساحات �ملرفقة بها، فاإن لي�س على �ل�سركة �أي قرو�س، �أو ديون، �أو ت�سهيالت جاري 

مدين، �أو �أي خ�سوم حتت يد �ملطالبة، �أو �ئتمان قبول، �أو �لتز�مات �سر�ء تاأجريي.

كما يقر �لرئي�س �لتنفيذي و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�ملدير �ملايل و�سكرتري �ل�سركة بالتايل:

   باأن �ملعلومات �ملالية �ملو�سحة يف هذه �لن�سرة قد مت ��ستخر�جها من �لقو�ئم �ملالية لل�سركة دون �إجر�ء �أي تعديل جوهري عليها، و�أن �لقو�ئم 

�ملالية قد مت �إعد�دها وفقا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية.

   �أنهم مل ي�سهرو� �إفال�سهم كما مل يخ�سعو� الإجر�ء�ت �الإفال�س يف �أي وقت من �الأوقات.

   �أنه با�ستثناء ما مت �الإف�ساح عنه يف ن�سرة �الإ�سد�ر هذه، فاإنه ال يوجد لهم �أو الأي من �أقاربهم وقت تقدمي ن�سرة �الإ�سد�ر �أية م�سلحة جوهرية 

�أو �أي عقد �أو �تفاق قائم �أو مقرتح �أو متوقع ذي �أهمية لعمل �ل�سركة �أو �أية م�سالح يف �أ�سهم �ل�سركة.

   باأنه ال توجد �أي عموالت �أو خ�سومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي تعوي�س غري نقدي منحتها �ل�سركة، �أو �أي ع�سو يف جمموعتها خالل �ل�سنتني 

�ل�سابقتني مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب �الإدر�ج، تتعلق باإ�سد�ر �أو بيع �أي �أور�ق مالية الأي من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو كبار �لتنفيذيني، �أو 

�أع�ساء �ملجل�س، �أو �لقائمني بالرتويج �أو �خلرب�ء.

   باأنه ال يوجد �أي �نقطاع يف �أعمال �ل�سركة ميكن �أن يوؤثر �أو يكون قد �أثر تاأثري� ملحوظا على �لو�سع �ملايل خالل �الأ�سهر �الإثني ع�سر �الأخرية.

   قامت �ل�سركة مبر�جعة �ملتطلبات �ملتوقعة من �لتدفقات �لنقدية لالأعمال وترى �ل�سركة �أنه �سيكون لديها ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة �ثني ع�سر 

�سهر� تلي مبا�سرة تاريخ �إ�سد�ر هذه �لن�سرة.

   �أنه لي�ست لهم �أية �سالحيات �أو حقوق جتيز لهم حق �القرت��س من �ل�سركة.
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   كما يوؤكد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه ال يوجد لل�سركة �أية �أدو�ت دين �أو قرو�س الأجل بتاريخ هذه �لن�سرة، ويوؤكدون كذلك باأن �ل�سركة ال يوجد 

لها �أي �أ�سول �أو �أية �سركة تابعة لها م�سمولة بحق �خليار.

   و�أنه ال يحق لهم �لت�سويت على �أية مكافاآت متنح لهم، �أو على عقد �أو �قرت�ح تكون لهم فيه م�سلحة جوهرية.

   بااللتز�م �لتام باأحكام �ملادة 69 و�ملادة 70 من نظام �ل�سركات وباأحكام �ملادة 18 من نظام حوكمة �ل�سركات.

6. 5    حوكمة �ل�سركات

�إتباع مبادئ ومتطلبات الئحة حوكمة �ل�سركات يعترب حا�سمًا لنجاح  �أن  تلتزم �ل�سركة بالئحة حوكمة �ل�سركات �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية وتعترب 

�أعمالها، ويقت�سي ذلك تطبيق �إطار و��سح من �ل�سفافية و�الإف�ساح �لذي ترى �ل�سركة �أنه ياأتي �نعكا�سًا اللتز�مها بالقو�عد �ملن�سو�س عليها �أدناه:

1. 6. 5 جمل�س �الإد�رة

يتكون جمل�س �الإد�رة من نخبة من �الأع�ساء �ملوؤهلني و�خلبريين �لذين يجمعون ما بني �خلرب�ت �لدولية و�ملحلية لنطاق و��سع من �خلدمات �ملالية. �سوف 

تتاأكد �ل�سركة من �الإلتز�م بالئحة حوكمة �ل�سركات فيما يتعلق بعدد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �مل�ستقلني، وذلك عند �أول جمعية عامة يتم �نعقادها بعد �كتمال 

عملية �لطرح. ويتعني على �ملجل�س �الجتماع  �أربع مر�ت كحد �أدنى �سنويًا.

2. 6. 5 �جلمعية �لعامة للم�ساهمني

ت�سعى �ل�سركة �إىل �إبقاء �مل�ساهمني على �طالع بامل�ستجد�ت �لرئي�سية �أثناء �نعقاد �جلمعيات �لعامة للم�ساهمني، وتوفر لهم �لتقارير �ملالية �لدورية وفقًا 

الإر�ساد�ت موؤ�س�سة �لنقد ومتطلبات قو�عد �لت�سجيل و�الإدر�ج �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية.

3. 6. 5 �الإف�ساح عن �لبيانات �ملالية و�ملعلومات �الأخرى

ي�سعى �ملجل�س  �إىل تقدمي للم�ساهمني ملحة عامة دقيقة ومتو�زنة عن �الأد�ء �ملايل لل�سركة، كما يتم توزيع �لبيانات �ملالية ب�سكل ربع �سنوي على �أع�ساء �ملجل�س 

قبل ن�سرها، ويتم مناق�سة تلك �لقو�ئم يف كل �جتماع من �جتماعات جمل�س �الإد�رة.

4. 6. 5 �للجنة �لتنفيذية 

تكون �للجنة �لتنفيذية م�سئولة عن تقدمي تو�سياتها ملجل�س �الإد�رة يف �مل�سائل �ملختلفة مبا يف ذلك �إ�سرت�تيجية �ل�سركة وخطط �لعمل. وتهدف هذه �للجنة 

ب�سكل �أ�سا�سي �إىل �الإ�سر�ف على �الأعمال �ليومية لل�سركة وتقدمي �لدعم و�لتوجيه للرئي�س �لتنفيذي.

ال يكون �جتماع �للجنة �لتنفيذية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره ع�سو�ن على �الأقل )�سخ�سيًا �أو باالإنابة(. وت�سدر قر�ر�ت �للجنة �لتنفيذية باالإجماع ويف حالة 

�خلالف ت�سدر باأغلبية �أ�سو�ت ثالث �أرباع �الأع�ساء �حلا�سرين و�ملمثلني. 

تعقد �للجنة �جتماعاتها من وقت الآخر كلما ر�أى رئي�سها �سرورة عقدها على �أن تعقد �ستة �جتماعات على �الأقل �سنويًا، وُيعقد �الجتماع يف �أي وقت �إذ� طلب 

ذلك �ثنان من �الأع�ساء على �الأقل )�سخ�سيا �أو باالإنابة(. 

فيما يلي �سالحيات وم�سئوليات �للجنة �لتنفيذية:

   متثيل جمل�س �الإد�رة يف �إد�رة �الأعمال �ليومية

   �الإ�سر�ف على تنظيم �جتماعات �ملجل�س

   تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�س بالتن�سيق مع �لرئي�س �لتنفيذي و�إد�رة �ل�سركة

   �قرت�ح وحتديد �أهد�ف و�إ�سرت�تيجية �ملجل�س

   �لقيام و�الإ�سر�ف على �سري �لعمليات وتطور �أعمال �مل�ساريع.

تتكون �للجنة �لتنفيذية من �الأع�ساء �لتالية �أ�سماوؤهم:

جدول )31(: اأع�ساء اللجنة التنفيذية

�للجنة �لتنفيذية

رئي�س �للجنة هوج جورج دي روكيت بوي�سن

ع�سوجان ماريون

ع�سوعبد�لرحمن �أمني جاوه

ع�سوهاينز دولربغ 

ع�سو )�لرئي�س �لتنفيذي(�أنطو�ن جان عي�سى

�مل�سدر: �ل�سركة
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5. 6. 5 جلنة �ملر�جعة

�لد�خلية  �ملر�جعة  عمليات  كفاية  وتقييم  �ل�سركة  لدى  �ملالية  �لتقارير  على  باالإ�سر�ف  �ملتعلقة  �ملجل�س  مهام  ت�سريف  عن  م�سئولة  �ملر�جعة  جلنة  تكون 

و�خلارجية. كما تقوم جلنة �ملر�جعة بفح�س وظائف �إد�رة �ملخاطر وتقييم عمليات �ل�سركة �ملتعلقة باملخاطر وبيئة �لرقابة.

وتتكون جلنة �ملر�جعة من �الأع�ساء �لتالية �أ�سماوؤهم:

جدول )32(: اأع�ساء جلنة املراجعة

جلنة �ملر�جعة

ع�سو يف جمل�س �إد�رة �ل�سركةهوج دي روكيت بوي�سن

ع�سوريا�س �ل�سارخ

ع�سوعبد�لعزيز عثمان

�مل�سدر: �ل�سركة

2009م  يناير  �ملر�جعة يف  �أع�ساء �ملجل�س. وقد �جتمعت جلنة  �لتنفيذيني وو�حد منهم فقط من  �الأع�ساء غري  �لثالثة من  �ملر�جعة  �أع�ساء جلنة  يكون 

العتماد قو�ئم �ل�سركة �ملالية للربع �لر�بع من عام 2008م، كما �جتمعت يف فرب�ير 2009م لدر��سة �لقو�ئم �ملالية لل�سنة �ملالية �الأوىل  لل�سركة. وتكون جلنة 

�ملر�جعة م�سئولة كذلك عن �الإ�سر�ف على �لعمليات �ملتعلقة بتحديد و�إد�رة ومر�قبة و�إعد�د تقارير خف�س �لن�ساط، و�ملخاطر �ملالية و�لت�سغيلية �لتي تو�جه 

�ل�سركة يف جمال ��سرت�تيجياتها و�إ�ستثمار�تها ومطلوباتها و�سيا�ساتها ومالءتها ومنتجاتها وخدماتها. ويتعني على هذه �للجنة �الجتماع  �أربع مر�ت �سنويًا 

على �الأقل.

6. 6. 5  جلنة �الإ�ستثمار

تكون جلنة �الإ�ستثمار م�سئولة عن �إعد�د، ومر�جعة، و�عتماد �ل�سيا�سة �الإ�ستثمارية  لل�سركة وحتديد �الإ�سرت�تيجية �الإ�ستثمارية وفقًا لل�سيا�سة �الإ�ستثمارية 

�ملعتمدة من �ملجل�س و�ملبلغ عنها ملوؤ�س�سة �لنقد.

تتكون جلنة �الإ�ستثمار من ثالث �أع�ساء يحق لهم �لت�سويت على قر�ر�تها �إ�سافة �إىل �ملدير �ملايل لل�سركة �لذي ال يحق له �لت�سويت على قر�ر�ت �للجنة:

جدول )33(: اأع�ساء جلنة الإ�ستثمار

جلنة �الإ�ستثمار

ع�سو يحق له �لت�سويت�أنطو�ن جان عي�سى )�لرئي�س �لتنفيذي(

ع�سو يحق له �لت�سويتهوج دي روكيت بوي�سن

ع�سو يحق له �لت�سويتعبد�لرحمن �أمني جاوه

ع�سو ال يحق له �لت�سويت�أمين علو�ن حجازي )�ملدير �ملايل(

�مل�سدر: �ل�سركة

7. 6. 5   جلنة �لرت�سيح و�ملكافاآت

فيما يلي �ملهام و�مل�سئوليات �لرئي�سية للجنة �لرت�سيح و�ملكافاآت:

   �لتو�سية ملجل�س �الإد�رة بالرت�سيح لع�سوية �ملجل�س

   مر�جعة هيكل جمل�س �الإد�رة

   �لتاأكد ب�سكل �سنوي من ��ستقاللية �الأع�ساء �مل�ستقلني، وعدم وجود �أي ت�سارب م�سالح لدى �أع�ساء �ملجل�س

   و�سع �سيا�سات و��سحة لتعوي�سات ومكافاآت جمل�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني

   و�عتماد وتقييم خطط و�سيا�سات وبر�مج �لتعوي�سات لدى �ل�سركة.

تتكون جلنة �لرت�سيح و�ملكافاآت من �الأع�ساء �لتاليني:

جدول )34(: اأع�ساء جلنة الرت�سيح واملكافاآت

جلنة �لرت�سيح و�ملكافاآت

غري تنفيذيهاينز دولربغ

غري تنفيذيجان  ماريون �أو عبد�لرحمن �أمني جاوة   )بالتناوب( 

م�ستقل�سمري حممد �حلميدي

�مل�سدر: �ل�سركة
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8. 6. 5   �للجنة �ل�سرعية

يوجد لدى �ل�سركة جلنة �سرعية م�ستقلة العتماد منتجات �لتاأمني �لتعاوين و�لتكافل.

تتكون �للجنة �ل�سرعية لدى �ل�سركة مما يلي:

جدول )35(: اأع�ساء اللجنة ال�سرعية

�للجنة �ل�سرعية

رئي�س �للجنة �ل�سرعية�ل�سيخ عبد�هلل  �ملنيع

ع�سو �للجنة �ل�سرعية�لدكتور. عبد�ل�ستار  �أبو غده

ع�سو �للجنة �ل�سرعية�لدكتور. حممد  �لقري

�مل�سدر: �ل�سركة

تبلغ مدة �لع�سوية يف �للجنة �ل�سرعية �أربع �سنو�ت هجرية من تاريخ �أول �جتماع يعقده �الأع�ساء. وتعقد �للجنة عادة �أربعة �جتماعات يف �ل�سنة، ولها �أن 

تقرر مبح�س �ختيارها �ملطلق زيادة �أو خف�س عدد �جتماعاتها. وتهدف هذه �للجنة ب�سكل رئي�سي �إىل مر�جعة �ملنتجات و�خلدمات �لتي تقدمها �ل�سركة من 

منطلق �الإلتز�م باأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية، وكذلك مر�جعة �التفاقيات �لتي تربمها �ل�سركة مع �لغري.

وقد �عتمدت �للجنة �ل�سرعية منتجات �لتكافل لدى �ل�سركة وهي تكافل �لغد )تقاعد(، وتكافل �الأجنال )تعليم(.

7. 5    �سالحيات رئي�س جمل�س �الإد�رة و�لرئي�س �لتنفيذي و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة

1. 7. 5   رئي�س جمل�س �الإد�رة

منح �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �ل�سلطات و�ل�سالحيات �لتالية لرئي�س �ملجل�س مبوجب �لوكالة رقم 39970 وتاريخ 1429/4/23هـ: متثيل �ل�سركة �أمام كافة 

�جلهات �ملخت�سة و�أمام �لغري ومتثيل �ل�سركة �أمام كافة �جلهات �لق�سائية وهيئة ح�سم �ملنازعات �لتجارية وديو�ن �ملظامل و�للجان �مل�سرفية ومكاتب �لعمل 

و�لعمال ودو�ئر �ل�سرطة وكافة �لدو�ئر و�جلهات �حلكومية �الأخرى يف �أي �أمٍر يتعلق بال�سركة �أو مطالبة �أو دعوى ترفعها �ل�سركة منها �أو �سدها ويف تقدمي 

�الإنهاء و�الأور�ق و�الإطالع على �مللفات و�إبد�ء دفاع �ل�سركة ووجهة نظرها و��ستالم �لقر�ر�ت و�الأحكام وطلب تنفيذها وقب�س ما يح�سل من �لتنفيذ وطلب 

متييز �لقر�ر�ت و�الأحكام و�لطعن فيها ويف �إبر�ء ذمة مديني �ل�سركة وقبول �ل�سلح و�لتنازل على كل �أو بع�س حقوق �ل�سركة ح�سب ما تقت�سيه �مل�سلحة 

وقبول �لرهن نيابًة عن �ل�سركة و�لتوقيع على �ل�سكوك وفك �لرهن �ملرتتبة ل�سالح �ل�سركة عند حت�سيل حقوق �ل�سركة ويف ��ستالم �سور �ل�سكوك و�لتوقيع 

با�ستالم وتوقيع �لطلبات �ملتعلقة برتتيب �لرهن وفكها و�إجر�ء ما يتطلب ذلك من معامالت �أمام كتابة �لعدل ويف �ملحاكم �أو �أي جهة �أو د�ئرة حكومية �أخرى 

وله حق �لبيع و�ل�سر�ء و�الإفر�غ و�لتنازل بثمن �أو بدون ثمن وقبوله نيابًة عن �ل�سركة وت�سجيل ذلك لدى كتابات �لعدل ويف �ملحاكم ولدى �جلهات �لر�سمية 

�ملخت�سة وت�سجيل م�ساهمات �ل�سركة بال�سركات �الأخرى �أو حيازة �أ�سهم منها �أو بيعها لدى �جلهات �ل�سرعية و�لر�سمية وت�سجيل �لعالمات �لتجارية �لفارقة 

تاأ�سي�س �ل�سركات ومالحق �لتعديل وت�سجيلها لدى  �أو م�سلحتها و�لتوقيع على عقود  �أعمال �ل�سركة  و��ستخد�مها و�حل�سول عليها ويف عموم ما تقت�سيه 

�لدو�ئر �حلكومية �ملخت�سة نيابًة عن �ل�سركة و�إخر�ج �ل�سجالت �لتجارية لها و�لتوقيع عليها و�لتاأ�سري على ما يطر�أ من تغيري�ت وتعديالت و�لتوقيع بالغرفة 

�لتجارية �ل�سناعية وله �سالحية منح �لتوقيع لدى �لغرفة �لتجارية �ل�سناعية و�إلغائه وتوكيل �لغري و�لتوقيع على كافة �الأور�ق و�مل�ستند�ت �لالزمة.

2. 7. 5    �لرئي�س �لتنفيذي

فيما يلي �ملهام و�لوظائف �لرئي�سية للرئي�س �لتنفيذي:

   �الإد�رة �لعامة لل�سركة.

   توقيع وثائق �لتاأمني �لتي ال تزيد عن حد معني )�سعف حدود عمليات �إعادة �لتاأمني(. يف حالة وثائق �لتاأمني �لتي تزيد عن حد معني، فاإن على 

�لرئي�س �لتنفيذي �لتوقيع عليها باال�سرت�ك مع �أي من نائبيه )�ملدير �لعام، �ملدير �ملايل(.

   توقيع �ل�سيكات �لتي ال تزيد عن 400.000 ريال �سعودي، وباال�سرت�ك مع �أي من نائبيه  يف حالة جتاوز هذ� �ملبلغ على �أن يكون �ملبلغ �أقل من 

1.500.000 ريال، وباال�سرت�ك مع �أحد �أع�ساء �للجنة �لتنفيذية عندما تزيد قيمة �ل�سيك عن 1.500.000ريال.

   �لتوقيع مبفرده، ودون حدود، على عمليات �لتحويل بني ح�سابات �ل�سركة �لبنكية )مبا يف ذلك فتح و�إقفال �حل�سابات �لبنكية للعمليات و�أية 

عملية تتعلق بالبنك(.

   �إد�رة �لعمليات �ملالية و�الإ�ستثمارية �لتي ال تزيد قيمتها عن 1.000.000 ريال �سعودي، وباال�سرت�ك مع �أحد نائبيه �إذ� كان �ملبلغ لغاية 

2.000.000 ريال.

   تنفيذ قر�ر�ت �ملجل�س و�للجنة �لتنفيذية.

   تفوي�س �أي من �سالحياته الأي من �ملوظفني �الآخرين يف �ل�سركة �سمن �حلدود �لتي ي�سعها �ملجل�س �أو �للجنة �لتنفيذية.

   �لتوقيع مبفرده على كافة �لوثائق و�الأور�ق �ملتعلقة باالأمور �الإد�رية و�لق�سائية.

   �لتوقيع دون حدود على جميع عقود �لتاأمني �لتي تربمها �ل�سركة، وتفوي�س �سالحياته ملن يرى من موظفي �ل�سركة �سريطة �ملو�فقة �مل�سبقة من 

�ملجل�س �أو �للجنة �لتنفيذية.
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3. 7. 5 �أع�ساء �ملجل�س

فيما يلي �ملهام و�لوظائف �لرئي�سية الأع�ساء جمل�س �الإد�رة:

   �لفهم �لو��سح لو�سع �ل�سركة وظروفها

   �ملتابعة �مل�ستمرة لكافة �لتطور�ت و�مل�ستجد�ت �لتي حتدث يف قطاع �لتاأمني وتهم �ل�سركة

   مر�قبة �ل�سركات �ملناف�سة و�الإملام بتطور�ت �ل�سوق

   �لتاأكد من �نتهاج وتطبيق �خلطط �الإ�سرت�تيجية �ل�سليمة

   توفري �ملو�رد �لالزمة لتطبيق خطط �ل�سركة

   توفري �مل�ساندة �لالزمة لالإد�رة عند وجود �أية م�ساكل �أو تاأخري يف �لعمل.

6.     ��ستخد�م متح�سالت �الكتتاب

1. 6     �سايف �ملتح�سالت

يقدر �إجمايل متح�سالت �كتتاب �أ�سهم حقوق �الأولية 125.000.000 ريال �سعودي، �سيدفع منها 8.500.000 كم�ساريف لالإ�سد�ر و�لتي ت�سمل �أتعاب 

�مل�ست�سار �ملايل، و�مل�ست�سار �لقانوين، وحما�سبي �لتقارير، وم�ساريف �جلهات �مل�ستلمة ومدير �الكتتاب ومتعهد �لتغطية وم�ساريف �لت�سويق، وم�ساريف 

�لطباعة و�لتوزيع، و�مل�ساريف �الأخرى �ملتعلقة بعملية  �الإ�سد�ر. 

و�سيبلغ �سايف متح�سالت �الكتتاب بعد خ�سم م�ساريف �الإ�سد�ر 116.500.000 ريال �سعودي، و�سوف ي�ستخدم لتحقيق �حلد �الأدنى ملتطلبات �ملالءة 

�ملالية ولتمويل خطط تو�سع �ل�سركة من خالل �ال�ستفادة من �لفر�س �ملختلفة �لتي يقدمها قطاع �لتاأمني �ملحلي والأغر��س �ل�سركة �لعامة. ولن يح�سل 

�مل�ساهمون على �أي متح�سالت نا�سئة عن �الكتتاب.

2. 6     ��ستخد�م متح�سالت �الكتتاب

تخ�س  مو�د  وهناك عدة  �لتنفيذية.  ولو�ئحه  �لتعاوين  �لتاأمني  �سركات  مر�قبة  لنظام  وفقًا  �أعمالها  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  �لتاأمني يف  �سركات  تز�ول 

مبتطلبات ر�أ�س �ملال فيما يتعلق بتاأ�سي�س و�إد�رة �سركات �لتاأمني كما يلي:

   تن�س �لفقرة �لثالثة من �ملادة 3 من نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين على �أال يقل ر�أ�س �ملال �ملدفوع ل�سركة تز�ول ن�ساط �لتاأمني عن 

100 مليون ريال �سعودي، و�أنه ال يجوز تعديل ر�أ�س �ملال �إال مبو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، وطبقا لنظام �ل�سركات. 

   تن�س �ملادة 66 و�ملادة 67 من �لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين على �أن حتتفظ �سركة �لتاأمني مب�ستوى ر�أ�س مالها، 

وعلى �أن حتتفظ بهام�س مالءة مالئم، على �لتو�يل.

   تن�س �ملادة 48 من �لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتامني �لتعاوين  �نه ال يجوز �أن تزيد �كتتابات �ل�سركة على ع�سرة �أ�سعاف 

جمموع ر�أ�سمالها �ملدفوع و�حتياطياتها �إال مبو�فقة كتابية م�سبقة من �ملوؤ�س�سة.

   وتنوي �ل�سركة ��ستخد�م متح�سالت �الكتتاب متا�سيًا مع �ملو�د �ملذكورة �أعاله، كما تنوي دعم منو �الأعمال وتطوير منتجات �لتاأمني. ومنذ 

تاأ�سي�سها يف �سهر يوليو 2007م، ظلت �ل�سركة تعمل بنطاق و��سع مع �ملنتجات وقاعدة كبرية من �لعمالء، حيث باإمكانها �ن ت�ستفيد من و�سعها 

�حلايل لزيادة �أعمالها خالل �ل�سنو�ت �لقادمة من �أجل حتقيق متطلبات هام�س �ملالءة �ملالية �ملن�سو�س عنها يف �لالئحة �لتنفيذية و�ملطلوبة 

�أي�سا لتحقيق خطط �ل�سركة �لتو�سعية كما يلي:

1(- �سوف يتم ��ستخد�م مبلغ 10.000.000ريال �سعودي لتطوير ومنو منتجات �لتاأمني �حلالية وتقدمي وتطوير منتجات تاأمني جديدة من خالل 

�إ�سافة �ملزيد من �ملنتجات �ملختلفة �إىل نطاق منتجاتها وخدماتها �حلالية، يف جماالت �لتاأمني �ملتعلقة باحلماية و�الدخار وجماالت �لتاأمني 

�الأخرى �ملدرجة �سمن �أن�سطة �لتاأمني �لتعاوين. و�ست�ساف تلك �ملنتجات �إىل ن�ساطات �لتاأمني �ل�سحي �لتي بد�أ تقدميها يف وقت متاأخر من 

�لعام �ملا�سي.

2(- �سوف يتم ��ستخد�م باقي �ملتح�سالت و�لبالغة 115.000.000 ريال �سعودي لالحتفاظ بهام�س �ملالءة �ملطلوب و�الإحتياطي �لنظامي 

�ملطلوب وفقا للمادة 48 و�ملادة 66 و�ملادة 67 من �لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين، وذلك بح�سب ما �سوف تتطلبه 

خطط �ل�سركة �لتو�سعية لقاعدة ر�أ�س �ملال لدعم �لنمو.
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ويو�سح اجلدول )36( كيفية ا�ستخدام املبالغ املطلوبة:

ملخ�س خطة تطوير �ل�سركة )مليون ريال �سعودي(

2013 2012 2011 2010 2009   

743 596 461 344 250 تطوير و منو منتجات �لتاأمينات �لعامة

675 528 388 261 159 تطوير و منو منتجات �حلماية و �الإدخار 

1.418 1.124 849 605 409 الإجمايل 

294 275 244 196 331 زيادة �الأق�ساط 

186 135 101 72 48 املالءة املالية املطلوبة 

71 41 25 26 41 حقوق امل�ساهمني قبل زيادة راأ�س املال

)115( )94( )76( )46( )7( زيادة ر�أ�س �ملال �لالزمة لتغطية �ملالءة �ملالية �ملطلوبة

100 زيادة ر�أ�س �ملال

171 141 125 126 141 حقوق امل�ساهمني بعد زيادة راأ�س املال 

�مل�سدر: �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين

تطوير ومنو منتجات التاأمني احلالية و تقدمي منتجات تاأمني جديدة

�سوف يتم ��ستخد�م مبلغ 10.000.000ريال �سعودي لتطوير ومنو منتجات �لتاأمني �حلالية وتقدمي وتطوير منتجات تاأمني جديدة، وذلك بالرتويج ملنتجاتها 

بحمالت �إعالنية كالدعاية لرت�سيخ �لعالمة �لتجارية للمنتجات و�حلمالت �لتثقيفية لتوعية �مل�ستهلك وغريها من �الأن�سطة �لت�سويقية وذلك لزيادة وعي 

�مل�ستهلكني مبنتجاتها وتر�سيخ �الإ�سم �لتجاري لل�سركة يف �ل�سوق. لدى �ل�سركة يف �لوقت �حلايل منتجني جديدين قد قامت بتقدميهما �إىل موؤ�س�سة �لنقد 

من �جل �ملو�فقة عليها )ر�جع ق�سم »نظرة على �ملنتجات �مل�ستقبلية«(وهي كما يلي:

   تاأمني �لتقاعد �جلماعي

   �لتاأمني �ل�سامل للمنازل

تو�سعة قاعدة راأ�س املال لدعم النمو

تنوي �ل�سركة زيادة ر�أ�سمالها من 100.000.000 ريال �سعودي �ىل 200.000.000 ريال �سعودي لدعم منو منتجاتها �حلالية وتقدمي منتجات جديدة. 

ووفقا للمادة 48 من �لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين و�لتي تن�س على �أن يكون �حلد �الأق�سى الإجمايل �ال�سرت�كات �ملكتتبة ع�سرة 

�أ�سعاف ر�أ�سمالها �ملدفوع و�حتياطاتها، فاإن زيادة ر�أ�س �ملال �ستمكن �ل�سركة من �الكتتاب حتى قيمة 1.250.000.000 ريال �سعودي من �الأعمال.

الإحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب والإحتياطي النظامي

67 من �لالئحة �لتنفيذية على �سركات �لتاأمني  66 و�ملادة  يعرب هام�س �ملالءة عن م�ستوى �ل�سحة �ملالية ل�سركة تعمل يف جمال �لتاأمني. وتفر�س �ملادة 

�الحتفاظ بحد �أدنى من هام�س �ملالءة �ملطلوب و�لوديعة �لنظامية الإد�رة �لعمليات �لت�سغيلية و�لوفاء مبتطلبات �خلطط �لتو�سعية �مل�ستقبلية. �إ�سافة �ىل 

ذلك، تفر�س �ملادة 58 من �لالئحة �لتنفيذية على �سركات �لتاأمني �الحتفاظ بوديعة نظامية لدى موؤ�س�سة �لنقد تبلغ ن�سبة 10% من ر�أ�س �ملال �ملدفوع.

7.     مناق�سة �الإد�رة وحتليلها للمركز �ملايل ونتائج �لعمليات

�إن �لتحليل �لتايل �ملتعلق بالنتائج �ملالية لل�سركة قد مت ��ستخر�جه وينبغي �أن ُتقر�أ باالقرت�ن مع بيانات �ل�سركة �ملالية �ملدققة كما يف 31 دي�سمرب2008م 

وغري �ملر�جعة كما يف31 دي�سمرب 2009م و�لتي عملت مًعا على �لتدقيق فيها كل من  »�إرن�ست �آند يونغ« و«كي بي �أم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان« بالن�سبة �إىل 

�لبيانات �ل�سادرة يف 31 دي�سمرب 2008م و�لتي ر�جعتها  مًعا كل من »كي بي �أم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان« و»�لب�سام حما�سبون قانونيون وم�ست�سارون« بالن�سبة 

. ويغطي �لبيان �ل�سادر يف 31 دي�سمرب 2008م فرتة 18 �سهًر� ما بني يوليو 2007م ودي�سمرب 2008م فيما 
)7(

�إىل �لبيانات �ل�سادرة يف 31 دي�سمرب 2009م

يغطي �لبيان �ل�سادر يف 31 دي�سمرب 2009م 12 �سهر� من عام 2009م.

1. 7     مر�جعة �حل�سابات

عينت �ل�سركة كي بي �أم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان و�لب�سام كمحا�سبني قانونيني ومر�جعي ح�سابات �ل�سركة.

7(  نود لفت �الإنتباه �ىل �ن هذه �لقو�ئم �ملالية �الأولية �ملوجزة �عدت طبقا ملعايري �ملحا�سبة �لدويل )34( »�لتقارير �ملالية )IAS34( ولي�ست طبقا ملعايري �لتقارير �ملالية �الأولية �ل�سادرة من قبل �لهيئة 

�ل�سعودية للمحا�سبني �لقانونيني. 
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2. 7     �لتز�مات �لتقارير

تخ�سع �ل�سركة  اللتز�مات �الإف�ساح ومتطلبات �لتقارير �ملالية �لدورية ذ�ت �لعالقة و�لتي ورد �لن�س عليها يف نظام �ل�سوق �ملالية. و�ستقوم �ل�سركة بتزويد 

هيئة �ل�سوق �ملالية بالقو�ئم �ملالية �لدورية وفقًا لنظام �ل�سوق �ملالية ولو�ئحه �لتنفيذية.

3. 7     ملحة عامة

 �إن �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين هي �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مبوجب �ل�سجل �لتجاري رقم 1010235601 

بتاريخ 26 جمادي �لثاين 1428هـ )�ملو�فق 12 يوليو 2007م(. تز�ول �ل�سركة �أعمالها من خالل ت�سعة فروع منت�سرة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، ويبلغ عدد 

موظفيها 320 موظفًا كما يف 31 دي�سمرب 2009م. �إن عنو�ن �ملكتب �مل�سجل لل�سركة هو: مبنى �ل�سفوة �لتجاري، �س ب: 3540، �لريا�س 11481، �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية. 

تتمثل �أهد�ف �ل�سركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�الأن�سطة �ملرتبطة بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. مت �إدر�ج �ل�سركة يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية 

يف 9 رجب 1428هـ )�ملو�فق 23 يوليو 2007م(.

ويتم �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركة وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية. هذ� مع �لعلم �أنه لي�س لل�سركة �أي ن�ساط جتاري خارج �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.  

4. 7     �أ�س�س �الإعد�د 

اأ�س�س القيا�س

تعد �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدلة لت�ستمل على قيا�س �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة. 

بيان الإلتزام

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�سركة وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية متما�سيا مع �خلطاب �ل�سادر عن هيئة �ل�سوق �ملالية بتاريخ 27 �أغ�سط�س 

2008م و�لذي ي�سمح بن�سر �لقو�ئم �ملالية وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية. 

يتطلب �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة حفظ دفاتر ح�سابية منف�سلة لكل من ح�سابات عمليات �لتاأمني وح�سابات �مل�ساهمني. يتم ت�سجيل �الإير�د�ت و�مل�ساريف 

�خلا�سة بكل ن�ساط يف �لدفاتر �حل�سابية �خلا�سة بذلك �لن�ساط. ويتم توزيع �مل�ساريف �ملتعلقة بالعمليات �مل�سرتكة من قبل �الإد�رة و�أع�ساء جمل�س �إد�رة 

�ل�سركة. 

تتم مقا�سة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية، ويدرج �ل�سايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى �ل�سركة �لنية 

لت�سوية �ملوجود�ت مع �ملطلوبات على �أ�سا�س �ل�سايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�سديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ال يتم مقا�سة �الإير�د�ت و�مل�ساريف يف قائمة نتائج 

عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني �إال �إذ� كان ذلك مطلوبًا �أو م�سموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�سبية وتف�سري�تها �أو مت �الإف�ساح عنها ب�سورة 

خا�سة يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية لل�سركة.

العملة الرئي�سية 

يعترب �لريال �ل�سعودي �لعملة �لرئي�سية لل�سركة. مت تقريب �ملبالغ �لظاهرة يف �لقو�ئم �ملالية الأقرب �ألف ريال �سعودي، ما مل يرد خالف ذلك.

5. 7     ملخ�س باأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية 

نورد فيما يلي بيانًا باأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة: 

املعايري والتف�سريات اجلديدة ال�سادرة وغري ال�سارية املفعول بعد

لقد �سدر عن جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدولية �ملعايري و�لتف�سري�ت �لتالية و�لتي ال يعترب �إتباعها �إلز�ميًا ب�ساأن هذه �لقو�ئم �ملالية بعد:

   �ملعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم 8 – �لقطاعات �لت�سغيلية 

   معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 1)�ملعدل( – عر�س �لقو�ئم �ملالية 

   معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 32 – عر�س �الأدو�ت �ملالية، ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 1– عر�س �لقو�ئم �ملالية– �الأدو�ت �ملالية حتت �لطلب  

     و�الإلتز�مات �لناجتة عند �لت�سفية.

ال يتوقع باأن ينتج عن تطبيق �ملعايري �أعاله، عند �سريانها، �أي �أثر جوهري على �لقو�ئم �ملالية، لكنه �سيوؤدي �إىل تعديل طريقة عر�س �لقو�ئم �ملالية.
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النقدية و�سبه النقدية

الأغر��س �إعد�د قائمة �لتدفقات �لنقدية، تتكون �لنقدية و�سبه �لنقدية من �لنقد بالبنوك.

العمالت الأجنبية 

حتول �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �الأجنبية �إىل �لريال �ل�سعودي باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة وقت �إجر�ء �ملعامالت. ويعاد حتويل �أر�سدة �ملوجود�ت و�ملطلوبات 

�ملالية �مل�سجلة بالعمالت �الأجنبية باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني �أو 

قائمة عمليات �مل�ساهمني.

اإثبات الإيرادات

   �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني

�لتاأمني غري  �أق�ساط  �لتغري يف خم�س�سات  يدرج  تخ�سها.  �لتي  �لتاأمني  وثائق  ن�سبي على مدى فرت�ت  ب�سكل  �لدخل  �إىل  �لتاأمني  �أق�ساط  ترحل 

�ملكت�سبة يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني على مدى فرتة �ملخاطر. �إن �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة متثل تلك �الأجز�ء من �الأق�ساط �ملكتتبة يف �سنة ما 

وتتعلق بفرتة �ملخاطر ملا بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم تاأجيل �جلزء غري �ملتعلق بالفرت�ت �لالحقة كمخ�س�س �أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة. 

   �أق�ساط �إعادة �لتاأمني

تتكون �أق�ساط �إعادة �لتاأمني �ملكتتبة من �إجمايل �الأق�ساط �مل�ستحقة عن كامل �لتغطية �ملن�سو�س عليها يف �لعقود، ويتم �إثباتها بتاريخ بدء وثيقة 

�ملحا�سبية  �لفرت�ت  خالل  ن�ساأت  �لتي  �لتاأمني  �إعادة  �تفاقيات  ب�ساأن  �ملحا�سبية  �لفرتة  خالل  ناجتة  ت�سويات  �أية  على  �الأق�ساط  ت�ستمل  �لتاأمني. 

�ل�سابقة. 

دخل الأتعاب والعمولت

يحمل على حاملي وثائق �لتاأمني خدمات �إد�رة وثائق �لتاأمني، و�الإلغاء�ت و�أتعاب �لعقود �الأخرى. يتم �إثبات هذه �الأتعاب كاإير�د�ت على مدى �لفرتة �لتي 

تقدم فيها �خلدمات �ملعنية. و�إذ� كانت �الأتعاب تتعلق بخدمات تقدم يف فرت�ت م�ستقبلية، فاإنه يتم تاأجيلها و�إثباتها على مدى �لفرت�ت �مل�ستقبلية. يتم �إثبات 

دخل �لفو�ئد على �أ�سا�س �لعائد �لفعلي بعد �الأخذ بعني �العتبار �أ�سل �ملبلغ ومعدل �لعمولة.

الربامج التحفيزية املح�سوبة على اأ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقداً

�لعادلة  بالقيمة  �ملتكبدة  و�الإلتز�مات  �مل�سرت�ة  بقيا�س �خلدمات  �ل�سركة  تقوم  نقدً�،  �مل�سددة  �الأ�سهم  �أ�سا�س  على  �ملح�سوبة  �لتحفيزية  للرب�مج  بالن�سبة 

لاللتز�م. وحلني �سد�د �الإلتز�م، تقوم �ل�سركة باإعادة قيا�س �لقيمة �لعادلة لاللتز�م بتاريخ �إعد�د كل مركز مايل. و فى تاريخ �ل�سد�د، يتم �إدر�ج �لتغري�ت 

يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة عمليات �مل�ساهمني. 

املطالبات

تتكون �ملطالبات من �ملبالغ �مل�ستحقة �إىل حاملي وثائق �لتاأمني، وجهات �أخرى، ومن �جلهات ذ�ت �لعالقة، بعد خ�سم �خلردة و�ال�سرتد�د، وحتمل على 

عمليات �لتاأمني عند تكبدها. ي�ستمل �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية على �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للمبالغ �مل�ستحقة �ملتعلقة باملطالبات �ملبلغ و�لغري مبلغ 

عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

تقوم �ل�سركة عادًة بتقدير �ملطالبات على �أ�سا�س �خلربة �ل�سابقة. وتقوم �سركات ت�سوية خ�سائر م�ستقلة بتقدير �ملطالبات �ملتعلقة باملمتلكات. �إ�سافة �إىل 

ذلك، جتنب خم�س�سات، وفقًا لتقدير�ت �الإد�رة وخربتها �ل�سابقة، لقاء �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يدرج �لفرق بني 

�ملخ�س�سات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�سد�د و�ملخ�س�سات �ملجنبة يف �لفرتة �لالحقة يف ح�ساب �لتاأمني لتلك �لفرتة.

تكاليف الكتتاب املوؤجلة

يتم تاأجيل �لعموالت و�لتكاليف �ملبا�سرة �الأخرى �ملتعلقة باحل�سول على عقود جديدة �أو �إ�سد�ر عقود �لتاأمني بالقدر �لذي تكون فيه هذه �لتكاليف قابلة 

لالإ�سرتد�د من �الأق�ساط �مل�ستقبلية. يتم �إثبات كافة تكاليف �الكتتاب �الأخرى كم�سروف عند تكبدها. وبعد �الإثبات �الأويل لها، يتم �إطفاء هذه �لتكاليف 

بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى فرتة �الأق�ساط �مل�ستقبلية �ملتوقعة. يقيد �الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. يتم �حت�ساب �لتغري�ت يف �لعمر �الإنتاجي 

�أو �لطريقة �ملتوقعة ال�ستنفاذ �ملنافع �القت�سادية �مل�ستقبلية �لتي ت�سمنها ذلك �الأ�سل وذلك بتعديل فرتة �الإطفاء، ويتم �عتبار ذلك كتغري يف �لتقدير�ت 

�ملحا�سبية. 

وقوع هذ�  دليل على  �أكرث،وذلك عند وجود  �أو  و�حدة  �إعد�د كل مركز مايل مرة  بتاريخ  �لقيمة، وذلك  �إنخفا�س يف  و�قع  للتاأكد من  �إجر�ء مر�جعة  يتم 

�الإنخفا�س. ويف �حلاالت �لتي تقل فيها �ملبالغ �لقابلة لال�سرتد�د عن �لقيمة �لدفرتية، يتم �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. كما 

توؤخذ تكاليف �الكتتاب �ملوؤجلة بعني �العتبار عند �إجر�ء �ختبار كفاية �ملطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. 
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

القيمة العادلة 

بالن�سبة لالإ�ستثمار�ت �ملتد�ولة يف �الأ�سو�ق �لنظامية، حتدد �لقيمة �لعادلة على �أ�سا�س �الأ�سعار �ل�سائدة يف �ل�سوق. حتدد �لقيمة �لعادلة للبنود غري �ملتد�ولة 

�ل�سروط وخ�سائ�س �ملخاطر. بالن�سبة  للبنود و�لتي لديها نف�س  �لنقدية �ملخ�سومة با�ستخد�م معدالت �لعموالت  �لتدفقات  �أ�سا�س  �ملرتبطة بعمولة على 

لالإ�ستثمار�ت غري �ملتد�ولة، حتدد �لقيمة �لعادلة على �أ�سا�س �لقيمة �ل�سوقية الإ�ستثمار م�سابه �أو على �أ�سا�س �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة �ملتوقعة. 

اإعادة التاأمني  

�مل�ستحقة من  �الأر�سدة  �لتاأمني  �إعادة  ن�ساطاتها. متثل موجود�ت  ب�ساأن كافة  �لتاأمني  �إ�سناد خماطر  باإعادة  �لعادية،  �أعمالها  �ل�سركة، خالل دورة  تقوم 

�سركات �إعادة �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �لقابلة لال�سرتد�د ب�سورة مماثلة للطريقة �لتي يتم بها تقدير خم�س�س �ملطالبات حتت �لت�سوية وطبقًا التفاقية �إعادة 

�لتاأمني. 

يتم �إجر�ء مر�جعة لالنخفا�س يف �لقيمة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية مرة و�حدة �أو �أكرث عند وجود خ�سائرمن جر�ء �إنخفا�س يف �لقيمة خالل �لفرتة. 

يحدث �الإنخفا�س يف �لقيمة عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري �إىل عدم �إمكانية �ل�سركة ��سرتد�د �ملبالغ �لقائمة مبوجب �سروط �لعقد، و�إمكانية قيا�س �أثر 

�ملبالغ �لتي �ست�ستلمها �ل�سركة من معيدي �لتاأمني ب�سكل موثوق به. يتم �إثبات �خل�سائر يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. 

�إن ترتيبات �إعادة �لتاأمني �مل�سندة ال تعفي �ل�سركة من �إلتز�ماتها جتاه حاملي وثائق �لتاأمني. يتم �إثبات �الأق�ساط و�ملطالبات �ملتعلقة بعمليات �إعادة �لتاأمني 

�لتي تعهدت بها �ل�سركة كاإير�د�ت �أو م�سروف بنف�س �لطريقة وكاأن عمليات �إعادة �لتاأمني تعترب ن�ساطًا مبا�سرً� بعد �الأخذ �العتبار ت�سنيف �ملنتج �ملعاد 

�لتاأمني عليه. 

متثل مطلوبات �إعادة �لتاأمني �الأر�سدة �مل�ستحقة �إىل �سركات �إعادة �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �مل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك ملتعلقة باإتفاقيات �إعادة �لتاأمني 

�ملعينة. يتم �إظهار �الأق�ساط و�ملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل لكل من �إعادة �لتاأمني �مل�سندة �لتي مت �لتعهد بها. يتم �لتوقف عن �إثبات موجود�ت ومطلوبات 

عمليات �إعادة �لتاأمني عند ��ستنفاذ كافة �حلقوق �لتعاقدية �أو �إنهائها �أو عند حتويل �لعقد �إىل طرف �آخر.

الإ�ستثمارات

يتم، يف �الأ�سل، �إثبات كافة �الإ�ستثمار�ت بالقيمة �لعادلة �ساملة م�ساريف �ل�سر�ء �ملتعلقة. تطفاأ �لعالو�ت على �أ�سا�س �لعائد �لفعلي، وترحل �إىل قائمة نتائج 

عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني. وبعد �الإثبات �الأويل لفئات �الإ�ستثمار �ملختلفة، حتدد قيمتها يف نهاية �ل�سنة �لالحقة وفقًا ملا يلي:   

1- �الإ�ستثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �ال�ستحقاق

ت�سنف �الإ�ستثمار�ت ذ�ت �لدفعات �لثابتة �أو �ملمكن حتديدها ولها تاريخ ��ستحقاق حمدد و�لتي ت�ستطيع �ل�سركة ولديها �لنية �الإيجابية و�ملقدرة 

على �إقتنائها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها كـ »�إ�ستثمار�ت مقتناه حتى تاريخ �ال�ستحقاق«. يتم قيا�س هذه �الإ�ستثمار�ت بعد �إقتنائها بالتكلفة �ملطفاأة 

با�ستخد�م طريقة �لعائد �لفعلي ناق�سًا خم�س�س �الإنخفا�س يف �لقيمة. حت�سب �لتكلفة �ملطفاأة بعد �الأخذ بعني �العتبار �خل�سم �أو �لعالوة 

عند �ل�سر�ء. تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن هذه �الإ�ستثمار�ت يف قائمة عمليات �مل�ساهمني عند �إنتفاء �أ�سباب �إثبات تلك �الإ�ستثمار�ت 

�أو �إنخفا�س قيمتها. 

2- �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 

تقا�س �الإ�ستثمار�ت �مل�سنفة كـ »�إ�ستثمار�ت متاحة للبيع« بعد �قتنائها بالقيمة �لعادلة. �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع هي �الإ�ستثمار�ت �لتي ال يتم 

�قتناوؤها حتى تاريخ �ال�ستحقاق. بالن�سبة لالإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع، تدرج �الأرباح �أو �خل�سائر �لناجتة عن �لتغري�ت يف قيمتها �لعادلة مبا�سرًة 

يف قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مل�ساهمني حلني بيعها �أو حت�سيلها �أو ��ستبعادها �أو �إنخفا�س قيمتها، وعندئٍذ يتم �إثبات �لربح و�خل�سارة �ملرت�كمة 

�ملثبتة �سابقًا �سمن حقوق �مل�ساهمني يف قائمة عمليات �مل�ساهمني للفرتة. ت�سجل �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع و�لتي ال ميكن تغطية قيمتها �لعادلة 

ب�سكل موثوق به بالتكلفة �ملطفاأة. 

اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة 

يتم �إثبات �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة عند ��ستحقاقها، ويتم قيا�سها، عند �الإثبات �الأويل لها، بالقيمة �لعادلة للمبلغ �مل�ستلم �أو �مل�ستحق �لقب�س. يتم مر�جعة 

�أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل عدم �إمكانية  �لقيمة �لدفرتية الأق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�سري �الأحد�ث 

�لوفاء  �مل�ستحقة عند  �لتاأمني  �أق�ساط  �إثبات  �لتوقف عن  يتم  �لتاأمني.  نتائج عمليات  �الإنخفا�س يف قائمة  �إثبات خ�سارة  �لدفرتية، ويتم  ��سرتد�د قيمتها 

مبعايري �لتوقف عن �إثباتها.   

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، �إجر�ء تقومي للتاأكد من وجود �أي دليل مو�سوعي على �نخفا�س قيمة �أي �أ�سل مايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية. 

ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل، يتم �إدر�ج خ�سارة �الإنخفا�س يف �لقيمة يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني. يحدد �الإنخفا�س يف 

�لقيمة على �لنحو �لتايل: 

   بالن�سبة للموجود�ت �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، ميثل �الإنخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة. 

   بالن�سبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة، ميثل �الإنخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية 
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�ملخ�سومة على �أ�سا�س معدل �لعائد �ل�سائد يف �ل�سوق حاليًاً الأ�سل مايل مماثل. 

   بالن�سبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، يحدد �الإنخفا�س يف �لقيمة على �أ�سا�س �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملخ�سومة على �أ�سا�س معدل 

�لعمولة �لفعلي �الأ�سلي. 

التوقف عن اإثبات الأدوات املالية   

يتم �لتوقف عن �إثبات �أي �أد�ة مالية عند �لتوقف عن ممار�سة �ل�سيطرة على �حلقوق �لتعاقدية �لتي تتكون منها ويتم ذلك عادًة عند بيعها، �أو عند �نتقال 

�لتدفقات �لنقدية �ملتعلقة بها �إىل جهة �أخرى م�ستقلة.  

مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية    

تتم مقا�سة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ويدرج �سافيها يف قائمة �ملركز �ملايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نية لدى �ل�سركة لت�سوية 

�ملوجود�ت و�ملطلوبات على �أ�سا�س �ل�سايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�سديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ال يتم مقا�سة �الإير�د�ت و�مل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات 

�لتاأمني وقائمة عمليات �مل�ساهمني ما مل يكن ذلك مطلوبًا �أو م�سموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�سبة �أو تف�سري�تها.

تاريخ التداول    

يتم �إثبات �أو �لتوقف عن كافة �لعمليات �الإعتيادية �ملتعلقة ب�سر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي تلتزم به �ل�سركة ب�سر�ء �أو بيع 

�ملوجود�ت(. �لعمليات �العتيادية �ملتعلقة ب�سر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �سد�د تلك �ملوجود�ت خالل فرتة زمنية تن�س عليها 

�الأنظمة �أو تلك �ملتعارف عليها يف �ل�سوق.

املعدات والأثاث املكتبي

يتم ��ستهالك و�إطفاء تكلفة �ملعد�ت و�الأثاث �ملكتبي بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى �الأعمار �الإنتاجية �ملقدرة للموجود�ت وكما يلي: 

   �أجهزة �لكمبيوتر و�ملعد�ت �ملكتبية    4  �سنو�ت

   �ل�سيار�ت                                                4  �سنو�ت  

   �الأثاث و�لرتكيبات                      7  �سنو�ت

يتم مر�جعة �لقيمة �لتقديرية �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية، ومن ثم تعديلها، �إذ� لزم �الأمر، كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 

يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية للمباين و�ملعد�ت للتاأكد من وجود �نخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�سري �الأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل عدم �إمكانية 

��سرتد�د قيمتها �لدفرتية. ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل، وزيادة �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د، تخف�س قيمة �الأ�سل �إىل �لقيمة �لقابلة 

لال�سرتد�د.

عقود التاأمني    

تعرف عقود �لتاأمني باأنها تلك �لعقود �لتي ت�ستمل على خماطر تاأمني هامة عند ن�ساأة �لعقد �أو تلك �لتي يكون فيها ، عند ن�ساأة �لعقود، �سيناريو ي�ستمل يف 

جوهره �لتجاري على خماطر تاأمني هامة. تعتمد �أهمية خماطر �لتاأمني على كل من �إحتمال وقوع حادث للجهة �ملوؤمنة وحجم �الأثر �ملحتمل �ملتعلق به. وحال 

ت�سنيف �لعقد كـ » عقد تاأمني » فاإنه يبقى كذلك طو�ل �لفرتة �ملتبقية منه حتى لو �إنخف�ست خماطر �لتاأمني ب�سكل كبري خالل �لفرتة.

املخ�س�سات    

يتم �إثبات �ملخ�س�سات عند وجود �إلتز�مات )قانونية �أو متوقعة( على �ل�سركة ناجتة عن �أحد�ث �سابقة و�إن تكاليف �سد�د هذه �الإلتز�مات حمتملة وميكن 

قيا�سها ب�سكل موثوق به. 

اختبار كفاية املطلوبات    

تقوم �ل�سركة، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، باإجر�ء تقومي للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات �لتاأمني با�ستخد�م �أف�سل �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية 

�مل�ستقبلية �ملتعاقد عليها. و�إذ� ما �أظهر �لتقومي باأن �لقيمة �لدفرتية ملطلوبات �لتاأمني )ناق�سًا تكاليف �الكتتاب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة( غري كافية على �سوء 

�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقدرة، فاأنه يتم �إثبات كامل �لنق�س يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني مبا�سرًة ويجنب خم�س�س لقاء �خل�سائر �ل�سارية �ملفعول. 

ال تقوم �ل�سركة بخ�سم �إلتز�ماتها لقاء �ملطالبات غري �مل�سددة الأنه يتوقع �سد�د معظم هذه �ملطالبات خالل �سنة و�حدة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 
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عقود الإيجار    

يتم �إثبات دفعات �الإيجار مبوجب عقود �الإيجار �لت�سغيلية كم�ساريف يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني بطريقة �لق�سط �لثابت 

على مدى فرتة عقد �الإيجار. 

الزكاة و�سريبة الدخل

يتم �حت�ساب �لزكاة على ح�سة �مل�ساهمني �ل�سعوديني يف �سايف حقوق �مللكية �أو �سايف �لدخل �ملعدل وفقًا لالأنظمة �لزكوية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. يتم 

�حت�ساب �سريبة �لدخل على ح�سة �مل�ساهمني غري �ل�سعوديني يف �سايف �لدخل �ملعدل. يجنب خم�س�س للزكاة و�سريبة �لدخل، ويحمل على قائمة �لتغري�ت 

يف حقوق �مل�ساهمني.

املعلومات القطاعية 

يعترب �لقطاع جزء �أ�سا�سي من �ل�سركة يقوم ببيع / بتقدمي منتجات �أو خدمات معينة )قطاع �أعمال( �أو يقوم ببيع / بتقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة 

�إد�رية، تتكون �ل�سركة من وحد�ت عمل  �أرباح وخ�سائر �لقطاعات �الأخرى. والأغر��س  �أرباحه وخ�سائره عن  �قت�سادية معينة )قطاع جغر�يف(، وتختلف 

وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات ت�سغيلية كما يلي:

   �لهند�سة و�الإلتز�مات، ويقوم بتغطية خماطر عمال �لبناء، و�أعمال �الإن�ساء�ت و�الأعمال �مليكانيكية و�لكهربائية و�الإلكرتونية و�مليكانيكية، 

وتوقف �الآالت و�ملكائن، وغريها من عمليات �لتاأمني �لتي تندرج �سمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. 

   �حلريق، ويقوم بتغطية خماطر �حلريق وعمليات �لتاأمني �الأخرى �لتي تندرج �سمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. 

   �أمو�ل �مل�ساهمني هي قطاع غري ت�سغيلي. �أن �الإير�د�ت �ملكت�سبة من �الإ�ستثمار�ت هي م�سدر �الإير�د�ت �لوحيد. يتم توزيع بع�س �مل�ساريف 

�لت�سغيلية �ملبا�سرة وغريها من �مل�ساريف غري �ملبا�سرة على هذ� �لقطاع، ح�سبما هو مالئم. يتم توزيع خ�سائر �أو فائ�س عمليات �لتاأمني على 

هذ� �لقطاع، ح�سبما هو مالئم.

   منتجات �لرعاية �ل�سحية، ويقوم بتقدمي �لتاأمني �لطبي حلملة وثائق �لتاأمني. 

يتم تقومي �أد�ء �لقطاع على �أ�سا�س �لربح �أو �خل�سارة و�لتي يتم قيا�سها، يف بع�س �لنو�حي، ب�سورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�سارة يف �لقو�ئم �ملالية. 

مل حتدث �أية معامالت بني �لقطاعات خالل �لفرتة. ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة، فاأنها تتم وفقًا الأ�سعار �لتحويل بني قطاعات �الأعمال، وتتم بنف�س 

�سروط �لتعامل مع �الأطر�ف �الأخرى. �ست�سمل �إير�د�ت وم�ساريف ونتائج �لقطاع على �لتحويالت بني قطاعات �الأعمال و�لتي �سيتم حذفها على م�ستوى 

�لقو�ئم �ملالية لل�سركة. وقد مت �عتماد قطاع �الأعمال فقط الأن كافة عمليات �ل�سركة تتم د�خل �ململكة �لعربية. 

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

يجنب خم�س�س ملكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، وهي و�جبة �لدفع جلميع �ملوظفني كمبلغ مقطوع طبقًا ل�سروط و�أحكام نظام �لعمل �ل�سعودي عند �إنهاء / 

�إنتهاء عقود عملهم. يحت�سب هذ� �الإلتز�م كقيمة حالية للمز�يا �لتي ي�ستحقها �ملوظفني يف حالة تركه �لعمل يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. حت�سب مكافاأة 

نهاية �خلدمة للموظفني على �أ�سا�س رو�تب �ملوظفني �الأخرية وبدالتهم و�سنو�ت خدمتهم �ملرت�كمة كما هو مبني بال�سروط �لو�ردة يف نظام �لعمل يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية. 

الأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل 

يتم �إجر�ء �لتعديالت على �لقو�ئم �ملالية الإظهار �الأحد�ث �لتي تقع بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل وتاريخ �ملو�فقة على �إ�سد�ر �لقو�ئم �ملالية، �سريطة �إعطاء 

دليل على �لظروف �ل�سائدة بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم �الإف�ساح عن �الأحد�ث �لتي تدل على �لظروف �لتي ظهرت بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل 

و�لتي ال توؤدي �إىل تعديل �لقو�ئم �ملالية.  

6. 7     �لتقدير�ت و�الفرت��سات �ملحا�سبية �لهامة 

�إجر�ء �لتقدير�ت و�الإفرت��سات �لتي قد توؤثر على مبالغ �الإير�د�ت و�مل�ساريف و�ملوجود�ت و�ملطلوبات �مل�سجلة  �إعد�د �لقو�ئم �ملالية من �الإد�رة  يتطلب 

�إىل تعديل جوهري يف  �أن يوؤدي  �لتقدير�ت و�الفرت��سات ميكن  �لتاأكد من هذه  �إن عدم  �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.  و�الإف�ساح عن �ملطلوبات �ملحتملة بتاريخ 

�مل�ستقبل على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �أو �ملطلوبات. 

فيما يلي �الفرت��سات �الأ�سا�سية �ملتعلقة بامل�سادر �الأ�سا�سية �مل�ستقبلية و�الأخرى لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي ميكن �أن توؤدي 

�إىل �إجر�ء تعديل جوهري على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�سنة �ملالية �لقادمة. 
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اإنخفا�س الإ�ستثمارات 

تقوم �ل�سركة باعتبار �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع باأنها منخف�سة �لقيمة وذلك عند وجود �إنخفا�س جوهري �أو م�ستمر يف �لقيمة �لعادلة دون �لتكلفة، �أو عند 

وجود دليل مو�سوعي على وجود مثل هذ� �النخفا�س. يتطلب �لتمييز بني �النخفا�س »�جلوهري« و »�مل�ستمر« �إجر�ء تقدير�ت هامة. �إ�سافة �إىل ذلك، تقوم 

�ل�سركة بتقومي عو�مل �خرى ت�ستمل على �لتغري �لعادي يف �أ�سعار �الأ�سهم �ملتد�ولة و�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية وعو�مل خ�سم �الأ�سهم غري �ملتد�ولة، �إن 

وجدت. 

احتياطي عمليات التاأمني  

يعترب تقدير �الإلتز�مات �لنهائية �لناجتة عن �ملطالبات �ملقدمة مبوجب عقود �لتاأمني من �أهم �لتقدير�ت �ملحا�سبية �لتي تقوم بها �ل�سركة. هناك �لعديد من 

م�سادر عدم �لتاأكد �لتي يجب �أخذها بعني �العتبار عند تقدير �الإلتز�مات �لتي يتعني على �ل�سركة دفعها مبوجب هذه �ملطالبات. يعترب خم�س�س �ملطالبات 

�ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها تقديرً� للمطالبات �لتي يتوقع �الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل ب�ساأن �حلادث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل تاريخ قائمة 

�ملركز �ملايل. �إن �لطرق �لفنية �ملتبعة من قبل �الإد�رة يف تقدير تكلفة �ملطالبات �ملبلغ عنها وكذلك �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س 

طرق �سد�د �ملطالبات �ل�سابقة عند �لتنبوؤ بطرق �سد�د �ملطالبات �مل�ستقبلية. 

تقدر �ملطالبات �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده. تقوم �سركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير �ملطالبات 

�ملتعلقة باملمتلكات. تقوم �الإد�رة مبر�جعة �ملخ�س�سات �ملتعلقة باملطالبات �ملتكبدة، و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها، على �أ�سا�س ربع �سنوي. 

خ�سائر الإنخفا�س يف الذمم املدينة

تقوم �ل�سركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب هامة مبفردها، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �سمن جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية �لتي لها خ�سائ�س 

�ئتمان مماثلة وذلك للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها. �إن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها و�لتي 

يتم ب�ساأنها �إثبات �أو ي�ستمر يف �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س ال يتم �إدر�جها عند مر�جعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها. تتطلب مر�جعة 

�الإنخفا�س يف �لقيمة هذه �إجر�ء �الأحكام و�لتقدير�ت. والإجر�ء ذلك، تقوم �ل�سركة بتقومي خ�سائ�س �الئتمان �لتي تاأخذ بعني �العتبار حاالت �الإخفاق 

�ل�سابقة و�لتي تعترب موؤ�سرً� على �لقدرة على �سد�د كافة �ملبالغ �مل�ستحقة طبقًا لل�سروط �لتعاقدية. 

تكاليف الكتتاب املوؤجلة

تقيد بع�س تكاليف �الكتتاب �ملتعلقة ببيع وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �كتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة �لتغطية �لتاأمينية ذ�ت �لعالقة. ويف حالة 

عدم حتقق �الفرت��سات �ملتعلقة بالربحية �مل�ستقبلية لوثائق �لتاأمني هذه، فاأنه ميكن �الإ�سر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك �إجر�ء �سطب 

�إ�سايف. 

ت�سنيف الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

تتبع �ل�سركة �الإر�ساد�ت �ملذكورة يف معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39 عند ت�سنيف �ملوجود�ت �ملالية غري �مل�ستقة ذ�ت �لدفعات �لثابتة �أو �ملمكن حتديدها 

ولها تاريخ ��ستحقاق حمدد كـ »�إ�ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �ال�ستحقاق«. وعند �إجر�ء هذه �لتقدير�ت و�الأحكام، تقوم �ل�سركة بتقومي نيتها وقدرتها على 

�الحتفاظ بهذه �الإ�ستثمار�ت حتى تاريخ �ال�ستحقاق. 
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7. 7     �مليز�نية �لعمومية

جدول)37(: امليزانية العمومية

ن�سبة �لتغيريكما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/31م

موجودات عمليات التاأمني

)13(%6.136.2767.016.114معد�ت و�أثاث مكتبي 

2363%29.464.8341.196.374ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

114%107.158.18850.068.631ح�سة معيدي �لتاأمني من �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 

692%5.011.713632.839تكاليف �كتتاب موؤجلة

-33.460.107�إ�ستثمار

131%2.658.6301.149.167م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت و�أخرى

)2(%24.873.12125.337.634مبالغ م�ستحقة من عمليات �مل�ساهمني 

151%147.092.52458.687.080�أق�ساط تاأمني م�ستحقة

310%16.100.1393.923.431نقدية و�سبه نقدية 

151%371.955.532148.011.270اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

0.32%10.076.02510.053.040وديعة نظامية

800.000-دفعة مقدمة على ح�ساب �الإ�ستثمار�ت

)15.13(%12.021.59114.164.997�إ�ستثمار�ت

17.06%168.627144.047م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

63.36%15.593.7599.545.361مبالغ م�ستحقة من جهة منت�سبة

)40.65( %33.602.05956.621.236نقدية و�سبه نقدية 

)21.75(%71.462.06191.328.681اإجمايل موجودات امل�ساهمني

85.27%443.417.593239.339.951اإجمايل عمليات التاأمني وموجودات امل�ساهمني

مطلوبات عمليات التاأمني 

239%1.732.560511.271مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

168%156.155.87058.374.364�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة

-33.833.742�الحتياطي

2668%46.027.4571.663.071مطالبات حتت �لت�سوية

135%1.731.863736.891عموالت تاأمني غري مكت�سبة

71%84.328.00849.304.621ذمم معيدي �لتاأمني

143%18.201.8487.476.863م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

0%29.944.18429.944.184مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة

151%371.955.532148.011.270اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

)2(%24.873.12125.337.634مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات �لتاأمني

6165%3.322.85553.040م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

868%491.73250.825زكاة م�ستحقة 

13%28.687.70825.441.499اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

0%100.000.000100.000.000ر�أ�س �ملال

67%)34.224.179()57.083.147(خ�سائر مرت�كمة

)228(%111.361)142.500(�أرباح غري حمققة عن �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 

)35(%42.774.35365.887.182اإجمايل حقوق امل�ساهمني 

اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني، ومطلوبات 

امل�ساهمني، وحقوق امل�ساهمني
71.462.06191.328.681%)22(

85%443.417.593239.339.951اإجمايل عمليات التاأمني وحقوق امل�ساهمني 

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية



52

ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

الأ�سول

بـ239 مليون ريال  443 مليون ريال �سعودي مقارنة  2009م مبلغًا وقدره  �أ�سول �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين كما يف دي�سمرب  بلغ �إجمايل 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م مف�سلة ح�سب �لتايل:

31 دي�سمرب 2008م31 دي�سمرب 2009م

371.956148.011�الأ�سول �ملتعلقة بعمليات �لتاأمني

71.46291.328�الأ�سول �ملتعلقة بامل�ساهمني

443.418239.339�إجمايل �الأ�سول �ملتعلقة بالتاأمني و�مل�ساهمني

اأ(  مركز النقدية 

2008م،  دي�سمرب   31 كما يف  �سعودي  ريال  مليون  بـ60.5  مقارنة  �سعودي  ريال  مليون   49.7 �لنقدية  و�سبه  �لنقدية  قيمة  بلغت  2009م   دي�سمرب   31 يف 

ا 13.48% من �إجمايل �أ�سول  وبلغ �الحتياطي �لنظامي و�لنقدية و�سبه �لنقدية مًعا 10 مليون ريال �سعودي كما يف31 دي�سمرب 2009م، وميثالن معًا �أي�سً

�ل�سركة.

ووفقًا الأنظمة ولو�ئح �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، فاإنه يتوجب على كل م�سغل خلدمات �لتاأمني يف �ململكة �أن يودع 10% من ر�أ�سماله لدى �لبنك �لذي 

حتدده موؤ�س�سة �لنقد، و�أن يخ�س�س 20% من �أرباحه �ل�سافية لهذ� �الحتياطي حتى يبلغ 100% من حقوق �مللكية لدى �مل�سغل �ملعني.

ب(  الإ�ستثمارات

بلغت حمفظة �ل�سركة �الإ�ستثمارية 45.48 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2009م مقارنة بـ 14.1 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م. وينق�سم 

 �إىل �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع )و�لتي تعزى �إىل حقوق �مل�ساهمني يف �الأ�سول(و �إ�ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت )�الأ�سول �لتي تعزى �إىل عمليات �لتاأمني(.

�ملحلية  �الأ�سهم  �سناديق  يف  �الإ�ستثمار�ت  من  ح�سر�  يتاألف  �سعودي  ريال  مليون   33.46 بوحد�ت  �ملربوطة  �الإ�ستثمار�ت  بلغت   ،  2009 دي�سمرب    31 يف 

و�الأجنبية، بينما تتاألف �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع من �الإ�ستثمار�ت ذ�ت �لدخل �لثابت يف �ل�سكوك �ملدرجة يف �سوق �الأ�سهم و�الإ�ستثمار�ت يف �الأور�ق �ملالية 

غري �ملدرجة. 

ج(  �سايف اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة

بلغ �سايف �أق�ساط �لتامني �مل�ستحقة كما يف 31 دي�سمرب 2009م 147.9 مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 58.6 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2008م، ومل 

تت�سمن �أي مبالغ تعترب �أنها قد �نخف�ست قيمتها �أو غري م�سرتدة. �إن �لغالبية �لعظمى لالأق�ساط �مل�ستحقة يف بيانات 31 دي�سمرب 2009م هي نتيجة ل�سر�ء 

�أ�سهر �ملن�سرمة من  2009م، ف�سال عن �الأعمال �ملكتتبة خالل �لت�سعة  1 يناير  �إن�سعودي للتاأمني، و�لتي مت �سر�وؤها  من قبل �ل�سركة يف  حمفظة �سركة 

.2009

وحيث �أن �لعمليات �لفعلية لل�سركة بد�أت يف 1 �سبتمرب 2008م، لذ� مل يكن مطلوبًا جتنيب خم�س�س للديون �ملعدومة يف 31 دي�سمرب 2008م يف حني بلغ 

خم�س�س �لديون �ملعدومة 19.9 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2009م.

د(  املمتلكات واملعدات

وجهت �ل�سركة جزءً� كبريً� من م�ساريفها لالأ�سول �لثابتة بهدف دعم منوها، وخ�سو�سًا يف �الأثاث و�لرتكيبات ومعد�ت �حلا�سب �الآيل.

وقد بلغ �إجمايل �مل�سرتيات خالل �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م نحو 10.2 مليون ريال �سعودي، بينما بلغ �سايف �لقيمة �لدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 

2009م مبلغًا وقدره 6.1 ماليني ريال �سعودي.

اخل�سوم وحقوق امل�ساهمني

بلغ  �إجمايل �خل�سوم وحقوق �مل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2009م  نحو 443 مليون ريال مف�سلة كالتايل:

اأ(  خم�س�س اأق�ساط التاأمني غري املكت�سبة

تكونت �ملبالغ �مل�ستحقة من عمليات �لتاأمني ب�سكل رئي�سي من �أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة ومن ح�سة معيدي �لتاأمني من خم�س�س �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 

كتبت خالل عام 2009م. و�رتفعت �الأق�ساط غري �ملكت�سبة من 58.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م �إىل 156 مليون ريال �سعودي كما يف 

31 دي�سمرب 2009م. كذلك �رتفعت ح�سة معيدي �لتاأمني من خم�س�س �الأق�ساط غري �ملكت�سبة من 49.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م 

�إىل 84 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009م. وتعزى هذه �لزيادة �إىل �سر�ء حمفظة �سركة �إن�سعودي للتاأمني ف�سال عن �الأعمال �ملكتتبة خالل 

عام 2009م.

ب(  خم�س�س املطالبات القائمة 

�رتفع خم�س�س �ملطالبات حتت �لت�سوية من 1.6 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2008م �إىل 46 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2009م، ومنها 16 

مليون ريال �سعودي ك�سايف مطالبات �لتامني �لعام و 482 �ألف ريال �سعودي ك�سايف مطالبات �لتاأمني على �حلياة.
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ج(  ذمم معيدي التاأمني

بلغت ذمم معيدي �لتاأمني 84.3 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2009م مقابل 49.3 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2008م، وتعزى هذه �لزيادة 

�إىل �الأعمال �ملكتتبة خالل عام 2009م.

د(  مبالغ م�ستحقة الدفع لالأطراف ذات العالقة 

بقي  ر�سيد �ملبالغ �مل�ستحقة لالأطر�ف ذ�ت �لعالقة على حاله يف 31 دي�سمرب 2009م وذلك مقارنة مبا كان عليه يف 31 دي�سمرب 2008م �أي 29.9  مليون 

ريال، وهذه �ملبالغ م�ستحقة ب�سكل رئي�سي ل�سركة �إن�سعودي للتاأمني، ومتثل م�ساريف �سابقة للتاأ�سي�س وم�ساريف �أخرى مدفوعة من قبل �جلهة ذ�ت �ل�سلة 

بالنيابة عن �ل�سركة.

ومت ت�سجيل مبالغ م�ستحقة من نف�س �ل�سركة ذ�ت �ل�سلة �ملذكورة �أعاله يف �الأ�سول بقيمة 9.5 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2008م، وبالتايل ي�سبح 

�لر�سيد �مل�ستحق �لدفع من �ل�سركة ل�سركة �إن�سعودي للتاأمني 20.4 مليون ريال.

هـ(  الديون والقرو�س اخلا�سعة للفائدة

ال يوجد على �ل�سركة �أي ديون �أو قرو�س ذ�ت فو�ئد كما يف 31 دي�سمرب 2009م.

و(  حقوق امل�ساهمني

بلغت حقوق �مل�ساهمني 42.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009م مقارنة بـ65.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م كما بلغ ر�أ�س 

�ملال �ملدفوع 100 مليون ريال.

ويرجع ذلك للخ�سارة �لتي تكبدتها �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين و�لبالغة 19 مليون ريال �سعودي يف 2009م، باالإ�سافة �إىل �خل�سائر �لتي 

تكبدتها �ل�سركة و�لبالغة 25.3 مليون ريال �سعودي، وم�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س �لبالغة 10.5 مليون ريال �سعودي خالل مدة 18 �سهرً� �أي حتى 31 دي�سمرب 

.2008

8. 7     قائمة �لدخل

جدول )38(: قائمة عمليات نتائج التاأمني

ن�سبة �لتغيريكما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/31مقائمة عمليات نتائج �لتاأمني

334%337.831.42277.908.114اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة  

187%)65.937.744()189.395.489(�أق�ساط �إعادة �لتاأمني �مل�سندة 

1140%148.435.93311.970.370�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

)17%()58.374.364()48.299.677(�أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة 

)46%(27.208.84750.068.631ح�سة معيدي �لتاأمني من �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 

154%)8.305.733()21.090.830(�سايف �لتغري يف �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 

3394%127.345.1033.644.637�سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكت�سبة

5994%13.062.609214.344عموالت مكت�سبة خالل �لفرتة 

100%3.255.659اإرباح غري حمققة على الإ�ستثمارات املرتبطة 

100%543.207اأخرى )م�سروفات( دخل 

3617%144.206.5783.878.981اإجمايل الإيرادات 

27179%)439.300()119.838.156(�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة 

15761%52.258.255329.475ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة 

61434%)109.825()67.579.901(�سايف �ملطالبات �ملدفوعة 

100%12.085.342تغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�سوية

100%6.172.134تغري�ت يف ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

)100%()1.663.076(-�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية
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ن�سبة �لتغيريكما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/31مقائمة عمليات نتائج �لتاأمني

)100%(1.196.374-ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

1167%)466.702()5.913.208(�سايف �ملطالبات حتت �لت�سوية

12911%)572.527()74.493.109(�سايف املطالبات املتكبدة 

100%)15.078.063(�لتغري�ت يف �الحتياطي

)100%()318.704(-تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني 

100%)11.180.575(م�ساريف عموالت

334%)389.541()1.689.158(�أتعاب فح�س و�أ�سر�ف

121%)27.931.843()61.847.490(م�ساريف عمومية و�إد�رية 

459%)29.216.615()163.288.395(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف

)25%()25.337.634()19.081.817(�سايف عجز الفرتة من عمليات التاأمني

)25%(19.081.81725.337.634�سايف العجز املحول اإىل قائمة عمليات امل�ساهمني

---�سايف نتيجة الفرتة

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية

 جدول )39(: قائمة عمليات امل�ساهمني

ن�سبة �لتغيريكما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/31مقائمة عمليات �مل�ساهمني

)91%(257.2102.743.302�إير�د�ت عموالت

100%-303.160�أرباح من بيع �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع

25%)34.905()43.636(�إطفاء �لعالوة على �الإ�ستثمار�ت

)81%(516.7342.708.397اإجمايل الإيرادات  

)25%()25.337.634()19.081.817(�سايف �لعجز �ملحول من قائمة نتائج عمليات �لتاأمني 

)100%()10.504.494(-م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س، �سايف

1105%)319.506()3.852.978(م�ساريف عمومية و�إد�رية 

)33%()33.453.237()22.418.061(�سايف خ�سارة الفرتة  

)36%()3.53()2.24(خ�سارة �ل�سهم �الأ�سا�سية و�ملخف�سة 

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية

اأ(- اأق�ساط تامني مكتتبة

بلغ �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة 337.8 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009م مقارنة بـ 77.9 مليون ريال كما يف دي�سمرب 2008م موزعة على 

خطوط �لن�ساط كالتايل:

31 دي�سمرب 2008م31 دي�سمرب2009م�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

%)مليون ر.�س(%)مليون ر.�س(

71.921.361.81179.3 �الأعمال �لهند�سية و�مل�سوؤولية

--103.230.6�ل�سحة

--62.818.6�ل�سيار�ت

77.222.816.09720.7�لتاأمينات �لعامة �الأخرى

--22.76.7�حلماية و�الدخار

337.810077.908100جمموع �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة

يف �جلدول �أعاله، فئة �لتاأمينات �لعامة �الأخرى تتاألف من �لعقار �لبالغ 58.8 مليون ريال �سعودي، وم�ساة �لبحرية 11.1 مليون ريال �سعودي و�ملطالبات 

�ملقدرة بحو�يل 7.3 مليون ريال �سعودي.
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337 مليون ريال �سعودي ، ومعظمها يرجع �إىل �ملمتلكات، �ل�سيار�ت، و�لطب  �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة  2009م، بلغ �إجمايل  31 دي�سمرب  لل�سنة �ملنتهية يف 

و�لهند�سة. بعد خ�سم �أق�ساط �إعادة �لتاأمني �مل�سندة، بلغ �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكت�سبة �ملكتوبة لفرتة 12 �سهر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م، 148.4 

مليون ريال �سعودي.

وجتدر �الإ�سارة �إىل �أن توليد �الإير�د�ت خالل �لفرتة �ملنتهية يف دي�سمرب 2008م  مل يبد�أ �إال يف �الأ�سهر �الأربعة �الأخرية من عام 2008م، وذلك بعد �حل�سول 

على �ملو�فقات �ملطلوبة. و�ساهمت �الأعمال �لهند�سية يف 61.8 مليون ريال �سعودي من جمموع �إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة و�لبالغة 77.9 مليون ريال �سعودي. 

�أما �مل�ساهمة �ملتبقية �لبالغة 16.1 مليون ريال �سعودي فقد جاءت من �لتاأمني �ل�سحي. وخالل هذه �لفرتة �أ�سندت �ل�سركة 65.9 مليون ريال �سعودي يف 

�أق�ساط �إعادة �لتاأمني فاأ�سبح �سايف �الأق�ساط �ملكتتبة 11.9 مليون ريال �سعودي. 

ب(  �سايف الأق�ساط املكت�سبة

بلغ �سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة بعد خ�سم �الأق�ساط �مل�سندة ملعيدي �لتاأمني و�الإحتياطيات �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 127.3 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 

2009م مقابل 3.7 مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2008م.

�لهند�سية،  و�الأعمال  �لرئي�سية كاملمتلكات  �مل�سندة لالأعمال  �لتاأمني  �إعادة  �أق�ساط  يعود الرتفاع م�ستوى  �ل�سركة  �ملكت�سبة لدى  �الأق�ساط  �إن تدين �سايف   

نظرً� الأن �ل�سركة مل تبد�أ �أعمالها �إال يف �سبتمرب 2008م، و�إحتياطات �الأق�ساط غري �ملكت�سبة و�لتي عادة ما تكون �على خالل �لفرتة �الأولية �لتي تكون فيها 

مكتتبة.

ج(  املطالبات التي مت تكبدها

بلغ �سايف �ملطالبات �ملتكبدة خالل عام 2009م  بعد خ�سم ح�س�س �إعادة �لتاأمني و�الحتياطات )73.4( مليون ريال �سعودي مقابل )500( �لف ريال 

�سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008م. وخالل �الثني ع�سر �سهر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م، بلغ جمموع �ملطالبات �ملدفوعة من �ل�سركة )119.8( مليون 

ريال �سعودي وو�سلت عند تعديلها باملطالبات �مل�سرتدة من خالل �إعادة �لتاأمني �إىل )67.5( مليون ريال من �سايف �ملطالبات �ملدفوعة. 

د(  العمولت

�سجلت �ل�سركة �سايف عموالت مكت�سبة بقيمة 1.8 مليون ريال �سعودي خالل عام 2009م، مقارنة بح�ساب �سايف م�ساريف عموالت )0.1( مليون ريال 

�سعودي لفرتة 18 �سهر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م. تدفع �ل�سركة �إىل وكالئها و�سما�سرتها عموالت، ويف �لوقت نف�سه تتلقى عموالت من �سركات �إعادة 

�لتاأمني مقابل جزء �الأق�ساط �مل�سندة �ليهم. و�لعموالت �لتي وردت من �سركات �إعادة �لتاأمني متثل �إير�د�ت لل�سركة يف مقابل �أق�ساط �لتاأمني �مل�سندة �إىل 

�سركات �إعادة �لتاأمني.

هـ(  امل�ساريف العامة

�لتاأمينية،  للعمليات  �إجمالية بلغت )65.7( مليون ريال: منها )61.9( مليون ريال  2009م م�ساريف  31 دي�سمرب  تاأ�سي�سها وحتى  �ل�سركة منذ  تكبدت 

و)3.8( مليون ريال لعمليات �مل�ساهمني، مق�سمة على �لنحو �لتايل:

   �مل�ساريف �لعمومية و�الإد�رية    61.1 مليون ريال

2.9 مليون ريال    م�ساريف �ال�ستهالك    

1.7 مليون ريال    �أتعاب �لتفتي�س و�الإ�سر�ف    

بلغت تكاليف �ملوظفني 29.2 مليون ريال، و�أ�سهمت بنحو 47% من �إجمايل �مل�ساريف �لت�سغيلية، بينما كان �ملبلغ �ملتبقي من �مل�ساريف يتعلق مب�ساريف 

�لت�سغيل �الأخرى مثل �ال�ستهالك، �الإيجار�ت، �ل�سر�ئب �ملتقطعة، �الإعالن، �لرتويج، �لخ...

و(  النتائج ال�سافية

خالل �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م، تكبدت �ل�سركة خ�سائر �سافية قدرها )22.4( مليون ريال �سعودي، وهو حت�سن ملمو�س بالن�سبة �إىل �خل�سائرة 

 31 31 دي�سمرب 2008م و�لتي بلغت )33.4( مليون ريال. وتعود �خل�سائر �ل�سافية للفرتة �ملنتهية يف  �لتي تكبدتها خالل فرتة  �لـ 18 �سهرً� �ملنتهية يف 

دي�سمرب 2009م �إىل تو�سع �ل�سركة وت�سمل ��ستئجار مكاتب جديدة وتوظيف وتطوير �ملوظفني، وذلك مقارنة بفرتة �لـ18 �سهًر� �ملنهية يف 31 دي�سمرب 2008م 

حيث كانت �خل�سارة تتكون ب�سكل �أ�سا�سي من �مل�ساريف �لعمومية و�الإد�رية مببلغ )27.9( مليون ريال، وم�ساريف ما قبل �لت�سغيل مببلغ )10.5( مليون 

ريال. 
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9. 7     قائمة �لتدفقات �لنقدية

اأ(  قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني

جدول )40(: قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني

ن�سبة �لتغيريكما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/31مقائمة �لتدفقات �لنقدية لعمليات �لتاأمني

الأن�سطة الت�سغيلية

--�سايف نتيجة �لفرتة

-�لتعديالت لـ:

--�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة، �سايف 

100%-)19.081.817(ح�سة �مل�ساهمني من )�لعجز( �لفائ�س

)10%(2.851.6353.167.449�إ�ستهالك

139%1.221.289511.271مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

)508%(3.678.720)15.008.893(�ملجموع

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

51%)58.687.080()88.405.444(�أق�ساط تاأمني م�ستحقة

592%)632.839()4.378.874(تكاليف �إ�ستحو�ذ موؤجلة

)177%()25.337.634(19.546.330م�ستحق من عمليات �مل�ساهمني

31%)1.149.167()1.509.463(م�ساريف مدفوعة مقدمًا و�أخرى

390%40.691.9498.305.733�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة - �سايف

100%-33.833.742�حتياطي ح�سابي

100%-)33.460.107(��س�ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت

3349%16.095.921466.702مطالبات حتت �لت�سوية، �سايف

35%994.972736.891دخل عموالت غري مكت�سبة

)29%(35.023.38749.304.621ذمم معيدي �لتاأمني 

43%10.724.9857.476.863م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون 

189%)15.837.190(14.148.505�سايف النقدية امل�ستخدمة من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية

)81%()10.337.563()1.971.797(�سر�ء معد�ت و�أثاث مكتبي 

)95%()35.521.197()1.817.179(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)100%(29.944.184-مبالغ م�ستحقة �إىل �سركة حليفة 

)100%(29.944.184-�سايف النقدية من الأن�سطة التمويلية

210%12.176.7083.923.431التغريات يف النقدية و�سبه النقدية

)100%(-3.923.431النقدية و�سبه النقدية عند بداية الفرتة

الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية والنقدية و�سبه 

النقدية يف نهاية الفرتة 
16.100.1393.923.431%310

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني الأولية

   بالن�سبة لالأن�سطة الت�سغيلية: خالل �لفرتة �ملنتهية بتاريخ 31 دي�سمرب 2009م، �سايف �لنقدية �ملكت�سبة يف �الأن�سطة �لت�سغيلية بلغت 14.1 

مليون ريال �سعودي مقارنة مع 15.8مليون ريال �سعودي �لتي مت �إ�ستخد�مها� خالل فرتة �لـ18 �سهًر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م. وفيما يتعلق 

بعمليات �لتاأمني للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م، كانت هذه �لتدفقات �لنقدية �الإيجابية م�ستمدة ب�سكل رئي�سي من �ملبالغ �مل�ستحقة �لدفع 

مثل ذمم معيدي �لتاأمني )49.3( مليون ريال، و�أق�ساط غري مكت�سبة )8.3( مليون ريال، وم�ساريف �أخرى ومبالغ م�ستحقة �لدفع )7.4( 

مليون ريال. وخالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م، �سجلت �ل�سركة تدفقات نقدية ت�سغيلية �يجابية بلغت 14.14 مليون ريال �سعودي.

للتاأمني وكذلك  �إن�سعودي  �الأق�ساط �مل�ستحقة ترجع لالإ�ستحو�ذ على حمفظة �سركة  �لزيادة يف �سايف  2009م  31 دي�سمرب  �ملنتهية يف  للفرتة   

�أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة على ح�ساب �عمال �لتاأمني �ملكتتبة خالل عام 2009م. 

لنف�س �لفرتة ، �الإ�ستثمار�ت يف �الأور�ق �ملالية �ملربوطة بوحد�ت نيابة عن حاملي �لوثائق �لذين يختارون هذه �ل�سناديق وفقا الحتياجاتهم   

�لفردية. هذه �الإ�ستثمار�ت �ملربوطة بوحد�ت �سجل كاأ�سل يف �مليز�نية �لعمومية مع �حتياطيات ح�سابية باعتبارها �مل�سوؤولية �ملقابلة.

   بالن�سبة لالأن�سطة الإ�ستثمارية: وخالل عام 2009م، ��ستخدمت �ل�سركة )1.97( مليون ريال �سعودي وذلك بداًل من �الأن�سطة �الإ�ستثمارية �لتي 

كانت ناجتة عن �مل�ساريف �لر�أ�سمالية على �الأجهزة �ملكتبية و�الأثاث. وميكن مقارنة ذلك بالتدفقات �لنقدية �مل�ستخدمة يف عمليات ت�سغيلية 

مببلغ 35.5 مليون ريال �سعودي لفرتة �لـ18 �سهًر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م و�لتي كانت ناجتة ب�سكل رئي�سي عن �مل�ساريف �لر�أ�سمالية 

�ملتعلقة باالأجهزة �ملكتبية و�الأثاث مببلغ )10.1( مليون ريال، �إ�سافة �إىل �لنقدية �مل�ستهلكة يف عمليات �مل�ساهمني و�لبالغة 25.3 مليون ريال.

   بالن�سبة لالأن�سطة التمويلية: خالل عام 2009م مل حتقق �ل�سركة �و ت�ستهلك �أي نقدية من �الأن�سطة �لتمويلية )من حيث �سلتها مبوجود�ت 

عمليات �لتاأمني(، فيما بلغت �لتدفقات �لنقدية من �الأن�سطة �لتمويلية 29.9 مليون ريال متثل �ملبالغ �مل�ستحقة ل�سركتها �ملنت�سبة وهي �إن�سعودي، 

وذلك عن فرتة �لـ18 �سهًر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م.

ب(  قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني

جدول )41(: قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني

ن�سبة �لتغيريكما يف 2008/12/31مكما يف 2009/12/30مقائمة �لتدفقات �لنقدية للم�ساهمني

الأن�سطة الت�سغيلية

)33%()33.453.237()22.418.061(�سايف خ�سارة �لفرتة

�لتعديالت لـ:

19.081.817ح�سة �مل�ساهمني من �لفائ�س )�لعجز( عمليات �لتاأمني

25%43.63634.905�إ�سفاء �لعالوة على �الإ�ستثمار�ت

-)303.160(�رباح بيع �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع

)3.595.768()33.418.332()%89(

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�سغيلية:

)100%()10.053.040()22.985(وديعة نظامية 

م�ساريف مدفوعة مقدمًا و�أخرى
)24.580()144.047()%83(

)177%(25.337.634)19.546.332(مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات �لتاأمني 

م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون
3.269.81553.040%6065

�لنقدية �مل�ستخدمة يف �لعمليات 
)19.919.848()18.224.745(%9

زكاة مدفوعة خالل �لفرتة
-)720.117(

5%)18.994.862()19.919.848(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الإ�ستثمارية

-2.000.000�سر�ء �إ�ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �ال�ستحقاق

�سر�ء �إ�ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �ال�ستحقاق
-)2.078.541(

)22%()12.010.000()9.354.091(�سر�ء �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع  
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-10.303.160��ستبعاد �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع

)120%()14.888.541(2.949.069�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الإ�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

100.000.000-�إ�سد�ر ر�أ�س �ملال 

)37%()9.545.361()6.048.397(مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة 

)107%(90.454.639)6.048.398(�سايف النقدية من الأن�سطة التمويلية

�سايف التغريات يف النقدية و�سبه النقدية خالل 

)141%(56.621.236)23.019.177(القرتة

56.621.236النقدية و�سبه النقدية يف بداية الفرتة

)41%(33.602.05956.621.236النقدية و�سبه النقدية يف نهاية الفرتة 

املعلومات الإ�سافية غري النقدية: 

�سايف التغريات يف القيمة العادلة لالإ�ستثمارات 

)328%(111.361)253.861(املتاحة للبيع 

التدفقات النقدية الت�سغيلية من دخل الفوائد

2.886.008-  فو�ئد م�ستلمة 

�مل�سدر: �لقو�ئم �ملالية

   بالن�سبة لالأن�سطة الت�سغيلية: تكبدت �ل�سركة خ�سارة �سافية بلغت )22.3( مليون ريال �سعودي خالل عام 2009م ، و�لذي ميثل جزء� كبري� 

من �لنقدية �مل�ستخدمة يف �لعمليات �لت�سغيلية بينما ميثل حت�سًنا ملمو�ًسا على مدى فرتة 18 �سهر� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 عندما تكبدت  

خ�سارة بلغت  )33.4( مليون ريال �سعودي. و�سكلت هذه �خل�سارة �ل�سافية حو�يل 75% من �سايف �لنقدية �مل�ستخدمة يف �لعمليات �لت�سغيلية 

و�لبالغة 44.8 مليون ريال، باالإ�سافة �إىل �لوديعة �لنظامية �لبالغة 10.05 مليون ريال، و�لزكاة �ملدفوعة خالل �لفرتة و�لبالغة )0.7( مليون 

ريال �سعودي.

   بالن�سبة لالأن�سطة الإ�ستثمارية: وقد بلغت �سايف �لنقدية �ملتدفقة من �الأن�سطة �الإ�ستثمارية خالل نف�س �لفرتة )�خلا�سة بامل�ساهمني( 2.9 

مليون ريال �سعودي يف 31 دي�سمرب 2009م مقابل  )14.8(مليون ريال �سايف �لنقدية �مل�ستخدمة يف 31 دي�سمرب 2008م، وكانت هذه �لتدفقات 

�لنقدية �ل�سادرة م�ستمدة بالكامل من �الإ�ستثمار�ت يف �سناديق �أ�سو�ق �ملال و�ل�سكوك.

   بالن�سبة لالأن�سطة التمويلية: وقد بلغت �لنقدية �مل�ستخدمة يف �الأن�سطة �لتمويلية )6( مليون ريال �سعودي للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م 

مقابل فرتة �لـ18 �سهرً� �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م حيث بلغت �لنقدية �لناجتة عن �الأن�سطة �لتمويلية 90.45 مليون ريال �سعودي.

8.        �ملنتجات و�خلدمات

وفقًا للنظام �لتاأ�سي�سي لل�سركة، فاإن �أغر��س �ل�سركة تتمثل يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين وكل ما يتعلق بهذه �الأعمال من توكيالت �أو متثيل �أو مر��سالت 

�أو و�ساطة خا�سة بالتاأمني، وذلك وفقًا الأحكام نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية و�الأنظمة �ل�سارية يف �ململكة. 

تقدم �ل�سركة منتجات وخدمات �لتاأمني لتلبية متطلبات �الأفر�د و�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات يف هذ� �ملجال. �إن تقدمي هذه �ملنتجات يتم بعد �حل�سول على مو�فقة 

موؤ�س�سة �لنقد على كل منتج. �إال �أنه جتدر �ال�سارة �ىل �أن �ل�سركة قد ح�سلت على مو�فقات موؤقتة فقط من موؤ�س�سة �لنقد بالن�سبة لبع�س �ملنتجات. 

1. 8    حلول �ل�سركات

مزايا املوظفني

   برنامج �حلماية �جلماعية: يغطي وفاة �أو عجز �ملوظفني نتيجة حادث �أو مر�س.

   برنامج �لتاأمني �ل�سحي �جلماعي: �إن �لتاأمني �ل�سحي يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �إجباري ومنظم من قبل جمل�س �ل�سمان �ل�سحي �لتعاوين 

وي�سمل نفقات �ال�ست�سفاء  للمر�سى �ملقيمني و�خلارجيني مبا يف ذلك عالج �أمر��س �لعيون و�الأ�سنان.

   برنامج �حلو�دث �ل�سخ�سية �جلماعي: يغطي �لوفاة �لناجمة عن حادث و�لعجز �لكلي �لد�ئم و�لعجز �جلزئي �لد�ئم و�لتعوي�س �الأ�سبوعي 

نتيجة �لتعطيل عن �لعمل بعد �حلادث.

   برنامج طو�رئ �لعمل: يغطي �مل�سئولية �لقانونية الأ�سحاب �لعمل يف �لتعوي�س ملوظفيهم عن حاالت �لوفاة �أو �لعجز �أو �الإ�سابة �لناجتة عن حادث 

�أثناء �لعمل خالل فرتة �لتعاقد.
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تاأمني املمتلكات والإ�سابات

   �لتاأمني �ل�سامل للممتلكات: يوفر �حلماية �ل�ساملة �سد �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لعر�سية �لتي قد تلحق باملمتلكات نتيجة الأي �سبب مبا يف ذلك 

�حلريق، و�ملخاطر �ملختلفة وما ينتج عنها من �أ�سر�ر مادية الحقة.

   �لتاأمني �سد �حلريق: يغطي �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق باملمتلكات نتيجة �حلريق و�ل�ساعقة و�النفجار و�لكو�رث �لطبيعية وغريها من 

�الأخطار �لتي ميكن �إحلاقها بالوثيقة.

   �لتاأمني �سد �ل�سرقة )�ل�سطو(: يغطي �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لناجتة عن عمليات �ل�سطو بالك�سر و�خللع لدخول �ملبنى.

�لر�سمي. كما تغطي �خل�سارة  �لدو�م  نقلها خالل �ساعات  �أثناء  �أو  �ملودعة يف �خلزنة  �الأمو�ل  �الأمانة: يغطي فقد�ن  �الأمو�ل و�سمان  تاأمني     

�ملبا�سرة لالأمو�ل نتيجة �لغ�س �أو خيانة �الأمانة من قبل �ملوظفني.

   �ملركبات: يغطي �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق بال�سيار�ت �خلا�سة و�لتجارية �لتابعة لل�سركة باالإ�سافة �إىل �مل�سئولية �ملدنية جتاه �لغري 

نتيجة حو�دث �ل�سري.

تاأمني الأخطار الهند�سية واملعمارية

   �لتاأمني �ل�سامل للمقاوالت: يوفر �لتغطية �ل�ساملة �سد �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �ملادية �لتي قد تلحق باملمتلكات �أو �أعمال �ملقاوالت �أثناء �إن�سائها 

مبا يف ذلك �ملعد�ت و�مل�سئولية جتاه �لغري �أثناء فرتة �لبناء.

�أثناء  باالآالت و�مل�سنع و�مل�سروع  �لتي قد تلحق  �ملادية  �الأ�سر�ر  �أو  �ل�ساملة �سد �خل�سائر  �لتغطية  �الإن�سائية: يوفر  �ل�سامل لالأعمال  �لتاأمني     

�إن�سائه، مبا يف ذلك �مل�سئولية جتاه �لغري �أثناء فرتة �الإن�ساء.

   تاأمني �أعطال �الآالت و�ملعد�ت: يغطي توقف �الأعمال �مليكانيكية �أو �لكهربائية لالآالت �أو �أعطال �ملعد�ت �مليكانيكية �أثناء �لعمل �أو �لر�حة �أو 

�أثناء عمليات �ل�سيانة.

   تاأمني �ملعد�ت �الإلكرتونية: يغطي �خل�سائر �لتي حتدث فجاأة وب�سورة غري متوقعة وتوؤثر على جتهيز�ت �لكمبيوتر ومعد�ت �الت�سال و�ملعد�ت 

�لطبية وغريها من �لتجهيز�ت �الإلكرتونية مبا يف ذلك �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق بو�سائط �لبيانات.

 التاأمني �سد امل�سئوليات املدنية

   �مل�سئولية جتاه �لغري: تغطي �مل�سئولية �ملدنية للم�سمون �سد �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق بحياة وممتلكات �لغري نتيجة �إهمال �مل�سمون 

�أو �أحد موظفيه. كما ميكن �إ�سافة �مل�سئولية �ملدنية حلاالت �لت�سمم �لغذ�ئي.

   م�سئولية �ساحب �لعمل: تغطي �مل�سئولية �ملدنية ل�ساحب �لعمل جتاه موظفيه �سد حاالت �لوفاة �أو �الإ�سابة �أثناء �لعمل نتيجة �إهمال �أو �سرر 

غري مق�سود من �ساحب �لعمل.

   م�سئولية �ملنتجات: تغطي �مل�سئولية للم�سنع �أو �ملورد �سد �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق بحياة �أو ممتلكات �مل�ستهلك ب�سبب ��ستخد�م 

�ملنتج.

البحرية والطريان

   تاأمني �ل�سحن: يغطي �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق بكافة �أنو�ع �ل�سحنات �سو�ء كانت يف عبو�ت �أو على لوحات �أو د�خل حاويات، بحرً� �أو 

جوً�، من �ملوردين حول �لعامل �إىل م�ستودعات �لعمالء يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لعك�س �سحيح.

   تاأمني �لهيكل: يغطي �ل�سفينة �أو �ليخت و�أجز�ئها و�الآالت �سد خمتلف �الأخطار �ملحيطة مثل �لغرق، �حلريق، �لخ مبا يف ذلك �مل�سئولية �ملدنية 

جتاه �لغري.

   تاأمني �لنقل �لربي: يغطي �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق بال�سحنات �أثناء �لنقل �لربي من و�إىل م�ستودعات �مل�سمون د�خل �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.

   تاأمني �لطري�ن: يغطي �لطائرة و�أجز�ءها �سد �ملخاطر �ملحيطة مبا يف ذلك �مل�سئولية جتاه �لغري.

الت�سهيالت الئتمانية

�أخرى كتح�سيل  �إىل تغطيات  �لت�سهيالت �الئتمانية من قبل �لد�ئن �لتجاري للم�سمون. باالإ�سافة  تغطي �ملخاطر �لناجتة عن عدم ت�سديد     

�لديون �لتجارية و�حلماية من �الحتيال وتوفري �ل�سمانات مبا فيها �سمانات �لت�سدير.
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2. 8     حلول �الأفر�د

احلماية والدخار )تعاوين( 

   وعد ال�ستقرار )التقاعد( 

�سمم برنامج وعد �ال�ستقر�ر مل�ساعدة �لعمالء على �لتخطيط �مل�ستقبلي ل�سنو�ت تقاعدهم. وهو برنامج �دخاري �إ�ستثماري م�سمم وفق �حتياجات كل عميل 

و ي�سمن حياة كرمية يهدف �إىل متكني �مل�سرتك يف �لوقت �ملنا�سب من تاأمني مز�يا مريحة الحتياجاته عند �لتقاعد. 

يقدم وعد �ال�ستقر�ر �حلماية للعائلة من خالل ثالثة �أغطية �أ�سا�سية:

-  الغطاء )اأ(:

تقدمي مبلغ مايل مقطوع للعائلة يف حالة �لوفاة �أو يف حالة �الإعاقة �لد�ئمة �أو �ملر�س �ل�سديد.

-  الغطاء )ب(:

تاأمني دخل �سنوي يدفع ملدة 5 �سنو�ت يف حالة �لوفاة �أو �الإعاقة �لد�ئمة.

-  الغطاء )ج(:

تاأمني دخل �سنوي يدفع لكل ولد من �الأوالد لتوفري �مل�ساريف �ملدر�سية حتى �ل�سن �جلامعي يف حال �لوفاة �أو �الإعاقة �لد�ئمة.

�إ�سافة �إىل كونه يوفر �حلماية للعائلة، فاإنه برنامج �دخاري و�إ�ستثماري، حيث يتم �إ�ستثمار �ملدخر�ت يف حمافظ و�سناديق �إ�ستثمارية يختارها حامل �لوثيقة 

ح�سب رغباته. 

  وعد الأجيال

»وعد �الأجيال« هو برنامج حماية و�دخار م�سمم مل�ساعدة �لو�لدين على �لتخطيط مل�ستقبل تعليم �أبنائهم وتاأمني ر�سوم تعليمهم.  

وميّكن هذه �لربنامج �لو�لدين من تكوين مدخر�ت على مد�ر مدة زمنية حمددة لتاأمني �لدعم �ملايل �لالزم لتغطية ر�سوم �لدر��سة �جلامعية الأبنائهم.

ويف حالة وقوع حادث موؤ�سف، ميكن للربنامج توفري �أغطية �حلماية �لتالية:

    تغطية �مل�ساريف �ملدر�سية: دخل �سنوي يدفع لالأبناء لغاية و�سولهم ل�سن جامعي متفق عليه، وذلك يف حالة �لوفاة �أو �لعجز �لكلي �لد�ئم.

   �لتنازل عن �مل�ساهمات: �ستو��سل �ل�سركة بالنيابة عن �لعميل دفع م�ساهمات �الدخار ح�سبما هو خمطط له مبدئيًا يف حالة �لوفاة �أو �لعجز 

�لكلي �لد�ئم.

و�سيتم �إ�ستثمار �ملدخر�ت يف حمافظ �أو �سناديق �إ�ستثمارية يختارها حامل �لوثيقة ح�سبما يف�سله.

  وعد الأ�سرة

»وعد �الأ�سرة« هو برنامج حماية ب�سيط يوفر للعائلة �حلماية من �الأو�ساع غري �ملتوقعة �لتي قد تلحق �ل�سرر بنوعية �حلياة �لتي يعي�سونها، ويوفر �لربنامج 

مبلًغا مالًيا مقطوًعا يف حالة �لوفاة �أو دفعات �سنوية يف حالة �الإعاقة �لكلية �لد�ئمة.

املمتلكات والإ�سابات والتاأمني ال�سحي

  تاأمني املمتلكات

�أو �لور�سة مبا يف ذلك �الأثاث و�ملعد�ت و�لب�سائع وغريها من �ملمتلكات. ومن  �أو �ملكتب  �أو �ملتجر  برنامج تاأمني �سامل للممتلكات حلماية �ملنزل 

مميز�ت هذ� �لربنامج:

    �أنه يغطي �الأ�سر�ر �ملادية �لناجتة عن �ل�سرقة و�حلريق و�النفجار و�ل�سو�عق و��سطد�م �ل�سيار�ت و�سقوط �ملركبات �جلوية و�لهز�ت �الأر�سية 

و�أ�سر�ر �ملياه و�ل�سرقة وغريها.

   �ملرونة: حيث ميكن تغيري �خلطة ح�سب طلب �لعميل من حيث �ملبلغ �ملغطى وجمال �لتغطية.

  تاأمني ال�سيارة )املركبات(

تقدم جمموعة و��سعة من �لتغطيات �لتي توفر للفرد �لر�حة �أثناء �لقيادة. تغطية �ساملة �سد �خل�سائر �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق باملركبة �ملوؤمن 

عليها، و�مل�سئولية جتاه �لغري، �سو�ء �سد �الإ�سابات �جل�سدية �أو �الأ�سر�ر �لتي قد تلحق مبمتلكات �لغري ب�سبب �ملركبة �ملوؤمن عليها.

   تاأمني �حلو�دث �ل�سخ�سية 

حل تاأميني يتميز باملرونة للحماية من �حلو�دث ويتيح للم�سرتك �ال�ستمر�ر يف رعاية عائلته. �إن تاأمني �حلو�دث �ل�سخ�سية هو عبارة عن برنامج 

تاأمني �سد �حلو�دث حول �لعامل خم�س�س للعائالت، وي�ساعد على تخفيف �لعبء �ملايل ب�سبب وقوع حادث غري متوقع.
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   تاأمني ال�سفر

مع تاأمني �ل�سفر وبالتعاون مع �سركة مونديال �أ�سي�ستان�س �لر�ئدة عامليًا يف جمال تاأمني �ل�سفر، تقدم �ل�سركة دعمًا �ساماًل وتاأمني �سفر م�سمون 

ي�سمل:

    �مل�ساريف �ملتعلقة باحلاالت �لطبية �لطارئة �أو �ال�ست�سفاء �أثناء �ل�سفر

     م�ساريف �لعناية �لطارئة باالأ�سنان

     �الإعادة �إىل �لوطن يف حالة مر�س خطري �أو حادث

     ن�سائح طبية �أثناء �ل�سفر

     معلومات �سياحية نافعة

     �إر�سال �الأدوية �مل�ستعجلة

-  باالإ�سافة �إىل �لعديد من �ملز�يا �الأخرى.

   التاأمني ال�سحي

�إن �لتاأمني �ل�سحي هو عبارة عن خطة تاأمني �سحي �أ�سا�سية مع جمموعة متنوعة من �لتغطيات �الختيارية لتنا�سب متطلبات �لعميل وت�سمل:

   �لتغطية د�خل �مل�ست�سفيات: تطبق هذه �لتغطية يف �حلاالت �لتي تطلب �لتنومي يف �مل�ست�سفى وخدمات �لطو�رئ و�لعمليات �جلر�حية

   �لتغطية خارج �مل�ست�سفى: تت�سمن ��ست�سارة �لطبيب و�الأدوية و�لتحليل و�لفحو�سات �لت�سخي�سية �لتي ال حتتاج �إىل �لتنومي

   �ملز�يا �الإ�سافية: �حلمل و�لوالدة وعالج �أمر��س �لعيون وعالج �الأ�سنان

   �سبكة �مل�ست�سفيات: توفر �ل�سركة �سبكة و��سعة من �مل�ست�سفيات و�لعياد�ت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية

حلول التاأمني البنكي لالأفراد

  الأجنال )التعليم(

�الأجنال« هو برنامج حماية و�دخار يقدم من خالل فريق توزيع خدمات �لتاأمني لدى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي ، وهذ� �لربنامج م�سمم لالدخار 

الأجل تعليم �الأبناء.

بني  من  �الختيار  خالل  من  �لوثيقة،  ل�ساحب  �الإ�ستثمارية  لالإ�سرت�تيجية  وفقًا  �ملدخرة  �ملبالغ  �إ�ستثمار  خالله  من  يتم  �إ�ستثماري،  برنامج  وهو 

جمموعة من �ملحافظ/�ل�سناديق �الإ�ستثمارية �ملقرتحة من قبل �ل�سركة.

ن عليه، �أو ح�سول �إعاقة د�ئمة له )�ختياري(، ف�ستو��سل �ل�سركة دفع �الأق�ساط ح�سب  كما �أن �لربنامج يوفر �حلماية: حيث �أنه يف حالة وفاة �ملوؤَمّ

�لربنامج �الأويل وحتى تاريخ �ال�ستحقاق.

  الغد )التقاعد(

�لغد« هو برنامج حماية و�دخار يقدم من خالل فريق توزيع خدمات �لتاأمني لدى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، وهذ� �لربنامج م�سمم للح�سول على 

مز�يا �لتقاعد عند �كتماله.

وهو برنامج �إ�ستثماري، يتم من خالله �إ�ستثمار �ملبالغ �ملدخرة وفقًا لالإ�سرت�تيجية �الإ�ستثمارية ل�ساحب �لوثيقة، وذلك من خالل �الختيار من بني 

جمموعة من �ملحافظ/�ل�سناديق �الإ�ستثمارية �ملقرتحة من قبل �ل�سركة.

ن عليه، ف�ستقوم �ل�سركة بدفع كامل �ملبلغ �ملطلوب �ملوؤمن عليه للعائلة. �أما يف حالة  كما �أن �لربنامج يوفر �حلماية: حيث �أنه يف حالة وفاة �ملوؤَمّ

�الإعاقة �لكاملة �لد�ئمة )�ختياري( ف�سيتم دفع مبلغ �لتاأمني على خم�سة )5( �أق�ساط �سنوية.

  تكافل الأجنال )تعليم(

تكافل �الأجنال« هو برنامج �دخار للتعليم م�سمم الأجل تاأمني تعليم لالأبناء.

وهو برنامج �إ�ستثماري، يتم من خالله �إ�ستثمار �ملبالغ �ملدخرة وفقًا لالإ�سرت�تيجية �الإ�ستثمارية ل�ساحب �لوثيقة، وذلك من خالل �الختيار من بني 

جمموعة من �ملحافظ/�ل�سناديق �الإ�ستثمارية �ملقرتحة من قبل �ل�سركة و�ملتو�فقة مع �ل�سريعة �الإ�سالمية.

ن عليه، �أو ح�سول �إعاقة د�ئمة له )�ختياري(، ف�ستو��سل �ل�سركة دفع �الأق�ساط ح�سب  كما �أن �لربنامج يوفر �حلماية، حيث �أنه يف حالة وفاة �ملوؤَمّ

�لربنامج �الأويل من �أجل تعليم �الأبناء.
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  تكافل الغد )تقاعد(

تكافل �لغد« هو برنامج �دخار للتقاعد م�سمم لالدخار ل�سن �لتقاعد مع  توفري حماية لالأ�سرة.

وهو برنامج �إ�ستثماري، يتم من خالله �إ�ستثمار �ملبالغ �ملدخرة وفقًا لالإ�سرت�تيجية �الإ�ستثمارية ل�ساحب �لوثيقة، وذلك من خالل �الختيار من بني 

جمموعة من �ملحافظ/�ل�سناديق �الإ�ستثمارية �ملقرتحة من قبل �ل�سركة و�ملتو�فقة مع �ل�سريعة �الإ�سالمية.

ن عليه، ف�ستقوم �ل�سركة بدفع كامل مبلغ �لتغطية �ملتفق عليه للعائلة كمبلغ مقطوع. �أما  كما �أن �لربنامج يوفر �حلماية، حيث �أنه يف حالة وفاة �ملوؤَمّ

قي حالة �الإعاقة �لكاملة �لد�ئمة )�ختياري( ف�سيتم دفع مبلغ �لتاأمني على خم�سة )5( �أق�ساط �سنوية.

9.       ملخ�س �لنظام �الأ�سا�سي

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين هي �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية بال�سجل �لتجاري رقم 1010235601 مبوجب �لقر�ر 

�لوز�ري رقم 142 وتاريخ 1428/6/8هـ )�ملو�فق 2007/6/24م( ووفقًا للمر�سوم �مللكي رقم م/60 وتاريخ 1427/9/18هـ )�ملو�فق 2006/10/11م(.

اأغرا�س ال�سركة 

�لقيام وفقًا الأحكام نظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية و�الأنظمة �ل�سارية يف �ململكة مبز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين وكل ما يتعلق بهذه 

�الأعمال من �إعادة تاأمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مر��سالت �أو و�ساطة، ولل�سركة �أن تقوم بجميع �الأعمال �لتي يلزم �لقيام بها لتحقيق �أغر��سها �سو�ء يف 

جمال �لتاأمني �أو �إ�ستثمار �أمو�لها، و�أن تقوم بتملك وحتريك �الأمو�ل �لثابتة و�لنقدية �أو بيعها �أو ��ستبد�لها �أو تاأجريها  مبا�سرة �أو بو��سطة �سركات توؤ�س�سها 

�أو ت�سرتيها �أو باال�سرت�ك مع جهات �أخرى وذلك وفقًا الأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية.يجوز لل�سركة �أن متتلك ويكون لها م�سالح �أو ت�سارك باأية طريقة مع �أية 

من�ساأة �أخرى تز�ول ن�ساطات م�سابهة �أو ن�ساطات مالية �أخرى مما قد ي�ساعد �ل�سركة على حتقيق �أهد�فها، كما يجوز لل�سركة �الندماج مع تلك �ملن�ساآت �أو 

�ال�ستحو�ذ عليها، بحيث تنطبق كل تلك �الأمور �سو�ء د�خل �ململكة �أو خارجها.

مدة ال�سركة

مدة �ل�سركة هي 99 �سنة ميالدية تبد�أ �عتبارً� من تاريخ �سدور قر�ر وز�ري باإعالن تاأ�سي�سها. يجوز د�ئمًا متديد فرتة �ل�سركة بقر�ر �سادر عن �جلمعية 

�لعامة غري �لعادية قبل �نتهاء مدتها ب�سنة و�حدة على �الأقل.

راأ�سمال ال�سركة

يبلغ ر�أ�س مال �ل�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إىل )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم مت�ساوية �لقيمة بقيمة ��سمية قدرها 

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لكل �سهم.

الكتتاب الأويل العام

�كتتب موؤ�س�سو� �ل�سركة ب�ستة ماليني وت�سعمائة �ألف )6.900.000( �سهم من �أ�سهم �ل�سركة بقيمة ت�سعة و�ستني مليون )69.000.000( ريال �سعودي، 

�ألف  ومائة  ثالثة ماليني  فعددها  �ملتبقية  �الأ�سهم  �أما  �ل�سركة.  تاأ�سي�س  بالكامل عند  قيمتها  بدفع  وقامو�  �لعادية،  �ل�سركة  �أ�سهم  69% من جمموع  متثل 

�ل�سامي  �الأمر  �سدور  بعد  �الأويل  �لعام  لالكتتاب  طرحها  مت  وقد  �سعودي.  ريال   )31.000.000( مليون  وثالثون  و�حد  وقيمتها  �سهم   )3.100.000(

باملو�فقة على تاأ�سي�س �ل�سركة. وقد مت �الكتتاب يف تلك �الأ�سهم بالكامل فورً� عندما طرحتها �ل�سركة لالكتتاب. وبذلك تكون �أ�سهم �ل�سركة قد �كتملت 

وبلغت 10.000.000�سهم.

تداول الأ�سهم والقيود على تداولها 

�إن �أ�سهم �ل�سركة قابلة للتد�ول وفقًا للقو�عد و�للو�ئح و�لتعليمات �ل�سادرة عن هيئة �ل�سوق �ملالية.

خف�س راأ�سمال ال�سركة

يجوز �إنقا�س ر�أ�س مال �ل�سركة بقر�ر من �جلمعية �لعامة غري �لعادية �إذ� ز�د عن حاجتها �أو منيت بخ�سائر )وبعد �حل�سول على مو�فقة �جلهات �ملعنية(. 

و�أثر �لتخفي�س على هذه  �ل�سركة  �لتي على  �الإلتز�مات  ويجوز فقط �تخاذ هذ� �لقر�ر بعد �سماع تقرير مر�جع �حل�سابات عن �الأ�سباب �ملوجبة له وعن 

�الإلتز�مات ومع مر�عاة نظام �ل�سركات، على �أن يبني �لقر�ر طريقة �لتخفي�س. و�إذ� ما مت �إنقا�س ر�أ�س �ملال نتيجة لتجاوزه متطلبات �ل�سركة يجب دعوة 

د�ئني �ل�سركة لتقدمي �عرت��سهم خالل 60 يومًا من تاريخ قر�ر �إنقا�س ر�أ�س �ملال يف جريدة يومية ت�سدر يف موقع �ملكتب �لرئي�سي لل�سركة. �إذ� �عرت�س �أي 

د�ئن على �إنقا�س ر�أ�س �ملال وقدم �إىل �ل�سركة خالل �لفرتة �ملذكورة م�ستند�ت مطالبته، وجب على �ل�سركة �أن تدفع دينه بالكامل �إذ� حل موعد ��ستحقاقه 

وتقدمي �سمان منا�سب لدفع �لدين �إذ� كان �لدين �آجاًل.
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ت�سكيل جمل�س الإدارة

يدير �ل�سركة جمل�س �إد�رة مكون من )8( ثمانية �أع�ساء تعينهم �جلمعية �لعامة �لعادية ملدة ال تتجاوز ثالث �سنو�ت. وال يجب �أن يخل هذ� �لتعيني بحقوق 

�ل�سخ�س �العتباري يف تغيري ممثله يف �ملجل�س. و��ستثناء من ذلك مت تعيني جمل�س �الإد�رة �الأول من قبل �جلمعية �لتاأ�سي�سية لفرتة ثالثة �سنو�ت �عتبارً� 

من تاريخ �لقر�ر �لوز�ري �لذي يعلن تاأ�سي�س �ل�سركة.

اأ�سهم جمل�س الإدارة

على كل ع�سو جمل�س �إد�رة �إعطاء �أ�سهم بقيمة ��سمية ال تقل عن 5.000 ريال مقابل �لعقود �لتي قد تربمها مع �ل�سركة، و�لتي �عتمدت من �جلمعية �لعامة 

�لعادية. �إن �حلق يف م�سك هذه �الأ�سهم ي�سمل �أرباحها، �إن وجدت.

الع�سوية ال�ساغرة يف جمل�س الإدارة

تنتهي ع�سوية جمل�س �الإد�رة بانتهاء مدة �لتعيني �أو �ال�ستقالة �أو �لوفاة �أو بالعزل �أو حرمان �لع�سو من حقوقه وفقًا الأي قو�نني �أو نظم �سارية �أو ح�سبما 

تو�فق عليه �جلمعية �لعامة �لعادية. كما تبطل ع�سوية جمل�س �الإد�رة �إذ� تغيب �لع�سو عن ثالث �جتماعات متتالية للمجل�س دون مربر، �أو �إذ� �أعلن �لع�سو 

�إفال�سه �أو �إع�ساره �أو طلب ت�سوية مع د�ئنيه �أو توقف عن دفع ديونه، �أو �إذ� فقد �أهليته �لعقلية، �أو ثبت �أنه �رتكب فعاًل خماًل بال�سرف �أو غري �أخالقي �أو 

�سدر بحقه تهمة بالتزوير.

�أن يتم �حل�سول على تقدمي هذ� �لتعيني للمو�فقة من قبل  �أن يعني ع�سوً� موؤقتًا بداًل منه ب�سرط  �إذ� �سغرت وظيفة ع�سو جمل�س �الإد�رة يجوز للمجل�س 

�جلمعية �لعامة �لعادية لل�سركة خالل �جتماعها �الأول �لذي يلي �لتعيني.

�سالحيات جمل�س الإدارة

مع عدم �مل�سا�س ب�سالحيات �جلمعية �لعامة يتمتع جمل�س �الإد�رة باأو�سع �ل�سالحيات الإد�رة �سئون �ل�سركة و�أعمالها. ويجوز كذلك ملجل�س �الإد�رة �أن يفو�س 

بع�س �ملهام �ملحددة �إىل ع�سو �أو �أكرث من �أع�سائه �أو �إىل �لغري.

اللجنة التنفيذية

ي�سكل جمل�س �الإد�رة جلنة تنفيذية ال يقل عدد �أع�سائها عن )3( ثالثة �أع�ساء وال يزيد عن )5( خم�سة �أع�ساء، ويختار �أع�ساء �للجنة �لتنفيذية من بينهم 

رئي�س �للجنة �لذي ير�أ�س �جتماعاتها، ويف حالة غيابه تختار �للجنة رئي�سًا موؤقتًا لها من بني �أع�سائها �حلا�سرين. ولع�سو �للجنة �لتنفيذية �أن ينيب عنه 

ع�سو �آخر له �حلق بالت�سويت ولثالث �جتماعات فقط، وتكون مدة ع�سوية �للجنة �لتنفيذية هي مدة �لع�سوية يف �ملجل�س، وميالأ �ملجل�س �ملركز �لذي يخلو 

يف �للجنة �لتنفيذية.

ومع مر�عاة �أي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة �لنقد �أو ي�سعها جمل�س �إد�رة �ل�سركة، تبا�سر �للجنة �لتنفيذية كل �ل�سلطات �لتي تقررها �ملوؤ�س�سة �أو �ملجل�س، وتعاون 

�للجنة �لتنفيذية ع�سو جمل�س �الإد�رة �ملنتدب �أو �ملدير �لعام يف حدود �ل�سلطات �ملقررة لها.

ال يكون �جتماع �للجنة �لتنفيذية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره �ثنان على �الأقل بطريق �الأ�سالة �أو �الإنابة ب�سرط �أن ال يقل عدد �حلا�سرين باأنف�سهم عن �ثنني. 

وت�سدر قر�ر�ت �للجنة �لتنفيذية باالإجماع ويف حالة �خلالف ت�سدر باأغلبية �أ�سو�ت ثالث �أرباع �الأع�ساء �حلا�سرين و�ملمثلني. 

تعقد �للجنة �جتماعاتها من وقت الآخر كلما ر�أى رئي�سها �سرورة عقدها على �أن تعقد �ستة �جتماعات على �الأقل �سنويًا، وُيعقد �الجتماع يف �أي وقت �إذ� طلب 

ذلك �ثنان من �الأع�ساء على �الأقل. وي�سدر �لقر�ر باملو�فقة على �الجتماع �إذ� و�فق عليه كتابة �ثنان من �أع�ساء �للجنة. 

رئي�س جمل�س الإدارة والع�سو املنتدب

يعني جمل�س �الإد�رة من بني �أع�سائه رئي�سًا له، ويعني ع�سوً� منتدبًا لل�سركة، ولرئي�س �الإد�رة و�لع�سو �ملنتدب حق �لتوقيع عن �ل�سركة. ويخت�س رئي�س جمل�س 

�الإد�رة و�لع�سو �ملنتدب بتمثيل �ل�سركة �أمام �لق�ساء و�لغري والأي منهما حق توكيل �لغري يف عمل �أو �أعمال معينة، ويتوىل �لع�سو �ملنتدب �الإد�رة �لتنفيذية 

لل�سركة.

�سكرتري جمل�س الإدارة وم�ست�سار جمل�س الإدارة

يعني جمل�س �الإد�رة �سكرتريً� للمجل�س، كما يجوز للمجل�س �أن يعني م�ست�سارً� للمجل�س مل�ساعدته على ت�سريف �أمور �ل�سركة، ويقرر �ملجل�س مكافاآتهما.

اجتماعات وقرارات جمل�س الإدارة

�أن يجتمع  �ملجل�س،  على  �ملجل�س من قبل ع�سوين يف  رئي�س  �إىل  بناء على طلب مقدم  �أو  �الإد�رة  رئي�س جمل�س  �الإد�رة بدعوة موجهة من  يجتمع جمل�س 
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�ملجل�س �أربع مر�ت على �الأقل خالل �ل�سنة �ملالية، وال يجوز �أن تنق�سي �أربعة �أ�سهر بدون �نعقاد �جتماع للمجل�س.  وال يكون �الجتماع �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره، 

باالأ�سالة �أو �الإنابة ثلث �الأع�ساء على �الأقل. وت�سدر قر�ر�ت �ملجل�س باأغلبية ثلثي �الأع�ساء �حلا�سرين باالأ�سالة �أو �الإنابة.

جلنة املراجعة

ي�سكل جمل�س �الإد�رة جلنة للمر�جعة ال يقل عدد �أع�سائها عن )3( �أع�ساء وال يزيد عن )5( خم�سة �أع�ساء من غري �ملديرين �لتنفيذيني على �أن يكون 

�أغلبهم من خارج جمل�س �الإد�رة وح�سبما تقرره موؤ�س�سة �لنقد ووز�رة �لتجارة و�ل�سناعة و�لهيئة.

مكافاآت جمل�س الإدارة 

تكون مكافاآت رئي�س جمل�س �الإد�رة مقابل �خلدمات �لتي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون �ألف ريال �سعودي �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من 

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة مقابل �خلدمات �لتي يقوم بها مبلغ )120.000( مائة وع�سرون �ألف ريال �سعودي �سنويًا.

ويدفع لكل من �لرئي�س وكل ع�سو مبلغ )3.000( ثالثة �آالف ريال �سعودي عن كل �جتماع يح�سره من �جتماعات �ملجل�س. 

كما تدفع �ل�سركة لكل من رئي�س و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لنفقات �لفعلية �لتي يتكبدها رئي�س و�أع�ساء �ملجل�س من �أجل ح�سور �جتماعات �ملجل�س �أو �للجنة 

�لتنفيذية مبا يف ذلك م�سروفات �ل�سفر و�الإقامة و�الإيو�ء. 

ويف كل �الأحو�ل ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س و�أع�ساء جمل�س �الإد�رة عن 5% من �سايف �أرباح �ل�سركة. ويجب على �ل�سركة �لتاأكد من �إر�سال 

كافة �لتفا�سيل �لكتابية للمكافاآت و�لتعوي�سات �ملقرتحة جلميع �مل�ساهمني قبل �نعقاد �جلمعية �لعامة �لتي تطرح فيها تلك �ملكافاآت و�لتعوي�سات للت�سويت 

عليها، كما �أنه على �ل�سركة �لتاأكد من مو�فقة �جلمعية �لعامة على �سروط �ملكافاآت و�لتعوي�سات يف جمعية عامة ال يكون لع�سو جمل�س �الإد�رة �ملعني �أو �أحد 

كبار �ملدر�ء �لتنفيذيني حق �لت�سويت فيها على هذه �لقر�ر�ت.

اجلمعية العامة

�جلمعية �لعامة �ملكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع �مل�ساهمني، وتنعقد يف �ملدينة �لتي يقع فيها �ملركز �لرئي�سي لل�سركة. يحق لكل م�ساهم ح�سور �جتماع 

�جلمعية �لعامة �لتاأ�سي�سية باالأ�سالة �أو بالوكالة ب�سرف �لنظر عن عدد �الأ�سهم �لتي يحملها، كما يحق للم�ساهم �لذي يحمل على �الأقل 20 �سهمًا ح�سور 

�أع�ساء جمل�س  با�ستثناء  بالنيابة عنه  �الجتماع  �آخر بح�سور  توكيل م�ساهم  له  �لعادية، ويجوز  �لعامة غري  �لعادية و�جلمعية  �لعامة  �جتماعات �جلمعية 

�الإد�رة. 

ن�ساب اجلمعية العامة العادية

�لن�ساب يف  �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ�  �ل�سركة على  ر�أ�سمال  �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف  �إال  �لعادية �سحيحًا  �لعمومية  ال يكون �جتماع �جلمعية 

�الجتماع وجهت �لدعوة �إىل �جتماع ثان يعقد خالل �لثالثني يومًا �لتالية لالجتماع �ل�سابق وتن�سر هذه �لدعوة بالطريقة �ملن�سو�س عليها يف �ملادة 88 من 

نظام �ل�سركات �ل�سعودي، ويعترب �الجتماع �لثاين �سحيحًا �أيًا كان عدد �الأ�سهم �ملمثلة فيه.

ن�ساب اجلمعية العامة غري العادية

ال يكون �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف ر�أ�سمال �ل�سركة على �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف 

�الجتماع �الأول يتم عقد �جتماع �آخر خالل 30 يومًا بنف�س �لطريقة �ملن�سو�س عليها يف �لفقرة �ل�سابقة، ويكون �الجتماع �لثاين �سحيحًا �إذ� ح�سره عدد 

من �مل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س �ملال على �الأقل.

الت�سويت

�أن  �أو مف�سلة، فاإنه يجب  �أ�سهم عينية  �لقر�ر يتعلق بتقييم  �إذ� كان  �أنه  �ملمثلة فيها. غري  �أ�سو�ت �الأ�سهم  باأغلبية  �لعادية  �لعامة  ُتتخذ قر�ر�ت �جلمعية 

يح�سل على ثلثي )2/3( عدد �أ�سو�ت �مل�ساهمني يف �الأ�سهم �لنقدية �ملمثلة يف �الجتماع بعد خ�سم �أ�سو�ت �الأ�سهم �لعينية �أو �الأ�سهم �ملف�سلة، بحيث ال 

يكون لهوؤالء �مل�ساهمني �أي �أ�سو�ت يف تلك �لقر�ر�ت، حتى لو كانت بحوزتهم �أ�سهم نقدية. وتتخذ قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية باأغلبية ثلثي �الأ�سهم 

�ملمثلة يف �الجتماع. غري �أنه �إذ� كان �لقر�ر �ملطلوب �تخاذه يتعلق بزيادة �أو �إنقا�س ر�أ�سمال �ل�سركة، �أو متديد مدتها، �أو حلها قبل �نق�ساء �أجلها �ملحدد 

يف نظامها �الأ�سا�سي �أو �ندماجها مع �سركة �أو موؤ�س�سة �أخرى، �أو تعديل نظامها �الأ�سا�سي، فاإن هذ� �لقر�ر ال يكون نافذً� �إال �إذ� �تخذ باأغلبية ثالثة �أرباع 

)3/4( �الأ�سو�ت �ملمثلة يف �الجتماع.

تعيني مراجعي احل�سابات

تعني �جلمعية �لعامة �سنويًا �ثنني من مر�جعي �حل�سابات �ملرخ�س لهم مبز�ولة �ملهنة يف �ململكة وحتدد �أتعابهما ويجوز لها �إعادة تعيينهما.
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الطالع على ال�سجالت

ملر�جع �حل�سابات يف كل وقت حق �الطالع على دفاتر �ل�سركة و�سجالتها وغري ذلك من �لوثائق، وله �أن يطلب �ملعلومات و�الإي�ساحات �لتي يرى �سرورة 

�حل�سول عليها، وله �أي�سًا �أن يتحقق من �أ�سول �ل�سركة وخ�سومها.

تقرير مراجع احل�سابات

يقدم مر�قب �حل�سابات �إىل �جلمعية �لعامة �ل�سنوية تقريرً� ي�سمنه موقف �ل�سركة من متكينه من �حل�سول على �لبيانات و�الإي�ساحات �لتي طلبها، وما 

يك�سفه من خمالفات الأحكام نظام �ل�سركات و�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات �ل�سركة للو�قع.

ال�سنة املالية

تبد�أ �سنة �ل�سركة �ملالية من �الأول من يناير وتنتهي بنهاية دي�سمرب من نف�س �ل�سنة.

احل�سابات ال�سنوية

يعد جمل�س �الإد�رة يف نهاية كل �سنة مالية جردً� لقيمة �أ�سول �ل�سركة وخ�سومها يف �لتاريخ �ملذكور، كما يعد �لقو�ئم �ملالية وتقريرً� عن ن�ساط �ل�سركة 

ومركزها �ملايل عن �ل�سنة �ملالية �ملنق�سية. ويت�سمن هذ� �لتقرير �لطريقة �لتي يقرتحها لتوزيع �الأرباح �ل�سافية    لتلك �ل�سنة �ملالية. ويقوم جمل�س �الإد�رة 

باإعد�د �لقو�ئم �ملذكورة قبل �أربعني )40( يومًا على �الأقل من موعد �نعقاد �جتماع �جلمعية �لعامة �لعادية �ل�سنوي، وي�سع �ملجل�س هذه �لوثائق حتت ت�سرف 

مر�جع ح�سابات �ل�سركة قبل �ملوعد �ملقرر النعقاد �جلمعية بخم�سة وخم�سني )55( يومًا على �الأقل. ويقوم رئي�س جمل�س �الإد�رة بتوقيع و�إيد�ع ن�سخ �لوثائق 

�مل�سار �إليها يف �ملركز �لرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف �مل�ساهمني قبل �ملوعد �ملقرر النعقاد �جلمعية �لعامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على �الأقل. وعلى 

رئي�س جمل�س �الإد�رة �أن ين�سر يف �سحيفة توزع يف �ملركز �لرئي�سي لل�سركة �لقو�ئم �ملالية وخال�سة و�فية من تقرير جمل�س �الإد�رة و�لن�س �لكامل لتقرير 

مر�قب �حل�سابات و �أن ير�سل �سورة من هذه �لوثائق �إىل �الإد�رة �لعامة لل�سركات قبل �نعقاد �جلمعية �لعامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على �الأقل.

ح�سابات عمليات التاأمني

فرد ح�سابات لعمليات �لتاأمني منف�سلة عن قائمة �لدخل �خلا�سة بامل�ساهمني، وفقًا للتفا�سيل �لتالية:

   يفرد ح�ساب لالأق�ساط �ملكت�سبة وعموالت �إعادة �لتاأمني و�لعموالت �الأخرى؛ 

   ويفرد ح�ساب للتعوي�سات �ملتكبدة من �ل�سركة؛

   يحدد يف نهاية كل عام �لفائ�س �الإجمايل �لذي ميثل �لفرق بني جمموع �الأق�ساط و�لتعوي�سات حم�سومًا منه �مل�ساريف �لت�سويقية و�الإد�رية 

و�لت�سغيلية و�ملخ�س�سات �لفنية �لالزمة ح�سب �لتعليمات �ملنظمة لذلك؛ 

   يكون حتديد �لفائ�س �ل�سايف على �لوجه �لتايل: ي�ساف للفائ�س �الإجمايل �لو�رد يف �لفقرة )3( �أعاله �أو يخ�سم منه ما يخ�س �ملوؤمن لهم من 

عائد �الإ�ستثمار بعد �حت�ساب ما لهم من عو�ئد وخ�سم ما عليهم من م�ساريف حمققة؛ 

   توزيع �لفائ�س �ل�سايف كاالآتي: توزع ع�سرة يف �ملائة )10%( مبا�سرًة على �ملوؤمن لهم �أو ن�سبة �أعلى يحددها جمل�س �الإد�رة وحتويل �لباقي �إىل 

قو�ئم دخل �مل�ساهمني.

قائمة دخل امل�ساهمني

تكون �أرباح �مل�ساهمني من عائد �إ�ستثمار �أمو�ل �مل�ساهمني وفقًا للقو�عد �لتي ي�سعها جمل�س �الإد�رة. وتكون ح�سة �مل�ساهمني من �لفائ�س �ل�سايف ح�سبما 

ورد يف �لفقرة )5( من هذه �ملادة.

توزيع الأرباح ال�سنوية

توزع �أرباح �مل�ساهمني على �لنحو �لتايل:

1- توزيع �لزكاة و�سريبة �لدخل �ملقررة.

2- يجنب )20%( من �الأرباح �ل�سافية لتكوين �حتياطي نظامي، ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية وقف هذ� �لتجنيب متى بلغ �الحتياطي �ملذكور �إجمايل 

ر�أ�س �ملال �ملدفوع.

3- للجمعية �لعامة �لعادية بناء على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة �أن جتنب ن�سبة مئوية من �الأرباح �ل�سنوية �ل�سافية لتكوين �حتياطي �إ�سايف وتخ�سي�سه 

لغر�س �أو �أغر��س معينة تقررها �جلمعية �لعامة.

4- يوزع من �لباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني ال تقل عن )5%( من ر�أ�س �ملال �ملدفوع.

5- يوزع �لباقي بعد ذلك على �مل�ساهمني كح�سة يف �الأرباح �أو يحول �إىل ح�ساب �الأرباح �ملبقاة.

6- يجوز بقر�ر من جمل�س �الإد�رة توزيع �أرباح دورية تخ�سم من �الأرباح �ل�سنوية �ملحددة يف �لفقرة )4( �لو�ردة �أعاله وفقا للقو�عد �ملنظمة لذلك 

و�ل�سادرة من �جلهات �ملخت�سة.
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خ�سائر ال�سركة

�إذ� بلغت خ�سائر �ل�سركة ثالث �أرباع ر�أ�س �ملال وجب على �أع�ساء جمل�س �الإد�رة دعوة �جلمعية �لعامة غري �لعادية للنظر يف ��ستمر�ر �ل�سركة �أو حلها قبل 

�أجلها �ملعني يف �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة، وين�سر قر�ر �جلمعية يف جميع �الأحو�ل يف �جلريدة �لر�سمية.

حل ال�سركة وت�سفيتها

تنق�سي �ل�سركة بانق�ساء �ملدة �ملحددة لها وفقًا لهذ� �لنظام �أو وفقًا لالأحكام �ملن�سو�س عليها يف نظام �ل�سركات وعند �نتهاء مدة �ل�سركة ويف حالة حلها 

قبل هذ� �الأجل تقرر �جلمعية �لعامة غري �لعادية وبناًء على �قرت�ح جمل�س �الإد�رة طريقة �لت�سفية وتعني م�سفيًا �أو �أكرث وحتدد �سالحياتهم و�أتعابهم، 

وتنتهي �سلطة جمل�س �الإد�رة بانق�ساء �ل�سركة، ومع ذلك ي�ستمر قائمًا على �إد�رة �ل�سركة �إىل �أن مي تعيني �مل�سفي وتبقى الأجهزة �ل�سركة �خت�سا�ساتها 

بالقدر �لذي ال يتعار�س مع �خت�سا�س �مل�سفني.

10.   معلومات قانونية

1. 10  تاريخ �لتاأ�سي�س

تاأ�س�ست �ل�سركة وقيدها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية وهي م�سجلة ب�سجل جتاري رقم 1010235601 مبوجب �لقر�ر �لوز�ري رقم 142 بتاريخ 1428/6/8هـ 

)�ملو�فق 2007/6/24م( وفقًا للمر�سوم �مللكي رقم م/60 بتاريخ 1427/9/18هـ )�ملو�فق 2006/10/11م(.

2. 10  ر�أ�سمال �ل�سركة 

يبلغ ر�أ�سمال �ل�سركة حاليًاً 100.000.000 ريال �سعودي، تتكون من 10.000.000 �سهم بقيمة ��سمية وقدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم، جميعها مدفوعة 

بالكامل، منها 6.900.000 �سهم مت �إ�سد�رها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل �مل�ساهمني �ملوؤ�س�سني متثل 69% من ر�أ�سمال �ل�سركة. وقد مت طرح �الأ�سهم 

�ملتبقية و�لبالغة 3.100.000 �سهم )31%( لالكتتاب �لعام.. ومل متنح �ل�سركة �أي مز�يا تف�سيلية للم�ساهمني �ملوؤ�س�سني �أو �أي �سخ�س �آخر.

تنوي �ل�سركة زيادة ر�أ�سمالها بو�قع 100.000.000  ريال �سعودي، وعند �كتمال �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة مو�سوع هذه �لن�سرة، فاإن ر�أ�س �ملال �مل�سدر 

�سيبلغ 200.000.000 ريال �سعودي مق�سم �إىل  20.000.000 �سهم بقيمة ��سمية 10 رياالت لل�سهم �لو�حد.

3. 10  �ملكاتب �لرئي�سية لل�سركة

جدول )42(: �ملكاتب �لرئي�سية لل�سركة

�لهاتف و�لفاك�س�لعنو�ن�ملكتب

�ملكتب �لرئي�سي – �لريا�س
طريق خري�س، ج�سر �خلليج، �مللز، �لريا�س - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�س ب 3540 �لريا�س 11481

هاتف: 8749700 )1( 966+

فاك�س: 8749799 )1( 966+

فرع �لريا�س
طريق خري�س، ج�سر �خلليج، �مللز، �لريا�س �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�س ب 3540 �لريا�س 11481

هاتف: 8749700 )1( 966+

فاك�س: 8749799 )1( 966+

�ملكتب �الإقليمي – جدة
جناح 102، �لدور �الأول، �إيو�ن �سنرت، �سارع �إبر�هيم �جلفايل، حي 

�الأندل�س، جدة - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 2832444 )2( 966+

2832589            

فاك�س: 0022 283 )2( 966+

فرع جدة

جناح 33، �لدور �لثالث، برج �خلياط طريق �ملدينة �ل�سمايل، حي 

�ل�سرفية، جدة

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 6678123 )2( 966+

6692059            

فاك�س: 6632576 )2( 966+

 فرع �ملدينة �ملنورة
�سارع �لقربان، مبنى �مليمنى، �لدور �ل�ساد�س، �ملدينة - �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية

هاتف: 8674111 )4( 966+

فاك�س: 8672111 )4( 966+

�ملكتب �الإقليمي – �لدمام
مبنى مدينة �الأعمال، طريق �مللك عبد �لعزيز، �لدمام - �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية

هاتف: من 8315600 )3( 966+ �إىل 

+966 )3( 8315606                   

فاك�س:        8315609 )3( 966+

فرع �خلرب
برج �ل�سالح، مكتب رقم 107 ج، �سارع رقم 28 ) �سارع �لبيب�سي(- 

خلف �ملكتب �الإقليمي للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

هاتف: 2256 867 )3( 966+

 8679454 .8675230          

فاك�س: 8678441 )3( 966+

جممع �لب�ستان، طريق �لرثيات، �الإح�ساء،فرع �الإح�ساء

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

هاتف: 5825400 )3( 966+

فاك�س: 8118 582 )3( 966+
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4. 10  �لعقار�ت �مل�ستاأجرة 

جدول )43(: العقارات امل�ستاأجرة من قبل ال�سركة

�الإيجار �ل�سنوي )ر.�س.(�ملدة�ملنطقة�لعقار

��ستئجار �جلانب �لغربي من مركز �ل�سفوة �لتجاري، 

طريق خري�س، ج�سر �خلليج

5 �سنو�ت هجرية �بتد�ءً� من �لريا�س

2008 جُتدد تلقائيًا ملدة مماثلة

2.000.000

��ستئجار م�ساحات مكتبية يف �إيو�ن �سنرت، �سارع 

�إبر�هيم �جلفايل

4 �سنو�ت �بتد�ءً� من 2008 جدة

يجدد �سنويًا

177.500

��ستئجار م�ساحات مكتبية �جلناح رقم 33 يف �لدور 

�لثالث من برج �خلياط �لتجاري يف جدة

5 �سنو�ت �بتد�ءً� من 2008 جدة

جتدد تلقائيًا ملدة مماثلة

120.000

30.000�إيجار �سهري يجدد تلقائيًا�ملدينة��ستئجار م�ساحة مكتبية تقع على �سارع قربان �لطالع

��ستئجار �لوحدة رقم 101 يف �لدور �الأول يف جممع 

مدينة �الأعمال �لو�قع يف �لدمام، �سارع �مللك عبد 

�لعزيز، مب�ساحة �إجمالية تبلغ 2.353.40 مرتً� 

مربعًا

5 �سنو�ت �بتد�ءً� من 2008 �لدمام

جتدد تلقائيًا ملدة مماثلة

159.030

��ستئجار �جلناح رقم 107 جي يف �ملبنى �لو�قع يف 

مبنى �ل�سالح، �سمن مبنى �الأمري في�سل بن فهد

3 �سنو�ت �بتد�ءً� من 2009 �خلرب

جتدد تلقائيًا ملدة مماثلة

205.800

��ستئجار �لوحد�ت 58، 59، 279، 280، 642 يف �سوق 

�لب�ستان – طريق �لرثيات- �الإح�ساء

�سنة �بتد�ءً� من 2008 و�حدة �الإح�ساء

جتدد تلقائيًا ملدة مماثلة

164.000

5. 10  �لتوظيف

عقود توظيف ال�سعوديني

�أعدت �ل�سركة عقود توظيف موحدة ملوظفيها �ل�سعوديني ملدة �ثني ع�سر �سهرً� تتجدد ملدد �إ�سافية مماثلة. ويخ�سع عقد �لتوظيف �ملوحد  الأحكام و�سروط 

موحدة تنظم �لعالقة بني رب �لعمل و�ملوظف.

عقود توظيف غري ال�سعوديني

�إ�سافية مماثلة. ويخ�سع عقد �لتوظيف �ملوحد  الأحكام  �أعدت �ل�سركة عقود توظيف موحدة ملوظفيها غري �ل�سعوديني ملدة �ثني ع�سر �سهرً� تتجدد ملدد 

و�سروط موحدة تنظم �لعالقة بني رب �لعمل و�ملوظف.

6. 10  وثائق �لتاأمني 

�أبرمت �ل�سركة وثائق �لتاأمني �لتالية و�ملتعلقة مبمتلكاتها وموظفيها:

   وثيقة تاأمني على �ملمتلكات رقم )RH/F/1640( �سد جميع �ملخاطر لتغطية �لعقار�ت �مل�ستاأجرة.

   وثيقة �لتاأمني �لطبي رقم )MDX/10892( لتغطية موظفيها وفقًا الأحكام �لتاأمني �ل�سادرة عن جمل�س �لتاأمني �ل�سحي �لتعاوين.

   وثيقة �لتاأمني على �ملركبات لتغطية �ملركبات �ململوكة لل�سركة )وعددها 9 مركبات(.

7. 10  �إعادة �لتاأمني

�أق�ساط �لتاأمني،  30% من �إجمايل  وفقًا لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين �ل�سعودي والئحته �لتنفيذية، فاإن على �ل�سركة �الحتفاظ مبا ال يقل عن 

و�إعادة �لتاأمني على 30% من جمموع �لتنازالت يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �سريطة توفر �لدعم �ملحلي الإعادة �لتاأمني. ولكي يت�سنى لل�سركة �مل�ساو�ة بني 

�ملخاطر �لتي تتعر�س لها وحماية ر�أ�سمالها، فقد �أبرمت �ل�سركة �تفاقيات �إعادة تامني مع �سركات �إعادة تاأمني مرموقة، وهي: �أليانز الإعادة �لتاأمني فرع 

دبي، �ل�سوي�سرية الإعادة �لتاأمني، هانوفر الإعادة �لتاأمني، تكافل BSC، ومابفري )Mapfre(، ومن �أجل �حتياجات �إعادة �لتاأمني �لز�ئدة عن قدرتها �الآلية، 

ت�ستعني �ل�سركة كذلك بخدمات معيدي تاأمني من �لدرجة �الأوىل مبا يتو�فق مع معايري �حلد �الأدنى ملوؤ�س�سة �لنقد، وكذلك �لقائمة �الأمنية �لتي يتم حتديثها 

ب�سكل منتظم من قبل جمموعة �أليانز.
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8. 10   �ملطالبات

يوؤكد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�إد�رة �ل�سركة، كما يف تاريخ هذه �لن�سرة، �أن �ل�سركة لي�ست حاليًاً طرفًا يف �أي دعاوي �أو مطالبات ق�سائية، و�لتي قد يكون لها 

�أثر �سلبي جوهري على ن�ساطها �أو و�سعها �ملايل. تلقت �ل�سركة مطالبات تاأمني مل حت�سم بعد متعلقة بعقود تاأمني م�سدرة من �ل�سركة لعمالئها. �إن هذ� 

�ملطالبات حتت �إجر�ء�ت �لت�سوية �ملعتادة ولي�س من �ملحتمل �أن يكون لها �أثر �سلبي جوهري على عمل �ل�سركة ومركزها �ملايل. و�أنه وحلد علم �أع�ساء جمل�س 

�الإد�رة و�إد�رة �ل�سركة، لي�س هنالك �أي دعوى ق�سائية �أو مطالبات ق�سائية قائمة �أو مهدد باإقامتها.

9. 10  �التفاقيات مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة

�أبرمت �ل�سركة �تفاقية مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي لتزويدها بخدمات تقنية �ملعلومات �ملوحدة وغري �ملوحدة، و�لدعم �لالزم حلل �مل�ساكل �لفنية، وت�سمل 

هذه �التفاقية �إىل جانب �أ�سياء �أخرى �الت�ساالت و�ل�سبكات ومركز ��سرتجاع ن�ساطات تقنية �ملعلومات، و�لربيد �الإلكرتوين، وخدمات �لنطاق. كما تت�سمن 

�خلدمات تقدمي تقارير عن م�ستوى �خلدمات وتقارير موجزة وخدمات مكتب �مل�ساعدة. 

الأتعاب وامل�ساريف:

   �لرتخي�س و�ل�سيانة: 72.000 ريال �سعودي �سنويًا )تدفع على دفعات �سهرية(.

1.500 ريال �سعودي لل�سخ�س يف �ليوم )تدفع �سهريًا بناًء على تقدير يقوم على �أ�سا�س 20 يومًا يف �ل�سنة تعدل يف نهاية كل     �لدعم �لفني: 

�سنة(.

   �أتعاب �الإد�رة: 5% مما ورد �أعاله

10. 10 �لعقود �لهامة

1. 10. 10 �تفاقية �ملوؤ�س�سني

بتاريخ  �سر�كة  �إتفاقية  بريمود�  �لقاب�سة  �آي  �إن  �إ�س  و�سركة  �نرتنا�سيونال  �إف  جي  �أي  و�سركة  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  �ملوؤ�س�سون  �مل�ساهمون  �أبرم 

2004/10/10م تنظم �لعالقة بينهم فيما يتعلق بال�سركة. وتتمثل �ل�سروط �لتعاقدية �لرئي�سية فيما يلي:

1(  م�سوؤوليات الأطراف:

  يتعهد �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي:

     بدعم �ل�سركة من خالل منحها فر�سة تغطية حاجات �مل�سرف �ملتعلقة بالتاأمني، مبا فيه �لتغطية �لتاأمينية للفروع و�ملكاتب و�لوكاالت وذلك 

على �أ�سا�س حق �الأولوية يف �لرف�س.

     بتمكني �ل�سركة خالل فرتتها �لتاأ�سي�سية من �الإطالع على بيانات �ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �لزبائن يف �لبنك وذلك وفقًا لقو�عد �ل�سرية.

  تتعهد �ل�سركة باإعطاء �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي ب�سكل ح�سري جميع عمليات �لتاأمني �مل�سريف يف �ململكة. باملقابل، يتعهد �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 

باللجوء �إىل خدمات �لتاأمني �مل�سريف �لتي تقدمها �ل�سركة ب�سكل ح�سري، با�ستثناء عقود �لتاأمني �لتي تكون قد �أبرمت بني �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و جمموعة �أي 

جي �إف و�لتي تبقى �سارية �ملفعول وجتدد وفقًا ل�سروطها.

  يف حال رغبت �ل�سركة ت�سويق منتجاتها من خالل نقاط بيع �أخرى، يجب �أن تعر�س هذه �ملنتجات على �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي �أواًل وفقًا لل�سروط نف�سها، 

ويكون للبنك �ل�سعودي �لفرن�سي خالل فرتة 15 يومًا من تاريخ ��ستالم عر�س �ل�سركة حق �الأولوية لت�سويق هذه �ملنتجات عرب �سبكة �لتوزيع �لعائدة له.

  �سركة �أي جي �إف �نرتنا�سيونال و�سركة �إ�س �إن �آي �لقاب�سة بريمود� تتعهد� بدعم �ل�سركة من خالل كبار �لتنفيذيني لديها ومن خالل تدريب موظفي 

�ل�سركة وتاأدية خدمات ��ست�سارية مل�سلحتها يف قطاعات �لبحث و�لتطوير، �لكمبيوتر و�ملعلوماتية، �لت�سويق، و�الإ�ستثمار و�الإد�رة.

2(  نقل الأ�سول وحمفظة التاأمني العائدة ل�سركة اأن�سعودي:

   و�فق �أطر�ف �التفاقية على نقل جميع �الأ�سول وحمفظة �لتاأمني �لعائدة ل�سركة �أن�سعودي �إىل �ل�سركة عند مبا�سرة عملياتها. على �أن يتم تقييم �ملحفظة 

من قبل �سركة عاملية لتدقيق �حل�سابات م�ستقلة، وعلى �أن يتم �ل�سر�ء على �أ�سا�س جتاري دون �أن يكون الأي من �لفرقاء �أي م�سلحة �سخ�سية.

3(  اإدارة ال�سركة:

�لقاب�سة بريمود�  �آي  �إن  �إ�س  و�سركة  �نرتنا�سيونال  �إف  �أي جي  و�سركة  �لفرن�سي  �ل�سعودي  �لبنك  قبل  يعني من  �إد�رة  �ل�سركة جمل�س  يدير     

باالإ�سافة �إىل �أع�ساء م�ستقلني.

   يعني رئي�س جمل�س �الإد�رة من قبل �الأع�ساء �ملقرتحني من قبل �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي.

   يعني جمل�س �الإد�رة ع�سو منتدب من قبل �الأع�ساء �ملعينني من قبل �سركة �أي جي �إف �نرتنا�سيونال و�سركة �إ�س �إن �آي �لقاب�سة بريمود� يو�فق 

عليه �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي. ويتوىل �لع�سو �ملنتدب تعيني كبار �لتنفيذيني �سرط مو�فقة جمل�س �الإد�رة.

   يعني جمل�س �الإد�رة جلنة �إد�رية موؤلفة من )3( ثالث �أع�ساء تتوىل مر�قبة عمليات �ل�سركة وحت�سري بيانات بخ�سو�س تطور �الأعمال ملجل�س 
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�الإد�رة. يعني �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي ع�سوين وتعني �سركة �أي جي �إف �نرتنا�سيونال ع�سوً� و�حدً�.

    يتعني ح�سور )5( خم�سة �أع�ساء على �الأقل مبا فيه ع�سو ميثل �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي وع�سو ميثل �سركة �أي جي �إف �نرتنا�سيونال/ �سركة 

�إ�س �إن �آي �لقاب�سة بريمود� لتوفر ن�ساب جمل�س �الإد�رة وتوؤخذ �لقر�ر�ت باأكرثية �الأع�ساء �حلا�سرين �أو �ملمثلني.

4(  قرارات ال�سركة املهمة التي يجب اأن تتخذ باإجماع اأع�ساء جمل�س الإدارة املعينني من قبل البنك ال�سعودي الفرن�سي 

و�سركة اأي جي اإف انرتنا�سيونال و�سركة اإ�س اإن اآي القاب�سة بريمود ا و/اأو باإجماع امل�ساهمني الثالث البنك ال�سعودي 

الفرن�سي و�سركة اأي جي اإف انرتنا�سيونال و�سركة اإ�س اإن اآي القاب�سة بريمود ا:

   تعديل نظام �ل�سركة

   �ال�ستحو�ذ على �أو �الندماج مع �سركات �أخرى �أو �أعمال �أخرى

   �إ�سد�ر �أ�سهم قابلة للتحول

   �إن�ساء وت�سفية �سركات تابعة

   زيادة �أو تخفي�س ر�أ�س �ملال

   �إ�سد�ر �سمانات، ما عد� �سمن �ل�سياق �لطبيعي لالأعمال

   �إن�ساء وتعديل رهونات و�أعباء، ما عد� �سمن �ل�سياق �لطبيعي لالأعمال

   �إ�سد�ر �أو حتمل �أية ديون ملدة تفوق �ل�ستة �أ�سهر، ما عد� �سمن �ل�سياق �لطبيعي لالأعمال

   �مل�سادقة على خطة �الأعمال �ل�سنوية و�مليز�نية

   تعيني و عزل �أع�ساء جمل�س �الإد�رة و�لع�سو �ملنتدب

   تعديل طبيعة ن�ساط �ل�سركة

   �مل�سادقة على �لتوجهات �الإ�سرت�تيجية لل�سركة

   �لتنازل عن �أو بيع كامل �أو ق�سم كبري من �أعمال �ل�سركة �أو �أ�سولها

   �مل�سادقة على �لعمليات و�لعقود �لغري ملحوظة يف ميز�نية �ل�سركة

   �إبر�م وتعديل و�إنهاء �أية عقود بني �ل�سركة و�أي من �مل�ساهمني فيها �أو �ل�سركات �لتي متلك �مل�ساهمني �أو �ململوكة من قبلهم

   تعيني وعزل مر�قبي �حل�سابات

   �مل�سادقة على �لبيانات �ملالية �ل�سنوية وتوزيع �الأرباح �ل�سنوية

5(  حقوق ال�سفعة: يف حال رغب اأي طرف رهن اأي من اأ�سهمه يف ال�سركة يعود لالأطراف الآخرون حق ال�سفعة وفقاً 

ملا يلي: 

   يف حالة نقل ملكية �الأ�سهم �إىل �سركة غري تابعة للم�ساهمني �ملوؤ�س�سني �سر�ء �الأ�سهم �ملباعة مبوجب حق �ل�سفعة.

   يف حالة عدم �سر�ء �مل�ساهمني �ملوؤ�س�سني لالأ�سهم �ملباعة مبوجب حق �ل�سفعة، يجوز لهم )غري ملزمون( �لطلب من �لطرف �لثالث �سر�ء 

�الأ�سهم يف �ل�سركة )�حلق �لتبعي(. 

6(  خيار البيع وخيار ال�سراء يف حالت الختالف:

يف حال ح�سول خالف جوهري فيما بني �لفرقاء، ال ميكن حله على �سعيد جمل�س �الإد�رة �أو على �سعيد جمعية �مل�ساهمني، فيجوز لكل من �الأطر�ف �أن 

يعر�س �سر�ء �أ�سهم �لطرف �الأخر �سرط �أال يقل �ل�سعر �ملعرو�س عن قيمة �الأ�سول �ل�سافية كما هي حمددة بتاريخ �أخر بيانات مالية. ويعود للطرف �لذي 

عر�س �ل�سعر �الأعلى �أن ي�سرتي �أ�سهم �لطرف �الأخر.

7(  عدم املناف�سة:

 تعهد �الأطر�ف بعدم مناف�سة ن�ساط �ل�سركة بطريقة مبا�سرة �أو بطريقة غري مبا�سرة، مع علم �الأطر�ف بوجود عقود قائمة بني �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 

و�سركة �أي جي �إف �نرتنا�سيونال لتطوير �أعمال �لتاأمني �مل�سريف �سوف ي�ستمر �لعمل على �أ�سا�سها.

8(  مدة التفاقية:

�آي �لقاب�سة بريمود� من  �إن  �إ�س  تبقى �الإتفاقية قائمة طاملا ميلك كل من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي من جهة و�سركة �أي جي �إف �نرتنا�سيونال / �سركة 

جهة �أخرى ن�سبة 25% من �أ�سهم �ل�سركة على �الأقل. ويجوز الأي فريق �إنهاء �التفاقية يف حال �إفال�س �أي طرف �أو يف حال تغري �مل�ساهم �مل�سيطر يف �أي من 

�الأطر�ف وحل مكانه م�ساهم مناف�س لل�سركة.
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2. 10. 10 �تفاقية نقل حمفظة �لتاأمني �لعائدة ل�سركة �إن�سعودي

�أبرمت �ل�سركة يف 30 دي�سمرب 2008م مع �سركة �إن�سعودي للتاأمني بي �أ�س �سي، وهي �سركة م�ساهمة بحرينية، مرخ�سة للقيام باأعمال �لتاأمني �تفاقية لنقل 

حمفظة �لتاأمني �لعائدة ل�سركة �إن�سعودي، و�لتي و�فقت مبوجبها �إن�سعودي على نقل حمفظتها �لتاأمينية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية )وي�سمل ذلك جميع وثائق 

�لتاأمني �ل�سارية �ملفعول و�ملطالبات �ملعلقة مع �الأ�سول و�خل�سوم ذ�ت �لعالقة ح�سب �لتقييم �لذي مت يف 31 دي�سمرب 2008م وفقًا الأنظمة ولو�ئح موؤ�س�سة 

�لنقد من خالل تعيني مر�جع ح�سابات وخبري �كتو�ري م�ستقلني(. وقد ح�سل �الأطر�ف على مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �مل�سبقة بتاريخ 2008/11/26م.

�تفق �الأطر�ف على �أن يتم نقل حمفظة �لتاأمني بدون قيمة لل�سهرة و�أن تكون قيمة �ملوجود�ت �لتي �سيتم نقلها تعادل قيمة �ملطلوبات �ملنقولة. و�سيتم تقييم 

�ملطلوبات و�ملوجود�ت بتاريخ 2008/12/31م من قبل مر�جع للح�سابات ومن قبل خبري �أكتو�ري.

�ن هذه �التفاقية مرهونة باحل�سول على �ملو�فقات �لالزمة من �جلهات �حلكومية �ملعنية وباحل�سول على مو�فقة �جلمعية �لعامة لل�سركة �ملقرر �نعقادها 

يف 2009/1/18م. وحال �حل�سول على هذه �ملو�فقات، تعترب �ملحفظة منتقلة بتاريخ 2009/1/1م.

وقد ��ستمل تقييم �خلبري �الكتو�ري وتقرير مر�جع �حل�سابات على ما يلي:

   جمموع �الأ�سول �ملنقولة: 95.8 مليون ريال �سعودي.

   جمموع �خل�سوم �ملنقولة: 95.8 مليون ريال �سعودي.

3. 10. 10 �تفاقية توزيع منتجات �لتاأمني �لبنكية

�أبرمت �ل�سركة يف 7 �أبريل 2009م �تفاقية توزيع مع �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية لبيع منتجات �لتاأمني، وهي �سركة ذ�ت م�سئولية حمدودة، تابعة للبنك 

�ل�سعودي �لفرن�سي، ومرخ�سة من قبل موؤ�س�سة �لنقد كموزع ملنتجات �لتاأمني )وكيل تاأمني(. 

تهدف هذه �التفاقية �إىل بيع منتجات �ل�سركة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية من خالل �سبكة �لتوزيع �لتابعة لل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية ومن خالل �سبكات 

توزيع �أخرى يتم �لتوزيع من خاللها �ىل عمالء �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي و�لعمالء �الآخرين ح�سبما مت �التفاق عليه بني �لطرفني و�إىل �حلد �لذي ت�سمح به 

�الأنظمة و�للو�ئح �ملطبقة بهذ� �ل�سدد.

و�سيتم مبوجب هذه �التفاقية �لبدء بتوزيع �ملنتجات �لتالية:

   بر�مج �لتاأمني )�لغد، �الأجنال، تكافل �لغد، وتكافل �الأجنال(

   وبر�مج �حلماية.

عند توقيع هذه �التفاقية، �سوف يوؤ�س�س �أطر�ف هذ� �التفاقية  مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي جلنة موؤلفة من 4 �أع�ساء. وتكون �للجنة م�سوؤولة عن تنفيذ كافة 

�الأمور �ملتعلقة بهذه �التفاقية. كما �سيتم تعيني »مدير تاأمني« لكافة �أمور �لتاأمني �لتي تخرج عن �سالحية �للجنة.

�إن �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية لبيع منتجات �لتاأمني �سوف تعمل على تطوير �أفكار ترويجية بينما �ل�سركة توؤمن �ملو�فقات �لنظامية �لالزمة من موؤ�س�سة 

�لنقد وتتاأكد من �أن �الأفكار �لرتويجية تتالءم مع مو��سفات منتجات �لتاأمني و�للو�ئح �ملطبقة. وقبل �أن يتم ن�سر �أي من هذه �الأفكار �لرتويجية �أو تقدميها 

�إىل �لعلن، يجب �حل�سول على مو�فقة �للجنة �خلطية �مل�سبقة.

كما �ستقوم �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية لبيع منتجات �لتاأمني ببيع منتجات تاأمني �ل�سركة من خالل �سبكات �لتوزيع لديها. و�سيتم �التفاق من خالل �للجنة 

على �أهد�ف �لبيع. وتقوم �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية لبيع منتجات �لتاأمني ببيع �ملنتجات وفق �ملبادئ �لتي مت �التفاق عليها �سمن هذه �التفاقية و�سمن 

قر�ر�ت �للجنة.

وتن�س �التفاقية على �ملحافظة على �سرية �لتعامالت وكافة �الأمور �ملتعلقة باالتفاقية وباملنتجات. وميكن لل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية لبيع منتجات �لتاأمني 

�أن ت�ستعمل حقوق �مللكية �لفكرية لل�سركة على �أن تبقى هذه �الأخرية هي �ملالكة لها.

ت�سمن �ل�سركة من بني �أمور �أخرى باأنها ال هي وال �أي من �ل�سركات �لتابعة ملجموعة �أليانز، لن تربم �أية �تفاقية تعاون �أو مفاو�سات �أو توزيع منتجات تامني 

يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية مع �أية موؤ�س�سة مالية �أخرى خالل مدة �تفاقية لتوزيع منتجات �لتاأمني �لبنكية.

تنتهي �تفاقية توزيع منتجات �لتاأمني �لبنكية بعد ثالث �سنو�ت من تاريخ بد�يتها، وجتدد تلقائيًا يف كل مرة ملدة ثالث �سنو�ت �إال �إذ� �أر�سل �حد �لطرفني 

�إخطارً� بالربيد �مل�سجل للطرف �الآخر باإنهائها قبل ما ال يقل عن 6 �أ�سهر من تاريخ �نتهائها.

4. 10. 10  تفاقية �خلدمات �لفنية 

�أبرمت �ل�سركة �تفاقية خدمات فنية مع �أليانز فر�ن�س  �إنرتنا�سيونال )�سابقا تعرف باأيه جي �أف �إنرتنا�سيونال(، حيث ترغب �ل�سركة يف �إ�سر�ك �أليانز 

فر�ن�س يف تزويد خدمات فنية �إد�رية، تت�سمن:

   �إمكانية ��ستعارة موظفني حمددين مثل �ملدير �لتنفيذي و�ملدير �ملايل

   تدريب وتعليم �ملوظفني

   �لدعم �الكتو�ري و�لبحث و�لتطوير
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   �لعمليات �ملبتكرة )كالتاأمني عرب �الإنرتنت(

   �البتكار�ت �لتنظيمية

   �لتقارير �الكتو�رية

   تقنية �ملعلومات )�أنظمة �ملكاتب �خللفية، و�أنظمة �ملكاتب �الأمامية، و�أنظمة �الت�ساالت(

   و�لتدريب على �ملبيعات ،تقدمي �لدعم و�ملر�قبة فيما يتعلق باملبيعات.

تنتهي �ملدة �الأولية التفاقية �خلدمات �لفنية يف 31 دي�سمرب 2010م، وجتدد تلقائيًا يف نهاية مدتها �الأولية لفرتة �أخرى مدتها خم�س �سنو�ت �إال �إذ� �أر�سل 

�أحد �لطرفني �إخطارً� للطرف �الآخر قبل ما ال يقل عن �ستة �أ�سهر من �نتهاء مدة �التفاقية �الأولية �أو �أي متديد لها، يبدي فيه رغبته  يف عدم جتديد �التفاقية 

عند �نتهاء مدتها.

تبلغ تعوي�سات �أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال يف عام 2009م 300.000 يورو �سنويًا لل�سنو�ت �لثالث �الأوىل، و200.000 يورو �سنويًا  بعد ذلك. و�ستقوم �ل�سركة 

بتعوي�س �أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال عن جميع م�ساريف �أطر�ف �أخرى معينة و�مل�ساريف �لنرثية �لنا�سئة عن تنفيذها التفاقية �خلدمات �لفنية وتقدمي 

خدماتها بهذ� �ل�سدد.

5. 10. 10 عقد تقدمي خدمات �كتو�رية ��ست�سارية

�كتو�رية  ��ست�سارية  �سيد�ت حيدر مور�سيد، وهي �سركة  و�سركة  �لتعاوين  للتاأمني  �لفرن�سية  �ل�سعودية  �ل�سركة  �كتو�رية بني  �إبر�م عقد تقدمي خدمات  مت 

م�سجلة يف �لباك�ستان، وذلك بتاريخ 1 �أغ�سط�س 2007م، لتقدمي �خلدمات �لتالية:

   �لتقييم �الكتو�ري �ل�سنوي كما يف 31 دي�سمرب

   مر�جعة �لت�ساميم و�الأ�سعار و�ل�سهاد�ت �ملتعلقة بثالثة منتجات جديدة  وع�سرة مالحق كحد �أق�سى.

   �ال�ستف�سار�ت �الأخرى �أو �ملعلومات �الكتو�رية �ملتعلقة باإعادة �لتاأمني/ �إعادة �لتكافل، �كتتابات �لتاأمني، مر�جعة تنفيذ �الأنظمة.

�نق�ست مدة هذ� �لعقد  يف 31 دي�سمرب 2008م ومت جتديده ل�سنة �أخرى �نتهت يف 31 دي�سمرب 2009م، وتقوم �ل�سركة حاليًا بتجديده.

6. 10. 10   �التفاقية �ملربمة مع �للجنة �ال�ست�سارية �ل�سرعية

 �أبرمت �ل�سركة �تفاقية مع �للجنة �ال�ست�سارية �ل�سرعية �ملوؤلفة من ثالثة �أع�ساء.وقد ت�سمنت هذه �التفاقية �أهد�ف ومهام �للجنة كالتايل:

   تقييم و�سياغة �لعمليات و�التفاقيات و�لعالقات بني �ل�سركة وعمالئها وفقًا ملبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية، و�لتاأكد من �أن �أن�سطة �ل�سركة متو�فقة 

مع مبادئ �ل�سريعة �الإ�سالمية.

   �إعد�د �لتقارير و�إ�سد�ر �الآر�ء ب�ساأن �الإلتز�م بال�سريعة �الإ�سالمية ومنع �أية خمالفات الأحكام �ل�سريعة من خالل مر�جعة جميع �التفاقيات 

و�لتفاهمات بني �ل�سركة وعمالئها �أو بينها وبني �ل�سركات �الأخرى و�لتو�سية مبا تر�ه منا�سبًا.

   مناق�سة وتعديل و�عتماد جميع وثائق �ل�سركة ومنتجاتها للتاأكد من تو�فقها مع �ل�سريعة �الإ�سالمية.

   مر�قبة �أد�ء �ل�سركة من منظور �ل�سريعة، مبا يف ذلك حتديد مدى مالءمة �التفاقيات وتو�فقها مع �أحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية.

   توجيه جمل�س �إد�رة �ل�سركة وموظفيها حول كيفية �إجر�ء �ملعامالت وفقًا الأحكام �ل�سريعة �الإ�سالمية.

   تقدمي �ال�ست�سار�ت �ل�سرعية ح�سبما تطلبه �ل�سركة.

   مر�جعة �التفاقيات و�لعقود �ملربمة بني �ل�سركة و�أطر�ف �أخرى.

يح�سل كل ع�سو من �أع�ساء �للجنة �ل�سرعية على 30.000 ريال �سعودي �سنويًا و5.000 ريال �سعودي مقابل كل �جتماع يح�سره للجنة. كما تقوم �ل�سركة 

بتعوي�س �أع�ساء �للجنة عن م�ساريف �ل�سفر و�ل�سكن �لتي يتكبدونها فيما يتعلق بعملهم مع �للجنة.

11. 10  �لعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �الإخرت�ع وحقوق �مللكية �لفكرية

�أو �أية حقوق ملكية فكرية �أخرى �سوى �ال�سم �لتجاري »�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني  �أو بر�ء�ت �خرت�ع  ال توجد لدى �ل�سركة �أية عالمات جتارية 

�لتعاوين« وعالمة جتارية قيد �لت�سجيل حاليًا يف وز�رة �لتجارة وهي �لتالية:   

 هذ� مع �لعلم �أن �ل�سركة قررت تعديل �إ�سمها �لتجاري من » �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين« �إىل »�سركة �أليانز �ل�سعودي �لفرن�سي للتاأمني 

�لتعاوين«، وقد ��ستح�سلت �ل�سركة على عدم ممانعة موؤ�س�سة �لنقد على �إجر�ء هذ� �لتعديل، وما تز�ل �الإجر�ء�ت �لنظامية �ملتعلقة بتعديل �الإ�سم جارية  

�جلهات �ملخت�سة.
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ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

12. 10  �قر�ر�ت �أع�ساء جمل�س �الإد�رة

البيانات املالية

   يقر �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة باأن �ملعلومات �ملالية �ملو�سحة يف هذه �لن�سرة قد مت ��ستخر�جها من �لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة لل�سركة دون �إجر�ء �أي 

تعديل جوهري عليها، و�أن �لقو�ئم �ملالية قد مت �إعد�دها وفقًا للمعايري �ملحا�سبية �لدولية بالتقارير �ملالية.

و�لتجاري  �ملايل  �لو�سع  يف  جوهري  �سلبي  تغيري  �أي  يوجد  ال  باأنه  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  يقر  �لن�سرة،  هذه  يف  �ملو�سحة  �ملرت�كمة  �خل�سائر  عن  عد�    

لل�سركة.

الإفال�س وامل�سالح املبا�سرة وغري املبا�سرة لهم:

   يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأن �أيًا منهم �أو �أي من �أفر�د �الإد�رة �لعليا �أو �أي �أحد من كبار �لتنفيذيني �أو �أمني �سر �مل�سدر مل يعلن �إفال�سه يف 

�أي وقت من �الأوقات ومل يخ�سع الإجر�ء�ت �إفال�س.

   عد� عن ملكية �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �لعليا �ملو�سحة يف هذه �لن�سرة، يقر جمل�س �الإد�رة باأنه ال توجد م�سالح مبا�سرة �أو غري مبا�سرة الأي ع�سو 

من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة وكبار �لتنفيذيني و�أمني �ل�سر يف �أ�سهم �ل�سركة. 

العمولت اأو اخل�سومات اأو اأتعاب الو�ساطة:

   يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه ال توجد �أي عموالت �أو خ�سومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�س غري نقدي منحتها �ل�سركة، �أو �أي ع�سو يف جمموعتها خالل 

�ل�سنتني �ل�سابقتني مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب �الإدر�ج، تتعلق باإ�سد�ر �أو بيع �أي �أور�ق مالية الأي من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �ملقرتحني، �أو 

كبار �لتنفيذيني، �أو �لقائمني بالرتويج �أو �خلرب�ء.

التغريات اجلوهرية وانقطاع الأعمال:

   يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه ال يوجد �أي �نقطاع يف �أعمال �ل�سركة ميكن �أن يوؤثر �أو يكون قد �أثر تاأثريً� ملحوظًا على �لو�سع �ملايل خالل 

�الأ�سهر �الإثني ع�سرة �الأخرية.

   يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه ال توجد نية الإجر�ء �أي تغيري جوهري على طبيعة ن�ساط �ل�سركة �ملو�سح يف ن�سرة �الإ�سد�ر هذه.

راأ�س املال العامل:

�إثني ع�سر �سهرً� تلي  �أنه �سيكون لديها ر�أ�سمال عامل يكفي ملدة  قامت �ل�سركة مبر�جعة �ملتطلبات �ملتوقعة من �لتدفقات �لنقدية لالأعمال وترى �ل�سركة 

مبا�سرًة تاريخ �إ�سد�ر هذه �لن�سرة.

الأن�سطة خارج اململكة:

يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باأنه لي�س لدى �ل�سركة �أي ن�ساط جتاري �أو �أية �أ�سول خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية.

اإقرارات اأخرى:

وفقًا للنظام �الأ�سا�سي لل�سركة و�مل�ستند�ت �لتاأ�سي�سية �الأخرى، فاإن جمل�س �الإد�رة يقر باأنه:

   ال توجد �أي �سالحية تعطي �أحد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �لرئي�س �لتنفيذي حق �لت�سويت على عقد �أو �قرت�ح تكون له فيه م�سلحة جوهرية.

   ال توجد �أي �سالحية تعطي �أحد �أع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو �لرئي�س �لتنفيذي حق �لت�سويت على مكافاآت متنح لهم.

   ال توجد �أي �سالحية جتيز الأع�ساء جمل�س �الإد�رة �أو لكبار �لتنفيذيني حق �القرت��س من �ل�سركة.

   يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باالإلتز�م �لتام باأحكام �ملادة 69 و�ملادة 70 من نظام �ل�سركات.

   يقر �أع�ساء جمل�س �الإد�رة باالإلتز�م �لتام باأحكام �ملادة 18 من نظام حوكمة �ل�سركات..

11.   �لر�سملة و�ملديونية

يو�سح اجلدول )44( الر�سملة واملديونية لل�سركة:

�لر�سملة و�ملديونية

كما يف 2009/12/31م)�آالف �لرياالت(

مطلوبات عمليات التاأمني

1.733مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

156.156�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة
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كما يف 2009/12/31م)�آالف �لرياالت(

33.834�حتياطي ح�سابي

46.027مطالبات حتت �لت�سوية

1.732عموالت تاأمني غري مكت�سبة

84.328ذمم معيدي �لتاأمني

18.202م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

29.944مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة

371.956�إجمايل مطلوبات عمليات �لتاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

24.873مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات �لتاأمني

3.323م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

492زكاة م�ستحقة

28.688اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

400.644اإجمايل املطلوبات

حقوق امل�ساهمني

100.000ر�أ�س �ملال �مل�سدر

)57.083(خ�سائر مرت�كمة

)142()خ�سائر( �أرباح غري حمققة عن �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع

42.774اإجمايل حقوق امل�ساهمني

443.418اإجمايل الر�سملة واملديونية

�ل�سدر: �لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة

ال توجد لل�سركة �أية �أدو�ت تكون �سادرة �أو قائمة، �أو م�سرح بها ومل يتم �إ�سد�رها، �أو �أية قرو�س الأجل تكون م�سمونة ب�سمان �سخ�سي، �أو غري م�سمونة 

ب�سمان �سخ�سي، �أو م�سمونة برهن، �أو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

ال توجد �أية قرو�س �أو مديونية لل�سركة مبا يف ذلك �ل�سحب على �ملك�سوف من �حل�سابات �مل�سرفية، و�الإلتز�مات حتت �لقبول و�ئتمان �لقبول �أو �لتز�مات 

�ل�سر�ء �لتاأجريي، تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، �أو غري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، �أو م�سمونة برهن، �أو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

ال توجد �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات �ل�سركة كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

ال توجد �أية �لتز�مات حمتملة �أو �سمانات لل�سركة كما يف تاريخ هذه �لن�سرة.

مل تقم �ل�سركة بتعديل ر�أ�سمالها خالل �لثالث �سنو�ت �ملا�سية �ل�سابقة لتاريخ هذه �لن�سرة.

وقد ر�جعت �ل�سركة متطلبات �لتدفقات �لنقدية �ملحتملة لن�ساطها لالثني ع�سر �سهرً� �لقادمة، وترى �ل�سركة �أنها �سيكون لديها تدفقات نقدية كافية ل�سد 

�حتياجات ر�أ�س �ملال �لعامل خالل هذه �لفرتة.

1. 11  هيكل ر�أ�س �ملال

�لقيمة  مدفوعة  �لو�حد  لل�سهم  رياالت   10 قدرها  ��سمية  بقيمة  �سهم   10.000.000 �إىل  مق�سم  �سعودي  ريال   100.000.000 �ل�سركة  ر�أ�سمال  يبلغ 

بالكامل، منها 6.900.000 �سهم مت �إ�سد�رها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل �مل�ساهمني �ملوؤ�س�سني متثل 69% من ر�أ�سمال �ل�سركة. وقد مت طرح �الأ�سهم 

�ملتبقية و�لبالغة 3.100.000 �سهم )31%( لالكتتاب �لعام �لذي مت يف �لفرتة من تاريخ 27/�سفر/1428هـ )�ملو�فق 17/مار�س/2007م( �إىل 7/ربيع 

�الول/1428هـ )�ملو�فق 26/مار�س/2007م( ب�سعر �كتتاب بلغ 10 ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد. 

�إجمايل �لقيمة  بالريال �ل�سعوديعدد �الأ�سهمن�سبة �مللكية�مل�ساهمون

32.503.250.00032.500.000%�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي 

 )Allianz France International( أليانز فر�ن�س �نرتنا�سيونال�

16.251.625.00016.250.000%)�سابقا تعرف باأيه جي �أف �إنرتنا�سيونال(

16.251.625.00016.250.000%�أليانز )مينا( �لقاب�سة )برمود�( 

2200.0002.000.000%حممد علي �أبا �خليل

2200.0002.000.000%عمر�ن حممد �لعمر�ن

313.100.00031.000.000%�جلمهور

�مل�سدر: �أليانز �سعودي فرن�سي
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يقر �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة باأنه لي�س هنالك �أي ر�أ�سمال لل�سركة يكون م�سمواًل بحق خيار، و�أن �ل�سركة مل متنح �أي مز�يا �أو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني 

�ملوؤ�س�سني �أو �أي �سخ�س �آخر.

�أ�سهم  �إ�سد�ر  2010/1/18م( بزيادة ر�أ�س مال �ل�سركة عن طريق  1431/2/3هـ )�ملو�فق  �إد�رة �ل�سركة يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ  وقد �و�سى جمل�س 

حقوق �أولوية مببلغ طرح �إجمايل قدره 125 مليون ريال �سعودي، وذلك بعد �حل�سول على �ملو�فقات �لنظامية �لالزمة. ويف تاريخ 1431/04/18 هـ )�ملو�فق 

2010/04/03م(، و�فقت �جلمعية �لعامة غري �لعادية على تو�سية جمل�س �الإد�رة بزيادة ر�أ�س مال �ل�سركة على �لنحو �ملذكور، و�سوف يقت�سر �الكتتاب يف 

�أ�سهم حقوق �الأولية مو�سوع �لن�سرة على �مل�ساهمني �مل�ستحقني.

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف 3.250.000 �سهم و�لتي متثل ح�سته من �أ�سهم 

حقوق �الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي ميلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 32.5% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من �سركة �أليانز فر�ن�س �إنرتنا�سيونال )�سابقا تعرف باأيه جي �أف �إنرتنا�سيونال( يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب 

يف 1.625.000 �سهم و�لتي متثل ح�ستها من �أ�سهم حقوق �الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي متلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 16.25% من �إجمايل 

�الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من �سركة �أليانز �لقاب�سة يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب يف 1.625.000 �سهم و�لتي متثل ح�ستها من �أ�سهم 

حقوق �الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي متلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 16.25% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من حممد علي �أبا �خليل يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف 200.000 �سهم و�لتي متثل ح�سته من �أ�سهم حقوق 

�الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي ميلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 2% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

)تلقت �ل�سركة خطاب تاأكيد رغبة من عمر�ن حممد �لعمر�ن يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف 200.000 �سهم و�لتي متثل ح�سته من �أ�سهم حقوق 

�الأولوية بح�سب ن�سبة �الأ�سهم �لتي ميلكها يف تاريخ �الأحقية و�لبالغة ن�سبة 2% من �إجمايل �الأ�سهم �ملطروحة لالكتتاب(

12.   �لتعهد بتغطية �الكتتاب

1. 12  متعهد تغطية �الكتتاب

تتعهد  �سركة كاليون �ل�سعودي �لفرن�سي �ملحدودة )»متعهد تغطية �الكتتاب«( بتغطية �الكتتاب يف 10 ماليني �سهم متثل 100% من عدد �الأ�سهم �ملطروحة 

لالكتتاب.

2. 12  ملخ�س ترتيبات �لتعهد بتغطية �الكتتاب

مبوجب �ل�سروط و�لتعليمات �لو�ردة يف �تفاقية �لتعهد بتغطية �الكتتاب بني �ل�سركة ومتعهد تغطية �الكتتاب:

�أ�سهم  �أي  1( تتعهد �ل�سركة ملتعهد تغطية �الكتتاب باأنها بتاريخ �الإقفال )�ملحدد يف �تفاقية �لتعهد بتغطية �الكتتاب(، �سوف تقوم  باإ�سد�ر وتخ�سي�س 

جديدة مل يتم �الكتتاب بها، �إن وجدت، ملتعهد تغطية �الكتتاب وب�سعر �الكتتاب.

2( يتعهد متعهد تغطية �الكتتاب لل�سركة باأن يكتتب يف تاريخ �الإقفال باالأ�سهم �لتي مل يتم �الكتتاب بها، �إن وجدت، من �الأ�سهم �ملطروحة، وذلك ب�سعر 

�الكتتاب.

تدفع �ل�سركة ملتعهد تغطية �الكتتاب ر�سوم تغطية على �أ�سا�س �إجمايل �لعو�ئد من طرح �الكتتاب. كما تقوم �ل�سركة بدفع �لر�سوم و�مل�ساريف �ملتعلقة 

بطرح �الكتتاب �إىل متعهدي تغطية �الكتتاب.

13.   و�سف �الأ�سهم

ر�أ�س �ملال

يبلغ ر�أ�سمال �ل�سركة 100.000.000 ريال �سعودي تتكون من 10.000.000 �سهم بقيمة ��سمية وقدرها 10 رياالت �سعودية لل�سهم �لو�حد، وجميعها �أ�سهم 

نقدية عادية.

3.100.000 �سهم لالكتتاب �لعام  6.900.000 �سهم ودفعو� قيمتها بالكامل. وقد مت طرح �الأ�سهم �ملتبقية وعددها  �كتتب �مل�ساهمون �ملوؤ�س�سون بعدد 

�الأويل.

يجوز للجمعية �لعامة غري �لعادية، بعد مو�فقة �جلهات �ملخت�سة، �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال �ل�سركة مرة �أو عدة مر�ت باإ�سد�ر �أ�سهم جديدة بنف�س �لقيمة 

�ال�سمية لالأ�سهم �الأ�سلية ب�سرط �أن يكون ر�أ�س �ملال �الأ�سلي قد دفع باأكمله ومبر�عاة ما يق�سي به نظام �ل�سركات ونظام هيئة �ل�سوق �ملالية ونظام مر�قبة 

�سركات �لتاأمني �لتعاوين والئحته �لتنفيذية. ويعني �لقر�ر طريقة زيادة ر�أ�س �ملال، ويكون للم�ساهمني �الأ�سليني �أولوية �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة �لنقدية، 

وتوزع تلك �الأ�سهم �جلديدة على �مل�ساهمني �الأ�سليني �لذين طلبو� �الكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�سلية ب�سرط �أال يتجاوز ما يح�سلون عليه ما 
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طلبوه من �الأ�سهم �جلديدة، ويوزع �لباقي من �الأ�سهم �جلديدة على �مل�ساهمني �الأ�سليني �لذي طلبو� �أكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�سلية 

على �أال تتجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من �الأ�سهم �جلديدة، ويطرح ما يتبقى من �الأ�سهم لالكتتاب �لعام.

يجوز لل�سركة تخفي�س ر�أ�س مال �ل�سركة �إذ� ما ز�د عن حاجتها �أو �إذ� منيت �ل�سركة بخ�سائر، على �أن ُيتخذ �لقر�ر بقر�ر من �جلمعية �لعامة غري �لعادية 

وبعد مو�فقة وزير �لتجارة و�ل�سناعة وهيئة �ل�سوق �ملالية وموؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، وال ي�سدر �لقر�ر �إال بعد قر�ءة تقرير مر�قب �حل�سابات عن 

�الأ�سباب �ملوجبة له وعن �الإلتز�مات �لتي على �ل�سركة وكيفية تاأثري تخفي�س ر�أ�سمال �ل�سركة على هذه �الإلتز�مات. و�سين�س �لقر�ر على طريقة �إجر�ء هذ� 

�لتخفي�س. و�إذ� كان �لتخفي�س نتيجة زيادة ر�أ�س �ملال عن حاجة �ل�سركة، وجبت دعوة �لد�ئنني �إىل �إبد�ء �عرت��سهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ 

ن�سر قر�ر �لتخفي�س يف جريدة يومية توزع يف �ملدينة �لتي يقع فيها �ملركز �لرئي�سي لل�سركة، فاإذ� �عرت�س �أحد �لد�ئنني وقدم �إىل �ل�سركة م�ستند�ته يف 

�مليعاد �ملذكور وجب على �ل�سركة �أن توؤدي �إليه دينه �إذ� كان م�ستحقًا �أو �أن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به �إذ� كان �آجاًل

�الأ�سهم �لعادية

تكون �أ�سهم �ل�سركة ��سمية، وال يجوز �أن ت�سدر �الأ�سهم باأقل من قيمتها �ال�سمية، و�إمنا يجوز �أن ت�سدر باأعلى من هذه �لقيمة، ويف هذه �حلالة �الأخرية 

ي�ساف فرق �لقيمة �إىل �الحتياطي �لنظامي حتى ولو بلغ حده  �الأق�سى. و�ل�سهم غري قابل للتجزئة يف مو�جهة �ل�سركة، فاإذ� متلكه �لعديد من �الأ�سخا�س 

وجب عليهم �أن يختارو� �أحدهم لينوب عنهم يف ��ستعمال �حلقوق �ملت�سلة بال�سهم، ويكون هوؤالء �الأ�سخا�س م�سئولني بالت�سامن عن �الإلتز�مات �لنا�سئة 

عن ملكية هذ� �ل�سهم. يخ�سع نقل �الأ�سهم لالأنظمة و�للو�ئح �لتي حتكم �ل�سركات �ملدرجة يف تد�ول �لتي يجب �الإلتز�م بها، و�أي نقل مللكية �الأ�سهم ال يكون 

متو�فقًا مع تلك �الأنظمة يعترب الغيًا.

حقوق حملة �الأ�سهم �لعادية

وفقًا للمادة 108 من نظام �ل�سركات تثبت للم�ساهم جميع �حلقوق �ملت�سلة بال�سهم وعلى وجه �خل�سو�س �حلق يف �حل�سول على ن�سيب من �الأرباح �لتي 

يتقرر توزيعها و�حلق يف �حل�سول على ن�سيب من �أ�سول �ل�سركة عند �لت�سفية وحق ح�سور جمعيات �مل�ساهمني و�ال�سرت�ك يف مد�والتها و�لت�سويت على 

�أع�ساء �ملجل�س  �مل�سوؤولية على  �الإد�رة ورفع  �أعمال جمل�س  ووثائقها ومر�قبة  �ل�سركة  �الأ�سهم وحق طلب �الطالع على دفاتر  �لت�سرف يف  قر�ر�تها وحق 

و�لطعن بالبطالن يف قر�ر جمعيات �مل�ساهمني. 

�جلمعيات �لعامة للم�ساهمني

�جلمعية �لعامة �ملكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع �مل�ساهمني، وتنعقد يف �ملدينة �لتي يقع فيها �ملركز �لرئي�سي لل�سركة. 

توجد لدى �ل�سركة جمعيتان هما عادية وغري عادية. فيما عد� �الأمور �لتي تخت�س بها �جلمعية �لعامة غري �لعادية، تخت�س �جلمعية �لعامة �لعادية بجميع 

�الأمور �ملتعلقة بال�سركة، وتعقد مرة على �الأقل خالل �ل�ستة �أ�سهر �لتالية النتهاء �ل�سنة �ملالية لل�سركة، ويجوز �لدعوة جلمعيات عامة عادية �إ�سافية كلما 

دعت �حلاجة �إىل ذلك.

تخت�س �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتعديل نظام �ل�سركة، با�ستثناء �الأحكام �ملحظورة عليها تعديلها نظاما ولها �أن ت�سدر قر�ر�ت يف �الأمور �لد�خلة يف 

�خت�سا�س �جلمعية �لعامة �لعادية وذلك بنف�س �ل�سروط و�الأو�ساع �ملقررة للجمعية �الأخرية.يجب ن�سر �لدعوة �إىل �نعقاد �جلمعية �لعامة للم�ساهمني يف 

�جلريدة �لر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف �ملدينة �لتي فيها مركز �ل�سركة قبل ما ال يقل عن خم�سة وع�سرين )25( يومًا من تاريخ �الجتماع.

يحق لكل م�ساهم، ح�سور �جتماع �جلمعية �لعامة �لتاأ�سي�سية ، كما يحق للم�ساهم �لذي يحمل 20 �سهمًا على �الأقل ح�سور �جتماعات �جلمعية �لعامة �لعادية 

و�جلمعية �لعامة غري �لعادية.

وال يكون �جتماع �جلمعية �لعمومية �لعادية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف ر�أ�سمال �ل�سركة على �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف 

�الجتماع وجهت �لدعوة �إىل �جتماع ثان يعقد خالل �لثالثني يومًا �لتالية لالجتماع �ل�سابق وتن�سر هذه �لدعوة بالطريقة �ملن�سو�س عليها �أعاله، ويعترب 

�الجتماع �لثاين �سحيحًا �أيًا كان عدد �الأ�سهم �ملمثلة فيه.

وال يكون �جتماع �جلمعية �لعمومية غري �لعادية �سحيحًا �إال �إذ� ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف ر�أ�سمال �ل�سركة على �الأقل، فاإذ� مل يتوفر هذ� �لن�ساب يف 

�الجتماع �الأول يتم عقد �جتماع �آخر خالل 30 يومًا، ويكون �الجتماع �لثاين �سحيحًا �إذ� ح�سره عدد من �مل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س �ملال على �الأقل.

ير�أ�س �جلمعية �لعمومية رئي�س جمل�س �الإد�رة، �أو من يفو�سه من �أع�ساء جمل�س �الإد�رة يف حالة غيابه، ويعني �لرئي�س �سكرتريً� لالجتماع وجامعًا لالأ�سو�ت، 

�أو بالنيابة وعدد �الأ�سو�ت  �لتي يف حيازتهم باالأ�سالة  �أو �ملمثلني وعدد �الأ�سهم  �أ�سماء �مل�ساهمني �حلا�سرين  ويحرر باجتماع �جلمعية حم�سرً� يت�سمن 

�ملقررة لها و�لقر�ر�ت �لتي �تخذت وعدد �الأ�سو�ت �لتي و�فقت عليها �أو خالفتها وخال�سة و�فية للمناق�سات �لتي د�رت يف �الجتماع، وتدون �ملحا�سر ب�سفة 

منتظمة عقب كل �جتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س �جلمعية و�سكرتريها وجامع �الأ�سو�ت.

نقل ملكية �الأ�سهم

يخ�سع تد�ول �الأ�سهم لقو�عد ت�سجيل و�إدر�ج �ل�سركات يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودي، و�أي تد�ول لالأ�سهم ال يتو�فق مع ذلك يعترب الغيًا. ووفقًا للمادة 38 من 

�لالئحة �لتنفيذية لنظام مر�قبة �سركات �لتاأمني �لتعاوين فاإن على �ل�سركة �إبالغ موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي بن�سبة ملكية �أي �سخ�س ميلك خم�سة 

باملائة )5%( �أو �أكرث من �أ�سهم �ل�سركة، من خالل تقرير ربع �سنوي تعده �ل�سركة. يخ�سع �مل�ساهمون �ملوؤ�س�سون لفرتة حظر مينع خاللها عليهم �لت�سرف 
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باأ�سهمهم ملدة ثالث �سنو�ت مالية كاملة تتكون كل و�حدة منها من 12 �سهرً� )»فرتة �حلظر«( �عتبارً� من تاريخ تاأ�سي�س �ل�سركة، وعلى هوؤالء �مل�ساهمني 

�ملوؤ�س�سني �حل�سول على مو�فقة هيئة �ل�سوق �ملالية قبل بيع �أي من �أ�سهمهم بعد فرتة �حلظر �ملذكورة.

على كل �سخ�س ميلك خم�سة باملائة )5%( �أو �أكرث من �أ�سهم �ل�سركة �إبالغ موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي كتابًيا بن�سبة ملكيته، و�أي تغيري يطر�أ عليها، 

خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.

حقوق �لت�سويت

يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( �سهمًا على �الأقل ح�سور �جلمعية �لعامة و�لت�سويت فيها، وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا �آخر من غري �أع�ساء 

جمل�س �الإد�رة حل�سور �جلمعية �لعامة، ولكل م�ساهم �حلق يف ح�سور �جلمعية �لعامة �لتاأ�سي�سية ب�سرف �لنظر عن �الأ�سهم �لتي بحوزته، وحت�سب �الأ�سو�ت 

يف �جلمعيات �لعامة �لعادية وغري �لعادية على �أ�سا�س �سوت و�حد لكل �سهم ممثل يف �الجتماع.

ت�سدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة �لعادية باالأغلبية �ملطلقة لالأ�سهم �ملمثلة يف �الجتماع، فيما ت�سدر قر�ر�ت �جلمعية �لعامة غري �لعادية باأغلبية ثلثي �الأ�سهم 

�ملمثلة يف �الجتماع �إال �إذ� كان �لقر�ر متعلقًا بزيادة �أو بتخفي�س ر�أ�س �ملال �أو باإطالة مدة �ل�سركة �أو بحل �ل�سركة قبل �نق�ساء �ملدة �ملحددة يف نظامها �أو 

باندماج �ل�سركة �أو دجمها يف �سركة �أو موؤ�س�سة �أخرى فال يكون �لقر�ر �سحيحًا �إال �إذ� �سدر باأغلبية ثالثة �أرباع �الأ�سهم �ملمثلة يف �الجتماع.لكل م�ساهم 

حق مناق�سة �ملو�سوعات �ملدرجة يف جدول �أعمال �جلمعيات �لعامة وتوجيه �الأ�سئلة ب�ساأنها �إىل �أع�ساء جمل�س �الإد�رة ومر�قب �حل�سابات، ويجيب جمل�س 

�الإد�رة �أو مر�قب �حل�سابات على �أ�سئلة �مل�ساهمني بالقدر �لذي ال يعر�س م�سلحة �ل�سركة لل�سرر، و�إذ� ر�أى �مل�ساهم �أن �لرد على �سوؤ�له غري مقنع �حتكم 

�إىل �جلمعية �لعامة ويكون قر�ر �جلمعية يف هذ� �ل�ساأن نافذً�.

14.   �سيا�سة توزيع �الأرباح 

يجوز لل�سركة توزيع �أرباح من �سايف �أرباحها �ل�سنوية، و�ستح�سب هذه �الأرباح من �سايف �أرباح �ل�سركة بعد �الأخذ يف �العتبار ح�سة حملة وثائق �لتاأمني من 

�الأرباح. غري �أنه قبل توزيع �الأرباح للم�ساهمني، يتوجب على �ل�سركة ��ستقطاع 20% من �سايف �لربح وجتنيب هذ� �ملبلغ �مل�ستقطع الأجل �الحتياطي �لنظامي. 

ويجوز للجمعية �لعامة �لعادية �لتوقف عن ��ستقطاع تلك �لن�سبة عندما ي�سل �ملبلغ �مل�ستقطع �إىل ن�سف ر�أ�س �ملال �ملدفوع لل�سركة.

يعتمد �أي �إعالن عن توزيع �الأرباح للم�ساهمني على �أرباح �ل�سركة، وو�سعها �ملايل، وو�سع �ل�سوق، و�لو�سع �القت�سادي �لعام، وعو�مل �أخرى مبا يف ذلك 

حتليل �لفر�س �الإ�ستثمارية و�حتياجات �إعادة �الإ�ستثمار، و�ملتطلبات �لنقدية و�لر�أ�سمالية، و�آفاق �لن�ساط، و�أثر تلك �الأرباح �ملوزعة على موقف �لزكاة لدى 

�ل�سركة، وعلى عدد من �العتبار�ت �لقانونية و�لنظامية �الأخرى. 

ويخ�سع توزيع �الأرباح �إىل قيود معينة ميليها �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة )�نظر ق�سم »ملخ�س �لنظام �الأ�سا�سي«(. وت�ستحق �الأ�سهم �جلديدة �حل�سول على 

�أي �أرباح توزعها �ل�سركة بعد �النتهاء من عملية �لتخ�سي�س �لنهائي الأ�سهم حقوق �الأولوّية و�ل�سنو�ت �ملالية �لتالية لذلك.

15.   �سروط  وتعليمات �الكتتاب

�لتوقيع على منوذج طلب  �أن  �الكتتاب، حيث  تعبئة منوذج طلب  ��ستكمال  قبل  تامة  بعناية  �الكتتاب  تعليمات  قر�ءة  �ملوؤهلني  �مل�ساهمني  يجب على جميع 

�الكتتاب مبثابة �إقر�ر بالقبول و�ملو�فقة على �سروط وتعليمات �الكتتاب �ملذكورة.

1. 15  �الكتتاب يف �أ�سهم حقوق �الأولوية )�الأ�سهم �جلديدة(

يجب على �مل�ساهمني �ملوؤهلني �لر�غبني يف �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة �أن يقدمو� طلب �كتتاب خالل فرتة �الكتتاب. وميكن �حل�سول على طلب �الكتتاب 

من �أي من �جلهات �مل�ستلمة �لتالية �أو من مدير �الكتتاب، �سركة كاليون �ل�سعودي �لفرن�سي �ملحدودة.

�أما �مل�ساهمون �ملوؤهلون �لذي مل يكتتبو� يف �الأ�سهم �جلديدة، فلن يح�سلو� على �أية مز�يا �أو منافع مقابل �أ�سهم حقوق �الأولوية �مل�ستحقة لهم، و�سيحتفظون 

بنف�س عدد �الأ�سهم �حلالية �لتي بحوزتهم.

يجب �أن يو�فق �مل�ساهم �ملوؤهل على �سروط وتعليمات �الكتتاب و�أن يعبئ جميع بنود طلب �الكتتاب، ويف حالة عدم ��ستيفاء �لطلب الأي من �سروط وتعليمات 

�الكتتاب، فاإن من حق �ل�سركة رف�س ذلك �لطلب كليًا �أو جزئيًا. كذلك يتعني على مقدم طلب �الكتتاب �أن يقبل �أي عدد يتم تخ�سي�سه له من �أ�سهم حقوق 

�الأولوّية. و�سيعترب �أي طلب �كتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري �سحيحة �أو غري خمتومة من قبل مدير �الكتتاب الغيًا. وال يجوز تعديل طلب 

�الكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه، ويعترب بعد قبوله من قبل �ل�سركة عقدً� ملزمًا بني �ملكتتب و�ل�سركة

2. 15  تعبئة طلب �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة

على �مل�ساهم �ملوؤهل حتديد عدد �الأ�سهم �جلديدة �لتي يرغب يف �الكتتاب بها يف منوذج طلب �الكتتاب و�أن يرفق به كامل مبلغ �الكتتاب �مل�ستحق )»مبلغ 

�نعقاد  بتاريخ  �لتد�ول  نهاية  �لتقدم بطلب �الكتتاب بعدد �سهم و�حد جديد مقابل كل �سهم حاليًا بحوزته كما يف  �الكتتاب«(. ويحق لكل م�ساهم موؤهل 

�جلمعية �لعامة غري �لعادية �لتي �أقرت طرح �الأ�سهم �جلديدة. يجوز للم�ساهمني �ملوؤهلني �لتقدم بطلب �كتتاب �أ�سهم جديدة �إ�سافية وميكن �أن تخ�س�س 
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لهم تلك �الأ�سهم �جلديدة �لتي مل يتقدم م�ساهمون �آخرون موؤهلون لالكتتاب فيها. و�سيتم تخ�سي�س �الأ�سهم �جلديدة �لتي مل يتم �الكتتاب فيها من قبل 

�مل�ساهمني �ملوؤهلني لها بالتنا�سب مع ما طلبه �مل�ساهمون �ملوؤهلون �الآخرون من �أ�سهم �إ�سافية. و�سيتم �سر�ء �الأ�سهم �جلديدة �ملتبقية، �إن وجدت، من قبل 

�ملتعهد بتغطية �الكتتاب.

3. 15  �مل�ساهمون �مل�ستحقون �لذين ال ي�ساركون يف �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة

�سيكون �مل�ساهمون �لذين ال ي�ساركون يف �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة ُعر�سة النخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف �ل�سركة �إ�سافًة �إىل �نخفا�س قيمة �الأ�سهم �ململوكة 

منهم حاليًا، ووفقًا لتعليمات هيئة �ل�سوق �ملالية ومت�سيًا مع متطلباتها فاإنه من �ملمكن �أن يح�سل �مل�ساهمون �مل�ستحقون �لذين ال ي�ساركون يف �الكتتاب كليًا �أو 

جزئيًا على تعوي�س، �إن ُوجد، يتم �حت�سابه كما هو مو�سح �أدناه، علمًا باأنهم �سيحتفظون باالأ�سهم �ململوكة منهم قبل �الكتتاب. يف حال كون �أعلى �سعر طلب مماثاًل 

 ل�سعر �الكتتاب لل�سهم، فلن يح�سل �مل�ساهمني �مل�ستحقني �لذين مل ي�ساركو� يف �الكتتاب على �أي تعوي�س نتيجة عدم ��سرت�كهم يف �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة.

�أو جزئيًا وفقًا للتايل: �سيتم �حت�ساب مبلغ �لتعوي�س )»مبلغ �لتعوي�س«( )�إن ُوجد( للم�ساهمني �لذين مل ي�ساركو� يف �الكتتاب يف �الأ�سهم �جلديدة كليًا 

 

   متح�سالت �الكتتاب يف �الأ�سهم �الإ�سافية

�الأ�سهم �جلديدة �لتي ال يتم �الكتتاب فيها من قبل �مل�ساهمني �مل�ستحقني عند �إغالق �آخر يوم تد�ول الأ�سهم �ل�سركة يف يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري 

�لعادية بتاريخ 1431/4/18هـ )�ملو�فق 2010/4/3م( �سيتم تخ�سي�سها للم�ساهمني �مل�ستحقني �لذين طلبو� �الكتتاب بعدد من �الأ�سهم يفوق �الأ�سهم 

�مل�ستحقة لهم، �سريطة �أن يكونو� قد قامو� باالكتتاب يف جميع �الأ�سهم �مل�ستحقة لهم، وذلك بح�سب �سعر �لطلب �لذي �سمنوه يف طلب �الكتتاب، و�ستكون 

�الأولوية يف �لتخ�سي�س للم�ساهمني �مل�ستحقني �لذين طلبو� �الكتتاب يف �الأ�سهم �الإ�سافية باأعلى �سعر طلب. وتعترب �ملبالغ �لتي مت �حل�سول عليها من 

�الكتتاب يف هذه �الأ�سهم )بعد خ�سم �سعر �الكتتاب لل�سهم �لذي �سيوؤول لل�سركة و�مل�ساريف �الإد�رية( هي �ملبالغ �لتي �سيتم توزيعها على �مل�ساهمني 

�مل�ستحقني �لذين مل ي�ساركو� يف �الكتتاب.

   مبلغ �لتعوي�س

�سيتم حتديد �لتعوي�س �مل�ستحق لكل �سهم عن طريق ق�سمة مبلغ �لتعوي�س، �إن ُوجد، )بعد خ�سم �سعر �الكتتاب لالأ�سهم �لذي �سيوؤول لل�سركة( على 

�إجمايل عدد �الأ�سهم �لتي مل يكتتب بها من قبل �مل�ساهمني �مل�ستحقني، وبذلك يتم حتديد �لتعوي�س �مل�ستحق لكل �سهم، و�سيتم دفعه للم�ساهم �مل�ستحق 

�لذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من �الأ�سهم �لتي يحق له �الكتتاب بها.

4. 15  �الكتتاب يف �أ�سهم �إ�سافية

يحق للم�ساهمني �مل�سجلني يف �سجالت �ل�سركة عند تاريخ �الأحقية، طلب �الكتتاب يف �أعد�د �إ�سافية من �الأ�سهم لتغطية تلك �لتي مل ميار�س حق �أولوية 

 �الكتتاب فيها.

ويكون �الكتتاب باأحد �الأ�سعار �ل�سحيحة �لتالية فقط:

   �ل�سعر �لذي ُطرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب

   �ل�سعر �لذي ُطرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب م�ساًفا �إليه مبلغ يعادل ثالثني باملائة من �لفرق بني �سعر �سهم �ل�سركة يف نهاية �لتد�ول �لذي 

ي�سبق عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية �لتي و�فقت على زيادة ر�أ�س �ملال و�سعر �ل�سهم �ملعدل بعد عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية، م�سروًبا يف 

ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم �ل�سركة �حلايل على عدد �الأ�سهم �جلديدة، مقربة �إىل �أقرب رقم �سحيح.

   �ل�سعر �لذي ُطرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب م�ساًفا �إليه مبلغ يعادل �ستني باملائة من �لفرق بني �سعر �سهم �ل�سركة يف نهاية �لتد�ول �لذي 

ي�سبق عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية �لتي و�فقت على زيادة ر�أ�س �ملال و�سعر �ل�سهم �ملعدل بعد عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية، م�سروًبا يف 

ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم �ل�سركة �حلايل على عدد �الأ�سهم �جلديدة، مقربة �إىل �أقرب رقم �سحيح. 

   �ل�سعر �لذي طرح فيه �ل�سهم �جلديد لالكتتاب م�ساًفا �إليه مبلغ يعادل ت�سعني باملائة من �لفرق بني �سعر �سهم �ل�سركة يف نهاية �لتد�ول �لذي 

ي�سبق عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية �لتي و�فقت على زيادة ر�أ�س �ملال و�سعر �ل�سهم �ملعدل بعد عقد �جلمعية �لعامة غري �لعادية، م�سروًبا يف 

ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم �ل�سركة �حلايل على عدد �الأ�سهم �جلديدة، مقربة �إىل �أقرب رقم �سحيح.

لل�سهم. ريال   )27( لل�سهم،  ريال   )23( لل�سهم،  ريال   )18( لل�سهم،  ريال   )12.5( كالتايل:  �الأ�سهم  من  �إ�سافية  �أعد�د  يف  �الكتتاب  �أ�سعار   و�ستكون 

مع مر�عاة �أنه ال يجوز للم�ساهم �مل�ستحق �ختيار �أكرث من �سعر عر�س و�حد لكل �سهم �إ�سايف.

5. 15  �الكتتاب يف كامل �الأ�سهم �مل�ستحقة للم�ساهم �مل�ستحق

على �مل�ساهم �مل�ستحق �لذي يرغب يف ��ستخد�م كامل حقه و�الكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق �الأولوية �لتي يحق له �الكتتاب بها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب 

�كتتاب و�أن يقدمه مرفًقا بكامل مبلغ �الكتتاب �مل�ستحق و�مل�ستند�ت �ملطلوبة �إىل �أحد فروع مدير �الكتتاب �أو �جلهات �مل�ستلمة �أثناء فرتة �الكتتاب.

يح�سب عدد �الأ�سهم �لتي يحق للم�ساهم �مل�ستحق �الكتتاب بها ب�سرب عدد �الأ�سهم �لقائمة �لتي ميلكها تاريخ �الأحقية بـ )1(. علًما باأنه ال يجوز �الكتتاب 

يف عدد ك�سري من �الأ�سهم، بل يتم تدوير �لرقم ب�سطب �جلزء �لك�سري منه، حيثما يلزم �الأمر .�أما مبلغ �الكتتاب �لذي يتعني على �ملكتتب دفعه فيح�سب 

ب�سرب 12.5 ريال يف عدد �الأ�سهم �لتي مت طلب �الكتتاب فيها.
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�سيتم تخ�سي�س �الأ�سهم �لتي مل يكتتب فيها �مل�ساهمون �مل�ستحقون يف تاريخ �ال�ستحقاق بالتنا�سب مع ما يقتنيه �مل�ساهمون �مل�ستحقون �الآخرون من �الأ�سهم 

�لقائمة، و�مل�سجلني يف تاريخ �ال�ستحقاق، و�لذين تقدمو� بطلب �الكتتاب يف �أ�سهم جديدة فوق ما ي�ستحقون بح�سب ما بحوزتهم من �أ�سهم. و�سيتم �سر�ء 

�الأ�سهم �جلديدة �ملتبقية، �إن وجدت، من قبل متعهد تغطية �الكتتاب، و�سيتم رد �أي مبالغ فائ�سة �إىل �ملكتتبني �ملعنيني بعد تخ�سي�س �الأ�سهم �جلديدة.

و�إذ� مل يرغب م�ساهم م�ستحق يف �ال�ستفادة من حقوقه يف �الأ�سهم �جلديدة، فلي�س عليه �تخاذ �أي �إجر�ء. و�أي �أ�سهم جديدة مل يتم �الكتتاب بها من قبل 

�مل�ساهم �مل�ستحق خالل فرتة �الكتتاب، �إما �أن ياأخذها م�ساهمون م�ستحقون �آخرون �أو متعهد �لتغطية.

�إذ� رغب �مل�ساهم �مل�ستحق �الكتتاب يف بع�س، ولي�س يف جميع، ما ي�ستحقه من �الأ�سهم �جلديدة، فاإن عليه تقدمي طلب �كتتاب مع مبالغ �الكتتاب يف �الأ�سهم 

حقوق  �أ�سهم  يف  �الكتتاب  قيمة  بح�ساب  �ملتعلقة  �ملعلومات  �أعاله  وردت  وقد  �الكتتاب.  فرتة  خالل  �ملطلوبة،  �الأخرى  �لوثائق  برفق  طلبها  �لتي  �جلديدة 

�الأولوية.

6. 15  �لوثائق �ملطلوب تقدميها مع طلبات �الكتتاب

يجب تقدمي طلب �الكتتاب مرفقا بامل�ستند�ت �لتالية، ح�سبما ينطبق �حلال، ويقوم موظفو مدير �الكتتاب �أو �لبنك �مل�ستلم مبطابقة �ل�سورة مع �الأ�سل 

و�إعادة �الأ�سل للمكتتب:

   �أ�سل و�سورة بطاقة �الأحو�ل �ل�سخ�سية )للمكتتب �لفرد(

   �أ�سل و�سورة دفرت �لعائلة )الأفر�د �الأ�سرة( )للمكتتب �لفرد(

   �أ�سل و�سورة �سك �لوكالة �ل�سرعية )يف حالة توكيل �سخ�س �آخر باالكتتاب(

   �أ�سل و�سورة �سك )لالأيتام( )للمكتتب �لفرد(

   �أ�سل و�سورة �الإقامة بالن�سبة لغري �ل�سعوديني، حيثما ينطبق �حلال )للمكتتب �لفرد(

   �أ�سل و�سورة �ل�سجل �لتجاري )لل�سخ�سية �العتبارية(.

يجب دفع مبلغ �الكتتاب كامال عند تقدمي طلب �الكتتاب لدى �حد فروع �جلهات �مل�ستلمة �أو مدير �الكتتاب من خالل تفوي�س �لبنك �مل�ستلم بخ�سم �ملبلغ 

�ملطلوب من ح�ساب �ملكتتب لدى �لبنك �مل�ستلم، وفقًا لتعليمات موؤ�س�سة �لنقد.

يقت�سر �لتوكيل على �أفر�د �الأ�سرة من �لدرجة �الأوىل )�الأبناء و�الأبوين(. ويف حالة تقدمي �لطلب نيابة عن �سخ�س �آخر، يجب �أن يكتب �لوكيل ��سمه ويوقع 

على طلب �الكتتاب و�أن يرفق �أ�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية �ملفعول �سادرة من كتابة �لعدل )بالن�سبة لالأ�سخا�س �ملقيمني يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية( 

�أو م�سدقة من �ل�سفارة �أو �لقن�سلية �ل�سعودية يف بلد �ملكتتب )بالن�سبة لالأ�سخا�س �ملقيمني خارج �ململكة �لعربية �ل�سعودية(. 

7. 15  تقدمي طلب �الكتتاب

يبد�أ مدير �الكتتاب و�جلهات �مل�ستلمة با�ستالم طلبات �الكتتاب يف فروعهم يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �عتباًر� من تاريخ )1431/04/25 هـ( �ملو�فق 

)2010/04/10 م( حتى نهاية يوم )1431/05/05 هـ( �ملو�فق )2010/04/19 م(. وميكن تقدمي طلب �الكتتاب �أثناء فرتة �الكتتاب من خالل فروع مدير 

�الكتتاب و�جلهات �مل�ستلمة �أومن خالل �خلدمات �مل�سرفية �لهاتفية �أو �أجهزة �ل�سر�ف �الآيل الأي من �جلهات �مل�ستلمة �لتي توفر هذه �خلدمة، علًما باأن 

منوذج طلب �الكتتاب يحتوي على مزيد من �لتعليمات �لتي يجب �إتباعها بدقة.

عند تعبئة منوذج طلب �الكتتاب وتوقيعه وت�سليمه، يقوم �لبنك �مل�ستلم بختمه و�إعطاء ن�سخة منه للمكتتب �مل�ستحق. 

ويو�فق �مل�ساهم �مل�ستحق على �الكتتاب يف عدد �الأ�سهم �ملحدد يف منوذج طلب �الكتتاب �لذي قدمه و�سر�ئه مببلغ يعادل: عدد �الأ�سهم �ملطلوب �الكتتاب بها 

م�سروًبا يف �سعر �الكتتاب لل�سهم �لبالغ 12.5 ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد. ويعترب �ملكتتب من �مل�ساهمني �مل�ستحقني قد ��سرتى عدد �الأ�سهم �ملخ�س�س له 

عند حتقق �ل�سروط  �لتالية:

   قيام �مل�ساهم �مل�ستحق بت�سليم منوذج طلب �كتتاب لدى �أحد فروع مدير �الكتتاب �أو �جلهات �مل�ستلمة

   ت�سديد كامل مبلغ �الكتتاب )كما هو حمدد �أعاله( من قبل �مل�ساهم �مل�ستحق �ملكتتب من خالل �لبنك �مل�ستلم

   ��ستالم �مل�ساهم �مل�ستحق �ملكتتب من �لبنك �مل�ستلم �إ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد �الأ�سهم �لتي مت تخ�سي�سها له.

8. 15  �إقر�ر�ت �ملكتتبني

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب �الكتتاب فاإن �ملكتتب يقر مبا يلي:

   �ملو�فقة على �كتتابه يف �الأ�سهم �جلديدة بعدد �الأ�سهم �ملو�سحة يف طلب �الكتتاب

   �الإقر�ر باأنه قد �طلع على ن�سرة �الإ�سد�ر وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها

   �ملو�فقة على �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة

   �أن لل�سركة �حلق يف رف�س �أي طلب غري م�ستويف �ل�سروط �أو غري كامل

   عدم �لتنازل عن حقه مبطالبة �ل�سركة و�لرجوع �إليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر عن �حتو�ء  ن�سرة �الإ�سد�ر على معلومات جوهرية غري 

�سحيحة �أو غري كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول �ملكتتب باالكتتاب يف حال �إ�سافتها يف �لن�سرة

   قبوله �الأ�سهم �ملخ�س�سة مبوجب طلب �الكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات �الكتتاب �لو�ردة يف �لطلب ويف ن�سرة �الإ�سد�ر

   �سمان عدم �إلغاء �أو تعديل �لطلب بعد تقدميه ملدير �الكتتاب �أو للبنك �مل�ستلم.



79

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

9. 15  �لتخ�سي�س ورد �لفائ�س

�ستقوم جميع �جلهات �مل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة )حت�سيل( ي�سمي ح�ساب �سركة �أليانز �ل�سعودي �لفرن�سي لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق �الأولوية. يقوم كل 

من مدير �الكتتاب و�جلهات �مل�ستلمة باإيد�ع جميع �ملبالغ �مل�ستلمة من �مل�ساهمني �مل�ستحقني يف هذ� �حل�ساب. و�سوف يتم �الإعالن عن عملية �لتخ�سي�س 

�لنهائي ورد �لفائ�س، �إن وجد، يف موعد �أق�ساه )1431/06/25 هـ( �ملو�فق )2010/06/08 م(.

�ستقوم �جلهات �مل�ستلمة باإ�سد�ر خطابات �إ�سعار/تاأكيد للمكتتبني باالأ�سهم �جلديدة الإبالغهم بالعدد �لنهائي من �الأ�سهم �جلديدة �لتي مت تخ�سي�سها 

لهم �إ�سافة �إىل �ملبالغ �لتي �سيتم ردها لهم، �إن وجدت. و�ستقوم �جلهات �مل�ستلمة برد �أي مبالغ فائ�سة للمكتتبني، و�لتي مل تخ�س�س �أ�سهم جديدة مقابلها، 

كما هو حمدد يف خطابات �الإ�سعار/�لتاأكيد. و�سيتم رد �ملبالغ �لفائ�سة بدون �أي ر�سوم �أو �قتطاع �أي مبلغ، وذلك بقيدها يف ح�سابات �ملكتتبني لدى �لبنك 

�مل�ستلم. ويجب على �مل�ساهمني �مل�ستحقني �الت�سال بفرع �لبنك �مل�ستلم �لذي مت تقدمي طلب �الكتتاب فيه للح�سول على �أية معلومات �إ�سافية.

10. 15  �أحكام �أخرى

يكون منوذج طلب �الكتتاب وجميع �الأحكام و�ل�سروط و�لتعهد�ت ذ�ت �ل�سلة ملزمة للمكتتبني وخلفائهم و�الأطر�ف �لتي ي�سمح لهم بالتنازل لها، ومنفذي 

�لو�سية ومدر�ء �لرتكة و�لورثة، با�ستثناء ما مت �لن�س عليه ب�سكل حمدد بخالف ذلك يف هذه �لن�سرة. ومينع �لتنازل عن طلب �الكتتاب �أو �أي من �حلقوق 

و�مل�سالح و�الإلتز�مات �لنا�سئة عنه �أو تفوي�س �ل�سالحية �ملتعلقة به من قبل �أي مكتتب.

تخ�سع �الأحكام و�ل�سروط و�أي ��ستالم لطلبات �الكتتاب �أو �لعقود �لنا�سئة عن ذلك لالأنظمة �ملرعية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية ويجب �أن تف�سر وتطبق 

وفقًا لتلك �الأنظمة.

مت �إ�سد�ر هذه �لن�سرة باللغتني �لعربية و�الإجنليزية، ويف حالة وجود �ختالف بني �لن�سني، ف�سوف يوؤخذ بالن�س �لعربي. 

11. 15�ل�سوق �ملالية �ل�سعودية )تد�ول(

�الأنظمة  و�إيجاد  للتد�ول  �إيجاد �سوق منظم  �لنظر يف  با�سرت �حلكومة  �مليالدية عندما  �لثمانينات  �أو�ئل  �ل�سعودية غري ر�سمية حتى  �ملالية  �ل�سوق  ظلت 

�لالزمة لذلك، �إذ مت يف عام 1984 ت�سكيل جلنة وز�رية من وز�رة �ملالية و�القت�ساد �لوطني ووز�رة �لتجارة وموؤ�س�سة �لنقد بهدف تنظيم وتطوير �ل�سوق. 

وكانت موؤ�س�سة �لنقد �جلهة �حلكومية �ملعنية بتنظيم ومر�قبة �ل�سوق حتى تاأ�س�ست هيئة �ل�سوق �ملالية بتاريخ  1424/6/2هـ �ملو�فق 2003/1/8م مبوجب 

» نظام �ل�سوق �ملالية » �ل�سادر باملر�سوم �مللكي رقم ) م/ 30 ( �لتي ت�سرف على تنظيم ومر�قبة �ل�سوق �ملالية من خالل �إ�سد�ر �للو�ئح و�لقو�عد �لهادفة 

�إىل حماية �مل�ستثمرين  و�سمان �لعد�لة و�لكفاءة يف �ل�سوق.

و�فق جمل�س �لوزر�ء �ل�سعودي يف �جلل�سة �ملنعقدة يوم �الأثنني29 �سفر1428 �ملو�فق2007/3/19م برئا�سة خادم �حلرمني �ل�سريفني �مللك عبد �هلل بن عبد 

�لعزيز على تاأ�سي�س �سركة م�ساهمة �سعودية با�سم » �سركة �ل�سوق �ملالية �ل�سعودية  ) تد�ول(«، ياأتي �لقر�ر تنفيذً� للمادة �لع�سرين من نظام �ل�سوق �ملالية 

�لتي تق�سي باأن تكون �ل�سفة �لنظامية لل�سوق �ملالية �سركة م�ساهمة.

يتم �لتعامل باالأ�سهم عرب نظام »تد�ول« من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية �لتد�ول كاملة بدء� من تنفيذ �ل�سفقة و�نتهاء بت�سويتها. ويتم �لتد�ول كل يوم 

عمل من �أيام �الأ�سبوع على فرتة و�حدة من �ل�ساعة 11 �سباًحا وحتى �ل�ساعة �لثالثة و�لن�سف ع�سًر�، من يوم �ل�سبت حتى يوم �الأربعاء من كل �أ�سبوع، 

ويتم خاللها تنفيذ �الأو�مر. �أما خارج هذه �الأوقات في�سمح باإدخال �الأو�مر وتعديلها و�إلغائها حتى �ل�ساعة 8 م�ساء )ويتوقف �لنظام عن �لعمل من �ل�ساعة 

�لثامنة م�ساء �إىل �ل�ساعة �لعا�سرة �سباًحا من يوم �لعمل �لتايل(. وميكن �إدخال قيود و��ستف�سار�ت جديدة �بتد�ء من �ل�ساعة 10 �سباًحا. �أما بالن�سبة �إىل 

جل�سة �الفتتاح  فتبد�أ يف �ل�ساعة 11 �سباًحا، ويبد�أ �لنظام حينئذ بفتح �الإجر�ء�ت وحتديد �أ�سعار �الفتتاح و�الأو�مر �لو�جب تنفيذها مبوجب قو�عد �لتطابق. 

وتتغري هذه �الأوقات خالل �سهر رم�سان، وفًقا ملا تقرره هيئة �ل�سوق �ملالية.يعمل نظام تد�ول على مطابقة �الأو�مر ح�سب �ل�سعر، ويتم ��ستقبال وحتديد 

�أولوية �الأو�مر وفًقا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ �أو�مر �ل�سوق)�الأو�مر ذ�ت �ل�سعر �الأف�سل( �أواًل ومن ثم �الأو�مر �ملحددة لل�سعر، ويف حال �إدخال عدة �أو�مر 

بنف�س �ل�سعر، يتم تنفيذها �أواًل باأول ح�سب توقيت �الإدخال .ويقوم نظام تد�ول بتوزيع نطاق �سامل من �ملعلومات عرب قنو�ت خمتلفة �أبرزها موقع تد�ول على 

�الإنرتنت و�لر�بط �الإلكرتوين ملعلومات تد�ول �لذي يوفر بيانات �ل�سوق ب�سكل فوري لوكاالت تزويد �ملعلومات مثل »رويرتز«. 

�لقر�ر�ت  �أن نقل ملكية �الأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ �ل�سفقة. ويجب على �مل�سدرين �الإف�ساح عن جميع  �أي  �ليوم،  �آنيًا خالل  ت�سوية �ل�سفقات  تتم 

و�ملعلومات �ملهمة بالن�سبة �إىل �جلمهور عرب نظام »تد�ول« ، ويتوىل نظام تد�ول م�سوؤولية مر�قبة �ل�سوق، ب�سفته �الآلية �لتي يعمل من خاللها �ل�سوق، بهدف 

�سمان عد�لة �لتد�ول و�ن�سياب عمليات �لتد�ول يف �الأ�سهم.

12. 15 �لت�سجيل يف �الأ�سهم �ل�سعودية

مت تقدمي طلب لدى هيئة �ل�سوق �ملالية لت�سجيل و�إدر�ج �أ�سهم حقوق �الأولوّية يف �لقائمة �لر�سمية ل�سوق �الأ�سهم �ل�سعودية  .ومن �ملتوقع �عتماد �لت�سجيل 

وبدء تد�ول �أ�سهم حقوق �الأولوّية يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية بعد �النتهاء من عملية �لتخ�سي�س �لنهائي الأ�سهم حقوق �الأولوّية. �سوف يعلن عن ذلك يف 

موقع تد�ول �اللكرتوين يف حينه. وتعترب �لتو�ريخ و�ملو�عيد �ملذكورة يف هذه �لن�سرة تو�ريخ ومو�عيد مبدئية فقط، وميكن تغيريها �أو متديدها مبو�فقة هيئة 

�ل�سوق �ملالية.

وعلى �لرغم من �أن �الأ�سهم �لقائمة م�سجلة يف �لقائمة �لر�سمية ومدرجة �أ�سهمها يف �ل�سوق �ملالية »تد�ول«، �إال �أنه ال ميكن �لتد�ول يف �الأ�سهم �جلديدة �إال 

بعد �عتماد تخ�سي�س �الأ�سهم للم�ساهمني �ملوؤهلني و�مل�ستثمرين و�إيد�عها يف ح�ساباتهم يف تد�ول. ويحظر حظرً� تامًا �لتد�ول يف هذه �الأ�سهم �جلديدة قبل 

�عتماد عملية �لتخ�سي�س.

ويتحمل �مل�ساهمون �ملكتتبون �لذين يتعاملون يف ن�ساطات �لتد�ول �ملحظورة هذه �مل�سئولية �لكاملة عنها، ولن تتحمل �ل�سركة �أية م�سئولية قانونية يف هذه 

�حلالة.
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ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

16.   �مل�ستند�ت �ملتاحة للمعاينة

�أدناه متاحة للمعاينة يف �ملركز �لرئي�س لل�سركة مبدينة �لريا�س، طريق خري�س، حي �مللز، وذلك خالل �ساعات �لعمل  �سوف تكون �مل�ستند�ت �ملو�سحة 

�لر�سمية من �لثامنة و�لن�سف �سباحا وحتى �خلام�سة و�لن�سف م�ساء،  �ل�سبت �ىل �الأربعاء قبل �أ�سبوع من بد�ية �الكتتاب و�أثناء فرتة �الكتتاب:

   �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة.

   �سهادة �ل�سجل �لتجاري �مل�سدقة.

   قر�ر �جلمعية �لعامة غري �لعادية باملو�فقة على زيادة ر�أ�س �ملال.

   �لقو�ئم �ملالية �ملر�جعة للفرتة من 23 يونيو 2007م وحتى 31 دي�سمرب 2009م مبا يف ذلك �الإي�ساحات �ملرفقة بها.

   مو�فقة خطية من كل من �مل�ست�سار �ملايل ومدير �الكتتاب، و�مل�ست�سار �لقانوين، و�ملحا�سب �لقانوين، ومتعهد �لتغطية على ت�سمني �أ�سمائهم 

و�سعار�تهم و�أية �إفاد�ت قامو� بتقدميها يف ن�سرة �الإ�سد�ر.

   تقرير �لتقييم �ملايل لل�سركة �سامال �خلطط �مل�ستقبلية.

    ن�سخ من �لعقود و�التفاقيات �ملهمة �مل�سار �إليها يف ق�سم »�ملعلومات �لقانونية«.

   مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد علي زيادة ر��س �ملال

   تقارير در��سة �ل�سوق
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ملحق )1(

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين

�سركة م�ساهمة �سعودية

�لقو�ئم �ملالية

لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

مع تقرير مر�جعي �حل�سابات
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ملحق )1(

تقرير مر�جعي �حل�سابات

�إىل م�ساهمي �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

نطاق املراجعة

لقد ر�جعنا قائمة �ملركز �ملايل �ملرفقة لل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين )�سركة م�ساهمة �سعودية( )»�ل�سركة«( كما يف 31 دي�سمرب 2009م 

�لتاأمني و�لتدفقات  �لتاأمني وعمليات �مل�ساهمني و�لدخل �ل�سامل للم�ساهمني و�لتغري�ت يف حقوق �مل�ساهمني و�لتدفقات �لنقدية لعمليات  وقو�ئم عمليات 

�لنقدية لعمليات �مل�ساهمني لل�سنة �ملنتهية يف ذلك �لتاريخ و�الإي�ساحات �ملعتربة جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية من م�سوؤولية �إد�رة �ل�سركة. وقد مت �إعد�دها 

وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية ولن�س �ملادة 123 من نظام �ل�سركات �ل�سعودي وقدمت لنا مع كافة �ملعلومات و�لتو�سيحات �لتي طلبناها. �إن م�سوؤوليتنا 

هي �إبد�ء ر�أي حول هذه �لقو�ئم �ملالية ��ستنادً� �إىل �أعمال �ملر�جعة �لتي قمنا بها. متت مر�جعتنا وفقًا ملعايري �ملر�جعة �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية 

�أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال �ملر�جعة للح�سول على قناعة معقولة باأن �لقو�ئم �ملالية خالية من �الأخطاء �جلوهرية. ت�ستمل  �ل�سعودية و�لتي تتطلب 

�إجر�ء�ت �ملر�جعة على فح�س �الأدلة، على �أ�سا�س �لعينة، �ملوؤيدة للمبالغ و�الإف�ساحات �لتي تت�سمنها �لقو�ئم �ملالية. كما ت�سمل على تقييم �ملبادئ �ملحا�سبية 

�ملتبعة و�لتقدير�ت �لهامة �ملطبقة من قبل �الإد�رة وتقييم �لعر�س �لعام للقو�ئم �ملالية. باعتقادنا �أن مر�جعتنا توفر درجة معقولة من �لقناعة متكننا من 

�إبد�ء ر�أينا حول �لقو�ئم �ملالية.

راأي مطلق:

يف ر�أينا، �إن �لقو�ئم �ملالية ككل:

1- تظهر بعدل، من كافة �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �ملايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2009م ونتائج �أعمالها وتدفقاتها �لنقدية لل�سنة �ملنتهية   

      يف ذلك �لتاريخ، وفقًا للمعايري �ملالية �لدولية. 

2- تتفق مع متطلبات نظام �ل�سركات و�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة يف ما يتعلق باإعد�د وعر�س �لقو�ئم �ملالية.

لفت اإنتباه:

�لعربية  �ململكة  يف  عليها  �ملتعارف  �ملحا�سبة  ملعايري  وفقًا  ولي�س  �لدولية  �ملالية  �لتقارير  ملعايري  وفقًا  �إعد�دها  مت  �ملالية  �لقو�ئم  هذه  باأن  �النتباه  نلفت 

�ل�سعودية.

�إبر�هيم �أحمد �لب�سام

حما�سب قانوين - ترخي�س رقم 337

طارق �ل�سدحان

حما�سب قانوين

 قيد �سجل �ملحا�سبني �لقانونيني )352(

�لتاريخ 2 ربيع �الأول 1431 هـ

�ملو�فق 16 فرب�ير 2010م

�لب�سام

حما�سبون قانونيون و��ست�ساريون

�س ب 69658

�لريا�س 11557

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان

�س ب 92876

�لريا�س 11663

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
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قائمة �ملركز �ملايل

�إي�ساح
31 دي�سمرب 2009

ريال �سعودي

31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي

موجودات عمليات التاأمني

76.136.2767.016.114�أثاث ومعد�ت مكتبية 

829.464.8341.196.374ح�سة معيدي �لتاأمني من مطالبات حتت �لت�سوية

107.158.18850.068.631ح�سة معيدي �لتاأمني من �أق�ساط غري �ملكت�سبة 

95.011.713632.839تكاليف �إ�ستحو�ذ وثائق موؤجلة

24.873.12125.337.634م�ستحق من عمليات �مل�ساهمني

-33.460.107 10�إ�ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت 

147.092.52458.687.080 12�أق�ساط تاأمني م�ستحقة، �سايف

2.658.6301.149.167 11مدفوعات مقدمًا وموجود�ت �أخرى

16.100.1393.923.431 13نقدية و�سبه نقدية 

371.955.532148.011.270اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

موجودات عمليات امل�ساهمني

1410.076.02510.053.040وديعة نظامية

800.000-مدفوعات مقدمًا على �الإ�ستثمار�ت

1512.021.59114.164.997�إ�ستثمار�ت

11168.627144.047مدفوعات مقدمًا وموجود�ت �أخرى

1615.593.7599.545.361م�ستحق من �سركة حليفة

1333.602.05956.621.236نقدية و�سبه نقدية 

71.462.06191.328.681اإجمايل موجودات عمليات امل�ساهمني

443.417.593239.339.951اإجمايل موجودات عمليات التاأمني وموجودات امل�ساهمني

مطلوبات عمليات التاأمني 

171.732.560511.271مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

18156.155.87058.374.364�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة

-1933.833.742�إحتياطي ح�سابي

846.027.4571.663.076مطالبات حتت �لت�سوية

201.731.863736.891دخل عموالت غري مكت�سبة

84.328.00849.304.621ذمم معيدي �لتاأمني

2118.201.8487.476.863م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1629.944.18429.944.184م�ستحق �ىل �سركة حليفة

371.955.532148.011.270اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

24.873.12125.337.634مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات �لتاأمني

213.322.85553.040م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

22491.73250.825زكاة م�ستحقة 

28.687.70825.441.499اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

23100.000.000100.000.000ر�أ�س �ملال

)34.224.179()57.083.147(خ�سائر مرت�كمة

 111.361)142.500(�إحتياطي �لقيمة �لعادلة

42.774.35365.887.182اإجمايل حقوق امل�ساهمني

71.462.06191.328.681اإجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

239.339.951    443.417.593 اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني، ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

15 )�أ(
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قائمة عمليات �لتاأمني 

�إي�ساح

لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2009

ريال �سعودي

للفرتة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي

77.908.114 337.831.422   26  �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة  

)65.937.744()189.395.489(�أق�ساط �إعادة �لتاأمني �مل�سندة 

 11.970.370 148.435.933�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

)58.374.364()48.299.677(   26�لتغري�ت يف �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة

 50.068.631 27.208.847ح�سة معيدي �لتاأمني من �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 

)8.305.733()21.090.830(�سايف التغري يف الأق�ساط غري املكت�سبة 

 3.664.637 127.345.103   26�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

214.344 13.062.609عموالت مكت�سبة خالل �ل�سنة/ �لفرتة 

- 3.255.659�أرباح غري حمققة عن �إ�ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت، �سايف

- 543.207ر�سوم و�إير�د�ت �أخرى

 3.878.981 144.206.578اإجمايل الإيرادات 

)439.300() 119.838.156(�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة    

 329.475 52.258.255ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة 

)109.825() 67.579.901(�سايف املطالبات املدفوعة 

)1.663.076()12.085.342(�لتغري�ت يف �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية

 1.196.374 6.172.134�لتغري�ت يف ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

)466.702() 5.913.208(�سايف املطالبات حتت الت�سوية

)576.527() 73.493.109(�سايف املطالبات املتكبدة 

-) 15.078.063(�لتغري يف �الإحتياطي �حل�سابي

)318.704() 11.180.575( 9 م�ساريف عموالت �ملطفاأة خالل �ل�سنة/�لفرتة

)389.541()1.689.158(   27�أتعاب فح�س و�إ�سر�ف

)27.931.843()61.847.490(م�ساريف عمومية و�إد�رية

)29.216.615()163.288.395(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف

)25.337.634()19.081.817(�سايف عجز ال�سنة/الفرتة

 25.337.634 19.081.817�سايف العجز املحول اإىل قائمة عمليات امل�ساهمني

--�سايف نتيجة ال�سنة/الفرتة
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قائمة عمليات �مل�ساهمني 

�إي�ساح
31 دي�سمرب 2009

ريال �سعودي

31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي

  2.743.302 257.210�إير�د�ت عموالت

  - 303.160�أرباح من بيع �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع

 )34.905( )43.636(�إطفاء �لعالوة على �إ�ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �الإ�ستحقاق

  2.708.397 516.734اإجمايل الإيرادات  

 )25.337.634( )19.081.817(�سايف �لعجز �ملحول من قائمة نتائج عمليات �لتاأمني 

 )319.506( )3.852.978(  27 م�ساريف عمومية و�إد�رية

 )10.504.494( -م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س، �سايف

 )33.453.237( )22.418.061(�سايف خ�سارة ال�سنة/ الفرتة  

 )3.35( )2.24(  29 خ�سارة �ل�سهم �الأ�سا�سية 

قائمة �لدخل �ل�ساملة للم�ساهمني 

31 دي�سمرب 2009

ريال �سعودي

31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي

 )33.453.237( )22.418.061(�سايف خ�سارة �ل�سنة/�لفرتة

 111.361 49.299�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة الإ�ستثمار�ت متاحة للبيع، �سايف

 )33.341.876( )22.368.762(اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة لل�سنة/ الفرتة  
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قائمة �لتغري�ت يف حقوق للم�ساهمني

ر�أ�س �ملال

ريال �سعودي

�خل�سائر �ملرت�كمة

ريال �سعودي

�إحتياطي �لقيمة 

�لعادلة ريال �سعودي

�الإجمايل

ريال �سعودي

100.000.000 - -100.000.000ر�أ�س �ملال

)33.453.237( -)33.453.237( -�سايف خ�سارة �لفرتة 

�لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة الإ�ستثمار�ت

 متاحة للبيع
- -111.361111.361

)770.942(-)770.942( -خم�س�س �لزكاة

111.36165.887.182)34.224.179(100.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008

ر�أ�س �ملال

ريال �سعودي

�خل�سائر �ملرت�كمة

ريال �سعودي

�إحتياطي �لقيمة 

�لعادلة ريال �سعودي

�الإجمايل

ريال �سعودي

111.36165.887.182)34.224.179(100.000.000الر�سيد كما يف 1 يناير 2009

)22.418.061( -)22.418.061(-�سايف خ�سارة لل�سنة

التغريات يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات

 متاحة للبيع
 --49.29949.299

�سايف التغري يف القيمة العادلة املحولة

اإىل قائمة عمليات امل�ساهمني
- -)303.160()303.160(

)440.907(-)440.907( -خم�س�س الزكاة

42.774.353)142.500()57.083.147(100.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008
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قائمة �لتدفقات �لنقدية لعمليات �لتاأمني  

�إي�ساح

لل�سنة �ملنتهية يف 

31 دي�سمرب 2009

ريال �سعودي

     للفرتة من 23 يونيو 2007

    �إىل 31 دي�سمرب 2008

    ريال �سعودي

الأن�سطة الت�سغيلية

--�سايف نتيجة ال�سنة/ الفرتة

�لتعديالت لـ:

-)19.081.817(�لعجز �ملحول �إىل عمليات �مل�ساهمني

3.167.449 2.851.635�إ�ستهالك

511.271 1.221.289مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

)15.008.893(3.678.720

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)632.839()4.378.874(تكاليف �إ�ستحو�ذ وثائق موؤجلة

)58.687.080()88.405.444(�أق�ساط تاأمني م�ستحقة، �سايف

)25.337.634(19.546.330م�ستحق من عمليات �مل�ساهمني

-)33.460.107(�إ�ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت

)1.149.167()1.509.463(مدفوعات مقدمًا وموجود�ت �أخرى

40.691.9498.305.733�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة، �سايف

-33.833.742�إحتياطي ح�سابي

466.702 16.095.921مطالبات حتت �لت�سوية، �سايف

736.891 994.972دخل عموالت غري مكت�سبة

35.023.38749.304.621ذمم معيدي �لتاأمني

10.724.9857.476.863م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

)15.837.190( 14.148.505�سايف النقدية من )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)10.183.563()1.971.797(�سر�ء �أثاث ومعد�ت مكتبية 

)10.183.563()1.971.797(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

 29.944.184-م�ستحق �إىل �سركة حليفة

 29.944.184-�سايف النقدية من الأن�سطة التمويلية

 3.923.431 12.176.708�سايف التغريات يف النقدية و�سبه النقدية

- 3.923.431النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة/الفرتة

 3.923.431 1316.100.139النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة/الفرتة
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قائمة �لتدفقات �لنقدية لعمليات �مل�ساهمني

لل�سنة �ملنتهية يف

31 دي�سمرب 2009

ريال �سعودي 

       للفرتة من 23 يونيو 2007

     �إىل 31 دي�سمرب 2008

     ريال �سعودي

الأن�سطة الت�سغيلية

)33.453.237()22.418.061(�سايف خ�سارة لل�سنة/للفرتة

�لتعديالت لـ:

-19.081.817�لعجز �ملحول من عمليات �لتاأمني

-)303.160(�أرباح حمققة من بيع �إ�ستثمار�ت

 43.63634.905�إطفاء �لعالوة على �إ�ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �الإ�ستحقاق

)3.595.768()33.418.332(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)10.053.040()22.985(    وديعة نظامية 

)144.047()24.580(مدفوعات مقدمًا وموجود�ت �أخرى

25.337.634)19.546.330(م�ستحق �إىل عمليات �لتاأمني

53.040 3.269.815م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

)18.224.745()19.919.848(�لنقدية �مل�ستخدمة يف �لعمليات

)720.117(-          �لزكاة �ملدفوعة خالل �ل�سنة/�لفرتة

)18.994.862()19.919.848(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية

تعترب �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 34 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.

الأن�سطة ال�ستثمارية

)12.810.000()9.354.091(�سر�ء �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع

-10.303.160�لعائد من بيع �إ�ستثمار�ت متاحة للبيع

)2.078.541(-�سر�ء ��ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �الإ�ستحقاق  

-2.000.000�لعائد من بيع �إ�ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �الإ�ستحقاق

)14.888.541(2.949.069�سايف النقدية من )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

 100.000.000-ر�أ�س �ملال 

)9.545.361()6.048.398(م�ستحق من �سركة حليفة

 90.454.639)6.048.398(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( من الأن�سطة التمويلية

 56.621.236)23.019.177(�سايف التغريات يف النقدية و�سبه النقدية

- 56.621.236النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة/الفرتة

 56.621.236 33.602.059النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة/الفرتة

معلومات اإ�سافية - غري نقدية 

111.361)253.861(�سايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة الإ�ستثمار�ت متاحة للبيع 

اأنطوان عي�سى

�لرئي�س �لتنفيذي

اأمين حجازي

�ملدير �ملايل �لتنفيذي
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التنظيم والأن�سطة الرئي�سية  .1

�ل�سعودية مبوجب �ل�سجل �لتجاري رقم  �لتعاوين )�ل�سركة( - �سركة م�ساهمة �سعودية - م�سجلة يف �ململكة �لعربية  للتاأمني  �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية 

1010235601 بتاريخ 26 جمادي �لثاين 1428هـ )�ملو�فق 12 يوليو 2007م(. تعمل �ل�سركة من خالل 7 فروع باململكة �لعربية �ل�سعودية. بلغ عدد موظفي 

�ل�سركة 345 موظفًا كما يف 31 دي�سمرب 2009م. 

يقع �ملركز �لرئي�سي لل�سركة يف �لريا�س باململكة �لعربية �ل�سعودية وعنو�نه كالتايل:

مبنى �ل�سفوة �لتجاري - �س.ب 3540 - �لريا�س 11481 - �ململكة �لعربية �ل�سعودية

تتمثل �أهد�ف �ل�سركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�الأن�سطة �ملرتبطة بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. مت �إدر�ج �ل�سركة يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية 

يف 9 رجب 1428هـ �ملو�فق 23 يوليو 2007م.

وخالل عام 2009، قررت �ل�سركة تعديل �إ�سمها من »�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين« �إىل »�سركة �أليانز �ل�سعودي �لفرن�سي للتاأمني �لتعاوين«. 

�إن �الإجر�ء�ت �لنظامية �ملتعلقة باإثبات تغيري �إ�سم �ل�سركة ال تز�ل جارية.

وفقًا للنظام �الأ�سا�سي لل�سركة، بد�أت �ل�سنة �ملالية �الأوىل لل�سركة �عتبارً� من تاريخ �سدور �لقر�ر �لوز�ري باالإعالن عن تاأ�سي�س �ل�سركة و�ملوؤرخ يف 8 جمادى 

�لثاين 1428هـ )�ملو�فق 23 يونيو 2007م( و�نتهت يف  31 دي�سمرب 2008م. 

اإتفاقية �سراء املوجودات وحتويل حمفظة التاأمني والعمليات التجارية  .2

 خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب2009م، �أبرمت �ل�سركة �تفاقية �سر�ء �ملوجود�ت )�الإتفاقية(، ومبوجبها �سيتم �سر�ء �أعمال �لتاأمني و�سايف �ملوجود�ت 

)حمفظة �لتاأمني( �لعائدة لعمليات �سركة �إن�سعودي للتاأمني )�س.م.ب.م( يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية )�لعمليات( بناءً� على �لتقييم �لذى متت �ملو�فقة 

عليه من قبل موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي و�الأطر�ف �ملعنية.

)يرجى �لرجوع �إىل �إي�ساح رقم 32 ملزيد من �ملعلومات ب�ساأن �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لتي مت حتويلها(.

العمليات التجارية واملوافقة على املنتجات  .3

مت ترخي�س �ل�سركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية طبقًا للمر�سوم �مللكي رقم م/60 بتاريخ  18 رم�سان 1427هـ 

)�ملو�فق 11 �أكتوبر 2006م(، ومبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 233 بتاريخ 16 رم�سان 1427هـ )�ملو�فق 9 �أكتوبر 2006م(.

وبعد �إمتام عملية �الإكتتاب �لعام بتاريخ 26 مار�س 2007م، مت تقدمي طلب ملعايل وزير �لتجارة و�ل�سناعة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية لالإعالن عن تاأ�سي�س 

�ل�سركة. ويف 8 جمادى �لثاين 1428هـ )�ملو�فق 23 يونيو 2007م(، �أ�سدرت وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة قر�رً� باالإعالن عن تاأ�سي�س �ل�سركة.

خالل مار�س 2008م منحت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي �ل�سركة �ملو�فقة ملز�ولة ن�ساطها بعد �عتماد �ملنتجات و�إكمال �ملتطلبات �لنظامية �الأخرى.

كما �أن �ل�سركة ح�سلت على مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي يف �سبتمرب 2008م الإ�سد�ر منتجات �لتاأمني �لطبي و�لهند�سي. ويف خالل 2009م، 

وكمـا  و�الإدخـار  ومنتجات �حلمايـة  �سخ�سية  �الأمانة، حو�دث  �ل�سرقة، خيانة  �ملركبات،  مثل  �ملنتجـات  بع�س  الإ�سد�ر  �لنهائيـة  �ملو�فقة  �ل�سركـة  ��ستلمت 

��ستلمت مو�فقـة موؤقتـة على منتجـات تاأمني عام �أخرى ) حتت �آلية �مللف و�الإ�ستخد�م(. باالإ�سافة �إىل �أن �ل�سركة قد ح�سلت على مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد 

�لعربي �ل�سعودي يف نوفمرب 2009م على �إ�سد�ر منتجات �لتاأمني �مل�سريف.

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية 
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اأ�س�س الإعداد   .4

اأ�س�س القيا�س

�أعدت �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدلة با�ستثناء قيا�س �لقيمة �لعادلة للموجود�ت وللمطلوبات �ملالية �ملقتناة بالقيمة �لعادلة من خالل 

قائمة �لدخل و�الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع. 

بيان الإلتزام

.)IFRS( مت �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية

اأ�سا�س العر�س

يتطلب �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة حفظ دفاتر ح�سابية منف�سلة لكل من ح�سابات عمليات �لتاأمني وح�سابات عمليات �مل�ساهمني. يتم ت�سجيل �ملوجود�ت، 

�ملطلوبات، �الإير�د�ت و�مل�ساريف �خلا�سة بكل ن�ساط يف �لدفاتر �حل�سابية �خلا�سة بذلك �لن�ساط. ويتم توزيع �مل�ساريف �ملتعلقة بالعمليات �مل�سرتكة من 

قبل �الإد�رة ويتم �إعتمادها من �أع�ساء جمل�س �إد�رة �ل�سركة. 

عملة العر�س والن�ساط

يعترب �لريال �ل�سعودي هو عملة �لعر�س و�لن�ساط �لرئي�سية لل�سركة. مت تقريب �ملبالغ �لظاهرة يف �لقو�ئم �ملالية الأقرب ريال �سعودي، ما مل يرد خالف ذلك.

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة   .5

يف ما يلي بيانًا باأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة: 

التغري يف ال�سيا�سات املحا�سبية 

�إن �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة خالل هذه �ل�سنة متفقة مع �سيا�سات �لفرتة �ل�سابقة با�ستثناء �لتايل:

 معيار �ملحا�سبة �لدويل 1 )�ملعدل( عر�س �لقو�ئم �ملالية 

 تعديل معايري �لتقارير �ملالية �لدولية 7 �الأدو�ت �ملالية : �الإف�ساحات

 معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 8 �لقطاعات �لت�سغيلية، �لذي حل بداًل من معيار �ملحا�سبة �لدويل 14 تقارير �لقطاعات و �لذي ي�ستلزم 

   �الإف�ساح عن �ملعلومات حول �لقطاعات �لت�سغيلية لل�سركة.

�إن �عتماد هذه �ملعايري �ملعدلة �أعاله مل يكن لها �أي تاأثري جوهري على �ملركز �ملايل �أو �أد�ء �ل�سركة. لكنها �أدت �إىل �إف�ساحات �إ�سافية.

املعايري والتعديالت اجلديدة ال�سادرة وغري �سارية املفعول بعد

�إن �لتعديالت و�ملعايري �لتالية قد �أ�سدرت من قبل جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدويل ولكنها لي�ست �إلز�مية لهذه �لقو�ئم �ملالية. 

�إن �ل�سركة قد �ختارت عدم �ال�ستخد�م �ملبكر لهذه �لتعديالت و�ملعايري �ل�سادرة �جلديدة.

تاريخ �لتفعيل 1 يناير2010    تطوير  معايري �لتقارير �ملالية �لدولية  2009 – معايري خمتلفة   

تاريخ �لتفعيل 1 فرب�ير2010    تعديل على معيار �ملحا�سبة �لدويل 32 �الأدو�ت �ملالية: عر�س و ت�سنيف حقوق �الإمتياز 

تاريخ �لتفعيل 1 يوليو2010    تف�سري �لتقارير �ملالية �لدولية 19 �إطفاء �ملطالبات مع �أدو�ت �مللكية   

تاريخ �لتفعيل 1 يناير2011    معيار �ملحا�سبة �لدويل 24 �إف�ساحات �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة )تعديل 2009(  

تاريخ �لتفعيل 1 يناير2013    معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 9 �الأدو�ت �ملالية     

�إن تطبيق �ملعايري �ملذكورة �أعاله من غري �ملتوقع �أن يكون لها �أي تاأثري جوهري على �لقو�ئم �ملالية عندما ت�سبح هذه �ملعايري �سارية �ملفعول. مع ذلك، �إن 

تطبيق هذه �ملعايري �سينتج عنها تعديل يف عر�س �لقو�ئم �ملالية.
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الأثاث واملعدات املكتبية

يتم ��ستهالك و�إطفاء تكلفة �الأثاث و�ملعد�ت �ملكتبية بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى �الأعمار �ملقدرة للموجود�ت كما يلي: 

4  �سنو�ت    �أجهزة �لكمبيوتر و�ملعد�ت �ملكتبية      

4  �سنو�ت    �ل�سيار�ت       

7  �سنو�ت    �الأثاث و�لرتكيبات       

يتم مر�جعة �لقيمة �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية، ومن ثم تعديلها، �إذ� لزم �الأمر، كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت 

للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�سري �الأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل عدم �إمكانية �إ�سرتد�د قيمتها �لدفرتية. ويف حالة وجود مثل 

هذ� �لدليل، وزيادة �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �لقابلة لالإ�سرتد�د، تخف�س قيمة �الأ�سل �إىل �لقيمة �لقابلة لالإ�سرتد�د.

عقود التاأمني    

تعرف عقود �لتاأمني باأنها تلك �لعقود �لتي ت�ستمل على خماطر تاأمني هامة عند ن�ساأة �لعقد �أو تلك �لتي يكون فيها، عند ن�ساأة �لعقود، �سيناريو ي�ستمل يف 

جوهره �لتجاري على خماطر تاأمني هامة. تعتمد �أهمية خماطر �لتاأمني على كل من �حتمال وقوع حادث للجهة �ملوؤمنة وحجم �الأثر �ملحتمل �ملتعلق به.

وحال ت�سنيف �لعقد كـ »عقد تاأمني«  فاإنه يبقى كذلك طو�ل �لفرتة �ملتبقية منه حتى لو �نخف�ست خماطر �لتاأمني ب�سكل كبري خالل �لفرتة.

اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة   

يتم �إثبات �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة عند �إ�سد�ر �لوثائق. يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية الأق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة للتاأكد من وجود �نخفا�س يف قيمتها وذلك 

عندما ت�سري �الأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل عدم �إمكانية ��سرتد�د قيمتها �لدفرتية، ويتم �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س يف قائمة عمليات �لتاأمني. يتم 

�لتوقف عن �إثبات �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة عند �لوفاء مبعايري �لتوقف عن �إثبات �الأ�سول �ملالية.  

اإعادة التاأمني  

من  �مل�ستحقة  �الأر�سدة  �لتاأمني  �إعادة  موجود�ت  متثل  �أعمالها.  من  جلزء  �لتاأمني  خماطر  �إ�سناد  باإعادة  �لعادية،  �أعمالها  دورة  خالل  �ل�سركة،  تقوم 

التفاقية  وطبقًا  �لت�سوية  �ملطالبات حتت  تقدير خم�س�س  بها  يتم  �لتي  للطريقة  ب�سورة مماثلة  لالإ�سرتد�د  �لقابلة  �ملبالغ  تقدر  �لتاأمني.  �إعادة  �سركات 

�إعادة �لتاأمني. 

يتم �إجر�ء مر�جعة لالإنخفا�س يف �لقيمة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية مرة و�حدة �أو �أكرث عند وجود موؤ�سر�ت �نخفا�س يف �لقيمة خالل �لفرتة. يحدث 

�الإنخفا�س يف �لقيمة عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري �إىل عدم �إمكانية �ل�سركة ��سرتد�د �ملبالغ �لقائمة مبوجب �سروط �لعقد، وعند �إمكانية قيا�س �أثر �ملبالغ 

�لتي �ست�ستلمها �ل�سركة من معيدي �لتاأمني ب�سكل موثوق به. يتم �إثبات �خل�سارة يف قائمة عمليات �لتاأمني. �إن ترتيبات �إعادة �لتاأمني �مل�سندة ال تعفي �ل�سركة 

من �لتز�ماتها جتاه حاملي وثائق �لتاأمني. 

متثل مطلوبات �إعادة �لتاأمني �الأر�سدة �مل�ستحقة �إىل �سركات �إعادة �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �مل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك �ملتعلقة باتفاقيات �إعادة �لتاأمني 

�ملعينة. يتم �لتوقف عن �إثبات موجود�ت ومطلوبات �إعادة �لتاأمني عند ��ستنفاذ �حلقوق �لتعاقدية �أو �إنهائها �أو عند حتويل �لعقد �إىل طرف �آخر.

العمالت الأجنبية 

حتول �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �الأجنبية �إىل �لريال �ل�سعودي باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة وقت �إجر�ء �ملعامالت. ويعاد حتويل �أر�سدة �ملوجود�ت و�ملطلوبات 

�ملالية �مل�سجلة بالعمالت �الأجنبية باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة 

عمليات �مل�ساهمني.

ال�ستثمارات

يتم �الإثبات �الأويل لكافة �ال�ستثمار�ت بالقيمة �لعادلة. تطفاأ �لعالو�ت و�خل�سومات على �أ�سا�س �لعائد �لفعلي، وترحل �إىل قائمة عمليات �مل�ساهمني.

وبعد �الإثبات �الأويل لفئات �ال�ستثمار�ت �ملختلفة، حتدد قيمتها يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة �لالحقة كما هو مو�سح يف �لفقر�ت �لتالية:   

ال�ستثمارت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

�ال�ستثمار�ت �ملحتفظ بها لتغطية مطالبات �لوحد�ت �ملربوطة متثل �ال�ستثمار�ت �ملرتبطة بعقود معينة ، ملخاطر �ال�ستثمار �لتي تقع يف �لغالب مع �ساحب 

�لعقد. وتتمثل هذه �ال�ستثمار�ت يف وحد�ت �سناديق �ال�ستثمار �مل�سرتك، و�لتي تكون جاهزة للت�سويق. �ال�ستثمار�ت �ملرتبطة بعقود �لتاأمني �ملدرجة يف قائمة 

عمليات �لتاأمني، قائمة �ملركز �ملايل تكون م�سنفة كموجود�ت بالقيمة �لعادلة من خالل قائمة �لدخل. بعد �العرت�ف �الأويل، �إن هذ� �ال�ستثمار يكون مقيم 

بالقيمة �لعادلة و�لتغيري يف �لقيمة �لعادلة تكون م�سجلة يف قائمة عمليات �لتاأمني مع �لتغري يف �الإحتياطي �حل�سابي لال�ستثمار�ت �ملرتبطة بعقود �لتاأمني.
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ملحق )1(

ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

على  و�ملقدره  �الإيجابية  �لنية  ولديها  �ل�سركة  ت�ستطيع  و�لتي  ��ستحقاق حمدد  تاريخ  ولها  �ملمكن حتديدها  �أو  �لثابتة  �لدفعات  ذ�ت  �ال�ستثمار�ت  ت�سنف 

�قتنائها حتى تاريخ ��ستحقاقها كـ »��ستثمار�ت مقتناه حتى تاريخ �ال�ستحقاق«. يتم قيا�س هذه �ال�ستثمار�ت بعد �قتنائها بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة 

�لعائد �لفعلي ناق�سًا خم�س�س �النخفا�س يف �لقيمة. حت�سب �لتكلفة �ملطفاأة بعد �الأخذ بعني �العتبار �خل�سم �أو �لعالوة عند �ل�سر�ء. تدرج �أية مكا�سب �أو 

خ�سائر ناجمة عن هذه �ال�ستثمار�ت يف قائمة عمليات �مل�ساهمني وذلك عند �نتفاء �أ�سباب �إثبات تلك �ال�ستثمار�ت �أو �نخفا�س قيمتها. 

ال�ستثمارات املتاحة للبيع 

�لتي ال يتم �قتناوؤها  للبيع هي �ال�ستثمار�ت  �لعادلة. �ال�ستثمار�ت �ملتاحة  للبيع« بعد �قتنائها بالقيمة  تقا�س �ال�ستثمار�ت �مل�سنفة كـ »��ستثمار�ت متاحة 

حتى تاريخ �ال�ستحقاق. بالن�سبة لال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع، تدرج �الأرباح �أو �خل�سائر �لناجتة عن �لتغري�ت يف قيمتها �لعادلة مبا�سرًة يف قائمة �لتغري�ت 

يف حقوق �مل�ساهمني حلني بيعها �أو حت�سيلها �أو ��ستبعادها �أو �نخفا�س قيمتها، وعندئٍذ يتم �إثبات �لربح و�خل�سارة �ملرت�كمة �ملثبتة �سابقًا �سمن حقوق 

�مل�ساهمني يف قائمة عمليات �مل�ساهمني للفرتة. ت�سجل �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع و�لتي ال ميكن حتديد قيمتها �لعادلة ب�سكل موثوق به بالتكلفة �ملطفاأة ناق�سا 

�أي �إنخفا�س يف �لقيمة. 

النقدية و�سبه النقدية

يتاألف بند �لنقدية و�سبه �لنقدية من �أر�سدة �لنقد يف �ل�سندوق و�حل�سابات �جلارية لدى �لبنوك و�لود�ئع الأجل �لتي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�سهر �أو �أقل من 

تاريخ �القتناء �الأ�سلي.

املخ�س�سات    

يتم �إثبات �ملخ�س�سات عند وجود �لتز�مات )قانونية �أو تعاقدية( على �ل�سركة ناجتة عن �أحد�ث �سابقة ويكون هناك �حتمال تدفق خارج �ملنافع ل�سد�د 

�الإلتز�مات وميكن قيا�س مبلغ �الإلتز�مات ب�سكل موثوق به. 

اإختبار كفاية املطلوبات    

تقوم �ل�سركة، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، باإجر�ء تقومي للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات �لتاأمني با�ستخد�م �أف�سل �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية 

�سوء  على  كافية  موؤجلة( غري  وثائق  ��ستحو�ذ  تكاليف  )ناق�سًا  �لتاأمني  ملطلوبات  �لدفرتية  �لقيمة  باأن  �لتقومي  �أظهر  ما  و�إذ�  �لتاأمني.  لعقود  �مل�ستقبلية 

�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقدرة، فاإنه يتم �إثبات كامل �لنق�س مبا�سرة يف قائمة عمليات �لتاأمني ويجنب خم�س�س لقاء خ�سائر �ملخاطر غري �ملنتهية. 

ال تقوم �ل�سركة بخ�سم �لتز�ماتها لقاء �ملطالبات غري �مل�سددة الأنه يتوقع �سد�د معظم هذه �ملطالبات خالل �سنة و�حدة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 

الإيجار    

يتم �إثبات دفعات �الإيجار كم�ساريف يف قائمة عمليات �لتاأمني و قائمة عمليات �مل�ساهمني بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى فرتة عقد �الإيجار.

الزكاة و�سريبة الدخل

يتم جتنيب �لزكاة و�سريبة �لدخل وفقا لنظام �لزكاة و�سريبة �لدخل �ملعمول به يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. يتم �حت�ساب �لزكاة على �أ�سا�س �لوعاء �لزكوي 

للم�ساهمني �ملوؤ�س�سني و�جلمهور �لعام بينما يتم �حت�ساب �سريبة �لدخل على ح�سة �مل�ساهمني �ملوؤ�س�سني غري �ل�سعوديني يف �سايف �لدخل �ملعدل. خم�س�س 

�لزكاة و�سريبة �لدخل ميثل �ملطلوبات من �مل�ساهمني، ويحمل على �خل�سائر �ملرت�كمة �سمن قائمة حقوق �مل�ساهمني. وبالتايل، يتم تخفي�س �ملبالغ �لقابلة 

لال�سرتد�د للزكاة و�سريبة �لدخل من قبل �مل�ساهمني من �خل�سائر �ملرت�كمة.
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

املعلومات القطاعية 

�إن �لقطاع �لت�سغيلي هو جزء من �ل�سركة �لذي هو مرتبط يف �أن�سطة �أعمال و�لتي قد ينتج منها �إير�د�ت و تكبد م�ساريف مبا يف ذلك �الإير�د�ت و�مل�ساريف 

�لتي تتعلق مبعامالت مع �أي من �الأجز�ء �الأخرى لل�سركة، و�لتي نتائجها �لت�سغيلية تتم مر�جعتها ب�سكل منتظم من قبل جلان �الإد�رة التخاذ قر�ر�ت ب�ساأن 

�ل�سركة من وحد�ت عمل وذلك ح�سب  تتكون  �إد�رية،  والأغر��س  لكل قطاع.  يوجد معلومات مالية منف�سلة  �أد�ءه حيث  وتقييم  لكل قطاع  �ملوزعة  �ملو�رد 

منتجاتها وخدماتها، ولديها خم�سة قطاعات ت�سغيلية كما يلي:

�مل�سوؤولية  تغطية  �إىل  باالإ�سافة  �ل�سرقة،  �أو  حريق  حادث،  جر�ء  باملركبات  حلقت  �لتي  �الأ�سر�ر  �أو  �خل�سائر  �سد  �لتغطية  يوفر  �ملركبات  تاأمني         

              لطرف ثالث.

�الآالت  وتوقف  و�مليكانيكية،  و�الإلكرتونية  و�لكهربائية  �مليكانيكية  و�الأعمال  �الإن�ساء�ت  و�أعمال  �لبناء،  توفر خماطر عمال  و�الإلتز�مات،  �لهند�سة         

             و�ملكائن، وغريها من عمليات �لتاأمني �لتي تندرج �سمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. 

          منتجات �لرعاية �ل�سحية، تقوم بتقدمي �لتاأمني �لطبي حلملة وثائق �لتاأمني. 

          يتكون قطاع �لتاأمني �لعام �الأخر من تاأمني �ملمتلكات، �لبحري، �أمو�ل، �ئتمان و خيانة �الأمانة.

              قطاع �حلماية و�الإدخار ي�سمل جمموعة متنوعة من منتجات �الإدخار و�لتقاعد �مل�سممة لتلبية �إحتياجات �الأفر�د وكذلك �ملوؤ�س�سات و�ل�سركات �لتجارية.

�إير�د�ت  �ست�سمل  �الأخرى.  �الأطر�ف  مع  �لتعامل  �سروط  بنف�س  وتتم  �الأعمال،  �لتحويل بني قطاعات  الأ�سعار  وفقًا  تتم  فاإنها  معاملة،  �أية  يف حالة حدوث 

وم�ساريف ونتائج �لقطاع على �لتحويالت بني قطاعات �الأعمال و�لتي �سيتم حذفها على م�ستوى �لقو�ئم �ملالية لل�سركة. وقد مت �إعتماد قطاع �الأعمال فقط 

الأن كافة عمليات �ل�سركة تتم د�خل �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني 

يجنب خم�س�س ملكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، وهي و�جبة �لدفع جلميع �ملوظفني كمبلغ مقطوع طبقًا ل�سروط و�أحكام نظام �لعمل �ل�سعودي عند �إنهاء/ 

�إنتهاء عقود عملهم. يحت�سب هذ� �الإلتز�م كقيمة حالية للمز�يا �لتي ي�ستحقها �ملوظفني يف حالة تركه �لعمل يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. حت�سب مكافاأة 

نهاية �خلدمة للموظفني على �أ�سا�س رو�تب �ملوظفني �الأخرية وبدالتهم و�سنو�ت خدمتهم �ملرت�كمة كما هو مبني بال�سروط �لو�ردة يف نظام �لعمل يف �ململكة 

�لعربية �ل�سعودية. 

اإثبات الإيرادات

يتم �إثبات �الأق�ساط و�لعموالت كاإير�د عند �إ�سد�ر وثائق �لتاأمني. يتم ت�سجيل �الأق�ساط كاإير�د على فرتة تغطية �لوثائق على �أ�سا�س ن�سبي. �إن �لتغيري يف 

�الأق�ساط غري �ملكت�سبة يرحل �إىل » قائمة عمليات �لتاأمني«، على مدى فرتة �ملخاطر.

�الأق�ساط غري �ملكت�سبة هي تلك �لن�سب من �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة يف �ل�سنة و�لتي تتعلق بفرت�ت �ملخاطر بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. مت �حت�ساب �الأق�ساط 

غري �ملكت�سبة على �أ�سا�س ن�سبي، يف ما عد� �ل�سحن �لبحري. يتم تاأجيل �جلزء �ملتعلق بالفرت�ت �لالحقة كمخ�س�س �أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة. �إن �جلزء 

غري �ملكت�سب لل�سحن �لبحري ميثل �الأق�ساط �ملكتتبة خالل �الأ�سهر �لثالثة �الأخرية من �ل�سنة �ملالية.

اأق�ساط اإعادة التاأمني

تتكون �أق�ساط �إعادة �لتاأمني �ملكتتبة من �إجمايل �الأق�ساط �مل�ستحقة عن كامل �لتغطية �ملن�سو�س عليها يف �لعقود �لتي متت خالل �لفرتة، ويتم �إثباتها بتاريخ 

�إعادة �لتاأمني �لتي ن�ساأت خالل �لفرت�ت �ملحا�سبية  �أية ت�سويات ناجتة خالل �لفرتة �ملحا�سبية ب�ساأن �تفاقيات  بدء وثيقة �لتاأمني. ت�ستمل �الأق�ساط على 

�ل�سابقة. 

دخل الأتعاب على عقود التاأمني

يحمل على حاملي وثائق �لتاأمني خدمات �إد�رة وثائق �لتاأمني، و�الإلغاء�ت و�أتعاب �لعقود �الأخرى. يتم �إثبات هذه �الأتعاب كاإير�د�ت على مدى �لفرتة �لتي 

تقدم فيها �خلدمات �ملعنية. و�إذ� كانت �الأتعاب تتعلق بخدمات تقدم يف فرت�ت م�ستقبلية، فاإنه يتم تاأجيلها و�إثباتها على مدى �لفرت�ت �مل�ستقبلية. 

اإيرادات ال�ستثمار - ا�ستثمارات متاحة للبيع

يتم �إثبات �إير�د�ت �لعموالت على �ال�ستثمار�ت على �أ�سا�س �لفرتة �لزمنية حيث �أن �لربح / �خل�سارة من بيع ��ستثمار�ت متاحة للبيع  يتم �إثباته يف قائمة 

عمليات �مل�ساهمني.

اإيرادات ال�ستثمار - ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

يتم �إثبات �إير�د�ت ��ستثمار�ت حمتفظ بها حتى تاريخ �ال�ستحقاق على �أ�سا�س �لفرتة �لزمنية مع �الأخذ يف عني �الإعتبار �لعائد �لفعلي على �ال�ستثمار�ت.
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 الربامج التحفيزية املح�سوبة على اأ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقداً

�لعادلة  بالقيمة  �ملتكبدة  و�اللتز�مات  �مل�سرت�ة  بقيا�س �خلدمات  �ل�سركة  تقوم  نقدً�،  �مل�سددة  �الأ�سهم  �أ�سا�س  على  �ملح�سوبة  �لتحفيزية  للرب�مج  بالن�سبة 

لاللتز�م. وحلني �سد�د �اللتز�م، تقوم �ل�سركة باإعادة قيا�س �لقيمة �لعادلة لالإلتز�م بتاريخ �إعد�د كل مركز مايل و فى تاريخ �ل�سد�د، يتم �إدر�ج �لتغري�ت 

يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة عمليات �مل�ساهمني للفرتة.

املطالبات

تتكون �ملطالبات من �ملبالغ �مل�ستحقة �إىل حاملي وثائق �لتاأمني وجهات �أخرى و �مل�ساريف �ملتعلقة بها، بعد خ�سم �خلردة و�الإ�سرتد�د�ت، وحتمل على قائمة 

عمليات �لتاأمني عند تكبدها. ي�ستمل �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية على �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للمبالغ �مل�ستحقة �ملتعلقة باملطالبات �ملبلغ عنها لل�سركة 

و�لغري مبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

باملمتلكات.  �ملتعلقة  �ملطالبات  بتقدير  �مل�ستقلة  بت�سوية �خل�سائر  �ل�سركة  وتقوم  �ل�سابقة.  �أ�سا�س �خلربة  على  �ملطالبات  بتقدير خم�س�س  �ل�سركة  تقوم 

�إ�سافة �إىل ذلك، جتنب خم�س�سات، وفقًا لتقدير�ت �الإد�رة وخربتها �ل�سابقة، لقاء �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها باالإ�سافة �إىل �لتكلفة لت�سديد 

�لفرتة  �ملجنبة يف  و�ملخ�س�سات  و�ل�سد�د  �ملايل  �ملركز  قائمة  بتاريخ  �ملخ�س�سات  �لفرق بني  يدرج  �ملايل.  �ملركز  قائمة  بتاريخ  �لت�سوية  �ملطالبات حتت 

�لالحقة يف ح�ساب �لتاأمني لتلك �لفرتة. 

تكاليف ا�ستحواذ وثائق موؤجلة

يتم تاأجيل �لعموالت و�لتكاليف �ملبا�سرة �الأخرى �ملتعلقة باحل�سول على عقود جديدة �أو �إ�سد�ر عقود �لتاأمني بالقدر �لذي تكون فيه هذه �لتكاليف قابلة لال�سرتد�د 

من �الأق�ساط �مل�ستقبلية. يتم �إثبات كافة تكاليف �الإكتتاب �الأخرى كم�سروف عند تكبدها. وبعد �الإثبات �الأويل لها، يتم �إطفاء هذه �لتكاليف بطريقة �لق�سط �لثابت 

على مدى فرتة �الأق�ساط �مل�ستقبلية �ملتوقعة. يقيد �الإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني. يتم �حت�ساب �لتغري�ت يف �لعمر �الإنتاجي �أو �لطريقة �ملتوقعة ال�ستنفاذ �ملنافع 

�القت�سادية �مل�ستقبلية �لتي تت�سمنها هذه �الأ�سول وذلك بتعديل فرتة �الإطفاء، ويتم �عتبار ذلك كتغري يف �لتقدير�ت �ملحا�سبية. 

يتم �إجر�ء مر�جعة للتاأكد من حدوث �نخفا�س يف �لقيمة، وذلك بتاريخ �إعد�د كل مركز مايل مرة و�حدة �أو �أكرث، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذ� 

�النخفا�س. ويف �حلاالت �لتي تقل فيها �ملبالغ �لقابلة لال�سرتد�د عن �لقيمة �لدفرتية، يتم �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س يف قائمة عمليات �لتاأمني. كما توؤخذ 

تكاليف ��ستحو�ذ وثائق موؤجلة بعني �الإعتبار عند �إجر�ء �ختبار كفاية �ملطلوبات لكل فرتة يتم فيها �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. 

الحتياطي احل�سابي

يتم �حت�ساب �الحتياطي �حل�سابي على �أ�سا�س طريقة متعلقة بتقييم �ملتوقع �الإكتو�ري �خلارجي من خالل �إ�ستخد�م �الأ�سعار �حلالية  لوحد�ت �ل�سندوق.

القيمة العادلة 

حتدد �لقيمة �لعادلة ملوجود�ت مالية متد�ولة يف �أ�سو�ق مالية منتظمة بالرجوع �إىل �أ�سعار �ل�سر�ء �ملدرجة يف �ل�سوق للموجود�ت و�أ�سعار �لعر�س للمطلوبات 

يف تاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. يف حال عدم وجود �أ�سعار �سوقية مدرجة، ميكن �لرجوع �أي�سا �إىل �أ�سعار معرو�سة من قبل �لو�سطاء.

بالن�سبة للموجود�ت �ملالية �لتي ال يوجد لها �سوق ن�سط، يتم حتديد �لقيمة �لعادلة باإ�ستخد�م تقنيات �لتقييم. تت�سمن هذه �لتقنيات ��ستخد�م معامالت 

متت موؤخر� مبوجب �سروط جتارية عادية، وبالرجوع �إىل �لقيمة �ل�سوقية �حلالية الأدو�ت �أخرى مماثلة �إىل درجة كبرية و / �أو حتليل �لتدفقات �لنقدية 

�ملخ�سومة. بالن�سبة لتقنيات �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة، فاإن �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقدرة تكون بناًء على �أف�سل تقدير�ت لالإد�رة وب�سعر �خل�سم 

�مل�ستخدم يف �ل�سوق ملوجود�ت مماثلة. 

الإنخفا�س يف قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها  

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، �إجر�ء تقومي للتاأكد من وجود �أي دليل مو�سوعي على �نخفا�س قيمة �أي �أ�سل مايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية. 

ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل، يتم �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س يف �لقيمة يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني. يحدد �النخفا�س يف �لقيمة 

على �لنحو �لتايل: 

       بالن�سبة للموجود�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة، يحدد �النخفا�س يف �لقيمة على �أ�سا�س �النخفا�س يف �لقيمة �لعادلة. 

         بالن�سبة للموجود�ت �ملدرجة بالتكلفة، ميثل �النخفــا�س يف �لقيـمة �لفـرق بني �لقيمة �لدفتـرية و�لقيـمة �حلـالية للتدفقـات �لنقديـة �مل�ستقبليـة �ملخ�سومـة 

          على �أ�سا�س معدل �لعائد �ل�سائد يف �ل�سوق حاليًا الأ�سل مايل مماثل. 

         بالن�سبة للموجود�ت �ملدرجة بالتكلفة �ملطفاأة، يحدد �النخفا�س يف �لقيمة على �أ�سا�س �لتدفقات �لنقديــة �ملــقدرة �ملخ�سومــة على �أ�ســا�س معدل �لعمولــة 

         �لفعلي �الأ�سلي. 
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

التوقف عن اإثبات الأدوات املالية   

يتم �لتوقف عن �إثبات �أي �أد�ة مالية عند �لتوقف عن ممار�سة �ل�سيطرة على �حلقوق �لتعاقدية �لتي تتكون منها ويتم ذلك عادًة عند بيعها، �أو عند �نتقال 

�لتدفقات �لنقدية �ملتعلقة بها �إىل جهة �أخرى م�ستقلة.  

مقا�سة    

تتم مقا�سة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ويدرج �سايف �ملبلغ يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نيه لدى �ل�سركة 

لت�سوية �ملوجود�ت و�ملطلوبات على �أ�سا�س �ل�سايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�سديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ال يتم مقا�سة �الإير�د�ت و�مل�ساريف يف قائمة عمليات 

�مل�ساهمني و قائمة عمليات �لتاأمني ما مل يكن ذلك مطلوبًا �أو م�سموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�سبة �أو تف�سري�تها.

حما�سبة تاريخ التداول    

يتم �إثبات �أو �لتوقف عن �إثبات كافة �لعمليات �العتيادية �ملتعلقة ب�سر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي تلتزم به �ل�سركة ب�سر�ء �أو 

بيع �ملوجود�ت(. تتطلب �لعمليات �الإعتيادية �ملتعلقة ب�سر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية �أن يتم �سد�د �ملوجود�ت خالل فرتة زمنية تن�س عليها �الأنظمة �أو تلك 

�ملتعارف عليها يف �ل�سوق.

التقديرات والفرتا�سات املحا�سبية الهامة  .6

�إجر�ء �لتقدير�ت و�الفرت��سات �لتي قد توؤثر على مبالغ �الإير�د�ت و�مل�ساريف و�ملوجود�ت و�ملطلوبات �مل�سجلة  �إعد�د �لقو�ئم �ملالية من �الإد�رة  يتطلب 

و�الإف�ساح عن �ملطلوبات �ملحتملة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. ومع ذلك �إن عدم �لتاأكد من هذه �لتقدير�ت و�الفرت��سات ميكن �أن يوؤدي �إىل تعديل جوهري 

يف �مل�ستقبل على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �أو �ملطلوبات. 

فيما يلي �الفرت��سات �الأ�سا�سية �ملتعلقة بعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت �الأ�سا�سية �مل�ستقبلية و�الأخرى بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي ميكن �أن توؤدي �إىل �إجر�ء 

تعديل جوهري على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�سنة �ملالية �لقادمة كما �سوف يناق�س �أدناه. 

اإنخفا�س ال�ستثمارات 

تقوم �ل�سركة باإعتبار �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع باأنها منخف�سة �لقيمة وذلك عند وجود �إنخفا�س جوهري �أو م�ستمر يف �لقيمة �لعادلة دون �لتكلفة، �أو عند 

وجود دليل مو�سوعي على وجود مثل هذ� �النخفا�س. يتطلب حتديد �النخفا�س »�جلوهري« و »�مل�ستمر« �إجر�ء تقدير�ت هامة. �إ�سافة �إىل ذلك، تقوم �ل�سركة 

بتقومي عو�مل �أخرى ت�ستمل على �لتغري �لعادي يف �أ�سعار �الأ�سهم �ملتد�ولة و�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية وعو�مل خ�سم �الأ�سهم غري �ملتد�ولة، �إن وجدت. 

اإحتياطي فني عمليات التاأمني  

يعترب تقدير �اللتز�مات �لنهائية �لناجتة عن �ملطالبات �ملقدمة مبوجب عقود �لتاأمني وعقود �حلماية و�الدخار من �أهم �لتقدير�ت �ملحا�سبية �لتي تقوم بها 

�ل�سركة. هناك �لعديد من م�سادر عدم �لتاأكد �لتي يجب �أخذها بعني �العتبار عند تقدير �اللتز�مات �لتي يتعني على �ل�سركة دفعها مبوجب هذه �ملطالبات. 

يعترب خم�س�س �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها تقديرً� للمطالبات �لتي يتوقع �الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل ب�ساأن �حلادث �ملوؤمن عليه �لذي 

وقع قبل تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �إن �لطرق �لفنية �ملتبعة من قبل �الإد�رة يف تقدير تكلفة �ملطالبات �ملبلغ عنها وكذلك �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها 

تتمثل يف �تباع نف�س طرق �سد�د �ملطالبات �ل�سابقة عند �لتنبوؤ بطرق �سد�د �ملطالبات �مل�ستقبلية. 

يتم �حت�ساب �الحتياطي �حل�سابي على �أ�سا�س طريقة متعلقة بالتقييم �ملتوقع من قبل �الإكتو�ري �خلارجي من خالل �إ�ستخد�م �الأ�سعار �حلالية لوحد�ت 

�ل�سندوق.

تقدر �ملطالبات �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده. تقوم �ل�سركة بت�سوية �ملخاطر �مل�ستقلة بتقدير �ملطالبات 

�ملتعلقة باملمتلكات، �لهند�سة و�ملطالبات �لكبرية. تقوم �الإد�رة مبر�جعة �ملخ�س�سات �ملتعلقة باملطالبات �ملتكبدة، و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها، على 

�أ�سا�س ف�سلي. 
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القيمة العادلة لالأدوات املالية

�إن �لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مبوجبها تبادل موجود�ت ما �أو �سد�د مطلوبات ما بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وب�سروط تعامل عادل.

�إن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ال تختلف كثريً� عن قيمتها �لدفرتية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 

ت�ستخدم �ل�سركة �مل�ستويات �لتالية لتحديد �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية و�الإف�ساح عنها :

�الأ�سعار �ملتد�ولة يف �سوق ن�سط لنف�س �الأد�ة ) �أي بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري ( . �مل�ستوى �الأول : 

�الأ�سعار �ملتد�ولة يف �سوق ن�سط ملوجود�ت ومطلوبات مماثلة �أو �أي �أ�ساليب تقييم �أخرى حيث يتم �إدخــال كــافــة �لبــيانات �لهامـة  �مل�ستوى �لثاين : 

                                        على �أ�سا�س معلومات �ل�سوق .

�أ�ساليب �لتقييم �لتي ال يتم �إدخال �لبيانات �لهامة لها على �أ�سا�س معلومات �ل�سوق . �مل�ستوى �لثالث : 

خ�سائر الإنخفا�س يف الذمم املدينة

تقوم �ل�سركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب هامة مبفردها، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �سمن جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية �لتي لها خ�سائ�س 

�ئتمان مماثلة وذلك للتاأكد من وجود �نخفا�س يف قيمتها. �إن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود �نخفا�س يف قيمتها و�لتي يتم 

ب�ساأنها �إثبات �أو �إ�ستمر�ر �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س ال يتم �إدر�جها عند مر�جعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود �نخفا�س يف قيمتها. 

تتطلب مر�جعة �النخفا�س يف �لقيمة هذه �إجر�ء �الأحكام و�لتقدير�ت. والإجر�ء ذلك، تقوم �ل�سركة بتقومي خ�سائ�س �الئتمان �لتي تاأخذ بعني �العتبار 

حاالت �الإخفاق �ل�سابقة و�لتي تعترب موؤ�سرً� على �لقدرة على �سد�د كافة �ملبالغ �مل�ستحقة طبقًا لل�سروط �لتعاقدية. 

تكاليف ا�ستحواذ وثائق موؤجلة

تقيد بع�س تكاليف �الإكتتاب �ملتعلقة ببيع وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف ��ستحو�ذ وثائق موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة تغطية وثيقة �لتاأمني ذ�ت �لعالقة. 

ويف حالة عدم حتقق �الإفرت��سات �ملتعلقة بالربحية �مل�ستقبلية لوثائق �لتاأمني هذه، فاإنه ميكن �الإ�سر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك 

�إجر�ء �سطب �إ�سايف. 
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�أثاث ومعد�ت مكتبية  .7

مطالبات حتت �لت�سوية  .8 

                                                                                  �أجهزة �لكمبيوتر و�ملعد�ت �ملكتبية            �سيار�ت         �أثاث و مفرو�سات                 �الإجمايل

                                                                                           )ريال �سعودي(        )ريال �سعودي(                     )ريال �سعودي(             )ريال �سعودي(

التكلفة    

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة                                                5.753.690    682.190          3.747.683       10.183.563

حمول من �سركة �إن�سعودي للتاأمني                                15.930                    -      753.535        769.465

�إ�سافات خالل �ل�سنة                                                    990.876                       69.307      142.149        1.202.332

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة                                                 6.760.496          751.497        4.643.367       12.155.360

الإ�ستهالك املرتاكم    

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة                                                 2.366.060     279.299     522.090        3.167.449  

حمول من �سركة �إن�سعودي للتاأمني                                6.105      -        568.362        574.467

حممل على �ل�سنة                                                          1.329.291      185.408      762.469        2.277.168

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة                                                 3.701.456    464.707      1.852.921       6.019.084

    

�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2009               3.059.040                   286.790      2.790.446        6.136.276

                                                   �الإجمايل                           �سايف

   

�لتاأمني �لعام                                     44.323.906   )28.243.463(      16.080.443

تاأمني �حلماية و�الإدخار                                     1.703.551                         )1.221.371(      482.180

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية                                     46.027.457                         )29.464.834(       16.562.623

                                                    

                                                �الإجمايل                                                                 �سايف

    

�لتاأمني �لعام                                     1.663.076                         )1.196.374(       466.702

تاأمني �حلماية و�الإدخار                                     -     -                             -

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية                                     1.663.076                         )1.196.374(       466.702

                                                                                    �أجهزة �لكمبيوتر و�ملعد�ت �ملكتبية            �سيار�ت         �أثاث و مفرو�سات                   �الإجمايل

                                                                                              )ريال �سعودي(                   )ريال �سعودي(           )ريال �سعودي(              )ريال �سعودي(

التكلفة    

�لر�سيد يف بد�ية �لفرتة                                                -        -      -          -

�إ�سافات خالل �لفرتة                                                   5.753.690                  682.190       3.747.683        10.183.563

الإ�ستهالك املرتاكم    

�لر�سيد يف بد�ية �لفرتة                                                -     -      -        -

حممل على م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س                         529.548                    56.532      32.904        618.984

حممل على �لفرتة                                                         1.836.512                   222.767      489.186        2.548.465

�لر�سيد يف نهاية �لفرتة                                                2.366.060                   279.299     522.090        3.167.449 

    

�سايف القيمة الدفرتية يف 31 دي�سمرب 2008                3.387.630                   402.891      3.225.593        7.016.114

 كما يف 31 دي�سمرب 2009 )ريال �سعودي(   

 كما يف 31 دي�سمرب 2008 )ريال �سعودي(   

ح�سة معيدي �لتاأمني

ح�سة معيدي �لتاأمني
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 يف ما يلي جدول حلركة املطالبات حتت الت�سوية: 

تكاليف ��ستحو�ذ وثائق موؤجلة  .9

��ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت  .10

يف ما يلي ميثل �لقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح و�خل�سائر لالإ�ستثمار�ت �ملربوطة بوحد�ت مع عقود كما يف 31 دي�سمرب 2009:

 

�إن �أرقام �ملقارنة كما يف 31 دي�سمرب 2008 مل يتم عر�سها ب�سبب عدم وجود ��ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت كما يف 31 دي�سمرب 2008.

ويف ما يلي �لقيمة �لعادلة لل�سناديق:  

                                        2009 )ريال �سعودي(                    2008 )ريال �سعودي(

                                                        
    

                     �إجمايل   ح�سة معيدي �لتاأمني    �سايف                   �إجمايل             ح�سة معيدي �لتاأمني    �سايف

ر�سيد �إفتتاحي       

مطالبات مبلغ عنها              1.215.000             )1.196.374(           18.626            -                          -                  -

مطالبات غري مبلغ عنها              448.076                  -                    448.076                -                          -                  -

-                  -                          -            466.702          )1.196.374(              1.663.076              

�ملحمل خالل �ل�سنة / �لفرتة          131.923.498         )58.430.389(        73.493.109             2.102.376    )1.525.849(          576.527

�ملدفوع خالل �ل�سنة / �لفرتة         )87.559.117(        30.161.929           )57.397.188(         )439.300(               329.475                   )109.825(

466.702          )1.196.374(     1.663.076             16.562.623        )29.464.834(           46.027.457              

كما يف 31 دي�سمرب        

مطالبات مبلغ عنها              41.231.457    )29.464.834(        11.766.623             1.215.000    )1.196.374(          18.626

مطالبات غري مبلغ عنها              4.796.000      -                   4.796.000            448.076     -                  448.076

466.702          )1.196.374(    1.663.076             16.562.623        )29.464.834(    46،027،457               

                                          31 دي�سمرب 2009

                                            ريال �سعودي

�سناديق حملية                    25.128.044

�سناديق �أجنبية                     8.332.063

33.460.107                      

                      ريال �سعودي             ريال �سعودي

2008             2009                       

    

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة / �لفرتة                    632.839             -

�ملحمل خالل �ل�سنة / �لفرتة                    15.559.449             951.543

�الإطفاء�ت لل�سنة / للفرتة                      )11.180.575(             )318.704( 

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة                      5.011.713             632.839

�سندوق �لبدر )ريال �سعودي(                    19.879.619

�سندوق �ل�سفا                     4.036.518

�سندوق �لد�نه                     1.139.333

�سندوق �لبدر )دوالر �إمريكي(                   3.372.220

�سندوق �لنقاء للنمو �الأ�سيوي )دوالر �إمريكي(                   1.118.598

�سندوق �لفر�سان )دوالر �إمريكي(                    3.841.244

�سندوق �سوق �ملال )ريال �سعودي(                   38.964

�سندوق �الإ�ستثمار �ل�سعودي                   33.611

33.460.107                      

وت�ستخدم �ل�سركة �مل�ستوى 2 �لت�سل�سل �لهرمي لتحديد و�الإف�ساح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �لتي هي �لقيمة �ملتد�ولة يف �أ�سو�ق ن�سطة الأدو�ت مماثلة دون تعديل 

�أو �إعادة ت�سعري.

            31 دي�سمرب 2009

            ريال �سعودي
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مدفوعات مقدمًا وموجود�ت �أخرى  .11

�أق�ساط تاأمني م�ستحقة، �سايف   .12

يف ما يلي حتلياًل باأعمار �الأق�ساط �لتي مل تنخف�س قيمتها: 

تقوم �ل�سركة بت�سنيف �الأر�سدة كـ »متاأخرة �ل�سد�د و�نخف�ست قيمتها« وذلك على �أ�سا�س كل حالة على حدة. وبناءً� على �خلربة �ل�سابقة، يتوقع حت�سيل 

كافة �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة �لتي مل تنخف�س قيمتها. تتمثل �سيا�سة �ل�سركة يف عدم �حل�سول على �سمانات مقابل �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة، وبالتايل 

فاإن معظمها غري م�سمون. 

تت�سمن �أق�ساط تاأمني م�ستحقة �أق�ساطًا م�ستحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة بقيمة 2،192،449 ريال �سعودي )2008: ال �سيء(.

2008 )ريال �سعودي(                       2009 )ريال �سعودي(  

                                          
               عمليات �لتاأمني         عمليات �مل�ساهمني  عمليات �لتاأمني            عمليات �مل�ساهمني

     

�إيجار مدفوع مقدم              1.024.883            -                              713.981                  -     

تكاليف خطة حو�فز موؤجلة )�إي�ساح 24(              541.212            -             435.186                  -     

دفعات مقدمة للموظفني              809.028            -              -                  -     

عموالت م�ستحقة              -                                   167.467   -                  144.047

موجود�ت �أخرى              283.507           1.160   -                  -     

144.047               1.149.167   168.627            2.658.630              

               2009 )ريال �سعودي(

          
متاأخرة �ل�سد�د ومل تنخف�س قيمتها        

�أقل من 180 يوم              �أكرث من 180 يوم �الإجمايل                  غري متاأخرة �ل�سد�د ومل تنخف�س قيمتها   

    

48.423.275               82.493.675                     36.072.667  166.989.617 �أق�ساط تاأمني م�ستحقة  

)17.513.853(             )2.383.240(                      -  )19.897.093( خم�س�س �أق�ساط م�سكوك يف حت�سيلها 

30.909.422                 80.110.43                       36.072.667  147.092.524 �أق�ساط تاأمني م�ستحقة، �سايف 

  

                  2008 )ريال �سعودي( 

متاأخرة �ل�سد�د ومل تنخف�س قيمتها        

�أقل من 180 يوم              �أكرث من 180 يوم  �الإجمايل                  غري متاأخرة �ل�سد�د ومل تنخف�س قيمتها   

-                35.296.629   23.390.451  58،687.080 �أق�ساط تاأمني م�ستحقة  

 -                                     -    -    - خم�س�س �أق�ساط م�سكوك يف حت�سيلها 

-                   35.296.629    23.390.451   58،687.080 �أق�ساط تاأمني م�ستحقة، �سايف 
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يف ما يلي احلركة التي متت على خم�س�س الأق�ساط امل�سكوك يف حت�سيلها:

�لنقدية و�سبه �لنقدية   .13

�إن �ملبالغ �ملدرجة �ملف�سح عنها �أعاله تقارب �لقيمة �لعادلة يف قائمة �ملركز �ملايل.

�لوديعة �لنظامية   .14

طبقًا الأنظمة �لتاأمني �ملتبعة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، قامت �ل�سركة باإيد�ع 10% من ر�أ�س مالها �ملدفوع،  ومببلغ 10،000،000 ريال �سعودي لدى بنك مت حتديده من 

قبل موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي. �إن هذه �لوديعة �لنظامية غري قابلة لل�سحب بدون مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي. يتم �الإحتفاظ بهذه �لوديعة �لنظامية لدى 

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي.

�ال�ستثمار�ت   .15

مت ت�سنيف �ال�ستثمار�ت كما يلي:

  

2008                       2009                

    

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة / �لفرتة                -                      -

�ملحول من �سركة �إن�سعودي للتاأمني                5.560.021             -

-  5.560.021                

- �ملحمل على �ل�سنة / �لفرتة                14.337.072 

- �لر�سيد يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة                19.897.093 

       كما يف 31 دي�سمرب 2009       كما يف 31 دي�سمرب 2008

       ريال �سعودي                             ريال �سعودي
متاحة للبيع    

) �أ (               8.798.513       12.121.361           -  �إ�ستثمار�ت مدرجة     

) ب (   3.223.078       -           - �إ�ستثمار�ت غري مدرجة     

12.121.361       12.021.591        

مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق    

�سند�ت تنمية حكومية �سعودية        -        2.043.636

14.164.997       12.021.591        

2008                       2009                
عمليات �لتاأمني    

�لنقد يف �ل�سندوق                84.232                   -     

�لنقد لدى �لبنك                16.015.907         3.923.431

3.923.431            16.100.139                

عمليات �مل�ساهمني    

�لنقد لدى �لبنك                                     33.602.059         56.621.236

56.621.236         33.602.059                

ريال �سعودي

ريال �سعودي
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ب( متاحة للبيع - ا�ستثمارات غري مدرجة

اأ( متاحة للبيع – ا�ستثمارات مدرجة

                     

                                                         �لتكلفة         �لقيمة �ل�سوقية        �الأرباح )�خل�سائر(

غري �ملحققة          

�سكوك �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء                       5.978.513          5.888.513           )90.000(

�سكوك �سابك                        2.962.500         2.910.000            )52.500(

31 دي�سمرب 2009                       8.941.013         8.798.513               )142.500(

�سندوق �أ�سو�ق �ملال بالريال �ل�سعودي

)مد�ر من قبل كام �ل�سعودي �لفرن�سي(                       5.000.000         5.096.868             96.868

�سندوق �لبدر )مد�ر من قبل كام �ل�سعودي �لفرن�سي(                       5.000.000         5.084.493             84.493

�سكوك �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء                       2.010.000         1.940.000             )70.000(

31 دي�سمرب 2008                       12.010.000             12.121.361              111.361

يف ما يلي �حلركة �ملتعلقة لال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع:

وت�ستخدم �ل�سركة �مل�ستوى 2 �لت�سل�سل �لهرمي لتحديد و �الإف�ساح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية �ملدرجة يف �الأ�سو�ق �ملالية �لن�سطة الأدو�ت مالية مماثلة دون تعديل 

�أو �إعادة ت�سعري . �إن �ال�ستثمار�ت �أعاله تندرج �سمن فئة »�أ« من درجات ت�سنيف �ال�ستثمار.

                                      ريال �سعودي              

2008      2009                      

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة/ �لفرتة                      12.121.361           -

�سر�ء خالل �ل�سنة / �لفرتة               6.931.013             12.010.000

بيع خالل �ل�سنة / �لفرتة             )10.303.160(        -

�سايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة              49.299                     111.361

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة              8.798.513                12.121.361  

                                                               ريال �سعودي                          

                                                                   كما يف 31 دي�سمرب 2009      كما يف 31 دي�سمرب 2008

�سركة جنم خلدمات �لتاأمني                        2.423.078        -

نك�ست كري �ل�سعودية                              800.000            -

-                 3.223.078                              

لعدم توفر �لقيمة �ل�سوقية لال�ستثمار�ت غري �ملدرجة �أعاله، مت �إدر�ج هذه �ال�ستثمار�ت على �أ�سا�س �لتكلفة ويتم مر�جعة �الإنخفا�س يف �لقيمة �لعادلة من قبل �الإد�رة.

خالل عام 2008، قامت �ل�سركة باالإكتتاب مببلغ 800،000 ريال �سعودي �لذي ميثل 16% من ر�أ�س مال �سركة نك�ست كري �ل�سعودية ، �سركة �إد�رة مطالبات �لتاأمني �لطبي. 

خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، �أعيد  تبويب هذ� �ال�ستثمار من »��ستثمار �آخر« �إىل »��ستثمار متاح للبيع« نتيجة ح�سول �سركة نك�ست كري على �سجلها �لتجاري 

و�بتد�ء عملياتها.

         �لتكلفة                      �لقيمة �ل�سوقية      �الأرباح )�خل�سائر(

                              كما يف 31 دي�سمرب 2008 )ريال �سعودي(

                              كما يف 31 دي�سمرب 2009 )ريال �سعودي(
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�ملعامالت و�الأر�سدة مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة   .16

و�أر�سدة �جلهات �ملنت�سبة كما يف  2009 31 دي�سمرب  �ل�سنة / �لفرتة �ملنتهية يف  �لرئي�سية مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل  يف ما يلي تفا�سيل �ملعامالت 

31 دي�سمرب 2009:

�أطر�ف ذ�ت عالقة                طبيعة �ملعاملة               2009                         2008 

               ريال �سعودي              ريال �سعودي

�سركات حتت �ل�سيطرة، حتت �سيطرة م�سرتكة �أو تاأثري جوهري الأطر�ف ذ�ت عالقة           �أق�ساط �لتاأمني          26.394.925             282.693

�سركات حتت �ل�سيطرة، حتت �سيطرة م�سرتكة �أو تاأثري جوهري الأطر�ف ذ�ت عالقة           �ملطالبات          10.307.984             -

�سركات حتت �ل�سيطرة، حتت �سيطرة م�سرتكة �أو تاأثري جوهري الأطر�ف ذ�ت عالقة           �أق�ساط متحملة          15.536.102             -

�سركات حتت �ل�سيطرة، حتت �سيطرة م�سرتكة �أو تاأثري جوهري الأطر�ف ذ�ت عالقة           م�ساريف �أخرى  

               - ر�سوم م�ساعدة فنية         1.439.727               -

               - ر�سوم �إد�رية          504.000                   -

               - �إ�سرتد�د م�ساريف         -                    19.510.592

                   مدفوعة لل�سركة

               - م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س 

                   وم�ساريف عمومية و �إد�رية 

                    مدفوعة نيابة عن �ل�سركة          730.142                   29.725.853  

               -  �سر�ء معد�ت و�أثاث مكتبي 

                     نيابة عن �ل�سركة         -                    10.183.563

�سركات حتت �ل�سيطرة، حتت �سيطرة م�سرتكة �أو تاأثري جوهري الأطر�ف ذ�ت عالقة           �إير�د�ت �أخرى          160.195                   2.944.449

�أع�ساء جمل�س �الإد�رة               �أتعاب وم�ساريف متعلقة بها         128.500                   333.372

كبار موظفي �الإد�رة                مكافاأة وم�ساريف متعلقة بها         4.927.587               4.221.326

كبار موظفي �الإد�رة هم �الأ�سخا�س �لذين لديهم �ل�سالحية و�مل�سوؤولية للقيام باأعمال �لتخطيط، و�لتوجيه، و�الإ�سر�ف على ن�ساطات �ل�سركة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة، ويتكونون من كبار �ملدر�ء �لتنفيذيني مبا فيهم �لرئي�س �لتنفيذي، نائب �لرئي�س �لتنفيذي و�ملدير �ملايل �لتنفيذي لل�سركة. تد�ر بع�س �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 

�لهامة من قبل �سركة حليفة   )�سركة كام �ل�سعودي �لفرن�سي(.

�إن �ملعامالت �لهامة �أعاله مع �ل�سركة  �حلليفة �أدرجت �سمن �الأر�سدة �لتالية كما يف تاريخ �ملركز �ملايل:

مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني   .17

�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة   .18

                                ريال �سعودي                     

2008                       2009                 

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة/ �لفرتة                511.271                   -

�ملحمل لل�سنة / للفرتة                  1.688.449              511.271

�لتعديالت لل�سنة / للفرتة                )467.160(               -

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة                  1.732.560              511.271

                                  ريال �سعودي            

2008                       2009                                    

م�ستحق �إىل �سركة حليفة )عمليات �لتاأمني(          29.944.184             29.944.184 �سركة �إن�سعودي للتاأمني )�س.م.ب.م( ) حليفة( 

م�ستحق من �سركة حليفة )عمليات �مل�ساهمني(                15.593.759             9.545.361    

                               ريال �سعودي                  

2008                        2009              

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة/ �لفرتة                 58.374.364           -

�ملحول من �سركة �إن�سعودي للتاأمني            49.481.829           -

-            107.856.193             

�الأق�ساط �ملكتتبة خالل �ل�سنة / �لفرتة            337.831.422        77.908.114

�الأق�ساط �ملكت�سبة خالل �ل�سنة / �لفرتة           )289.531.745(    )19.533.750(

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة            156.155.870            58.374.364
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�الإحتياطي �حل�سابي   .19

دخل عموالت غري مكت�سبة  .20

م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى   .21

�لزكاة و�سريبة �لدخل   .22

 

2009            

ريال �سعودي           

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة/ �لفرتة                           - 

�ملحول من �سركة �إن�سعودي للتاأمني                           18.755.679 

 18.755.679                           

�لفائ�س �ملوزع خالل �ل�سنة / �لفرتة                           373.634 

�لتغري يف �الإحتياطي خالل �ل�سنة / �لفرتة                           14.704.429 

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة                           33.833.742

�إن �أرقام �ملقارنة كما يف 31 دي�سمرب 2008 مل يتم عر�سها ب�سبب عدم وجود �إحتياطي ح�سابي لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2008. 

                                      ريال �سعودي                  

2008                          2009             

�لر�سيد يف بد�ية �ل�سنة/ �لفرتة             736.891                  -

�مل�ستلمة خالل �ل�سنة / �لفرتة             14.057.581          951.235

�ملكت�سبة خالل �ل�سنة / �لفرتة             )13.062.609(     )214.344(

�لر�سيد يف نهاية �ل�سنة / �لفرتة              1.731.863              736.891

                                                             ريال �سعودي     

2008                                2009                                             

                            عمليات �لتاأمني      عمليات �مل�ساهمني       عمليات �لتاأمني       عمليات �مل�ساهمني

�سر�ئب ��ستقطاع         460.095                  -              2.541.588            -      

مكافاآت م�ستحقة         2.444.303             -             2.071.841             -      

�أتعاب ��ست�سارية         2.162.646             3.317.455        874.637                 -      

�أتعاب مهنية         3.040.634             -              -                    -      

�إجاز�ت م�ستحقة         -                         -              789.486 

عموالت م�ستحقة         -                         -              723.662                 -      

�أتعاب فح�س و�أ�سر�ف         491.143                   -             389.541                  -      

�أق�ساط تاأمني مدفوعة مقدما         5.138.907             -              -                    -      

�أخرى         4.464.120            5.400        86.108                   53.040  

53.040            7.476.863        3.322.855          18.201.848         

تت�سمن م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى مطلوبات الأطر�ف ذ�ت عالقة مببلغ 1،021،169 ريال �سعودي ) 2008: ال �سيء(. 

�أ( �لزكاة

     تتمثل �حلركة يف خم�س�س �لزكاة خالل �ل�سنة / �لفرتة يف ما يلي:

2008                     2009                    

               ريال �سعودي              ريال �سعودي

�لر�سيد �الإفتتاحي ملخ�س�س �لزكاة               50.825                   - 

�ملحمل خالل �ل�سنة / �لفرتة               440.907                 770.942

�ملدفوع خالل �ل�سنة / �لفرتة               -                     )720.117(

�لر�سيد �خلتامي ملخ�س�س �لزكاة               491.732                 50.825
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ب( �سريبة �لدخل

       مل يجنب خم�س�س ل�سريبة �لدخل يف هذه �لقو�ئم �ملالية الأن �ل�سركة حققت خ�سارة خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009. 

ج(  �ملوقف �لزكوي و�ل�سريبي    

        قدمت �ل�سركة �إقــر�ر�تهــــا �لزكوية و�ل�سريبية �إىل م�سلحة �لزكاة و�لدخــل للفرتة من 23 يونيو 2007 �إىل  31 دي�سمرب 2008. �إن �ل�سركــة يف �ســـدد 

        تقدمي �الإقر�ر�ت �لزكوية و �ل�سريبية لل�سنة �ملنتهية يف  31 دي�سمرب 2009 �إىل م�سلحة �لزكاة و �لدخل.

ر�أ�س �ملال  .23

يتكون ر�أ�س �ملال �مل�سرح به و�مل�سدر من 100،000،000 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2009، ويتكون من 10،000،000 �سهم، بقيمة �أ�سمية قدرهـا 10 

ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد. 

يف دي�سمرب 2008 ، �أو�سى جمل�س �الإد�رة بزيـادة ر�أ�س �ملال مببلغ 100،000،000 ريال �سعودي وذلك باإ�سد�ر �أ�سهم حقوق، و �لذي �أي�سًا مت �ملو�فقــة عليــه 

من قبل موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي و يخ�سع ذلك ملو�فقة �جلهات �لتنظيمية.

يف 18 يناير 2010، قرر جمل�س �الإد�رة زيادة مبلغ ر�أ�س �ملال من خالل �إ�سد�ر �أ�سهم حقوق �إىل 125،000،000 ريال �سعودي بدال عن 100،000،000 ريال 

�سعودي. وقد قدمت �ل�سركة ملف زيادة ر�أ�س �ملال �إىل هيئة �سوق �ملال وهي ب�سدد �إنتظار �ملو�فقة �لنهائية من هيئة �سوق �ملال.

�لربنامج �لتحفيزي لال�سرت�ك يف �الأ�سهم   .24

�إن كبار موظفي �الإد�رة بال�سركة موؤهلون لالإ�سرت�ك يف برنامج �الأ�سهم �لعاملية �لتابع ملجموعة �أليانز، �أحد كبار �مل�ساهمني بال�سركة. يتكون �لربنامج من: 

حقوق زيادة �الأ�سهم، و وحد�ت �أ�سهم مقيدة. وك�سرط م�سبق لال�سرت�ك يف هذه �لرب�مج �لتحفيزية لالأ�سهم �مل�سددة نقدً�، �سيمنح كبار موظفي �الإد�رة 

�ل�سركة )�ملوظفون �ملوؤهلون( عدد معني من حقوق زيادة �الأ�سهم ووحد�ت �الأ�سهم �ملقيدة وذلك يف حالة بقاء �ملوظفني �ملوؤهلون يف �لعمل لدى جمموعة 

�أليانز عند تاريخ ممار�سة هذ� �حلق. فيما يلي تفا�سيل �إ�سافية حول هذه �لرب�مج: 

�لتفا�سيل                                                                                                             برنامج حقوق زيادة �الأ�سهم                   برنامج وحد�ت �الأ�سهم �ملقيدة

تاريخ �ملنح                                                                                                             6 مار�س 2008          12 مار�س 2009               6 مار�س 2008          12 مار�س 2009

مدة �لربنامج                                                                                                        7 �سنو�ت                   5 �سنو�ت                5 �سنو�ت                    4 �سنو�ت

فرتة �الإ�ستحقاق                                                                                                    2 �سنة                       5 �سنو�ت                5 �سنو�ت                    4 �سنو�ت

فرتة / تاريخ �ملمار�سة                                                                                          5 �سنو�ت                  11 مار�س 2014                6 مار�س 2013          11 مار�س 2013

طريقة �ل�سد�د                                                                                                       نقدً�                         نقد�ً                نقدً�                           نقدً�

تقا�س �اللتز�مات مبوجب �لرب�مج �أعاله بالقيمة �لعادلة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل وذلك على �أ�سا�س بيانات �الأ�سعار �ملقدمة من جمموعة �أليانز. 

يتم �إثبات �لقيمة �لعادلة �ملحددة لهذه �اللتز�مات يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني على مدى فرتة �الإ�ستحقاق وحلني �سد�د �الإلتز�م. تقوم �ل�سركة باإعادة 

قيا�س �لقيمة �لعادلة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �أو تاريخ �لت�سوية، وتدرج �لتغري�ت يف قائمة عمليات �مل�ساهمني للفرتة. وقد مت تغطية �أية تغري�ت م�ستقبلية 

منذ تاريخ منح �خليار يف �لقيمة �لعادلة لربنامج حقوق زيادة �الأ�سهم وبرنامج وحد�ت �الأ�سهم �ملقيدة يف �ملبالغ �لنهائية لدى جمموعة �أليانز، وبالتايل مت 

حتديد / و�سع حد �أعلى لاللتز�م �خلا�س بال�سركة.  خالل �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009، مت �مل�ساركة مببلغ 433،286 ريال �سعودي يف برنامج �الأ�سهم 

�لعاملية )2008: 638،268 ريال �سعودي(.

�الإحتياطي �لنظامي  .25

طبقًا للنظام �الأ�سا�سي، يجب على �ل�سركة �أن حتول 20% من �سايف دخل �ل�سنة �إىل �الإحتياطي �لنظامي حتى يبلغ جمموع �الإحتياطي ر�أ�س �ملال. ونظرً� 

ل�سايف خ�سارة �ل�سنة، فاأنه مل يتم �إجر�ء مثل هذ� �لتحويل.
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�سايف �الأق�ساط �ملكتتبة و�ملكت�سبة  .26

م�ساريف عمومية و�إد�رية  .27

            لل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 )ريال �سعودي(
                                               

       �الإجمايل          ح�سة معيدي �لتاأمني   �سايف

�لتاأمني �لعام       315.085.172     )185.852.742(    129.232.430

تاأمني �حلياة       22.746.250        )3.542.747(   19.203.503

�الأق�ساط �ملكتتبة       337.831.422         )189.395.489(   148.435.933

�إحتياطي �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة                           )48.299.677(     27.208.847   )21.090.830(

�الأق�ساط �ملكت�سبة       289.531.745         )162.186.642(         127.345.103

                                                                                    للفرتة من 23 يونيو 2007 

           �إىل  31  دي�سمرب 2008 

عمليات �مل�ساهمني     عمليات �لتاأمني  عمليات �مل�ساهمني                 عمليات �لتاأمني 

تكاليف موظفني                29.151.262   395.149               14.766.695    256.706

خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها                14.337.072   -                    -                                -       

��ستهالك                2.851.635   -                    2.548.465   -       

�إيجار                2.395.693   -                    2.243.545   -       

�إ�سالح و �سيانة                2.177.047   -                    563.508   -       

�أتعاب ��ست�سارية                1.894.127   3.432.129           2.110.167   -       

�سريبة �الإ�ستقطاع                               1.763.088   -                    2.848.200   -       

بريد و هاتف                900.370   -                    -                                -       

دعاية و �إعالن                732.164   -                    891.632   -       

�سفر و �إنتقاالت                519.461   -                    -                                -       

�سيانة بر�مج                504.781   -                    287.118   -       

م�ساريف جمل�س �الإد�رة                102.800   25.700                  483.043   62.800

تكاليف بر�مج حتفيزية                   327.260   -                    203.054   -       

�أخرى                4.190.730   -                    986.416   -       

319.506   27.931.843           3.852.978   61.847.490                

   

�أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة – �لتاأمني �لعام       77.908.114         )65.937.744(   11.970.370

�إحتياطي �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة                           )58.374.364(     50.068.631   )8.305.733(

3.664.637    )15.869.113(          19.533.750 �الأق�ساط �ملكت�سبة      

) ريال �سعودي(

لل�سنة �ملنتهية يف

 31 دي�سمرب 2009

للفرتة من 23 يونيو 2007 �إىل 31 دي�سمرب 2008
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�إد�رة �ملخاطر  .28

��سرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر  

�إن �ل�سركة لديها ��سرت�تيجية �ساملة الإد�رة �ملخاطر لفهم و�إد�رة �أنو�ع �ملخاطر �لناجمة عن عملياتها �لتجارية �الأ�سا�سية.

�إن �ال�سرت�تيجية تاأخذ بعني �الإعتبار �أثر ظروف �ل�سوق و�خلرب�ت �ملتاحة ب�ساأن �الأخطار �لكامنة �لتي قد تو�جه �ل�سركة. �إن �ال�سرت�تيجية لي�ست مقت�سرة على �الأخطار 

�ملرتبطة بقطاع و�حد من �الأعمال فقط ولكنها ممتدة لت�سمل جميع �لقطاعات �الأخرى.

يقوم جمل�س �الإد�رة و�الإد�رة �لعليا لل�سركة ب�سكل دوري مبر�جعة وحتديث ��سرت�تيجية �إد�رة �ملخاطر مع مر�عاة �لتطور�ت �لد�خلية و �خلارجية لل�سركة.

هيكل �إد�رة �ملخاطر

مت تاأ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم د�خل �ل�سركة لتحديد ومتابعة وتقومي ومر�قبة �ملخاطر.

يف ما يلي نلخ�س �ملخاطر �لتي تو�جهها �ل�سركة وطريقة مو�جهتها من قبل �الإد�رة:

�أ(      �ملخاطر �لت�سغيلية

�ملخاطر �لت�سغيلية هي خماطر �خل�سارة �لناجتة من ف�سل يف �لنظام �أو �لرقابة، �الإختال�س و�الأخطاء �لب�سرية، و�لتي ميكن �أن تنتج عنها خ�سارة مالية وفقد�ن 

لل�سمعة، وعو�قب تنظيمية وقانونية. تقوم �ل�سركة باإد�رة خماطر �لعمليات من خالل �ل�سو�بط �ملنا�سبة، وف�سل �ملهام و�ملر�قبة �لد�خلية ومت�سمنة �لتدقيق 

�لد�خلي و�الإلتز�م.

ب(      خماطر �ل�سيولة

متثل خماطر �ل�سيولة �ل�سعوبات �لتي تو�جهها �ل�سركة يف توفري �الأمو�ل �لالزمة للوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة بالتز�ماتها �ملالية. يتم مر�قبة متطلبات �ل�سيولة 

ب�سكل دوري، وتقوم �الإد�رة بالتاأكد من توفر �ل�سيولة �لكافية للوفاء بالتز�ماتها حال ن�سوئها. 

ج(    حمفظة �ال�ستحقاقات

�لتاأمني  �أق�ساط  �ساملة  �ملتبقية،  �ملتوقعة  �اللتز�مات  �أ�سا�س  على  وذلك  لل�سركة  �ملالية  و�ملطلوبات  �ملالية  �ملوجود�ت  �إ�ستحقاق  تو�ريخ  �أدناه  �جلدول  يلخ�س 

�مل�ستحقة. يتم حتديد مطلوبات عقود �لتاأمني، وموجود�ت �إعادة �لتاأمني، وحمفظة �الإ�ستحقاق، على �أ�سا�س �لزمن �ملقدر ل�سايف �لتدفقات �لنقدية �ل�سادرة 

من مطلوبات �لتاأمني �لتي مت �إثباتها. وقد مت ��ستبعاد �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة، وح�سة معيدي �لتاأمني من �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة من �لتحليل الأنها 

لي�ست �إلتز�مات تعاقدية. يتم �إعتبار �لدفعات �لتي تتطلب �إخطار �إذ� كانت �الإخطار�ت تتطلب تقدميها فورً�. 
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كما يف 31 دي�سمرب 2009

)ريال �سعودي(                                                                         حتى �سنة و�حدة         1-3 �سنو�ت    �الإجمايل

موجود�ت حاملي وثائق �لتاأمني    

م�ستحق من عمليات �مل�ساهمني                -     24.873.121          -                            24.873.121

��ستثمار�ت مربوطة بوحد�ت                33.460.107  -                -          33.460.107

�أق�ساط تاأمني م�ستحقة                -     109.772.466        37.320.058    147.092.524 

�لنقدية و�سبه �لنقدية                -     16.100.139          -                            16.100.139

221.525.891    37.320.058           150.745.726  33.460.107                

موجود�ت �مل�ساهمني    

�لوديعة �لنظامية                10.076.025  -              -       10.076.025

�ال�ستثمار�ت                12.021.591  -              -       12.021.591

م�ستحق من �سركة حليفة                -     15.593.759          -                            15.593.759

�لنقدية و�سبه �لنقدية                -     33.602.059          -                             33.602.059

71.293.434                           -             49.195.818  22.097.616                

كما يف 31 دي�سمرب 2009

)ريال �سعودي(                                         حتى �سنة و�حدة          1-3 �سنو�ت    �الإجمايل

مطلوبات حاملي وثائق التاأمني    

مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني               1.732.560  -                 -          1.732.560  

مطالبات حتت �لت�سوية               -   46.027.457           -       46.027.457

ذمم معيدي �لتاأمني               -   84.328.008           -       84.328.008

م�ساريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى               -   18.201.848           -       18.201.848

م�ستحق �إىل �سركة حليفة               -   29.944.184           -       29.944.184

180.234.057       -            178.501.497  1.732.560               

مطلوبات امل�ساهمني    

م�ستحق �إىل عمليات �لتاأمني               -       24.873.121           -       24.873.121

م�ساريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى               -      3.322.855             -       3.322.855

زكاة م�ستحقة               -     491.732               -       491.732

28.687.708       -              28.687.708       -               

تاريخ ��ستحقاق 

غري حمدد

تاريخ ��ستحقاق 

غري حمدد



108

ملحق )1(

كما يف 31 دي�سمرب 2008

)ريال �سعودي(               �أقل من �سنة و�حدة  �أكرث من �سنة و�حدة     �الإجمايل

موجود�ت حاملي وثائق �لتاأمني   

م�ستحق من عمليات �مل�ساهمني                     25.337.634     -                            25.337.634

�أق�ساط تاأمني م�ستحقة                     44.357.984     14.329.096          58.687.080

�لنقدية و�سبه �لنقدية                     3.923.431     -                  3.923.431

87.948.145          14.329.096     73.619.049                     

موجود�ت �مل�ساهمني   

�لوديعة �لنظامية                      -            10.053.040          10.053.040

دفعات مقدمة على �إ�ستثمار�ت                      -            800.000                  800.000

�ال�ستثمار�ت                      -            14.164.997          14.164.997

م�ستحق من �سركة حليفة                     9.545.361     -                        9.545.361

�لنقدية و�سبه �لنقدية                     56.621.236     -                        56.621.236

91.184.634          25.018.037     66.166.597                     

كما يف 31 دي�سمرب 2008

)ريال �سعودي(               �أقل من �سنة و�حدة  �أكرث من �سنة و�حدة    �الإجمايل

مطلوبات حاملي وثائق �لتاأمني   

مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني                     -              511.271                511.271

مطالبات حتت �لت�سوية                     1.663.076      -                      1.663.076

ذمم معيدي �لتاأمني                     35.929.390     13.375.231         49.304.621 

م�ساريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى                              6.861.144     615.719                 7.476.863 

م�ستحق �إىل �سركة حليفة                     29.944.184      -                      29.944.184

88.900.015         14.502.221     74.397.794                     

مطلوبات �مل�ساهمني   

م�ستحق �إىل عمليات �لتاأمني                     25.337.634      -                       25.337.634

م�ساريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى                     -              53.040                53.040

زكاة م�ستحقة                     50.826      -                      50.826

25.441.500                53.040     25.388.460                     
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د(  خماطر �الإئتمان

بالن�سبة    �الآخر خل�سارة مالية.  �لطرف  تكبد  �إىل  يوؤدي  �أد�ة مالية ما، مما  ب�ساأن  بالتز�ماته  �لوفاء  متثل خماطر �الئتمان عدم مقدرة طرف ما على 

�ملف�سح عنها  �لدفرتية  �لقيمة  �ل�سركة  لها  تتعر�س  �لتي  �الئتمان  �الأق�سى ملخاطر  �ل�سركة، ميثل �حلد  لدى  بها  �ملحتفظ  �ملالية  �الأدو�ت  فئات  لكافة 

يف قائمة �ملركز �ملايل. 

يف ما يلي بيانًا بال�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �ملتبعة من قبل �ل�سركة لتقليل خماطر �الئتمان �لتي تتعر�س لها �ل�سركة: 

   لتقليل تعر�سها للخ�سائر �لكربى �لناجمة عن �إفال�س �سركات �إعادة �لتاأمني، تقوم �ل�سركة بتقومي �لو�سع �ملايل ل�سركات �إعادة �لتاأمني. 

      وك�سرط م�سبق، يجب �أن يكون �الأطر�ف �لتي يتم �إعادة �لتاأمني لديها م�سنفة على �أنها ذ�ت م�ستوى مقبول، من حيث �ل�سمان ومبا يوؤكد متانة 

      و�سعها �ملايل.

   تقوم �ل�سركة باإبر�م �تفاقيات تاأمني و�إعادة تاأمني فقط مع جهات معرتف بها وذ�ت �سمعة جيدة. تكمن �سيا�سة �ل�سركة بــاأن يخ�ســع كــافة �لعـــمالء 

     �لذين تود �لتعامل معهم للتحقق و�لدر��سة من �لناحية �الئتمانية. �إ�سافــة �إىل ذلك، يتــم مر�قــبة �ملبــالغ �مل�ستحقــة مبوجــب عقــود �لــتاأمني و�إعــادة

     �لتاأمني ب�سورة م�ستمرة لتقليل تعر�سها ملخاطر �لديون �ملعدومة. 

   تقوم �ل�سركة باحلد من خماطر �الئتمان �ملتعلقة بالوكالء و�لو�سطاء وذلك بو�سع حدود �ئتمان لكل و�سيط ووكيل ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. 

  �إن �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة متثل مبالغ م�ستحقة، ب�سكل �أ�سا�سي، من �أفر�د و�سركات غري م�سنفني. تقوم �ل�سركة باحلد من خماطر �الئتمان وذلك 

     بو�سع �سقف �إئتماين لكل عميل و�سركة ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. 

  تودع �لنقدية و�سبــه �لنقديـــة لدى بنــوك حملية معتمــدة من �الإد�رة. وك�سرط م�سبق، يجب �أن تكون �لبنوك �لتي تودع لديها �لنــقدية و�ســبه �لنقديــة 

     م�سنفة على �أنها ذ�ت م�ستوى مقبول، من حيث �ل�سمان ومبا يوؤكد متانة و�سعها �ملايل. 

  تتكون ��ستثمار�ت �ل�سركة ب�سكل �أ�سا�سي من �سند�ت ديون و�سناديق ��ستثمارية. ال يوجد لدى �ل�سركة نظام د�خلي لت�سنيف هذه �ال�ستثمار�ت، تقوم 

    �ل�سركة باحلد من خماطر �الئتمان �ملتعلقة بهذه �ال�ستثمار�ت وذلك باأن تكون �ل�سركة �مل�ستثمر فيها ذ�ت م�ستوى مقبول من حيث �ل�سمان ومبا يوؤكد 

    متانة و�سعها �ملايل.

تت�سمن �لذمم �ملدينة عدد كبري من ذمم مدينة من عمالء �أفر�د و�سركات. �إن خم�سة ح�سابات الأق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة متثل 24% من �إجمايل �لذمم 

�ملالية  �أن موجود�تها  �الإئتماين حيث  �لرتكز  تعر�س جوهري ملخاطر  يوجد  ال  �أنه  �الإد�رة  ترى   ،2008 لعام  وكذلك   2009 دي�سمرب   31 كما يف  �ملدينة 

موزعة ب�سكل دقيق يف �سركات ذ�ت موقف مايل جيد.

يعك�س �جلدول �أدناه �حلد �الأق�سى ملخاطر �الئتمان �لتي تتعر�س لها بنود قائمة �ملركز �ملايل:

 31 دي�سمرب 2009

                            )ريال �سعودي(

عمليات �مل�ساهمني                     عمليات �لتاأمني 

      

�أق�ساط تاأمني م�ستحقة                      147.092.524      -       

ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية                     29.464.834      -       

�لنقد لدى �لبنوك                      16.100.139      33.602.059

�لوديعة �لنظامية                      -             10.076.025

�ال�ستثمار�ت                      -             12.021.591

م�ستحق من �سركة حليفة                      -             15.593.759

71.293.434      192.657.497                      

31 دي�سمرب 2008

                            )ريال �سعودي(

عمليات �مل�ساهمني                     عمليات �لتاأمني 

    

�أق�ساط تاأمني م�ستحقة                      58،687،080      -       

ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية                     1،196،374      -       

�لنقد لدى �لبنك                     3،923،431      56،621،236

�لوديعة �لنظامية                      -             10،053،040

دفعات مقدمة على �إ�ستثمار�ت                      -             800،000

�ال�ستثمار�ت                      -             14،164،997

م�ستحق من �سركة حليفة                      -             9،545،361

91،184،634      63،806،885                      
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هـ( خماطر �أ�سعار �لعموالت

تن�ساأ خماطر �أ�سعار �لعموالت عن �حتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�سعار �لعموالت على �لربحية �مل�ستقبلية �أو �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية. تتعر�س �ل�سركة ملخاطر 

�أ�سعار �لعموالت ب�ساأن �الأر�سدة لدى �لبنوك و�أمو�ل �أ�سو�ق �ملال �ملتاحة للبيع. 

�إن �الأثر على �لدخل ميثل �أثر �لتغري�ت �ملفرت�سة يف �أ�سعار �لعموالت مبا يف ذلك كافة �لبنود �لقابلة للتغيري �الأخرى ، على ربح �ل�سركة ل�سنة و�حدة وذلك على 

�أ�سا�س �ملوجود�ت �ملالية بعمولة عائمة �ملقتناة كما يف 31 دي�سمرب 2009. �إن �لتغري �الإفرت��سي بو�قع 10 نقاط �أ�سا�س يف �ملتو�سط �ملرجح الأ�سعار �لعمولة على 

�الأر�سدة لدى �لبنك كما يف 31 دي�سمرب 2009 �سيوؤثر على دخل �لعمولة مببلغ �إجمايل قدره 37،484 ريال �سعودي تقريبًا يف �ل�سنة. 

و( خماطر �لعمالت 

متثل خماطر �لعمالت �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية ما نتيجة للتغري�ت يف �أ�سعار �ل�سرف �الأجنبي. 

�لنقدية هي بعمالت  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  الأن غالبية  �الأجنبي  �ل�سرف  �أ�سعار  �لتقلبات يف  نتيجة  لوقوع خ�سائر هامة  بوجود خماطر متدنية  �الإد�رة  تعتقد 

و�خل�سائر  �الأرباح  فاإن  �الأمريكي،  بالدوالر  �أ�سا�سي  ب�سكل  تتم  �الأجنبية  بالعمالت  �ل�سركة  معامالت  �أن  وحيث  ذلك،  �إىل  �إ�سافة  �ل�سعودي.  بالريال  مرتبطة 

�لناجتة عن حتويل �لعمالت �الأجنبية ال تعترب هامة، وبالتايل مل يتم �الإف�ساح عنها ب�سورة م�ستقلة. 

ز(  خماطر �أ�سعار �الأ�سهم

 تتمثل خماطر �أ�سعار �الأ�سهم يف خماطر تقلبات �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية الأد�ة مالية ب�سبب �لتغري�ت يف �أ�سعار �ل�سوق ) غري تلك �لناجتة 

من خماطر �أ�سعار �لعمولة �أو خماطر �لعمالت(، �سو�ء حدثت تلك �لتغري�ت ب�سبب عو�مل تتعلق باالأد�ة �ملالية �ملعينة �أو مب�سدرها �أو عو�مل توؤثر على جميع 

�الأدو�ت �ملالية �ملماثلة �ملتد�ولة يف �ل�سوق.

�أ�سعار  �ل�سركة من خماطر  �ل�سوق. حتد  �أ�سعار  �لتغري�ت يف  نتيجة  قيمتها  تتقلب  للبيع حيث  �ملتاحة  با�ستثمارتها  �ل�سركة  لدى  �الأ�سهم  �أ�سعار  تتعلق خماطر 

�الأ�سهم عن طريق �الإحتفاظ مبحفظة ��ستثمارية متنوعة ومر�قبة �لتحوالت يف �الأ�سو�ق �ملالية.

�إن �لتغري بن�سبة 5% يف �أ�سعار �ل�سوق لالإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع �ملدرجة، مع �إبقاء جميع �ملتغري�ت �الأخرى ثابتة، من �ساأنه �أن يوؤثر على �سايف �حلقوق بالزيادة 

/ �لنق�سان مببلغ 439،926 ريال �سعودي )2008: 97،000 ريال �سعودي(.

ح( خماطر �أ�سعار �ل�سناديق

خماطر �أ�سعار �ل�سناديق هي �ملخاطر �ملتعلقة بتقلبات �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية ب�سبب تغري�ت يف �سايف قيمة �ملوجود�ت �لتي يتم حتديدها 

من قبل مديري �ل�سناديق .

�إن �ل�سركة غري خا�سعة ملخاطر �أ�سعار �ل�سناديق حيث �أن �أي تغري يف �سايف قيمة �ملوجود�ت لل�سناديق �سوف يوؤثرعلى �لتغري يف �الإحتياطي �حل�سابي و�لتغري 

يف �لقيمة �لعادلة لل�سناديق مببلغ مت�ساوي. وبالتايل، ال يوجد تاأثري على �سايف نتيجة �ل�سركة.

ط( خماطر �لتاأمني

�إن �ملخاطر مبوجب عقد تاأمني متثل خماطر وقوع حـادث ما موؤمن عـليه مع عـدم �لـتـاأكد من حجـم وزمن �ملطالبة �لنــاجتــة عن ذلك �حلــادث. تتمثل �ملخاطر 

�لرئي�سية �لتي تو�جهها �ل�سركة مبوجب هذه �لعقود يف �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية �ملدفوعة �لتي تزيد عن �لقيمة �لدفرتية ملطلوبات �لتاأمني. 

تغري�ت  تتح�سن  �الجل.  طويلة  للمطالبات  �لالحقة  و�لتطور�ت  �أ�سال  �ملقدرة  تلك  من  �أكرث  �ملدفوعة  �لفعلية  و�ملز�يا  �ملطالبات  وحجم  لتكر�ر  ذلك  ويخ�سع 

�ملخاطر وذلك بتوزيع خماطر �خل�سائر على حمفظة كربى من عقود �لتاأمني حيث �أن �ملحافظ �الأكرث تنوعًا �ستكون �أقل تاأثريً� بالتغيري يف �أي جزء من �ملحفظة 

وبالنتائج �ملتوقعة.

 

كذلك تتح�سن تغري�ت �ملخاطر عن طريق �الإختيار و�لتطبيق �حلذر ال�سرت�تيجية �لتاأمني و�لتعليمات �ملتعلقة بها وبا�ستخد�م ترتيبات �إعادة �لتاأمني. 

�أ�سا�س ن�سبي مع �الإحتفاظ بن�سب تختلف باإختالف فئات �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �لقابلة لالإ�سرتد�د من  يتم جزء كبري من عمليات �إعادة �لتاأمني �مل�سندة على 

�ملايل  �ملركز  قائمة  يف   وتعر�س  �ملعنية  �لتاأمني  وثائق  مز�يا  من  �لتحقق  يف  �مل�ستخدمة  �الإفرت��سات  تقدير  بها  يتم  �لتي  �لطريقة  بنف�س  �لتاأمني  معيدي 

كموجود�ت عمليات �إعادة �لتاأمني. وبالرغم من وجود ترتيبات �إعادة تاأمني لدى �ل�سركة فاإنها غري معفاة من �إلتز�ماتها �ملبا�سرة جتاه حملة �لوثائق، وبالتايل 

ترتيبات  مبوجب  باإلتز�ماته  �لوفاء  من  معيد�لتاأمني  من  �أي  متكن  عدم  بقدر  وذلك  �مل�سندة  �لتاأمني  �إعادة  عمليات  ب�ساأن  �الإئتمان  ملخاطر  تتعر�س  فاإنها 

�إعادة �لتاأمني.
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ي( �إد�رة ر�أ�س �ملال

تو�سع �أهد�ف من قبل �ل�سركة للحفاظ على تو�زن ن�سب ر�أ�س �ملال وذلك لدعم �أهد�ف �ل�سركة وزيادة �لفائدة للم�ساهمني. 

�لت�سويات على م�ستويات  �إجر�ء  يتم  بانتظام.  �ملعلن عنها و�ملطلوبة  �ملال  ر�أ�س  �لنق�س بني م�ستويات  �ملال وذلك بتقدير  ر�أ�س  باإد�رة متطلبات  �ل�سركة  تقوم 

ر�أ�س �ملال �حلالية وذلك ح�سب �لتغري�ت يف �لظروف �ل�سائدة يف �ل�سوق وخ�سائ�س خماطر ن�ساطات �ل�سركة. وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س �ملال، تقوم 

�ل�سركة بتعديل مبلغ توزيعات �الأرباح �ملدفوعة للم�ساهمني �أو تقوم باإ�سد�ر �أ�سهم.

 

يعتقد جمل�س �الإد�رة باأن �ل�سركة قد �لتزمت بكافة متطلبات ر�أ�س �ملال �ملفرو�سة من قبل جهات خارجية خالل �لفرتة �ملالية �مل�سرح عنها.

ك( �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية 

�أو �سد�د مطلوبات ما بني   �لتي يتم مبوجبها تبادل موجود�ت ما  �إن �لقيمة �لعادلة هي �لقيمة  تتكون �الأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية. 

�أطر�ف ر�غبة يف ذلك وب�سروط تعامل عادل. يفرت�س تعريف �لقيمة �لعادلة باأن �ملن�ساأة قادرة على �لعمل وفقًا ملبد�أ �ال�ستمر�رية �ملحا�سبي، مع عدم وجود نية 

�أو حاجة لت�سفيتها، �أو �إجر�ء تخفي�س حاد يف م�ستوى عملياتها �أو �لقيام باأية تعامالت ب�سروط لها تاأثري عك�سي. تتكون �ملوجود�ت �ملالية �خلا�سة بال�سركة من 

و�إجمايل  �لدفع  �مل�ستحقة  و�مل�ساريف  �لد�ئنني  من  �ملالية  �ملطلوبات  تتكون  بينما  �مل�ستحقة،  و�الإير�د�ت  و�ال�ستثمار�ت،  و�ملدينني،  �لنقدية،  و�سبه  �لنقدية 

�ملطالبات حتت �لت�سوية. 

�إن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية ال تختلف كثريً� عن قيمتها �لدفرتية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

29.  خ�سارة �ل�سهم

2008                    2009                                    

                                    ريال �سعودي           ريال �سعودي

    

�سايف خ�سارة �ل�سنة / �لفرتة                                    22.418.061         33.453.237

�ملتو�سط �ملرجح لعدد �الأ�سهم �لقائمة                                    10.000.000        10.000.000

خ�سارة �ل�سهم                                 2.24                  3.35

مت �حت�ساب �خل�سارة �الأ�سا�سية لل�سهم وذلك بتق�سيم �سايف خ�سارة �ل�سنة / �لفرتة على عدد �الأ�سهم �لعادية �مل�سدرة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، �لبالغة 10 

ماليني �سهم. 

�إن خ�سارة �ل�سهم �الأ�سا�سية و�ملخف�سة هي نف�سها لعدم وجود �آثار نتيجة لتعديل �سعر �ل�سهم.

مل حتدث �أية معامالت �أخرى تتطلب �إ�سد�ر �أ�سهم عادية �أو �أ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ �لقو�ئم �ملالية وتاريخ �النتهاء من �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

30.  �الإلتز�مات

تعمل �ل�سركة يف جمال �لتاأمني، وتقام دعاوى ق�سائية عليها خالل دورة �أعمالها �لعادية. يف حني �أنه من غري �لعملي �لتنبوؤ بـاملح�سلة �لنهائية �أو    

         معرفتها لكافة �لدعاوى �لق�سائية، تعتقد �الإد�رة باأنه لن يكون لهذه �لدعاوى �أي �أثر جوهري على نتائج �ل�سركة ومركزها �ملايل. 
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�ملعلومات �لقطاعية  .31

 

           1( قطاعات �الأعمال  

                 متا�سيا مع عملية �لتقارير �لد�خلية لل�سركة، مت �ملو�فقة على قطاعات �الأعمال من قبل �الإد�رة فيما يتعلق باأن�سطة �ل�سركة.

  

                                                                                                           �ملركبات                   �لهند�سي                 �ل�سحي                   عام �أخرى                �حلماية و �الإدخار        �ملجموع

 لل�سنة �ملنتهية يف 

ريال �سعودي
31 دي�سمرب 2009 

�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة                                                                   62.756.092          71.954.846       103.201.743        77.172.491          22.746.250          337.831.422

�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة                                                                    45.039.735          5.621.590          44.452.232          13.525.736          18.705.810          127.345.103

�سايف نتائج �لعمليات                                                                         5.695.967            6.221.381          15.161.980          10.329.550           2.931.554           40.340.432

�أرباح غري موزعة                                                                                -                               -                            -                                -                                -                           13.605.816

م�ساريف غري موزعة                                                                         -                               -                            -                                -                                -                         )73.028.065(

�لعجز من عمليات �لتاأمني                                                                              )19.081.817(

كما يف 31 دي�سمرب 2009     

موجود�ت عمليات �لتاأمني      

ح�سة معيدي �لتاأمني من �أق�ساط غري مكت�سبة                                       -                               69.868.243        11.432.638          25.259.881           597.426                 107.158.188

ح�سة معيدي �لتاأمني من مطالبات حتت �لت�سوية                                      822.659                  9.391.665           2.295                       18.026.844            1.221.371           29.464.834

تكاليف �إ�ستحو�ذ وثائق موؤجلة                                                           1.905.285            1.200.682          873.946                  1.014.432             17.368                  5.011.713

موجود�ت غري موزعة                                                                         -                               -                            -                                -                                -                         230.320.797

�إجمايل �ملوجود�ت                                                                              371.955.532

مطلوبات عمليات �لتاأمني       

�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة                                                                 25.288.985         75.993.614        21.998.085          31.790.328           1.084.858           156.155.870

مطالبات حتت �لت�سوية                                                                      10.001.924          9.711.078          3.054.107            21،556،797            1،703،551               46.027.457

�إحتياطي �حل�سابي                                                                             -                               -                             -                               -                                33،833،742           33.833.742

مطلوبات غري موزعة                                                                          -                               -                             -                               -                                -                         135.938.463

�إجمايل �ملطلوبات                                                                                  371.955.532

للفرتة من 23 يونيو 2007 

�إىل  31  دي�سمرب 2008 

�إجمايل �الأق�ساط �ملكتتبة                                                                   -                               61.810.850        16.097.264          -                               -                       77.908.114

�سايف �الأق�ساط �ملكت�سبة                                                                     -                               1.265.997         2.398.640             -                               -                        3.664.637

�سايف نتائج �لعمليات                                                                          -                              932.728               1.765.841             -                               -                             2.698.569

�أرباح غري موزعة                                                                                -                              -                              -                               -                               -                       214.344

م�ساريف غري موزعة                                                                         -                              -                              -                               -                               -                       )28.250.547(

�لعجز من عمليات �لتاأمني                                                                                 )25.337.634(

كما يف 31 دي�سمرب 2008     

موجود�ت عمليات �لتاأمني      

ح�سة معيدي �لتاأمني من �أق�ساط غري مكت�سبة                                      -                               43.977.503         6.091.128             -                               -                       50.068.631

ح�سة معيدي �لتاأمني من مطالبات حتت �لت�سوية                                      -                                1.196.374           -                                 -                                -                       1.196.374

تكاليف �إ�ستحو�ذ وثائق موؤجلة                                                           -                               243.049               389.790                 -                               -                       632.839

موجود�ت غري موزعة                                                                         -                               -                             -                               -                               -                       96.113.426

�إجمايل �ملوجود�ت                                                                            148.011.270

مطلوبات عمليات �لتاأمني       

�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة                                                                 -                               48.345.969        10.028.395          -                               -                       58.374.364

مطالبات حتت �لت�سوية                                                                       -                               1.220.588          442.488                 -                               -                              1.663.076

مطلوبات غري موزعة                                                                          -                               -                             -                               -                               -                       87.973.830

�إجمايل �ملطلوبات                                                                            148.011.270
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حتويل موجود�ت ومطلوبات �سركة �إن�سعـودي للتاأمني  .32

�لتاأمني يف   للتـاأمني ) �س.م.ب.م( حمفظة  �إنـ�سعودي  �سركة  باالإجمـاع على حتويل  و�فقت   ،2009 يناير   18 تاريـخ  �لتي عقدت يف  �لعمومية،  �إن �جلمعية 

�ململكة �لعربية �ل�سعودية )�ملحفظة( �إبتد�ءً� من 1 يناير 2009 بدون �ل�سهرة. �إن �ملو�فقة متت على �أ�سا�س خطاب موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي �ملوؤرخ 

يف 26 نوفمرب 2008 بخ�سو�س �إعالم و تنظيم و�ملو�فقة على حتويل �ملحفظة.

�ملحفظة  تقييم  الإعد�د  م�ستقل  و�أكتو�ري  م�ستقل  قانوين  حما�سب  بتعيني  �ل�سركة  �إد�رة  جمل�س  قام  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  خطاب  �إىل  ��ستنادً� 

�ملالية  �لدر��سة  »برنامج  �ل�سعودي  �لعربي  �لنقد  موؤ�س�سة  و�إر�ساد�ت  �خلطاب  هذ�  مبوجب    ،2008 دي�سمرب   31 يف  كما  و�ملطلوبات  باملوجود�ت  �ملتعلقة 

و�لتقييم ل�سركات �لتاأمني �ملوجودة �لتي تقوم باإكتتاب عمليات تاأمني عام و حماية و �إدخار« بتاريخ  مايو 2007. مت ت�سليم تقارير �ملر�جع �لقانوين �مل�ستقل 

و�الإكتو�ري خالل �لربع �الأول �ملنتهي يف 31 مار�س 2009 وعر�س على �أع�سـاء جمل�س �الد�رة يف �إجتماعهم �لذي �إنعقد بتاريخ 7 �إبريـل 2009 و�لذي مت فيه 

�إنهاء و�ملو�فقة على �إتفاقية �ل�سر�ء مع  �سركة �إن�سعودي للتاأمني  �إبتد�ءً� من 1 يناير 2009.

2009 من �سركة  يناير   1 �أر�سدة �ملوجود�ت و�ملطلوبات كما يف  لتعك�س حتويل   2009 يناير   1 �لتاأمني كما يف  تبعا لذلك، مت تعديل �ملركز �ملايل لعمليات 

�إن�سعودي للتاأمني كما يلي:

 �لقيم �ملعدلة يف قائمة �ملركز �ملايل لل�سركة  كما يف 1 يناير 2009

املوجودات 

نقدية و�أر�سدة بنوك                         10،048،313

�أق�ساط تاأمني مدينة                         61،586،249

م�ستحق من معيدي �لتاأمني                         1،698،398

م�ساريف مدفوعة مقدما و موجود�ت �أخرى                        1،769،134

تكاليف ��ستحو�ذ وثائق موؤجلة                        2،087،563

��ستثمار�ت                        18،457،065

اأثاث و معدات مكتبية                          194،998

95،841،720                        

املطلوبات 

م�ستحق �إىل معيدي �لتاأمني                        35،778،680

�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة                        19،261،135

�حتياطي ح�سابي ال�ستثمار�ت مرتبطة بعقود لوحد�ت                        18،755،679

مطالبات حتت �لت�سوية ، �سايف                        11،088،408

عموالت تاأمني غري مكت�سبة                        2،817،606

م�ساريف م�ستحقة                         8،040،874

مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني                        99،338

حتويل �سهرة                        95،841،720

-                          

يف 30 يونيو 2009، ��ستلمت �ل�سركة خطاب من موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي )رقم IS/929( مبو�فقة نقل �ملحفظة م�سروطة بتعديالت طفيفة. �إن �أثر  

               �لتعديالت على �لقو�ئم �ملالية هو مبلغ 513،079 ريال �سعودي ميثل زيادة يف �ملخ�س�س للديون �مل�سكوك بها �لتي مت نقلها من �سركة �إن�سعودي للتاأمني �إىل  

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين. لقد مت هذ� �لتعديل على �لنحو �لو�جب من قبل �ل�سركة. 

�أرقام �ملقارنة  .33

جرى �إعادة تبويب بع�س �أرقام �ملقارنة للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 لتتفق مع �لعر�س لل�سنة �حلالية .

�عتماد �لقو�ئم �ملالية   .34

�عتمدت هذه �لقو�ئم �ملالية من قبل �أع�ساء جمل�س �الإد�رة بتاريخ 16 فرب�ير 2010م �ملو�فق يف 2 ربيع �الأول 1431هـ .



114

ملحق )2(

ملحق )2(

�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين
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للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008

مع تقرير مر�جعي �حل�سابات
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تقرير مر�جعي �حل�سابات

�إىل �ل�سادة م�ساهمي �ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين    �ملوقرين

)�سركة م�ساهمة �سعودية(

نطاق املراجعة

لقد ر�جعنا قائمة �ملركز �ملايل �ملرفقة لل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين – �سركة م�ساهمة �سعودية )»�ل�سركة«( كما يف 31 دي�سمرب 2008م، 

23 يونيو  �لتاأمني وللم�ساهمني و�لتغري�ت يف حقوق �مل�ساهمني للفرتة من  �لنقدية لعمليات  �لتاأمني وعمليات �مل�ساهمني و�لتدفقات  نتائج عمليات  وقو�ئم 

2007م حتى 31 دي�سمرب 2008م مبا يف ذلك �الإي�ساحات حولها من 1 �إىل 27 و�لتي تعترب جزء ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية. �إن هذة �لقو�ئم �ملالية من 

م�سوؤولية �إد�رة �ل�سركة وقد مت �إعد�دها وفقا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية ولن�س �ملادة 123 من نظام �ل�سركات �ل�سعودي وقدمت لنا  مع كافة 

�ملعلومات و�لبيانات �لتي طلبناها. �إن م�سوؤوليتنا هي �إبد�ء ر�أينا حول هذة �لقو�ئم �ملالية �إ�ستنادً� �إىل �أعمال �ملر�جعة �لتي قمنا بها. وفيما عد� ما ورد يف 

هذة �لفقرة �لتالية متت مر�جعتنا وفقًا ملعايري �ملر�جعة �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لتي تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال �ملر�جعة 

للح�سول على قناعة معقولة باأن �لقو�ئم �ملالية خالية من �الأخظاء �جلوهرية. ت�ستمل �إجر�ء�ت �ملر�جعة على فح�س �الأدلة، على �أ�سا�س �لعينة، �ملوؤيدة 

للمبالغ و�الإف�ساحات �لتي تت�سمنها �لقو�ئم �ملالية. كما ت�ستمل على تقومي �ملبادئ �ملحا�سبية �ملتبعة و�لتقدير�ت �لهامة �ملطبقة من قبل �الإد�رة وتقومي 

�لعر�س �لعام للقو�ئم �ملالية. باعتقادنا �أن مر�جعتنا توفر درجة معقولة من �لقناعة متكننا من �إبد�ء ر�أينا حول �لقو�ئم �ملالية.

التحفظ

للمعايري �ملحا�سبية  �ملالية ولي�س وفقًا  بالتقارير  �لدولية �خلا�سة  للمعايري  �ملالية وفقًا  �لقو�ئم  باإعد�د هذة  �الإد�رة  �الإي�ساح )3( قامت  كما هو مبني يف 

�ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. وبناء على �الأدلة و�ملعلومات �ملتوفرة لدينا، مل نتمكن من حتديد ما �إذ� كانت �الأ�س�س �مل�ستخدمة يف �إعد�د هذة 

�لقو�ئم �ملالية مالئمة.

الراأي املتحفظ

يف ر�أينا، باإ�ستثناء �الأمر �مل�سار �إلية �أعاله فاإن �لقو�ئم �ملالية ككل:

   تظهر بعدل، من كافة �لنو�حي �جلوهرية، �ملركز �ملايل لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2008م ونتائج �أعمالها وتدفقاتها �لنقدية للفرتة �ملنتهية   

     يف ذلك �لتاريخ وفقا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية. 

  تتفق مع نظام �ل�سركات و�لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة فيما يتعلق باإعد�د وعر�س �لقو�ئم �ملالية.

فهد حممد �لطعيمي

حما�سب قانوين

 قيد �سجل �ملحا�سبني �لقانونيني رقم )354(

طارق �ل�سدحان

حما�سب قانوين

 قيد �سجل �ملحا�سبني �لقانونيني )352(

�لتاريخ 3 ربيع �الأول 1430 هـ

�ملو�فق 28 فرب�ير 2009

�أرن�ست ويونغ

�س ب 2732

�لريا�س 11461

�ململكة �لعربية �ل�سعودية

كي بي �إم جي �لفوز�ن و�ل�سدحان

�س ب 92876

�لريا�س 11663

�ململكة �لعربية �ل�سعودية
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قائمة �ملركز �ملايل

كما يف 31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي�إي�ساح

موجودات عمليات التاأمني

67.016.114معد�ت و�أثاث مكتبي 

71.196.374ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

50.068.631ح�سة معيدي �لتاأمني من �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 

8632.839تكاليف �أكتتاب موؤجلة

91.149.167م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت و�أخرى

25.337.634مبالغ م�ستحقة من عمليات �مل�ساهمني 

1058.687.080�أق�ساط تاأمني م�ستحقة

113.923.431نقدية و�سبه نقدية 

148.011.270اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

1210.053.040وديعة نظامية

13800.000 )3(دفعة مقدمة على ح�ساب �الإ�ستثمار�ت

1314.164.997 )1و2(��ستثمار�ت

9144.047م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

149.545.361مبالغ م�ستحقة من جهة منت�سبة

1156.621.236نقدية و�سبه نقدية 

91.328.681اإجمايل موجودات امل�ساهمني

239.339.951اإجمايل عمليات التاأمني وموجودات امل�ساهمني

مطلوبات عمليات التاأمني 

511.271مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

58.374.364�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة

71.663.076مطالبات حتت �لت�سوية

15736.891عموالت تاأمني غري مكت�سبة

49.304.621ذمم معيدي �لتاأمني

167.476.863م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

1429.944.184مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة

148.011.270اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

25.337.634مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات �لتاأمني

1653.040م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

1750.825زكاة م�ستحقة 

25.441.499اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

18100.000.000ر�أ�س �ملال

)34.224.179(خ�سائر مرت�كمة

 13111.361 )1(�أرباح غري حمققة عن �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 

65.887.182اإجمايل حقوق امل�ساهمني 

239.339.951اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني، ومطلوبات امل�ساهمني، وحقوق امل�ساهمني
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قائمة عمليات �مل�ساهمني 

الفرتة من 23 يونيو 2007 حتى 31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي�إي�ساح

 77.908.114�إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة  

)65.937.744(�أق�ساط �إعادة �لتاأمني �مل�سندة 

 11.970.370�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة 

)58.374.364(�أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة 

 50.068.631ح�سة معيدي �لتاأمني من �الأق�ساط غري �ملكت�سبة 

)8.305.733(�سايف التغري يف الأق�ساط غري املكت�سبة 

 3.664.637�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

 15214.344عموالت مكت�سبة خالل �لفرتة 

 3.878.981اإجمايل الإيرادات 

)439.300(�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة    

 329.475ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة 

)109.825(�سايف املطالبات املدفوعة 

)1.663.076(�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية

 1.196.374ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

)466.702(7�سايف املطالبات حتت الت�سوية

)576.527(�سايف املطالبات املتكبدة 

)318.704(8تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني 

)389.541(�أتعاب فح�س و�أ�سر�ف

)27.931.843(21م�ساريف عمومية و�إد�رية 

)29.216.615(اإجمايل املطالبات وامل�ساريف

)25.337.634(�سايف عجز الفرتة من عمليات التاأمني

 25.337.634�سايف العجز املحول اإىل قائمة عمليات امل�ساهمني

         -�سايف نتيجة الفرتة
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قائمة عمليات �مل�ساهمني 

الفرتة من 23 يونيو 2007 حتى 31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي�إي�ساح

 2.743.302دخل فو�ئد

)34.905(�إطفاء �لعالوة على �ال�ستثمار�ت

 2.708.397اإجمايل الإيرادات  

)25.337.634(�سايف �لعجز �ملحول من قائمة نتائج عمليات �لتاأمني 

)10.504.494(22م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س، �سايف

)319.506(م�ساريف عمومية و�إد�رية 

)33.453.237(�سايف خ�سارة الفرتة  

)3.35(24خ�سارة �ل�سهم �الأ�سا�سية و�ملخف�سة 

قائمة �لتدفقات �لنقدية لعمليات �لتاأمني  

الفرتة من 23 يونيو 2007 حتى 31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي�إي�ساح

الأن�سطة الت�سغيلية

        -�سايف نتيجة الفرتة

�لتعديالت لـ:

 8.305.733�أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة، �سايف 

 3.167.449�إ�ستهالك

 511.271مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

11.984.453 

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)58.687.080(�أق�ساط تاأمني م�ستحقة

)632.839(تكاليف �إكتتاب موؤجلة

 736.891عموالت تاأمني غري مكت�سبة

 49.304.621ذمم معيدي �لتاأمني 

 7.476.863م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون 

 466.702مطالبات حتت �لت�سوية، �سايف

)1.149.167(م�ساريف مدفوعة مقدمًا و�أخرى

 9.500.444�سايف النقدية امل�ستخدمة من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)25.337.634(مبالغ م�ستحقة من عمليات �مل�ساهمني

)10.183.563(�سر�ء معد�ت و�أثاث مكتبي 

)35.521.197(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

 29.944.184مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة 

 29.944.184�سايف النقدية من الأن�سطة التمويلية

 113.923.431الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية والنقدية و�سبه النقدية يف نهاية الفرتة 
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قائمة �لتدفقات �لنقدية للم�ساهمني

الفرتة من 23 يونيو 2007 حتى 31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي�إي�ساح

الأن�سطة الت�سغيلية

)33.453.237(�سايف خ�سارة �لفرتة

�لتعديالت لـ:

 34.905�إطفاء �لعالوة على �ال�ستثمار�ت

)33.418.332(

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�سغيلية:

)10.053.040(وديعة نظامية 

)144.047(م�ساريف مدفوعة مقدمًا و�أخرى

53.040م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

 )43.562.379(�لنقدية �مل�ستخدمة يف �لعمليات 

)720.117(زكاة مدفوعة خالل �لفرتة

)44.282.496(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)800.000(دفعة مقدمة على ح�ساب �ال�ستثمار�ت

)2.078.541(�سر�ء ��ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �ال�ستحقاق

)12.010.000(�سر�ء ��ستثمار�ت متاحة للبيع  

)14.888.541(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

 100.000.000�إ�سد�ر ر�أ�س �ملال 

)9.545.361(مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة 

 25.337.634مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات �لتاأمني 

 115.792.273�سايف النقدية من الأن�سطة التمويلية

 1156.621.236الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية والنقدية و�سبه النقدية يف نهاية الفرتة 

املعلومات الإ�سافية غري النقدية: 

13111.361 )1(�سايف �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 

التدفقات النقدية الت�سغيلية من دخل الفوائد:

 2.886.008  فو�ئد م�ستلمة 
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قائمة �لتدفقات �لنقدية للم�ساهمني

الفرتة من 23 يونيو 2007 حتى 31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي

�خل�سائر �ملرت�كمةر�أ�س �ملال
�الأرباح غري �ملحققة عن 

�ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 
�الإجمايل

100.000.000 - -100.000.000�إ�سد�ر ر�أ�س �ملال

)33.453.237( -)33.453.237( -�سايف خ�سارة �لفرتة 

)770.942( -)770.942( -خم�س�س �لزكاة )�إي�ساح -17�أ(

�سايف �لتغري يف �لقيمة �لعادلة لال�ستثمار�ت

 �ملتاحة للبيع ) �إي�ساح 13)1( (
- -111.361111.361

111.36165.887.182)34.224.179(100.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2008

تعترب �الإي�ساحات �ملرفقة من 1 �إىل 27 جزءً� من هذه �لقو�ئم �ملالية.

نزار القنا�س

ع�سو جمل�س �الإد�رة

اأنطوان عي�سى

�لرئي�س �لتنفيذي

اأمين حجازي

�ملدير �ملايل �لتنفيذي
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

التنظيم والأن�سطة الرئي�سية  .1

رقم  �لتجاري  �ل�سجل  مبوجب  �ل�سعودية  �لعربية  �ململكة  يف  م�سجلة  �سعودية  م�ساهمة  – �سركة  )�ل�سركة(  �لتعاوين  للتاأمني  �لفرن�سية  �ل�سعودية  �ل�سركة 

�لعربية  �ململكة  �أعمالها من خالل �سبعة فروع منت�سرة يف  �ل�سركة  2007م(. تز�ول  يوليو   12 1428هـ )�ملو�فق  �لثاين  26 جمادي  بتاريخ   1010235601

�ل�سعودية، وبلغ عدد موظفيها 176 موظفًا كما يف 31 دي�سمرب 2008. �أن عنو�ن �ملكتب �مل�سجل لل�سركة هو: بناية �ل�سفوة �لتجارية، �س ب: 3540، �لريا�س 

11481، �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

تتمثل �أهد�ف �ل�سركة يف مز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين و�الأن�سطة �ملرتبطة بها يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. مت �إدر�ج �ل�سركة يف �سوق �الأ�سهم �ل�سعودية 

يف 9 رجب 1428هـ )�ملو�فق 23 يوليو 2007م(.

وخالل عام 2007م، قررت �ل�سركة تعديل �أ�سمها من "�ل�سركة �ل�سعودية �لفرن�سية للتاأمني �لتعاوين" �إىل "�سركة �أليانز �ل�سعودي �لفرن�سي للتاأمني �لتعاوين". 

�إن �الإجر�ء�ت �لنظامية �ملتعلقة باإثبات تغيري ��سم �ل�سركة ال تز�ل جارية.

وفقا للنظام �الأ�سا�سي لل�سركة، بد�أت �ل�سنة �ملالية �الأوىل لل�سركة �عتبارً� من تاريخ �سدور �لقر�ر �لوز�ري باالإعالن عن تاأ�سي�س �ل�سركة و�ملوؤرخ يف 8 جمادي 

�لثاين 1428 )�ملو�فق 23 يونيو 2007م(، و�نتهت يف 31 دي�سمرب 2008. عليه، فاإن هذه هي �أول قو�ئم مالية لل�سركة. 

اإتفاقية �سراء املوجودات وحتويل حمفظة التاأمني والعمليات التجارية  .2

 مت ترخي�س �ل�سركة ملز�ولة �أعمال �لتاأمني �لتعاوين يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية طبقًا للمر�سوم �مللكي رقم م/60 بتاريخ 18 رم�سان 1427هـ )�ملو�فق 11 

�أكتوبر 2006م(، ومبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 233 بتاريخ 16 رم�سان 1427 )�ملو�فق 9 �أكتوبر 2006م(.

وبعد �إمتام عملية �الإكتتاب �لعام بتاريخ 26 مار�س 2007م، مت تقدمي طلب ملعايل وزير �لتجارة و�ل�سناعة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية لالإعالن عن تاأ�سي�س 

�ل�سركة. ويف 8 جمادي �لثاين 1428هـ )�ملو�فق 23 يونيو 2007م(، �أ�سدرت وز�رة �لتجارة و�ل�سناعة قر�رً� باالإعالن عن تاأ�سي�س �ل�سركة.

�إعتزمت �ل�سركة، خالل 2007م، �إبر�م �تفاقية �سر�ء �ملوجود�ت )�الإتفاقية(، ومبوجبها تقدمت �ل�سركة ل�سر�ء �أعمال �لتاأمني و�سايف �ملوجود�ت �لعائدة 

لعمليات �سركة �ن�سعودي للتاأمني )�س.م.ب.م( يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية )�لعمليات( بناءً� على تقومي �سيتم �ملو�فقة عليه من قبل موؤ�س�سة �لنقد �لعربي 

قبل  قبل مر�جع ح�سابات م�ستقل معني من  للعمليات( من  تقييم  مالية )تت�سمن  در��سة  تقدمي  �ل�سر�ء، مت  الإتفاقية  �ملعنية. وطبقًا  و�الأطر�ف  �ل�سعودي 

موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي خالل عام 2007م. وخالل �سهر دي�سمرب 2008، تلقت �ل�سركة مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي على حتويل حمفظة 

�سركة �أن�سعودي للتاأمني )�س.م.ب.م(. وقد و�فق �مل�ساهمون باالإجماع على حتويل �ملحفظة خالل �جتماعهم �لذي عقد بتاريخ 18 يناير 2009.

وخالل عام 2008م، �سمحت موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي لل�سركة ببدء عملياتها عند ��ستكمال �ملو�فقة على �ملنتجات و�الإجر�ء�ت �ملتعلقة. وخالل عام 

2008، ح�سلت �ل�سركة على مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي الإ�سد�ر وثائق تاأمني لثالثة �أنو�ع رئي�سية من �لتاأمني وهي / �لهند�سي، �ل�سحى و�سمان 

حق خيانة �الأمانة. كما تلقت �ل�سركة مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، خالل �سهر دي�سمرب 2008 على بيع خدمات �لتاأمني �لبنكى. 

-تتوقع �ل�سركة بدء عملياتها �لتجارية بالكامل خالل عام 2009.

اأ�س�س الإعداد   .3

اأ�س�س القيا�س

تعد �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدلة لت�ستمل على قيا�س �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع بالقيمة �لعادلة. 

بيان الإلتزام

مت �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية متما�سيًا مع �خلطاب �ل�سادر عن هيئة �ل�سوق �ملالية بتاريخ 27 �أغ�سط�س 2008 

و�لذى ي�سمح بن�سر �لقو�ئم �ملالية وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�سة بالتقارير �ملالية.

يتطلب �لنظام �الأ�سا�سي لل�سركة حفظ دفاتر ح�سابية منف�سلة لكل من ح�سابات عمليات �لتاأمني وح�سابات �مل�ساهمني. يتم ت�سجيل �الإير�د�ت و�مل�ساريف 

�خلا�سة بكل ن�ساط يف �لدفاتر �حل�سابية �خلا�سة بذلك �لن�ساط. ويتم توزيع �مل�ساريف �ملتعلقة بالعمليات �مل�سرتكة من قبل �الإد�رة و�أع�ساء جمل�س �إد�رة 

�ل�سركة. 

تتم مقا�سة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية، ويدرج �ل�سايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى �ل�سركة �لنية 

لت�سوية �ملوجود�ت مع �ملطلوبات على �أ�سا�س �ل�سايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�سديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ال يتم مقا�سة �الإير�د�ت و�مل�ساريف يف قائمة نتائج 

عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني �إال �إذ� كان ذلك مطلوبًا �أو م�سموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�سبية وتف�سري�تها �أو مت �الإف�ساح عنها ب�سورة 

خا�سة يف �ل�سيا�سات �ملحا�سبية لل�سركة

�إي�ساحات حول �لقو�ئم �ملالية 
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العملة الرئي�سية 

يعترب �لريال �ل�سعودي �لعملة �لرئي�سية لل�سركة. مت تقريب �ملبالغ �لظاهرة يف �لقو�ئم �ملالية الأقرب �ألف ريال �سعودي، ما مل يرد خالف ذلك.

ملخ�س باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية   .4

نورد فيما يلي بيانًا باأهم �ل�سيا�سات �ملحا�سبية �ملتبعة: 

املعايري والتف�سريات اجلديدة ال�سادرة وغري ال�سارية املفعول بعد 

لقد �سدر عن جمل�س معايري �ملحا�سبة �لدولية �ملعايري و�لتف�سري�ت �لتالية و�لتي ال يعترب �إتباعها �إلز�ميًا ب�ساأن هذه �لقو�ئم �ملالية بعد:

 �ملعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم 8– �لقطاعات �لت�سغيلية 

 �ملعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 1)�ملعدل( – عر�س �لقو�ئم �ملالية 

 �ملعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 32 – عر�س �الأدو�ت �ملالية، ومعيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 1– عر�س �لقو�ئم �ملالية– �الأدو�ت �ملالية حتت 

    �لطلب و�اللتز�مات �لناجتة عند �لت�سفية.

ال يتوقع باأن ينتج عن تطبيق �ملعايري �أعاله، عند �سريانها، �أي �أثر جوهري على �لقو�ئم �ملالية، لكنه �سيوؤدي �إىل تعديل طريقة عر�س �لقو�ئم �ملالية.

النقدية و�سبه النقدية

الأغر��س �إعد�د قائمة �لتدفقات �لنقدية، تتكون �لنقدية و�سبه �لنقدية من �لنقد بالبنوك.

العمالت الأجنبية 

حتول �ملعامالت �لتي تتم بالعمالت �الأجنبية �إىل �لريال �ل�سعودي باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة وقت �إجر�ء �ملعامالت. ويعاد حتويل �أر�سدة �ملوجود�ت و�ملطلوبات 

�ملالية �مل�سجلة بالعمالت �الأجنبية باأ�سعار �لتحويل �ل�سائدة يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني �أو 

قائمة عمليات �مل�ساهمني.

اإثبات الإيرادات

اإجمايل اأق�ساط التاأمني

ترحل �أق�ساط �لتاأمني �إىل �لدخل ب�سكل ن�سبي على مدى فرت�ت وثائق �لتاأمني �لتي تخ�سها. يدرج �لتغري يف خم�س�سات �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة يف 

قائمة نتائج عمليات �لتاأمني على مدى فرتة �ملخاطر. 

�إن �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة متثل تلك �الأجز�ء من �الأق�ساط �ملكتتبة يف �سنة ما وتتعلق بفرتة �ملخاطر ملا بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم تاأجيل �جلزء 

غري �ملتعلق بالفرت�ت �لالحقة كمخ�س�س �أق�ساط تاأمني غري مكت�سبة.

اأق�ساط اإعادة التاأمني

تتكون �أق�ساط �إعادة �لتاأمني �ملكتتبة من �إجمايل �الأق�ساط �مل�ستحقة عن كامل �لتغطية �ملن�سو�س عليها يف �لعقود، ويتم �إثباتها بتاريخ بدء وثيقة �لتاأمني. 

ت�ستمل �الأق�ساط على �أية ت�سويات ناجتة خالل �لفرتة �ملحا�سبية ب�ساأن �تفاقيات �إعادة �لتاأمني �لتي ن�ساأت خالل �لفرت�ت �ملحا�سبية �ل�سابقة. 

دخل الأتعاب والعمولت

يحمل على حاملي وثائق �لتاأمني خدمات �إد�رة وثائق �لتاأمني، و�الإلغاء�ت و�أتعاب �لعقود �الأخرى. يتم �إثبات هذه �الأتعاب كاإير�د�ت على مدى �لفرتة �لتي 

تقدم فيها �خلدمات �ملعنية. و�إذ� كانت �الأتعاب تتعلق بخدمات تقدم يف فرت�ت م�ستقبلية، فاإنه يتم تاأجيلها و�إثباتها على مدى �لفرت�ت �مل�ستقبلية. يتم �إثبات 

دخل �لفو�ئد على �أ�سا�س �لعائد �لفعلي بعد �الأخذ بعني �العتبار �أ�سل �ملبلغ ومعدل �لعمولة.

�لرب�مج �لتحفيزية �ملح�سوبة على �أ�سا�س �الأ�سهم �مل�سددة نقدً� بالن�سبة للرب�مج �لتحفيزية �ملح�سوبة على �أ�سا�س �الأ�سهم �مل�سددة نقدً�، تقوم �ل�سركة بقيا�س 

�خلدمات �مل�سرت�ة و�اللتز�مات �ملتكبدة بالقيمة �لعادلة لاللتز�م. وحلني �سد�د �اللتز�م، تقوم �ل�سركة باإعادة قيا�س �لقيمة �لعادلة لاللتز�م بتاريخ �إعد�د 

كل مركز مايل. و فى تاريخ �ل�سد�د، يتم �إدر�ج �لتغري�ت يف �لقيمة �لعادلة يف قائمة عمليات �مل�ساهمني. 
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

املطالبات

تتكون �ملطالبات من �ملبالغ �مل�ستحقة �إىل حاملي وثائق �لتاأمني، وجهات �أخرى، ومن �جلهات ذ�ت �لعالقة، بعد خ�سم �خلردة و�ال�سرتد�د�ت، وحتمل على 

عمليات �لتاأمني عند تكبدها. ي�ستمل �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية على �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للمبالغ �مل�ستحقة �ملتعلقة باملطالبات �ملبلغ و�لغري مبلغ 

عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

تقوم �ل�سركة عادًة بتقدير �ملطالبات على �أ�سا�س �خلربة �ل�سابقة. وتقوم �سركات ت�سوية خ�سائر م�ستقلة بتقدير �ملطالبات �ملتعلقة باملمتلكات. �إ�سافة �إىل 

ذلك، جتنب خم�س�سات، وفقًا لتقدير�ت �الإد�رة وخربتها �ل�سابقة، لقاء �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يدرج �لفرق بني 

�ملخ�س�سات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�سد�د و�ملخ�س�سات �ملجنبة يف �لفرتة �لالحقة يف ح�ساب �لتاأمني لتلك �لفرتة. 

تكاليف الكتتاب املوؤجلة

يتم تاأجيل �لعموالت و�لتكاليف �ملبا�سرة �الأخرى �ملتعلقة باحل�سول على عقود جديدة �أو �إ�سد�ر عقود �لتاأمني بالقدر �لذي تكون فيه هذه �لتكاليف قابلة 

لالإ�سرتد�د من �الأق�ساط �مل�ستقبلية. يتم �إثبات كافة تكاليف �الكتتاب �الأخرى كم�سروف عند تكبدها. وبعد �الإثبات �الأويل لها، يتم �إطفاء هذه �لتكاليف 

بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى فرتة �الأق�ساط �مل�ستقبلية �ملتوقعة. يقيد �الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. يتم �حت�ساب �لتغري�ت يف �لعمر �الإنتاجي 

�أو �لطريقة �ملتوقعة ال�ستنفاذ �ملنافع �القت�سادية �مل�ستقبلية �لتي ت�سمنها ذلك �الأ�سل وذلك بتعديل فرتة �الإطفاء، ويتم �عتبار ذلك كتغري يف �لتقدير�ت 

�ملحا�سبية. 

وقوع هذ�  دليل على  �أكرث،وذلك عند وجود  �أو  و�حدة  �إعد�د كل مركز مايل مرة  بتاريخ  �لقيمة، وذلك  �إنخفا�س يف  و�قع  للتاأكد من  �إجر�ء مر�جعة  يتم 

�الإنخفا�س. ويف �حلاالت �لتي تقل فيها �ملبالغ �لقابلة لال�سرتد�د عن �لقيمة �لدفرتية، يتم �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. كما 

توؤخذ تكاليف �الكتتاب �ملوؤجلة بعني �العتبار عند �إجر�ء �ختبار كفاية �ملطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. 

القيمة العادلة 

بالن�سبة لال�ستثمار�ت �ملتد�ولة يف �الأ�سو�ق �لنظامية، حتدد �لقيمة �لعادلة على �أ�سا�س �الأ�سعار �ل�سائدة يف �ل�سوق. حتدد �لقيمة �لعادلة للبنود غري �ملتد�ولة 

�ل�سروط وخ�سائ�س �ملخاطر. بالن�سبة  للبنود و�لتي لديها نف�س  �لنقدية �ملخ�سومة با�ستخد�م معدالت �لعموالت  �لتدفقات  �أ�سا�س  �ملرتبطة بعمولة على 

لال�ستثمار�ت غري �ملتد�ولة، حتدد �لقيمة �لعادلة على �أ�سا�س �لقيمة �ل�سوقية ال�ستثمار م�سابه �أو على �أ�سا�س �لتدفقات �لنقدية �ملخ�سومة �ملتوقعة. 

اإعادة التاأمني  

�مل�ستحقة من  �الأر�سدة  �لتاأمني  �إعادة  ن�ساطاتها. متثل موجود�ت  ب�ساأن كافة  �لتاأمني  �إ�سناد خماطر  باإعادة  �لعادية،  �أعمالها  �ل�سركة، خالل دورة  تقوم 

�سركات �إعادة �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �لقابلة لال�سرتد�د ب�سورة مماثلة للطريقة �لتي يتم بها تقدير خم�س�س �ملطالبات حتت �لت�سوية وطبقًا التفاقية �إعادة 

�لتاأمني. 

يتم �إجر�ء مر�جعة لالنخفا�س يف �لقيمة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية مرة و�حدة �أو �أكرث عند وجود خ�سائرمن جر�ء �إنخفا�س يف �لقيمة خالل �لفرتة. 

يحدث �الإنخفا�س يف �لقيمة عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري �إىل عدم �إمكانية �ل�سركة ��سرتد�د �ملبالغ �لقائمة مبوجب �سروط �لعقد، و�إمكانية قيا�س �أثر 

�ملبالغ �لتي �ست�ستلمها �ل�سركة من معيدي �لتاأمني ب�سكل موثوق به. يتم �إثبات �خل�سائر يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. 

�إن ترتيبات �إعادة �لتاأمني �مل�سندة ال تعفي �ل�سركة من �إلتز�ماتها جتاه حاملي وثائق �لتاأمني. يتم �إثبات �الأق�ساط و�ملطالبات �ملتعلقة بعمليات �إعادة �لتاأمني 

�لتي تعهدت بها �ل�سركة كاإير�د�ت �أو م�سروف بنف�س �لطريقة وكاأن عمليات �إعادة �لتاأمني تعترب ن�ساطًا مبا�سرً� بعد �الأخذ �العتبار ت�سنيف �ملنتج �ملعاد 

�لتاأمني عليه. 

متثل مطلوبات اإعادة التاأمني

�الأر�سدة �مل�ستحقة �إىل �سركات �إعادة �لتاأمني. تقدر �ملبالغ �مل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك �ملتعلقة باإتفاقيات �إعادة �لتاأمني �ملعينة. يتم �إظهار �الأق�ساط 

و�ملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل لكل من �إعادة �لتاأمني �مل�سنده �لتي مت �لتعهد بها. يتم �لتوقف عن �إثبات موجود�ت ومطلوبات عمليات �إعادة �لتاأمني عند 

��ستنفاذ كافة �حلقوق �لتعاقدية �أو �إنهائها �أو عند حتويل �لعقد �إىل طرف �آخر.
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ال�ستثمارات

يتم، يف �الأ�سل، �إثبات كافة �ال�ستثمار�ت بالقيمة �لعادلة �ساملة م�ساريف �ل�سر�ء �ملتعلقة. تطفاأ �لعالو�ت على �أ�سا�س �لعائد �لفعلي، وترحل �إىل قائمة نتائج 

عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني.

وبعد �الإثبات �الأويل لفئات �ال�ستثمار �ملختلفة، حتدد قيمتها يف نهاية �ل�سنة �لالحقة وفقًا ملا يلي: 

1.�ال�ستثمار�ت �ملقتناة حتى تاريخ �ال�ستحقاق

�الإيجابية  �لنية  ولديها  �ل�سركة  ت�ستطيع  و�لتي  ��ستحقاق حمدد  تاريخ  ولها  �ملمكن حتديدها  �أو  �لثابتة  �لدفعات  �الإ�ستثمار�ت ذ�ت  ت�سنف 

�إقتنائها  بعد  �ال�ستثمار�ت  هذه  قيا�س  يتم  �ال�ستحقاق".  تاريخ  مقتناه حتى  "�إ�ستثمار�ت  كـ  �إ�ستحقاقها  تاريخ  �إقتنائها حتى  على  و�ملقدره 

بالتكلفة �ملطفاأة با�ستخد�م طريقة �لعائد �لفعلي ناق�سًا خم�س�س �الإنخفا�س يف �لقيمة. حت�سب �لتكلفة �ملطفاأة بعد �الأخذ بعني �العتبار 

�خل�سم �أو �لعالوة عند �ل�سر�ء. تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن هذه �ال�ستثمار�ت يف قائمة عمليات �مل�ساهمني عند �إنتفاء �أ�سباب 

�إثبات تلك �ال�ستثمار�ت �أو �إنخفا�س قيمتها. 

2.�ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع 

�لتي  للبيع هي �ال�ستثمار�ت  �ملتاحة  �لعادلة. �ال�ستثمار�ت  بالقيمة  �قتنائها  للبيع" بعد  "��ستثمار�ت متاحة  كـ  تقا�س �ال�ستثمار�ت �مل�سنفة 

قيمتها  يف  �لتغري�ت  عن  �لناجتة  �خل�سائر  �أو  �الأرباح  تدرج  للبيع،  �ملتاحة  لال�ستثمار�ت  بالن�سبة  �ال�ستحقاق.  تاريخ  حتى  �قتناوؤها  يتم  ال 

�لعادلة مبا�سرًة يف قائمة �لتغري�ت يف حقوق �مل�ساهمني حلني بيعها �أو حت�سيلها �أو ��ستبعادها �أو �إنخفا�س قيمتها، وعندئٍذ يتم �إثبات �لربح 

و�خل�سارة �ملرت�كمة �ملثبتة �سابقًا �سمن حقوق �مل�ساهمني يف قائمة عمليات �مل�ساهمني للفرتة. ت�سجل �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع و�لتي ال ميكن 

تغطية قيمتها �لعادلة ب�سكل موثوق به بالتكلفة �ملطفاأة. 

اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة   

يتم �إثبات �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة عند ��ستحقاقها، ويتم قيا�سها، عند �الإثبات �الأويل لها، بالقيمة �لعادلة للمبلغ �مل�ستلم �أو �مل�ستحق �لقب�س. يتم مر�جعة 

�أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل عدم �إمكانية  �لقيمة �لدفرتية الأق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�سري �الأحد�ث 

�لوفاء  �مل�ستحقة عند  �لتاأمني  �أق�ساط  �إثبات  �لتوقف عن  يتم  �لتاأمني.  نتائج عمليات  �الإنخفا�س يف قائمة  �إثبات خ�سارة  �لدفرتية، ويتم  ��سرتد�د قيمتها 

مبعايري �لتوقف عن �إثباتها.  

النخفا�س يف قيمة املوجودات املالية وعدم اإمكانية حت�سيلها

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، �إجر�ء تقومي للتاأكد من وجود �أي دليل مو�سوعي على �نخفا�س قيمة �أي �أ�سل مايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية. 

ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل، يتم �إدر�ج خ�سارة �الإنخفا�س يف �لقيمة يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني. يحدد �الإنخفا�س يف 

�لقيمة على �لنحو �لتايل: 

�أ .بالن�سبة للموجود�ت �ملثبتة بالقيمة �لعادلة، ميثل �الإنخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة. 

ب.بالن�سبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة، ميثل �الإنخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية 

     �ملخ�سومة على ��سا�س معدل �لعائد �ل�سائد يف �ل�سوق حاليًا الأ�سل مايل مماثل. 

ج .بالن�سبة للموجود�ت �ملثبتة بالتكلفة �ملطفاأة، يحدد �الإنخفا�س يف �لقيمة على �أ�سا�س �لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملخ�سومة على �أ�سا�س 

     معدل �لعمولة �لفعلي �الأ�سلي. 

التوقف عن اإثبات الأدوات املالية   

يتم �لتوقف عن �إثبات �أي �أد�ة مالية عند �لتوقف عن ممار�سة �ل�سيطرة على �حلقوق �لتعاقدية �لتي تتكون منها ويتم ذلك عادًة عند بيعها، �أو عند �نتقال 

�لتدفقات �لنقدية �ملتعلقة بها �إىل جهة �أخرى م�ستقلة.  

مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية    

تتم مقا�سة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ويدرج �سافيها يف قائمة �ملركز �ملايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نيه لدى �ل�سركة لت�سوية 

�ملوجود�ت و�ملطلوبات على �أ�سا�س �ل�سايف، �أو بيع �ملوجود�ت وت�سديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ال يتم مقا�سة �الإير�د�ت و�مل�ساريف يف قائمة نتائج عمليات 

�لتاأمني وقائمة عمليات �مل�ساهمني ما مل يكن ذلك مطلوبًا �أو م�سموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�سبة �أو تف�سري�تها.

تاريخ التداول    

يتم �إثبات �أو �لتوقف عن كافة �لعمليات �الإعتيادية �ملتعلقة ب�سر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي تلتزم به �ل�سركة ب�سر�ء �أو بيع 

�ملوجود�ت(. �لعمليات �العتيادية �ملتعلقة ب�سر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �سد�د تلك �ملوجود�ت خالل فرتة زمنية تن�س عليها 

�الأنظمة �أو تلك �ملتعارف عليها يف �ل�سوق.



125

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

املعدات والأثاث املكتبي

يتم ��ستهالك و�إطفاء تكلفة �ملعد�ت و�الأثاث �ملكتبي بطريقة �لق�سط �لثابت على مدى �الأعمار �الإنتاجية �ملقدرة للموجود�ت وكما يلي: 

4  �سنو�ت �أجهزة �لكمبيوتر و�ملعد�ت �ملكتبية   

4  �سنو�ت �ل�سيـــــــــــــــــــار�ت    

7  �سنو�ت �الأثـــــــــــــــاث و�لتــــــــــركيبـــــــــــات   

يتم مر�جعة �لقيمة �لتقديرية �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية، ومن ثم تعديلها، �إذ� لزم �الأمر، كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 

يتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية للمباين و�ملعد�ت للتاأكد من وجود �نخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�سري �الأحد�ث �أو �لتغري�ت يف �لظروف �إىل عدم �إمكانية 

��سرتد�د قيمتها �لدفرتية. ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل، وزيادة �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �لقابلة لال�سرتد�د، تخف�س قيمة �الأ�سل �إىل �لقيمة �لقابلة 

لال�سرتد�د. 

عقود التاأمني    

تعرف عقود �لتاأمني باأنها تلك �لعقود �لتي ت�ستمل على خماطر تاأمني هامة عند ن�ساأة �لعقد �أو تلك �لتي يكون فيها ، عند ن�ساأة �لعقود، �سيناريو ي�ستمل يف 

جوهره �لتجاري على خماطر تاأمني هامة. تعتمد �أهمية خماطر �لتاأمني على كل من �إحتمال وقوع حادث للجهة �ملوؤمنة وحجم �الأثر �ملحتمل �ملتعلق به.

وحال ت�سنيف �لعقد كـ " عقد تاأمني " فاإنه يبقى كذلك طو�ل �لفرتة �ملتبقية منه حتى لو �إنخف�ست خماطر �لتاأمني ب�سكل كبري خالل �لفرتة.

املخ�س�سات

يتم �إثبات �ملخ�س�سات عند وجود �إلتز�مات )قانونية �أو متوقعة( على �ل�سركة ناجتة عن �أحد�ث �سابقة و�إن تكاليف �سد�د هذه �الإلتز�مات حمتملة وميكن 

قيا�سها ب�سكل موثوق به. 

اختبار كفاية املطلوبات 

تقوم �ل�سركة، بتاريخ كل قائمة مركز مايل، باإجر�ء تقومي للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات �لتاأمني با�ستخد�م �أف�سل �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية 

�مل�ستقبلية �ملتعاقد عليها. و�إذ� ما �أظهر �لتقومي باأن �لقيمة �لدفرتية ملطلوبات �لتاأمني )ناق�سًا تكاليف �الكتتاب �ملوؤجلة ذ�ت �لعالقة( غري كافية على �سوء 

�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية �ملقدرة، فاأنه يتم �إثبات كامل �لنق�س يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني مبا�سرًة ويجنب خم�س�س لقاء �خل�سائر �ل�سارية �ملفعول. 

ال تقوم �ل�سركة بخ�سم �إلتز�ماتها لقاء �ملطالبات غري �مل�سددة الأنه يتوقع �سد�د معظم هذه �ملطالبات خالل �سنة و�حدة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 

عقود الإيجار    

يتم �إثبات دفعات �الإيجار مبوجب عقود �الإيجار �لت�سغيلية كم�ساريف يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�ساهمني بطريقة �لق�سط �لثابت 

على مدى فرتة عقد �الإيجار.

الزكاة و�سريبة الدخل

يتم �حت�ساب �لزكاة على ح�سة �مل�ساهمني �ل�سعوديني يف �سايف حقوق �مللكية �أو �سايف �لدخل �ملعدل وفقًا لالأنظمة  �لزكوية يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية. 

يتم �حت�ساب �سريبة �لدخل على ح�سة �مل�ساهمني غري �ل�سعوديني يف �سايف �لدخل �ملعدل. يجنب خم�س�س للزكاة و�سريبة �لدخل، ويحمل على قائمة 

�لتغري�ت يف حقوق �مل�ساهمني.

املعلومات القطاعية 

يعترب �لقطاع جزء �أ�سا�سي من �ل�سركة يقوم ببيع / بتقدمي منتجات �أو خدمات معينة )قطاع �أعمال( �أو يقوم ببيع / بتقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة 

�إد�رية، تتكون �ل�سركة من وحد�ت عمل  �أرباح وخ�سائر �لقطاعات �الأخرى. والأغر��س  �أرباحه وخ�سائره عن  �قت�سادية معينة )قطاع جغر�يف(، وتختلف 

وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات ت�سغيلية كما يلي:

 �لهند�سة و�اللتز�مات، ويقوم بتغطية خماطر عمال �لبناء، و�أعمال �الإن�ساء�ت و�الأعمال �مليكانيكية و�لكهربائية و�الإلكرتونية و�مليكانيكية، 

    وتوقف �الآالت و�ملكائن، وغريها من عمليات �لتاأمني �لتي تندرج �سمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. 

  �حلريق، ويقوم بتغطية خماطر �حلريق وعمليات �لتاأمني �الأخرى �لتي تندرج �سمن هذ� �لنوع من �لتاأمني. 

  �أمو�ل �مل�ساهمني هي قطاع غري ت�سغيلي. �أن �الإير�د�ت �ملكت�سبة من �ال�ستثمار�ت هي م�سدر �الإير�د�ت �لوحيد. يتم توزيع بع�س �مل�ساريف 

     �لت�سغيلية �ملبا�سرة وغريها من �مل�ساريف غري �ملبا�سرة على هذ� �لقطاع، ح�سبما هو مالئم. يتم توزيع خ�سائر �أو فائ�س عمليات �لتاأمني 

     على هذ� �لقطاع، ح�سبما هو مالئم.

 منتجات �لرعاية �ل�سحية، ويقوم بتقدمي �لتاأمني �لطبي حلملة وثائق �لتاأمني. 

يتم تقومي �أد�ء �لقطاع على �أ�سا�س �لربح �أو �خل�سارة و�لتي يتم قيا�سها، يف بع�س �لنو�حي، ب�سورة خمتلفة عن �لربح �أو �خل�سارة يف �لقو�ئم �ملالية. 

مل حتدث �أية معامالت بني �لقطاعات خالل �لفرتة. ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة، فاأنها تتم وفقًا الأ�سعار �لتحويل بني قطاعات �الأعمال، وتتم بنف�س 

�سروط �لتعامل مع �الأطر�ف �الأخرى. �ست�سمل �إير�د�ت وم�ساريف ونتائج �لقطاع على �لتحويالت بني قطاعات �الأعمال و�لتي �سيتم حذفها على م�ستوى 

�لقو�ئم �ملالية لل�سركة. وقد مت �عتماد قطاع �الأعمال فقط الأن كافة عمليات �ل�سركة تتم د�خل �ململكة �لعربية.
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مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�س�س ملكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، وهي و�جبة �لدفع جلميع �ملوظفني كمبلغ مقطوع طبقًا ل�سروط و�أحكام نظام �لعمل �ل�سعودي عند �إنتهاء 

تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. حت�سب مكافاأة نهاية  �لعمل يف  �لتي ي�ستحقها �ملوظفني يف حالة تركه  للمز�يا  عقود عملهم. يحت�سب هذ� �اللتز�م كقيمة حالية 

�خلدمة للموظفني على �أ�سا�س رو�تب �ملوظفني �الأخرية وبدالتهم و�سنو�ت خدمتهم �ملرت�كمة كما هو مبني بال�سروط �لو�ردة يف نظام �لعمل يف �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.

 

الأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل

يتم �إجر�ء �لتعديالت على �لقو�ئم �ملالية الإظهار �الأحد�ث �لتي تقع بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل وتاريخ �ملو�فقة على �إ�سد�ر �لقو�ئم �ملالية، �سريطة �إعطاء 

دليل على �لظروف �ل�سائدة بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم �الإف�ساح عن �الأحد�ث �لتي تدل على �لظروف �لتي ظهرت بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي 

ال توؤدي �إىل تعديل �لقو�ئم �ملالية.  

�لتقدير�ت و�الفرت��سات �ملحا�سبية �لهامة   .5

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية من �الإد�رة �إجر�ء �لتقدير�ت و�الإفرت��سات �لتي قد توؤثر على مبالغ �الإير�د�ت و�مل�ساريف و�ملوجود�ت و�ملطلوبات �مل�سجلة 

و�الإف�ساح عن �ملطلوبات �ملحتملة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية. �إن عدم �لتاأكد من هذه �لتقدير�ت و�الفرت��سات ميكن �أن يوؤدي �إىل تعديل جوهري يف 

�مل�ستقبل على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �أو �ملطلوبات.  

فيما يلي �الفرت��سات �الأ�سا�سية �ملتعلقة بامل�سادر �الأ�سا�سية �مل�ستقبلية و�الأخرى لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتي ميكن �أن توؤدي 

�إىل �إجر�ء تعديل جوهري على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�سنة �ملالية �لقادمة. 

اإنخفا�س الإ�ستثمارات 

تقوم �ل�سركة باعتبار �الإ�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع باأنها منخف�سة �لقيمة وذلك عند وجود �إنخفا�س جوهري �أو م�ستمر يف �لقيمة �لعادلة دون �لتكلفة، �أو عند 

وجود دليل مو�سوعي على وجود مثل هذ� �النخفا�س. يتطلب �لتمييز بني �النخفا�س "�جلوهري" و "�مل�ستمر" �إجر�ء تقدير�ت هامة. �إ�سافة �إىل ذلك، تقوم 

�ل�سركة بتقومي عو�مل �خرى ت�ستمل على �لتغري �لعادي يف �أ�سعار �الأ�سهم �ملتد�ولة و�لتدفقات �لنقدية �مل�ستقبلية وعو�مل خ�سم �الأ�سهم غري �ملتد�ولة، �إن 

وجدت. 

احتياطي عمليات التاأمني  

يعترب تقدير �اللتز�مات �لنهائية �لناجتة عن �ملطالبات �ملقدمة مبوجب عقود �لتاأمني من �أهم �لتقدير�ت �ملحا�سبية �لتي تقوم بها �ل�سركة. هناك �لعديد من 

م�سادر عدم �لتاأكد �لتي يجب �أخذها بعني �العتبار عند تقدير �الإلتز�مات �لتي يتعني على �ل�سركة دفعها مبوجب هذه �ملطالبات. يعترب خم�س�س �ملطالبات 

�ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها تقديرً� للمطالبات �لتي يتوقع �الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل ب�ساأن �حلادث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل تاريخ قائمة �ملركز 

�ملايل. �إن �لطرق �لفنية �ملتبعة من قبل �الإد�رة يف تقدير تكلفة �ملطالبات �ملبلغ عنها وكذلك �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سد�د 

�ملطالبات �ل�سابقة عند �لتنبوؤ بطرق �سد�د �ملطالبات �مل�ستقبلية. 

تقدر �ملطالبات �لتي تتطلب قر�رً� من �ملحكمة �أو عن طريق �لتحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده. تقوم �سركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير �ملطالبات 

�ملتعلقة باملمتلكات. تقوم �الإد�رة مبر�جعة �ملخ�س�سات �ملتعلقة باملطالبات �ملتكبدة، و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها، على �أ�سا�س ربع �سنوي. 

خ�سائر الإنخفا�س يف الذمم املدينة

تقوم �ل�سركة مبر�جعة �لذمم �ملدينة �لتي تعترب هامة مبفردها، وكذلك �لذمم �ملدينة �ملدرجة �سمن جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية �لتي لها خ�سائ�س �ئتمان 

مماثلة وذلك للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها. �إن �لذمم �ملدينة �لتي يتم مر�جعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها و�لتي يتم ب�ساأنها 

�إثبات �أو ي�ستمر يف �إثبات خ�سارة �الإنخفا�س ال يتم �إدر�جها عند مر�جعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود �إنخفا�س يف قيمتها. تتطلب مر�جعة �الإنخفا�س 

يف �لقيمة هذه �إجر�ء �الأحكام و�لتقدير�ت. والإجر�ء ذلك، تقوم �ل�سركة بتقومي خ�سائ�س �الئتمان �لتي تاأخذ بعني �العتبار حاالت �الإخفاق �ل�سابقة و�لتي 

تعترب موؤ�سرً� على �لقدرة على �سد�د كافة �ملبالغ �مل�ستحقة طبقًا لل�سروط �لتعاقدية. 

تكاليف الإكتتاب املوؤجلة

تقيد بع�س تكاليف �الكتتاب �ملتعلقة ببيع وثائق �لتاأمني �جلديدة كتكاليف �كتتاب موؤجلة، وتطفاأ على مدى فرتة �لتغطية �لتاأمينية ذ�ت �لعالقة. ويف حالة 

عدم حتقق �الفرت��سات �ملتعلقة بالربحية �مل�ستقبلية لوثائق �لتاأمني هذه، فاأنه ميكن �الإ�سر�ع يف �إطفاء هذه �لتكاليف، وميكن �أن يتطلب ذلك �إجر�ء �سطب 

�إ�سايف. 
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ت�سنيف ال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق

تتبع �ل�سركة �الإر�ساد�ت �ملذكورة يف معيار �ملحا�سبة �لدويل رقم 39 عند ت�سنيف �ملوجود�ت �ملالية غري �مل�ستقة ذ�ت �لدفعات �لثابتة �أو �ملمكن حتديدها 

ولها تاريخ ��ستحقاق حمدد كـ "��ستثمار�ت مقتناة حتى تاريخ �ال�ستحقاق". وعند �إجر�ء هذه �لتقدير�ت و�الأحكام، تقوم �ل�سركة بتقومي نيتها وقدرتها على 

�الحتفاظ بهذه �ال�ستثمار�ت حتى تاريخ �ال�ستحقاق. 

�ملعد�ت و�الأثاث �ملكتبي  .6

ريال �سعودي

�أجهزة �لكمبيوتر 

و�ملعد�ت �ملكتتبة
�الأثاث و�لرتكيبات�ل�سيـــــــار�ت

�الإجمايل

2008  

�لتكلفة:

�الإ�سافات خالل �لفرتة و�لر�سيد يف نهاية �لفرتة 

)�إي�ساح 22( 

5،753،690          682،190      3،747،68310،183،563  

�ال�ستهالك:

�ملحمل لفرتة ما قبل �لتاأ�سي�س
       529،54856،532  32،904618،984  

1،836،512222،767489،1862،548،465�ملحمل لفرتة ما بعد �لتاأ�سي�س

2،366،060279،299522،0903،167،449�لر�سيد يف نهاية �لفرتة

 3،225،5937،016،114  3،387،630402،891�سايف �لقيمة �لدفرتية كما يف 31 دي�سمرب 2008

�ملطالبات حتت �لت�سوية، �سايف  .7 

ريال �سعودي

1،215،000�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية

448،076مطالبات متكبدة غري مبلغ عنها، �سايف

1،663،076�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية

1،196،374ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

466،702

تكاليف �الكتتاب �ملوؤجلة  .8 

ريال �سعودي

     951،543متكبدة خالل �لفرتة

     )318،704(�الإطفاء للفرتة

632،839     

�مل�ساريف �ملدفوعة مقدمًا و�الأخرى  .9

ريال �سعودي

عمليات �مل�ساهمنيعمليات �لتاأمني

- 713،981�إيجار مدفوع مقدمًا

- 435،186تكاليف بر�مج حتفيزية موؤجلة )�إي�ساح 19(

144،047- فو�ئد م�ستحقة

1،149،167144،047
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�أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة  .10

فيما يلي حتلياًل باأعمار �الأق�ساط �مل�ستحقة �لتي مل تنخف�س قيمتها: 

متاأخرة �ل�سد�د ومل تنخف�س قيمتها 

ريال �سعودي
غري متاأخرة �ل�سد�د ومل �الإجمايل

تنخف�س قيمتها
�أكرث من 180 يوم من 90 �إىل 180 يوم

58،687،08023،390،45120،967،53314،329،096�أق�ساط تاأمني م�ستحقة

تقوم �ل�سركة بت�سنيف �الأر�سدة كـ "متاأخرة �ل�سد�د ومل تنخف�س قيمتها" وذلك على �أ�سا�س كل حالة على حده. وبناءً� على �خلربة �ل�سابقة، يتوقع 

حت�سيل كافة �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة �لتي مل تنخف�س قيمتها. تتمثل �سيا�سة �ل�سركة يف عدم �حل�سول على �سمانات مقابل �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة، 

وبالتايل فاإن معظمها غري م�سمون. ال يوجد �أر�سدة �أق�ساط تاأمني م�ستحقة منخف�سة �لقيمة يف نهاية �ل�سنة.  

�لنقدية و�سبه �لنقدية  .11

ريال �سعودي

نقد بالبنك:

3،923،431عمليات �لتاأمني

56،621،236عمليات �مل�ساهمني

60،544،667

فيت�س.   وكالة  ت�سنيف  تودع �الأر�سدة لدى �لبنوك لدى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي، م�ساهم رئي�سي م�سنف من �لدرجة "ب" ح�سب 

�لوديعة �لنظامية   .12

طبقًا الأنظمة �لتاأمني �ملتبعة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية، قامت �ل�سركة باإيد�ع %10 من ر�أ�س مالها �ملدفوع، )�أي 10.000.000 ريال �سعودي( لدى بنك مت 

حتديده من قبل موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي، وي�ستمل ذلك على �لفائدة �مل�ستحقة وقدرها 53.040 ريال �سعودي. ال يجوز �سحب هذه �لوديعة �لنظامية 

بدون مو�فقة موؤ�س�سة �لنقد �لعربي �ل�سعودي. يتم �الحتفاظ بهذه �لوديعة �لنظامية لدى �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي. 

�ال�ستثمار�ت  .13

ت�سنف �ال�ستثمار�ت كاالآتي:

ريال �سعودي

112،121،361متاحة للبيع

22،043،636مقتناه حتى تاريخ �ال�ستحقاق

14،164،997

1( املتاحة للبيع 

تتكون �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع من �الآتي 

ريال �سعودي

�لقيمة �ل�سوقية�لتكلفة
)�الأرباح �ملحققة

�خل�سائر(

5،000،0005،096،86896،868�سندوق �أ�سو�ق �ملال بالريال �ل�سعودي )مد�ر من �سركة كام �ل�سعودي �لفرن�سي(

84،493  5،000،0005،084،493�سندوق �لبدر )مد�ر من �سركة كام �ل�سعودي �لفرن�سي(

)70،000(2،010،0001،940،000�سكوك �ل�سركة �ل�سعودية للكهرباء

12،010،00012،121،361111،361
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2(   ال�ستثمارات املقتناه حتى تاريخ ال�ستحقاق 

تتمثل �ال�ستثمار�ت �ملقتناه حتى تاريخ �ال�ستحقاق �سند�ت تنمية حكومية �سعودية قدرها 2.078.541 ريال �سعودي )�لعالوة 78.540 ريال �سعودي(، 

وت�ستحق يف �سهر �أكتوبر 2009. بلغت �لقيمة �لدفرتية، بعد خ�سم �الإطفاء 2.043.636 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008. �إن �لقيمة �لدفرتية 

ل�سند�ت �لتنمية �حلكومية �ل�سعودية ال تختلف كثريً� عن قيمتها �لدفرتية.

  
3(   الدفعة املقدمة على ح�ساب الإ�ستثمارات 

قامت �ل�سركة، خالل عام 2008، باالكتتاب مببلغ 800.000 ريال �سعودي )ومتثل %16 من ر�أ�س مال "�سركة �سعودي نك�ست كري"، �سركة تقوم باأعمال 

طرف ثالث �إد�ري لتقدمي خدمات رعاية �سحية. ال تز�ل هذه �ل�سركة حتت �لتاأ�سي�س كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

�ملعامالت و�الأر�سدة مع �جلهات ذ�ت �لعالقة   .14

فيما يلي تفا�سيل �ملعامالت �لرئي�سية مع �جلهات ذ�ت �لعالقة خالل �لفرتة من 23 يونيو 2007 حتى 31 دي�سمرب 2008 و�أر�سدة �جلهات �ملنت�سبة كما يف 

31 دي�سمرب 2008:

ريال �سعوديطبيعة �ملعاملة�جلهة ذ�ت �لعالقة

�سركة �إن�سعودي للتاأمني )�س.م.ب.م( 

)�سركة منت�سبة(
29،725،853  م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س وم�ساريف عمومية و�إد�رية مدفوعة نيابة عن �ل�سركة 

10،183،563�سر�ء معد�ت و�أثاث مكتبي نيابة �ل�سركة )�إي�ساح 6(

)19،510،592(��سرتد�د م�ساريف مدفوعة

282،693�سايف �لعالوة �مل�ستلمة 

)2،944،449(دخل فو�ئد�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي )م�ساهم موؤ�س�س(

333،372�أتعاب وم�ساريف متعلقة بها �أع�ساء جمل�س �الإد�رة

4،221،326مكافاأة وم�ساريف متعلقة بها   كبار موظفي �الإد�رة  

يق�سد بكبار �ملوظفني �أولئك �لذين لهم �ل�سالحية و�مل�سئولية للقيام باأعمال �لتخطيط، و�لتوجيه، و�الإ�سر�ف على ن�ساطات �ل�سركة، ب�سورة مبا�سرة �أو 

غري مبا�سرة، ويتكونون من كبار �ملدر�ء �لتنفيذيني مبا فيهم �لرئي�س �لتنفيذي و�ملدير �ملايل �لتنفيذي لل�سركة. 

تد�ر بع�س �ال�ستثمار�ت �ملتاحة للبيع �لهامة من قبل �سركة منت�سبة )�سركة كام �ل�سعودي �لفرن�سي(.

نتج عن �ملعامالت مع �جلهة �ملنت�سبة �أعاله �الأر�سدة �لتالية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل:

ريال �سعودي�سركة �إن�سعودي للتاأمني )�س.م.ب.م( )�سركة منت�سبة(

29،944،184مبالغ م�ستحقة جلهة منت�سبة )عمليات �لتاأمني(

9،545،361 مبالغ م�ستحقة من جهة منت�سبة)عمليات �مل�ساهمني(

15.عموالت �لتاأمني غري �ملكت�سبة

ريال �سعودي

951،235عموالت م�ستلمة خالل �لفرتة

  )214،344(عموالت متحققة خالل �لفرتة

736،891     

16.�مل�ساريف �مل�ستحقة �لدفع و�لد�ئنون �الآخرون

ريال �سعودي

عمليات �مل�ساهمني عمليات �لتاأمني

-2،541،588�سر�ئب �إ�ستقطاع

-2،071،841مكافاآت م�ستحقة

-874،637�أتعاب �إ�ست�سارية

-789،486�جاز�ت م�ستحقة

-723،662عموالت م�ستحقة

-389،541�أتعاب فح�س و�أ�سر�ف

86،10853،040�أخرى

7،476،86353،040
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�لزكاة و�سريبة �لدخل   .17

اأ (   الزكاة  ملحملة لل�سنة   

ُجنب خم�س�س للزكاة للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 قدره 770.942 ريال �سعودي، دفع منه مبلغ 720.117 ريال �سعودي قبل نهاية �لفرتة. 

وبالتايل مت �إظهار �لر�سيد �ملتبقي وقدره 50.825 ريال �سعودي كزكاة م�ستحقة يف قائمة �ملركز �ملايل. حمل �ملخ�س�س على قائمة �لتغري�ت يف حقوق 

�مل�ساهمني.

مت �حت�ساب خم�س�س �لزكاة �ملحملة �ملتعلقة بامل�ساهمني �ل�سعوديني وفقًا لالأ�سا�س �لتايل: 

ريال �سعودي

43،678،000حقوق �مل�ساهمني 

)3،787،717(�لقيمة �لدفرتية للموجود�ت طويلة �الأجل 

39،890،283

)10،674،187(�خل�سارة �ملعدلة للفرتة

29،216،096وعاء �لزكاة

730،402�لزكاة �مل�ستحقة على �مل�ساهمني �ل�سعوديني بو�قع 2.5%

ن�ساأت �لفروقات بني �لنتائج �ملالية و�لزكوية ب�سورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�س�سات غري �مل�سموح بها عن ح�ساب �خل�سارة �ملعدلة. 

ب(   �سريبة الدخل    

مل يجنب خم�س�س ل�سريبة �لدخل الأن وعاء �ل�سريبة بال�سالب. وخالل �لفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008، تكبدت �ل�سركة خ�سارة �سريبية معدلة 

ميكن ترحيلها الأجل غري م�سمى. 

ج (  املوقف الزكوي وال�سريبي    

قدمت �ل�سركة �إقر�ر�تها �لزكوية و�ل�سريبية �إىل م�سلحة �لزكاة و�لدخل للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 2008، ومل يتم �إجر�ء �لربط بعد. 

ر�أ�س �ملال   .18

يتكون ر�أ�س �ملال �مل�سرح به، و�مل�سدر من 100.000.000 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2008، ويتكون من 10.000.000 �سهم، بقيمة �أ�سمية قدرها 

10 ريال �سعودي لل�سهم �لو�حد. 

وخالل �سهر دي�سمرب 2008، �أو�سى جمل�س �الإد�رة بزيادة ر�أ�س �ملال مببلغ 100.000.000 ريال �سعودي وذلك باإ�سد�ر �أ�سهم حقوق �أولوية، ويخ�سع ذلك 

ملو�فقة �جلمعية �لعمومية �ل�سنوية و�جلهات �ملخت�سة. 

�لربنامج �لتحفيزي لال�سرت�ك يف �الأ�سهم   .19

خالل عام 2008، �أ�سبح كبار موظفي �الإد�رة بال�سركة موؤهلون لال�سرت�ك يف برنامج �الأ�سهم �لعاملية �لتابع ملجموعة �أليانز، �أحد كبار �مل�ساهمني 

بال�سركة. يتكون �لربنامج من: )1( حقوق زيادة �الأ�سهم، و)2( وحد�ت �أ�سهم مقيدة. وك�سرط م�سبق لال�سرت�ك يف هذه �لرب�مج �لتحفيزية لالأ�سهم 

�مل�سددة نقدً�، �سيمنح كبار موظفي �الإد�رة )�ملوظفون �ملوؤهلون( عدد معني من حقوق زيادة �الأ�سهم ووحد�ت �الأ�سهم �ملقيدة وذلك يف حالة بقاء �ملوظفني 

لدى جمموعة�أليانز عند ممار�ستها. 



131

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

نورد فيما يلي تفا�سيل �إ�سافية حول هذه �لرب�مج: 

�لتفا�سيل
برنامج حقوق زيادة 

�الأ�سهم 

برنامج وحد�ت �الأ�سهم 

�ملقيدة

6 مار�س 62008 مار�س 2008تاريخ �ملنح 

5 �سنو�ت7 �سنو�ت مدة �لربنامج 

5 �سنو�ت2 �سنةفرتة �ال�ستحقاق

6 مار�س 52013 �سنو�تفرتة / تاريخ �ملمار�سة 

نقدً�نقدً�طريقة �ل�سد�د 

تقا�س �اللتز�مات مبوجب �لرب�مج �أعاله بالقيمة �لعادلة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل وذلك على �أ�سا�س بيانات �الأ�سعار �ملقدمة من جمموعة �أليانز. 

يتم �إثبات �لقيمة �لعادلة �ملحددة لهذه �اللتز�مات يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني على مدى فرتة �ال�ستحقاق وحلني �سد�د �اللتز�م. تقوم �ل�سركة باإعادة 

قيا�س �لقيمة �لعادلة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية، وتدرج �لتغري�ت يف قائمة عمليات �مل�ساهمني للفرتة. وقد مت تغطية �أية تغري�ت م�ستقبلية منذ تاريخ 

منح �خليار، يف �لقيمة �لعادلة لربنامج حقوق زيادة �الأ�سهم. وبرنامج وحد�ت �الأ�سهم �ملقيدة يف �ملبالغ، �لنهائية لدى جمموعة �أليانز، وبالتايل حتديد / 

و�سع حد �أعلى لاللتز�م �خلا�س بال�سركة.

�الحتياطي �لنظامي   .20

طبقًا للنظام �الأ�سا�سي، يجب على �ل�سركة �أن حتول %10 من �سايف دخل �ل�سنة �إىل �الحتياطي �لنظامي حتى يبلغ جمموع �الحتياطي ر�أ�س �ملال. ونظرً� 

ل�سايف خ�سارة �لفرتة، فاأنه مل يتم �إجر�ء مثل هذ� �لتحويل.

�مل�ساريف �لعمومية و�الإد�رية  .21

ريال �سعوديللفرتة من 23 يونيو 2007 حتى 31 دي�سمرب 2008

عمليات �مل�ساهمني عمليات �لتاأمني

14،766،695256،706تكاليف موظفني 

-2،848،200�سريبة ��ستقطاع

-2،548،465��ستهالك

-2،243،545�إيجار

-2،110،167�أتعاب �إ�ست�سارية

-891،632دعاية و�إعالن وترويج

-563،508�إ�سالح و�سيانة

483،04362،800م�ساريف جمل�س �الإد�رة

-287،118�سيانة

-110،000ر�سوم ترخي�س وت�سجيل

-203،054تكاليف بر�مج حتفيزية

-876،416�أخرى

27،931،843319،506

مت توزيع م�ساريف �لعمليات من قبل �الإد�رة وجمل�س �الإد�رة وبالتايل ُ�عيد ت�سنيف م�ساريف �لتاأمني ومت حتميلها على قائمة نتائج عمليات �لتاأمني يف 

هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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ملحق )2(

م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س، �سايف  .22

ريال �سعودي

3،351،914تكاليف �إ�سناد مكتبية

2،913،205تكاليف معامالت

1،789،446�أتعاب قانونية ومهنية

1،263،355دعاية و�إعالن

618،984�إ�ستهالك

572،715�إيجار مكتب

281،628�أخرى

10،791،247

)286،753(ناق�سًا: عمولة متحققة عن �الأر�سدة �لبنكية حتى تاريخ  �لقر�ر �لوز�ري )23 يونيو 2007(

10،504،494

�إد�رة �ملخاطر     .23

�حلايل  �لتنظيمي  �لهيكل  ت�ستخدم  �لتي  �ملو�سوعة  �لرقابية  و�لو�سائل  و�الإجر�ء�ت  �ل�سيا�سات  من  جمموعة  يف  بال�سركة  �خلا�سة  �ملخاطر  حوكمة  تتمثل 

لتحقيق �الأهد�ف �الإ�سرت�تيجية. ترتكز فل�سفة �ل�سركة يف قبول �ملخاطر �ملرغوب بها و�ملعروفة و�لتي تتو�فق مع �خلطة �الإ�سرت�تيجية �ملتعلقة باإد�رة وقبول 

�ملخاطر و�ملعتمدة من جمل�س �الإد�رة. تتعر�س �ل�سركة ملخاطر �لتاأمني، و�إعادة �لتاأمني، وخماطر �أ�سعار �لعموالت، وخماطر �الإئتمان، وخماطر �ل�سيولة، 

وخماطر �لعمالت.

هيكل اإدارة املخاطر

مت تاأ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم د�خل �ل�سركة لتحديد ومتابعة وتقومي ومر�قبة �ملخاطر.

جمل�س الإدارة 

�إن جمل�س �الإد�رة هو �جلهة �لعليا �مل�سئولة عن حوكمة �ملخاطر حيث يقوم جمل�س �الإد�رة و�للجنة �لتنفيذية باملجل�س بتقدمي �لتوجيه و�إعتماد 

�الإ�سرت�تيجيات و�ل�سيا�سات لتحقيق �الأهد�ف �ملحددة لل�سركة.

الإدارة العليا

�الإد�رة �لعليا م�سئولة عن �لعمليات �ليومية من �أجل حتقيق �الأهد�ف �الإ�سرت�تيجية �سمن �سيا�سة حمددة م�سبقًا من قبل �ل�سركة ب�ساأن قبول �ملخاطر.

فيما يلي ملخ�سًا باملخاطر �لتي تو�جهها �ل�سركة و�لطرق �ملتبعة للتقليل منها: 

اأ (  خماطر التاأمني

ومتثل �ملخاطر �ملتعلقة باملطالبات �لفعلية �مل�ستحقة �إىل حاملي وثائق �لتاأمني ب�ساأن �أحد�ث �لتاأمني �لتي تزيد عن �لتوقعات. وميكن �أن يحدث ذلك ب�سبب 

باأن م�ستوياتها �سمن �حلدود  للتاأكد  �ل�سركة  بانتظام من قبل  �لتاأمني  يتم مر�قبة خماطر  �أكرث مما هو متوقع.  �أن مبالغ �ملطالبات  �أو  �ملطالبات  تكر�ر 

�ملتوقعة. تقوم �ل�سركة، ب�سكل رئي�سي، بتغطية خماطر �ملمتلكات و�حلريق و�ملخاطر �لعامة و�لتاأمني �لطبي )�ل�سحي(.

تقوم �ل�سركة باإ�سد�ر وثائق تاأمني ق�سرية �الأجل و�لتي يتوقع �أن ينتج عنها مطالبات ق�سرية �الأجل فقط، وبالتايل فاإنه من غري �ملحتمل �أن ينتج عنها 

تغري�ت هامة يف �الحتياطات. وهذ� ي�ساعد يف �لتقليل من خماطر �لتاأمني. ترتكز �ملخاطر �لناجتة عن عقود �لتاأمني �أعاله، ب�سكل رئي�سي، يف �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية.

 املمتلكات واحلريق والتاأمني العام 

بالن�سبة لعقود �لتاأمني �ملتعلقة باملمتلكات، تتمثل �ملخاطر �لرئي�سية يف �إندالع �حلر�ئق و�لتوقف عن �لعمل. تقوم �ل�سركة بالتاأمني فقط على �ملمتلكات �لتي 

حتتوي على معد�ت للك�سف عن �حلريق. 

يتم �إ�سد�ر هذه �لعقود بالرجوع �إىل قيمة �ال�ستبد�ل للممتلكات وحمتوياتها �ملوؤمن عليها. تعترب تكلفة �إعادة بناء �ملمتلكات و�لقيام با�ستبد�ل �ملحتويات 

و�لوقت �ملطلوب الإعادة بدء �لعمليات �لتي توؤدي �إىل توقف �لعمل مبثابة �لعو�مل �لرئي�سية �لتي توؤثر على حجم �ملطالبة. لدى �ل�سركة تغطية �إعادة تاأمني 

على هذه �الأ�سر�ر وذلك للحد من �خل�سائر �ملتعلقة باملطالبات �لفردية. 

 التاأمني الطبي

مت ت�سميم �إ�سرت�تيجية �لتاأمني �خلا�سة بال�سركة ل�سمان تنوع �ملخاطر ب�سكل جيد من حيث نوع �ملخاطر وم�ستوى �ملز�يا �ملوؤمن عليها. وميكن حتقيق ذلك 

من خالل تنوع �لقطاعات و�ملناطق �جلغر�فية و�لقيام بالفح�س �لطبي وذلك للتاأكد باأن �الأ�سعار تاأخذ بعني �العتبار �لظروف �ل�سحية �حلالية وتاريخ 
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�لعائلة �لطبي و�ملر�جعة �العتيادية للمطالبات �لفعلية و�سعر �ملنتج و�الإجر�ء�ت �لتف�سيلية ملعاجلة �ملطالبات. كما تقوم �ل�سركة باإتباع �سيا�سة تقوم على 

�ملتابعة �جلادة و�لن�سطة، للمطالبات وذلك لتقليل �ملخاطر �مل�ستقبلية غري �ملتوقعة �لتي ميكن �أن توؤثر �سلبًا على �ل�سركة. يوجد لدى �ل�سركة تغطية �إعادة 

تاأمني للحد من �أية تكاليف فردية ولغاية %25 من �لتكلفة �ملتكبدة وبحد �أق�سى قدره 62.500 ريال �سعودي لكل �سخ�س. 

ب(  خماطر اإعادة التاأمني 

تقوم �ل�سركة، خالل دورة �أعمالها �لعادية، باإبر�م �تفاقيات �إعادة �لتاأمني لدى �أطر�ف �أخرى لتقليل �خل�سائر �ملالية �ملحتملة �لتي قد تن�ساأ عن مطالبات 

�لتاأمني �ل�سخمة. �إن هذه �لرتتيبات توؤمن تنوع �أكرب يف �الأعمال وت�سمح لالإد�رة مبر�قبة �خل�سائر �ملحتملة �لتي قد تن�ساأ عن �ملخاطر �لكبرية وتوؤمن قدر�ت 

فائ�س  تاأمني  و�إعادة  ن�سبيه،  �ختيارية  تاأمني  �إعادة  ن�سبيه، وعقود  تاأمني  �إعادة  �إتفاقيات  �لتاأمني مبوجب  �إعادة  يتم جزء كبري من عمليات  �إ�سايف.  منو 

�خل�سارة.

�لتاأمني، ومر�قبة تركز  �إعادة  ل�سركات  �ملايل  �لو�سع  بتقومي  �ل�سركة  تقوم  �لتاأمني،  �إعادة  �إفال�س �سركات  �لناجتة عن  �لكربى  للخ�سائر  لتقليل تعر�سها 

خماطر �الئتمان يف مناطق جغر�فية و�لن�ساطات و�لظروف �القت�سادية ل�سركات �إعادة �لتاأمني.

يتم �ختيار معيدي �لتاأمني وفق �ملعايري و�لتعليمات �لتالية �ملحددة من جمل�س �الإد�رة: 

 �حلـد �الأدنى لت�سنيف �الئتمــان �ملقبول من قبل وكاالت �لت�سنيف �لعاملية �ملعرتف بها )مثل وكالة �ستاندر �آند بورز( و�لذي يجب �أال يقل 

عن )ب ب ب(. 

 كما تقوم �ل�سركة باال�ستفادة من خدمات معيدي تاأمني حمليني غري م�سنفني. عليه تقوم �ل�سركة بتقومي وو�سع حد للمخاطر �لتي 

تتعر�س لها من �سركات �إعادة �لتاأمني هذه و�لتي هي م�سجلة ومعتمدة من قبل �جلهة �مل�سئولة عن �لتاأمني. 

 قائمة ب�سركات �إعادة �لتاأمني مو�سى بها من قبل جمموعة �أليانز، �أحد كبار �مل�ساهمني بال�سركة. 

 �سمعة �سركات �إعادة تاأمني معينة. 

 عالقة �لعمل �حلالية و�ل�سابقة مع معيدي �لتاأمني. 

 تقوم �ل�سركة باإجر�ء مر�جعة تف�سيلية للقوة �ملالية، و�خلرب�ت �الإد�رية و�لفنية و�الأد�ء �ل�سابق.

ج(  خماطر اأ�سعار العمولت

تن�ساأ خماطر �أ�سعار �لعموالت عن �حتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�سعار �لعموالت على �لربحية �مل�ستقبلية �أو �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية. تتعر�س �ل�سركة 

ملخاطر �أ�سعار �لعموالت ب�ساأن �الأر�سدة لدى �لبنوك و�أمو�ل �أ�سو�ق �ملال �ملتاحة للبيع. 

�إن �الأثر على �لدخل ميثل �أثر �لتغري�ت �ملفرت�سة يف �أ�سعار �لعموالت مبا يف ذلك كافة �لبنود �لقابلة للتغيري �الأخرى �لتي بقيت ثابتة، على ربح �ل�سركة ل�سنة 

و�حدة وذلك على �أ�سا�س �ملوجود�ت �ملالية بعمولة عائمة �ملقتناة كما يف 31 دي�سمرب 2008. �إن �لتغري �الفرت��سي بو�قع 10 نقاط �أ�سا�س يف �ملتو�سط �ملرجح 

الأ�سعار �لعمولة على �أر�سدة �ملوجود�ت �ملالية بعمولة عائمة و�ملقتناة كما يف 31 دي�سمرب 2008 �سيوؤثر على دخل �لعمولة مببلغ �إجمايل قدره 60.545 ريال 

�سعودي تقريبًا يف �ل�سنة. 

تتعر�س �ل�سركة ملخاطر �أ�سعار �لعموالت ب�ساأن ��ستثمار�تها يف �أمو�ل �أ�سو�ق �ملال الأن هذه �ال�ستثمار�ت تعترب �إيد�عات يف �أ�سو�ق �ملال. وحيث �أن �ل�سركة 

تعترب جمرد م�ستثمر يف �أمو�ل �أ�سو�ق �ملال هذه، فاأنه لي�س باإمكانها �لتنبوؤ مبدى تاأثر دخلها بالتغري�ت �ملحتملة �ملعقولة يف �أ�سعار �لعموالت �لتي توؤثر على 

�الأمو�ل �مل�ستثمر فيها. 

د (  خماطر الئتمان 

متثل خماطر �الئتمان عدم مقدرة طرف ما على �لوفاء بالتز�ماته ب�ساأن �أد�ة مالية ما، مما يوؤدي �إىل تكبد �لطرف �الآخر خل�سارة مالية. بالن�سبة لكافة 

فئات �الأدو�ت �ملالية �ملحتفظ بها لدى �ل�سركة، ميثل �حلد �الأق�سى ملخاطر �الئتمان �لتي تتعر�س لها �ل�سركة �لقيمة �لدفرتية �ملف�سح عنها يف قائمة 

�ملركز �ملايل. 

فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �ملتبعة من قبل �ل�سركة لتقليل خماطر �الئتمان �لتي تتعر�س لها �ل�سركة: 

  لتقليل تعر�سها للخ�سائر �لكربى �لناجمة عن �إفال�س �سركات �إعادة �لتاأمني، تقوم �ل�سركة بتقومي �لو�سع �ملايل ل�سركات �إعادة �لتاأمني. 

وك�سرط م�سبق، يجب �أن يكون �الأطر�ف �لتي يتم �إعادة �لتاأمني لديها م�سنفة على �أنها ذ�ت م�ستوى مقبول، من حيث �ل�سمان، يوؤكد متانة 

و�سعها �ملايل.

 تقوم �ل�سركة باإبر�م �تفاقيات تاأمني و�إعادة تاأمني فقط مع جهات معرتف بها وذ�ت �سمعة جيدة. تكمن �سيا�سة �ل�سركة باأن يخ�سع كافة 

�لعمالء �لذين تود �لتعامل معهم للتحقق و�لدر��سة من �لناحية �الئتمانية. �إ�سافة �إىل ذلك، يتم مر�قبة �ملبالغ �مل�ستحقة مبوجب عقود 

�لتاأمني و�إعادة �لتاأمني ب�سورة م�ستمرة لتقليل تعر�سها ملخاطر �لديون �ملعدومة. 

 تقوم �ل�سركة باحلد من خماطر �الئتمان �ملتعلقة بالوكالء و�لو�سطاء وذلك بو�سع حدود �ئتمان لكل و�سيط ووكيل ومر�قبة �لذمم �ملدينة 

�لقائمة. 

 �إن �أق�ساط �لتاأمني �مل�ستحقة متثل مبالغ م�ستحقة، ب�سكل �أ�سا�سي، من �أفر�د و�سركات غري م�سنفني. تقوم �ل�سركة باحلد من خماطر 

�الئتمان وذلك بو�سع �سقف �ئتمان لكل عميل و�سركة ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. 

 تودع �لنقدية و�سبه �لنقدية لدى بنوك حملية معتمدة من �الإد�رة. وك�سرط م�سبق، يجب �أن تكون �لبنوك �لتي تودع لديها �لنقدية و�سبه 

�لنقدية م�سنفة على �أنها ذ�ت م�ستوى مقبول، من حيث �ل�سمان، يوؤكد متانة و�سعها �ملايل. 



134

ملحق )2(

 تتكون ��ستثمار�ت �ل�سركة ب�سكل �أ�سا�سي من �سند�ت ديون و�سناديق ��ستثمارية. ال يوجد لدى �ل�سركة نظام د�خلي لت�سنيف هذه 

�ال�ستثمار�ت، تقوم �ل�سركة باحلد من خماطر �الئتمان �ملتعلقة بهذه �ال�ستثمار�ت وذلك باأن تكون �ل�سركة �مل�ستثمر فيها ذ�ت م�ستوى 

مقبول من حيث �ل�سمان يوؤكد متانة و�سعها �ملايل.

يعك�س �جلدول �أدناه �حلد �الأق�سى ملخاطر �الئتمان �لتي تتعر�س لها بنود قائمة �ملركز �ملايل:

 

ريال �سعودي

عمليات �مل�ساهمني عمليات �لتاأمني31 دي�سمرب 2008

-58،687،080�أق�ساط م�ستحقة

-1،196،374ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية

3،923،43156،621،236نقد بالبنك

10،053،040-وديعة نظامية

800،000-دفعات مقدمة يف ح�ساب �ال�ستثمار�ت

14،164،997-��ستثمار�ت 

9،545،361-مبلغ م�ستحق من جهة منت�سبة

63،806،88591،184،634

هـ(  خماطر ال�سيولة 

متثل خماطر �ل�سيولة �ل�سعوبات �لتي تو�جهها �ل�سركة يف �لوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة باالأدو�ت �ملالية. وفيما يتعلق بالكو�رث، هناك �أي�سًا خماطر �سيولة 

تتعلق بالفروقات �لزمنية بني �إجمايل �لتدفقات �لنقدية �ل�سادرة و�الإ�سرتد�د�ت �ملتوقعة من معيدي �لتكافل.

فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات و�الإجر�ء�ت �ملتبعة لتقليل خماطر �ل�سيولة �لتي تتعر�س لها �ل�سركة: 

 تن�س �سيا�سة �ل�سيولة �خلا�سة بال�سركة على �أن يتم تقومي وحتديد �أ�سباب خماطر �ل�سيولة �لتي تتعر�س لها �ل�سركة. يتم مر�قبة مدى 

�اللتز�م بهذه �ل�سيا�سة، ويتم �إبالغ جلنة �ملخاطر باملخالفات و�ملخاطر �لتي يتم �لتعر�س لها. يتم مر�قبة �ل�سيا�سة بانتظام للتاأكد من �سلتها 

بذلك. كما يتم مر�قبة �لتغري�ت يف بيئة �ملخاطر. 

 و�سع �إر�ساد�ت ب�ساأن توزيع �ملوجود�ت، و�حلدود �خلا�سة باملحفظة، وحمفظة ��ستحقاق �ملوجود�ت وذلك ل�سمان توفر �الأمو�ل �لكافية للوفاء 

بالتز�مات �لتاأمني. 

 و�سع خطط متويل طارئة تبني �حلد �الأدنى من �الأمو�ل �لالزمة للوفاء باحلاالت �لطارئة وتبيان �الأحد�ث �لتي تندرج �سمن هذه �خلطط. 

 تت�سمن عقود �إعادة تاأمني فائ�س �خل�سارة �ملتعلقة بالكو�رث ن�سو�سًا ت�سمح بال�سحب �لفوري لالأمو�ل من �أجل �سد�د �ملطالبات وذلك يف 

حالة زيادة �حلو�دث عن حجم معني. 

حمفظة ال�ستحقاقات

يلخ�س �جلدول �أدناه تو�ريخ ��ستحقاق �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية وذلك على �أ�سا�س �اللتز�مات �ملتوقعة �ملتبقية، �ساملة �أق�ساط �لتاأمني 

�مل�ستحقة. يتم حتديد مطلوبات عقود �لتاأمني، وموجود�ت �إعادة �لتاأمني، وحمفظة �ال�ستحقاق، على �أ�سا�س �لزمن �ملقدر ل�سايف �لتدفقات �لنقدية 

�ل�سادرة من مطلوبات �لتاأمني �لتي مت �إثباتها. وقد مت ��ستبعاد �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة، وح�سة معيدي �لتاأمني من �أق�ساط �لتاأمني غري �ملكت�سبة من 

�لتحليل الأنها لي�ست �لتز�مات تعاقدية. يتم �عتبار �لدفعات �لتي تتطلب �أخطار وكافة �الأخطار قد مت تقدميه فورً�.
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ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين 

كما يف 31 دي�سمرب 2008

ريال �سعودي

�الإجمايل�أكرث من �سنة�أقل من �سنة

موجودات حاملي وثائق التاأمني

25،337،634-25،337،634 مبالغ م�ستحقة من �مل�ساهمني

44،357،98414،329،09658،687،080�أق�ساط تاأمني م�ستحقة

3،923،431-3،923،431   نقدية و�سبه نقدية

73،619،04914،329،09687،948،145

موجودات امل�ساهمني

10،053،04010،053،040-وديعة نظامية

800،000800،000-دفعة مقدمة على ح�ساب �الإ�ستثمار�ت 

14،164،99714،164،997-�إ�ستثمار�ت

9،545،361-9،545،361مبلغ م�ستحق من جهة منت�سبة 

56،621،236-56،621،236نقدية و�سبه نقدية

66،166،59725،018،03791،184،634

مطلوبات حاملي وثائق التاأمني

511،271511،271    -مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

1،663،076-1،663،076مطالبات حتت �لت�سوية

35،929،39013،375،23149،304،621ذمم معيدي �لتاأمني

6،861،144615،7197،476،863م�ساريف م�ستحقة �لدفع ود�ئنون �آخرون

29،944،184-29،944،184مبلغ م�ستحق �إىل جهة منت�سبة 

74،397،79414،502،22188،900،015

مطلوبات امل�ساهمني

25،337،634-25،337،634مبالغ  م�ستحقة �إىل حاملي وثائق �لتاأمني

53،04053،040-م�ساريف م�ستحقة �لدفع 

50،826-50،826زكاة م�ستحقة

25،388،46053،04025،441،500

�إن كافة �ملطلوبات �ملالية، فيما عد� بع�س مز�يا �ملوظفني، تعترب م�ستحقة �لدفع مبوجب �لعقد كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. �إن كافة �ملطلوبات �ملالية 

غري مرتبطة بعمولة وبالتايل فاإن كافة �ملطلوبات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل متثل مبالغ غري خم�سومة. 

و (  خماطر العمالت 

متثل خماطر �لعمالت �ملخاطر �لناجتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية ما نتيجة للتغري�ت يف �أ�سعار �ل�سرف �الأجنبي. 

تعتقد �الإد�رة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة نتيجة �لتقلبات يف �أ�سعار �ل�سرف �الأجنبي الأن غالبية �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية هي بعمالت 

مرتبطة بالريال �ل�سعودي. �إ�سافة �إىل ذلك، وحيث �أن معامالت �ل�سركة بالعمالت �الأجنبية تتم ب�سكل �أ�سا�سي بالدوالر �الأمريكي، فاإن �الأرباح و�خل�سائر 

�لناجتة عن حتويل �لعمالت �الأجنبية ال تعترب هامة، وبالتايل مل يتم �الإف�ساح عنها ب�سورة م�ستقلة. 

ز (  اإدارة راأ�س املال 

تو�سع �أهد�ف من قبل �ل�سركة للحفاظ على تو�زن ن�سب ر�أ�س �ملال وذلك لدعم �أهد�ف �ل�سركة وزيادة �لفائدة للم�ساهمني. 

تقوم �ل�سركة باإد�رة متطلبات ر�أ�س �ملال وذلك بتقدير �لنق�س بني م�ستويات ر�أ�س �ملال �ملعلن عنها و�ملطلوبة باإنتظام. يتم �إجر�ء �لت�سويات على م�ستويات 

ر�أ�س �ملال �حلالية وذلك ح�سب �لتغري�ت يف �لظروف �ل�سائدة يف �ل�سوق وخ�سائ�س خماطر ن�ساطات �ل�سركة. وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س �ملال، 

تقوم �ل�سركة بتعديل مبلغ توزيعات �الأرباح �ملدفوعة للم�ساهمني �أو تقوم باإ�سد�ر �أ�سهم. 

يعتقد جمل�س �الإد�رة باأن �ل�سركة قد �إلتزمت بكافة متطلبات ر�أ�س �ملال �ملفرو�سة من قبل جهات خارجية خالل �لفرتة �ملالية �مل�سرح عنها.

ح (  القيمة العادلة لالأدوات املالية 

�أو �سد�د مطلوبات ما  �إن �لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي يتم مبوجبها تبادل موجود�ت ما  تتكون �الأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية. 

بني �أطر�ف ر�غبة يف ذلك وب�سروط تعامل عادل. يفرت�س تعريف �لقيمة �لعادلة باأن �ملن�ساأة قادرة على �لعمل وفقًا ملبد�أ �ال�ستمر�رية �ملحا�سبي، مع عدم 

وجود نية �أو حاجة لت�سفيتها، �أو �إجر�ء تخفي�س حاد يف م�ستوى عملياتها �أو �لقيام باأية تعامالت ب�سروط لها تاأثري عك�سي. تتكون �ملوجود�ت �ملالية �خلا�سة 

بال�سركة من �لنقدية و�سبه �لنقدية، و�ملدينني، و�ال�ستثمار�ت، و�الإير�د�ت �مل�ستحقة، بينما تتكون �ملطلوبات �ملالية من �لد�ئنني و�مل�ساريف �مل�ستحقة �لدفع 

و�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية. 

�ن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية ال تختلف كثريً� عن قيمتها �لدفرتية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 
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ط(  املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية

تخ�سع عمليات �ل�سركة ملتطلبات �الأنظمة �ملحلية يف �لبلد�ن �لتي تاأ�س�ست فيها. �إن هذه �الأنظمة ال تتطلب فقط �حل�سول على �ملو�فقات ومر�قبة 

�لن�ساطات فح�سب، بل وتفر�س بع�س �لقيود مثل كفاية ر�أ�س �ملال لتقليل خماطر �لعجز و�الإفال�س من قبل �سركات �لتاأمني ولتمكينها من �سد�د �إلتز�ماتها 

غري �ملتوقعة عند ن�سوئها.  

خ�سارة �ل�سهم   .24

مت �حت�ساب �خل�سارة �الأ�سا�سية لل�سهم وذلك بتق�سيم �سايف خ�سارة �لفرتة على عدد �الأ�سهم �لعادية �مل�سدرة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، �لبالغة 10 

ماليني �سهم. 

�أن خ�سارة �ل�سهم �الأ�سا�سية و�ملخف�سة هي نف�سها لعدم وجود �آثار نتيجة لتعديل �سعر �ل�سهم.

مل حتدث �أية معامالت �أخرى تتطلب �إ�سد�ر �أ�سهم عادية �أو �أ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وتاريخ �النتهاء من �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

�لتعهد�ت و�اللتز�مات �ملحتملة  .25

اأ (  الدعاوي الق�سائية والأنظمة

تعمل �ل�سركة يف جمال �لتاأمني، وتقام دعاوي ق�سائية عليها خالل دورة �أعمالها �لعادية. يف حني �أنه من غري �لعملي �لتنبوؤ بـ �أو معرفة �ملح�سلة �لنهائية 

لكافة �لدعاوي �لق�سائية، تعتقد �الإد�رة باأنه لن يكون لهذه �لدعاوي �أي �أثر جوهري على نتائج �ل�سركة ومركزها �ملايل. 

ب( الرتباطات الراأ�سمالية واللتزامات مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية  

ال يوجد لدى �ل�سركة �رتباطات ر�أ�سمالية �أو �لتز�مات مبوجب عقود �إيجار�ت ت�سغيلية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

�ملعلومات �لقطاعية  .26

اأ (  قطاعات الأعمال 

فيما يلي بيانًا باملخاطر �ملوؤمن عليها ح�سب �لق�سم )�لقطاع( على �لنحو �لتايل: 

حريق وعام هند�سي و�لتز�مات

طبي  رعاية �سحية

 

ريال �سعودي

�الإجمايلرعاية �سحيةهند�سة و�لتز�مات�أمو�ل �مل�ساهمني

 16،097،26477،908،114 61،810،850- �إجمايل �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة

5،634،4636،335،90711،970،370- �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكتتبة

   3،664،637 1،265،9972،398،640- �سايف �أق�ساط �لتاأمني �ملكت�سبة

)576،527()552،313()24،214(- �سايف �ملطالبات �ملتكبدة 

ح�سة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�سوية 

�لقابلة 
 -1،196،374-1،196،374 

)1،663،076()442،488()1،220،588(- �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�سوية

2،743،302--2،743،302دخل فو�ئد

)10،504،494(--)10،504،494(م�ساريف ما قبل �لتاأ�سي�س، �سايف

 58،687،080    48،843،6859،843،395�أق�ساط تاأمني م�ستحقة

128،755،027موجود�ت �سركات غري موزعة

63،373،818مطلوبات �سركات غري موزعة

10،183،563 م�ساريف ر�أ�سمالية خالل �لفرتة

 3،167،449��ستهالك خالل �لفرتة

ب(  القطاع اجلغرايف 

تعمل �ل�سركة يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية فقط كما يف 31 دي�سمرب 2008. 

�عتماد �لقو�ئم �ملالية   .27

�عتمدت �لقو�ئم �ملالية من قبل جمل�س �الإد�رة بتاريخ 29 �سفر 1430هـ �ملو�فق 24 فرب�ير 2009.  
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ملزيد من املعلومات نرجو زيارة املواقع التالية:

www.allianzsf.com


