ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
�شركة م�ساهمة عامة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب القرار الوزاري رقم  142بتاريخ 1428/6/8هـ (املوافق 2007/6/24م) وفقاً للمر�سوم امللكي رقم م60/
بتاريخ 1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م)
طرح� 10.000.000سهم عادي ب�سعر �إ�صدار يبلغ  12.5ريال لل�سهم ( 10رياالت كقيمة ا�سمية و 2.5ريال عالوة �إ�صدار) عن طريق �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية .ومتثل زيادة يف ر�أ�س مال
ال�شركة مقدارها 100.000.000ريال �سعودي وعالوة �إ�صدار مقدارها 25.000.000ريال �سعودي .وتبلغ ن�سبة الزيادة  %100من ر�أ�س املال

فرتة االكتتاب من يوم  25ربيع الثاين  1431هـ (املوافق 10ابريل  2010م) �إىل يوم  5جمادي الأول  1431هـ (املوافق  19ابريل  2010م)
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين (وي�شار �إليها فيما بعد ب ـ «ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سجل جتاري رقم  1010235601مبوجب
القرار الوزاري رقم  142بتاريخ 1428/6/8هـ (املوافق 2007/6/24م) ووفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ 1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م) .يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة ح�إلي ًا
(  )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي ويتكون من ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم (وي�شار �إىل كل منها بـ «�سهم ح�إيل» و�إليها
جميعها بـ «الأ�سهم احلالية») وجميعها مدفوعة بالكامل.
ويتمثل هذا االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية («االكتتاب») يف طرح � 10.000.000سهم جديد (وي�شار �إليها بـ «الأ�سهم اجلديدة») بقيمة ا�سمية وقدرها  10رياالت �سعودية وعالوة
�إ�صدار قدرها  2.5ريال �سعودي لل�سهم الواحد («�سعر الطرح») �إىل حملة الأ�سهم امل�سجلني (وي�شار �إىل كل منهم بـ «م�ساهم م�ستحق» و�إليهم جميع ًا بـ «امل�ساهمني امل�ستحقني») كما
يف نهاية فرتة التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية التي قررت زيادة ر�أ�س املال («تاريخ الأحقية») وذلك لزيادة �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة من � 10.000.000سهم اىل
� 20.000.000سهم .و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة �سهم جديد لكل �سهم مملوك حالي ًا من امل�ساهمني امل�ستحقني يف تاريخ الأحقية.
و�سيتم تخ�صي�ص �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة على امل�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم قائمة يف تاريخ الأحقية .و�سوف توزع �أ�سهم حقوق الأولوية
املتبقية والتي مل يكتتب فيها م�ساهمومها – �إن وجدت – على امل�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة تزيد عن ن�سبة حقوق الأولوية اخلا�صة بهم ح�سب ما هو مو�ضح يف
ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب»� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم يف حمفظة واحدة ومن ثم تباع ب�سعر ال�سوق ثم يوزع الفائ�ض عن �سعر الطرح على
حملة الأ�سهم يف تاريخ الأحقية ك ًال ح�سب الك�سور التي ي�ستحقها .وبعد اكتمال عملية االكتتاب� ،سوف ي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة 200.000.000ريال �سعودي و�سيبلغ عدد �أ�سهم ال�شركة
� 20.000.000سهم .و�سيتم ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب لتمويل خطط تو�سع ال�شركة وللأغرا�ض العامة لل�شركة ،ولن ي�ستلم م�ساهمو ال�شركة �أي متح�صالت نا�شئة عن طرح
الأ�سهم (انظر الق�سم « 6ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»).
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�سمالها يف اجتماعه بتاريخ 1431/2/3هـ املوافق 2010/1/18م بعد احل�صول على جميع املوافقات النظامية الالزمة .و بتاريخ 1431/4/18هـ
(املوافق 2010/4/3م)  ،وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�سمال ال�شركة من ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي �إىل
( )200.000.000ريال �سعودي.
ييبد�أ االكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية يف يوم  1431/4/25هـ (املوافق 2010/4/10م) وي�ستمر ملدة (� )10أيام �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب وهو 1431/5/5هـ (املوافق
2010/04/19م) («فرتة االكتتاب») .وميكن للم�ساهمني امل�ستحقني (وي�شار �إليهم جمتمعني ب ـ «املكتتبني» ومنفردين بـ»املكتتب») تقدمي طلبات االكتتاب عند مدير االكتتاب �أو يف �أي من
فروع اجلهات امل�ستلمة («اجلهات امل�ستلمة») املو�ضحة يف ال�صفحة «ج» من ن�شرة الإ�صدار هذه ،وذلك خالل فرتة االكتتاب .وقد وردت �إجراءات القبول والدفع يف الق�سم الذي عنوانه
(«كيفية تقدمي طلب االكتتاب») .و�سيتم رد مبالغ االكتتاب الزائدة (�إن وجدت) �إىل امل�ساهمني امل�ستحقني دون �أية م�صاريف �أو عموالت �أو ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات
امل�ستلمة .و�سيتم الإعالن عن التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم االكتتاب ورد املبالغ الفائ�ضة عن االكتتاب (�إن وجدت) بتاريخ  1431/5/10هـ (املوافق  2010/4/24م)( .انظر الق�سم 15
«�شروط وتعليمات االكتتاب »).
�إن جميع �أ�سهم ال�شركة من فئة واحدة ،وال يعطي �أي �سهم حلامله حقوق تف�ضيلية .و�ستكون الأ�سهم اجلديدة مدفوعة القيمة بالكامل وم�ساوية متاما للأ�سهم القائمة .يعطي كل �سهم
حامله �صوتًا واحدًا ،ويحق لكل م�ساهم («م�ساهم») ميتلك ع�شرين (� )20سهما على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت فيها .و�ست�ستحق للأ�سهم اجلديدة �أي �أرباح تعلنها
ال�شركة� ،إن وجدت (انظر الق�سم املعنون «�سيا�سة توزيع الأرباح») .يجري تداول الأ�سهم القائمة حالي ًا يف ال�سوق املالية ال�سعودية .وقد قامت ال�شركة بتقدمي طلب �إىل هيئة ال�سوق املالية
يف اململكة العربية ال�سعودية («الهيئة») لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة يف القائمة الر�سمية لدى �سوق الأ�سهم ال�سعودية («تداول» �أو «ال�سوق») .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة
يف ال�سوق يف وقت قريب بعد انتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة ورد فائ�ض االكتتاب (راجع ق�سم «تواريخ مهمة للمكتتبني») .ويتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني الراغبني يف
�شراء الأ�سهم اجلديدة قراءة ق�سم «�إ�شعار هام» وق�سم «عوامل املخاطر» يف ن�شرة الإ�صدار هذه ملناق�شة عوامل معينة يتوجب �أخذها يف االعتبار قبل اتخاذ القرار املتعلق بهذه الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب.

امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب

متعهد التغطية

اجلهات امل�ستلمة

حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية (وامل�شار �إليها بـ «الهيئة»)
ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة «ح» جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم
واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إىل احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إىل جعل �أية �إفادة واردة فيها م�ضللة ،وال تتحمل
الهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية �أية م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطي �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراحة من �أية م�س�ؤولية مهما كانت عن �أية خ�سارة
تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.

ن�شرة الإ�صدار هذه م�ؤرخة يف 1431/4/20هـ (املوافق 2010/4/5م)

�إ�شعار هام
تقدم هذه الن�شرة تفا�صيل كاملة عن املعلومات املتعلقة بال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين (وامل�شار �إليها يف هذه املذكرة بـ «ال�شركة»)
وبالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب .وعند تقدمي طلبات لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة للبيع� ،ستتم معاملة امل�ساهمني امل�ؤهلني على
�أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إىل املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة ،والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة� ،أو من
موقع ال�شركة الإلكرتوين � www.allianzsf.comأو من موقع الهيئة www.cma.org.sa
عينت ال�شركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي كم�ست�شار مايل ومدير االكتتاب ومتعهد تغطية فيما يخت�ص بهذا الطرح لأ�سهم حقوق �أولوية املو�ضحة يف هذه
الن�شرة .حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة
الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ث) جمتمعني ومنفردين كامل امل�سئولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم
واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إىل احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إىل جعل �أية �إفادة
واردة فيها م�ضللة ،وال تتحمل الهيئة �أية م�سئولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطي �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخلي نف�سها �صراحة من �أية
م�سئولية مهما كانت عن �أية خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
ومع �أن ال�شركة قامت بجميع التحريات املعقولة بالن�سبة لدقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة يف تاريخ �صدورها ،ف�إن جزء ًا كبري ًا من املعلومات املتعلقة
بال�سوق والقطاع م�أخوذة من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو م�ست�شارها املايل �أو م�ست�شاريها (الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (ج)) �أي
�سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع غري دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من هذه املعلومات ،وال
يوجد �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحة �أي من هذه املعلومات �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري .وعلى وجه اخل�صو�ص ،من املمكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم
اجلديدة ب�شكل �سلبي نتيجة لتطورات م�ستقبلية تتعلق بالت�ضخم وتكاليف التمويل وال�ضرائب والعوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية �أو عوامل �أخرى خارجة عن
نطاق �سيطرة ال�شركة .وال يجوز اعتبار تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أية معلومات �شفهية �أو خطية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة �أو تف�سريها �أو االعتماد عليها
ب�أي �شكل على �أنها وعد �أو تعهد �أو �إقرار ب�ش�أن �أية �إيرادات �أو نتائج �أو �أحداث م�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شاريهم بامل�شاركة يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية .وتعترب
املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة مت �إعدادها بدون اعتبار لأية �أهداف �إ�ستثمارية �أو �أو�ضاع مالية �أو احتياجات �إ�ستثمارية خا�صة .ويتحمل
كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ قرار بالإ�ستثمار ،م�سئولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة املعلومات
الواردة يف الن�شرة بالن�سبة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية هذه على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف �سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري
العادية بتاريخ 1431/4/18هـ املوافق 2010/4/3م .كما يحظر �صراحة توزيع هذه الن�شرة او بيع الأ�سهم اجلديدة يف �أي دولة �أخرى .وتطلب ال�شركة ومدير
االكتتاب ومتعهد التغطية من م�ستلمي هذه الن�شرة التعرف على �أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها.
�إن طرح �أ�سهم حقوق الأولوية مبوجب هذه الن�شرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني .وقد مت ن�شر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة للموافقة
على �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية بتاريخ 1431/3/25هـ املوافق  2010/3/11م .وعلى امل�ساهمني العلم ب�أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�ساهمني
على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية هذه ،فان �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف ،وحينها تعترب هذه الن�شرة الغيه .ويف هذه احلال� ،سيتم �إ�شعار امل�ساهمني
بذلك.

�

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

معلومات ال�سوق والقطاع
مت احل�صول على معلومات ال�سوق وبع�ض توقعات القطاع امل�ستخدمة يف هذه الن�شرة من درا�سات وتقارير داخلية ،ح�سبما يلزم ،وكذلك من �أبحاث ال�سوق،
ومعلومات عامة ،ومن�شورات القطاع .وتن�ص من�شورات القطاع عادة على �أن املعلومات التي حتتوي عليها تلك املن�شورات قد مت احل�صول عليها من م�صادر
يعتقد �أنها موثوقة ،ولكن ال ميكن �ضمان دقة �أو اكتمال تلك املعلومات .وهذا ما ينطبق على التقارير الداخلية و�أبحاث ال�سوق ،فبينما تعتقد ال�شركة �أنها
موثوقة ،ومت ا�ستخال�صها ب�شكل دقيق من قبل ال�شركة لأغرا�ض هذه الن�شرة� ،إال �أنه مل يتم الت�أكد منها ب�شكل م�ستقل ،وال تقدم ال�شركة �أي تعهدات �أو
ت�أكيدات ب�صحة تلك املعلومات .وعلى امل�ساهمني امل�ؤهلني العودة �إىل املالحظة الواردة �أعاله ب�ش�أن الإفادات امل�ستقبلية.

املعلومات املالية
�إن القوائم املالية املراجعة للفرتة من  31دي�سمرب 2008م وحتى  31دي�سمرب 2009م والإي�ضاحات املرفقة بها والتي مت �إدراجها يف هذه الن�شرة قد مت
�إعدادها وفقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .متت مراجعة القوائم املالية من قبل مكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون ومكتب كي بي
�إ م جي الفوزان وال�سدحان ،وتقوم ال�شركة ب�إ�صدار بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات والإفادات امل�ستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات
امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو كمال �أي من هذه التوقعات �أو الإفادات امل�ستقبلية.
متثل بع�ض التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية �أو قد تعترب كذلك .وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�ض الكلمات
مثل «تعتقد»� ،أو «تقدر» �أو «تعتزم» �أو «يتوقع» �أو «من املمكن» �أو «�سوف» �أو «ينبغي»�أو «متوقع» �أو «قد» �أو «يعتقد» �أو «يتوجب» �أو ال�صيغ النافية لهذه املفردات
�أو غريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهة نظر ال�شركة احلالية فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست
�ضما ًنا للأداء امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر يف الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج التي حتققها ال�شركة وت�ؤدي �إىل اختالفها ب�شكل
كبري عما كان متوقعا �صراحة �أو �ضمنيا يف الإفادات املذكورة .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل مثل هذا الأمر ب�صورة
�أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من الن�شرة (راجع ق�سم «عوامل املخاطرة») وفيما لو حتقق �أي واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة �أو ثبت
عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة �أو املتوقعة �أو املخطط لها
يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد ت�سجيل و�إدراج الأ�سهم ،تلتزم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية للهيئة �إذا تبني لل�شركة يف �أي وقت بعد موافقة الهيئة على
ن�شرة الإ�صدار هذه وقبل ت�سجيل �أ�سهمها يف القائمة الرئي�سية ( )1حدوث �أي تغيري ملحوظ يف �أمور جوهرية واردة يف هذه الن�شرة �أو يف �أي م�ستند مطلوب
مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أية م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يتوجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وفيما عدا احلالتني املذكورتني ،ف�إن ال�شركة
ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع وال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة
�أو حوادث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيجة ملا تقدم وللمخاطر الأخرى ،والأمور غري املتيقنة واالفرتا�ضات ،ف�إن توقعات الأحداث والظروف امل�ستقبلية
املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أو قد ال حتدث �إطال ًقا .وعليه ف�إنه يجب على امل�ساهمني امل�ؤهلني فح�ص جميع الإفادات
امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات مع عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�شكل �أ�سا�سي.
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دليل ال�شركة
جمل�س الإدارة
اال�سم

اجلن�سية

املن�صب

تنفيذي  /غري
تنفيذي

م�ستقل  /غري
م�ستقل()1

عدد
الأ�سهم

يو�سف حمدان نا�صر احلمدان

�سعودي

الرئي�س

غري تنفيذي

م�ستقل

1000

�سمري حممد عبد العزيز احلميدي

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

م�ستقل

1000

جان ماريون

فرن�سي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

اليوجد

عبدالرحمن �أمني جاوه

�سعودي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

اليوجد

نزار عبد الرزاق القنا�ص

�سعودي

ع�ضو و�سكرتري جمل�س الإدارة

غري تنفيذي

غري م�ستقل

اليوجد

هوج دي روكيت بوي�سن

فرن�سي

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

اليوجد

هاينز دولربغ

�أملاين

ع�ضو

غري تنفيذي

غري م�ستقل

اليوجد

�أنطوان جان عي�سى

لبناين

ع�ضو واملدير التنفيذي

تنفيذي

غري م�ستقل

اليوجد

عنوان ال�شركة
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
مبنى ال�صفوة التجاري
طريق خري�ص ،حي امللز الريا�ض
هاتف+966 )1(- 8749700 :
فاك�س+966 )1(- 8749799 :
موقع �إلكرتوينwww.allianzsf.com :

�سكرتري جمل�س �إدارة ال�شركة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�ص.ب 56006 :الريا�ض11554 :
اململكة العربية ال�سعودية

املمثل املعتمد لل�شركة

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�ص.ب 56006 :الريا�ض11554 :
اململكة العربية ال�سعودية

نزار عبدالرزاق القنا�ص
�سكرتري جمل�س الإدارة
هاتف+966 )1( - 4042222 :فاك�س+966 )1(- 4037261 :
بريد �إلكرتوينnalqannas@alfransi.com.sa :

نزار عبدالرزاق القنا�ص
هاتف+966 )1( - 4042222 :فاك�س+966 )1(- 4037261 :
بريد �إلكرتوينnalqannas@alfransi.com.sa :

(� )1سوف يتم تعيني ع�ضو م�ستقل وذلك عند �أول جمعية عامة يتم انعقادها بعد اكتمال عملية الطرح التزاما باملادة 12من الئحة حوكمة ال�شركات.
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م�سجل الأ�سهم

امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب

تداول
�أبراج التعاونية  ٧٠٠ -طريق امللك فهد
�ص.ب  ٦٠٦١٢الريا�ض  ١١٥٥٥اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 218 1200 :
فاك�س+966 )1( 218 1260 :
بريد �إلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
موقع �إلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة
�ص.ب 56006 :الريا�ض11554 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 289 - 9999 :
فاك�س+966 )1( 289 - 1895 :

امل�ست�شار القانوين لالكتتاب

مكتب تركي بن عبد اهلل ال�شبيكي بالتعاون مع بيكر
ومكينزي املحدودة
�أبراج العليان ،الربج اجلنوبي
�شارع الإح�ساء ،امللز
�ص.ب 4288 :الريا�ض11491 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 291 5561 :
فاك�س+966 )1( 291 5571 :

املحا�سب القانوين

كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان
الدور اخلام�س ،برج كي بي �إم جي
�شارع �صالح الدين
�ص.ب 92876 :الريا�ض11663 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 874 8670 :
فاك�س+966 )1( 874 8600 :
الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
 502متبويل بالزا الروي�س
�ص.ب 1565 :جدة21454 :
هاتف+966 )2( 652 5333 :
فاك�س+966 )2( 652 2894 :

متعهد التغطية

ث

كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة
�ص.ب - 56006 :الريا�ض11554 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 289 9999 :
فاك�س+966 )1( 289 1895 :
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اجلهات امل�ستلمة

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�ص .ب 56006 :الريا�ض11554 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 404 2222 :
فاك�س+966 )1( 404 2311 :
جمموعة �سامبا املالية
�ص ب 833
الريا�ض  – 11421اململكة العربية ال�سعودية
�ساب
�ص ب  9084الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
البنك الأهلي التجاري
�ص ب  3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
بنك الريا�ض
�ص ب  22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية

البنك الرئي�سي الذي تتعامل معه ال�شركة

البنك ال�سعودي الفرن�سي
�ص .ب 56006 :الريا�ض11554 :
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )1( 404 2222 :
فاك�س+966 )1( 404 2311 :

مالحظة� :إن جميع املن�ش�آت املذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على ا�ستخدام �أ�سمائها و�شعاراتها وعلى ن�شر �إفاداتها يف هذه الن�شرة ويف هذا ال�سياق ومل ترتاجع عن هذه املوافقة حتى تاريخ هذه
الن�شرة.
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ملخ�ص االكتتاب

ال�شركة

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية
بال�سجل التجاري رقم  1010235601ووفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/وتاريخ 1427/9/18هـ (املوافق
2006/10/11م) .متار�س ال�شركة �أنواع خمتلفة من الأن�شطة الت�أمينية وفق ًا للمبادئ التي �أقرها نظام
الت�أمني التعاوين ال�سعودي والئحته التنفيذية («الالئحة التنفيذية») حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي («م�ؤ�س�سة النقد»).

طبيعة الطرح

�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

�سعر االكتتاب

 12.5ريال �سعودي لل�سهم اجلديد ،تدفع بالكامل يف وقت االكتتاب.

القيمة اال�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم

عالوة الإ�صدار

 2.5رياالت �سعودية

عدد الأ�سهم احلالية

� 10.000.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل

ر�أ�س مال ال�شركة احلايل

 100.000.000ريال �سعودي

عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

� 10.000.000سهم

�إجمايل عدد الأ�سهم بعد االكتتاب

� 20.000.000سهم

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بن�سبة %100

ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة

 200.000.000ريال �سعودي

�إجمايل ح�صيلة الإ�صدار

125.000.000ريال �سعودي

تكاليف الطرح

 8.500.000ريال �سعودي

�إجمايل ح�صيلة الإ�صدار بعد
خ�صم تكاليف الطرح

 116.500.000ريال �سعودي

تاريخ الأحقية

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال بح�سب
تو�صية جمل�س الإدارة ،وذلك بتاريخ 1431/4/18هـ املوافق 2010/4/3م

فرتة االكتتاب

�سيبد�أ االكتتاب يف 1431/4/25هـ (املوافق 2010/4/10م) وي�ستمر لفرتة � 10أيام �شاملة �آخر يوم
لإغالق االكتتاب وهو يوم 1431/5/5هـ (املوافق  2010/4/19م).

تاريخ التخ�صي�ص	

1431/5/10هـ (املوافق 2010/4/24م)

امل�ساهمون امل�ستحقون للأ�سهم
اجلديدة

امل�ساهمون امل�ستحقون املقيدون يف �سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

امل�ساهمون امل�ستحقون غري
امل�شاركني يف االكتتاب

ح

�سيكون امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال ي�شاركون يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية عر�ضه النخفا�ض
الن�سبة والقيم الإجمالية للأ�سهم اململوكة لهم حالي ًا .وفقا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية ومتا�شيا مع
متطلباتها ف�سيتم تعوي�ض امل�ساهمني امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كليا �أو جزئيا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق
الأولوية عن طريق منحهم تعوي�ض �أن وجد ،يتم ح�سابه بح�سب الآلية املو�ضحة يف ق�سم “ �شروط وتعليمات
االكتتاب”
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ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب.

يتوقع �أن تبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب 116.500.000ريال �سعودي� .ست�ستخدم ال�شركة �صايف
متح�صالت االكتتاب لتحقيق احلد الأدنى ملتطلبات املالءة املالية ولتمويل خطط تو�سع ال�شركة من
خالل اال�ستفادة من الفر�ص املختلفة التي يقدمها قطاع الت�أمني املحلي ولأغرا�ض ال�شركة العامة .ولن
يح�صل امل�ساهمون على �أي متح�صالت نا�شئة عن االكتتاب (انظر الق�سم (“ )6ا�ستخدام متح�صالت
االكتتاب”).
تقدر التكلفة الإجمالية لهذه اخلطط بحوايل  8،500،000ريال �سعودي .و�سيتم تغطية التكاليف الإجمالية
املتوقعة بالكامل عن طريق االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية مو�ضوع هذه الن�شرة.
�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  100.000.000ريال �سعودي �إىل  200.000.000ريال �سعودي� ،أي
بزيادة تبلغ  100.000.000ريال �سعودي ،و�سيتم �إ�ضافة عالوة الإ�صدار البالغة  25.000.000ريال
�سعودي �إىل ح�ساب عالوة الإ�صدار �ضمن حقوق امل�ساهمني.

االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية

يحق للم�ساهمني امل�ستحقني الذين اكتتبوا بالأ�سهم اجلديدة عند تاريخ الأحقية ،طلب االكتتاب يف �أعداد
�إ�ضافية من الأ�سهم لتغطية تلك التي مل ميار�س حق �أولوية االكتتاب فيها .ويكون االكتتاب ب�أحد الأ�سعار
التالية فقط:
ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب.
ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضا ًفا �إليه مبلغ يعادل  %30من الفرق بني
�سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية و�سعر ال�سهم
املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضرو ًبا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة
احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة ،مقربا �إىل �أقرب رقم �صحيح.
ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضا ًفا �إليه مبلغ يعادل  %60من الفرق بني
�سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية و�سعر ال�سهم
املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضرو ًبا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة
احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة ،مقربا �إىل �أقرب رقم �صحيح.
ال�سعر الذي طرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضا ًفا �إليه مبلغ يعادل  %90من الفرق بني
�سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية و�سعر ال�سهم
املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضرو ًبا يف ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة
احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة ،مقربا �إىل �أقرب رقم �صحيح.
و�ستكون �أ�سعار االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية 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 مراعاة �أنه ال يجوز للم�ساهم
امل�ستحق اختيار �أكرث من �سعر واحد فقط للأ�سهم اجلديدة.
�سيخ�ص�ص عدد �سهم كحد �أدنى لكل �سهم من الأ�سهم اململوكة من قبل امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت
ال�شركة يف تاريخ الأحقية ،وللذين يقدمون طلبا لذلك ويكملون �إجراءات تقدمي طلبات االكتتاب ب�شكل
�صحيح (انظر ق�سم �“ 15شروط وتعليمات االكتتاب”).

تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة

يف حال عدم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة بالكامل بنا ًء على املعادلة املذكورة �أعاله ،ف�سيتم تخ�صي�ص
الأ�سهم اجلديدة املتبقية بن�سبة الأ�سهم التي طلبها امل�ساهمون امل�ستحقون الذين تقدموا بطلب �شراء عدد
يفوق احلد الأدنى من الأ�سهم الذي يحق لهم االكتتاب فيه.
يف حال زيادة الأ�سهم املطلوبة عن الأ�سهم املطروحة ،ف�سيتم تخ�صي�ص عدد من الأ�سهم اجلديدة لكل
م�ساهم م�ستحق بن�سبة ما ميلكه من �أ�سهم حالية.
�سي�شرتي متعهد تغطية االكتتاب الأ�سهم اجلديدة املتبقية التي مل يتقدم �أحد لالكتتاب فيها� ،إن وجدت.
�أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم يف حمفظة واحدة ومن ثم تباع ب�سعر
ال�سوق ثم يوزع الفائ�ض عن �سعر الطرح على حملة الأ�سهم يف تاريخ الأحقية كل ح�سب الك�سور التي
ي�ستحقها (انظر الق�سم �“ 15شروط وتعليمات االكتتاب”).
خ
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رد الفائ�ض	

�سوف يتم �إعادة فائ�ض االكتتاب (�إن وجد) �إىل املكتتبني امل�ستحقني دون �أية م�صاريف �أو عموالت �أو
ا�ستقطاعات من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص ورد
الفائ�ض يف موعد �أق�صاه (1431/5/10هـ) املوافق (2010/4/24م).

�شروط االكتتاب يف �أ�سهم حقوق
الأولوية

يقت�صر طرح �أ�سهم حقوق الأولوية على م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم
تاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1431/4/18ه ـ (املوافق 2010/4/3م).
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب بالكامل طبق ًا للتعليمات الواردة يف الق�سم �“( 15شروط وتعليمات
االكتتاب”) من هذه الن�شرة.
ً
ً
وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب غري مكتمل ،جزئيا �أو كليا ،يف حال عدم ا�ستيفاء الطلب
لأي من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل منوذج طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه �إىل
مدير االكتتاب .ويعد طلب االكتتاب حال ت�سليمه اتفاق ًا ملزم ًا بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق.

تداول الأ�سهم

يبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل
الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها.

حقوق الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ،ومينح كل �سهم �صاحبه احلق يف �صوت واحد ،ويحق لكل م�ساهم لديه
ع�شرين �سهم ًا على الأقل احل�ضور والت�صويت يف اجتماعات اجلمعية العامة.

توزيع الأرباح

ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب �أية �أرباح تعلنها ال�شركة بعد بداية فرتة االكتتاب ويف
ال�سنوات املالية التي تليها.

القيود على الأ�سهم

وفقا لتعليمات هيئة �سوق املالية ،يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لقيد عدم جواز الت�صرف يف �أ�سهمهم لفرتة
ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا (“فرتة احلظر”) من تاريخ �إدراج �أ�سهم
ال�شركة يف تداول ،ويجب احل�صول على موافقة الهيئة على �أي بيع للأ�سهم من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
بعد انتهاء فرتة احلظر.

عوامل املخاطرة

توجد خماطر معينة تتعلق بالإ�ستثمار يف هذا االكتتاب .وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إىل ( )1خماطر
تتعلق ب�أن�شطة ال�شركة؛ ( )2خماطر تتعلق بال�سوق والبيئة التنظيمية؛ و( )3خماطر تتعلق بالأ�سهم
اجلديدة .ويتعني على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة كافة املخاطر قبل اتخاذ قرار الإ�ستثمار يف الأ�سهم
اجلديدة (�أنظر الق�سم “ 2عوامل املخاطرة”).

(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من البنك ال�سعودي الفرن�سي يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف � 3.250.000سهم والتي متثل ح�صته من �أ�سهم
حقوق الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %32.5من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من �شركة �أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال (�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال) يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب
يف � 1.625.000سهم والتي متثل ح�صتها من �أ�سهم حقوق الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %16.25من �إجمايل
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من �شركة �أليانز القاب�ضة يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب يف � 1.625.000سهم والتي متثل ح�صتها من �أ�سهم
حقوق الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %16.25من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من حممد علي �أبا اخليل يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف � 200.000سهم والتي متثل ح�صته من �أ�سهم حقوق
الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %2من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من عمران حممد العمران يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف � 200.000سهم والتي متثل ح�صته من �أ�سهم حقوق
الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %2من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
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تواريخ مهمة للمكتتبني
احلدث

التاريخ

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية لتحديد
امل�ساهمني امل�ستحقني الذين يحق لهم االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولو ّية

يوم 1431/4/18هـ (املوافق 2010/4/3م)

فرتة االكتتاب

من يوم 1431/04/25هـ (املوافق2010/04/10م)حتى نهاية يوم
1431/05/05هـ (املوافق 2010/04/19م)

�آخر موعد لتقدمي طلب االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب
الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي و�إعادة املبالغ الفائ�ضة (�إن وجدت)

يوم 1431/05/05هـ (املوافق 2010/04/19م)
يوم 1431/05/10هـ (املوافق 2010/04/24م)

رد مبالغ ك�سور الأ�سهم اخلا�صة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية

�سيتم الإعالن عن التاريخ قريبا يف ال�صحف املحلية وعرب موقع تداول
االلكرتوين على االنرتنت.

تاريخ بدء تداول الأ�سهم اجلديدة

�سيتم تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب حال االنتهاء من الإجراءات
النظامية ذات العالقة ،وذلك بعد فرتة وجيزة من رد الفائ�ض و
بالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية وتداول ،و�سوف يتم الإعالن عنه الحقا.

�إن اجلدول الزمني والتواريخ امل�شار �إليها �أعاله تقريبية .و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل ال�صحافة املطبوعة (ال�صحف اليومية املحلية) وعرب موقع تداول الإلكرتوين على الإنرتنت
(.)www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
بعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية التي �سوف تنعقد يف 1431/4/18هـ (املوافق 2010/4/3م) ،يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني تعبئة وتقدمي منوذج
طلب االكتتاب لالكتتاب بالأ�سهم اجلديدة .و�سوف تتوفر مناذج طلبات االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب عند مدير االكتتاب ويف فروع اجلهات امل�ستلمة (�سوف
يتم التحديد) .وميكن �أي�ض ًا االكتتاب عن طريق الإنرتنت والهاتف امل�صريف �أو �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة ملدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة التي تقدم
هذه اخلدمة للمكتتبني .وميكن للمكتتبني امل�ستحقني ا�ستخدام �أي من هذه الو�سائل �شريطة �أن:
يكون للم�ساهم امل�ستحق ح�ساب جا ٍر لدى �أي من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.
�أال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة بامل�ساهم امل�ستحق منذ اكتتابه يف طرح جرى حديث ًا� ،إال �إذا مت التبليغ
عن ذلك التغيري ،ومت الإقرار به من قبل مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة.

		

يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب بالكامل طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم («�شروط وتعليمات االكتتاب») من هذه الن�شرة .ويجب على كل م�ساهم م�ستحق
�أن يوافق على كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب.
وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،جزئي ًا �أو كلي ًا ،يف حال عدم ا�ستيفاء الطلب لأي من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال
يجوز التعديل يف طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للبنوك امل�ستلمة .وميثل طلب االكتتاب حال ت�سليمه عقد ًا ملزم ًا بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق (راجع
ق�سم «�شروط وتعليمات االكتتاب»).

ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية
ملخ�صا للمعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار ،وال يت�ضمن كافة البنود التي تهم امل�ساهمني امل�ستحقني ،ويجب قراءة املعلومات املوجزة
يقدم هذا الق�سم
ً
التالية كمقدمة للمعلومات املف�صلة الواردة يف �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة .وقد ال يت�ضمن هذا امللخ�ص جميع املعلومات التي يتوجب على امل�ساهمني
امل�ستحقني �أخذها يف االعتبار قبل اتخاذ قرارهم بالإ�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة .ويتوجب على امل�ساهمني امل�ستحقني قراءة ن�شرة الإ�صدار بالكامل قبل
اتخاذ قرارهم النهائي بالإ�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة.

ذ
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ال�شركة
�إن ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/وتاريخ
1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م) .وقد بد�أت ال�شركة عملها بعد �صدور القرار الوزاري رقم  142وتاريخ 1428/6/8هـ (املوافق 2007/6/24م)
ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .وتعمل ال�شركة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010235601ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ ( 1428/6/25املوافق /7/11
2007م) وقد ت�أ�س�ست بهدف مزاولة �أنواع خمتلفة من الأن�شطة الت�أمينية وفق ًا للمبادئ التي �أقرها نظام الت�أمني التعاوين ال�سعودي والئحته التنفيذية
(«الالئحة التنفيذية») حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («م�ؤ�س�سة النقد») .ويبلغ ر�أ�سمال ال�شركة حالي ًا  100.000.000ريال �سعودي مق�سمة
�إىل � 10.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وجميعها مدفوعة بالكامل.

ر�ؤية ور�سالة و�إ�سرتاتيجية ال�شركة
الر�ؤية
�أن تكون ال�شركة من �أف�ضل �شركات الت�أمني ال�سعودية بخب ــرات عاملي ــة ور�ؤيـ ــة حمليــة،
لتقديــم خدمــات ومنتجــات على م�ست ــوى عاملي يف كافة جماالت العمل،
مع الإنت�شار يف جميع �أنحاء اململكة با�ستخدام قنوات توزيع متعددة،
من خالل موظفني �أ�صحاب الكفاءات واخلربات املتميزة.

الر�سالة
بنــاء الثـق ــة  -تقدي ــم حلول ت�أمينية �شاملة.

الإ�سرتاتيجية
تتمثل �أغرا�ض ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سالت �أو
و�ساطة خا�صة بالت�أمني ،وذلك وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة ال�سارية يف اململكة.
تقوم ال�شركة بتوفري خدمات ت�أمينية لكافة العمالء من �شركات و�أفراد من خالل قنوات التوزيع.
قنوات التوزيع ال�شركة هي التالية:
البنك ال�سعودي الفرن�سي ،لتقدمي الت�أمني البنكي للأفراد.
فريق الت�سويق املبا�شر ،لتقدمي حلول ت�أمينية تلبي احتياجات الأفراد.
�شركات و�ساطة الت�أمني وامل�ست�شارين امل�ؤهلني ،لتقدمي خدمات الت�أمني ال�شامل لل�شركات.

املزايا التناف�سية
مبا �أن جمموعة �أليانز والبنك ال�سعودي الفرن�سي هما من امل�ؤ�س�سني الرئي�سيني يف ال�شركة ،فان ال�شركة ت�ستفيد من اخلربات العاملية ملجموعة �أليانز،
التي تعد واحدة من �أبرز �شركات الت�أمني العاملية ،وكذلك من الر�ؤية واملعرفة بال�سوق املحلي وبالأ�سواق التي يتمتع بها البنك ال�سعودي الفرن�سي ،وهو �أحد
�أف�ضل البنوك يف اململكة ،وذلك لتوفري منتجات وخدمات ت�أمني لقطاعي ال�شركات والأفراد .وتعتقد ال�شركة �أن اجلمع بني الرباعة واملعايري الفنية الرائدة
واخلربات املحلية من �ش�أنه �أن يوفر للعمالء من ال�شركات والأفراد حلو ًال متميزة جلميع �إحتياجاتهم الت�أمينية.
�إن ذلك من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل زيادة القدرة التناف�سية التي جتمع ما بني اخلربات املحلية وتقنية ومعايري من الطراز الأول ،وذلك لتوفري منتجات وخدمات
ت�أمني لقطاعي ال�شركات والأفراد.
كما تعمل ال�شركة على تطوير قنوات توزيع خمتلفة مبا يعزز فر�ص و�صول العمالء �إليها ومن هذه القنوات:
منتجات وخدمات الت�أمني البنكي :توزيع منتجات ت�أمني للأفراد من خالل فروع البنك ال�سعودي الفرن�سي وفق ًا التفاقية خدمات الت�أمني البنكية
املربمة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي.
فريق املبيعات املبا�شرة :توزيع نطاق �شامل من منتجات الت�أمني ال�شخ�صية من خالل فريق املبيعات التابع لل�شركة املدربني ب�شكل متميز واملنت�شرين
عرب فروعها يف كافة مناطق اململكة.
و�سطاء الت�أمني :توزيع احللول الت�أمينية لل�شركات عرب نخبة من و�سطاء الت�أمني املحليني �أو الدوليني املتواجدين ب�صورة قوية يف اململكة.
قنوات التوزيع الأخرى :تعتزم ال�شركة كذلك درا�سة طرق مبيعات جديدة مثل املبيعات عرب الإنرتنت.
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امل�ساهمون كما يف  31دي�سمرب 2009م
جدول ( :)1امل�ساهمون يف �شركة �أليانز كما يف  31دي�سمرب 2009م
ا�سم امل�ساهم

ن�سبة امل�ساهمة

عدد الأ�سهم

قيمة الأ�سهم (ر �س)

البنك ال�سعودي الفرن�سي

%32.50

3.250.000

32.500.000

�أليانز فران�س انرتنا�شيونال
%16.25

()Allianz France International

1.625.000

16.250.000

(�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال)

()2

�أليانز (مينا) القاب�ضة (برمودا)

%16.25

1.625.000

16.250.000

حممد علي �أبا اخليل

%2

200.000

2.000.000

عمران حممد العمران

%2

200.000

2.000.000

اجلمهور

%31

3.100.000

31.000.000

امل�صدر :ال�شركة

ملخ�ص الأداء املايل وم�ؤ�شرات الأداء كما يف  31دي�سمرب 2009
�إن ملخ�ص القوائم املالية الواردة �أدناه مبني على القوائم املالية املراجعة للفرتة املمتدة حتى  31دي�سمرب 2008م والقوائم املالية غرياملراجعة للفرتة املمتدة
حتى  31دي�سمرب 2009م مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها ،وبالتايل يجب قراءته مقرتنا بها.
جدول ( :)2ملخ�ص الأداء املايل
(�آالف الرياالت)

قائمة املركز املايل
كما يف 2009/12/31م

كما يف 2008/12/31م

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

371.955

148.011

�إجمايل موجودات عمليات امل�ساهمني

71.462

91.329

�إجمايل املوجودات

443.418

239.340

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

371.955

148.011

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

42.774

65.887

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

28.688

25.441

�إجمايل حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

71.462

91.329

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني
ومطلوبات امل�ساهمني

443.418

239.340

(� )2إن �إ�سم �أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال قد مت تغيريه يف اخلارج �إىل �أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال ،و�إن ال�شركة ب�صدد تعديل وثائقها الت�أ�سي�سية مع اجلهات املخت�صة لعك�س هذا التغيري.
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(�آالف الرياالت)

نتائج العمليات
للإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف
2009/12/31م
قائمة عمليات الت�أمني
�إجمايل الإيرادات
�إجمايل املطالبات وامل�صاريف الأخرى
�صايف عجز الفرتة من عمليات الت�أمني
�صايف العجز املحول اىل قائمة عمليات
امل�ساهمني

للفرتة من 2007/6/23م اىل 2008/12/31م

144.207
()163.288
()19.082

3.879
()29.217
()25.338

19.082

25.338

قائمة عمليات امل�ساهمني
�إجمايل الإيرادات
�إجمايل امل�صاريف
�صايف خ�سارة الفرتة

517
()22.935
()22.418

2.708
()36.162
()33.453

اخل�سارة الأ�سا�سية و املنخف�ضة لل�سهم

()2.24

()3.35

قائمة التدفقات النقدية
(�آالف الرياالت)
التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
�صايف النقدية من الن�شاطات الت�شغيلية
�صايف النقدية من الن�شاطات اال�ستثمارية
�صايف النقدية من الن�شاطات التمويلية
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة
التدفقات النقدية للم�ساهمني
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات الت�شغيلية

للإثنى ع�شر �شهرا املنتهية يف
2009/12/31م

للفرتة من 2007 /6/23م اىل 2008/12/31م

14.148
()1.972
16.100

()15.837
()10.184
29.944
3.923

()19.920

()18.225

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�شاطات
الإ�ستثمارية

2.949

()14.888

�صايف النقدية من الن�شاطات التمويلية
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

()6.048
33.602

90.455
56.621

امل�صدر :القوائم املالية لل�شركة

نتائج الفرتة (خ�سارة)

ت�شهد ال�شركة حالي ًا مراحل التطوير الأوىل ،فهي ت�ستثمر يف بناء �شبكة فروعها و�أنظمتها التقنية و�إجراءات العمل واملوارد الب�شرية ،ولذلك �أظهرت نتائج
الإثني ع�شر �شهرا املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م خ�سارة تبلغ ( )22.418مليون ريال �سعودي مقارنة بـ ( )33.453مليون ريال �سعودي للفرتة من  23يونيو
2007م اىل  31دي�سمرب 2008م .وبذلك يكون �صايف خ�سارة ال�سهم الواحد ( )2.24ريال �سعودي مقارنة بـ ( )3.35ريال �سعودي من نف�س الفرتة.
�إن حمور اهتمام ال�شركة يف ال�سنوات الأوىل هو الإ�ستثمار يف تطوير قنوات التوزيع ،وذلك لتوفري اخلدمات يف جماالت الت�أمني املختلفة مثل ت�أمني املمتلكات
وامل�سئولية املدنية ،والت�أمني ال�صحي ،وبرامج احلماية واالدخار .كما ت�ستثمر ال�شركة يف بناء �شبكة قنوات التوزيع ،و�أنظمة املعلومات ومواردها الب�شرية،
وبالتايل ،تتوقع ال�شركة �أن تبد�أ يف حتقيق الأرباح بعد انتهاء مرحلة التطوير الأوىل ،عندما ت�صبح ال�شركة �شغالة بالكامل وت�ستكمل عملية التوظيف وتختار
فريق املبيعات وتد ّربه.
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حقوق امل�ساهمني يف  31دي�سمرب 2009م
بلغت قيمة حقوق امل�ساهمني  42.8مليون ريال �سعودي مق�سمة كالتايل:
ر�أ�س املال 100 :مليون ريال �سعودي
�صايف اخل�سائراملرتاكمة )57.1( :مليون ريال �سعودي
(خ�سائر) غري حمققة عن الإ�ستثمارات املتاحة للبيع� )142( :ألف ريال �سعودي

ملخ�ص عوامل املخاطرة
ثمة خماطر تتعلق بالإ�ستثمار يف �إ�صدار حقوق الأولوية ،منها خماطر تتعلق ب�أن�شطة ال�شركة ،وخماطر تتعلق بال�سوق ،و�أخرى بالبيئة التنظيمية التي تعمل
فيها ال�شركة ،ف�ض ًال عن املخاطر املتعلقة بالأ�سهم اجلديدة .وقد مت التعر�ض لتلك املخاطر بالتف�صيل يف الق�سم «( 2عوامل املخاطرة») ،ويجب درا�سة هذه
املخاطر بعناية قبل اتخاذ القرار بالإ�ستثمار يف �أ�سهم احلقوق الأولية.

املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة:
كفاية االحتياطيات
خماطر �إعادة الت�أمني
االعتماد على موظفني رئي�سيني
�سوء �سلوك املوظفني
خماطر التقنية
م�صادر التمويل
جتديد وثائق الت�أمني احلالية

املخاطر املتعلقة بال�سوق والبيئة التنظيمية
الأنظمة
�سحب الرخ�ص
�سيا�سات مراقبة و�ضبط املخاطر
املناف�سة
منظمة التجارة العاملية

الكوارث الطبيعية غري املتوقعة (القوة القاهرة)
املعلومات امل�ستقبلية
خماطر الت�صنيف
القدرة على ا�ستيعاب عائدات الإ�ستثمار
التقا�ضي
التو�سع والتطوير غري الناجح للأعمال
ال�سعودة
متطلبات املالئمة
اعتماد وثائق الت�أمني
متطلبات تقدمي التقارير
الأو�ضاع االقت�صادية و�أو�ضاع قطاع الت�أمني
�أ�سعار و �إمدادات خدمات الرعاية ال�صحية

املخاطر املتعلقة بالأ�سهم اجلديدة
توزيع الأرباح
انق�ضاء فرتة احلظر على تداول الأ�سهم اجلديدة.

�

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

جدول املحتويات
 .1التعريفات واالخت�صارات 5 ....................................................................................
 .2عوامل املخاطرة 7 ............................................................................................
 2 .1املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة 7 ..............................................................................................
 2 .2املخاطر املتعلقة بال�سوق والبيئة الت�شريعية 10 .....................................................................................
 2 .3املخاطر املتعلقة بالأ�سهم املطروحة 12 ............................................................................................
 .3نظرة عامة على �سوق الت�أمني 12 ................................................................................
 3 .1ملحة عن االقت�صاد ال�سعودي 13 ...................................................................................................
� 3 .2سوق الت�أمني يف اململكة 15 ........................................................................................................
 3 .3قطاع الت�أمني ال�سعودي 19 ........................................................................................................
 .4ال�شركة 22 ....................................................................................................
 4 .1ت�أ�سي�س ال�شركة 22 ................................................................................................................
� 4 .2أهم التواريخ و التطورات 22 ......................................................................................................
 4 .3هيكل امل�ساهمني 23 ...............................................................................................................
 4 .3 .1البنك ال�سعودي الفرن�سي 23 ......................................................................................
� 4 .3 .2أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال 24 ...................................................................................
� 4 .3 .3أليانز مينا القاب�ضة برمودا 24 ...................................................................................
 4 .3 .4حممد بن علي ابا اخليل 25 ......................................................................................
 4 .3 .5عمران بن حممد العمران 25 .....................................................................................
 4 .4منتجات وخدمات ال�شركة 26 .....................................................................................................
 4 .5املزايا التناف�سية 26 ...............................................................................................................
 4 .6املوظفون والإلتزام بال�سعودة 27 ..................................................................................................
 4 .7اال�ستحواذ على حمافظ ت�أمينية 27 ...............................................................................................
 4 .7 .1اال�ستحواذ على �شركة �إن�سعودي للتامني 27 ......................................................................
 4 .7 .2اال�ستحواذ على حمافظ الت�أمني البنكي 28 .......................................................................
 4 .8التغطية اجلغرافية 28.............................................................................................................
� 4 .9إدارات ال�شركة 29 ................................................................................................................
 4 .9 .1العمليات 29 ......................................................................................................
 4 .9 .2مركز �إعادة الت�أمني والتقييم الأكتواري 30 .......................................................................
 4 .9 .3الأق�سام والإدارات الأخرى 30 ....................................................................................
 4 .10نظرة على املنتجات امل�ستقبلية 31 ..................................................................................................
 .5هيكل ال�شركة 31 ..............................................................................................
 5 .1جمل�س الإدارة 31 .................................................................................................................
 5 .2الهيكل التنظيمي 35 ..............................................................................................................
 5 .3الإدارة التنفيذية العليا 36 ........................................................................................................
 5 .4مكاف�آت جمل�س الإدارة 39 ........................................................................................................
� 5 .5إقرار من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا 39 ................................................................................
 5 .6حوكمة ال�شركات 40 ...............................................................................................................
 5 .6 .1جمل�س الإدارة 40 .................................................................................................
 5 .6 .2اجلمعية العمومية للم�ساهمني 40 .................................................................................
 5 .6 .3الإف�صاح عن البيانات املالية واملعلومات الأخرى 40 ............................................................
 5 .6 .4اللجنة التنفيذية 40 ..............................................................................................
 5 .6 .5جلنة املراجعة 41 .................................................................................................
1

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

 5 .6 .6جلنة الإ�ستثمار 41................................................................................................
 5 .6 .7جلنة الرت�شيح واملكاف�آت 41 ......................................................................................
 5 .6 .8اللجنة ال�شرعية 42 ...............................................................................................
� 5 .7صالحيات رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة 42 ...................................................
 5 .7 .1رئي�س جمل�س الإدارة 42 ..........................................................................................
 5 .7 .2الرئي�س التنفيذي 42..............................................................................................
� 5 .7 .3أع�ضاء املجل�س 43 ................................................................................................
 .6ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب 43 ...............................................................................
� 6 .1صايف املتح�صالت 43 ...........................................................................................................
 6 .2ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب 43 ................................................................................................
 .7مناق�شة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات44.........................................................
 7 .1مراجعة احل�سابات 44.............................................................................................................
 7 .2التزامات التقارير 45 .............................................................................................................
 7 .3ملحة عامة 45 ......................................................................................................................
� 7 .4أ�س�س االعداد 45 ..................................................................................................................
 7 .5ملخ�ص ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية 45 ............................................................................................
 7 .6التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة 49 ....................................................................................
 7 .7امليزانية العمومية 51 ..............................................................................................................
 7 .8قائمة الدخل 53 ...................................................................................................................
 7 .9قائمة التدفقات النقدية 56 .......................................................................................................
 .8املنتجات واخلدمات 58 .........................................................................................
 8 .1حلول ال�شركات 58 ................................................................................................................
 8 .2حلول الأفراد 60...................................................................................................................
 .9ملخ�ص النظام الأ�سا�سي 62 .....................................................................................
 .10معلومات قانونية 66............................................................................................
 10 .1تاريخ الت�أ�سي�س 66 ...............................................................................................................
 10 .2ر�أ�سمال ال�شركة 66 ..............................................................................................................
 10 .3املكاتب الرئي�سية لل�شركة 66 ....................................................................................................
 10 .4العقارات امل�ست�أجرة 67 .........................................................................................................
 10 .5التوظيف 67 .....................................................................................................................
 10 .6وثائق الت�أمني 67 ................................................................................................................
� 10 .7إعادة الت�أمني 67 ................................................................................................................
 10 .8املطالبات 68 ....................................................................................................................
 10 .9الإتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة 68 ........................................................................................
 10 .10العقود الهامة 68 ...............................................................................................................
 10 .10 .1اتفاقية امل�ؤ�س�سني 68 ..........................................................................................
 10 .10 .2اتفاقية نقل حمفظة الت�أمني العائد ل�شركة ان�سعودي 70 ......................................................
 10 .10 .3اتفاقية توزيع منتجات الت�أمني البنكي 70 .....................................................................
 10 .10 .4اتفاقية اخلدمات الفنية 70 ...................................................................................
 10 .10 .5عقد تقدمي خدمات اكتوارية ا�ست�شارية 71 ....................................................................
 10 .10 .6الإتفاقية املربمة مع اللجنة الإ�ست�شارية ال�شرعية 71 ..........................................................
 10 .11العالمات التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق امللكية الفكرية 71 ..................................................................
� 10 .12إقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة 72 ................................................................................................

2

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

 .11الر�سملة واملديونية 72 .........................................................................................
 11 .1هيكل ر�أ�س املال 73 ..............................................................................................................
 .12التعهد بتغطية االكتتاب 74 ....................................................................................
 12 .1متعهد تغطية االكتتاب 74 .......................................................................................................
 12 .2ملخ�ص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب 74 ....................................................................................
 .13و�صف الأ�سهم 74 ..............................................................................................
� .14سيا�سة توزيع الأرباح 76 .......................................................................................
� .15شروط وتعليمات الأكتتاب 76 ..................................................................................
 15 .1الأكتتاب يف �أ�سهم احلقوق الأولية 76 ............................................................................................
 15 .2تعبئة طلب االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة 76 .....................................................................................
 15 .3امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال ي�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة77 ....................................................
 15 .4االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية77 ....................................................................................................
 15 .5االكتتاب يف كامل الأ�سهم امل�ستحقة للم�ساهم امل�ؤهل 77 .........................................................................
 15 .6الوثائق املطلوب تقدميها مع طلبات االكتتاب 78 ................................................................................
 15 .7تقدمي طلب االكتتاب 78 .........................................................................................................
� 15 .8إقرار املكتتبني 78 ...............................................................................................................
 15 .9التخ�صي�ص ورد الفائ�ض 79 ....................................................................................................
� 15 .10أحكام اخرى 79 ..............................................................................................................
 15 .11ال�سوق املالية ال�سعودية 79 .......................................................................................................
 15 .12الت�سجيل يف الأ�سهم ال�سعودية 79................................................................................................
 .16امل�ستندات املتاحة للمعاينة 80..................................................................................
 .17ملحق ( )1القوائم املالية للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 81 ................................................. 2009
 .18ملحق ( )2القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 114 ................................................. 2008

3

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

اجلداول
جدول ()1
جدول ()2
جدول ()3
جدول ()4
جدول ()5
جدول ()6
جدول ()7
جدول ()8
جدول ()9
جدول ()10
جدول ()11
جدول ()12
جدول ()13
جدول ()14
جدول ()15
جدول ()16
جدول ()17
جدول ()18
جدول ()19
جدول ()20
جدول ()21
جدول ()22
جدول ()23
جدول ()24
جدول ()25
جدول ()26
جدول ()27
جدول ()28
جدول ()29
جدول ()30
جدول ()31
جدول ()32
جدول ()33
جدول ()34
جدول ()35
جدول ()36
جدول ()37
جدول ()38
جدول ()39
جدول ()40
جدول ()41
جدول ()42
جدول ()43
جدول ()44

امل�ساهمون كما يف  31دي�سمرب 2009م .........................................................................................................
ملخ�ص الأداء املايل كما يف  31دي�سمرب 2009م ..............................................................................................
البيانات الإقت�صادية الرئي�سية للمملكة ........................................................................................................
جدول الإ�صالحات ............................................................................................................................
�إي�ضاحات موجزة لتطوير قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ...........................................................................
�شركات الت�أمني املرخ�صة ......................................................................................................................
�شركات الت�أمني التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها ...........................................................................
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة (2005م2008 -م) .........................................................................................
�إجمايل املطالبات .............................................................................................................................
تغلغل الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ................................................................................................
توجه تغلغل الت�أمني يف اململكة .................................................................................................................
فئات الت�أمني غري املرتبطة باحلماية واالدخار .................................................................................................
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة وغري املتعلقة باحلماية واالدخار ............................................................................
معدل منو �أق�ساط الت�أمني املكتتبة وغري املتعلقة باحلماية واالدخار ............................................................................
معدل منو الت�أمني ال�صحي .....................................................................................................................
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (احلماية واالدخار) .................................................................................................
هيكل امل�ساهمني احلاليني يف ال�شركة .........................................................................................................
ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك ال�سعودي الفرن�سي ...............................................................................
ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف كريدت اكريكول ..........................................................................................
ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �شركة را�شد الرا�شد ......................................................................................
ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �شركة اليانز ا�س اي ......................................................................................
احللول الت�أمينية للأفراد وال�شركات ...........................................................................................................
عدد املوظفني كما يف 2009/12/31م ........................................................................................................
عدد من العقود الت�أمينية ال�سارية املفعول املتعلقة مبنتجات احلماية والإدخار .................................................................
ملخ�ص للتغطية اجلغرافية لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية ..............................................................................
تكوين جمل�س الإدارة احلايل وع�ضوية �أع�ضائه يف �شركات م�ساهمة �سعودية �أخرى ............................................................
يت�ضمن نبذة موجزة عن خربات كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ..........................................................................
الإدارة التنفيذية العليا لدى ال�شركة ............................................................................................................
�إيجاز ًا خلربات �أع�ضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا يف ال�شركة ...............................................................................
جمموع مكاف�آت وتعوي�ضات جمل�س الإدارة .....................................................................................................
�أع�ضاء اللجنة التنفيذية ......................................................................................................................
�أع�ضاء جلنة املراجعة ..........................................................................................................................
�أع�ضاء جلنة الإ�ستثمار .........................................................................................................................
�أع�ضاء جلنة الرت�شيح واملكاف�آت ...............................................................................................................
�أع�ضاء اللجنة ال�شرعية ........................................................................................................................
كيفية ا�ستخدام املبالغ املطلوبة .................................................................................................................
امليزانية العمومية ..............................................................................................................................
قائمة عمليات نتائج الت�أمني ..................................................................................................................
قائمة عمليات امل�ساهمني .......................................................................................................................
قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني .......................................................................................................
قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني ..........................................................................................................
املكاتب الرئي�سية لل�شركة .......................................................................................................................
العقارات امل�ست�أجرة من قبل ال�شركة .........................................................................................................
الر�سملة واملديونية لل�شركة ...................................................................................................................

ز
ز
13
14
16
16
17
17
17
18
18
19
20
20
21
21
23
23
24
24
25
26
27
28
28
32
32
36
36
39
40
41
41
41
42
44
51
53
54
56
57
66
67
72

4

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

 .1التعريفات واالخت�صارات
فيما يلي عدد من التعريفات واالخت�صارات امل�ستخدمة يف هذه الن�شرة:
امل�صطلح  /العبارة
الت�سجيل

التعريف
ت�سجيل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف القائمة الر�سمية لتداول لدى �سوق الأ�سهم ال�سعودية.
�أليانز �أ�س اي ( Allianz SEوكانت تعرف �سابق ًا بـ “�أليانز �أيه جي )”Allianz AG
Koniginstrasse

D-80802 MUNCHEN

جمموعة �أليانز

DEU

هاتف49-89-380000 :
فاك�س49-89-3800-3425 :
املوقع الإلكرتوين لل�شركةwww.allianz.com :
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مقدم الطلب
مراجع احل�سابات
الهيئة �أو هيئة ال�سوق املالية

كل م�ساهم م�ستحق يكتتب يف الأ�سهم املطروحة وفق ًا لأحكام و�شروط �إ�صدار حقوق الأولوية.
مراجع ح�سابات ال�شركة.
هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

حمفظة الت�أمني امل�صريف

املحفظة الت�أمينية للبنك ال�سعودي الفرن�سي التي �سيتم نقل ملكيتها �إىل ال�شركة بعد اعتماد موافقة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

جمل�س الإدارة
يوم عمل
النظام الأ�سا�سي

جمل�س �إدارة ال�شركة.
�أي يوم تكون فيه البنوك يف اململكة العربية ال�سعودية مفتوحة ملزاولة الأعمال االعتيادية.
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين امل�ؤ�س�س مبوجب نظام الت�أمني ال�صحي التعاوين ال�صادر مبوجب
املر�سوم امللكي رقم م 10/وتاريخ 1420/5/1هـ (املوافق 1999/8/13م).

نهاية فرتة االكتتاب

تاريخ �إقفال االكتتاب وهو  1431/5/5هـ (املوافق 2010/4/19م).

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 6/وتاريخ
1385/3/22هـ وتعديالته.

ال�شركة
كاليون
اجلمعية العامة غري العادية

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين.
�شركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة.
اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة التي تقرر زيادة ر�أ�سمالها لأغرا�ض �إ�صدار احلقوق الأولوية.

ال�سوق �أو تداول

ال�سوق املالية ال�سعودية ،وت�شمل حيث ي�سمح �سياق الن�ص بذلك �أية جلنة� ،أو جلنة فرعية� ،أو موظف،
�أو م�سئول� ،أو �شخ�ص تابع� ،أو وكيل ميكن �أن يتم تكليفه يف الوقت احلا�ضر بالقيام ب�أي من وظائف
ال�سوق  ،وعبارة “يف ال�سوق” تعني �أي ن�شاط يتم من خالل �أو بو�ساطة املرافق التي توفرها ال�سوق،
وحتى يتم �إن�شاء ال�سوق ،ف�إن �أية �إ�شارة �إليها تعني “تداول”.

ال�سهم احلايل
امل�ست�شار املايل
املجل�س
الناجت
احلكومة

الأ�سهم احلالية العادية ل�شركة.
�شركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة.
جمل�س التعاون اخلليجي
الناجت املحلي الإجمايل
حكومة اململكة العربية ال�سعودية

الطرح الأويل

الطرح اخلا�ص باالكتتاب العام الأويل الذي �أكملته ال�شركة يف  17مار�س 2007م ،والتي عر�ضت
ال�شركة مبوجبه  %31من ر�أ�سمالها لالكتتاب العام.

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

امل�صطلح  /العبارة
حمفظة �إن�سعودي
الت�أمني
بولي�صة الت�أمني
الالئحة التنفيذية
اململكة �أو ال�سعودية
مدير االكتتاب
الإدارة
�صايف املتح�صالت
الأ�سهم اجلديدة
الطرح
فرتة االكتتاب
�سعر الطرح (�سعر العر�ض)
القائمة الر�سمية
�شخ�ص
ن�شرة الإ�صدار
امل�ساهمون امل�ستحقون
تاريخ ال�سجل �أو تاريخ اال�ستحقاق
الالئحة
لوائح الت�أمني
�إ�صدار حقوق الأولوية
م�ؤ�س�سة النقد
اجلهات امل�ستلمة
“ر�.س” �أو “ريال”
امل�ساهمون
منوذج طلب االكتتاب
الأ�سهم
تداول
متعهد التغطية
اتفاقية التعهد بالتغطية

التعريف
املحفظة الت�أمينية املكتتب بها �سابق ًا من قبل �إن�سعودي والتي مت نقلها اعتبار ًا من  1يناير 2009م.
هو �آلية التعاقد لتحويل �أعباء املخاطر من امل� َّؤمن لهم �إىل امل� ِّؤمن ،وتعوي�ض من يتعر�ض منهم لل�ضرر
�أو اخل�سارة من امل� ِّؤمن.
عقد نظامي ي�صدره امل� ِّؤمن �إىل امل� َّؤمن له يبني فيه �شروط العقد لتعوي�ض امل�ؤمن له �ضد اخل�سارة
وال�ضرر املغطى مبوجب الوثيقة مقابل ق�سط ت�أمني يدفعه امل� ِّؤمن.
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م32/
وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق 2003/7/31م).
اململكة العربية ال�سعودية.
�شركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة.
�إدارة ال�شركة.
متح�صالت االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة بعد خ�صم م�صاريف الطرح.
الأ�سهم اجلديدة العادية التي يتم طرحها مبوجب �إ�صدار حقوق الأولوية.
طرح الأ�سهم من خالل �إ�صدار حقوق �أولوية ،من قبل ال�شركة ،لعدد � 10.000.000سهم عادي �إىل
امل�ساهمني امل�ستحقني ب�سعر �إ�صدار وقدره  12.5ريال �سعودي لل�سهم.
يبد�أ االكتتاب يف يوم 1431/4/25هـ (املوافق 2010/4/10م) وي�ستمر ملدة (� )10أيام �شاملة �آخر
يوم لإغالق االكتتاب وهو 1431/5/5هـ (املوافق 2010/4/19م)
 12.5ريال �سعودي لكل �سهم مطروح جديد لالكتتاب.
قائمة بالأوراق املالية تعدها الهيئة وفق ًا لقواعد الت�سجيل والإدراج.
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري.
ن�شرة الإ�صدار هذه وتاريخها 1431/4/20هـ املوافق 2010/4/5م املتعلقة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق
�أولوية لغاية � 10.000.000سهم ب�سعر �إ�صدار وقدره  12.5ريال �سعودي لل�سهم.
امل�ساهمون امل�سجلون يف �سجل ال�شركة كما يف تاريخ ال�سجل.
نهاية التداول يف اليوم الذي انعقدت خالله اجلمعية العامة غري العادية ،وهو 1431/4/18هـ املوافق
2010/4/3م.
الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق
2003/7/31م) والئحتها التنفيذية.
نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية وما ورد عليه من تعديالت.
الإ�صدار املقرتح لأ�سهم حقوق الأولوية للم�ساهمني امل�ستحقني على �أ�سا�س �سهم لكل �سهم مملوك
حالي ًا من امل�ساهم ،ولغاية � 10.000.000سهم جديد ،ب�سعر �إ�صدار وقدره  12.5ريال �سعودي
لل�سهم وفق ًا للأحكام وال�شروط املذكورة يف هذه الن�شرة.
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
البنك ال�سعودي الفرن�سي ،بنك الريا�ض ،م�صرف �ساب� ،سامبا ،البنك الأهلي.
ريال �سعودي.
امل�ساهمون احلاليون يف ال�شركة.
منوذج طلب االكتتاب الذي يقدمه امل�ساهمون امل�ستحقون لالكتتاب بالأ�سهم املطروحة.
الأ�سهم احلالية يف ال�شركة.
نظام التداول الآيل يف الأ�سهم ال�سعودية.
�شركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة.
اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب التي �سيتم �إبرامها بني ال�شركة ومتعهد التغطية فيما يتعلق بالأ�سهم
املطروحة لالكتتاب.
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 .2عوامل املخاطرة
�إ�ضافة �إىل املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�شرة ،ينبغي على كل م�ستثمر حمتمل �أن يدر�س بعناية كافة عوامل املخاطرة املحددة �أدناه ،قبل اتخاذ �أي
قرار بالإ�ستثمار �أو عدم الإ�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب .علما ب�أن عوامل املخاطرة املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن
تواجهها ال�شركة ،بل �إنه من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية ،لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل �أو �أن ال�شركة تعتقد ب�أنها غري جوهرية ،غري �أنه من �ش�أن
تلك املخاطر �أن تعيق عمليات ال�شركة فيما لو حتققت.
قد يت�أثر ن�شاط ال�شركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صورة �سلبية وجوهرية يف حال حتقق �أي من املخاطر
التالية التي تعتقد �إدارة ال�شركة حالي ًا ب�أنها جوهرية� ،أو �أي خماطر �أخرى مل حتددها ال�شركة �أو ال تعترب حالي ًا ب�أنها جوهرية .وقد ينخف�ض �سعر الأ�سهم
اجلديدة املطروحة لالكتتاب ب�شكل جوهري ب�سبب حدوث �أو حتقق �أي من هذه املخاطر �أو غريها ،مما قد يت�سبب يف خ�سائر امل�ستثمرين لإ�ستثماراتهم
ب�شكل جزئي �أو كلي .كما �أن هناك عدد من العوامل خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ميكن �أن ت�ؤثر على �أدائها مبا يف ذلك �أحوال �أ�سواق الأ�سهم املحلية والعاملية.
ويتعني على امل�ستثمرين املحتملني �أن يدركوا �أن �سعر الأ�سهم قد ينخف�ض وقد يرتفع �أي�ضا .وحتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه كذلك على �إفادات م�ستقبلية تنطوي
على خماطر وعدم يقني .وقد تختلف النتائج الفعلية ب�شكل ملمو�س عن تلك املتوقعة يف الإفادات امل�ستقبلية نتيجة لعوامل معينة مبا يف ذلك املخاطر التي
تواجهها ال�شركة واملو�ضحة �أدناه ويف �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة.

 2 .1املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة
كفاية االحتياطيات

يعتمد جناح ال�شركة على مدى قدرة الإدارة على القيام ب�شكل �صحيح بتقدير املخاطر املرتبطة بالأعمال التي تقوم ال�شركة بالت�أمني عليها .ويتوقع �أن
تك ّون ال�شركة احتياطيات كخ�صوم يف قائمة املركز املايل .ويتوقع �أن متثل هذه االحتياطيات تقديرات للمبالغ املطلوبة لتغطية اخل�سائر املب ّلغ عنها وكذلك
اخل�سائر غري املبلغ عنها وح�ساب م�صاريف ت�سوية اخل�سائر ذات العالقة .وال متثل تلك االحتياطيات اخلا�صة باخل�سائر ح�سابا دقيقا للخ�صوم ،بل هي
تقديرات للت�سويات النهائية للمطالبات و�إدارتها .وت�ستند هذه التقديرات �إىل التوقعات االكتوارية والإح�صائية وعلى تقديرات ال�شركة املبنية على املعلومات
املتاحة حالي ًا ،بالإ�ضافة �إىل التقديرات اخلا�صة بالتوجهات امل�ستقبلية فيما يتعلق مبدى �شدة املطالبات وتكرارها وعوامل �أخرى .ويتم �إعادة النظر يف
تقديرات احتياطيات اخل�سائر ب�صورة م�ستمرة .ولكن تعترب عملية حتديد م�ستوى منا�سب لالحتياطيات املتعلقة باخل�سائر بطبيعتها عملية غري م�ؤكدة
وغري م�ضمونة.
ونظرا لكون عملية تقدير قيمة االحتياطيات من العمليات ال�صعبة واملعقدة ،املقرونة بعدم توفر البيانات الكافية عن قطاع الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية ،ف�إنه من املحتمل �أن ال تتوافق ح�سابات االحتياطيات التقديرية مع املطالبات الفعلية ،وقد يتم تقديرها ب�صورة غري �صحيحة .ونتيجة لذلك قد
ت�صبح احتياطيات ال�شركة يف �أي وقت غري مالئمة ،ف�إنه �إذا ما جتاوزت املطالبات الفعلية احتياط ال�شركة اخلا�ص باخل�سائر ونفقات اخل�سارة ،فقد ت�ضطر
ال�شركة �إىل القيام بزيادة تلك االحتياطيات .وهو ما قد ي�ؤدي �إىل زيادة يف امل�صاريف والتكاليف وبالتايل �سينخف�ض �صايف الدخل وذلك �سي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا
على مركز ال�شركة املايل ونتائج عملياتها.
وبلغ االحتياطي النظامي والنقدية و�شبه النقدية م ًعا  10مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2009م ،وميثالن مع ًا � ً
أي�ضا  %13.48من �إجمايل �أ�صول
ال�شركة .وبذلك تعترب ال�شركة ب�أنها كونت احتياطات كافية ملواجهة املخاطر املرتبطة بالأعمال التي تقوم ال�شركة بالت�أمني عليها( .الرجاء مراجعة الق�سم
 – 7-7امليزانية «مركز النقدية»)

خماطر �إعادة الت�أمني

مبوجب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين  ،ف�إن على ال�شركة �أن حتتفظ على الأقل بن�سبة  %30من الأق�ساط املكتتبة وتعيد الت�أمني
على  %30من �إجمايل �أق�ساطها يف داخل اململكة العربية ال�سعودية ،وتلتزم ال�شركة بهذه املتطلبات� .إن توافر ومقدار وتكاليف �إعادة الت�أمني يخ�ضع ل�شروط
ال�سوق ال�سائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .و�إن التذبذبات يف �سوق �إعادة الت�أمني قد ت�ؤدي �إىل زيادة هذه التكاليف وهو ما �سي�ؤثر
�سلبيا على ربحية ال�شركة .عالوة على ذلك ف�إنه �إذا مل يقم معيد الت�أمني لدى ال�شركة بالوفاء بالتزاماته ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة تعر�ض ال�شركة للمخاطر
والذي بدوره قد ي�ؤدي �إىل �آثار �سلبية ج�سيمة على الأداء املايل لل�شركة وعالقاتها مع عمالئها وربحيتها.
ويف حال عدم متكن ال�شركة من املحافظة على �أو ا�ستبدال ترتيبات �إعادة الت�أمني ،ف�إنه من املمكن �إما �أن تزيد ن�سبة تعر�ضها للمخاطر� ،أو يف حال عدم
رغبة ال�شركة يف حتمل هذه الزيادة يف تعر�ضها للمخاطر ،ف�إنه �سيتعني على ال�شركة تخفي�ض م�ستوى التزاماتها الت�أمينية� .إ�ضافة �إىل ذلك ف�إن ال�شركة
معر�ضة ملخاطر ائتمانية متعلقة مبعيدي الت�أمني حيث �أن خماطر معيدي الت�أمني ال تعفيها من التزاماتها جتاه عمالئها امل�ؤمن عليهم.
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ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

االعتماد على املوظفني الرئي�سيني

يعتمد جناح ال�شركة على قدرتها على ا�ستقطاب موظفني م�ؤهلني واملحافظة عليهم ،وكذلك على قدرة الإدارة العليا واملوظفني الرئي�سيني الآخرين على
تنفيذ �إ�سرتاتيجية �أعمال ال�شركة� .إن فقدان خدمات �أي ع�ضو من �أع�ضاء فريق الإدارة العليا �أو عدم قدرة ال�شركة على ا�ستقطاب واالحتفاظ ب�أ�شخا�ص
�آخرين على نف�س الكفاءة والت�أهيل قد يعيق تنفيذ �إ�سرتاتيجية �أعمال ال�شركة ،مما قد ي�ؤثر �سلبيا على ن�شاط ال�شركة و�أعمالها.

�سوء �سلوك املوظفني

على الرغم من اتخاذ ال�شركة �ضوابط رقابة فاعلة و�إجراءات داخلية متكنها من منع حدوث �سوء �سلوك من املوظفني� ،إال �أنها ال ت�ستطيع �ضمان عدم
ح�صول حاالت �سوء �سلوك من املوظفني .وقد ت�ؤدي تلك احلاالت يف حال حدوثها �إىل خمالفة التعليمات والأنظمة والقواعد املطبقة ،مما قد يوجب �إيقاع
جزاءات �أو غرامات �أو ن�شوء التزامات مالية و� /أو �إحلاق ال�ضرر ب�سمعة ال�شركة .وقد حتدث مثل هذه الظروف من �سوء ال�سلوك يف �أي جمال من جماالت
الأعمال التي تقوم بها ال�شركة ،وقد ت�شمل ما يلي:
�إلزام ال�شركة مبعامالت مالية تزيد عن احلدود التي مت و�ضعها؛
�سوء ا�ستخدام املعلومات �أو �إف�شاء �أ�سرار ال�شركة؛
التو�صية مبنتجات/خدمات غري منا�سبة؛
التورط يف ن�شر معلومات م�ضللة �أو معلومات خادعة �أو غريها من املعلومات غري املنا�سبة خالل توزيع �أو بيع وثائق الت�أمني للعمالء؛ �أو
عدم الإلتزام بالقواعد املطبقة �أو بال�ضوابط والإجراءات الداخلية املعمول بها.
و�سيكون حلدوث �أي نوع من �أنواع �سوء ال�سلوك املذكورة �أعاله من قبل املوظفني �آثاره ال�سلبية امللمو�سة على �أعمال ال�شركة.

خماطر تكنولوجية

تعتمد �أعمال ال�شركة وخططها امل�ستقبلية على قدرة �أنظمة التكنولوجيا على معاجلة عدد كبري من املعامالت يف الوقت املحدد دون انقطاع .ورغم �أن
ال�شركة قامت ببناء �أنظمة وو�ضع �إجراءات للتخفيف من حاالت ف�شل هذه الأنظمة ،ف�إنه ال يزال هناك �إمكانية حلدوث عطل كامل �أو جزئي لأنظمة تقنية
املعلومات �أو �أنظمة االت�صاالت .ويف حال حدوث �أي توقف يف ا�ستخدام �أنظمة التكنولوجيا لدى ال�شركة ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إىل حرمان ال�شركة من الت�شغيل
الآيل لأن�شطة االكتتاب و�إ�صدار وثائق الت�أمني و�إدارة املطالبات .وال ميكن �ضمان عدم ت�أثر �أن�شطة ال�شركة ت�أثرا �سلبيا يف حال حدوث خلل جزئي �أو كلي
يف �أنظمتها املعلوماتية �أو �أنظمة االت�صاالت .وميكن �أن يح�صل ذلك ب�سبب حدوث �أخطاء يف الربامج �أو التعر�ض لفريو�سات احلا�سب الآيل �أو �أخطاء يف
عملية التحويل نظرا لتحديث الأنظمة �أو فقدان الرتاخي�ص التي يتم مبوجبها ا�ستخدام التقنيات الرئي�سية .وقد حتتاج ال�شركة �إىل ا�ستعادة �أو معاجلة
وثائق الت�أمني واملطالبات التي لديها بطريقة يدوية وهو ما قد ي�ؤدي �إىل انخفا�ض يف م�ستوى فعاليتها والت�أثري �سلبي ًا على حجم �أق�ساط الت�أمني .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ف�إن حدوث �أعطال لفرتات طويلة يف �أنظمة تقنية املعلومات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل خ�سارة عالقات العمل املوجودة واملحتملة �أو ي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا على
ربحية ال�شركة وعلى �آفاقها امل�ستقبلية.

م�صادر التمويل

تعتمد متطلبات ر�أ�س املال امل�ستقبلية لدى ال�شركة على عدد كبري من العوامل ،مبا فيها قدرتها على زيادة ح�صتها من الأق�ساط املكتتبة وكذلك �أن يكون �سعر
الأق�ساط التي يتم االكتتاب فيها واالحتياطيات التي يتم تكوينها كافيا لتغطية �أية خ�سائر حمتملة .وقد حتتاج ال�شركة �إىل �إيجاد م�صادر متويل جديدة عن
طريق االقرتا�ض �أو �إىل تقلي�ص م�ستوى النمو لديها �أو تخفي�ض قيمة �أ�صولها .وقد تكون �شروط و�أحكام احل�صول على م�صادر متويل عن طريق القرو�ض
�أو زيادة ر�أ�س املال ،يف حال توفر ذلك ،غري منا�سبة وال تخدم م�صالح ال�شركة وال تتما�شى مع خططها .ويف حالة التمويل عن طريق زيادة ر�أ�س املال ،فقد
ي�ؤدي ذلك �إىل تقلي�ص ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�شركة .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من احل�صول على ر�أ�س املال الكايف ،فقد يت�أثر ن�شاطها ونتائج �أعمالها
ومركزها املايل �سلب ًا.

جتديد وثائق الت�أمني املوجودة

ان مدة وثائق الت�أمني التي ت�صدرها ال�شركة ب�شكل عام هي � 12شهرا� .إذا مل يكن جتديد وثائق ال�شركة الت�أمينية املوجودة �أ�ص ًال �أو �إ�صدار وثائق ال�شركة
الت�أمينية امل�ستقبلية على النحو املتوقع ،فقد يت�أثر م�ستوى الأق�ساط املكتتبة امل�ستقبلية و نتائج �أعمال ال�شركة امل�ستقبلية �سلب ًا ب�شكل جوهري.

�أحداث الكوارث الطبيعية غري املتوقعة (القوة القاهرة)

ميكن �أن تتعر�ض ال�شركة خل�سائر من جراء الكوارث املختلفة الطبيعية وغري الطبيعية ،والتي ال ميكن التنب�ؤ �أ�صال بوقت حدوثها ومدى �شدتها .ونظرا
ل�صعوبة التنب�ؤ مبثل هذه احلوادث ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل املبالغة يف التقدير ،وذلك على الرغم من �أن ال�شركة �ستحمي نف�سها جزئيا من مثل هذه الأحداث
الكارثية من خالل خطط �إعادة ت�أمني �شاملة .ولكن على �أية حال ،قد تظل ال�شركة خالل فرتة التخطيط معر�ضة ملثل هذه احلوادث غري املتوقعة .ويعتمد
حتديد مدى اخل�سائر الناجمة عن الكوارث على �إجمايل مبلغ التعر�ض امل�ؤمن عليه يف املنطقة املنكوبة �أو امل�صابة و�شدة هذه احلادثة .وميكن �أن تت�سبب
الكوارث يف خ�سائر يف املمتلكات وحدوث �إ�صابات .وميكن �أن تت�سبب املطالبات املتعلقة بالكوارث يف �سرعة الت�أثري على النتائج املالية لل�شركة لأي ربع �سنة
مالية �أو لل�سنة كاملة ،و�إن ح�صول حوادث كارثية �شديدة ميكن �أن ي�ؤثر �سلبا وب�شكل جوهري على الأو�ضاع املالية لل�شركة ونتائج عملياتها.
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ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

البيانات امل�ستقبلية

�إن بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة ت�شكل بيانات م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمانا ملا �سيكون عليه الأداء م�ستقبال .وتنطوي تلك البيانات امل�ستقبلية على
خماطر معلومة وغري معلومة وعوامل �أخرى قد ت�ؤثر على النتائج الفعلية وبالتايل على �أداء ال�شركة و�إجنازاتها ،وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر يف
الأداء الفعلي �أو الإجنازات �أو النتائج التي حتققها ال�شركة وت�ؤدي �إىل اختالفها ب�شكل كبري عما كان متوقعا �صراحة �أو �ضمنيا يف البيانات املذكورة .وفيما
لو حتقق �أي واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة �أو ثبت عدم �صحة �أو دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية
قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.

خماطر الت�صنيف

تقوم بع�ض وكاالت الت�صنيف العاملية مثل «�ستاندارد �آند بورز» بت�صنيف �شركات الت�أمني واخلدمات املالية ب�شكل دوري من حيث قوة و�ضعها املايل وقد تعطي
يف هذا الإطار بع�ض توقعاتها امل�ستقبلية .وال يعترب هذا الت�صنيف ت�صنيفا لأ�سهم االكتتاب �أو تزكية للإ�ستثمار يف �أي من ال�شركات التي يجري ت�صنيفها.
�إال �أن ثقة العميل قد تت�أثر تبعا لتغيري هذا الت�صنيف ،وال يوجد هناك �أي �ضمان ب�أن ال�شركة �ستكون قادرة على حتقيق �أو املحافظة على ت�صنيف مرتفع
لقوة مركزها املايل .كما �أن �أي تخفي�ض يف ت�صنيف قوة املركز املايل لل�شركة يف امل�ستقبل� ،أو �أي انخفا�ض كبري يف ن�سبة هام�ش املالئمة (القدرة على الوفاء
بالدين) قد يكون له ت�أثريات �سلبية على �أعمال ال�شركة لأن حدوث مثل ذلك �سي�ؤدي من بني �أ�شياء �أخرى �إىل:
�إحلاق ال�ضرر بالعالقة مع الدائنني والأطراف املقابلة وموزعي املنتجات؛
وزيادة عدد الإلغاءات لوثائق الت�أمني وا�سرتداد �أر�صدتها؛
والت�أثري �سلبا على مبيعات املنتجات اجلديدة.

القدرة على حتقيق العوائد الإ�ستثمارية
يعتمد �أداء �شركات الت�أمني �إىل حد ما على �أداء املحفظة الإ�ستثمارية لل�شركة .وقد تخ�ضع نتائج الإ�ستثمار ملجموعة من املخاطر الإ�ستثمارية التي ت�شمل
املخاطر املتعلقة بالظروف االقت�صادية العامة وتقلبات ال�سوق وتقلبات �أ�سعار الفائدة وخماطر ال�سيولة واالئتمان وخماطر عدم القدرة على �سداد الديون.
ف�إذا مل تتمكن ال�شركة من املالئمة بني حمفظتها الإ�ستثمارية والتزاماتها ،ف�إنها قد ت�ضطر �إىل ت�سييل �إ�ستثماراتها يف بع�ض الأوقات ب�أ�سعار غري مف�ضلة،
مما قد يكون له �أثر �سلبي على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها .كما تخ�ضع املحفظة الإ�ستثمارية �أي�ضا لقيود تنظيمية ،وعدم توفر منتجات مالية
معينة ،مثل امل�شتقات املالية ،والتي ميكن �أن تقلل من نطاق التنوع يف فئات الأ�صول املختلفة ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي بدوره �إىل تقليل العائد على
نظاما �إدار ًيا فعا ًال وقدرة عالية على اختيار جودة هذه الإ�ستثمارات وتنوعها وقد ي�ؤدي عدم قدرة ال�شركة على
الإ�ستثمار .وتتطلب �إدارة هذه الإ�ستثمارات ً
تنويع هذه الإ�ستثمارات �إىل الت�أثري على ربحيتها و�أدائها املايل.
�إن ال�شركة حتافظ على تنوع حمفظتها الإ�ستثمارية ،وقد قامت م�ؤخرا ب�سحب �إ�ستثمارات من اثنني من ال�صناديق الإ�ستثمارية لإعادة �إ�ستثمار جزء منها
يف ال�صكوك.

التقا�ضي والدعاوي القانونية
�ضمن �سياق الأعمال االعتيادية ،مت تقدمي مطالبات تتعلق بعمليات ال�شركة الت�أمينية وتتعلق ب�أحكام التغطية �أو املطالبات .وقد ت�ؤثر هذه املطالبات ب�شكل
جوهري على �سمعة ال�شركة ومركزها املايل .وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ بنتيجة �أي �إجراء �أو نتائج التحقيق يف �أية دعوى ق�ضائية يف حال حدوثها .وال ت�ستطيع
ال�شركة �أن ت�ضمن ب�أن هذا الإجراء �أو التحقيق �أو املراجعة �أو التقا�ضي �أو التغيري يف ال�سيا�سات واملمار�سات الت�شغيلية لن ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على
نتائج ال�شركة وو�ضعها املايل .علما �أن ال�شركة لي�ست حالي ًا طرفا يف �أي دعاوى �أو مطالبات ق�ضائية والتي قد يكون لها �أثر �سلبي جوهري على ن�شاطها �أو
و�ضعها املايل( .الرجاء مراجعة الق�سم « 10 -8املطالبات») ملزيد من املعلومات.

عدم القدرة على تطوير و تو�سيع �أعمال ال�شركة

تتمثل �إ�سرتاتيجية تطوير �أعمال ال�شركة من بني جماالت �أخرى يف ت�أ�سي�س وتطوير �أعمال الت�أمني الطبي يف اململكة .وعلى الرغم من �أن قدرة ال�شركة على
تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية تعتمد على وجود �إدارة م�ؤهلة� ،إال �أن هناك العديد من العوامل الأخرى خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،ومن ذلك الأنظمة واللوائح
والإجراءات التنظيمية التي يتحتم على ال�شركة الإلتزام بها بالإ�ضافة �إىل عوامل املناف�سة .وال يوجد ت�أكيد ب�أن تنجح ال�شركة يف ت�أ�سي�س �أو تطوير ن�شاط
الت�أمني ال�صحي على الوجه املطلوب �أو �أن تكون نتائج عملياتها الت�شغيلية مربحة.

ال�سعودة

توا�صل ال�شركة �إتباع �سيا�سة ال�سعودة يف خطة التوظيف لديها �سعيا منها �إىل حتقيق الإلتزام الكامل ب�أنظمة ال�سعودة املطبقة يف اململكة .وحيث �أن لدى
ال�شركة حالي ًا ما يزيد عن  320موظفا ،ف�إنه يتعني عليها مبوجب التعميم ال�صادر من وزارة العمل بتاريخ 1423/6/1هـ� ،أن تكون ن�سبة  %50من �إجمايل
عدد املوظفني لديها من ال�سعوديني خالل �سنتني من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .حيث بلغت ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  %63من �إجمايل عدد املوظفني كما يف
 31دي�سمرب 2009م.
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�إن �إخفاق ال�شركة يف تلبية متطلبات ال�سعودة ميكن �أن يعر�ضها لبع�ض �أو لكل العقوبات التالية:
تعليق طلبات �صاحب العمل للح�صول على ت�أ�شريات عمل ال�ستقدام موظفني.
تعليق طلبات �صاحب العمل بنقل كفالة موظف جديد �أو حمتمل.
ا�ستثناء ال�شركة من املناق�صات التي تطرحها احلكومة ال�سعودية لتنفيذ م�شاريعها.
حرمان ال�شركة من القرو�ض التي متنحها احلكومة ال�سعودية.
ويف حال تطبيق �أي من العقوبات املذكورة �أعاله فقد ي�ؤدي ذلك �إىل الت�أثري �سلبيا على �أعمال ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية.

 2 .2املخاطر املتعلقة بال�سوق والبيئة الت�شريعية
الأنظمة واللوائح

يتم تنظيم عمليات ت�أمني ال�شركة من قبل م�ؤ�س�سة النقد وينطبق عليها نظام ال�شركات كما تخ�ضع للأنظمة التي تنظم كافة نواحي �أعمال الت�أمني مبا يف
ذلك نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية .وحتدد تلك الأنظمة واللوائح خطوط الت�أمني املرخ�صة ومتطلبات ر�أ�س املال والفائ�ض و�أنواع
ومبالغ الإ�ستثمارات وحدود الأق�ساط املكتتبة وممار�سات الن�شاط ومنوذج وثيقة الت�أمني واملمار�سات املتعلقة باملطالبات وكفاية االحتياطيات والعديد من
العوامل املالية وغري املالية الأخرى املتعلقة بن�شاط �أعمال �شركات الت�أمني.
تخ�ضع الأنظمة واللوائح املنظمة لقطاع الت�أمني للتغيري من وقت لآخر من قبل اجلهات املخت�صة مبا يف ذلك م�ؤ�س�سة النقد والتي قد ت�ؤدي �إىل احلد من
قدرة ال�شركة على اال�ستجابة للمتغريات التي حتدث يف ال�سوق ،وقد يتطلب ذلك �أن تقوم ال�شركة بتحمل تكاليف �إ�ضافية ل�ضمان الإلتزام بتلك الأنظمة .وقد
يكون ملتطلبات التقيد بالتغيري ت�أثريات �سلبية وجوهرية على ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها .ويف حال عدم التزام ال�شركة بهذه الأنظمة،
فقد تتعر�ض لعقوبات ت�شمل فر�ض الغرامات وتعليق ن�شاطها �أو �سحب الرتخي�ص املمنوح لها ملزاولة ن�شاط الت�أمني.

�سحب الرتخي�ص

لقد متت املوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة بنا ًء على �شروط معينة قامت �أو �ستقوم ال�شركة با�ستيفائها يف امل�ستقبل .وتن�ص اللوائح التي تطبقها م�ؤ�س�سة النقد
على �أن مل�ؤ�س�سة النقد حق �سحب ترخي�ص ال�شركة يف عدة حاالت هي:
�إذا مل ميار�س الن�شاط املرخ�ص له خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ الرتخي�ص.
�إذا مل حترتم ال�شركة متطلبات النظام �أو الالئحة.
�إذا تبني مل�ؤ�س�سة النقد �أن امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون قد تعمدوا تزويدهم مبعلومات �أو بيانات غري �صحيحة.
�إذا تبني مل�ؤ�س�سة النقد �أن حقوق امل�ؤمن لهم �أو امل�ستفيدين �أو امل�ساهمني معر�ضة لل�ضياع نتيجة للطريقة التي ميار�س بها ن�شاط ال�شركة.
�إذا �أفل�ست ال�شركة مما يجعلها غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
�إذا مار�ست ال�شركة الن�شاط ب�أ�سلوب متعمد للن�صب واالحتيال.
�إذا انخف�ض ر�أ�س املال عن احلد الأدنى املقرر �أو مل ت�ؤمن ال�شركة هذا احلد الأدنى.
�إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني يف فروع الت�أمني �إىل امل�ستوى الذي تعتربه م�ؤ�س�سة النقد �أنه عدم فعال للت�شغيل والعمل.
�إذا رف�ضت ال�شركة �أو ت�أخرت بدفع مبالغ املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.
�إذا منعت ال�شركة م�ؤ�س�سة النقد من تفتي�ش ال�شركة �أو رف�ضت �أن تقدم لها احل�سابات �أو ال�سجالت �أو امللفات املطلوبة لغر�ض فح�صها.
�إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر �ضدها يف �أي من املنازعات الت�أمينية.
تنوي ال�شركة الإلتزام بكافة ال�ضوابط والقوانني النظامية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد واجلهات التنظيمية الأخرى ذات العالقة بن�شاط ال�شركة �إال �أن
عدم قدرة ال�شركة على الوفاء بهذه املتطلبات من دون ق�صد قد يرتتب عليه �سحب الرتخي�ص ونقل حملة وثائقها �إىل من�ش�أة �أخرى مرخ�ص لها يختارها
امل�ستفيدون بعد �أخذ موافقة كتابية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد وحتت �إ�شرافها.

�سيا�سات مراقبة املخاطر

فيما يتعلق ب�أية تعليمات �أو توجيهات ت�صدرها م�ؤ�س�سة النقد ،تقوم ال�شركة با�ستخدام كافة ال�سبل ال�ضرورية لإدارة املخاطر املتعلقة ب�أعمالها .ويف هذا
ال�ش�أن ،تعتمد ال�شركة على �إمكانياتها الذاتية بالإ�ضافة �إىل املعلومات اخلارجية املتوفرة عن قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية لتوقع املخاطر
امل�ستقبلية .ومثل هذه التوقعات �أو املعلومات قد تكون غري دقيقة �أو غري كاملة �أو غري حمدثة ،ومن املحتمل �أنه مل يتم تقييمها ب�شكل �صحيح نظرا ملحدودية
املعلومات املتوفرة يف ال�سوق ال�سعودية .لذلك ،ف�إن ال�سيا�سات التي يتم �إعدادها لإدارة ومراقبة املخاطر قد ت�صبح قدمية ونتيجة لذلك قد تتعر�ض ال�شركة
ملخاطر �أخرى متنوعة.

متطلبات املالئمة

ح�سب �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد ،يجب على ال�شركات التي متار�س الت�أمني �أن حتتفظ باحلد الأدنى من م�ستوى املالئمة .ويت�أثر م�ستوى مالئمة ال�شركة
باالحتياطيات الفنية التي يتحتم على ال�شركة االحتفاظ بها والتي بدورها تت�أثر بحجم وثائق الت�أمني املباعة وبالأنظمة املتعلقة بتحديد االحتياطيات
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النظامية .كما يت�أثر م�ستوى املالئمة بعدد من العوامل الأخرى مبا يف ذلك هام�ش ربح املنتجات والعائد على الإ�ستثمارات وحجم الأق�ساط املكتتبة وتكلفة
اال�ستحواذ .و�إذا ا�ستمرت ال�شركة يف النمو املطرد� ،أو �إذا زاد م�ستوى املالئمة املطلوب م�ستقبال ،فقد يتحتم على ال�شركة �أن تزيد ر�أ�س مالها كي ت�ستطيع
الوفاء مبتطلبات املالئمة مما قد ي�ؤثر على ن�سبة متلك امل�ساهمني .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من زيادة ر�أ�س مالها ،فقد يجربها ذلك على احلد من النمو
يف �أن�شطة �أعمالها ،كما قد ال تتمكن من توزيع �أية �أرباح� .إن هدف ال�شركة الرئي�سي من زيادة ر�أ�س مالها هو بهدف حتقيق احلد الأدنى ملتطلبات املالئمة
املالية املن�صو�ص عليها يف الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وال�سيما املواد  48و  66واملادة  67والتي تعني ب�شركات الت�أمني التي
تزاول �أعمال الت�أمني العام وال�صحي واحلماية والإدخار(.الرجاء مراجعة الق�سم « 6ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»).

املوافقة على �إ�صدار وثائق الت�أمني

يتوجب على ال�شركة احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على كل وثائق الت�أمني اخلا�صة بها حتى تتمكن من �إ�صدار وثائق الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية .وبالن�سبة لبع�ض املنتجات التي تقدمها ،ح�صلت ال�شركة فقط على موافقات م�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .و�أي ت�أخريات نظامية
فيما يتعلق بعملية احل�صول على املوافقة قد ي�ؤدي �إىل ح�صول ت�أخري كبري يف قدرة ال�شركة على حتقيق مبالغ كبرية من الإيرادات.

متطلبات �إ�صدار التقارير

يجب على ال�شركة �أن تلتزم مبتطلبات تقدمي التقارير الدورية مبا يف ذلك متطلبات م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين.
وعلى �سبيل املثال ،يجب على ال�شركة �أن تقوم وب�شكل دوري بتزويد م�ؤ�س�سة النقد بقوائم مالية وتقارير �سنوية يتم �إعدادها وفقا للأ�س�س املحا�سبية النظامية
يف اململكة بالإ�ضافة �إىل معلومات تتعلق بن�شاط ال�شركة ،وهيكل ر�أ�س املال ،وامللكية ،والو�ضع املايل .وقد تتعر�ض ال�شركة �إىل امل�ساءلة مبا يف ذلك تعر�ضها
للعقوبات �أو الغرامات �إذا ات�ضح من وجهة نظر م�ؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين �أنها مل تقم بالإلتزام بالأنظمة واللوائح
ذات ال�صلة .وفيما لو حدث ذلك فقد تت�أثر �سلب ًا قدرة ال�شركة على موا�صلة �أعمالها مما قد ي�ؤثر �سلبيا على نتائج �أعمال ال�شركة.

البيئة التناف�سية

يف نهاية �شهر فرباير من العام 2010م ،بلغ عدد �شركات الت�أمني املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية � 28شركة� ،إ�ضافة �إىل ذلك ح�صلت � 3شركات ت�أمني
على املوافقة من جمل�س الوزراء على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها.
و�سيعتمد الو�ضع التناف�سي لل�شركة على العديد من العوامل التي ت�شمل قوة مركزها املايل والنطاق اجلغرايف لأعمالها ،وعالقة العمل التي تربطها بعمالئها
وحجم �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،و�أحكام و�شروط وثائق الت�أمني ال�صادرة ،واخلدمات واملنتجات املقدمة مبا يف ذلك قدرة ال�شركة على ت�صميم برامج ت�أمني
وفقا حلاجات العمالء ،وكذلك �سرعة �سداد املطالبات ،وخربة وكفاءة املوظفني ومدى التواجد يف ال�سوق املحلي� .إن الزيادة احلادة يف املناف�سة قد ت�ؤدي
�إىل انخفا�ض �سعر الأق�ساط املكتتبة وكذلك زيادة �أحكام و�شروط وثائق الت�أمني التي تزيد عن �أعباء �شركات الت�أمني ،مما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري
على منو ال�شركة وربحيتها وح�صتها يف ال�سوق.

املخاطر املتعلقة بالظروف االقت�صادية والقطاعية

نظرا مل�ساهمة قطاع النفط الكبرية يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة ،ف�إن �أي تذبذبات يف �أ�سعار النفط �سيكون لها ت�أثري مبا�شر على التمويل احلكومي وهو
ما �سينعك�س ت�أثريه �ضمن حدود متفاوتة على جميع القطاعات االقت�صادية مبا فيها قطاع الت�أمني .ويعتمد �أداء ال�شركة على الظروف االقت�صادية العاملية
التي ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية .و�إن �أي تغيريات يف الظروف االقت�صادية ميكن �أن ت�ؤثر على النتائج املالية لل�شركة من خالل ت�أثريها على
ظروف ال�سوق و�إيرادات الإ�ستثمار ومن خالل التغيريات التي تطر�أ على طلب العمالء على منتجات وخدمات ال�شركة .وال ت�ستطيع ال�شركة �أن تتنب�أ مبدى
الت�أثري الذي �ستحدثه هذه الظروف االقت�صادية والقطاعية على عملياتها.

توفر خدمات الرعاية ال�صحية و�أ�سعارها

�أبرمت ال�شركة عدد ًا من العقود وتعتزم �أي�ضا الدخول يف العديد من العقود مع مقدمي خدمات الرعاية ال�صحية بهدف تقدمي الرعاية ال�صحية حلاملي
وثائق الت�أمني .ونتيجة لذلك ف�إن �أي ت�أخري �أو انقطاع �أو تغيري يف �شروط و�أحكام تلك العقود اجلارية كالتغيري يف الأ�سعار �أو التوقف عن تقدمي اخلدمات
للمر�ضى قد ي�ؤثر �سلبيا على �أعمال ال�شركة ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية.

ع�ضوية اململكة يف منظمة التجارة العاملية

ان�ضمت اململكة العربية ال�سعودية �إىل منظمة التجارة العاملية يف �شهر دي�سمرب من العام 2005م .وقد �أدى هذا التطور �إىل حدوث تغيريات كبرية يف القواعد
املتعلقة بدخول ال�سوق و�أنظمة اال�سترياد والت�صدير وغري ذلك من الأنظمة الإدارية ،والتي ت�شمل عدد ًا من التغيريات التي �أثرت يف �سوق قطاع الت�أمني.
وحيث �أن اململكة قد �أ�صبحت ع�ضو ًا يف منظمة التجارة العاملية فهذا يعني �أن عليها الإلتزام ب�أنظمة هذه املنظمة التي تق�ضي بفتح املجال �أمام ال�شركات
العاملية للمناف�سة يف خمتلف القطاعات .لذلك ،ف�إنه من املتوقع جدا �أن يواجه قطاع الت�أمني مناف�سة قوية من �شركة الت�أمني العاملية .وحتى تك�سب ال�شركة
وحتافظ على ح�صة معقولة يف ال�سوق الذي تعمل فيه ،ف�إنه يتعني عليها �أن تكون يف غاية الفعالية يف �سبيل جذب عمالء من خالل االعتماد على حمالت
ت�سويق وتوفري خدمات مميزة لعمالئها .وقد ينتج عن ذلك �أن تتحمل ال�شركة تكاليف عالية يف عملياتها مما قد يت�سبب يف الت�أثري �سلبيا على �إجمايل
ربحيها.
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 2 .3املخاطر املتعلقة بالأ�سهم املطروحة
التذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم

قد ال يكون �سعر �سهم ال�شركة م�ستقر ًا وقد يتعر�ض لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب العديد من العوامل التي ت�شمل دون احل�صر ظروف ال�سوق املتعلقة
بالأ�سهم ،و�أي تغيريات تنظيمية يف هذا القطاع ،وتدهور نتائج �أعمال ال�شركة ،وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية ،ودخول �شركات مناف�سة جديدة
وامل�ضاربة على عمليات ال�شركة ،ولي�س هنالك �أي �ضمان لزيادة قيمة الأ�سهم اجلديدة فور �إدراجها يف �سوق الأ�سهم.

توزيع الأرباح
يعتمد قرار ال�شركة ب�ش�أن توزيع الأرباح م�ستقبال على عدة عوامل منها حتقيق الأرباح م�ستقبال واملوقف املايل ومتطلبات ر�أ�س املال ،واحتياطيات الأرباح
القابلة للتوزيع وحدود االئتمان املتاحة لل�شركة بالإ�ضافة �إىل الو�ضع االقت�صادي العام ،وغريها من العوامل التي قد يراها جمل�س الإدارة مهمة من وقت
لآخر .وعلى الرغم من �أن ال�شركة تعتزم القيام بتوزيع �أرباح �سنوية على حملة �أ�سهمها� ،إال �أنها ال ت�ضمن �أنه �سيتم توزيع الأرباح فعليا يف �أية �سنة معينة
م�ستقبال .كما يخ�ضع دفع ال�شركة ملثل هذه الأرباح لبع�ض القيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة الأخرى ذات العالقة.

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

�إن امل�ساهمني الذين ميلكون عدد ًا كبري ًا من �أ�سهم ال�شركة �سيكون ب�إمكانهم جمتمعني ال�سيطرة على النواحي التي تتطلب موافقة امل�ساهمني مبا يف ذلك
عمليات الدمج واال�ستحواذ ،وبيع الأ�صول ،وانتخاب جمل�س الإدارة ،ومنع �أو �إحداث �أي تغيري يف ال�شركة ،و�إ�صدار �أو عدم �إ�صدار �أ�سهم �إ�ضافية .وبنا ًء على
ب�شكل كبري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
ذلك ،ميكن للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني ممار�سة هذه ال�سيطرة ب�صورة ت�ؤثر ٍ

انتهاء فرتة حظر بيع الأ�سهم

خ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لفرتة حظر مل ي�سمح لهم خاللها ببيع �أ�سهمهم يف ال�شركة وذلك ملدة ثالث �سنوات مالية كاملة ،كل �سنة منها ال تقل عن
� 12شهرا («فرتة احلظر») .و�سوف تنتهي فرتة احلظر هذه عند انق�ضاء ثالث �سنوات مالية من تاريخ �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول .لذلك �إذا �أقدم
امل�ساهمون على بيع كميات كبرية من �أ�سهمهم بعد انتهاء فرتة احلظر� ،أو حتى لو �أ�صبح هناك توقعات ب�أنه �سيح�صل مثل هذا البيع ،فقد ي�ؤدي ذلك �إىل
الت�أثري �سلبيا على �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق.

 .3نظرة عامة على �سوق الت�أمني
مت ا�ستخال�ص املعلومات املتعلقة بقطاع الت�أمني والبيانات الأخرى املتعلقة بال�سوق يف ن�شرة الإ�صدار هذه من م�صادر خمتلفة ،ونعتقد �أن تلك املعلومات
وامل�صادر والتقديرات موثوقة ،و�أن ال�شركة بذلت جمهود ًا معقو ًال للتحقق من م�صادرها .وبينما ال يوجد لدى كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة �أو لدى
م�ست�شاري ال�شركة �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات حول قطاع الت�أمني والبيانات الأخرى املتعلقة ب�سوق الت�أمني ت�شتمل على �أخطاء جوهرية� ،إال �أنه مل يتم
التحقق من تلك املعلومات ب�صورة م�ستقلة ،ولي�س هناك �أي �ضمان ب�ش�أن دقة واكتمال �أي من هذه املعلومات .وقد ا�ستقيت هذه املعلومات ب�شكل رئي�سي من
امل�صادر العامة التالية:
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (3 )www.sama.gov.sa
وزارة املالية ()www.mof.gov.sa
�أك�سكو خلدمات معلومات الت�أمني ( )AXCOتاريخ (ابريل 4 )2009
كريديت �أجريكول �شوفرو (5 )Credit Agricole Cheuvreux
متار�س م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي دورا هاما يف توطيد وتنمية النظام املايل ال�سعودي .وكانت �إحدى املهام الأوىل للم�ؤ�س�سة يف املرحلة الأوىل من
�إن�شائها تطوير و�إيجاد عملة �سعودية معتمدة .كما �أولت امل�ؤ�س�سة اهتماما» خا�صا» ل�ضرورة وت�شجيع منو نظام م�صريف وطني .ومتثلت �أولويات امل�ؤ�س�سة
اعتبارا من منت�صف الثمانينات يف �أجراء �إ�صالحات يف ال�سوق املالية .كما ت�ضاعفت م�س�ؤوليات امل�ؤ�س�سة عرب ال�سنوات مع تطور ومنو االقت�صاد وتو�سع
النظام املايل ،لت�شمل بالإ�ضافة اىل �إ�صدار العملة الوطنية والقيام بعمل م�صرف احلكومة ،مراقبة امل�صارف التجارية� ،إدارة احتياطيات اململكة
من النقد الأجنبي� ،إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف ،و مراقبة امل�صارف التجارية والإ�شراف على �شركات
الت�أمني.
يف 1351/4/11هـ وبعد �صدور الأمر امللكي رقم  381بتغيري ا�سم وكالة املالية العامة �إىل وزارة املالية� ،أ�صبحت وزارة املالية م�سئولة عن تنظيم وحفظ
�أموال الدولة وجبايتها وت�أمني طرق وارداتها وم�صروفاتها واملرجع العام لعموم املاليات يف اململكة احلجازية النجدية وملحقاتها .ويف 1374/1/6هـ
�صدر املر�سوم امللكي رقم  31بدمج وزارة االقت�صاد ووزارة املالية يف وزارة واحدة با�سم وزارة املالية واالقت�صاد الوطني .و�أ�صبحت من م�س�ؤلياتها
الإ�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة املالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة املخت�صة� ،إعداد امليزانية العامة للدولة ومناق�شتها مع
 )3من خالل تقرير م�ؤ�س�سة النقد املتعلق مب�سح �سوق الت�أمني يف اململكة لعام 2008م  ،وقائمة �أ�سماء �شركات الت�أمني و�شركات املهن احلرة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد.
 )4مالحظة� :إن تقرير �أك�سكو الذي مت من خالله ا�ستخال�ص بع�ض املعلومات املتعلقة بقطاع الت�أمني واملبينة يف هذا الق�سم هو م�صدر متاح ب�شكل عام.
 )5مالحظة� :إن تقرير كريديت �أجريكول �شوفرو الذي مت من خالله ا�ستخال�ص بع�ض املعلومات املتعلقة بقطاع الت�أمني واملبينة يف هذا الق�سم هو م�صدر متاح ب�شكل عام.
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الأجهزة احلكومية ومراقبة تنفيذها ،اال�شراف على امالك الدولة واملحافظة عليها ،ومتابعة املعلومات املالية واالقت�صادية على امل�ستوى الدويل
واعداد الدرا�سات والتقارير الالزمة عنها ،متابعة تنفيذ �سيا�سة الدولة يف تقدمي القرو�ض املالية للمواطنني وال�شركات الوطنية يف خمتلف املجاالت
الإمنائية عن طريق البنوك وال�صناديق التي تتبعها وهي البنك الزراعي وبنك الت�سليف و�صندوق التنمية ال�صناعية و�صندوق التنمية العقارية و�صندوق
الإ�ستثمارات العامة.
�إن �شركة �أك�سكو ( )Axcoهي املورد امل�ستقل الرئي�سي للمعلومات املتعلقة ب�أ�سواق الت�أمني العاملية وتعتمد عليها �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني والو�سطاء
وي�ستفيد منها الأخ�صائيون .وتتوجه ال�شركات التي تزاول �أعمال الت�أمني �إىل �أك�سكو للح�صول على معلومات جديرة بالثقة ت�سمح لهم باتخاذ قرارات
�إ�سرتاتيجية يف بع�ض املجاالت الأ�سا�سية مثل دخول الأ�سواق و�إدارة املخاطر والإلتزام وو�ضع الربامج املتعددة اجلن�سيات الخ.
ً
�إن �شركة كريديت �أجريكول �شوفرو هي �شركة تابعة مملوكة بالكامل لبنك كاليون ،وهي بالتحديد �شركة و�ساطة خلدمات كاملة تقدم بحوثا متخ�ص�صة
وخدمات تنفيذ درا�سات وبيعها ملجموعة متنوعة من العمالء الدوليني يف  60مركز تداول يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية وال�شرق الأو�سط وجنوب �أفريقيا.
وتوفر كريديت �أجريكول �شوفرو معرفة متميزة يف الأ�سواق املحلية من خالل  15مكت ًبا يف جميع �أنحاء العامل.
ومل يتم تقدمي �أي �إفادات من �أي خبري.

 3 .1ملحة عن االقت�صاد ال�سعودي
يعتمد اقت�صاد اململكة ب�شكل رئي�سي على النفط ،وهو �أكرب اقت�صاد يف ال�شرق الأو�سط حيث ي�شكل  %50من الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي لدول جمل�س
التعاون اخلليجي .تبلغ م�ساحة اململكة  2.3مليون ميل ،وتقدر احتياطيات النفط لديها بنحو 265مليار برميل ،وهي �أكرب منتج وم�صدر للنفط يف العامل،
فيما تقدر احتياطيات الغاز يف اململكة بنحو  220تريليون قدم مكعب ،الذي يعترب رابع �أكرب احتياطي من الغاز يف العامل بعد رو�سيا و�إيران وقطر .ي�سهم
النفط ومنتجاته بـ  %45من الناجت املحلي الإجمايل يف اململكة ،وي�شكل  %90من �إجمايل �صادرات اململكة وحوايل  %87من �إيراداتها.
جدول ( :)3البيانات الإقت�صادية الرئي�سية للمملكة
اململكة العربية ال�سعودية :البيانات االقت�صادية الرئي�سية
الناجت املحلي الإجمايل الفعلي (%التغيري)

2006
3.2

2007
3.4

2008
4.5

الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (باملليار دوالر)

353.7

378.8

461.8

الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي (%التغيري)

13.0

7.1

21.9

الأ�سعار اال�ستهالكية (%التغيري)

2.4

4.0

9.9

�إنتاج النفط اخلام (مليون برميل  /اليوم)

9.2

8.7

9.2

�صادرات النفط (باملليار دوالر)

187.7

205.5

281.4

ر�صيد احل�ساب اجلاري (باملليار دوالر)

98.4

94.4

134.9

الدين اخلارجي (باملليار دوالر)

40.8

72.6

79.0

الر�صيد املايل (باملليار دوالر)

281.0

176.6

590.0

خام النفط العربي اخلفيف (دوالر /برميل)

61.1

68.8

95.0

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

على �إثر الطفرة النفطية واالقت�صادية التي �شهدتها اململكة ،حقق االقت�صاد ال�سعودي منو ًا كبري ًا مبعدل �سنوي بلغ  %3.9على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية.
وبلغ معدل منو الناجت املحلي الإجمايل الفعلي  %4.5يف عام 2008م متجاو ًزا بالتايل معدل  %3.4ل�سنة 2007م الذي كان الأعلى منذ العام 2005م.
وبلغ عدد ال�سكان  28مليون ًا بنمو �سنوي يقدر بحوايل  ،%2وبالتايل ف�إن اململكة كانت من �ضمن االقت�صاديات القليلة التي كانت قادرة على جتاوز الأزمة
االقت�صادية احلديثة ،بل وحتقيق معدل منو �إيجابي يف الناجت املحلي الفعلي يف عام 2009م.
ت�شهد اململكة �إ�صالحات اقت�صادية و�سيا�سية واجتماعية من خالل القرارات التي اتخذت يف وقت �سابق والتي تتعلق بال�سيا�سات العامة ،وبد�أت ت�ؤتي ثمارها
الآن ،ممهدة الطريق لنمو اقت�صادي �أكرث ا�ستقرار ًا ،مما ميكن اململكة من اال�ستفادة من الإمكانيات الكامنة ،وميكن القول �أن القرارات املتعلقة بال�سيا�سات
العامة اجلديدة بالإ�ضافة �إىل بربامج حتديث البنية التحتية ال�ضخمة قد �أظهرت االقت�صاد ال�سعودي ب�صورة م�شرقة وتنبئ مب�ستقبل مزدهر.
ورغم انخفا�ض الإيرادات احلكومية ب�شكل كبري عن �أعلى م�ستوى �سجله يف يوليو 2008م والبالغ  550مليار ريال ،مقارنة بامل�ستوى احلايل البالغ  70مليار
دوالر �أمريكي ،ف�إن �أداء االقت�صاد ال�سعودي تقدم ب�صورة �أف�ضل كثري ًا من الدول املتقدمة .ومل يكن النظام املايل ال�سعودي يعتمد اعتماد ًا تام ًا على �أ�سواق
املال العاملية ،مما حمى االقت�صاد ال�سعودي من االنهيار الذي �شهدته اقت�صاديات الدول املتقدمة.
لقد �أعلنت احلكومة م�ؤخرا عن امليزانية لل�سنة املالية 2010م الذي ا�ستهدف بالتحديد القطاع اخلا�ص ،مع زيادة يف الإنفاق احلكومي .و�شهدت تلك
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امليزانية زيادة كبرية يف الإنفاق احلكومي على امل�شاريع الر�أ�سمالية ،وركزت ب�شكل رئي�سي على قطاعات التعليم؛ والرعاية ال�صحية؛ والبنية التحتية .وال
�شك يف �أن زيادة الإنفاق يف امليزانية ي�ؤكد على التزام احلكومة يف امل�ضي قدم ًا بربناجمها الإ�ستثماري ،ويعك�س القوة املالية للدولة مما �أعطى دفعة قوية
للقطاع اخلا�ص و�سوق الأ�سهم .وقد حققت ميزانية 2008م فائ�ض ًا بلغ  590مليار ريال ،وهو رقم قيا�سي .مما يتوقع �أن ي�ساعد االقت�صاد ال�سعودي على
امت�صا�ص العجز يف ميزانية 2009م واملتوقع يف ميزانية 2010م.

التنوع

بذلت اململكة على مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية جهود ًا منظمة لتخفيف اعتماد اقت�صاد البالد على قطاع النفط ومنتجاته ومن هذا املنطلق ،قامت
احلكومة بتطوير ال�صناعات املختلفة كالتعدين والبرتوكيماويات مما �ساعد �أي�ضا على خلق فر�ص وظيفية لل�شباب ال�سعودي يف ظل التنامي املطرد يف عدد
ال�سكان .كما �شهدت قطاعات الت�صنيع كاحلديد والأملنيوم والإ�سمنت تو�سعات كبرية بهدف تلبية الطلب املتزايد من الأ�سواق املحلية و�أ�سواق دول جمل�س
التعاون اخلليجي .يعد قطاع املقاوالت من القطاعات غري النفطية االقت�صادية ال�ضخمة يف اململكة ،والذي �شهد منوا �سريع ًا مما زاد من مقاوالت القطاعني
العام واخلا�ص.
ويتوقع �أن يتعزز منو هذا القطاع م�ستقب ًال يف ظل امل�شاريع ال�ضخمة اجلاري تطويرها التي تقدر تكاليفها مبليارات الرياالت ال�سعودية.
وتظهر �آثار النه�ضة العمرانية يف �أفق مدينة الريا�ض وعلى �شواطئ مدينة جدة مما يعطي انطباع ًا حول ت�سارع نه�ضة قطاع البناء يف اململكة�.أما على �صعيد
الت�صنيع ،فقد منا هذا القطاع ب�سرعة خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية ،واجتذب قدر ًا كبري ًا من �إ�ستثمارات القطاع اخلا�ص �سواء على م�ستوى امل�ستثمرين
املحليني �أو الدوليني .وقد �أطلقت كل من �سابك و�أرامكو� ،شركتي الت�صنيع الأ�ضخم يف اململكة ،العديد من امل�شاريع الكبرية بالتعاون مع �شركاء حمليني
ودوليني مما �سي�سهم يف تو�سيع قاعدة الت�صنيع يف اململكة� .إن هذه املعلومات مت �أخذها من م�صدر كريديت �أجريكول �شوفرو امل�شار اليه �أعاله.

بيئة الأعمال والإ�صالحات

�شهدت اململكة عمليات �إ�صالح تدريجية منذ العام 2000م ،مما ح�سن بيئة الأعمال وعزز من تدفقات الإ�ستثمار الأجنبي ،وح�سن من برامج التنمية يف
اململكة .وقد ظهرت الكثري من الإ�صالحات بفعل ان�ضمام اململكة �إىل منظمة التجارة العاملية ،وهي اخلطوة التي اقت�ضت �أن تفتح اململكة �أبوابها وترفع القيود
�أمام املناف�سة وامللكية الأجنبيتني ،وترفع احلماية التي كانت حتظى بها بع�ض ال�صناعات .وفيما يلي �إيجاز ب�أهم الإ�صالحات التي �شهدتها اململكة:
جدول ( :)4جدول الإ�صالحات
جدول الإ�صالحات
ال�سماح للأجانب بتملك عقارات و�أ�صول ب�شروط معينة.

2000م

نظام الإ�ستثمار الأجنبي

2002م

�إ�سرتاتيجية اخل�صخ�صة

2002م

دخول بنوك دول جمل�س التعاون
�إىل اململكة

2003م

االحتاد اجلمركي اخلليجي

مت توحيد الر�سوم اجلمركية بن�سبة  %5على جميع الواردات ،مع ال�سماح للب�ضائع
بحرية احلركة عرب دول جمل�س التعاون اخلليجي دون دفع ر�سوم �إ�ضافية.

2003م

فتح ال�صناعات للأجانب

�سمح للم�ستثمرين الأجانب بالإ�ستثمار يف توزيع الطاقة ،النقل عرب خطوط الأنابيب،
والتعليم.

2005م

االن�ضمام ملنظمة التجارة العاملية

مفتاح ان�ضمام اململكة كان يتمثل يف متكني منتجي البرتوكيماويات لديها يف اال�ستمرار
باحل�صول على لقيم (مواد خام) بتكلفة رخي�صة.

2005م

املدن االقت�صادية

�أعلنت ال�سعودية ً
خططا لبناء �ستة مدن اقت�صادية تهدف �إىل التنوع االقت�صادي،
وتوفري فر�ص العمل وال�سكن ل�سكانها ال�شباب.

2006م

�شراء املقيمني الأجانب للأ�سهم

ال�سماح للمقيمني الأجانب ب�شراء الأ�سهم ال�سعودية للمرة الأوىل يف اململكة.

اعتماد خ�صخ�صة م�ؤ�س�سات عامة خمتارة منها خدمات ال�سكك احلديدية ،واملنافع
العامة ،واالت�صاالت.
متهيد ًا لالن�ضمام �إىل منظمة التجارة العاملية ،مت منح املوافقة لثالثة بنوك خليجية
لبدء العمل يف اململكة.
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جدول الإ�صالحات  -تابع
2006م

فتح املزيد من القطاعات �أمام
الإ�ستثمار الأجنبي

تلبية اللتزامات اململكة نحو منظمة التجارة العاملية� ،سمح للأجانب بتملك خدمات
التوزيع ،وجتارة اجلملة والتجزئة ،وخدمات البث الف�ضائي والنقل اجلوي والنقل
با�ستخدام ال�سكك احلديدية.

2007م

تداول

مت �إن�شاء ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،وهي اجلهة
الوحيدة امل�صرح لها مبزاولة العمل يف تداول الأوراق املالية يف اململكة.
مت ت�أ�سي�س تداول حتت مظلة هيئة ال�سوق املالية.

2007م

�شراء املقيمني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي للأ�سهم

�سمح للمقيمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�شراء الأ�سهم يف اململكة – ومل يتم
فتح جميع القطاعات للإ�ستثمار.

2008م

تبادل الأ�سهم للأجانب

�سمح للأجانب ب�شراء الأ�سهم ال�سعودية من خالل اتفاقيات تبادل.

امل�صدر :تقرير كريديت �أجريكول �شوفرو (�()Cheuvreuxص  )6مار�س 2009م

�صنف البنك الدويل يف تقريره املتعلق ب�سهولة مزاولة الأعمال ال�صادر يف يناير 2010م والذي يغطي الفرتة بني يونيو 2008م اىل مايو 2009م ،اململكة
العربية ال�سعودية باملرتبة  15من �ضمن  183دولة من حيث �سهولة مزاولة الأعمال ،و�أف�ضل دولة يف منطقة ال�شرق الأو�سط بهذا ال�ش�أن .وبح�سب ذلك
التقرير ،ف�إن ت�صنيف اململكة يفوق الت�صنيف املمنوح لدول متقدمة مثل اليابان ،فرن�سا� ،أملانيا والنم�سا ،وقد حققت اململكة حت�سن ًا ملمو�س ًا يف ت�صنيفها
خالل ال�ست �سنوات املا�ضية بالقفز من املركز  67يف عام 2004م �إىل املركز  15يف عام 2009م �ضمن �أف�ضل  15دولة يف العامل.
وقد حررت حكومة اململكة يف الآونة الأخرية العديد من القطاعات االقت�صادية ،منها االت�صاالت واخلدمات املالية ،مما يتوقع معه زيادة املناف�سة وتعزيز
جودة املنتجات واخلدمات املقدمة ،ومن القطاعات امل�ستفيدة من الإ�صالحات قطاع الطريان الذي مت حتريره م�ؤخر ًا ،مما �أدى �إىل دخول �شركتي طريان
�إقليميتني منخف�ضتي التكلفة لتتناف�سا مع الناقل الوحيد �سابق ًا وهو اخلطوط ال�سعودية .وتعزم احلكومة كذلك على �إجراء املزيد من الإ�صالحات على
�صعيد ال�سيا�سات االقت�صادية من خالل ت�شريع القوانني والأنظمة واللوائح و�إن�شاء املحاكم التجارية واعتماد معايري حوكمة ال�شركات.

نظرة على امل�ستقبل

من املرجح �أن يتبع االنتعا�ش االقت�صادي يف 2010م للمملكة العربية ال�سعودية م�سارا تدريجيا ولكن بثبات مع ارتفاع �أ�سعار النفط التي ترتاوح ما بني -70
 80دوالرا �أمريكيا للربميل ،واهم االقت�صاديات العاملية التي بد�أت يف العودة �إىل النمو .لذلك ،من املرجح �أن اململكة العربية ال�سعودية والتي هي امل�صدر
الرئي�سي للنفط واملنتجات البرتوكيماويات� ،أن ت�ستفيد من حت�سن يف الأو�ضاع االقت�صادية العاملية .يف حني �أن النفط ال يزال حجر الزاوية لالقت�صاد
ال�سعودي ،ال بد �أن نالحظ �أن العن�صر غري الهيدروكربونية للمملكة ال تزال �أكرب يف منطقة اخلليج التي ت�شهد معدالت النمو من  ٪ 4.7 ، ٪ 5.1و ٪ 4.3
يف عام  2006و  2007و  ،2008على التوايل .

منو الناجت املحلي الفعلي لالقت�صاد ال�سعودي يتوقع �أن يكون  ٪ 3.9يف عام 2010م مبا يف ذلك ارتفاع بن�سبة  ٪ 4.1يف الناجت املحلي الإجمايل الفعلي
لن�شاط النفط� .إن القطاع احلكومي ،والذي ميثل ما يزيد قليال على  ٪ 20من الناجت املحلي الإجمايل ،من املتوقع �أن ينمو بن�سبة  ٪ 4.1يف عام 2010م،
كما تعهدت احلكومة باحلفاظ على الإنفاق عند م�ستويات مرتفعة تاريخيا خالل خطة اخلم�س �سنوات احلالية (2009م2013-م)  ،مبا يف ذلك الإلتزامات
الإ�ستثمارية بـ  400بليون دوالر يف بناء البنية التحتية و التو�سع يف �إنتاج النفط والغاز.
على خلفية زيادة الإنفاق احلكومي ونتيجة لتزايد ا�ستعداد القطاع اخلا�ص لال�ضطالع ب�إ�ستثمارات متنوعة يف ال�سوق املحلية ،من املتوقع �أن ينمو القطاع
اخلا�ص مبعدل  ٪ 3.7خالل عام 2010م� .إال �أن منو هذا القطاع يرتبط بقابلية امل�صارف املحلية لتقدمي القرو�ض �إىل القطاع اخلا�ص ،والذي انخف�ض
ب�شكل كبري العام املا�ضي ب�سبب الت�أثر ب�أزمة االئتمان العاملية.

� 3 .2سوق الت�أمني يف اململكة

يتوقع �أن ي�شهد �سوق الت�أمني ال�سعودي منو ًا يف الفرتات القادمة ،حيث من املتوقع �أن ت�ؤدي املبادرات احلكومية املتعلقة بالت�أمني ال�صحي الإلزامي والت�أمني
الإلزامي على ال�سيارات �إىل حتفيز النمو امل�ستقبلي يف �سوق الت�أمني على الرغم من التباط�ؤ االقت�صادي يف املنطقة .يبلغ م�ستوى تغلغل الت�أمني يف اململكة
كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل �أقل من  ،%1وهو الن�سبة الأدنى يف العامل .غري �أنه يتوقع يف ظل وجود بيئة منظمة تتمحور حول مبادئ الت�أمني التعاوين
املقبولة �إ�سالمي ًا �أن يزيد الوعي بني النا�س يف اململكة مبزايا الت�أمني على املخاطرُ .يعد �سوق الت�أمني يف اململكة جديدً ا ن�سبي ًا مقارنة ب�أ�سواق الت�أمني يف
الدول النامية .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن حترير قطاع الت�أمني ال�سعودي حدث ب�سرعة �أكرب من قطاع البنوك ،حيث مت الرتخي�ص لـ� 13شركة ت�أمني جديدة
يف عام 2006م ،الأمر الذي �أنهى عهد االحتكار ال�سابق من قبل ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين التي تعرف الآن بـ»التعاونية»») .ويطلق على الت�شريعات
املنظمة ل�سوق الت�أمني حالي ًا م�سمى نظام الت�أمني التعاوين ال�سعودي («النظام») .ويعترب هذا النظام منا�سب ًا للعمالء ،حيث ين�ص على توزيع  %10من
الفائ�ض على �أ�صحاب وثائق الت�أمني� ،إما على �شكل �أموال مبا�شرة �أو من خالل التقليل من �أق�ساط ال�سنة القادمة.معظم ال�شركات اجلديدة التي ت�أ�س�ست
مبوجب النظام هي من ال�شركات التي يكون بع�ض �شركائها من غري ال�سعوديني (�أي �شركات خمتلطة) ،حيث يتوقع �أن يزيد هذا التوجه من الإ�ستثمارات
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الأجنبية املبا�شرة يف قطاع الت�أمني املحلي .وتُعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،اجلهة احلكومية املنظمة جلميع �أن�شطة الت�أمني يف اململكة .وقد �أعلن
جمل�س الوزراء يف عام 2007م �أنه يعتزم رفع القيود املفرو�ضة على دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى فيما يتعلق بالت�أمني والنقل والعقار.
جدول (� :)5إي�ضاحات موجزة لتطوير قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
تط ُّور قطاع الت�أمني ال�سعودي
عقد ال�سبعينات

تطور قطاع الت�أمني نتيجة لربنامج التنمية احلكومية الذي يعتمد على ازدهار قطاع النفط .وكان يجب الت�أمني على كافة
الواردات احلكومية وامل�شاريع الإن�شائية مما �أدى �إىل ازدهار �شركات الت�أمني ووكاالت الت�أمني والفروع الأجنبية وو�سطاء
الت�أمني.

عقد الثمانينات

�شكلت �شركات الت�أمني وو�سطاء الت�أمني وخرباء ت�سوية اخل�سائر جتمعات غري ر�سمية مثل جلنة جدة للتدريب على الت�أمني يف
املناطق اجلغرافية الثالث الرئي�سية.

1986م

تغري �سوق الت�أمني ب�شكل جذري عندما وافق كبار العلماء على مبد�أ الت�أمني التعاوين باعتباره متوافقا مع ال�شريعة الإ�سالمية،
فتم ت�أ�سي�س �أول �شركة ت�أمني �سعودية وهي ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين التي تعمل على �أ�سا�س تعاوين.

1999م
2001م
2003م
2006م
2007م
2008م

�صدر نظام الت�أمني ال�صحي التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 10/وتاريخ 1420/5/1هـ
�صدرت الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني ال�صحي التعاوين.
ت�أجل تنفيذ نظام التامني ال�صحي التعاوين لثالث مرات.
بد�أت املرحلة الأوىل من تطبيق نظام الت�أمني ال�صحي التعاوين
مت اتخاذ تدابري جديدة يف يونيو للت�أكد من ح�صول جميع العاملني الأجانب ب�صورة �إلزامية على الت�أمني ال�صحي ،حيث مت
ربط ذلك ب�إ�صدار رخ�ص الإقامة.
مت اعتماد قواعد ال�سلوك املهني والأخالقي ملهنة الت�أمني.

امل�صدر :تقرير عن �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من �إعداد �أك�سو ()AXCO

�شركات الت�أمني يف اململكة

يف فرباير من عام 2010م ،و�صل عدد �شركات الت�أمني املرخ�صة اىل � 28شركة يف �سوق الأ�سهم بجانب � 3شركات �أخرى �صدرت موافقة جمل�س الوزراء
على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها.

جدول (� :)6شركات الت�أمني املرخ�صة
�شركات الت�أمني املرخ�صة
ال�شركة التعاونية للت�أمني
�شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
�شركة الأهلي للتكافل
�شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين
�شركة �إحتاد اخلليج للت�أمني التعاوين
�شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
�شركة الت�أمني العربية التعاونية
�شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين
�شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين
�شركة املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين
�شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي
�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين
�شركة بروج للت�أمني التعاوين

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين
�شركة �ساب للتكافل
�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
�شركة الإحتاد التجاري للت�أمني التعاوين
ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين
ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين
ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين
�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين
�شركة اك�سا للت�أمني التعاوين
ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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جدول (� :)7شركات الت�أمني التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها
�شركات الت�أمني التي وافق جمل�س الوزراء على الرتخي�ص بت�أ�سي�سها
�شركة �سوليدرتي ال�سعودية للتكافل
�شركة طوكيو مارين ال�سعودية

�شركة �أمانة للت�أمني التعاوين*

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
* �أعلنت هيئة ال�سوق املالية عن بد�أ االكتتاب يف هذه ال�شركات من �ضمنها ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين

على الرغم من التباط�ؤ االقت�صادي الذي �شهده عام 2008م ،فقد �شهد �سوق الت�أمني يف اململكة منو ًا قوي ًا مرده ب�شكل رئي�سي �إىل الفر�ص املت�أتية من الت�أمني
الإلزامي كالت�أمني ال�صحي والت�أمني على ال�سيارات .وقد بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لعام 2008م نحو  10.9مليار ريال �سعودي مقارنة مع 8.6
مليار ريال يف عام 2007م ،بنمو كبري وقدره � %27سنوي ًا� .أما حالي ًا ،فهناك � 21شركة ت�أمني مدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعوديً  ،وهناك ثماين �شركات
مرخ�صة ،وقد متت موافقة الهيئة على طرحها من خالل االكتتاب العام.

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

يو�ضح اجلدول التايل �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة (با�ستثناء قطاع �إعادة الت�أمني) خالل فرتة الأربع �سنوات املمتدة من عام 2005م ولغاية العام
2008م.
جدول (� :)8إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة (2005م2008 -م) (باملاليني)
ر �س

خط الن�شاط

2005
155.3
59.3
8.4
223.0

الت�أمني العام
الت�أمني ال�صحي
التامني احلماية والإدخار
املجموع

2007
216.5
127.8
13.6
357.9

2006
189.9
93.8
9.2
292.9

التغيري %
()2008-2007

2008
222.5
193.7
23.9
440.1

%2.8
%51.5
%75.5
%23

امل�صدر :تقرير م�سح �سوق الت�أمني يف اململكة ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة هي الإيرادات التي حت�صل عليها �شركة الت�أمني طوال فرتة حياة عقد الت�أمني.
خالل العام 2008م� ،شكل �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة %51من �إجمايل �سوق الت�أمني ،تال ذلك الت�أمني ال�صحي الذي �شكل %44من �إجمايل قطاع
الت�أمني للعام 2008م� ،أما الـ %5الباقية من احل�صة ال�سوقية فتتعلق بت�أمني احلماية واملدخرات .ومت االكتتاب يف حوايل ثلثي �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف
عام 2008م من قبل �أكرب ثمان �شركات ت�أمني ،وا�ستمر هذا التوجه منذ عام 2006م مع تغيري ب�سيط .وعلى الرغم من �أن م�ؤ�س�سة النقد مل تف�صح عن
�أ�سماء ال�شركات ب�شكل فردي� ،إال �أنه يعتقد �أن التعاونية ت�ستحوذ على �أكرب ح�صة يف �سوق الت�أمني يف اململكة من بني � 43شركة ت�أمني عاملة يف عام 2008م.
ويتوقع تراجع احل�صة ال�سوقية للتعاونية م�ستقب ًال ،وهذا الأمر ينطبق على ال�شركات والفروع املرخ�صة التابعة لل�شركات الأجنبية التي دخلت ال�سوق .وعلى
�أي حال ،ف�إنه نظر ًا لتوقع ارتفاع حجم �أق�ساط الت�أمني يف ال�سوق ب�شكل كبري خالل ال�سنوات القادمة ،فمن املتوقع �أن ت�شهد معظم �شركات الت�أمني منوا.

�إجمايل املطالبات

جدول (� :)9إجمايل املطالبات
خط الن�شاط
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2005
مليون
ر�س

%

2006
مليون
ر�س

%

2007
مليون
ر�س

%

2008
مليون
ر�س

%

التغيري%
(-2007
)2008

احلوادث وامل�س�ؤولية

111.7

%4

169.8

%6

170.2

%4

92

%2

(%)45.9

ال�سيارات

882

%35

1.010.5

%33

1.217.9

%30

1.492.4

%29

%22.5

املمتلكات/احلريق

217.7

%9

299.9

%10

283

%7

314.9

%6

%11.3

البحرية

240.2

%9

154.9

%5

165.9

%4

195.1

%4

%17.6

الطريان

12.8

%1

18.5

%1

62.8

%2

11.5

%0

(%)81.7

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

2005
مليون
%
ر�س
%3
78.1

2006
مليون
%
ر�س
%3
102.2

2007
مليون
%
ر�س
%5
219.2

2008
مليون
%
ر�س
%2
111.7

�إجمايل الت�أمني العام

1.543.7

%60

1.764.9

%58

2.125.3

%52

2.244.1

%43

%5.6

�إجمايل الت�أمني ال�صحي

963

%38

1.240.4

%41

1.897.9

%47

2.839.2

%54

%49.6

44.9

%2

34.9

%1

38

%1

140.3

%3

%268.9

2.551.6

%100

3.040.2

%100

4.061.2

%100

5.223.6

%100

%29

خط الن�شاط
الهند�سي واملعماري

�إجمايل ت�أمني احلماية
والإدخار
املجموع

التغيري%
(-2007
)2008
(%)49.1

امل�صدر :تقرير م�سح �سوق الت�أمني يف اململكة ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

زاد �إجمايل عدد املطالبات املدفوعة يف عام 2008م بن�سبة  %29لي�صل �إىل  5.2مليار ريال �سعودي مقارنة مع  4.1مليار ريال يف عام 2007م ،حيث ُقدر
النمو الرتاكمي يف �إجمايل املطالبات املدفوعة بني عام 2005م وعام 2008م بـ  %24وكان الت�أمني على ال�صحة والت�أمني على ال�سيارات هما امل�ساهمان
الرئي�سيان يف هذه الزيادة حيث �شكال  %54و%29على التوايل من �إجمايل املطالبات املدفوعة.

تغلغل الت�أمني

يتم احت�ساب تغلغل الت�أمني يف اململكة الذي يعترب كم�ؤ�شر معياري جيد لتحديد �إمكانيات ال�سوق) على �أ�سا�س �أق�ساط الت�أمني املكتتبة كن�سبة من الناجت املحلي
الإجمايل .وقد بلغ تغلغل الت�أمني يف اململكة خالل العام 2008م نحو  %0.62وهو �أدنى معدل يف العامل .ويعترب تغلغل منتجات الت�أمني يف اململكة �أقل كثري ًا
من دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى .ويو�ضح اجلدول التايل تغلغل الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي خالل عام 2007م.
جدول ( :)10تغلغل الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
احلماية واالدخار مبا يف
ذلك املالحق

ال�سعودية
البحرين
الكويت *
قطر *
الإمارات العربية *

احلوادث ال�شخ�صية
والرعاية ال�صحية

ت�أمني غري مرتبط
باحلماية واالدخار

الإجمايل

%

وفق ًا لر�أ�س
املال

%

وفق ًا لر�أ�س
املال

%

وفق ًا لر�أ�س
املال

%

وفق ًا لر�أ�س
املال

0.02
0.41
0.14
ال يوجد
0.28

3.53
88.18
50.84
ال يوجد
105.86

0.36
1.57
0.40
0.76
1.27

56.05
336.63
146.19
419.64
487.59

0.21
ال يوجد
0.06
ال يوجد
0.18

33.09
ال يوجد
23.44
ال يوجد
67.59

0.59
1.98
0.60
0.76
1.73

92.67
424.81
220.47
490.6
661.04

امل�صدر :تقرير �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من �إعداد �أك�سو ()AXCO

* ا�ستخدمت �أرقام 2006م لدولة الكويت ،قطر ،والإمارات العربية
يو�ضح اجلدول التايل توجه تغلغل الت�أمني يف اململكة خالل الأربع �سنوات الأخرية:
جدول( :)11توجه تغلغل الت�أمني يف اململكة ()2008-2005
خط الن�شاط
الت�أمني العام
الت�أمني ال�صحي
تامني احلماية والإدخار
املجموع

%
2005
%0.30
%0.12
%0.02
%0.44

2006
%0.34
%0.17
%0.02
%0.53

2007
%0.37
%0.22
%0.02
%0.61

2008
%0.31
%0.27
%0.03
%0.62

 %التغيري
()2008-2007
()%16.2
%22.7
%50
%1.6

امل�صدر :تقرير م�سح �سوق الت�أمني يف اململكة ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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يو�ضح اجلدول �أعاله منو تغلغل الت�أمني مبعدل �سنوي جممع بلغ  %13خالل الفرتة 2005م �إىل 2008م  ،وقد زاد تغلغل الت�أمني خالل 2008م بن�سبة%0.01
فقط ،وهذه الزيادة تقل كثري ًا عن معدل النمو ال�سنوي لتغلغل الت�أمني يف ال�سنوات 2005م2006 ،م و2007م ،ويعود ذلك �إىل النمو ال�سريع الذي �شهده
الناجت املحلي الإجمايل خالل عام 2008م على خلفية ارتفاع �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية .ومعظم الزيادة يف تغلغل الت�أمني كانت مدفوعة بالت�أمني
العام غرياحلماية واالدخار) الذي �شكل  %51من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لعام 2008م)� .إن تدين تغلغل الت�أمني يف اململكة مقارنة مبعدل التغلغل الذي
يزيد عن  %3يف الدول املتقدمة يدل على وجود �إمكانيات تطوير عالية يف �سوق الت�أمني يف اململكة.

قنوات التوزيع

حت�صل معظم �شركات الت�أمني يف اململكة على �أغلبية �أعمالها من اجلهات الراعية لها و�أ�صحاب وثائق الت�أمني .وين�شط الو�سطاء يف �سوق العمالء من
ال�شركات وخ�صو�ص ًا ال�شركات ذات الن�شاطات ال�صناعية والتجارية الرئي�سية .ويعتقد ب�أن احل�صة ال�سوقية لو�سطاء الت�أمني الرئي�سيني مثل مار�ش
( )Marshو�أيون ( )Aonتتزايد ب�صورة م�ضطردة بالتوازي مع منو �سوق الت�أمني املحلية .يف الكثري من احلاالت ،يوجد للبنوك ارتباط مع �شركات الت�أمني،
ومع �أنها مل تقم بتطوير برامج ت�أمني حمددة� ،إال �أنها �أثرت على ترتيبات الت�أمني من خالل ات�صاالتها ومرجعياتها ،حيث يوجد لدى بع�ض �شركات الت�أمني
بنوك رئي�سية من �ضمن كبار م�ساهميها ،وهذه ال�شركات بد�أت با�ستخدام �شبكة التوزيع البنكي لت�سويق منتجات الت�أمني.
بد�أ تطور �أنظمة الت�أمني التي ظلت تقليدية ل�سنوات طويلة مبا يتواكب مع التغيريات الرئي�سية التي ي�شهدها ال�سوق ب�سبب الأنظمة واللوائح .ومن املرجح �أن
ي�صبح الت�أمني البنكي على وجه التحديد �إحدى القنوات الهامة لتطوير قنوات التوزيع م�ستقب ًال .ويعد الت�سويق املبا�شر من القنوات الهامة الأخرى لتوزيع
منتجات الت�أمني ،لكن ثمة �صعوبات تواجه ذلك تتمثل يف الت�سليم الربيدي وا�ستخدام الإنرتنت يف بيع منتجات الت�أمني ،وهذه الطريقة حتتاج �إىل عدة
�سنوات للتطور ،وهي تتمثل يف بيع حمدود ملنتجات الت�أمني ال�صغرية عرب الإنرتنت.

 3 .3قطاع الت�أمني ال�سعودي

ميكن ت�صنيف �سوق الت�أمني ال�سعودي �إىل الفئات التالية :الت�أمني غري املرتبط باحلماية واالدخار  /الت�أمني العام  /الت�أمني ال�صحي  /احلماية واالدخار/
�إعادة الت�أمني

الت�أمني غري املرتبط باحلماية واالدخار

ي�شار لهذا القطاع كذلك بالت�أمني العام ،ويتكون من فئات الت�أمني التالية:
جدول ( :)12فئات الت�أمني غري املرتبطة باحلماية واالدخار
فئة الت�أمني
الطريان
احلوادث وامل�سئولية املدنية
الهند�سي
ال�سيارات
الطاقة
البحرية
املمتلكات

الو�صف
يت�ضمن التغطية الت�أمينية على �أج�سام الطائرات ،وامل�سئولية �ضد الركاب والغري ،وال�شحن اجلوي� ،إلخ...
ي�شري �أ�سا�س ًا �إىل الت�أمني ال�شخ�صي والت�أمني املتعلق بالعمل ،والت�أمني العام ،وامل�سئولية �ضد الغري ،والت�أمني على
امل�سئوليات املهنية ،والت�أمني �ضد ال�سرقة وال�سطو ،وغري ذلك.
يغطي املباين والإن�شاءات واملخاطر املتعلقة بالأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية والآالت واملعدات.
ي�شري �إىل تقدمي التغطية �ضد اخل�سائر وامل�سئولية املتعلقة باملركبات (با�ستثناء ت�أمني النقل).
ي�شمل ت�أمني الإن�شاءات والرتكيبات املتعلقة بالنفط والبرتوكيماويات وتركيبات الطاقة الأخرى.
يتعلق بت�أمني الب�ضاعة يف الطريق ومركبات النقل يف الطرق املائية ،وغري ذلك.
يغطي عقود الت�أمني املتعلقة باحلريق ،ال�سرقة ،االنفجارات ،الكوارث الطبيعية ،اال�ضطرابات املدنية� ،إلخ...

كان النمو يف قطاع الت�أمني العام مدفوع ًا ب�صورة تقليدية بالت�أمني على الطاقة ،والت�أمني على الأعمال الهند�سية واملعمارية ،والت�أمني على ال�سيارات .ويرتكز
الت�أمني على الطاقة والأعمال الهند�سية ب�شكل رئي�سي على الإ�ستثمارات احلكومية يف الطاقة وم�شاريع البنية التحتية التي �شهدت ازدهار ًا خالل الفرتة
املمتدة من العام 2005م ولغاية العام 2008م.

19
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جدول (� :)13إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتبية (الت�أمني غري املرتبط باحلماية واالدخار)
(ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
ال�سيارات
املمتلكات
الهند�سي
البحرية
احلوادث وامل�سئولية املدنية
الطاقة
الطريان
املجموع

2005م
1,587
644
296
382
424
122
135
3.590

2006م
1.920
769
544
431
580
127
126
4.497

2007م
2.440
742
480
532
577
305
114
5.190

2008م
2.542
798
682
620
531
208
139
5.520

معدل النمو ال�سنوي املركب (2005م2008-م)
%17
%7.4
%32
%17.5
%7.8
%19.5
%0.98
%28.4
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يظهر اجلدول �أعاله �أن �سوق الت�أمني العام (غري املرتبط باحلماية واالدخار) قد �شهد معدل منو �سنوي مركب بن�سبة  %28.4خالل الفرتة 2005م2008-م
لي�صل �إىل  5.520مليون ريال يف عام 2008م �صعود ًا من  3.590مليون ريال يف عام 2005م ،حيث �شكل هذا القطاع من الت�أمني حوايل  %51من �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف عام 2008م .وكما ذكر �أعاله ،ف�إن النمو القوي يف الت�أمني العام يعود ب�شكل رئي�س �إىل قطاع الت�أمني الهند�سي الذي �شهد منو ًا
�سنوي ًا جممع ًا بلغ  ، %32والت�أمني املتعلق بالطاقة الذي �سجل معدل منو �سنوي جممع بن�سبة  %19.5خالل الفرتة املذكورة .وقد �سجل هذان القطاعان
�إجمايل �أق�ساط ت�أمني مكتتبة بلغت  682مليون ريال (ارتفاع َا من  296مليون ريال) يف عام 2005م للت�أمني الهند�سي ،و 208مليون ريال (ارتفاع ًا من 122
مليون يف عام 2005م) للت�أمني املتعلق بالطاقة.

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة وغري املتعلقة باحلماية واالدخار (قطاع ًيا)
جدول( :)14معدل منو �أق�ساط الت�أمني املكتتبة وغري املتعلقة باحلماية واالدخار
الت�أمني العام(غري املرتبط باحلماية واالدخار)
احلوادث وامل�سئولية املدنية
الطاقة
الطريان
ال�سيارات
املمتلكات
الأعمال الهند�سية واملدنية
البحرية
الإجمايل

2005
%12
%3
%4
%44
%18
%8
%11
%100

2006
%13
%3
%3
%42
%17
%12
%10
%100

2007
%11
%6
%2
%48
%14
%9
%10
%100

2008
%10
%4
%3
%46
%14
%12
%11
%100
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وب�شكل م�شابه ،منا قطاع ت�أمني ال�سيارات مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %17لي�صل �إىل 2.542مليون ريال يف عام 2008م �صعود ًا من  1.587مليون ريال
يف عام 2005م .وقد منا الت�أمني على ال�سيارات ب�سرعة منذ عام 2002م ،مدفوع ًا بالت�أمني الإلزامي على ال�سيارات �ضد الغري الذي ال يتم احل�صول على
رخ�صة القيادة بدونه .وقد مت اعتماد هذا الت�شريع مبوجب املر�سوم امللكي رقم  222يف �أكتوبر 2001م ،وو�ضع مو�ضع التنفيذ منذ  20نوفمرب 2002م .وكان
ال�شكل الأ�صلي للت�أمني الإلزامي املعروف بت�أمني الرخ�صة يقوم على �أ�سا�س الت�أمني على �صاحب رخ�صة القيادة ،وبالتايل ،فقد كان ينطبق على �أية �سيارة
يقوم ذلك ال�شخ�ص بقيادتها .غري �أنه اعتبار ًا من � 1أبريل 2007م ،ومن خالل قرار اتخذه جمل�س الوزراء ،فقد ا�ستبدل طلب احل�صول على ت�أمني الرخ�صة
باحل�صول على ت�أمني على ال�سيارة �ضد الغري ،ويقوم هذا الت�أمني على �أ�سا�س �سيارة ال�شخ�ص امل�ؤمن عليه.
ومثلت قطاعات الت�أمني الأخرى مثل الطريان ،واحلوادث وامل�سئوليات ،واملمتلكات ،والبحرية  %19من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف عام 2008م .وقد
منا قطاع الت�أمني البحري يف الفرتة 2005م2008-م مبعدل �سنوي جممع بلغ  %17.5لي�صل �إىل  620مليون ريال يف عام 2008م �صعود ًا من  382مليون
ريال يف عام 2005م� ،أما على �صعيد قطاع ت�أمني املمتلكات الذي ي�شكل  %7من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2008م ،فقد منا مبعدل �سنوي جممع وقدره
 %7.4خالل نف�س الفرتة و�صو ًال �إىل  798مليون ريال يف عام 2008م.

قطاع الت�أمني ال�صحي
يعنى قطاع الت�أمني ال�صحي يف اململكة بتقدمي التغطية الت�أمينية الفردية �أو اجلماعية ،وي�شمل ذلك كافة التكاليف واملتطلبات الطبية ،و�إدارة الربامج
الطبية املختلفة.
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ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

جدول ( :)15معدل منو الت�أمني ال�صحي
(مباليني الرياالت ال�سعودية)
الت�أمني ال�صحي

2005م
1.370

2006م
2.222

2007م
3.065

2008م
4.805

معدل النمو ال�سنوي املركب ()2008-2005
%51.93
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تو�سع قطاع الت�أمني ال�صحي ب�شكل �سريع خالل الع�شر �سنوات الأخرية ،وكان �أكرب قطاعات الت�أمني املنفردة خالل الفرتة املمتدة من العام 2006م ولغاية
العام 2008م م�شك ًال %44من �إجمايل دخل الأق�ساط يف ال�سوق خالل عام 2008م ،وكان هذا القطاع هو امل�ساهم الأكرب يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
منذ عام 2006م ،حيث �شكل  %32من ذلك الإجمايل يف عام 2006م فيما �شكل  %36يف عام 2007م .و�شهد هذا القطاع منو ًا مبعدل �سنوي جممع بلغ
 %51.93يف الفرتة املمتدة من العام 2005م ولغاية العام 2008م  ،وو�صل �إىل  4.805مليون ريال يف عام 2008م مقارنة مع  1.370مليون ريال يف عام
2005م.
وتعزى هذه الزيادة الكبرية ب�شكل �أ�سا�سي �إىل فر�ض الت�أمني ال�صحي الإلزامي على جميع املقيمني الأجانب يف اململكة ،هذا علم ًا ب�أن خدمات الرعاية
ال�صحية متوفرة جلميع املواطنني ال�سعوديني جمان ًا مما يحدث �ضغط ًا على نظام الرعاية ال�صحية يف اململكة ب�سبب النمو ال�سريع لعدد ال�سكان ،الأمر الذي
دعا احلكومة �إىل �سن ت�شريع يق�ضي بح�صول جميع املقيمني الأجانب يف اململكة (وعائالتهم عند �إقامتهم يف اململكة) على حد �أدنى من الت�أمني ال�صحي.
وال ي�سمح للمقيمني الأجانب بالعالج املجاين يف امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات احلكومية با�ستثناء �أع�ضاء البعثات الدبلوما�سية الأجنبية.
تقع ت�شريعات الت�أمني ال�صحي الإلزامي الذي ي�ستهدف املقيمني الأجانب حتت رعاية وزارة ال�صحة التي �أن�ش�أت جمل�س الت�أمني ال�صحي التعاوين لتنظيم
�شروط ومتطلبات وثائق الت�أمني والإ�شراف على الإلتزام بت�سوية املطالبات  .ويخ�ضع الإلتزام بنظام الت�أمني ال�صحي التعاوين مل�سئولية جمل�س الت�أمني
ال�صحي التعاوين� ،أما الإ�شراف على �شركات الت�أمني املقدمة خلدمات الت�أمني ال�صحي فهي من م�سئولية م�ؤ�س�سة النقد .وقد �أ�صدر جمل�س الت�أمني ال�صحي
التعاوين �سيا�سة تت�ضمن احلد الأدنى من ال�شروط املتعلقة بالت�أمني ال�صحي الإلزامي على املقيمني الأجانب ،و�أ�صدر تراخي�ص منف�صلة �إىل �شركات الت�أمني
التي تقوم بالت�أمني على امل�صاريف الطبية.ترتبط �أنظمة تقنية املعلومات التي ت�سجل وجود ت�أمني �صحي للأ�شخا�ص مع الأنظمة اخلا�صة بت�سجيل �إ�صدار
الإقامات ،بحيث يتم الت�أكد عند �إ�صدار الإقامة من وجود دليل يثبت ح�صول ال�شخ�ص املعني على الت�أمني ال�صحي .و�أي مقيم �أجنبي يغري رب العمل �أو
الكفيل ،ف�إنه يجب �إعادة �إ�صدار �إقامته لتعك�س وتبني وجود الت�أمني ال�صحي ،ويجب �إبراز الدليل عند نقل الكفالة بحيث يثبت �أنه مت �شراء ت�أمني �صحي
لذلك ال�شخ�ص من قبل الكفيل اجلديد .ونظر ًا لأن مدة الإقامة للمقيم ال تتجاوز �سنتني كحد �أق�صى ،ف�إنه يتوقع ب�أن معظم املقيمني الأجانب يف اململكة
يجب �أن يكونوا قد التزموا بالتعليمات املتعلقة بالت�أمني ال�صحي الإلزامي يف منت�صف عام 2008م.
يعترب الت�أمني ال�صحي تاريخي ًا �أكرث �أنواع الت�أمني تناف�سية يف ال�سوق ،ويتوقع �أن ت�ستمر املناف�سة القوية يف هذا القطاع م�ستقب ًال ،غري �أنه ومع تزايد �أعداد
املقيمني امل�شمولني يف نظام الت�أمني الإلزامي (يقدر �أن عددهم يتجاوز �سبعة ماليني �شخ�ص) ،ف�إن �أ�سعار �أق�ساط الت�أمني اجلماعية القيا�سية من املتوقع �أن
تنخف�ض ،ومن املتوقع �أن يتباط�أ منو هذه الفئة من الت�أمني بالتنا�سب مع منو عدد ال�سكان املقيمني نظر ًا الكتمال تنفيذ النظام تقريب ًا .معظم وثائق الت�أمني
ال�صحي املباعة للمقيمني هي على �أ�سا�س جماعي ،وتدفع من قبل رب العمل �أو الكفيل با�ستثناء حاالت نادرة عندما يكون املقيم الفرد متعاقد ًا مع رب العمل
ل�شراء الت�أمني ال�صحي اخلا�ص به مبا يتوافق مع متطلبات نظام الت�أمني ال�صحي التعاوين�..إذا ما مت اعتماد االقرتاح بت�أمني العاملني ال�سعوديني يف القطاع
اخلا�ص مقابل م�صاريفهم الطبية ،فمن املرجح �أن ي�شهد �سوق الت�أمني ال�صحي اخلا�ص زيادة كبرية خالل ال�سنوات القليلة القادمة.
الت�أمني على احلياةيف اململكة يعرف بت�أمني احلماية والإدخرات وينق�سم على الفئتني التاليتني:
ت�أمني احلماية :تزويد تغطية ت�أمينية فردية �أو جماعية ت�شمل الوفاة والإعاقة اجلزئية الدائمة.
ت�أمني الإدخرات :تزويد تغطية ت�أمينية فردية �أو جماعية ت�شمل برامج املدخرات �أو التقاعد مقابل �أق�ساط مدفوعة من امل�ؤمن عليه .وب�شكل
عام ،يباع ت�أمني املدخرات كمنتج �ضمن حزمة تت�ضمن �أ�شكا ًال خمتلفة من ت�أمني احلماية.
يتميز �سوق احلماية واالدخار يف اململكة ب�صغر حجمه الن�سبي .وقبل اعتماد النظام ،كان الت�أمني على احلياة يعترب عموم ًا �شك ًال غري مقبول من وجهة
النظر ال�شرعية ،وكانت مبيعات وثائق الت�أمني على احلياة يف اململكة �سابق ًا مقت�صرة �إىل حد بعيد على املقيمني الأجانب .غري �أن اعتماد النظام قد
�أحدث تغيري ًا جذري ًا يف هذا القطاع من حيث ال�سماح بالت�أمني ب�شكل عام واحلماية واالدخار ب�شكل خا�ص�.إن منو الطبقة الو�سطى الكبرية يف اململكة
التي تتمتع بدخل ا�ستهالكي كاف ،وتنامي التوجه نحو �شراء العقارات وحماية العائالت من املخاطر غري املنظورة ،ينبئ مب�ستقبل واعد ل�سوق احلماية
واالدخار .ومن الناحية التقليدية ،فلطاملا كان املواطن ال�سعودي مقاوم ًا لثقافة الت�أمني ،حتى فيما يتعلق ب�أ�شكال الت�أمني الأكرث �شيوع ًا وغري املرتبطة
باحلماية واالدخار .غري �أنه يتوقع مع ظهور �سوق التكافل املحلي والأ�شكال الأخرى من الت�أمني املتوافقة مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية� ،أن ي�ؤدي ذلك �إىل
تقبل �أكرث ملنتجات الت�أمني ال�شخ�صية .لكن مل يت�ضح بعد مدى هذا التغيري ،على الرغم من �أن �سوق احلماية واالدخار قد �شهد منو ًا كبري ًا خالل ال�سنتني
املا�ضيتني لكنه ما زال ي�سهم بح�صة �صغرية من �سوق الت�أمني الكلي يف اململكة.
جدول (� :)16إجمايل الأق�ساط املكتتبة (احلماية واالدخار)
(مباليني الرياالت ال�سعودية)
احلماية واالدخار

2005م
193

2006م
218
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2007م
327

2008م
594

معدل النمو ال�سنوي املركب ()2008-2005
%45.50

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

ح�سبما يت�ضح من اجلدول �أعاله ،فقد وا�صل �سوق احلماية واالدخار منوه امل�ضطرد خالل عامي 2007م و2008م ،حيث ارتفع مبعدل �سنوي جممع و�صل
�إىل  %45.5خالل الأربع �سنوات املمتدة من العام 2005م ولغاية العام 2008م  ،فعقب االرتفاع بن�سبة  %12.9يف عام 2006م ،ارتفع بن�سبة  %50.1يف عام
2007م وبن�سبة %81يف عام 2008م ،وو�صل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة �إىل  594مليون ريال يف عام 2008م �صعود ًا من  327مليون ريال يف عام 2007م .ويعد
�سوق احلماية واالدخار �صغري ًا مقارنة مع �سوق الت�أمني العام و�سوق الت�أمني ال�صحي ،حيث ي�شكل %5فقط من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2008م.
ويعتقد �أن النمو الذي �شهده عام 2008م كان راجع ًا للتطور احلا�صل يف الت�أمني الفردي واجلماعي ،غري �أنه ال تتوفر م�ؤ�شرات دقيقة لنمو كل قطاع من
القطاعني.
توا�صل خدمات احلماية واالدخار تطورها مبوازاة الطفرة االقت�صادية التي �شهدتها اململكة م�ؤخر ًا ،حيث �أ�صبحت مزايا املوظفني عام ًال متزايد الأهمية يف
ا�ستقطاب وتدريب موظفني من ذوي الكفاءات العالية وخا�صة املواطنني ال�سعوديني .ويتوقع �أن يكون لالئحة �سلوكيات �سوق الت�أمني التي اعتمدتها م�ؤ�س�سة
النقد �أثر هام على قطاع احلماية واالدخار ،حيث تلقي القواعد اجلديدة ال�ضوء على ت�أمني احلماية وت�أمني املدخرات من حيث الإعالن ،والبيع ،وتقييم
احتياجات العمالء ،وحفظ �سجالت ن�صائح العمالء ،والتوثيق ،وال�شفافية.وقد �أبدى قطاع و�سطاء الت�أمني حتى الآن اهتمام ًا �ضئي ًال بالت�أمني ال�شخ�صي
على احلياة ،مف�ض ًال الرتكيز على الت�أمني اجلماعي على احلياة ومزايا املوظفني ،وعلى قطاع الت�أمني العام ال�ضخم يف ال�سوق .ويبدو يف الوقت الراهن �أن
بيع وثائق الت�أمني ال�شخ�صي على احلياة ما زال يرتكز من خالل جهود البيع املبا�شر.

قطاع �إعادة الت�أمني

تاريخي ًا ،اعتمدت �شركات الت�أمني يف اململكة بكثافة على �سوق �إعادة الت�أمني الدويل ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق برتتيبات عقود الت�أمني ،وقد مت ترتيب مبلغ
معني لإعادة الت�أمني االختياري والت�أمني امل�شرتك حملي ًا ،لكن ذلك تقل�ص يف ال�سنوات الأخرية ،حيث و�ضع معيدو الت�أمني قيود ًا على �إجمايل القدرة
اال�ستيعابية لعقود �إعادة الت�أمني فيما يتعلق بقبول �إعادة الت�أمني االختياري .وال تقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�شر الأرقام حول قطاع �إعادة الت�أمني
يف اململكة.

مل يتم الرتخي�ص حتى تاريخه �سوى ل�شركة �إعادة ت�أمني �سعودية واحدة وهي «ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني» ،للعمل يف هذا القطاع ،ور�أ�سمالها املدفوع 1
مليار ريال �سعودي ،وهو �أكرب كثري ًا من ر�أ�س املال املطلوب وهو  200مليون ريال .وقد ح�صلت هذه ال�شركة على الت�صنيف االئتماين ( )BBB+من �ستاندرد
�آند بورز .ويت�ضح من ر�ؤية ور�سالة هذه ال�شركة �أن عملياتها ترتكز يف �أ�سواق ال�شرق الأو�سط عموم ًا ولي�س يف اململكة فح�سب.وقد تطور يف اململكة �سوق حملي
لإعادة الت�أمني االختياري خالل عقد الثمانينات امليالدية ،وهو ما زال موجود ًا ،على الرغم من �أنه �آخذ يف التناق�ص ،ذلك لأن فرتة ال�سماح البالغة ثالث
�سنوات لل�شركات احلالية لاللتزام ب�أحكام النظام قد انق�ضت يف � 13أبريل 2008م .وقد تزايد ا�ستخدام �شركات الت�أمني ال�سعودية يف ال�سنوات الأخرية
لقدرات �إعادة الت�أمني االختياري املتوفرة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وخ�صو�ص ًا البحرين والإمارات العربية املتحدة .غري �أن ن�شاط �إعادة الت�أمني
االختياري يف اململكة قد عانى من �سوء ال�سمعة ،وخ�صو�ص ًا فيما يتعلق باملمتلكات والإن�شاءات ،ويتم التعامل معه بحذر يف �أ�سواق اخلليج والعامل ،على الرغم
من �أن الت�صنيفات املتوفرة ل�شركات الت�أمني اخلليجية تقل عما هو موجود يف �أوروبا.

 .4ال�شركة
 4 .1ت�أ�سي�س ال�شركة
�إن ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/وتاريخ
1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م) .وقد بد�أت ال�شركة عامها املايل الأول بعد �صدور القرار الوزاري رقم  142وتاريخ 1428/6/8هـ (املوافق
2007/6/24م) ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة .وتعمل ال�شركة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010235601ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ 1428/6/25هـ
(املوافق 2007 /7/11م) وقد ت�أ�س�ست بهدف مزاولة �أنواع خمتلفة من الأن�شطة الت�أمينية وفق ًا للمبادئ التي �أقرها نظام الت�أمني التعاوين ال�سعودي والئحته
التنفيذية حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد .ويبلغ ر�أ�سمال ال�شركة حالي ًا  100.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إىل � 10.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية
وقدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وجميع الأ�سهم مدفوعة بالكامل.

� 4 .2أهم التواريخ والتطورات
�شهدت ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين العديد من التطورات املميزة منذ ت�أ�سي�سها و�أهمها:
ح�صول امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص ت�أ�سي�س ال�شركة ح�سب املر�سوم امللكي رقم م 60/ال�صادر يف 1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م)
طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام الأويل ( )IPOيف مار�س 2007م.
انعقاد اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية يف يونيو  2007م.
احل�صول على رخ�صة ممار�سة العمل من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف مار�س 2008م.
نقل املكتب الرئي�سي �إىل مقر جديد يف �أغ�سط�س 2008م.
ح�صول ال�شركة على �أول موافقة ملنتجاتها يف �سبتمرب 2008م.
تو�سيع ال�شركة نطاق عملها اجلغرايف لتغطية الريا�ض ،جدة ،املدينة املنورة  ،الدمام ،اخلرب ،والإح�ساء اعتبار ًا من دي�سمرب 2008م.
موافقة اجلمعية العمومية يف يناير 2009م على نقل حمفظة �شركة �إن�سعودي للت�أمني �إبتدا ًء من 2009/1/1م.
ح�صول ال�شركة على املوافقة ملنتجات احلماية الفردية والإدخار يف مار�س 2009م.
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�إطالق فريق مدرب ومتميز م�س�ؤول عن عمليات البيع املبا�شر ملنتجات احلماية الفردية والإدخار يف يونيو 2009م.
�صدور املوافقة من م�ؤ�س�سة النقد على منتجات الت�أمني البنكي اخلا�صة باحلماية والإدخار يف نوفمرب 2009م (يف انتظار املوافقة على نقل
حمفظة الت�أمني البنكي اخلا�صة باحلماية والإدخار).

 4 .3هيكل امل�ساهمني

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إىل ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية وقدرها ( )10ع�شرة
رياالت �سعودية لل�سهم الواحد جميعها مدفوعة بالكامل .وقد اكتتب امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه (� )6.900.000ستة ماليني وت�سعمائة �ألف �سهم وهي متثل
 %69من كامل �أ�سهم ر�أ�سمال ال�شركة� ،أما الأ�سهم املتبقية وعددها ( )3.100.000ثالثة ماليني ومائة �ألف �سهم التي متثل  %31فهي مملوكة من قبل
اجلمهور.
وفيما يلي جدول يظهر هيكل امل�ساهمني احلاليني يف ال�شركة:
جدول ( :)17هيكل امل�ساهمني احلاليني يف ال�شركة
امل�ساهمون
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز فران�س انرتنا�شيونال

()Allianz France International

(�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال)
�أليانز (مينا) القاب�ضة (برمودا)
حممد علي �أبا اخليل
عمران حممد العمران
اجلمهور
املجموع

ن�سبة امللكية
%32.50

عدد الأ�سهم
3.250.000

�إجمايل القيمة بالريال ال�سعودي
32.500.000

%16.25

1.625.000

16.250.000

%16.25
%2
%2
%31
%100

1.625.000
200.000
200.000
3.100.000
10.000.000

16.250.000
2.000.000
2.000.000
31.000.000
100.000.000

امل�صدر :ال�شركة

وفيما يلي نبذة عن م�ساهمي ال�شركة املبا�شرين والغري مبا�شرين

 4 .3 .1البنك ال�سعودي الفرن�سي
ت�أ�س�س البنك ال�سعودي الفرن�سي ك�شركة م�ساهمة �سعودية ،مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 23/ال�صادر بتاريخ  4يوليو 1977م .ويرتبط البنك ال�سعودي
الفرن�سي ب�شراكة ا�سرتاتيجية مع بنك كاليون ،الذي ميتلك  %31.1من ر�أ�س مال البنك ال�سعودي الفرن�سي .وبنك كاليون هو �أحد الأع�ضاء البارزين يف
جمموعة كريديت �أكريكول ،الذي كان �أول بنك ي�ؤ�س�س يف فرن�سا ،ويعد واحد ًا من �أكرب البنوك يف �أوروبا من حيث احلجم الإجمايل حلقوق امل�ساهمني .يقع
املركز الرئي�سي للبنك ال�سعودي الفرن�سي يف مدينة الريا�ض ،ولديه ثالثة مكاتب �إقليمية يف جدة والريا�ض واخلرب ،و 75فرع ًا تقدم خدماتها للعمالء يف
املدن الرئي�سية يف اململكة ،وت�شتمل على �أق�سام خا�صة بال�سيدات ،بالإ�ضافة �إىل �شبكة وا�سعة من �أجهزة ال�صرف الآيل يبلغ عددها  274جهاز ًا يف �أبرز مدن
اململكة .يبلغ ر�أ�سمال البنك ال�سعودي الفرن�سي  7.232مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2009م .ويظهر اجلدول التايل ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف
البنك ال�سعودي الفرن�سي:
جدول ( :)18ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك ال�سعودي الفرن�سي
امل�ساهم
بنك كاليون
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية
�شركة را�شد العبد الرحمن الرا�شد و�أوالده
حممد �إبراهيم حممد العي�سى

ن�سبة امللكية
%31.1
%12.8
%9.8
%5

املجموع

%58.7

امل�صدر :تداول

علما �أن بنك كاليون مملوك بالكامل من بنك كريديت �أكريكول ()Credit Agricole
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جدول ( :)19ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف كريديت اكريكول
امل�ساهم
SAS Rue La Boétie

�أ�سهم اخلزينة
املوظفني
اجلمهور
امل�ؤ�س�سات
املجموع

ن�سبة امللكية
%55.2
%0.4
%4.6
%8.6
%31.2
%100

امل�صدر :موقع البنك على الإنرتنت

 Rue La Boétieهي �شركة م�صرفية قاب�ضة تقدم خدمات م�صرفية جتارية من خالل �شركاتها التابعة .ت�أ�س�ست هذه ال�شركة يف عام 2001م ويقع مقرها
الرئي�س يف باري�س ،فرن�سا ،وهي مملوكة  %100من قبل  Caisses Regionlaes Credit Agricole Mutuelوهي �شركة فرن�سية تعمل كوحدة م�صرفية
تعاونية �إقليمية لفريق كريديت اكريكول وتوفر الت�سهيالت االئتمانية للأفراد والقطاع اخلا�ص وقطاع الزراعة وال�شركات ال�صغرية يف املنطقة .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،ف�إنها تقدم خدمات م�صرفية عامة مثل خدمات امل�صرف الآيل وبطاقات االئتمان.
جدول ( :)20ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �شركة را�شد عبد الرحمن الرا�شد
امل�ساهم
عبد العزيز را�شد عبدالرحمن الرا�شد
�صالح را�شد عبدالرحمن الرا�شد
عبداملح�سن را�شد عبدالرحمن الرا�شد
عبداملنعم را�شد عبدالرحمن الرا�شد
عبدالرحمن را�شد عبدالرحمن الرا�شد
�سلوى را�شد عبدالرحمن الرا�شد
املجموع

ن�سبة امللكية
%19.46
%19.46
%19.46
%19.46
%19.46
%2.7
%100

امل�صدر :البنك ال�سعودي الفرن�سي

� 4 .3 .2أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال (�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال)
�شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة �أليانز �أ�س �إي («جمموعة �أليانز»).

� 4 .3 .3أليانز مينا القاب�ضة برمودا
�شركة تابعة مملوكة بالكامل ل�شركة �أليانز �أ�س �إي («جمموعة �أليانز»).

�أليانز �أ�س �إي

�شركة «�أليانز �أ�س �إي» التي كانت تعرف �سابق ًا بـ «�أليانز �أيه جي» هي �شركة قاب�ضة ت�أ�س�ست مبوجب قوانني فرن�سا ،وتعترب من �شركات الت�أمني واخلدمات
املالية الرائدة على م�ستوى العامل .وتتكون حمفظة خدمات ال�شركة من الت�أمني على املمتلكات ،والأ�ضرار ،والت�أمني على احلياة ،والت�أمني ال�صحي،
والأعمال البنكية ،و�إدارة الأ�صول .ويوجد لدى �أليانز �أ�س �إي عمليات عاملية مع �شبكة وا�سعة من الفروع وال�شركات التابعة تنت�شر يف �أوروبا ،ودول �آ�سيا
الواقعة على املحيط الهادئ ،والأمريكيتني ،وال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف ميونخ �أملانيا.
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جدول ( :)21ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �شركة �أليانز �أ�س �إي
امل�ساهم
بالك روك لإدارة الإ�ستثمارات املحدودة

ن�سبة امللكية
%4.86
%3.11
%1.48
%1.41

جمموعة الإ�ستثمارات املتحدة
م�ؤ�س�سات اخرى

%1.39
%87.75
%100

Alliance Bernstein LP
دكا للإ�ستثمارات GmbH

نورجي�س امل�صرفية

املجموع
امل�صدر :موقع ال�شركة على الإنرتنت

يعمل لدى �أليانز �أ�س �إي  150.000موظف يف خمتلف �أنحاء العامل ،وتتمتع ب�سجل عريق من اخلربات تزيد عن  118عام ًا ،وتعمل يف �أكرث من  70دولة،
ولديها كذلك  400.000نقطة بيع ،وتعترب جمموعة �أليانز �إحدى �أكرب �شركات الت�أمني و�إدارة الأ�صول يف العامل .وهي من �أكرث �شركات العامل التزام ًا
باملعايري الأخالقية ،وم�سجلة لدى معهد �إثي�سفري ( .)Ethisphereوتقدم جمموعة �أليانز خدمات الت�أمني ملعظم ال�شركات املدرجة �ضمن قائمة �أكرب
� 500شركة يف العامل ال�صادرة عن جملة فور�شن ،ولديها  80مليون عميل يف العامل.
حققت جمموعة �أليانز يف العام املايل 2008م �إجمايل دخل زاد عن  509.6مليار ريال �سعودي� ،أي ما ي�ساوي  91.4مليار يورو .وتعد �أليانز كذلك �إحدى
�أكرب مدراء الأ�صول يف العامل حيث تدير �أ�صو ًال للغري بقيمة  703مليار يورو كما يف نهاية 2008م.

 4 .3 .4حممد بن علي �أبا اخليل ()74
اجلن�سية� :سعودية
امل�ؤهالت العلمية :حا�صل على �شهادة من جامعة يف م�صر()1956
املن�صب :رئي�س جمل�س �إدارة �شركة اخلليج لل�صناعات البرتوكيماوية()2001
العنوان احلايل� :ص.ب ،287 .الريا�ض  ،11411اململكة العربية ال�سعودية
احل�صة يف ال�شركات الأخرى:
ا�سم ال�شركة
�شركة اخلليج لل�صناعات البرتوكيماوية
ال�شركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات
ت�صنيع
�شركة جمموعة الإ�ستثمار والتنمية

احل�صة ()%
5.5
0.06
0.04
15.625

ن�شاط ال�شركة
�صناعي
�صناعي
�صناعي
جتاري

عنوان ال�شركة
الدمام
اخلرب
الريا�ض
الريا�ض

 4 .3 .5عمران بن حممد العمران ()74
اجلن�سية� :سعودية
امل�ؤهالت العلمية :حا�صل على �شهادة بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة تك�سا�س ،الواليات املتحدة الأمريكية ()1964
العنوان احلايل� :ص.ب ،91929 .الريا�ض  ،11643اململكة العربية ال�سعودية
احل�صة يف ال�شركات الأخرى:
ا�سم ال�شركة
�شركة املخابز الغربية املحدودة
�شركة عمران حممد العمران و�شركاه املحدودة
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احل�صة ()%
10
70

ن�شاط ال�شركة
�صناعة منتجات اخلبز
�شركة قاب�ضة

عنوان ال�شركة
جدة
الريا�ض
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 4 .4منتجات وخدمات ال�شركة

وفق ًا للنظام الت�أ�سي�سي لل�شركة ،ف�إن �أغرا�ض ال�شركة تتمثل يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو
متثيل �أو مرا�سالت �أو و�ساطة خا�صة بالت�أمني ،وذلك وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة ال�سارية يف اململكة.
ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء يف جمال الت�أمني �أو �إ�ستثمار �أموالها ،و�أن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة
والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك مع جهات �أخرى وذلك وفق ًا لأحكام
ال�شريعة الإ�سالمية.
تقدم ال�شركة حلو ًال ت�أمينية للأفراد وال�شركات ح�سبما يلي:
جدول(:)22احللول الت�أمينية للأفراد وال�شركات
حلول الت�أمني البنكي

حلول الأفراد

حلول ال�شركات

حماية وادخار (تعاوين)
•الأجنال (تعليم)
•الغد (تقاعد)
حماية وادخار (تكافلي)
•تكافل الأجنال (تعليم)
•تكافل الغد (تقاعد)

حماية وادخار (تعاوين)
•وعد الأ�سرة (حماية)
•وعد الأجيال (تعليم)
•وعد اال�ستقرار (تقاعد)
ممتلكات ،و�إ�صابات ،و�صحة
•ت�أمني املمتلكات
•ت�أمني ال�سيارات
•الت�أمني ال�صحي
•ت�أمني حوادث �شخ�صية
•ت�أمني ال�سفر

مزايا املوظفني
•برامج احلماية اجلماعية
•برامج ال�صحة اجلماعية
•برامج الت�أمني ال�صحي اجلماعية
•الت�أمني على العمالة
املمتلكات والإ�صابات
•الت�أمني ال�شامل للممتلكات
•الت�أمني �ضد احلريق
•الت�أمني �ضد ال�سرقة وال�سطو
•ت�أمني الأموال و�ضمان الأمانة
الأعمال الهند�سية واملعمارية
• -الت�أمني ال�شامل للمقاوالت
• -ت�أمني ال�شامل للأعمال الإن�شائية
• -ت�أمني �أعطال الآالت واملعدات
• -ت�أمني املعدات الإلكرتونية والكهربائية
الت�أمني �ضد امل�سئولية املدنية
•الت�أمني �ضد الغري
•م�سئولية املنتجات
البحرية والطريان
ال�سيارات
ت�أمني االئتمان

امل�صدر :ال�شركة

 4 .5املزايا التناف�سية
من خالل امل�ساهمني الرئي�سيني� ،أي جمموعة �أليانز �أ�س �إي والبنك ال�سعودي الفرن�سي ،ت�ستفيد ال�شركة من اخلربات العاملية لواحدة من �شركات الت�أمني
الرائدة على م�ستوى العامل ف�ض ًال عن الر�ؤية واملعرفة املحلية التي توفرها �إحدى البنوك الرائدة يف اململكة العربية ال�سعودية .وتعتقد ال�شركة �أن اجلمع بني
الرباعة واملعايري الفنية الرائدة واخلربات املحلية من �ش�أنه �أن يوفر للعمالء من ال�شركات والأفراد حلو ًال متميزة الحتياجاتهم الت�أمينية.
وتتوقع ال�شركة �أنها �ستكون قادرة وب�سرعة على تطوير احللول العاملية لالحتياجات املحلية وتطوير قنوات توزيع متنوعة مما يعزز من �إمكان الو�صول �إىل
العمالء ،وي�شمل ذلك:
منتجات وخدمات الت�أمني البنكي :توزيع منتجات ت�أمني للأفراد من خالل فروع البنك ال�سعودي الفرن�سي وفق ًا التفاقية خدمات الت�أمني
البنكية املربمة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي.
فريق املبيعات املبا�شرة :توزيع نطاق �شامل من منتجات الت�أمني ال�شخ�صية من خالل فريق املبيعات التابع لل�شركة املدربني ب�شكل متميز
واملنت�شرين عرب فروعها يف كافة مناطق اململكة.
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و�سطاء الت�أمني :توزيع احللول الت�أمينية لل�شركات عرب نخبة من و�سطاء الت�أمني املحليني �أو الدوليني املتواجدين ب�صورة قوية يف اململكة.
قنوات التوزيع الأخرى :تعتزم ال�شركة كذلك درا�سة طرق مبيعات جديدة مثل املبيعات عرب الإنرتنت.
تخطط ال�شركة �أن تقوم خالل اخلم�س �سنوات القادمة بتو�سيع �شبكة فروعها ب�شكل كبري وكذلك تو�سيع فريق مبيعاتها يف جميع �أرجاء اململكة .وتتوقع
ال�شركة زيادة �شبكة فروعها من  9فروع يف عام 2009م �إىل �أكرث من  15فرع ًا يف ال�سنوات القليلة القادمة ،واال�ستفادة كذلك من التو�سعات اجلغرافية
احلثيثة التي يقوم بها �أحد م�ساهمي ال�شركة �أال وهو البنك ال�سعودي الفرن�سي.

 4 .6املوظفون والإلتزام بال�سعودة
تعترب ال�شركة �أن موظفيها هم من �أهم العوامل التي ت�سهم يف تعزيز موقعها كالعب �أ�سا�سي يف �سوق التامني ال�سعودي .وتعتقد ال�شركة �أنها تتمتع مبزيج
قوي من املواهب املحلية واخلربات الدولية.
كما �أن عالقة ال�شركة مع جمموعة �أليانز �أ�س �إي تعني �أن ال�شركة تتمتع بالقدرة على الو�صول �إىل نطاق وا�سع من املرافق التدريبية حملي ًا و�إقليمي ًا وعاملي َا.
وت�ستفيد ال�شركة كذلك من ثقافة التميز باتباع «�أف�ضل املمار�سات» لدى جمموعة �أليانز �أ�س �إي والتي تتم امل�شاركة فيها عرب و�سائل توا�صل متعددة ومنتظمة
مثل امل�ؤمترات والندوات وور�ش العمل ومواد التدريب عرب الإنرتنت.
لقد بلغ عدد موظفي ال�شركة يف  31دي�سمرب 2009م 320موظف ًا ،منهم  %63من املواطنني ال�سعوديني .وتعتزم ال�شركة زيادة �أعداد املوظفني ال�سعوديني
بالتدريج على خمتلف امل�ستويات لديها.
وحيث �أن جمموعة �أليانز ترغب يف احلفاظ على �سمعتها الذائعة يف جمال اجلودة ،ف�إن ال�شركة حتر�ص على االطالع والإلتزام بكافة امل�ستجدات يف جمال
الأنظمة واللوائح والتعليمات ،و�ضوابط الرقابة الداخلية ،و�أ�ساليب املبيعات املف�ضلة ،وتوجهات العمالء املتنامية.
يبني اجلدول ( )23عدد املوظفني كما يف 2009/12/31م
الإدارة
الإدارة العليا
الإدارة
�إدارة املطابقة
تقنية املعلومات
�إدارة الت�سويق
العمليات
املوارد الب�شرية
الإدارة املالية
ق�سم الرقابة الداخلية
�إدارة املبيعات لل�شركات
�إدارة املبيعات للأفراد
املجموع
الن�سبة

عدد املوظفني
4
6
1
6
8
73
13
19
3
42
145
320
%100

عدد املوظفني ال�سعوديني
1
3
1
2
1
39
6
9
0
12
125
199
%63

عدد املوظفني غري ال�سعوديني
3
3
0
4
7
34
7
10
3
30
20
121
%37

تطبق ال�شركة �سيا�سة �سعودة مبا يتوافق مع نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية الذي يتطلب ن�سبة �سعودة تبلغ  ،%30حيث تبلغ ن�سبة
ال�سعودة لدى ال�شركة حالي ًا .%63

 4 .7اال�ستحواذ على حمافظ ت�أمينية
 4 .7 .1اال�ستحواذ على �شركة �إن�سعودي للت�أمني («حمفظة �إن�سعودي») يف  1يناير 2009م
بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1429/11/28هـ واملوافق  26نوفمرب 2008م ،وافقت اجلمعية العامة لل�شركة املنعقدة يف تاريخ
1430/1/21هـ املوافق  18يناير 2009م على نقل املحفظة الت�أمينية اخلا�صة ب�شركة �إن�سعودي للت�أمني (�شركة م�ساهمة بحرينية) بد�أً من تاريخ  1يناير
2009م وبدون قيمة لل�شهرة.
�إن�سعودي هي �شركة ت�أمني ت�أ�س�ست يف البحرين يف دي�سمرب 1993م ومرخ�صة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل يف اململكة العربية ال�سعودية
حتى حت�صل ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين على الرتخي�ص النهائي وحتى �أن يتم النقل الفعلي ملحفظة �إن�سعودي.
�إن �إن�سعودي للت�أمني مملوكة من قبل م�ؤ�س�سي ال�شركة (�أليانز �أ�س �إي والبنك ال�سعودي الفرن�سي) ،والهدف من نقل حمفظتها هو �إعطاء دعم �أويل لل�شركة
من خالل نقل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للمحفظة الت�أمينية كما يف تاريخ  31دي�سمرب2008م مببلغ ي�ساوي  139.9مليون ريال �سعودي.
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 4 .7 .2اال�ستحواذ على حمفظة الت�أمني البنكي

كما تتم حالي ًا اجراءات حتويل حمفظة الت�أمني البنكي ال�صادرة من البنك ال�سعودي الفرن�سي �إىل ال�شركة �شريطة احل�صول على املوافقات الالزمة .تت�ألف
هذه املحفظة من منتجات احلماية واالدخار :برنامج الغد اخلا�ص بالتقاعد ،وبرنامج الأجنال اخلا�ص بالتعليم .وهذا النقل املقرتح يتم مراجعته حالي ًا
من قبل م�ؤ�س�سة النقد ومتوقع �أن يتم احل�صول على املوافقة النهائية يف عام 2010م ،ح�سب ما تقرره م�ؤ�س�سة النقد .وفيما يلي عدد من العقود الت�أمينية
ال�سارية املفعول املتعلقة بهذه املنتجات كما يف  31دي�سمرب 2009م:
جدول( :)24عدد من العقود الت�أمينية ال�سارية املفعول املتعلقة مبنتجات احلماية والإدخار
الأق�ساط ال�سارية املفعول بالريال ال�سعودي (ر �س)
عدد العقود
38.895.205
13.158
الأجنال -تعليم
25.665.425
7.506
الغد -تقاعد
9.656.824
3.203
تكافل الأجنال -تعليم
7.629.746
2.064
تكافل الغد -تقاعد
81.847.200
25.931
الإجمايل
لقد اكتمل تقييم حمفظة الت�أمني البنكي ومت تقدميها �إىل م�ؤ�س�سة النقد للمراجعة ،ومن املتوقع �أال يزيد ال�سعر املتوقع لل�صفقة عن  20مليون ريال �سعودي
مقابل نقل تلك املحفظة .و�سي�ؤدي ذلك �إىل تعزيز موقف ال�شركة وو�ضعها يف ال�سوق.
وتنتظر ال�شركة موافقة م�ؤ�س�سة النقد على نقل حمفظة الت�أمني البنكي .فيما قد وافقت م�ؤ�س�سة النقد على املنتجات املذكورة �أعاله يف نوفمرب 2009م.

 4 .8التغطية اجلغرافية
فيما يلي جدول ( :)25ملخ�ص للتغطية اجلغرافية لل�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية:
املكتب
املكتب الرئي�سي – الريا�ض

العنوان
طريق خري�ص ،ج�سر اخلليج ،امللز ،الريا�ض  -اململكة
العربية ال�سعودية
�ص ب  ٣٥٤٠الريا�ض 11481
طريق خري�ص ،ج�سر اخلليج ،امللز ،الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  ٣٥٤٠الريا�ض 11481
اجلناح  ،١٠٢الدور الأول� ،إيوان �سنرت� ،شارع �إبراهيم
اجلفايل ،حي الأندل�س ،جدة  -اململكة العربية ال�سعودية

فرع جدة

اجلناح  ،٣٣الدور الثالث ،برج اخلياط
طريق املدينة ال�شمايل ،حي ال�شرفية ،جدة
اململكة العربية ال�سعودية
�شارع القربان ،مبنى امليمنى ،الدور ال�ساد�س ،املدينة -
اململكة العربية ال�سعودية

فرع الريا�ض
املكتب الإقليمي – جدة

فرع املدينة

الهاتف والفاك�س
هاتف+966 )1( 8749700 :
فاك�س+966 )1( 8749799 :
هاتف+966 )1( 8749700 :
فاك�س+966 )1( 8749799 :
هاتف+966 )2( 2832444 :
2832589
فاك�س+966 )2( 283 0022 :
هاتف+966 )2( 6678123 :
6692059
فاك�س+966 )2( 663 2576 :
هاتف+966 )4( 8674111 :
فاك�س+966 )4( 8672111 :

هاتف :من +966 )3( 8315600
مبنى مدينة الأعمال ،طريق امللك عبد العزيز ،الدمام -
املكتب الإقليمي – الدمام
+966 )3( 8315606
اململكة العربية ال�سعودية
فاك�س+966 )3( 8315609 :
هاتف+966 )3( 867 2256 :
برج ال�صالح ،مكتب رقم  ١٠٧ج� ،شارع رقم � ( ٢٨شارع
فرع اخلرب
8679454 .8675230
البيب�سي) -خلف املكتب الإقليمي للبنك ال�سعودي الفرن�سي
فاك�س+966 )3( 8678441 :
هاتف+966 )3( 5825400 :
جممع الب�ستان ،طريق الرثيات ،الإح�ساء،
فرع الإح�ساء
فاك�س+966 )3( 582 8118 :
اململكة العربية ال�سعودية
تخطط ال�شركة التو�سع يف اململكة �سواء من الناحية اجلغرافية �أو على �صعيد املنتجات ال�شاملة التي تقدمها لعمالئها.
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� 4 .9إدارات ال�شركة
 4 .9 .1العمليات

يرتكز عمل ال�شركة على العمالء ،و قد �صممت ال�شركة هيكل عملياتها تبع ًا لذلك .وتنق�سم عمليات ال�شركة �إىل عدة �إدارات مق�سمة ح�سب احتياجات
العمالء �أكرث مما تعتمد على خطوط الن�شاط .وقد مت تق�سيم �إدارات العمليات لدى ال�شركة على النحو التايل:
العمالء ال�شركات من خالل «�إدارة ت�أمني ال�شركات».
العمالء الأفراد من خالل «�إدارة ت�أمني الأفراد».
مطالبات الت�أمني من خالل «�إدارة التعوي�ضات».
وت�ستفيد هذه الأق�سام من دعم مركز «�إعادة الت�أمني والتقييم االكتواري».

� -1إدارة ت�أمني ال�شركات

تهتم هذه الإدارة بتوفري حلو ًال ت�أمينية لتلبية حاجات العمالء من ال�شركات .و توفر هذه الإدارة منتجات ال�شركة يف القطاعات التالية:
القطاع العام
القطاع ال�صحي
احلماية واالدخار
وي�ؤدي هذا املركز الوظائف التالية:
االكتتاب
تقييم املخاطر
الت�سعري
�إعداد العرو�ض املالية
�إ�صدار وثائق الت�أمني
جتديد وثائق الت�أمني وتقدمي اخلدمات املتعلقة بذلك
التن�سيق مع معيدي الت�أمني لإعادة الت�أمني االختياري

� -2إدارة ت�أمني الأفراد

يقدم حلو ًال ت�أمينية للعمالء الأفراد يف القطاعات التالية:
القطاع العام
القطاع ال�صحي
احلماية واالدخار
وي�ؤدي هذا املركز الوظائف التالية:
االكتتاب
تقييم املخاطر والت�سعري
الت�سعري
�إ�صدار وثائق الت�أمني
جتديد وثائق الت�أمني وتقدمي اخلدمات املتعلقة بذلك
التن�سيق مع معيدي الت�أمني لإعادة الت�أمني االختياري

� -3إدارة التعوي�ضات

يقدم اخلدمات املتعلقة باملطالبات جلميع خطوط الن�شاط الأخرى.
ي�ؤدي الوظائف التالية :تن�سيق املطالبات مع ور�ش ال�سيارات وامل�ست�شفيات ،والعيادات� ،أو فاح�صي املطالبات �أو املحامني يف حالة التقا�ضي.

 -4املعلومات التقنية
مبا يف ذلك الأجهزة والربامج
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 4 .9 .2مركز �إعادة الت�أمني والتقييم االكتواري
�إعادة الت�أمني:
حما�سبة �إعادة الت�أمني لالتفاقيات
التجديد
التفاو�ض على االتفاقيات اجلديدة
االكتواري:
ح�ساب االحتياطيات
�إعداد امللفات االكتوارية
تطوير املنتجات
ت�سعري املنتجات
فح�ص الأرباح
ت�صميم املنتجات
التن�سيق مع اخلرباء االكتواريني اخلارجيني

 4 .9 .3الأق�سام والإدارات الأخرى
تتكون الأق�سام والإدارات الأخرى مما يلي:

�أ) املبيعات:

�إدارة فرق املبيعات املبا�شرة ،وت�شمل:
تدريب ومتابعة فريق مبيعات الأفراد
فتح قنوات توزيع جديدة
التدريب :توظيف وتدريب �أع�ضاء فريق املبيعات
تطوير الأعمال :تن�سيق العالقات مع �شركاء التوزيع للمنتجات وخدمات الت�أمني البنكية وقنوات التوزيع الأخرى.

ب) مبيعات ال�شركات:

املنطقة ال�شرقية ،املنطقة الو�سطى ،املنطقة الغربية
�إدارة القوى الت�سويقية ملبيعات ال�شركات مبا يف ذلك العالقة مع مندوبي املبيعات الدوليني واملحليني

ج) املوارد الب�شرية والعالقات احلكومية:

املوارد الب�شرية :حتديد املوظفني املحتملني ،وتوظيفهم ،وتدريبهم
العالقات احلكومية
الإدارة وتقدمي خدمات الدعم

د) ال�ش�ؤون املالية:

�إدارة احل�سابات:
احل�سابات
العالقة مع مراجعي احل�سابات
�إعداد القوائم املالية
�إدارة التقارير وامليزانية
�إعداد التقارير املالية للهيئة وللم�ساهمني
تخطيط الأعمال
�إعداد امليزانيات
�إدارة الإ�ستثمار:
�إدارة العالقة مع �إدارة الأ�صول،
متابعة �أداء الإ�ستثمارات
املطابقة بني الأ�صول واخل�صوم
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�إدارة النقدية والتح�صيل:
�إدارة العالقة مع البنوك
تن�سيق التح�صيل مع قنوات التوزيع املختلفة

هـ) التدقيق الداخلي:

التدقيق الداخلي
�إدارة املخاطر
ال�ضمان

و) املطابقة:

الت�أكد من الإلتزام واملطابقة مع القوانني والأنظمة واجلهات الرقابية

ز) قنوات التوزيع:

الت�أمني البنكي
قنوات توزيع جديدة

ح) �إدارة الت�سويق:

الإعالم والعالقات العامة
االبتكار والرتكيز على العمالء
الت�سويق

 4 .10نظرة على املنتجات امل�ستقبلية

تقوم ال�شركة ب�صورة م�ستمرة بتقييم فر�ص توفري منتجات جديدة مثل:
ت�أمني التقاعد اجلماعي.
الت�أمني ال�شامل للمنازل

 .5هيكل ال�شركة
 5 .1جمل�س الإدارة
تتوىل �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يتكون من ثمانية (� )8أع�ضاء يتم تعيينهم من خالل اجلمعية العامة العادية لل�شركة ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات .وقد
مت تعيني �أول جمل�س �إدارة من قبل اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ملدة ثالث (� )3سنوات من تاريخ القرار الوزاري رقم  142تاريخ 1428/6/8هـ (املوافق
2007/6/24م) الذي �أعلن ت�أ�سي�س ال�شركة .ويكون املجل�س م�سئو ًال ب�شكل نهائي عن �سيا�سات ال�شركة و�إداراتها ،ف�ض ًال عن م�سئوليته باعتماد اال�سرتاتيجيات
واحل�سابات وال�سيا�سات التنظيمية والتمويلية التي تتبناها ال�شركة .وت�شمل مهامه تعيني املدراء التنفيذيني واملخولني بالتوقيع عن ال�شركة ،والإ�شراف على
�إدارة ال�شركة .كما �أن املجل�س م�سئول عن تنظيم اجتماعات جمعيات امل�ساهمني وتنفيذ قراراتهم .ومتا�شيا مع عقد ال�شراكة املربم من قبل امل�ؤ�س�سني
الرئي�سيني لل�شركة ،يتم تعيني عدد مت�ساو من الأع�ضاء من كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي و�أليانز حيث عني كل منهما ثالث �أع�ضاء.
يتكون جمل�س الإدارة احلايل لل�شركة مما يلي:
ثالثة �أع�ضاء ميثلون البنك ال�سعودي الفرن�سي ،وهم:
جان ماريون
عبدالرحمن �أمني جاوه
نزار عبد الرزاق القنا�ص – �سكرتري املجل�س
ثالثة �أع�ضاء ميثلون �أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال و�أليانز مينا القاب�ضة برمودا ،وهم:
هوج جورج دي روكيت بوي�سن
هاينز دولربغ
�أنطوان جان عي�سى  -الرئي�س التنفيذي
ع�ضوان ميثالن عموم امل�ساهمني منهم ،رئي�س املجل�س ،وهما:
يو�سف حمدان احلمدان – الرئي�س
�سمري حممد عبد العزيز احلميدي
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ويو�ضح اجلدول ( :)26تكوين جمل�س الإدارة احلايل وع�ضوية �أع�ضائه يف �شركات م�ساهمة �سعودية �أخرى:
اال�سم
يو�سف حمدان نا�صر احلمدان

الطرف الذي ميثله
اجلمهور

ت�صنيف الع�ضو.
غري تنفيذي /م�ستقل

اجلن�سية
�سعودي

العمر
70

عدد الأ�سهم
1.000

�سمري حممد عبد العزيز
احلميدي

اجلمهور

غري تنفيذي /م�ستقل

�سعودي

50

1.000

جان ماري ماريون
عبدالرحمن �أمني جاوه

البنك ال�سعودي الفرن�سي
البنك ال�سعودي الفرن�سي

غري تنفيذي /غري م�ستقل
غري تنفيذي /غري م�ستقل

فرن�سي
�سعودي

61
59

اليوجد
اليوجد

نزار عبد الرزاق القنا�ص

البنك ال�سعودي الفرن�سي

غري تنفيذي (�سكرتري
املجل�س) /غري م�ستقل

�سعودي

64

اليوجد

هاينز دولربغ

�أليانز مينا القاب�ضة برمودا

غري تنفيذي /غري م�ستقل

�أملاين

60

اليوجد

هوج جورج دي روكيت بوي�سن

�أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال
(�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف
�إنرتنا�شيونال)

غري تنفيذي /غري م�ستقل

فرن�سي

�أنطوان جان عي�سى

�أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال
(�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف
�إنرتنا�شيونال)

تنفيذي (الرئي�س
التنفيذي) /غري م�ستقل

لبناين

60

43
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اليوجد

اليوجد

امل�صدر :ال�شركة

�سوف يتم تعيني ع�ضو م�ستقل وذلك عند �أول جمعية عامة يتم انعقادها بعد اكتمال عملية الطرح التزاما باملادة 12من الئحة حوكمة ال�شركات.
وفيما يلي اجلدول ( )27يت�ضمن نبذة موجزة عن خربات كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
نبذة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة
يو�سف حمدان احلمدان ( 70عاما)
اال�سم
�سعودي
اجلن�سية:
رئي�س جمل�س الإدارة
املن�صب:
امل�ؤهالت العلمية:

حا�صل على بكالوريو�س جتارة عام 1964م من جامعة تك�سا�س ودرجة املاج�ستري يف الإدارة ،و�شهادة ماج�ستري يف العلوم
الإح�صائية عام 1966م من نف�س اجلامعة.

املنا�صب احلالية:

ال�سيد يو�سف هو �صاحب ورئي�س �شركة يو�سف احلمدان التجارية املحدودة ،وهو م�ؤ�س�س ورئي�س �شركة التق�سيط الوطنية ،وهو
ع�ضو يف الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني منذ عام 2003م ،كما �أنه ع�ضو منتخب يف امل�ؤ�س�سة العامة لل�صناعات احلربية
منذ عام 2004م.

اخلربات العملية:

عمل ال�سيد احلمدان �سابق ًا ،يف الفرتة املمتدة من 1975م لغاية عام 1980م ،وكي ًال لوزارة التجارة وال�صناعة ،وهو ع�ضو يف
جمال�س �إدارة لعدد من امل�ؤ�س�سات العامة مبا يف ذلك �صدف ،الهيئة العامة للموانئ ،امل�ؤ�س�سة العامة لل�سكك احلديدية ،ال�شركة
ال�سعودية للنقل اجلماعي ،ال�شركة ال�سعودية للفنادق واملناطق ال�سياحية ،والهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س .وهو م�ؤ�س�س
وع�ضو جمل�س �إدارة ثم رئي�س جمل�س �إدارة البنك التجاري املتحد ،وقد �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة ال�سالم للطائرات لغاية
عام 1993م ،وع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للبال�ستيك (القاب�ضة التابعة ل�شركة �سابك) منذ عام 1992م ولغاية عام
1995م ،وكان رئي�س جمل�س �إدارة وع�ضو منتدب يف ال�شركة الوطنية للت�شغيل واخلدمات ال�صناعية (خدمات) منذ عام 1992م
ولغاية عام 1996م ،ونائب الرئي�س املنتخب يف الغرفة التجارية وال�صناعية بالريا�ض لغاية عام 1992م ،وع�ضو جمل�س �إدارة
يف بنك الريا�ض ولغاية عام 1997م ،كما تر�أ�س جمل�س �إدارة اللجنة الوطنية ال�سعودية لغرفة التجارة العاملية يف باري�س (منذ
ن�ش�أتها عام 1994م ولغاية 1998م ،وع�ضو منتخب يف جمل�س �إدارة غرفة التجارة العاملية يف باري�س منذ عام 1990م ولغاية عام
1992م .وهو حالي ًا ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية للتق�سيط.

( )6مالحظة  :ال ميلك �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة � ٪5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة وفق ًا للمادة  )1( 30من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وي�شمل عدد الأ�سهم �أ�سهم
الت�أهيل املن�صو�ص عليها بح�سب املادة  68من نظام ال�شركات.
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اال�سم
اجلن�سية:
املن�صب:
امل�ؤهالت العلمية:

�سمري حممد عبد العزيز احلميدي ( 50عاماً)
�سعودي
ع�ضو جمل�س الإدارة
�شهادة بكالوريو�س يف االقت�صاد و�إدارة الأعمال ،جامعة داال�س ( ،)SMUتك�سا�س ،الواليات املتحدة الأمريكية1980 ،م.

اخلربات العملية:

عمل خالل الفرتة املمتدة من 1981م ولغاية 1985م نائب ًا لرئي�س جمموعة احلميدي ،وهي جمموعة �شركات متنوعة الأن�شطة
تعمل يف املجاالت التالية :مكافحة احلريق ،م�صنع طفايات احلريق ،نظام الإنذار (الأمن وال�سالمة) ،املقاوالت ،الأعمال
الهند�سية� ،إ�ضافة �إىل �سل�سلة وا�سعة من حمالت هوم �سنرت املنت�شرة يف اململكة ،وكيل وموزع للكثري من املاركات العاملية
والت�أمني.
وعمل خالل الفرتة املمتدة منذ 1985م ولغاية تاريخه ،كمدير عام لل�شركة ال�سعودية للعدد والأدوات (�ساكو و�ساكو العاملية)،
وهي �شركة وطنية ذات م�سئولية حمدودة رائدة وم�ستورد وموزع مبيعات اجلملة ،وكيل وموزع جتزئة للتجهيزات والأدوات
املنزلية ،والأدوات الزراعية واليدوية والأدوات اخلا�صة بالطاقة والعديد من البنود املتنوعة مق�سمة �إىل (� )12إدارة ،من خالل
منافذ بيع منت�شرة يف اململكة ت�ضم كل منها  41.000بند متنوع حتت �سقف واحد� ،إ�ضافة �إىل �أن�شطة �أخرى متنوعة مثل خدمات
التو�صيل والرتكيب ما بعد البيع ،وق�سم مبيعات اجلملة والتوزيع ،الذي يقوم بالتوريد للقطاعني احلكومي واخلا�ص ح�سب
الطلب ،مع نطاق متكامل من البنود واخلدمات املختلفة .وهو حالي ًا ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة �أ�سرتا ال�صناعية.

اال�سم
اجلن�سية:
املن�صب:
امل�ؤهالت العلمية:

جان ماري ماريون ( 61عاماً)
فرن�سي
ع�ضو جمل�س الإدارة
بكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة باري�س

اخلربات العملية:

عمل ال�سيد ماريون لدى بنك �سو�سيتيه جرنال منذ عام 1970م وملدة  14عاما يف �إدارة الت�أجري والعقارات ،و�إدارة الفروع
الدولية ،ومدير ت�سويق .وبعد ذلك ان�ضم اىل البنك ال�سعودي الفرن�سي كمدير تنفيذي وعمل لدى كريديت اكريكول �إي �أ�سوران�س
يف باري�س وهوجن كوجن كم�ساعد املدير العام ،ويف تايوان وجنوب افريقيا والأرجنتني وال�صني كمدير �إقليمي ،ويف نيويورك كمدير
عام ،ويتقلد حالي ًا من�صب الع�ضو املنتدب لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.

اال�سم
اجلن�سية:
املن�صب:

عبدالرحمن �أمني جاوه (59عاماً)
�سعودي
ع�ضو جمل�س الإدارة

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة والية �أهايو يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1974م.
برنامج التدريب امل�صريف  -فر�ست �إنرتنا�شيونال �سيتي بنك -الواليات املتحدة الأمريكية عام 1974م.
برنامج الإدارة املتقدمة من جامعة هارفرد يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1987م.

اخلربات العملية:

تقلد ال�سيد جاوه من�صب ،ومدير عام مل�ؤ�س�سة ه�شام التجارية منذ عام 1977م ولغاية عام 1980م ،وم�ساعد مدير يف البنك
ال�سعودي للإ�ستثمار منذ عام 1976م ولغاية عام 1977م ،وم�ساعد مدير لدى فري�ست �إنرتنا�شيونال �سيتي بنك الريا�ض منذ
عام 1974م ولغاية عام 1976م ومدير �إقليمي يف البنك ال�سعودي الفرن�سي ملدة ع�شر �سنوات منذ عام 1980م ولغاية 1990م

املنا�صب احلالية:

يعمل ال�سيد جاوه منذ عام 1990م ولغاية هذا التاريخ نائب ًا للع�ضو املنتدب لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي ،ويتقلد حالي ًا من�صب
رئا�سة جمل�س �إدارة ال�شركات التالية� :شركة ال�شيكات ال�سياحية ال�سعودية ،بنك بيمو لبنان ،بنك بيمو ال�سعودي الفرن�سي يف
�سوريا ،بالإ�ضافة �إىل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة الأمثل للتمليك .وهو حالي ًا ع�ضو يف جمل�س �إدارة البنك ال�سعودي الفرن�سي.
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اال�سم
اجلن�سية:
املن�صب:
امل�ؤهالت العلمية:

نزار عبد الرزاق القنا�ص ( 64عاماً)
�سعودي
ع�ضو جمل�س الإدارة – و�سكرتري املجل�س
حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف العلوم ال�سيا�سية

اخلربات العملية:

حما�سب ت�أمني – وكالة ني�سان ،الكويت منذ عام 1970م ولغاية عام 1972م .املدير املايل والإداري� ،شركة دبي ال�صناعية
منذ عام 1973م ولغاية عام 1976م موظف متدرب ثم نائب مدير البنك الوطني يف �أبو ظبي ،الإدارة الدولية� ،أبو ظبي و لندن
و البحرين منذ عام 1977م ولغاية عام 1982م .م�ؤ�س�سة �إيكيكو  ،Ececoالإدارة املالية ،مدير الإلتزام والعقود منذ عام
1982م ولغاية عام 1983م .و ملتحق بالبنك ال�سعودي الفرن�سي ،منذ العام 1983م حتى تاريخه .مدير املوظفني الإقليمي
– مدير �إقليمي ،جمموعات خدمات الأفراد منذ عام 1987م ولغاية عام 1989م� ،أمني عام منذ عام 1990م حتى تاريخه.

اال�سم
اجلن�سية:
املن�صب:

هاينز دولربغ ( 60عاماً)
�أملاين
نائب الرئي�س التنفيذي الإقليمي – �أليانز مينا

امل�ؤهالت العلمية:

�شهادة جامعية يف القانون من جامعة فرابورج (� – )1977-1970أملانيا.

اخلربات العملية:

عمل ال�سيد هاينز دولربغ على مدى  31عام لدى جمموعة �أليانز منذ  1978حيث تقلد عدة منا�صب منها:
مدير ق�سم املوارد الب�شرية يف �أليانز للت�أمني على احلياة 1978م و لغاية عام1981م ،ثم كمدير عام يف ق�سم الإدارة الدولية يف
1981م و لغاية عام1985م  ،و عمل كممثل رئي�سي يف مكتب التمثيل لدى �أليانز �إي جي طوكيو ،اليابان منذ عام 1985م و لغاية
عام 1988م .انتقل بعد ذلك �إىل ال�صني لي�شغل من�صب نائب الع�ضو املنتدب يف �أليانز كورنهل للت�أمني يف هوجن كوجن وذلك منذ
عام 1988م و لغاية 1990م ،ثم كمدير �إقليمي لكل من هوجن كوجن ،تايالند ،كوريا ،تايوان ،ماينالند ال�صني و �أ�سرتاليا .يف عام
1990م �شغل ال�سيد دولربغ من�صب نائب رئي�س الأق�سام اخلارجية يف جمموعة �أليانز و ذلك لغاية عام 1997م ،ثم عمل كنائب
الرئي�س التنفيذي ل�شعبة �أ�سيا و املحيط الهادئ يف جمموعة �أليانز ميونخ منذ عام 1998م و لغاية 2005م .مت تن�صيب ال�سيد
دولربغ ك�أ�ستاذ فخري يف عام 2005م من قبل جامعة �ساوث و�سرتن �أوف �شينغدو يف ال�صني ،و قد مت �أي�ض ًا تن�صيبه عام 2006م
ك�أ�ستاذ فخري من قبل جامعة توجني يف �شانغهاي ،ال�صني .حالي ًا ي�شغل ال�سيد دولربغ من�صب نائب الرئي�س التنفيذي لآ�سيـ ــا
و ال�شرق الأو�سط و �شمال �أفريقيا يف �أليانز �إ�س �إي ميونخ.

اال�سم
اجلن�سية:
املن�صب:
امل�ؤهالت العلمية:

هوج جورج دي روكيت بوي�سن ( 60عاماً)
فرن�سي
ع�ضو جمل�س الإدارة
�شهادة جامعية يف االقت�صاد من باري�س ،معهد الدرا�سات ال�سيا�سية ،كلية الأعمال ،باري�س

اخلربات العملية:

عمل ال�سيد دي روكيت بوي�سن �سابق ًا لدى وزارة االقت�صاد الفرن�سية بق�سم العالقات االقت�صادية اخلارجية ،ثم يف قطاع
امل�صارف والت�أمني كنائب مدير لإدارة االئتمان لدى البنك التجاري الفرن�سي منذ عام 1975م ولغاية عام 1994م  ،ويعمل
حالي ًا م�ست�شار ًا للتجارة اخلارجية لفرن�سا بالإ�ضافة �إىل عمله يف القطاع اخلا�ص حيث ان�ضم �إىل جمموعة �أيه جي �أف منذ
عام 1990م ،وعمل كع�ضو منتدب بال�شركة 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�شغل من�صب مدير عام يف الفرع الرئي�سي يف باري�س ملنطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا منذ عام 2001م ولغاية عام 2008م.وقد تقاعد عام  2008ويعمل حالي ًا كم�ست�شار ت�أمني يف م�شاريع
خا�صة يف �أفريقيا وال�شرق الأو�سط� .إ�ضافة �إىل ع�ضويته يف جمال�س �إدارات عدد من ال�شركات التابعة ملجموعة �أليانز.
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اال�سم
اجلن�سية:
املن�صب:

�أنطوان جان عي�سى ( 43عاماً)
لبناين
ع�ضو جمل�س الإدارة – الرئي�س التنفيذي املر�شح

امل�ؤهالت العلمية:

ماج�ستري يف الهند�سة املدنية من جامعة  ESIBيف لبنان عام 1989م وماج�ستري يف العلوم املالية من  ESA/ESCPيف لبنان عام
2003م.

اخلربات العملية:

عمل ال�سيد �أنطوان عي�سى منذ عام 1990م وملدة  19عام ًا لدى جمموعة �أليانز ،حيث تقلد عدة منا�صب يف عدة دول ،منها:مدير
التطوير لدى �أليانز �سنا يف لبنان منذ عام 1999م ولغاية عام 2003م ،الع�ضو املنتدب لدى �أليانز م�صر يف القاهرة ولغاية عام
2006م ،ونائب الرئي�س التنفيذي لدى �أليانز �سنا يف لبنان ولغاية نوفمرب 2007م .ويتقلد حالي ًا من�صب الرئي�س التنفيذي لدى
�أليانز ال�سعودي الفرن�سي.
وقد تقلد ع�ضوية جمال�س �إدارات عدد من ال�شركات التابعة ملجموعة �أليانز يف كل من لبنان ،والأردن ،وم�صر ،والبحرين،
واململكة العربية ال�سعودية.

امل�صدر :ال�شركة

 5 .2الهيكل التنظيمي
تتمتع ال�شركة بهيكل تنظيمي مرن ومب�سط يف�صل الإدارة الوظيفية عن املبيعات والتوزيع والعمليات ،وترى ال�شركة �أن هيكلها التنظيمي يركز على تعزيز
�أداء العمليات .وفيما يلي الهيكل التنظيمي لل�شركة مو�ضح ًا وحدات العمل املختلفة:
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 5 .3الإدارة التنفيذية العليا
يو�ضح اجلدول ( )28الإدارة التنفيذية العليا لدى ال�شركة:
اال�سم

املن�صب

عدد الأ�سهم

تاريخ امليالد

اجلن�سية

�أنطوان جان عي�سى

الرئي�س التنفيذي

اليوجد

1966م

لبناين

�سا�سني جان واكيم

نائب الرئي�س التنفيذي

اليوجد

1959م

لبناين

مديني �أحمد ال�سمريي

مدير املوارد الب�شرية
والعالقات احلكومية

اليوجد

1963م

�سعودي

�سيد افتخار ح�سن

مدير املبيعات

اليوجد

1957م

هندي

�أمين علوان حجازي

املدير املايل

اليوجد

1978م

م�صري

مارك �أنطوان كتانه

مدير �إدارة التدقيق
الداخلي

اليوجد

1964م

لبناين

�آخر �شهادات
ماج�ستري يف الهند�سة
املدنية عام ،1989
وماج�ستري يف الإدارة
املالية عام .2003
ماج�ستري يف الريا�ضيات
عام  ،1980ودكتوراه يف
�إدارة الأعمال الدولية عام
.2008
بكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال عام .1984
ماج�ستري يف العلوم عام
.1981
حما�سب
قانوين،بكالوريو�س
حما�سبة عام 1999
وماج�ستري يف �إدارة
الأعمال عام .2005
بكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال عام .1988

امل�صدر :ال�شركة
ويت�ضمن اجلدول (� :)29إيجازاً خلربات �أع�ضاء فريق الإدارة التنفيذية العليا يف ال�شركة:
خلفيات �أع�ضاء فريق الإدارة العليا
اال�سم:
املن�صب
اجلن�سية
تاريخ امليالد
ال�شهادات
اخلربات الرئي�سية

اال�سم:
املن�صب
اجلن�سية
تاريخ امليالد

�أنطوان جان عي�سى
الرئي�س التنفيذي
لبناين
1966م
ماج�ستري يف الهند�سة املدنية عام  ،1989وماج�ستري يف الإدارة املالية عام 2003
�آخر من�صب
مدير التطوير
الع�ضو املنتدب
نائب الرئي�س التنفيذي
الرئي�س التنفيذي

الدولة
لبنان
م�صر
لبنان
ال�سعودية

ال�شركة
�أليانز �سنا
�أليانز م�صر
�أليانز �سنا
�أليانز �أ�س �أف

التاريخ
1990م2003-م
2003م2006-م
2006م2007-م
2007م حتى تاريخه

�سا�سني جان واكيم
نائب الرئي�س التنفيذي
لبناين
1959م
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ال�شهادات
اخلربات الرئي�سية

اال�سم:
املن�صب
اجلن�سية
تاريخ امليالد
ال�شهادات
اخلربات الرئي�سية

اال�سم:
املن�صب
اجلن�سية
تاريخ امليالد
ال�شهادات
اخلربات الرئي�سية

ماج�ستري يف الريا�ضيات ،عام 1980
ودكتوراه يف �إدارة الأعمال الدولية عام 2008
�آخر من�صب
مدير مركز �أعمال ال�شركات
مدير البحث والتطوير

الدولة
لبنان

ال�شركة
�أليانز �سنا

التاريخ
1982م2007-م

نائب الرئي�س التنفيذي

ال�سعودية

�أليانز �أ�س �أف

2007م حتى تاريخه

�أمين علوان حجازي
املدير املايل
م�صري
1978م
حما�سب قانوين ،بكالوريو�س حما�سبة عام  ، 1999وماج�ستري يف �إدارة الأعمال عام 2005
�آخر من�صب
م�ساعد مراجع ح�سابات
مدير مايل
مدير مايل �أول
مدير مايل �أول

مديني �أحمد ال�سمريي
املوارد الب�شرية والعالقات احلكومية
�سعودي
1964م
بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال عام 1984
�آخر من�صب
مدير العالقات احلكومية
مدير املوارد الب�شرية
والعالقات احلكومية

اال�سم:
املن�صب
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الدولة
م�صر
م�صر
البحرين
ال�سعودية

ال�شركة
كيه بي �أم جي
�أليانز م�صر
�أليانز البحرين
�أليانز �أ�س �أف

التاريخ
2000م2003-م
2003م2006-م
2006م2007-م
2007م حتى تاريخه

�سيد افتخار ح�سن
مدير املبيعات

الدولة

ال�شركة

التاريخ

ال�سعودية

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

1987م2007-م

ال�سعودية

�أليانز �أ�س �أف

2008م حتى تاريخه
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اجلن�سية
تاريخ امليالد
ال�شهادات
اخلربات الرئي�سية

هندي
1957م
ماج�ستري يف العلوم عام 1981
�آخر من�صب

الدولة

ال�شركة

التاريخ

مدير �أول

الهند

جمموعة الت�أمني على
احلياة  -الهندية

1984م2001-م

البحرين

جمموعة الت�أمني على
احلياة  -الدولية

2001م2006-م

مدير عام (الت�أمني
على احلياة)

ال�سعودية

املجموعة ال�سعودية
الهندية للت�أمني

2006م2007-م

مدير املبيعات

ال�سعودية

�أليانز �أ�س �أف

2007م حتى تاريخه

منظم �أول

اال�سم:
املن�صب
اجلن�سية
تاريخ امليالد
ال�شهادات

اخلربات الرئي�سية

مارك �أنطوان كتانه
مدير �إدارة التدقيق الداخلية
لبناين
1964م
بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال عام 1988
�آخر من�صب

الدولة

ال�شركة

التاريخ

حما�سب
حما�سب �أول
م�ساعد مدير مايل
مدير مايل ملنطقة
م�ساعد مدير مايل

اليونان
موريتانيا
تون�س
الكويت
لبنان

�شركة الإن�شاء املوحدة
�شركة الإن�شاء املوحدة
�شركة الإن�شاء املوحدة
�شركة الإن�شاء املوحدة
�شركة الإن�شاء املوحدة

1988م1989-م
1989م1990-م
1990م1993-م
1993م1994-م
1994م2002-م

مدير مايل

م�صر

مدير املراجعة
الداخلية

لبنان

�شركة ت�صنيع احلديد
الوطنية
�شركة البيب�سي

2002م2005-م
2005م2007-م

مدير �إدارة التدقيق
الداخلي

ال�سعودية

�أليانر ا�س اف

 - 2008حتي تاريخه
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 5 .4مكاف�آت جمل�س الإدارة

تكون مكاف�آت رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ( )180.000مائة وثمانون �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا ،كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ( )120.000مائة وع�شرون �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا.
ويدفع لكل من الرئي�س والأع�ضاء مبلغ ( )3.000ثالثة �آالف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س.
كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتكبدها رئي�س و�أع�ضاء املجل�س من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجنة
التنفيذية مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء .ويف كل الأحوال ،ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن  %5من
�صايف �أرباح ال�شركة .ويجب على ال�شركة الت�أكد من �إر�سال كافة التفا�صيل اخلطية للمكاف�آت والتعوي�ضات املقرتحة جلميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية
العامة التي تطرح فيها تلك املكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها .وعلى ال�شركة الت�أكد من موافقة اجلمعية العامة على �شروط املكاف�آت والتعوي�ضات يف
جمعية عامة ال يكون لع�ضو جمل�س الإدارة �أو �أحد كبار املدراء التنفيذيني املعني حق الت�صويت فيها على هذه القرارات.
خالل  31دي�سمرب 2008م و 31دي�سمرب 2009م مل يت�سلم �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي مكافئات �سنوية او تعوي�ضات ما عدا بدالت احل�ضور .وفيما يلي بيان
مبجموع مكاف�آت وتعوي�ضات جمل�س الإدارة من يناير 2009م لغاية دي�سمرب 2010م:
جدول ( :)30جمموع مكاف�آت وتعوي�ضات جمل�س الإدارة
رئي�س املجل�س
�أع�ضاء املجل�س الآخرين
املجموع

املكاف�آت ال�سنوية
ال يوجد
ال يوجد
ال يوجد

بدالت احل�ضور
 12.000ريال �سعودي
 141.500ريال �سعودي
 153.500ريال �سعودي

امل�صدر :ال�شركة

ح�صل �أع�ضاء الإدارة العليا (مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل) امل�شار �إليهم �أعاله خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م على مبلغ
�إجمايل وقدره  4.927.587ريال �سعودي ،مق�سم كالتايل:
رواتب 3.212.748 :ريال �سعودي
بدالت 1.714.839 :ريال �سعودي
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد �أي عقود �أو ترتيبات �سارية ااملفعول �أو مزمع ابرامها عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار يكون فيها للرئي�س التنفيذي �أو
جتر ال�شركة �أي ترتيبات
للمدير املايل �أو لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لأي قريب من ه�ؤالء املذكورين م�صلحة جوهرية ،و تكون مهمة لأعمال ال�شركة .ومل ِ
ومل تربم �أية اتفاقيات تنازل مبوجبها �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا �أو �أي من امل�ساهمني عن حقوقهم با�ستالم الأرباح التي
توزعها ال�شركة.
ومل ت�سجل ال�شركة خالل عام 2009م �أية عقوبات �أو جزاءات �أو قيود من قبل هيئة ال�سوق املالية �أو �أية جهة تنظيمية �أخرى با�ستثناء عقوبة مببلغ 10.000
ريال ُو ِّقعت على ال�شركة ب�سبب ت�أخرها يف تقدمي قوائمها املالية الأوىل املتعلقة بالعام 2007م �إىل الهيئة.

� 5 .5إقرار من �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه با�ستثناء ما ورد يف ميزانية ال�شركة والإي�ضاحات املرفقة بها ،ف�إن لي�س على ال�شركة �أي قرو�ض� ،أو ديون� ،أو ت�سهيالت جاري
مدين� ،أو �أي خ�صوم حتت يد املطالبة� ،أو ائتمان قبول� ،أو التزامات �شراء ت�أجريي.
كما يقر الرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة واملدير املايل و�سكرتري ال�شركة بالتايل:
ب�أن املعلومات املالية املو�ضحة يف هذه الن�شرة قد مت ا�ستخراجها من القوائم املالية لل�شركة دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أن القوائم
املالية قد مت �إعدادها وفقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية.
�أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم كما مل يخ�ضعوا لإجراءات الإفال�س يف �أي وقت من الأوقات.
�أنه با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه ال يوجد لهم �أو لأي من �أقاربهم وقت تقدمي ن�شرة الإ�صدار �أية م�صلحة جوهرية
�أو �أي عقد �أو اتفاق قائم �أو مقرتح �أو متوقع ذي �أهمية لعمل ال�شركة �أو �أية م�صالح يف �أ�سهم ال�شركة.
ب�أنه ال توجد �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي تعوي�ض غري نقدي منحتها ال�شركة� ،أو �أي ع�ضو يف جمموعتها خالل ال�سنتني
ال�سابقتني مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الإدراج ،تتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني� ،أو
�أع�ضاء املجل�س� ،أو القائمني بالرتويج �أو اخلرباء.
ب�أنه ال يوجد �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثريا ملحوظا على الو�ضع املايل خالل الأ�شهر الإثني ع�شر الأخرية.
قامت ال�شركة مبراجعة املتطلبات املتوقعة من التدفقات النقدية للأعمال وترى ال�شركة �أنه �سيكون لديها ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة اثني ع�شر
�شهرا تلي مبا�شرة تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.
�أنه لي�ست لهم �أية �صالحيات �أو حقوق جتيز لهم حق االقرتا�ض من ال�شركة.
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كما ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أية �أدوات دين �أو قرو�ض لأجل بتاريخ هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون كذلك ب�أن ال�شركة ال يوجد
لها �أي �أ�صول �أو �أية �شركة تابعة لها م�شمولة بحق اخليار.
و�أنه ال يحق لهم الت�صويت على �أية مكاف�آت متنح لهم� ،أو على عقد �أو اقرتاح تكون لهم فيه م�صلحة جوهرية.
بااللتزام التام ب�أحكام املادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات وب�أحكام املادة  18من نظام حوكمة ال�شركات.

 5 .6حوكمة ال�شركات

تلتزم ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وتعترب �أن �إتباع مبادئ ومتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات يعترب حا�سم ًا لنجاح
�أعمالها ،ويقت�ضي ذلك تطبيق �إطار وا�ضح من ال�شفافية والإف�صاح الذي ترى ال�شركة �أنه ي�أتي انعكا�س ًا اللتزامها بالقواعد املن�صو�ص عليها �أدناه:

 5 .6 .1جمل�س الإدارة
يتكون جمل�س الإدارة من نخبة من الأع�ضاء امل�ؤهلني واخلبريين الذين يجمعون ما بني اخلربات الدولية واملحلية لنطاق وا�سع من اخلدمات املالية� .سوف
تت�أكد ال�شركة من الإلتزام بالئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بعدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني ،وذلك عند �أول جمعية عامة يتم انعقادها بعد اكتمال
عملية الطرح .ويتعني على املجل�س االجتماع �أربع مرات كحد �أدنى �سنوي ًا.

 5 .6 .2اجلمعية العامة للم�ساهمني

ت�سعى ال�شركة �إىل �إبقاء امل�ساهمني على اطالع بامل�ستجدات الرئي�سية �أثناء انعقاد اجلمعيات العامة للم�ساهمني ،وتوفر لهم التقارير املالية الدورية وفق ًا
لإر�شادات م�ؤ�س�سة النقد ومتطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

 5 .6 .3الإف�صاح عن البيانات املالية واملعلومات الأخرى
ي�سعى املجل�س �إىل تقدمي للم�ساهمني ملحة عامة دقيقة ومتوازنة عن الأداء املايل لل�شركة ،كما يتم توزيع البيانات املالية ب�شكل ربع �سنوي على �أع�ضاء املجل�س
قبل ن�شرها ،ويتم مناق�شة تلك القوائم يف كل اجتماع من اجتماعات جمل�س الإدارة.

 5 .6 .4اللجنة التنفيذية
تكون اللجنة التنفيذية م�سئولة عن تقدمي تو�صياتها ملجل�س الإدارة يف امل�سائل املختلفة مبا يف ذلك �إ�سرتاتيجية ال�شركة وخطط العمل .وتهدف هذه اللجنة
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل الإ�شراف على الأعمال اليومية لل�شركة وتقدمي الدعم والتوجيه للرئي�س التنفيذي.
ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ع�ضوان على الأقل (�شخ�صي ًا �أو بالإنابة) .وت�صدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع ويف حالة
اخلالف ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات ثالث �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني.
تعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت لآخر كلما ر�أى رئي�سها �ضرورة عقدها على �أن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا ،و ُيعقد االجتماع يف �أي وقت �إذا طلب
ذلك اثنان من الأع�ضاء على الأقل (�شخ�صيا �أو بالإنابة).
فيما يلي �صالحيات وم�سئوليات اللجنة التنفيذية:
متثيل جمل�س الإدارة يف �إدارة الأعمال اليومية
الإ�شراف على تنظيم اجتماعات املجل�س
تنفيذ قرارات املجل�س بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي و�إدارة ال�شركة
اقرتاح وحتديد �أهداف و�إ�سرتاتيجية املجل�س
القيام والإ�شراف على �سري العمليات وتطور �أعمال امل�شاريع.
تتكون اللجنة التنفيذية من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
جدول (� :)31أع�ضاء اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية
هوج جورج دي روكيت بوي�سن
جان ماريون
عبدالرحمن �أمني جاوه
هاينز دولربغ
�أنطوان جان عي�سى

رئي�س اللجنة
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو
ع�ضو (الرئي�س التنفيذي)

امل�صدر :ال�شركة
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 5 .6 .5جلنة املراجعة
تكون جلنة املراجعة م�سئولة عن ت�صريف مهام املجل�س املتعلقة بالإ�شراف على التقارير املالية لدى ال�شركة وتقييم كفاية عمليات املراجعة الداخلية
واخلارجية .كما تقوم جلنة املراجعة بفح�ص وظائف �إدارة املخاطر وتقييم عمليات ال�شركة املتعلقة باملخاطر وبيئة الرقابة.
وتتكون جلنة املراجعة من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:
جدول (� :)32أع�ضاء جلنة املراجعة
جلنة املراجعة
هوج دي روكيت بوي�سن
ريا�ض ال�شارخ
عبدالعزيز عثمان

ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة
ع�ضو
ع�ضو
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يكون �أع�ضاء جلنة املراجعة الثالثة من الأع�ضاء غري التنفيذيني وواحد منهم فقط من �أع�ضاء املجل�س .وقد اجتمعت جلنة املراجعة يف يناير 2009م
العتماد قوائم ال�شركة املالية للربع الرابع من عام 2008م ،كما اجتمعت يف فرباير 2009م لدرا�سة القوائم املالية لل�سنة املالية الأوىل لل�شركة .وتكون جلنة
املراجعة م�سئولة كذلك عن الإ�شراف على العمليات املتعلقة بتحديد و�إدارة ومراقبة و�إعداد تقارير خف�ض الن�شاط ،واملخاطر املالية والت�شغيلية التي تواجه
ال�شركة يف جمال ا�سرتاتيجياتها و�إ�ستثماراتها ومطلوباتها و�سيا�ساتها ومالءتها ومنتجاتها وخدماتها .ويتعني على هذه اللجنة االجتماع �أربع مرات �سنوي ًا
على الأقل.

 5 .6 .6جلنة الإ�ستثمار

تكون جلنة الإ�ستثمار م�سئولة عن �إعداد ،ومراجعة ،واعتماد ال�سيا�سة الإ�ستثمارية لل�شركة وحتديد الإ�سرتاتيجية الإ�ستثمارية وفق ًا لل�سيا�سة الإ�ستثمارية
املعتمدة من املجل�س واملبلغ عنها مل�ؤ�س�سة النقد.
تتكون جلنة الإ�ستثمار من ثالث �أع�ضاء يحق لهم الت�صويت على قراراتها �إ�ضافة �إىل املدير املايل لل�شركة الذي ال يحق له الت�صويت على قرارات اللجنة:
جدول (� :)33أع�ضاء جلنة الإ�ستثمار
جلنة الإ�ستثمار
�أنطوان جان عي�سى (الرئي�س التنفيذي)
هوج دي روكيت بوي�سن
عبدالرحمن �أمني جاوه
�أمين علوان حجازي (املدير املايل)

ع�ضو يحق له الت�صويت
ع�ضو يحق له الت�صويت
ع�ضو يحق له الت�صويت
ع�ضو ال يحق له الت�صويت
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 5 .6 .7جلنة الرت�شيح واملكاف�آت
فيما يلي املهام وامل�سئوليات الرئي�سية للجنة الرت�شيح واملكاف�آت:
التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح لدى �أع�ضاء املجل�س
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني
واعتماد وتقييم خطط و�سيا�سات وبرامج التعوي�ضات لدى ال�شركة.
تتكون جلنة الرت�شيح واملكاف�آت من الأع�ضاء التاليني:
جدول (� :)34أع�ضاء جلنة الرت�شيح واملكاف�آت
جلنة الرت�شيح واملكاف�آت
هاينز دولربغ
جان ماريون �أو عبدالرحمن �أمني جاوة (بالتناوب)
�سمري حممد احلميدي
امل�صدر :ال�شركة
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غري تنفيذي
غري تنفيذي
م�ستقل

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

 5 .6 .8اللجنة ال�شرعية
يوجد لدى ال�شركة جلنة �شرعية م�ستقلة العتماد منتجات الت�أمني التعاوين والتكافل.
تتكون اللجنة ال�شرعية لدى ال�شركة مما يلي:
جدول (� :)35أع�ضاء اللجنة ال�شرعية
اللجنة ال�شرعية
ال�شيخ عبداهلل املنيع
الدكتور .عبدال�ستار �أبو غده
الدكتور .حممد القري

رئي�س اللجنة ال�شرعية
ع�ضو اللجنة ال�شرعية
ع�ضو اللجنة ال�شرعية
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تبلغ مدة الع�ضوية يف اللجنة ال�شرعية �أربع �سنوات هجرية من تاريخ �أول اجتماع يعقده الأع�ضاء .وتعقد اللجنة عادة �أربعة اجتماعات يف ال�سنة ،ولها �أن
تقرر مبح�ض اختيارها املطلق زيادة �أو خف�ض عدد اجتماعاتها .وتهدف هذه اللجنة ب�شكل رئي�سي �إىل مراجعة املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة من
منطلق الإلتزام ب�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ،وكذلك مراجعة االتفاقيات التي تربمها ال�شركة مع الغري.
وقد اعتمدت اللجنة ال�شرعية منتجات التكافل لدى ال�شركة وهي تكافل الغد (تقاعد) ،وتكافل الأجنال (تعليم).

� 5 .7صالحيات رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي و�أع�ضاء جمل�س الإدارة
 5 .7 .1رئي�س جمل�س الإدارة
منح �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال�سلطات وال�صالحيات التالية لرئي�س املجل�س مبوجب الوكالة رقم  39970وتاريخ 1429/4/23هـ :متثيل ال�شركة �أمام كافة
اجلهات املخت�صة و�أمام الغري ومتثيل ال�شركة �أمام كافة اجلهات الق�ضائية وهيئة ح�سم املنازعات التجارية وديوان املظامل واللجان امل�صرفية ومكاتب العمل
أمر يتعلق بال�شركة �أو مطالبة �أو دعوى ترفعها ال�شركة منها �أو �ضدها ويف تقدمي
والعمال ودوائر ال�شرطة وكافة الدوائر واجلهات احلكومية الأخرى يف �أي � ٍ
الإنهاء والأوراق والإطالع على امللفات و�إبداء دفاع ال�شركة ووجهة نظرها وا�ستالم القرارات والأحكام وطلب تنفيذها وقب�ض ما يح�صل من التنفيذ وطلب
متييز القرارات والأحكام والطعن فيها ويف �إبراء ذمة مديني ال�شركة وقبول ال�صلح والتنازل على كل �أو بع�ض حقوق ال�شركة ح�سب ما تقت�ضيه امل�صلحة
وقبول الرهن نياب ًة عن ال�شركة والتوقيع على ال�صكوك وفك الرهن املرتتبة ل�صالح ال�شركة عند حت�صيل حقوق ال�شركة ويف ا�ستالم �صور ال�صكوك والتوقيع
با�ستالم وتوقيع الطلبات املتعلقة برتتيب الرهن وفكها و�إجراء ما يتطلب ذلك من معامالت �أمام كتابة العدل ويف املحاكم �أو �أي جهة �أو دائرة حكومية �أخرى
وله حق البيع وال�شراء والإفراغ والتنازل بثمن �أو بدون ثمن وقبوله نياب ًة عن ال�شركة وت�سجيل ذلك لدى كتابات العدل ويف املحاكم ولدى اجلهات الر�سمية
املخت�صة وت�سجيل م�ساهمات ال�شركة بال�شركات الأخرى �أو حيازة �أ�سهم منها �أو بيعها لدى اجلهات ال�شرعية والر�سمية وت�سجيل العالمات التجارية الفارقة
وا�ستخدامها واحل�صول عليها ويف عموم ما تقت�ضيه �أعمال ال�شركة �أو م�صلحتها والتوقيع على عقود ت�أ�سي�س ال�شركات ومالحق التعديل وت�سجيلها لدى
الدوائر احلكومية املخت�صة نياب ًة عن ال�شركة و�إخراج ال�سجالت التجارية لها والتوقيع عليها والت�أ�شري على ما يطر�أ من تغيريات وتعديالت والتوقيع بالغرفة
التجارية ال�صناعية وله �صالحية منح التوقيع لدى الغرفة التجارية ال�صناعية و�إلغائه وتوكيل الغري والتوقيع على كافة الأوراق وامل�ستندات الالزمة.

 5 .7 .2الرئي�س التنفيذي
فيما يلي املهام والوظائف الرئي�سية للرئي�س التنفيذي:
الإدارة العامة لل�شركة.
توقيع وثائق الت�أمني التي ال تزيد عن حد معني (�ضعف حدود عمليات �إعادة الت�أمني) .يف حالة وثائق الت�أمني التي تزيد عن حد معني ،ف�إن على
الرئي�س التنفيذي التوقيع عليها باال�شرتاك مع �أي من نائبيه (املدير العام ،املدير املايل).
توقيع ال�شيكات التي ال تزيد عن  400.000ريال �سعودي ،وباال�شرتاك مع �أي من نائبيه يف حالة جتاوز هذا املبلغ على �أن يكون املبلغ �أقل من
 1.500.000ريال ،وباال�شرتاك مع �أحد �أع�ضاء اللجنة التنفيذية عندما تزيد قيمة ال�شيك عن 1.500.000ريال.
التوقيع مبفرده ،ودون حدود ،على عمليات التحويل بني ح�سابات ال�شركة البنكية (مبا يف ذلك فتح و�إقفال احل�سابات البنكية للعمليات و�أية
عملية تتعلق بالبنك).
�إدارة العمليات املالية والإ�ستثمارية التي ال تزيد قيمتها عن  1.000.000ريال �سعودي ،وباال�شرتاك مع �أحد نائبيه �إذا كان املبلغ لغاية
 2.000.000ريال.
تنفيذ قرارات املجل�س واللجنة التنفيذية.
تفوي�ض �أي من �صالحياته لأي من املوظفني الآخرين يف ال�شركة �ضمن احلدود التي ي�ضعها املجل�س �أو اللجنة التنفيذية.
التوقيع مبفرده على كافة الوثائق والأوراق املتعلقة بالأمور الإدارية والق�ضائية.
التوقيع دون حدود على جميع عقود الت�أمني التي تربمها ال�شركة ،وتفوي�ض �صالحياته ملن يرى من موظفي ال�شركة �شريطة املوافقة امل�سبقة من
املجل�س �أو اللجنة التنفيذية.
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� 5 .7 .3أع�ضاء املجل�س
فيما يلي املهام والوظائف الرئي�سية لأع�ضاء جمل�س الإدارة:
الفهم الوا�ضح لو�ضع ال�شركة وظروفها
املتابعة امل�ستمرة لكافة التطورات وامل�ستجدات التي حتدث يف قطاع الت�أمني وتهم ال�شركة
مراقبة ال�شركات املناف�سة والإملام بتطورات ال�سوق
الت�أكد من انتهاج وتطبيق اخلطط الإ�سرتاتيجية ال�سليمة
توفري املوارد الالزمة لتطبيق خطط ال�شركة
توفري امل�ساندة الالزمة للإدارة عند وجود �أية م�شاكل �أو ت�أخري يف العمل.

 .6ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
� 6 .1صايف املتح�صالت
يقدر �إجمايل متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولية  125.000.000ريال �سعودي� ،سيدفع منها  8.500.000كم�صاريف للإ�صدار والتي ت�شمل �أتعاب
امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شار القانوين ،وحما�سبي التقارير ،وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وم�صاريف الت�سويق ،وم�صاريف
الطباعة والتوزيع ،وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الإ�صدار.
و�سيبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف الإ�صدار  116.500.000ريال �سعودي ،و�سوف ي�ستخدم لتحقيق احلد الأدنى ملتطلبات املالءة
املالية ولتمويل خطط تو�سع ال�شركة من خالل اال�ستفادة من الفر�ص املختلفة التي يقدمها قطاع الت�أمني املحلي ولأغرا�ض ال�شركة العامة .ولن يح�صل
امل�ساهمون على �أي متح�صالت نا�شئة عن االكتتاب.

 6 .2ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

تزاول �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية �أعمالها وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ولوائحه التنفيذية .وهناك عدة مواد تخ�ص
مبتطلبات ر�أ�س املال فيما يتعلق بت�أ�سي�س و�إدارة �شركات الت�أمني كما يلي:
تن�ص الفقرة الثالثة من املادة  3من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين على �أال يقل ر�أ�س املال املدفوع ل�شركة تزاول ن�شاط الت�أمني عن
 100مليون ريال �سعودي ،و�أنه ال يجوز تعديل ر�أ�س املال �إال مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وطبقا لنظام ال�شركات.
تن�ص املادة  66واملادة  67من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين على �أن حتتفظ �شركة الت�أمني مب�ستوى ر�أ�س مالها،
وعلى �أن حتتفظ بهام�ش مالءة مالئم ،على التوايل.
تن�ص املادة  48من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات التامني التعاوين انه ال يجوز �أن تزيد اكتتابات ال�شركة على ع�شرة �أ�ضعاف
جمموع ر�أ�سمالها املدفوع واحتياطياتها �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من امل�ؤ�س�سة.
وتنوي ال�شركة ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب متا�شي ًا مع املواد املذكورة �أعاله ،كما تنوي دعم منو الأعمال وتطوير منتجات الت�أمني .ومنذ
ت�أ�سي�سها يف �شهر يوليو 2007م ،ظلت ال�شركة تعمل بنطاق وا�سع مع املنتجات وقاعدة كبرية من العمالء ،حيث ب�إمكانها ان ت�ستفيد من و�ضعها
احلايل لزيادة �أعمالها خالل ال�سنوات القادمة من �أجل حتقيق متطلبات هام�ش املالءة املالية املن�صو�ص عنها يف الالئحة التنفيذية واملطلوبة
�أي�ضا لتحقيق خطط ال�شركة التو�سعية كما يلي:
� -)1سوف يتم ا�ستخدام مبلغ 10.000.000ريال �سعودي لتطوير ومنو منتجات الت�أمني احلالية وتقدمي وتطوير منتجات ت�أمني جديدة من خالل
�إ�ضافة املزيد من املنتجات املختلفة �إىل نطاق منتجاتها وخدماتها احلالية ،يف جماالت الت�أمني املتعلقة باحلماية واالدخار وجماالت الت�أمني
الأخرى املدرجة �ضمن �أن�شطة الت�أمني التعاوين .و�ست�ضاف تلك املنتجات �إىل ن�شاطات الت�أمني ال�صحي التي بد�أ تقدميها يف وقت مت�أخر من
العام املا�ضي.
� -)2سوف يتم ا�ستخدام باقي املتح�صالت والبالغة  115.000.000ريال �سعودي لالحتفاظ بهام�ش املالءة املطلوب والإحتياطي النظامي
املطلوب وفقا للمادة  48واملادة  66واملادة  67من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،وذلك بح�سب ما �سوف تتطلبه
خطط ال�شركة التو�سعية لقاعدة ر�أ�س املال لدعم النمو.
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ويو�ضح اجلدول ( )36كيفية ا�ستخدام املبالغ املطلوبة:
ملخ�ص خطة تطوير ال�شركة (مليون ريال �سعودي)
تطوير و منو منتجات الت�أمينات العامة
تطوير و منو منتجات احلماية و الإدخار
الإجمايل
زيادة الأق�ساط
املالءة املالية املطلوبة
حقوق امل�ساهمني قبل زيادة ر�أ�س املال
زيادة ر�أ�س املال الالزمة لتغطية املالءة املالية املطلوبة
زيادة ر�أ�س املال
حقوق امل�ساهمني بعد زيادة ر�أ�س املال

2009
250
159
409
331
48
41
()7
100
141

2010
344
261
605
196
72
26
()46

2011
461
388
849
244
101
25
()76

2012
596
528
1.124
275
135
41
()94

2013
743
675
1.418
294
186
71
()115

126

125

141

171
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تطوير ومنو منتجات الت�أمني احلالية و تقدمي منتجات ت�أمني جديدة

�سوف يتم ا�ستخدام مبلغ 10.000.000ريال �سعودي لتطوير ومنو منتجات الت�أمني احلالية وتقدمي وتطوير منتجات ت�أمني جديدة ،وذلك بالرتويج ملنتجاتها
بحمالت �إعالنية كالدعاية لرت�سيخ العالمة التجارية للمنتجات واحلمالت التثقيفية لتوعية امل�ستهلك وغريها من الأن�شطة الت�سويقية وذلك لزيادة وعي
امل�ستهلكني مبنتجاتها وتر�سيخ الإ�سم التجاري لل�شركة يف ال�سوق .لدى ال�شركة يف الوقت احلايل منتجني جديدين قد قامت بتقدميهما �إىل م�ؤ�س�سة النقد
من اجل املوافقة عليها (راجع ق�سم «نظرة على املنتجات امل�ستقبلية»)وهي كما يلي:
ت�أمني التقاعد اجلماعي
الت�أمني ال�شامل للمنازل

تو�سعة قاعدة ر�أ�س املال لدعم النمو

تنوي ال�شركة زيادة ر�أ�سمالها من  100.000.000ريال �سعودي اىل  200.000.000ريال �سعودي لدعم منو منتجاتها احلالية وتقدمي منتجات جديدة.
ووفقا للمادة  48من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والتي تن�ص على �أن يكون احلد الأق�صى لإجمايل اال�شرتاكات املكتتبة ع�شرة
�أ�ضعاف ر�أ�سمالها املدفوع واحتياطاتها ،ف�إن زيادة ر�أ�س املال �ستمكن ال�شركة من االكتتاب حتى قيمة  1.250.000.000ريال �سعودي من الأعمال.

الإحتفاظ بهام�ش املالءة املطلوب والإحتياطي النظامي

يعرب هام�ش املالءة عن م�ستوى ال�صحة املالية ل�شركة تعمل يف جمال الت�أمني .وتفر�ض املادة  66واملادة  67من الالئحة التنفيذية على �شركات الت�أمني
االحتفاظ بحد �أدنى من هام�ش املالءة املطلوب والوديعة النظامية لإدارة العمليات الت�شغيلية والوفاء مبتطلبات اخلطط التو�سعية امل�ستقبلية� .إ�ضافة اىل
ذلك ،تفر�ض املادة  58من الالئحة التنفيذية على �شركات الت�أمني االحتفاظ بوديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد تبلغ ن�سبة  %10من ر�أ�س املال املدفوع.

 .7مناق�شة الإدارة وحتليلها للمركز املايل ونتائج العمليات
�إن التحليل التايل املتعلق بالنتائج املالية لل�شركة قد مت ا�ستخراجه وينبغي �أن تُقر�أ باالقرتان مع بيانات ال�شركة املالية املدققة كما يف  31دي�سمرب2008م
وغري املراجعة كما يف 31دي�سمرب 2009م والتي عملت م ًعا على التدقيق فيها كل من «�إرن�ست �آند يونغ» و»كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان» بالن�سبة �إىل
البيانات ال�صادرة يف  31دي�سمرب 2008م والتي راجعتها م ًعا كل من «كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان» و«الب�سام حما�سبون قانونيون وم�ست�شارون» بالن�سبة
�إىل البيانات ال�صادرة يف  31دي�سمرب 2009م( .)7ويغطي البيان ال�صادر يف  31دي�سمرب 2008م فرتة � 18شه ًرا ما بني يوليو 2007م ودي�سمرب 2008م فيما
يغطي البيان ال�صادر يف  31دي�سمرب 2009م � 12شهرا من عام 2009م.

 7 .1مراجعة احل�سابات
عينت ال�شركة كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان والب�سام كمحا�سبني قانونيني ومراجعي ح�سابات ال�شركة.
 )7نود لفت الإنتباه اىل ان هذه القوائم املالية الأولية املوجزة اعدت طبقا ملعايري املحا�سبة الدويل (« )34التقارير املالية ( )IAS34ولي�ست طبقا ملعايري التقارير املالية الأولية ال�صادرة من قبل الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
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 7 .2التزامات التقارير
تخ�ضع ال�شركة اللتزامات الإف�صاح ومتطلبات التقارير املالية الدورية ذات العالقة والتي ورد الن�ص عليها يف نظام ال�سوق املالية .و�ستقوم ال�شركة بتزويد
هيئة ال�سوق املالية بالقوائم املالية الدورية وفق ًا لنظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية.

 7 .3ملحة عامة
�إن ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010235601
بتاريخ  26جمادي الثاين 1428هـ (املوافق  12يوليو 2007م) .تزاول ال�شركة �أعمالها من خالل ت�سعة فروع منت�شرة يف اململكة العربية ال�سعودية ،ويبلغ عدد
موظفيها  320موظف ًا كما يف  31دي�سمرب 2009م� .إن عنوان املكتب امل�سجل لل�شركة هو :مبنى ال�صفوة التجاري� ،ص ب ،3540 :الريا�ض  ،11481اململكة
العربية ال�سعودية.
تتمثل �أهداف ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية
يف  9رجب 1428هـ (املوافق  23يوليو 2007م).
ويتم �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .هذا مع العلم �أنه لي�س لل�شركة �أي ن�شاط جتاري خارج اململكة العربية
ال�سعودية.

� 7 .4أ�س�س الإعداد
�أ�س�س القيا�س
تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�س الإ�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.

بيان الإلتزام
مت �إعداد القوائم املالية لل�شركة وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية متما�شيا مع اخلطاب ال�صادر عن هيئة ال�سوق املالية بتاريخ � 27أغ�سط�س
2008م والذي ي�سمح بن�شر القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية.
يتطلب النظام الأ�سا�سي لل�شركة حفظ دفاتر ح�سابية منف�صلة لكل من ح�سابات عمليات الت�أمني وح�سابات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�صاريف
اخلا�صة بكل ن�شاط يف الدفاتر احل�سابية اخلا�صة بذلك الن�شاط .ويتم توزيع امل�صاريف املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل الإدارة و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة.
تتم مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،ويدرج ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�شركة النية
لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج
عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني �إال �إذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به من قبل املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �أو مت الإف�صاح عنها ب�صورة
خا�صة يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة.

العملة الرئي�سية
يعترب الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية لل�شركة .مت تقريب املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية لأقرب �ألف ريال �سعودي ،ما مل يرد خالف ذلك.

 7 .5ملخ�ص ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية
نورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

املعايري والتف�سريات اجلديدة ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول بعد
لقد �صدر عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعايري والتف�سريات التالية والتي ال يعترب �إتباعها �إلزامي ًا ب�ش�أن هذه القوائم املالية بعد:
املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  – 8القطاعات الت�شغيلية
معيار املحا�سبة الدويل رقم (1املعدل) – عر�ض القوائم املالية
معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 32عر�ض الأدوات املالية ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  –1عر�ض القوائم املالية– الأدوات املالية حتت الطلب
والإلتزامات الناجتة عند الت�صفية.
ال يتوقع ب�أن ينتج عن تطبيق املعايري �أعاله ،عند �سريانها� ،أي �أثر جوهري على القوائم املالية ،لكنه �سي�ؤدي �إىل تعديل طريقة عر�ض القوائم املالية.
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النقدية و�شبه النقدية

لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد بالبنوك.

العمالت الأجنبية

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت �إجراء املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات
املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني �أو
قائمة عمليات امل�ساهمني.

�إثبات الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
ترحل �أق�ساط الت�أمني �إىل الدخل ب�شكل ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني التي تخ�صها .يدرج التغري يف خم�ص�صات �أق�ساط الت�أمني غري
املكت�سبة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني على مدى فرتة املخاطر� .إن �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة متثل تلك الأجزاء من الأق�ساط املكتتبة يف �سنة ما
وتتعلق بفرتة املخاطر ملا بعد تاريخ قائمة املركز املايل .يتم ت�أجيل اجلزء غري املتعلق بالفرتات الالحقة كمخ�ص�ص �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة.
�أق�ساط �إعادة الت�أمني
تتكون �أق�ساط �إعادة الت�أمني املكتتبة من �إجمايل الأق�ساط امل�ستحقة عن كامل التغطية املن�صو�ص عليها يف العقود ،ويتم �إثباتها بتاريخ بدء وثيقة
الت�أمني .ت�شتمل الأق�ساط على �أية ت�سويات ناجتة خالل الفرتة املحا�سبية ب�ش�أن اتفاقيات �إعادة الت�أمني التي ن�ش�أت خالل الفرتات املحا�سبية
ال�سابقة.

دخل الأتعاب والعموالت

يحمل على حاملي وثائق الت�أمني خدمات �إدارة وثائق الت�أمني ،والإلغاءات و�أتعاب العقود الأخرى .يتم �إثبات هذه الأتعاب ك�إيرادات على مدى الفرتة التي
تقدم فيها اخلدمات املعنية .و�إذا كانت الأتعاب تتعلق بخدمات تقدم يف فرتات م�ستقبلية ،ف�إنه يتم ت�أجيلها و�إثباتها على مدى الفرتات امل�ستقبلية .يتم �إثبات
دخل الفوائد على �أ�سا�س العائد الفعلي بعد الأخذ بعني االعتبار �أ�صل املبلغ ومعدل العمولة.

الربامج التحفيزية املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقداً

بالن�سبة للربامج التحفيزية املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقد ًا ،تقوم ال�شركة بقيا�س اخلدمات امل�شرتاة والإلتزامات املتكبدة بالقيمة العادلة
لاللتزام .وحلني �سداد الإلتزام ،تقوم ال�شركة ب�إعادة قيا�س القيمة العادلة لاللتزام بتاريخ �إعداد كل مركز مايل .و فى تاريخ ال�سداد ،يتم �إدراج التغريات
يف القيمة العادلة يف قائمة عمليات امل�ساهمني.

املطالبات

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إىل حاملي وثائق الت�أمني ،وجهات �أخرى ،ومن اجلهات ذات العالقة ،بعد خ�صم اخلردة واال�سرتداد ،وحتمل على
عمليات الت�أمني عند تكبدها .ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمبالغ امل�ستحقة املتعلقة باملطالبات املبلغ والغري مبلغ
عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
تقوم ال�شركة عاد ًة بتقدير املطالبات على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة .وتقوم �شركات ت�سوية خ�سائر م�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،جتنب خم�ص�صات ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربتها ال�سابقة ،لقاء املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل .يدرج الفرق بني
املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف ح�ساب الت�أمني لتلك الفرتة.

تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة

يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف املبا�شرة الأخرى املتعلقة باحل�صول على عقود جديدة �أو �إ�صدار عقود الت�أمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة
للإ�سرتداد من الأق�ساط امل�ستقبلية .يتم �إثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .وبعد الإثبات الأويل لها ،يتم �إطفاء هذه التكاليف
بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الأق�ساط امل�ستقبلية املتوقعة .يقيد الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني .يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي
�أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي ت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات
املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من واقع �إنخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل مركز مايل مرة واحدة �أو �أكرث،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا
الإنخفا�ض .ويف احلاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني .كما
ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء اختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
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القيمة العادلة

بالن�سبة للإ�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق النظامية ،حتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق .حتدد القيمة العادلة للبنود غري املتداولة
املرتبطة بعمولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام معدالت العموالت للبنود والتي لديها نف�س ال�شروط وخ�صائ�ص املخاطر .بالن�سبة
للإ�ستثمارات غري املتداولة ،حتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية لإ�ستثمار م�شابه �أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة املتوقعة.

�إعادة الت�أمني

تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إعادة �إ�سناد خماطر الت�أمني ب�ش�أن كافة ن�شاطاتها .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة من
�شركات �إعادة الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة لال�سرتداد ب�صورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية وطبق ًا التفاقية �إعادة
الت�أمني.

يتم �إجراء مراجعة لالنخفا�ض يف القيمة بتاريخ �إعداد القوائم املالية مرة واحدة �أو �أكرث عند وجود خ�سائرمن جراء �إنخفا�ض يف القيمة خالل الفرتة.
يحدث الإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة مبوجب �شروط العقد ،و�إمكانية قيا�س �أثر
املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق به .يتم �إثبات اخل�سائر يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني.
�إن ترتيبات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حاملي وثائق الت�أمني .يتم �إثبات الأق�ساط واملطالبات املتعلقة بعمليات �إعادة الت�أمني
التي تعهدت بها ال�شركة ك�إيرادات �أو م�صروف بنف�س الطريقة وك�أن عمليات �إعادة الت�أمني تعترب ن�شاط ًا مبا�شر ًا بعد الأخذ االعتبار ت�صنيف املنتج املعاد
الت�أمني عليه.
متثل مطلوبات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة �إىل �شركات �إعادة الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك ملتعلقة ب�إتفاقيات �إعادة الت�أمني
املعينة .يتم �إظهار الأق�ساط واملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل لكل من �إعادة الت�أمني امل�سندة التي مت التعهد بها .يتم التوقف عن �إثبات موجودات ومطلوبات
عمليات �إعادة الت�أمني عند ا�ستنفاذ كافة احلقوق التعاقدية �أو �إنهائها �أو عند حتويل العقد �إىل طرف �آخر.

الإ�ستثمارات

يتم ،يف الأ�صل� ،إثبات كافة الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة �شاملة م�صاريف ال�شراء املتعلقة .تطف�أ العالوات على �أ�سا�س العائد الفعلي ،وترحل �إىل قائمة نتائج
عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني .وبعد الإثبات الأويل لفئات الإ�ستثمار املختلفة ،حتدد قيمتها يف نهاية ال�سنة الالحقة وفق ًا ملا يلي:
 -1الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
ت�صنف الإ�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها ولها تاريخ ا�ستحقاق حمدد والتي ت�ستطيع ال�شركة ولديها النية الإيجابية واملقدرة
على �إقتنائها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها كـ «�إ�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ اال�ستحقاق» .يتم قيا�س هذه الإ�ستثمارات بعد �إقتنائها بالتكلفة املطف�أة
با�ستخدام طريقة العائد الفعلي ناق�ص ًا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة .حت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني االعتبار اخل�صم �أو العالوة
عند ال�شراء .تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن هذه الإ�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني عند �إنتفاء �أ�سباب �إثبات تلك الإ�ستثمارات
�أو �إنخفا�ض قيمتها.
 -2الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
تقا�س الإ�ستثمارات امل�صنفة كـ «�إ�ستثمارات متاحة للبيع» بعد اقتنائها بالقيمة العادلة .الإ�ستثمارات املتاحة للبيع هي الإ�ستثمارات التي ال يتم
اقتنا�ؤها حتى تاريخ اال�ستحقاق .بالن�سبة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع ،تدرج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شر ًة
يف قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني حلني بيعها �أو حت�صيلها �أو ا�ستبعادها �أو �إنخفا�ض قيمتها ،وعندئذٍ يتم �إثبات الربح واخل�سارة املرتاكمة
املثبتة �سابق ًا �ضمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة عمليات امل�ساهمني للفرتة .ت�سجل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع والتي ال ميكن تغطية قيمتها العادلة
ب�شكل موثوق به بالتكلفة املطف�أة.

�أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة

يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة
القيمة الدفرتية لأق�ساط الت�أمني امل�ستحقة للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية
ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني .يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة عند الوفاء
مبعايري التوقف عن �إثباتها.

االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها

يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية.
ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إدراج خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني .يحدد الإنخفا�ض يف
القيمة على النحو التايل:
بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.
بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية
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املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل
العمولة الفعلي الأ�صلي.

التوقف عن �إثبات الأدوات املالية

يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم ذلك عاد ًة عند بيعها� ،أو عند انتقال
التدفقات النقدية املتعلقة بها �إىل جهة �أخرى م�ستقلة.

مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نية لدى ال�شركة لت�سوية
املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج عمليات
الت�أمني وقائمة عمليات امل�ساهمني ما مل يكن ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به من قبل املعايري املحا�سبة �أو تف�سرياتها.

تاريخ التداول
يتم �إثبات �أو التوقف عن كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم به ال�شركة ب�شراء �أو بيع
املوجودات) .العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها
الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

املعدات والأثاث املكتبي

يتم ا�ستهالك و�إطفاء تكلفة املعدات والأثاث املكتبي بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات وكما يلي:
�أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية � 4سنوات
� 4سنوات
ال�سيارات
� 7سنوات
الأثاث والرتكيبات
يتم مراجعة القيمة التقديرية املتبقية والأعمار الإنتاجية ،ومن ثم تعديلها� ،إذا لزم الأمر ،كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية
ا�سرتداد قيمتها الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد ،تخف�ض قيمة الأ�صل �إىل القيمة القابلة
لال�سرتداد.

عقود الت�أمني

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي ت�شتمل على خماطر ت�أمني هامة عند ن�ش�أة العقد �أو تلك التي يكون فيها  ،عند ن�ش�أة العقود� ،سيناريو ي�شتمل يف
جوهره التجاري على خماطر ت�أمني هامة .تعتمد �أهمية خماطر الت�أمني على كل من �إحتمال وقوع حادث للجهة امل�ؤمنة وحجم الأثر املحتمل املتعلق به .وحال
ت�صنيف العقد كـ « عقد ت�أمني « ف�إنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو �إنخف�ضت خماطر الت�أمني ب�شكل كبري خالل الفرتة.

املخ�ص�صات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود �إلتزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة و�إن تكاليف �سداد هذه الإلتزامات حمتملة وميكن
قيا�سها ب�شكل موثوق به.

اختبار كفاية املطلوبات

تقوم ال�شركة ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،ب�إجراء تقومي للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات الت�أمني با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتعاقد عليها .و�إذا ما �أظهر التقومي ب�أن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة) غري كافية على �ضوء
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ،ف�أنه يتم �إثبات كامل النق�ص يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني مبا�شر ًة ويجنب خم�ص�ص لقاء اخل�سائر ال�سارية املفعول.
ال تقوم ال�شركة بخ�صم �إلتزاماتها لقاء املطالبات غري امل�سددة لأنه يتوقع �سداد معظم هذه املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.
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عقود الإيجار

يتم �إثبات دفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية كم�صاريف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني بطريقة الق�سط الثابت
على مدى فرتة عقد الإيجار.

الزكاة و�ضريبة الدخل

يتم احت�ساب الزكاة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف �صايف حقوق امللكية �أو �صايف الدخل املعدل وفق ًا للأنظمة الزكوية يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم
احت�ساب �ضريبة الدخل على ح�صة امل�ساهمني غري ال�سعوديني يف �صايف الدخل املعدل .يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل ،ويحمل على قائمة التغريات
يف حقوق امل�ساهمني.

املعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم ببيع  /بتقدمي منتجات �أو خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم ببيع  /بتقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة
اقت�صادية معينة (قطاع جغرايف) ،وتختلف �أرباحه وخ�سائره عن �أرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى .ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل
وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها ثالثة قطاعات ت�شغيلية كما يلي:
الهند�سة والإلتزامات ،ويقوم بتغطية خماطر عمال البناء ،و�أعمال الإن�شاءات والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية وامليكانيكية،
وتوقف الآالت واملكائن ،وغريها من عمليات الت�أمني التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
احلريق ،ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
�أموال امل�ساهمني هي قطاع غري ت�شغيلي� .أن الإيرادات املكت�سبة من الإ�ستثمارات هي م�صدر الإيرادات الوحيد .يتم توزيع بع�ض امل�صاريف
الت�شغيلية املبا�شرة وغريها من امل�صاريف غري املبا�شرة على هذا القطاع ،ح�سبما هو مالئم .يتم توزيع خ�سائر �أو فائ�ض عمليات الت�أمني على
هذا القطاع ،ح�سبما هو مالئم.
منتجات الرعاية ال�صحية ،ويقوم بتقدمي الت�أمني الطبي حلملة وثائق الت�أمني.
يتم تقومي �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية.
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل الفرتة .ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة ،ف�أنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني قطاعات الأعمال ،وتتم بنف�س
�شروط التعامل مع الأطراف الأخرى� .ست�شمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني قطاعات الأعمال والتي �سيتم حذفها على م�ستوى
القوائم املالية لل�شركة .وقد مت اعتماد قطاع الأعمال فقط لأن كافة عمليات ال�شركة تتم داخل اململكة العربية.

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبق ًا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند �إنهاء /
�إنتهاء عقود عملهم .يحت�سب هذا الإلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظفني يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل .حت�سب مكاف�أة
نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتب املوظفني الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة
العربية ال�سعودية.

الأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل

يتم �إجراء التعديالت على القوائم املالية لإظهار الأحداث التي تقع بعد تاريخ قائمة املركز املايل وتاريخ املوافقة على �إ�صدار القوائم املالية� ،شريطة �إعطاء
دليل على الظروف ال�سائدة بعد تاريخ قائمة املركز املايل .يتم الإف�صاح عن الأحداث التي تدل على الظروف التي ظهرت بعد تاريخ قائمة املركز املايل
والتي ال ت�ؤدي �إىل تعديل القوائم املالية.

 7 .6التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة
والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم املالية� .إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات واالفرتا�ضات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تعديل جوهري يف
امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر الأ�سا�سية امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة.
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�إنخفا�ض الإ�ستثمارات

تقوم ال�شركة باعتبار الإ�ستثمارات املتاحة للبيع ب�أنها منخف�ضة القيمة وذلك عند وجود �إنخفا�ض جوهري �أو م�ستمر يف القيمة العادلة دون التكلفة� ،أو عند
وجود دليل مو�ضوعي على وجود مثل هذا االنخفا�ض .يتطلب التمييز بني االنخفا�ض «اجلوهري» و «امل�ستمر» �إجراء تقديرات هامة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم
ال�شركة بتقومي عوامل اخرى ت�شتمل على التغري العادي يف �أ�سعار الأ�سهم املتداولة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل خ�صم الأ�سهم غري املتداولة� ،إن
وجدت.

احتياطي عمليات الت�أمني

يعترب تقدير الإلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من
م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير الإلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات
املتكبدة وغري املبلغ عنها تقدير ًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة
املركز املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س
طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات
املتعلقة باملمتلكات .تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي.

خ�سائر الإنخفا�ض يف الذمم املدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص
ائتمان مماثلة وذلك للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها والتي
يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ي�ستمر يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة
الإنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق
ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.

تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ببيع وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ على مدى فرتة التغطية الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة
عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�أنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء �شطب
�إ�ضايف.

ت�صنيف الإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

تتبع ال�شركة الإر�شادات املذكورة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  39عند ت�صنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها
ولها تاريخ ا�ستحقاق حمدد كـ «�إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق» .وعند �إجراء هذه التقديرات والأحكام ،تقوم ال�شركة بتقومي نيتها وقدرتها على
االحتفاظ بهذه الإ�ستثمارات حتى تاريخ اال�ستحقاق.
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 7 .7امليزانية العمومية
جدول( :)37امليزانية العمومية
موجودات عمليات الت�أمني
معدات و�أثاث مكتبي
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
تكاليف اكتتاب م�ؤجلة
�إ�ستثمار
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات و�أخرى
مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
نقدية و�شبه نقدية
�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
وديعة نظامية
دفعة مقدمة على ح�ساب الإ�ستثمارات
�إ�ستثمارات
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
مبالغ م�ستحقة من جهة منت�سبة
نقدية و�شبه نقدية
�إجمايل موجودات امل�ساهمني
�إجمايل عمليات الت�أمني وموجودات امل�ساهمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
االحتياطي
مطالبات حتت الت�سوية
عموالت ت�أمني غري مكت�سبة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة
�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني
مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
زكاة م�ستحقة
�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة
�أرباح غري حمققة عن الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني ،ومطلوبات
امل�ساهمني ،وحقوق امل�ساهمني
�إجمايل عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني
امل�صدر :القوائم املالية
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كما يف 2009/12/31م

كما يف 2008/12/31م

ن�سبة التغيري

6.136.276
29.464.834
107.158.188
5.011.713
33.460.107
2.658.630
24.873.121
147.092.524
16.100.139
371.955.532

7.016.114
1.196.374
50.068.631
632.839
1.149.167
25.337.634
58.687.080
3.923.431
148.011.270

(%)13
%2363
%114
%692

10.076.025
12.021.591
168.627
15.593.759
33.602.059
71.462.061
443.417.593

10.053.040
800.000
14.164.997
144.047
9.545.361
56.621.236
91.328.681
239.339.951

1.732.560
156.155.870
33.833.742
46.027.457
1.731.863
84.328.008
18.201.848
29.944.184
371.955.532

511.271
58.374.364
1.663.071
736.891
49.304.621
7.476.863
29.944.184
148.011.270

%2668
%135
%71
%143
%0
%151

24.873.121
3.322.855
491.732
28.687.708

25.337.634
53.040
50.825
25.441.499

(%)2
%6165
%868
%13

100.000.000
()57.083.147
()142.500
42.774.353

100.000.000
()34.224.179
111.361
65.887.182

%0
%67
(%)228
(%)35

71.462.061

91.328.681

(%)22

443.417.593

239.339.951

%85

%131
(%)2
%151
%310
%151
%0.32
(%)15.13
%17.06
%63.36
(% )40.65
(%)21.75
%85.27
%239
%168
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الأ�صول

بلغ �إجمايل �أ�صول ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين كما يف دي�سمرب 2009م مبلغ ًا وقدره  443مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 239مليون ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2008م مف�صلة ح�سب التايل:
 31دي�سمرب 2008م
 31دي�سمرب 2009م
148.011
371.956
الأ�صول املتعلقة بعمليات الت�أمني
91.328
71.462
الأ�صول املتعلقة بامل�ساهمني
239.339
443.418
�إجمايل الأ�صول املتعلقة بالت�أمني وامل�ساهمني

�أ) مركز النقدية

يف  31دي�سمرب 2009م بلغت قيمة النقدية و�شبه النقدية  49.7مليون ريال �سعودي مقارنة بـ 60.5مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2008م،
وبلغ االحتياطي النظامي والنقدية و�شبه النقدية م ًعا  10مليون ريال �سعودي كما يف 31دي�سمرب 2009م ،وميثالن مع ًا � ً
أي�ضا  %13.48من �إجمايل �أ�صول
ال�شركة.
ووفق ًا لأنظمة ولوائح الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إنه يتوجب على كل م�شغل خلدمات الت�أمني يف اململكة �أن يودع  %10من ر�أ�سماله لدى البنك الذي
حتدده م�ؤ�س�سة النقد ،و�أن يخ�ص�ص  %20من �أرباحه ال�صافية لهذا االحتياطي حتى يبلغ  %100من حقوق امللكية لدى امل�شغل املعني.

ب) الإ�ستثمارات

بلغت حمفظة ال�شركة الإ�ستثمارية  45.48مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م مقارنة بـ  14.1مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2008م .وينق�سم
�إىل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع (والتي تعزى �إىل حقوق امل�ساهمني يف الأ�صول)و �إ�ستثمارات مربوطة بوحدات (الأ�صول التي تعزى �إىل عمليات الت�أمني).
يف  31دي�سمرب  ، 2009بلغت الإ�ستثمارات املربوطة بوحدات  33.46مليون ريال �سعودي يت�ألف ح�صرا من الإ�ستثمارات يف �صناديق الأ�سهم املحلية
والأجنبية ،بينما تت�ألف الإ�ستثمارات املتاحة للبيع من الإ�ستثمارات ذات الدخل الثابت يف ال�صكوك املدرجة يف �سوق الأ�سهم والإ�ستثمارات يف الأوراق املالية
غري املدرجة.

ج) �صايف �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة

بلغ �صايف �أق�ساط التامني امل�ستحقة كما يف  31دي�سمرب 2009م  147.9مليون ريال �سعودي مقارنة بـ  58.6مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2008م ،ومل
تت�ضمن �أي مبالغ تعترب �أنها قد انخف�ضت قيمتها �أو غري م�سرتدة� .إن الغالبية العظمى للأق�ساط امل�ستحقة يف بيانات  31دي�سمرب 2009م هي نتيجة ل�شراء
حمفظة �شركة �إن�سعودي للت�أمني ،والتي مت �شرا�ؤها من قبل ال�شركة يف  1يناير 2009م ،ف�ضال عن الأعمال املكتتبة خالل الت�سعة �أ�شهر املن�صرمة من
.2009
وحيث �أن العمليات الفعلية لل�شركة بد�أت يف � 1سبتمرب 2008م ،لذا مل يكن مطلوب ًا جتنيب خم�ص�ص للديون املعدومة يف  31دي�سمرب 2008م يف حني بلغ
خم�ص�ص الديون املعدومة  19.9مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2009م.

د) املمتلكات واملعدات

وجهت ال�شركة جزء ًا كبري ًا من م�صاريفها للأ�صول الثابتة بهدف دعم منوها ،وخ�صو�ص ًا يف الأثاث والرتكيبات ومعدات احلا�سب الآيل.
وقد بلغ �إجمايل امل�شرتيات خالل الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م نحو  10.2مليون ريال �سعودي ،بينما بلغ �صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب
2009م مبلغ ًا وقدره  6.1ماليني ريال �سعودي.

اخل�صوم وحقوق امل�ساهمني

بلغ �إجمايل اخل�صوم وحقوق امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2009م نحو  443مليون ريال مف�صلة كالتايل:

�أ) خم�ص�ص �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

تكونت املبالغ امل�ستحقة من عمليات الت�أمني ب�شكل رئي�سي من �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة ومن ح�صة معيدي الت�أمني من خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة
كتبت خالل عام 2009م .وارتفعت الأق�ساط غري املكت�سبة من  58.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2008م �إىل  156مليون ريال �سعودي كما يف
 31دي�سمرب 2009م .كذلك ارتفعت ح�صة معيدي الت�أمني من خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة من  49.3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2008م
�إىل  84مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2009م .وتعزى هذه الزيادة �إىل �شراء حمفظة �شركة �إن�سعودي للت�أمني ف�ضال عن الأعمال املكتتبة خالل
عام 2009م.

ب) خم�ص�ص املطالبات القائمة

ارتفع خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية من  1.6مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2008م �إىل  46مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م ،ومنها 16
مليون ريال �سعودي ك�صايف مطالبات التامني العام و � 482ألف ريال �سعودي ك�صايف مطالبات الت�أمني على احلياة.
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ج) ذمم معيدي الت�أمني

بلغت ذمم معيدي الت�أمني  84.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م مقابل  49.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2008م ،وتعزى هذه الزيادة
�إىل الأعمال املكتتبة خالل عام 2009م.

د) مبالغ م�ستحقة الدفع للأطراف ذات العالقة

بقي ر�صيد املبالغ امل�ستحقة للأطراف ذات العالقة على حاله يف  31دي�سمرب 2009م وذلك مقارنة مبا كان عليه يف  31دي�سمرب 2008م �أي  29.9مليون
ريال ،وهذه املبالغ م�ستحقة ب�شكل رئي�سي ل�شركة �إن�سعودي للت�أمني ،ومتثل م�صاريف �سابقة للت�أ�سي�س وم�صاريف �أخرى مدفوعة من قبل اجلهة ذات ال�صلة
بالنيابة عن ال�شركة.
ومت ت�سجيل مبالغ م�ستحقة من نف�س ال�شركة ذات ال�صلة املذكورة �أعاله يف الأ�صول بقيمة  9.5مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2008م ،وبالتايل ي�صبح
الر�صيد امل�ستحق الدفع من ال�شركة ل�شركة �إن�سعودي للت�أمني  20.4مليون ريال.

هـ) الديون والقرو�ض اخلا�ضعة للفائدة

ال يوجد على ال�شركة �أي ديون �أو قرو�ض ذات فوائد كما يف  31دي�سمرب 2009م.

و) حقوق امل�ساهمني

بلغت حقوق امل�ساهمني  42.7مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2009م مقارنة بـ 65.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2008م كما بلغ ر�أ�س
املال املدفوع  100مليون ريال.
ويرجع ذلك للخ�سارة التي تكبدتها ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين والبالغة  19مليون ريال �سعودي يف 2009م ،بالإ�ضافة �إىل اخل�سائر التي
تكبدتها ال�شركة والبالغة  25.3مليون ريال �سعودي ،وم�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س البالغة  10.5مليون ريال �سعودي خالل مدة � 18شهر ًا �أي حتى  31دي�سمرب
.2008

 7 .8قائمة الدخل
جدول ( :)38قائمة عمليات نتائج الت�أمني
قائمة عمليات نتائج الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
�صايف التغري يف الأق�ساط غري املكت�سبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
عموالت مكت�سبة خالل الفرتة
�إرباح غري حمققة على الإ�ستثمارات املرتبطة
�أخرى (م�صروفات) دخل
�إجمايل الإيرادات
�إجمايل املطالبات املدفوعة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة
�صايف املطالبات املدفوعة
تغريات يف املطالبات حتت الت�سوية
تغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
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كما يف 2009/12/31م
337.831.422
()189.395.489
148.435.933
()48.299.677
27.208.847
()21.090.830
127.345.103
13.062.609
3.255.659
543.207
144.206.578
()119.838.156
52.258.255
()67.579.901
12.085.342
6.172.134
-

كما يف 2008/12/31م
77.908.114
()65.937.744
11.970.370
()58.374.364
50.068.631
()8.305.733
3.644.637
214.344

ن�سبة التغيري
%334
%187
%1140
()%17
()%46
%154
%3394
%5994
%100
%100

3.878.981
()439.300
329.475
()109.825

%3617
%27179
%15761
%61434
%100
%100

()1.663.076

()%100
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قائمة عمليات نتائج الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
�صايف املطالبات حتت الت�سوية
�صايف املطالبات املتكبدة
التغريات يف االحتياطي
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
م�صاريف عموالت
�أتعاب فح�ص و�أ�شراف
م�صاريف عمومية و�إدارية
�إجمايل املطالبات وامل�صاريف
�صايف عجز الفرتة من عمليات الت�أمني
�صايف العجز املحول �إىل قائمة عمليات امل�ساهمني
�صايف نتيجة الفرتة

كما يف 2009/12/31م
()5.913.208
()74.493.109
()15.078.063
()11.180.575
()1.689.158
()61.847.490
()163.288.395
()19.081.817
19.081.817
-

كما يف 2008/12/31م
1.196.374
()466.702
()572.527
()318.704

ن�سبة التغيري
()%100
%1167
%12911
%100
()%100
%100

()389.541
()27.931.843
()29.216.615
()25.337.634
25.337.634
-

%334
%121
%459
()%25
()%25

-

امل�صدر :القوائم املالية

جدول ( :)39قائمة عمليات امل�ساهمني
قائمة عمليات امل�ساهمني
�إيرادات عموالت
�أرباح من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إطفاء العالوة على الإ�ستثمارات
�إجمايل الإيرادات
�صايف العجز املحول من قائمة نتائج عمليات الت�أمني
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س� ،صايف
م�صاريف عمومية و�إدارية
�صايف خ�سارة الفرتة
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

كما يف 2009/12/31م
257.210
303.160
()43.636
516.734
()19.081.817
()3.852.978
()22.418.061
()2.24

كما يف 2008/12/31م
2.743.302
()34.905
2.708.397
()25.337.634
()10.504.494
()319.506
()33.453.237
()3.53

ن�سبة التغيري
()%91
%100
%25
()%81
()%25
()%100
%1105
()%33
()%36

امل�صدر :القوائم املالية

�أ)� -أق�ساط تامني مكتتبة

بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة  337.8مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2009م مقارنة بـ  77.9مليون ريال كما يف دي�سمرب 2008م موزعة على
خطوط الن�شاط كالتايل:
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
الأعمال الهند�سية وامل�س�ؤولية
ال�صحة
ال�سيارات
الت�أمينات العامة الأخرى
احلماية واالدخار
جمموع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

 31دي�سمرب2009م
(مليون ر�.س)
71.9
103.2
62.8
77.2
22.7
337.8

%
21.3
30.6
18.6
22.8
6.7
100

 31دي�سمرب 2008م
(مليون ر�.س)
61.811
16.097
77.908

%
79.3
20.7
100

يف اجلدول �أعاله ،فئة الت�أمينات العامة الأخرى تت�ألف من العقار البالغ  58.8مليون ريال �سعودي ،وم�شاة البحرية  11.1مليون ريال �سعودي واملطالبات
املقدرة بحوايل  7.3مليون ريال �سعودي.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة  337مليون ريال �سعودي  ،ومعظمها يرجع �إىل املمتلكات ،ال�سيارات ،والطب
والهند�سة .بعد خ�صم �أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة ،بلغ �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة املكتوبة لفرتة � 12شهرا املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م148.4 ،
مليون ريال �سعودي.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن توليد الإيرادات خالل الفرتة املنتهية يف دي�سمرب 2008م مل يبد�أ �إال يف الأ�شهر الأربعة الأخرية من عام 2008م ،وذلك بعد احل�صول
على املوافقات املطلوبة .و�ساهمت الأعمال الهند�سية يف  61.8مليون ريال �سعودي من جمموع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة والبالغة  77.9مليون ريال �سعودي.
�أما امل�ساهمة املتبقية البالغة  16.1مليون ريال �سعودي فقد جاءت من الت�أمني ال�صحي .وخالل هذه الفرتة �أ�سندت ال�شركة  65.9مليون ريال �سعودي يف
�أق�ساط �إعادة الت�أمني ف�أ�صبح �صايف الأق�ساط املكتتبة  11.9مليون ريال �سعودي.

ب) �صايف الأق�ساط املكت�سبة
بلغ �صايف الأق�ساط املكت�سبة بعد خ�صم الأق�ساط امل�سندة ملعيدي الت�أمني والإحتياطيات الأق�ساط غري املكت�سبة  127.3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب
2009م مقابل  3.7مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2008م.
�إن تدين �صايف الأق�ساط املكت�سبة لدى ال�شركة يعود الرتفاع م�ستوى �أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة للأعمال الرئي�سية كاملمتلكات والأعمال الهند�سية،
نظر ًا لأن ال�شركة مل تبد�أ �أعمالها �إال يف �سبتمرب 2008م ،و�إحتياطات الأق�ساط غري املكت�سبة والتي عادة ما تكون اعلى خالل الفرتة الأولية التي تكون فيها
مكتتبة.

ج) املطالبات التي مت تكبدها

بلغ �صايف املطالبات املتكبدة خالل عام 2009م بعد خ�صم ح�ص�ص �إعادة الت�أمني واالحتياطات ( )73.4مليون ريال �سعودي مقابل ( )500الف ريال
�سعودي كما يف  31دي�سمرب 2008م .وخالل االثني ع�شر �شهرا املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،بلغ جمموع املطالبات املدفوعة من ال�شركة ( )119.8مليون
ريال �سعودي وو�صلت عند تعديلها باملطالبات امل�سرتدة من خالل �إعادة الت�أمني �إىل ( )67.5مليون ريال من �صايف املطالبات املدفوعة.

د) العموالت

�سجلت ال�شركة �صايف عموالت مكت�سبة بقيمة  1.8مليون ريال �سعودي خالل عام 2009م ،مقارنة بح�ساب �صايف م�صاريف عموالت ( )0.1مليون ريال
�سعودي لفرتة � 18شهرا املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م .تدفع ال�شركة �إىل وكالئها و�سما�سرتها عموالت ،ويف الوقت نف�سه تتلقى عموالت من �شركات �إعادة
الت�أمني مقابل جزء الأق�ساط امل�سندة اليهم .والعموالت التي وردت من �شركات �إعادة الت�أمني متثل �إيرادات لل�شركة يف مقابل �أق�ساط الت�أمني امل�سندة �إىل
�شركات �إعادة الت�أمني.

هـ) امل�صاريف العامة

تكبدت ال�شركة منذ ت�أ�سي�سها وحتى  31دي�سمرب 2009م م�صاريف �إجمالية بلغت ( )65.7مليون ريال :منها ( )61.9مليون ريال للعمليات الت�أمينية،
و( )3.8مليون ريال لعمليات امل�ساهمني ،مق�سمة على النحو التايل:
 61.1مليون ريال
		
امل�صاريف العمومية والإدارية
 2.9مليون ريال
			
م�صاريف اال�ستهالك
 1.7مليون ريال
			
�أتعاب التفتي�ش والإ�شراف
بلغت تكاليف املوظفني  29.2مليون ريال ،و�أ�سهمت بنحو  %47من �إجمايل امل�صاريف الت�شغيلية ،بينما كان املبلغ املتبقي من امل�صاريف يتعلق مب�صاريف
الت�شغيل الأخرى مثل اال�ستهالك ،الإيجارات ،ال�ضرائب املتقطعة ،الإعالن ،الرتويج ،الخ...

و) النتائج ال�صافية

خالل الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،تكبدت ال�شركة خ�سائر �صافية قدرها ( )22.4مليون ريال �سعودي ،وهو حت�سن ملمو�س بالن�سبة �إىل اخل�سائرة
التي تكبدتها خالل فرتة الـ � 18شهر ًا املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م والتي بلغت ( )33.4مليون ريال .وتعود اخل�سائر ال�صافية للفرتة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2009م �إىل تو�سع ال�شركة وت�شمل ا�ستئجار مكاتب جديدة وتوظيف وتطوير املوظفني ،وذلك مقارنة بفرتة الـ� 18شه ًرا املنهية يف  31دي�سمرب 2008م
حيث كانت اخل�سارة تتكون ب�شكل �أ�سا�سي من امل�صاريف العمومية والإدارية مببلغ ( )27.9مليون ريال ،وم�صاريف ما قبل الت�شغيل مببلغ ( )10.5مليون
ريال.
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 7 .9قائمة التدفقات النقدية
�أ) قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
جدول ( :)40قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف نتيجة الفرتة
التعديالت لـ:
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة� ،صايف
ح�صة امل�ساهمني من (العجز) الفائ�ض
�إ�ستهالك
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
املجموع
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
تكاليف �إ�ستحواذ م�ؤجلة
م�ستحق من عمليات امل�ساهمني
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا و�أخرى
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة � -صايف
احتياطي ح�سابي
ا�س�ستثمارات مربوطة بوحدات
مطالبات حتت الت�سوية� ،صايف
دخل عموالت غري مكت�سبة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
�صايف النقدية امل�ستخدمة من الأن�شطة الت�شغيلية
الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء معدات و�أثاث مكتبي
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
مبالغ م�ستحقة �إىل �شركة حليفة
�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية
التغريات يف النقدية و�شبه النقدية
النقدية و�شبه النقدية عند بداية الفرتة
الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية والنقدية و�شبه
النقدية يف نهاية الفرتة

كما يف 2009/12/31م

كما يف 2008/12/31م

()19.081.817
2.851.635
1.221.289
()15.008.893

3.167.449
511.271
3.678.720

()88.405.444
()4.378.874
19.546.330
()1.509.463
40.691.949
33.833.742
()33.460.107
16.095.921
994.972
35.023.387
10.724.985
14.148.505

()58.687.080
()632.839
()25.337.634
()1.149.167
8.305.733
466.702
736.891
49.304.621
7.476.863
()15.837.190

()1.971.797
()1.817.179

()10.337.563
()35.521.197

12.176.708
3.923.431

29.944.184
29.944.184
3.923.431
-

()%100

16.100.139

3.923.431

%310

ن�سبة التغيري

%100
()%10
%139
()%508
%51
%592
()%177
%31
%390
%100
%100
%3349
%35
()%29
%43
%189
()%81
()%95
()%100
()%100
%210
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني الأولية

بالن�سبة للأن�شطة الت�شغيلية :خالل الفرتة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب 2009م� ،صايف النقدية املكت�سبة يف الأن�شطة الت�شغيلية بلغت 14.1
مليون ريال �سعودي مقارنة مع 15.8مليون ريال �سعودي التي مت �إ�ستخدامهاا خالل فرتة الـ� 18شه ًرا املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م .وفيما يتعلق
بعمليات الت�أمني للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م ،كانت هذه التدفقات النقدية الإيجابية م�ستمدة ب�شكل رئي�سي من املبالغ امل�ستحقة الدفع
مثل ذمم معيدي الت�أمني ( )49.3مليون ريال ،و�أق�ساط غري مكت�سبة ( )8.3مليون ريال ،وم�صاريف �أخرى ومبالغ م�ستحقة الدفع ()7.4
مليون ريال .وخالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م� ،سجلت ال�شركة تدفقات نقدية ت�شغيلية ايجابية بلغت  14.14مليون ريال �سعودي.

للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م الزيادة يف �صايف الأق�ساط امل�ستحقة ترجع للإ�ستحواذ على حمفظة �شركة �إن�سعودي للت�أمني وكذلك
�أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة على ح�ساب اعمال الت�أمني املكتتبة خالل عام 2009م.
لنف�س الفرتة  ،الإ�ستثمارات يف الأوراق املالية املربوطة بوحدات نيابة عن حاملي الوثائق الذين يختارون هذه ال�صناديق وفقا الحتياجاتهم
الفردية .هذه الإ�ستثمارات املربوطة بوحدات �سجل ك�أ�صل يف امليزانية العمومية مع احتياطيات ح�سابية باعتبارها امل�س�ؤولية املقابلة.
بالن�سبة للأن�شطة الإ�ستثمارية :وخالل عام 2009م ،ا�ستخدمت ال�شركة ( )1.97مليون ريال �سعودي وذلك بد ًال من الأن�شطة الإ�ستثمارية التي
كانت ناجتة عن امل�صاريف الر�أ�سمالية على الأجهزة املكتبية والأثاث .وميكن مقارنة ذلك بالتدفقات النقدية امل�ستخدمة يف عمليات ت�شغيلية
مببلغ  35.5مليون ريال �سعودي لفرتة الـ� 18شه ًرا املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م والتي كانت ناجتة ب�شكل رئي�سي عن امل�صاريف الر�أ�سمالية
املتعلقة بالأجهزة املكتبية والأثاث مببلغ ( )10.1مليون ريال� ،إ�ضافة �إىل النقدية امل�ستهلكة يف عمليات امل�ساهمني والبالغة  25.3مليون ريال.
بالن�سبة للأن�شطة التمويلية :خالل عام 2009م مل حتقق ال�شركة او ت�ستهلك �أي نقدية من الأن�شطة التمويلية (من حيث �صلتها مبوجودات
عمليات الت�أمني) ،فيما بلغت التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية  29.9مليون ريال متثل املبالغ امل�ستحقة ل�شركتها املنت�سبة وهي �إن�سعودي،
وذلك عن فرتة الـ� 18شه ًرا املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م.

ب) قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني
جدول ( :)41قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني
قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف خ�سارة الفرتة

كما يف 2009/12/30م

كما يف 2008/12/31م

ن�سبة التغيري

()22.418.061

()33.453.237

()%33

التعديالت لـ:
ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض (العجز) عمليات الت�أمني
�إ�ضفاء العالوة على الإ�ستثمارات
ارباح بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع

19.081.817
43.636
()303.160

34.905
-

%25

()3.595.768

()33.418.332

()%89

()22.985

()10.053.040

()%100

()24.580
()19.546.332

()144.047
25.337.634

()%83
()%177

م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون

3.269.815

53.040

%6065

النقدية امل�ستخدمة يف العمليات

()19.919.848

()18.224.745

%9

زكاة مدفوعة خالل الفرتة

-

()720.117

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الت�شغيلية

()19.919.848

()18.994.862

الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء �إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

2.000.000

-

()9.354.091

()2.078.541
()12.010.000

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
وديعة نظامية
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا و�أخرى
مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات الت�أمني

�شراء �إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
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ا�ستبعاد �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الإ�ستثمارية
الأن�شطة التمويلية
�إ�صدار ر�أ�س املال
مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة
�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغريات يف النقدية و�شبه النقدية خالل
القرتة
النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة
املعلومات الإ�ضافية غري النقدية:
�صايف التغريات يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات
املتاحة للبيع
التدفقات النقدية الت�شغيلية من دخل الفوائد
فوائد م�ستلمة

10.303.160
2.949.069

()14.888.541

()%120

()6.048.397
()6.048.398

100.000.000
()9.545.361
90.454.639

()%37
()%107

()23.019.177
56.621.236
33.602.059

56.621.236

()%141

56.621.236

()%41

()253.861

111.361

()%328

-

2.886.008
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بالن�سبة للأن�شطة الت�شغيلية :تكبدت ال�شركة خ�سارة �صافية بلغت ( )22.3مليون ريال �سعودي خالل عام 2009م  ،والذي ميثل جزءا كبريا
ملمو�سا على مدى فرتة � 18شهرا املنتهية يف  31دي�سمرب  2008عندما تكبدت
من النقدية امل�ستخدمة يف العمليات الت�شغيلية بينما ميثل حت�س ًنا
ً
خ�سارة بلغت ( )33.4مليون ريال �سعودي .و�شكلت هذه اخل�سارة ال�صافية حوايل  %75من �صايف النقدية امل�ستخدمة يف العمليات الت�شغيلية
والبالغة  44.8مليون ريال ،بالإ�ضافة �إىل الوديعة النظامية البالغة  10.05مليون ريال ،والزكاة املدفوعة خالل الفرتة والبالغة ( )0.7مليون
ريال �سعودي.
بالن�سبة للأن�شطة الإ�ستثمارية :وقد بلغت �صايف النقدية املتدفقة من الأن�شطة الإ�ستثمارية خالل نف�س الفرتة (اخلا�صة بامل�ساهمني) 2.9
مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م مقابل ()14.8مليون ريال �صايف النقدية امل�ستخدمة يف  31دي�سمرب 2008م ،وكانت هذه التدفقات
النقدية ال�صادرة م�ستمدة بالكامل من الإ�ستثمارات يف �صناديق �أ�سواق املال وال�صكوك.
بالن�سبة للأن�شطة التمويلية :وقد بلغت النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة التمويلية ( )6مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م
مقابل فرتة الـ� 18شهر ًا املنتهية يف  31دي�سمرب 2008م حيث بلغت النقدية الناجتة عن الأن�شطة التمويلية  90.45مليون ريال �سعودي.

.8

املنتجات واخلدمات

وفق ًا للنظام الت�أ�سي�سي لل�شركة ،ف�إن �أغرا�ض ال�شركة تتمثل يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سالت
�أو و�ساطة خا�صة بالت�أمني ،وذلك وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة ال�سارية يف اململكة.
تقدم ال�شركة منتجات وخدمات الت�أمني لتلبية متطلبات الأفراد وال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف هذا املجال� .إن تقدمي هذه املنتجات يتم بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد على كل منتج� .إال �أنه جتدر اال�شارة اىل �أن ال�شركة قد ح�صلت على موافقات م�ؤقتة فقط من م�ؤ�س�سة النقد بالن�سبة لبع�ض املنتجات.

 8 .1حلول ال�شركات
مزايا املوظفني

برنامج احلماية اجلماعية :يغطي وفاة �أو عجز املوظفني نتيجة حادث �أو مر�ض.
برنامج الت�أمني ال�صحي اجلماعي� :إن الت�أمني ال�صحي يف اململكة العربية ال�سعودية �إجباري ومنظم من قبل جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
وي�شمل نفقات اال�ست�شفاء للمر�ضى املقيمني واخلارجيني مبا يف ذلك عالج �أمرا�ض العيون والأ�سنان.
برنامج احلوادث ال�شخ�صية اجلماعي :يغطي الوفاة الناجمة عن حادث والعجز الكلي الدائم والعجز اجلزئي الدائم والتعوي�ض الأ�سبوعي
نتيجة التعطيل عن العمل بعد احلادث.
برنامج طوارئ العمل :يغطي امل�سئولية القانونية لأ�صحاب العمل يف التعوي�ض ملوظفيهم عن حاالت الوفاة �أو العجز �أو الإ�صابة الناجتة عن حادث
�أثناء العمل خالل فرتة التعاقد.
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ت�أمني املمتلكات والإ�صابات

الت�أمني ال�شامل للممتلكات :يوفر احلماية ال�شاملة �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار العر�ضية التي قد تلحق باملمتلكات نتيجة لأي �سبب مبا يف ذلك
احلريق ،واملخاطر املختلفة وما ينتج عنها من �أ�ضرار مادية الحقة.
الت�أمني �ضد احلريق :يغطي اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي قد تلحق باملمتلكات نتيجة احلريق وال�صاعقة واالنفجار والكوارث الطبيعية وغريها من
الأخطار التي ميكن �إحلاقها بالوثيقة.
الت�أمني �ضد ال�سرقة (ال�سطو) :يغطي اخل�سائر �أو الأ�ضرار الناجتة عن عمليات ال�سطو بالك�سر واخللع لدخول املبنى.
ت�أمني الأموال و�ضمان الأمانة :يغطي فقدان الأموال املودعة يف اخلزنة �أو �أثناء نقلها خالل �ساعات الدوام الر�سمي .كما تغطي اخل�سارة
املبا�شرة للأموال نتيجة الغ�ش �أو خيانة الأمانة من قبل املوظفني.
املركبات :يغطي اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي قد تلحق بال�سيارات اخلا�صة والتجارية التابعة لل�شركة بالإ�ضافة �إىل امل�سئولية املدنية جتاه الغري
نتيجة حوادث ال�سري.

ت�أمني الأخطار الهند�سية واملعمارية

الت�أمني ال�شامل للمقاوالت :يوفر التغطية ال�شاملة �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار املادية التي قد تلحق باملمتلكات �أو �أعمال املقاوالت �أثناء �إن�شائها
مبا يف ذلك املعدات وامل�سئولية جتاه الغري �أثناء فرتة البناء.
الت�أمني ال�شامل للأعمال الإن�شائية :يوفر التغطية ال�شاملة �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار املادية التي قد تلحق بالآالت وامل�صنع وامل�شروع �أثناء
�إن�شائه ،مبا يف ذلك امل�سئولية جتاه الغري �أثناء فرتة الإن�شاء.
ت�أمني �أعطال الآالت واملعدات :يغطي توقف الأعمال امليكانيكية �أو الكهربائية للآالت �أو �أعطال املعدات امليكانيكية �أثناء العمل �أو الراحة �أو
�أثناء عمليات ال�صيانة.
ت�أمني املعدات الإلكرتونية :يغطي اخل�سائر التي حتدث فج�أة وب�صورة غري متوقعة وت�ؤثر على جتهيزات الكمبيوتر ومعدات االت�صال واملعدات
الطبية وغريها من التجهيزات الإلكرتونية مبا يف ذلك الأ�ضرار التي قد تلحق بو�سائط البيانات.

الت�أمني �ضد امل�سئوليات املدنية

امل�سئولية جتاه الغري :تغطي امل�سئولية املدنية للم�ضمون �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي قد تلحق بحياة وممتلكات الغري نتيجة �إهمال امل�ضمون
�أو �أحد موظفيه .كما ميكن �إ�ضافة امل�سئولية املدنية حلاالت الت�سمم الغذائي.
م�سئولية �صاحب العمل :تغطي امل�سئولية املدنية ل�صاحب العمل جتاه موظفيه �ضد حاالت الوفاة �أو الإ�صابة �أثناء العمل نتيجة �إهمال �أو �ضرر
غري مق�صود من �صاحب العمل.
م�سئولية املنتجات :تغطي امل�سئولية للم�صنع �أو املورد �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي قد تلحق بحياة �أو ممتلكات امل�ستهلك ب�سبب ا�ستخدام
املنتج.

البحرية والطريان

ت�أمني ال�شحن :يغطي اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي قد تلحق بكافة �أنواع ال�شحنات �سواء كانت يف عبوات �أو على لوحات �أو داخل حاويات ،بحر ًا �أو
جو ًا ،من املوردين حول العامل �إىل م�ستودعات العمالء يف اململكة العربية ال�سعودية والعك�س �صحيح.
ت�أمني الهيكل :يغطي ال�سفينة �أو اليخت و�أجزائها والآالت �ضد خمتلف الأخطار املحيطة مثل الغرق ،احلريق ،الخ مبا يف ذلك امل�سئولية املدنية
جتاه الغري.
ت�أمني النقل الربي :يغطي اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي قد تلحق بال�شحنات �أثناء النقل الربي من و�إىل م�ستودعات امل�ضمون داخل اململكة العربية
ال�سعودية.
ت�أمني الطريان :يغطي الطائرة و�أجزاءها �ضد املخاطر املحيطة مبا يف ذلك امل�سئولية جتاه الغري.

الت�سهيالت االئتمانية
تغطي املخاطر الناجتة عن عدم ت�سديد الت�سهيالت االئتمانية من قبل الدائن التجاري للم�ضمون .بالإ�ضافة �إىل تغطيات �أخرى كتح�صيل
الديون التجارية واحلماية من االحتيال وتوفري ال�ضمانات مبا فيها �ضمانات الت�صدير.
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 8 .2حلول الأفراد
احلماية واالدخار (تعاوين)
وعد اال�ستقرار (التقاعد)

�صمم برنامج وعد اال�ستقرار مل�ساعدة العمالء على التخطيط امل�ستقبلي ل�سنوات تقاعدهم .وهو برنامج ادخاري �إ�ستثماري م�صمم وفق احتياجات كل عميل
و ي�ضمن حياة كرمية يهدف �إىل متكني امل�شرتك يف الوقت املنا�سب من ت�أمني مزايا مريحة الحتياجاته عند التقاعد.
يقدم وعد اال�ستقرار احلماية للعائلة من خالل ثالثة �أغطية �أ�سا�سية:

 -الغطاء (�أ):

تقدمي مبلغ مايل مقطوع للعائلة يف حالة الوفاة �أو يف حالة الإعاقة الدائمة �أو املر�ض ال�شديد.

 -الغطاء (ب):

ت�أمني دخل �سنوي يدفع ملدة � 5سنوات يف حالة الوفاة �أو الإعاقة الدائمة.

 -الغطاء (ج):

ت�أمني دخل �سنوي يدفع لكل ولد من الأوالد لتوفري امل�صاريف املدر�سية حتى ال�سن اجلامعي يف حال الوفاة �أو الإعاقة الدائمة.
�إ�ضافة �إىل كونه يوفر احلماية للعائلة ،ف�إنه برنامج ادخاري و�إ�ستثماري ،حيث يتم �إ�ستثمار املدخرات يف حمافظ و�صناديق �إ�ستثمارية يختارها حامل الوثيقة
ح�سب رغباته.

وعد الأجيال

«وعد الأجيال» هو برنامج حماية وادخار م�صمم مل�ساعدة الوالدين على التخطيط مل�ستقبل تعليم �أبنائهم وت�أمني ر�سوم تعليمهم.
ومي ّكن هذه الربنامج الوالدين من تكوين مدخرات على مدار مدة زمنية حمددة لت�أمني الدعم املايل الالزم لتغطية ر�سوم الدرا�سة اجلامعية لأبنائهم.
ويف حالة وقوع حادث م�ؤ�سف ،ميكن للربنامج توفري �أغطية احلماية التالية:
تغطية امل�صاريف املدر�سية :دخل �سنوي يدفع للأبناء لغاية و�صولهم ل�سن جامعي متفق عليه ،وذلك يف حالة الوفاة �أو العجز الكلي الدائم.
التنازل عن امل�ساهمات� :ستوا�صل ال�شركة بالنيابة عن العميل دفع م�ساهمات االدخار ح�سبما هو خمطط له مبدئي ًا يف حالة الوفاة �أو العجز
الكلي الدائم.
و�سيتم �إ�ستثمار املدخرات يف حمافظ �أو �صناديق �إ�ستثمارية يختارها حامل الوثيقة ح�سبما يف�ضله.

وعد الأ�سرة
«وعد الأ�سرة» هو برنامج حماية ب�سيط يوفر للعائلة احلماية من الأو�ضاع غري املتوقعة التي قد تلحق ال�ضرر بنوعية احلياة التي يعي�شونها ،ويوفر الربنامج
مقطوعا يف حالة الوفاة �أو دفعات �سنوية يف حالة الإعاقة الكلية الدائمة.
مبل ًغا مال ًيا
ً

املمتلكات والإ�صابات والت�أمني ال�صحي
ت�أمني املمتلكات

برنامج ت�أمني �شامل للممتلكات حلماية املنزل �أو املتجر �أو املكتب �أو الور�شة مبا يف ذلك الأثاث واملعدات والب�ضائع وغريها من املمتلكات .ومن
مميزات هذا الربنامج:
�أنه يغطي الأ�ضرار املادية الناجتة عن ال�سرقة واحلريق واالنفجار وال�صواعق وا�صطدام ال�سيارات و�سقوط املركبات اجلوية والهزات الأر�ضية
و�أ�ضرار املياه وال�سرقة وغريها.
املرونة :حيث ميكن تغيري اخلطة ح�سب طلب العميل من حيث املبلغ املغطى وجمال التغطية.

ت�أمني ال�سيارة (املركبات)

تقدم جمموعة وا�سعة من التغطيات التي توفر للفرد الراحة �أثناء القيادة .تغطية �شاملة �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي قد تلحق باملركبة امل�ؤمن
عليها ،وامل�سئولية جتاه الغري� ،سواء �ضد الإ�صابات اجل�سدية �أو الأ�ضرار التي قد تلحق مبمتلكات الغري ب�سبب املركبة امل�ؤمن عليها.
ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية
حل ت�أميني يتميز باملرونة للحماية من احلوادث ويتيح للم�شرتك اال�ستمرار يف رعاية عائلته� .إن ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية هو عبارة عن برنامج
ت�أمني �ضد احلوادث حول العامل خم�ص�ص للعائالت ،وي�ساعد على تخفيف العبء املايل ب�سبب وقوع حادث غري متوقع.
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ت�أمني ال�سفر

مع ت�أمني ال�سفر وبالتعاون مع �شركة مونديال �أ�سي�ستان�س الرائدة عاملي ًا يف جمال ت�أمني ال�سفر ،تقدم ال�شركة دعم ًا �شام ًال وت�أمني �سفر م�ضمون
ي�شمل:
امل�صاريف املتعلقة باحلاالت الطبية الطارئة �أو اال�ست�شفاء �أثناء ال�سفر
م�صاريف العناية الطارئة بالأ�سنان
الإعادة �إىل الوطن يف حالة مر�ض خطري �أو حادث
ن�صائح طبية �أثناء ال�سفر
معلومات �سياحية نافعة
�إر�سال الأدوية امل�ستعجلة
 -بالإ�ضافة �إىل العديد من املزايا الأخرى.

الت�أمني ال�صحي

�إن الت�أمني ال�صحي هو عبارة عن خطة ت�أمني �صحي �أ�سا�سية مع جمموعة متنوعة من التغطيات االختيارية لتنا�سب متطلبات العميل وت�شمل:
التغطية داخل امل�ست�شفيات :تطبق هذه التغطية يف احلاالت التي تطلب التنومي يف امل�ست�شفى وخدمات الطوارئ والعمليات اجلراحية
التغطية خارج امل�ست�شفى :تت�ضمن ا�ست�شارة الطبيب والأدوية والتحليل والفحو�صات الت�شخي�صية التي ال حتتاج �إىل التنومي
املزايا الإ�ضافية :احلمل والوالدة وعالج �أمرا�ض العيون وعالج الأ�سنان
�شبكة امل�ست�شفيات :توفر ال�شركة �شبكة وا�سعة من امل�ست�شفيات والعيادات يف اململكة العربية ال�سعودية

حلول الت�أمني البنكي للأفراد
الأجنال (التعليم)

الأجنال» هو برنامج حماية وادخار يقدم من خالل فريق توزيع خدمات الت�أمني لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي  ،وهذا الربنامج م�صمم لالدخار
لأجل تعليم الأبناء.
وهو برنامج �إ�ستثماري ،يتم من خالله �إ�ستثمار املبالغ املدخرة وفق ًا للإ�سرتاتيجية الإ�ستثمارية ل�صاحب الوثيقة ،من خالل االختيار من بني
جمموعة من املحافظ/ال�صناديق الإ�ستثمارية املقرتحة من قبل ال�شركة.
كما �أن الربنامج يوفر احلماية :حيث �أنه يف حالة وفاة امل� َّؤمن عليه� ،أو ح�صول �إعاقة دائمة له (اختياري) ،ف�ستوا�صل ال�شركة دفع الأق�ساط ح�سب
الربنامج الأويل وحتى تاريخ اال�ستحقاق.

الغد (التقاعد)

الغد» هو برنامج حماية وادخار يقدم من خالل فريق توزيع خدمات الت�أمني لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي ،وهذا الربنامج م�صمم للح�صول على
مزايا التقاعد عند اكتماله.

وهو برنامج �إ�ستثماري ،يتم من خالله �إ�ستثمار املبالغ املدخرة وفق ًا للإ�سرتاتيجية الإ�ستثمارية ل�صاحب الوثيقة ،وذلك من خالل االختيار من بني
جمموعة من املحافظ/ال�صناديق الإ�ستثمارية املقرتحة من قبل ال�شركة.
كما �أن الربنامج يوفر احلماية :حيث �أنه يف حالة وفاة امل� َّؤمن عليه ،ف�ستقوم ال�شركة بدفع كامل املبلغ املطلوب امل�ؤمن عليه للعائلة� .أما يف حالة
الإعاقة الكاملة الدائمة (اختياري) ف�سيتم دفع مبلغ الت�أمني على خم�سة (� )5أق�ساط �سنوية.

تكافل الأجنال (تعليم)

تكافل الأجنال» هو برنامج ادخار للتعليم م�صمم لأجل ت�أمني تعليم للأبناء.

وهو برنامج �إ�ستثماري ،يتم من خالله �إ�ستثمار املبالغ املدخرة وفق ًا للإ�سرتاتيجية الإ�ستثمارية ل�صاحب الوثيقة ،وذلك من خالل االختيار من بني
جمموعة من املحافظ/ال�صناديق الإ�ستثمارية املقرتحة من قبل ال�شركة واملتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
كما �أن الربنامج يوفر احلماية ،حيث �أنه يف حالة وفاة امل� َّؤمن عليه� ،أو ح�صول �إعاقة دائمة له (اختياري) ،ف�ستوا�صل ال�شركة دفع الأق�ساط ح�سب
الربنامج الأويل من �أجل تعليم الأبناء.
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تكافل الغد (تقاعد)

تكافل الغد» هو برنامج ادخار للتقاعد م�صمم لالدخار ل�سن التقاعد مع توفري حماية للأ�سرة.

وهو برنامج �إ�ستثماري ،يتم من خالله �إ�ستثمار املبالغ املدخرة وفق ًا للإ�سرتاتيجية الإ�ستثمارية ل�صاحب الوثيقة ،وذلك من خالل االختيار من بني
جمموعة من املحافظ/ال�صناديق الإ�ستثمارية املقرتحة من قبل ال�شركة واملتوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية.
كما �أن الربنامج يوفر احلماية ،حيث �أنه يف حالة وفاة امل� َّؤمن عليه ،ف�ستقوم ال�شركة بدفع كامل مبلغ التغطية املتفق عليه للعائلة كمبلغ مقطوع� .أما
قي حالة الإعاقة الكاملة الدائمة (اختياري) ف�سيتم دفع مبلغ الت�أمني على خم�سة (� )5أق�ساط �سنوية.

.9

ملخ�ص النظام الأ�سا�سي

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية بال�سجل التجاري رقم  1010235601مبوجب القرار
الوزاري رقم  142وتاريخ 1428/6/8هـ (املوافق 2007/6/24م) ووفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/وتاريخ 1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م).

�أغرا�ض ال�شركة
القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة ال�سارية يف اململكة مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه
الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سالت �أو و�ساطة ،ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء يف
جمال الت�أمني �أو �إ�ستثمار �أموالها ،و�أن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها
�أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك مع جهات �أخرى وذلك وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.يجوز لل�شركة �أن متتلك ويكون لها م�صالح �أو ت�شارك ب�أية طريقة مع �أية
من�ش�أة �أخرى تزاول ن�شاطات م�شابهة �أو ن�شاطات مالية �أخرى مما قد ي�ساعد ال�شركة على حتقيق �أهدافها ،كما يجوز لل�شركة االندماج مع تلك املن�ش�آت �أو
اال�ستحواذ عليها ،بحيث تنطبق كل تلك الأمور �سواء داخل اململكة �أو خارجها.

مدة ال�شركة
مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار وزاري ب�إعالن ت�أ�سي�سها .يجوز دائم ًا متديد فرتة ال�شركة بقرار �صادر عن اجلمعية
العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.

ر�أ�سمال ال�شركة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي مق�سمة �إىل ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها
( )10ع�شرة رياالت �سعودية لكل �سهم.

االكتتاب الأويل العام
اكتتب م�ؤ�س�سوا ال�شركة ب�ستة ماليني وت�سعمائة �ألف (� )6.900.000سهم من �أ�سهم ال�شركة بقيمة ت�سعة و�ستني مليون ( )69.000.000ريال �سعودي،
متثل  %69من جمموع �أ�سهم ال�شركة العادية ،وقاموا بدفع قيمتها بالكامل عند ت�أ�سي�س ال�شركة� .أما الأ�سهم املتبقية فعددها ثالثة ماليني ومائة �ألف
(� )3.100.000سهم وقيمتها واحد وثالثون مليون ( )31.000.000ريال �سعودي .وقد مت طرحها لالكتتاب العام الأويل بعد �صدور الأمر ال�سامي
باملوافقة على ت�أ�سي�س ال�شركة .وقد مت االكتتاب يف تلك الأ�سهم بالكامل فور ًا عندما طرحتها ال�شركة لالكتتاب .وبذلك تكون �أ�سهم ال�شركة قد اكتملت
وبلغت �10.000.000سهم.

تداول الأ�سهم والقيود على تداولها
�إن �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

خف�ض ر�أ�سمال ال�شركة
يجوز �إنقا�ص ر�أ�س مال ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية �إذا زاد عن حاجتها �أو منيت بخ�سائر (وبعد احل�صول على موافقة اجلهات املعنية).
ويجوز فقط اتخاذ هذا القرار بعد �سماع تقرير مراجع احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن الإلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض على هذه
الإلتزامات ومع مراعاة نظام ال�شركات ،على �أن يبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا ما مت �إنقا�ص ر�أ�س املال نتيجة لتجاوزه متطلبات ال�شركة يجب دعوة
دائني ال�شركة لتقدمي اعرتا�ضهم خالل  60يوم ًا من تاريخ قرار �إنقا�ص ر�أ�س املال يف جريدة يومية ت�صدر يف موقع املكتب الرئي�سي لل�شركة� .إذا اعرت�ض �أي
دائن على �إنقا�ص ر�أ�س املال وقدم �إىل ال�شركة خالل الفرتة املذكورة م�ستندات مطالبته ،وجب على ال�شركة �أن تدفع دينه بالكامل �إذا حل موعد ا�ستحقاقه
وتقدمي �ضمان منا�سب لدفع الدين �إذا كان الدين �آج ًال.
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ت�شكيل جمل�س الإدارة
يدير ال�شركة جمل�س �إدارة مكون من ( )8ثمانية �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات .وال يجب �أن يخل هذا التعيني بحقوق
ال�شخ�ص االعتباري يف تغيري ممثله يف املجل�س .وا�ستثناء من ذلك مت تعيني جمل�س الإدارة الأول من قبل اجلمعية الت�أ�سي�سية لفرتة ثالثة �سنوات اعتبار ًا
من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن ت�أ�سي�س ال�شركة.

�أ�سهم جمل�س الإدارة
على كل ع�ضو جمل�س �إدارة �إعطاء �أ�سهم بقيمة ا�سمية ال تقل عن  5.000ريال مقابل العقود التي قد تربمها مع ال�شركة ،والتي اعتمدت من اجلمعية العامة
العادية� .إن احلق يف م�سك هذه الأ�سهم ي�شمل �أرباحها� ،إن وجدت.

الع�ضوية ال�شاغرة يف جمل�س الإدارة
تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدة التعيني �أو اال�ستقالة �أو الوفاة �أو بالعزل �أو حرمان الع�ضو من حقوقه وفق ًا لأي قوانني �أو نظم �سارية �أو ح�سبما
توافق عليه اجلمعية العامة العادية .كما تبطل ع�ضوية جمل�س الإدارة �إذا تغيب الع�ضو عن ثالث اجتماعات متتالية للمجل�س دون مربر� ،أو �إذا �أعلن الع�ضو
�إفال�سه �أو �إع�ساره �أو طلب ت�سوية مع دائنيه �أو توقف عن دفع ديونه� ،أو �إذا فقد �أهليته العقلية� ،أو ثبت �أنه ارتكب فع ًال خم ًال بال�شرف �أو غري �أخالقي �أو
�صدر بحقه تهمة بالتزوير.
�إذا �شغرت وظيفة ع�ضو جمل�س الإدارة يجوز للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا م�ؤقت ًا بد ًال منه ب�شرط �أن يتم احل�صول على تقدمي هذا التعيني للموافقة من قبل
اجلمعية العامة العادية لل�شركة خالل اجتماعها الأول الذي يلي التعيني.

�صالحيات جمل�س الإدارة
مع عدم امل�سا�س ب�صالحيات اجلمعية العامة يتمتع جمل�س الإدارة ب�أو�سع ال�صالحيات لإدارة �شئون ال�شركة و�أعمالها .ويجوز كذلك ملجل�س الإدارة �أن يفو�ض
بع�ض املهام املحددة �إىل ع�ضو �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو �إىل الغري.

اللجنة التنفيذية
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء ،ويختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم
رئي�س اللجنة الذي ير�أ�س اجتماعاتها ،ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بني �أع�ضائها احلا�ضرين .ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه
ع�ضو �آخر له احلق بالت�صويت ولثالث اجتماعات فقط ،وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�ضوية يف املجل�س ،وميلأ املجل�س املركز الذي يخلو
يف اللجنة التنفيذية.
ومع مراعاة �أي تعليمات ت�ضعها م�ؤ�س�سة النقد �أو ي�ضعها جمل�س �إدارة ال�شركة ،تبا�شر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها امل�ؤ�س�سة �أو املجل�س ،وتعاون
اللجنة التنفيذية ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب �أو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.
ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره اثنان على الأقل بطريق الأ�صالة �أو الإنابة ب�شرط �أن ال يقل عدد احلا�ضرين ب�أنف�سهم عن اثنني.
وت�صدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع ويف حالة اخلالف ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات ثالث �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني.
تعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت لآخر كلما ر�أى رئي�سها �ضرورة عقدها على �أن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا ،و ُيعقد االجتماع يف �أي وقت �إذا طلب
ذلك اثنان من الأع�ضاء على الأقل .وي�صدر القرار باملوافقة على االجتماع �إذا وافق عليه كتابة اثنان من �أع�ضاء اللجنة.

رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ،ويعني ع�ضو ًا منتدب ًا لل�شركة ،ولرئي�س الإدارة والع�ضو املنتدب حق التوقيع عن ال�شركة .ويخت�ص رئي�س جمل�س
الإدارة والع�ضو املنتدب بتمثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء والغري ولأي منهما حق توكيل الغري يف عمل �أو �أعمال معينة ،ويتوىل الع�ضو املنتدب الإدارة التنفيذية
لل�شركة.

�سكرتري جمل�س الإدارة وم�ست�شار جمل�س الإدارة
يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا للمجل�س ،كما يجوز للمجل�س �أن يعني م�ست�شار ًا للمجل�س مل�ساعدته على ت�صريف �أمور ال�شركة ،ويقرر املجل�س مكاف�آتهما.

اجتماعات وقرارات جمل�س الإدارة
يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة موجهة من رئي�س جمل�س الإدارة �أو بناء على طلب مقدم �إىل رئي�س املجل�س من قبل ع�ضوين يف املجل�س  ،على �أن يجتمع
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املجل�س �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية ،وال يجوز �أن تنق�ضي �أربعة �أ�شهر بدون انعقاد اجتماع للمجل�س .وال يكون االجتماع �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره،
بالأ�صالة �أو الإنابة ثلث الأع�ضاء على الأقل .وت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية ثلثي الأع�ضاء احلا�ضرين بالأ�صالة �أو الإنابة.

جلنة املراجعة
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن (� )3أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء من غري املديرين التنفيذيني على �أن يكون
�أغلبهم من خارج جمل�س الإدارة وح�سبما تقرره م�ؤ�س�سة النقد ووزارة التجارة وال�صناعة والهيئة.

مكاف�آت جمل�س الإدارة
تكون مكاف�آت رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ( )180.000مائة وثمانون �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا ،كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ( )120.000مائة وع�شرون �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا.
ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�ضو مبلغ ( )3.000ثالثة �آالف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س.
كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتكبدها رئي�س و�أع�ضاء املجل�س من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجنة
التنفيذية مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء.
ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن  %5من �صايف �أرباح ال�شركة .ويجب على ال�شركة الت�أكد من �إر�سال
كافة التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت والتعوي�ضات املقرتحة جلميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العامة التي تطرح فيها تلك املكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت
عليها ،كما �أنه على ال�شركة الت�أكد من موافقة اجلمعية العامة على �شروط املكاف�آت والتعوي�ضات يف جمعية عامة ال يكون لع�ضو جمل�س الإدارة املعني �أو �أحد
كبار املدراء التنفيذيني حق الت�صويت فيها على هذه القرارات.

اجلمعية العامة
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة .يحق لكل م�ساهم ح�ضور اجتماع
اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية بالأ�صالة �أو بالوكالة ب�صرف النظر عن عدد الأ�سهم التي يحملها ،كما يحق للم�ساهم الذي يحمل على الأقل � 20سهم ًا ح�ضور
اجتماعات اجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية ،ويجوز له توكيل م�ساهم �آخر بح�ضور االجتماع بالنيابة عنه با�ستثناء �أع�ضاء جمل�س
الإدارة.

ن�صاب اجلمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة  88من
نظام ال�شركات ال�سعودي ،ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

ن�صاب اجلمعية العامة غري العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع الأول يتم عقد اجتماع �آخر خالل  30يوم ًا بنف�س الطريقة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد
من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.

الت�صويت
تُتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية ب�أغلبية �أ�صوات الأ�سهم املمثلة فيها .غري �أنه �إذا كان القرار يتعلق بتقييم �أ�سهم عينية �أو مف�ضلة ،ف�إنه يجب �أن
يح�صل على ثلثي ( )2/3عدد �أ�صوات امل�ساهمني يف الأ�سهم النقدية املمثلة يف االجتماع بعد خ�صم �أ�صوات الأ�سهم العينية �أو الأ�سهم املف�ضلة ،بحيث ال
يكون له�ؤالء امل�ساهمني �أي �أ�صوات يف تلك القرارات ،حتى لو كانت بحوزتهم �أ�سهم نقدية .وتتخذ قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم
املمثلة يف االجتماع .غري �أنه �إذا كان القرار املطلوب اتخاذه يتعلق بزيادة �أو �إنقا�ص ر�أ�سمال ال�شركة� ،أو متديد مدتها� ،أو حلها قبل انق�ضاء �أجلها املحدد
يف نظامها الأ�سا�سي �أو اندماجها مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى� ،أو تعديل نظامها الأ�سا�سي ،ف�إن هذا القرار ال يكون نافذ ًا �إال �إذا اتخذ ب�أغلبية ثالثة �أرباع
( )3/4الأ�صوات املمثلة يف االجتماع.

تعيني مراجعي احل�سابات
تعني اجلمعية العامة �سنوي ًا اثنني من مراجعي احل�سابات املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد �أتعابهما ويجوز لها �إعادة تعيينهما.

64

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

االطالع على ال�سجالت
ملراجع احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق ،وله �أن يطلب املعلومات والإي�ضاحات التي يرى �ضرورة
احل�صول عليها ،وله �أي�ض ًا �أن يتحقق من �أ�صول ال�شركة وخ�صومها.

تقرير مراجع احل�سابات
يقدم مراقب احل�سابات �إىل اجلمعية العامة ال�سنوية تقرير ًا ي�ضمنه موقف ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والإي�ضاحات التي طلبها ،وما
يك�شفه من خمالفات لأحكام نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ور�أيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�شركة للواقع.

ال�سنة املالية
تبد�أ �سنة ال�شركة املالية من الأول من يناير وتنتهي بنهاية دي�سمرب من نف�س ال�سنة.

احل�سابات ال�سنوية
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور ،كما يعد القوائم املالية وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة
ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�ضية .ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية    لتلك ال�سنة املالية .ويقوم جمل�س الإدارة
ب�إعداد القوائم املذكورة قبل �أربعني ( )40يوم ًا على الأقل من موعد انعقاد اجتماع اجلمعية العامة العادية ال�سنوي ،وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف
مراجع ح�سابات ال�شركة قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وخم�سني ( )55يوم ًا على الأقل .ويقوم رئي�س جمل�س الإدارة بتوقيع و�إيداع ن�سخ الوثائق
امل�شار �إليها يف املركز الرئي�سي لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل .وعلى
رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة توزع يف املركز الرئي�سي لل�شركة القوائم املالية وخال�صة وافية من تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير
مراقب احل�سابات و �أن ير�سل �صورة من هذه الوثائق �إىل الإدارة العامة لل�شركات قبل انعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.

ح�سابات عمليات الت�أمني

فرد ح�سابات لعمليات الت�أمني منف�صلة عن قائمة الدخل اخلا�صة بامل�ساهمني ،وفق ًا للتفا�صيل التالية:
يفرد ح�ساب للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى؛
ويفرد ح�ساب للتعوي�ضات املتكبدة من ال�شركة؛
يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط والتعوي�ضات حم�سوم ًا منه امل�صاريف الت�سويقية والإدارية
والت�شغيلية واملخ�ص�صات الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك؛
يكون حتديد الفائ�ض ال�صايف على الوجه التايل :ي�ضاف للفائ�ض الإجمايل الوارد يف الفقرة (� )3أعاله �أو يخ�صم منه ما يخ�ص امل�ؤمن لهم من
عائد الإ�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�صم ما عليهم من م�صاريف حمققة؛
توزيع الفائ�ض ال�صايف كالآتي :توزع ع�شرة يف املائة ( )%10مبا�شر ًة على امل�ؤمن لهم �أو ن�سبة �أعلى يحددها جمل�س الإدارة وحتويل الباقي �إىل
قوائم دخل امل�ساهمني.

قائمة دخل امل�ساهمني
تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد �إ�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة .وتكون ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف ح�سبما
ورد يف الفقرة ( )5من هذه املادة.

توزيع الأرباح ال�سنوية
توزع �أرباح امل�ساهمني على النحو التايل:
 -1توزيع الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
 -2يجنب ( )%20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل
ر�أ�س املال املدفوع.
 -3للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها اجلمعية العامة.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أوىل للم�ساهمني ال تقل عن ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
 -5يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إىل ح�ساب الأرباح املبقاة.
 -6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفقا للقواعد املنظمة لذلك
وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
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خ�سائر ال�شركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالث �أرباع ر�أ�س املال وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل
�أجلها املعني يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

حل ال�شركة وت�صفيتها
تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا لهذا النظام �أو وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات وعند انتهاء مدة ال�شركة ويف حالة حلها
قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية وبنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد �صالحياتهم و�أتعابهم،
وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إىل �أن مي تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها
بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص امل�صفني.

 .10معلومات قانونية
 10 .1تاريخ الت�أ�سي�س

ت�أ�س�ست ال�شركة وقيدها يف اململكة العربية ال�سعودية وهي م�سجلة ب�سجل جتاري رقم  1010235601مبوجب القرار الوزاري رقم  142بتاريخ 1428/6/8هـ
(املوافق 2007/6/24م) وفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ 1427/9/18هـ (املوافق 2006/10/11م).

 10 .2ر�أ�سمال ال�شركة

يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة حالي ًا  100.000.000ريال �سعودي ،تتكون من � 10.000.000سهم بقيمة ا�سمية وقدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم ،جميعها مدفوعة
بالكامل ،منها � 6.900.000سهم مت �إ�صدارها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني متثل  %69من ر�أ�سمال ال�شركة .وقد مت طرح الأ�سهم
املتبقية والبالغة � 3.100.000سهم ( )%31لالكتتاب العام ..ومل متنح ال�شركة �أي مزايا تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي �شخ�ص �آخر.
تنوي ال�شركة زيادة ر�أ�سمالها بواقع  100.000.000ريال �سعودي ،وعند اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة مو�ضوع هذه الن�شرة ،ف�إن ر�أ�س املال امل�صدر
�سيبلغ  200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إىل � 20.000.000سهم بقيمة ا�سمية  10رياالت لل�سهم الواحد.

 10 .3املكاتب الرئي�سية لل�شركة
جدول ( :)42املكاتب الرئي�سية لل�شركة
املكتب

العنوان

الهاتف والفاك�س

املكتب الرئي�سي – الريا�ض

طريق خري�ص ،ج�سر اخلليج ،امللز ،الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  ٣٥٤٠الريا�ض 11481

هاتف+966 )1( 8749700 :
فاك�س+966 )1( 8749799 :

فرع الريا�ض

طريق خري�ص ،ج�سر اخلليج ،امللز ،الريا�ض اململكة العربية ال�سعودية
�ص ب  ٣٥٤٠الريا�ض 11481

هاتف+966 )1( 8749700 :
فاك�س+966 )1( 8749799 :

املكتب الإقليمي – جدة

جناح  ،١٠٢الدور الأول� ،إيوان �سنرت� ،شارع �إبراهيم اجلفايل ،حي
الأندل�س ،جدة  -اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )2( 2832444 :
2832589
فاك�س+966 )2( 283 0022 :

فرع جدة

جناح  ،٣٣الدور الثالث ،برج اخلياط طريق املدينة ال�شمايل ،حي
ال�شرفية ،جدة
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )2( 6678123 :
6692059
فاك�س+966 )2( 6632576 :

فرع املدينة املنورة

�شارع القربان ،مبنى امليمنى ،الدور ال�ساد�س ،املدينة  -اململكة العربية
ال�سعودية

هاتف+966 )4( 8674111 :
فاك�س+966 )4( 8672111 :

املكتب الإقليمي – الدمام

مبنى مدينة الأعمال ،طريق امللك عبد العزيز ،الدمام  -اململكة العربية
ال�سعودية

هاتف :من � +966 )3( 8315600إىل
+966 )3( 8315606
فاك�س+966 )3( 8315609 :

فرع اخلرب

برج ال�صالح ،مكتب رقم  ١٠٧ج� ،شارع رقم � ( ٢٨شارع البيب�سي)-
خلف املكتب الإقليمي للبنك ال�سعودي الفرن�سي

فرع الإح�ساء

جممع الب�ستان ،طريق الرثيات ،الإح�ساء،
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )3( 867 2256 :
8679454 .8675230
فاك�س+966 )3( 8678441 :
هاتف+966 )3( 5825400 :
فاك�س+966 )3( 582 8118 :
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 10 .4العقارات امل�ست�أجرة
جدول ( :)43العقارات امل�ست�أجرة من قبل ال�شركة
العقار
ا�ستئجار اجلانب الغربي من مركز ال�صفوة التجاري،
طريق خري�ص ،ج�سر اخلليج

املنطقة
الريا�ض

ا�ستئجار م�ساحات مكتبية يف �إيوان �سنرت� ،شارع
�إبراهيم اجلفايل

جدة

ا�ستئجار م�ساحات مكتبية اجلناح رقم  33يف الدور
الثالث من برج اخلياط التجاري يف جدة

جدة

ا�ستئجار م�ساحة مكتبية تقع على �شارع قربان الطالع
ا�ستئجار الوحدة رقم  101يف الدور الأول يف جممع
مدينة الأعمال الواقع يف الدمام� ،شارع امللك عبد
العزيز ،مب�ساحة �إجمالية تبلغ  2.353.40مرت ًا
مربع ًا
ا�ستئجار اجلناح رقم  107جي يف املبنى الواقع يف
مبنى ال�صالح� ،ضمن مبنى الأمري في�صل بن فهد

املدينة
الدمام

املدة
� 5سنوات هجرية ابتداء ًا من
 2008تجُ دد تلقائي ًا ملدة مماثلة
� 4سنوات ابتداء ًا من 2008
يجدد �سنوي ًا
� 5سنوات ابتداء ًا من 2008
جتدد تلقائي ًا ملدة مماثلة
�إيجار �شهري يجدد تلقائي ًا
� 5سنوات ابتداء ًا من 2008
جتدد تلقائي ًا ملدة مماثلة

اخلرب

� 3سنوات ابتداء ًا من 2009
جتدد تلقائي ًا ملدة مماثلة
�سنة ابتداء ًا من  2008واحدة
جتدد تلقائي ًا ملدة مماثلة

ا�ستئجار الوحدات  642 ،280 ،279 ،59 ،58يف �سوق
الب�ستان – طريق الرثيات -الإح�ساء

الإح�ساء

الإيجار ال�سنوي (ر�.س).
2.000.000
177.500
120.000
30.000
159.030

205.800
164.000

 10 .5التوظيف
عقود توظيف ال�سعوديني

�أعدت ال�شركة عقود توظيف موحدة ملوظفيها ال�سعوديني ملدة اثني ع�شر �شهر ًا تتجدد ملدد �إ�ضافية مماثلة .ويخ�ضع عقد التوظيف املوحد لأحكام و�شروط
موحدة تنظم العالقة بني رب العمل واملوظف.

عقود توظيف غري ال�سعوديني

�أعدت ال�شركة عقود توظيف موحدة ملوظفيها غري ال�سعوديني ملدة اثني ع�شر �شهر ًا تتجدد ملدد �إ�ضافية مماثلة .ويخ�ضع عقد التوظيف املوحد لأحكام
و�شروط موحدة تنظم العالقة بني رب العمل واملوظف.

 10 .6وثائق الت�أمني
�أبرمت ال�شركة وثائق الت�أمني التالية واملتعلقة مبمتلكاتها وموظفيها:
وثيقة ت�أمني على املمتلكات رقم (� )RH/F/1640ضد جميع املخاطر لتغطية العقارات امل�ست�أجرة.
وثيقة الت�أمني الطبي رقم ( )10892/MDXلتغطية موظفيها وفق ًا لأحكام الت�أمني ال�صادرة عن جمل�س الت�أمني ال�صحي التعاوين.
وثيقة الت�أمني على املركبات لتغطية املركبات اململوكة لل�شركة (وعددها  9مركبات).

� 10 .7إعادة الت�أمني

وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�سعودي والئحته التنفيذية ،ف�إن على ال�شركة االحتفاظ مبا ال يقل عن  %30من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني،
و�إعادة الت�أمني على  %30من جمموع التنازالت يف اململكة العربية ال�سعودية �شريطة توفر الدعم املحلي لإعادة الت�أمني .ولكي يت�سنى لل�شركة امل�ساواة بني
املخاطر التي تتعر�ض لها وحماية ر�أ�سمالها ،فقد �أبرمت ال�شركة اتفاقيات �إعادة تامني مع �شركات �إعادة ت�أمني مرموقة ،وهي� :أليانز لإعادة الت�أمني فرع
دبي ،ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني ،هانوفر لإعادة الت�أمني ،تكافل  ،BSCومابفري ( ،)Mapfreومن �أجل احتياجات �إعادة الت�أمني الزائدة عن قدرتها الآلية،
ت�ستعني ال�شركة كذلك بخدمات معيدي ت�أمني من الدرجة الأوىل مبا يتوافق مع معايري احلد الأدنى مل�ؤ�س�سة النقد ،وكذلك القائمة الأمنية التي يتم حتديثها
ب�شكل منتظم من قبل جمموعة �أليانز.
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 10 .8املطالبات

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة� ،أن ال�شركة لي�ست حالي ًا طرف ًا يف �أي دعاوي �أو مطالبات ق�ضائية ،والتي قد يكون لها
�أثر �سلبي جوهري على ن�شاطها �أو و�ضعها املايل .تلقت ال�شركة مطالبات ت�أمني مل حت�سم بعد متعلقة بعقود ت�أمني م�صدرة من ال�شركة لعمالئها� .إن هذا
املطالبات حتت �إجراءات الت�سوية املعتادة ولي�س من املحتمل �أن يكون لها �أثر �سلبي جوهري على عمل ال�شركة ومركزها املايل .و�أنه وحلد علم �أع�ضاء جمل�س
الإدارة و�إدارة ال�شركة ،لي�س هنالك �أي دعوى ق�ضائية �أو مطالبات ق�ضائية قائمة �أو مهدد ب�إقامتها.

 10 .9االتفاقيات مع الأطراف ذات العالقة
�أبرمت ال�شركة اتفاقية مع البنك ال�سعودي الفرن�سي لتزويدها بخدمات تقنية املعلومات املوحدة وغري املوحدة ،والدعم الالزم حلل امل�شاكل الفنية ،وت�شمل
هذه االتفاقية �إىل جانب �أ�شياء �أخرى االت�صاالت وال�شبكات ومركز ا�سرتجاع ن�شاطات تقنية املعلومات ،والربيد الإلكرتوين ،وخدمات النطاق .كما تت�ضمن
اخلدمات تقدمي تقارير عن م�ستوى اخلدمات وتقارير موجزة وخدمات مكتب امل�ساعدة.

الأتعاب وامل�صاريف:

الرتخي�ص وال�صيانة 72.000 :ريال �سعودي �سنوي ًا (تدفع على دفعات �شهرية).
الدعم الفني 1.500 :ريال �سعودي لل�شخ�ص يف اليوم (تدفع �شهري ًا بنا ًء على تقدير يقوم على �أ�سا�س  20يوم ًا يف ال�سنة تعدل يف نهاية كل
�سنة).
�أتعاب الإدارة %5 :مما ورد �أعاله

 10 .10العقود الهامة
 10 .10 .1اتفاقية امل�ؤ�س�سني
�أبرم امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون البنك ال�سعودي الفرن�سي و�شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال و�شركة �إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمودا �إتفاقية �شراكة بتاريخ
2004/10/10م تنظم العالقة بينهم فيما يتعلق بال�شركة .وتتمثل ال�شروط التعاقدية الرئي�سية فيما يلي:

 )1م�س�ؤوليات الأطراف:

يتعهد البنك ال�سعودي الفرن�سي:
بدعم ال�شركة من خالل منحها فر�صة تغطية حاجات امل�صرف املتعلقة بالت�أمني ،مبا فيه التغطية الت�أمينية للفروع واملكاتب والوكاالت وذلك
على �أ�سا�س حق الأولوية يف الرف�ض.
ً
بتمكني ال�شركة خالل فرتتها الت�أ�سي�سية من الإطالع على بيانات ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الزبائن يف البنك وذلك وفقا لقواعد ال�سرية.
تتعهد ال�شركة ب�إعطاء البنك ال�سعودي الفرن�سي ب�شكل ح�صري جميع عمليات الت�أمني امل�صريف يف اململكة .باملقابل ،يتعهد البنك ال�سعودي الفرن�سي
باللجوء �إىل خدمات الت�أمني امل�صريف التي تقدمها ال�شركة ب�شكل ح�صري ،با�ستثناء عقود الت�أمني التي تكون قد �أبرمت بني البنك ال�سعودي الفرن�سي و جمموعة �أي
جي �إف والتي تبقى �سارية املفعول وجتدد وفق ًا ل�شروطها.

يف حال رغبت ال�شركة ت�سويق منتجاتها من خالل نقاط بيع �أخرى ،يجب �أن تعر�ض هذه املنتجات على البنك ال�سعودي الفرن�سي �أو ًال وفق ًا لل�شروط نف�سها،
ويكون للبنك ال�سعودي الفرن�سي خالل فرتة  15يوم ًا من تاريخ ا�ستالم عر�ض ال�شركة حق الأولوية لت�سويق هذه املنتجات عرب �شبكة التوزيع العائدة له.
�شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال و�شركة �إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمودا تتعهدا بدعم ال�شركة من خالل كبار التنفيذيني لديها ومن خالل تدريب موظفي
ال�شركة وت�أدية خدمات ا�ست�شارية مل�صلحتها يف قطاعات البحث والتطوير ،الكمبيوتر واملعلوماتية ،الت�سويق ،والإ�ستثمار والإدارة.

 )2نقل الأ�صول وحمفظة الت�أمني العائدة ل�شركة �أن�سعودي:

وافق �أطراف االتفاقية على نقل جميع الأ�صول وحمفظة الت�أمني العائدة ل�شركة �أن�سعودي �إىل ال�شركة عند مبا�شرة عملياتها .على �أن يتم تقييم املحفظة
من قبل �شركة عاملية لتدقيق احل�سابات م�ستقلة ،وعلى �أن يتم ال�شراء على �أ�سا�س جتاري دون �أن يكون لأي من الفرقاء �أي م�صلحة �شخ�صية.

� )3إدارة ال�شركة:

يدير ال�شركة جمل�س �إدارة يعني من قبل البنك ال�سعودي الفرن�سي و�شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال و�شركة �إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمودا
بالإ�ضافة �إىل �أع�ضاء م�ستقلني.
يعني رئي�س جمل�س الإدارة من قبل الأع�ضاء املقرتحني من قبل البنك ال�سعودي الفرن�سي.
يعني جمل�س الإدارة ع�ضو منتدب من قبل الأع�ضاء املعينني من قبل �شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال و�شركة �إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمودا يوافق
عليه البنك ال�سعودي الفرن�سي .ويتوىل الع�ضو املنتدب تعيني كبار التنفيذيني �شرط موافقة جمل�س الإدارة.
يعني جمل�س الإدارة جلنة �إدارية م�ؤلفة من ( )3ثالث �أع�ضاء تتوىل مراقبة عمليات ال�شركة وحت�ضري بيانات بخ�صو�ص تطور الأعمال ملجل�س
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الإدارة .يعني البنك ال�سعودي الفرن�سي ع�ضوين وتعني �شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال ع�ضو ًا واحد ًا.
يتعني ح�ضور ( )5خم�سة �أع�ضاء على الأقل مبا فيه ع�ضو ميثل البنك ال�سعودي الفرن�سي وع�ضو ميثل �شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال� /شركة
�إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمودا لتوفر ن�صاب جمل�س الإدارة وت�ؤخذ القرارات ب�أكرثية الأع�ضاء احلا�ضرين �أو املمثلني.

 )4قرارات ال�شركة املهمة التي يجب �أن تتخذ ب�إجماع �أع�ضاء جمل�س الإدارة املعينني من قبل البنك ال�سعودي الفرن�سي
و�شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال و�شركة �إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمود ا و�/أو ب�إجماع امل�ساهمني الثالث البنك ال�سعودي
الفرن�سي و�شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال و�شركة �إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمود ا:
تعديل نظام ال�شركة
اال�ستحواذ على �أو االندماج مع �شركات �أخرى �أو �أعمال �أخرى
�إ�صدار �أ�سهم قابلة للتحول
�إن�شاء وت�صفية �شركات تابعة
زيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال
�إ�صدار �ضمانات ،ما عدا �ضمن ال�سياق الطبيعي للأعمال
�إن�شاء وتعديل رهونات و�أعباء ،ما عدا �ضمن ال�سياق الطبيعي للأعمال
�إ�صدار �أو حتمل �أية ديون ملدة تفوق ال�ستة �أ�شهر ،ما عدا �ضمن ال�سياق الطبيعي للأعمال
امل�صادقة على خطة الأعمال ال�سنوية وامليزانية
تعيني و عزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب
تعديل طبيعة ن�شاط ال�شركة
امل�صادقة على التوجهات الإ�سرتاتيجية لل�شركة
التنازل عن �أو بيع كامل �أو ق�سم كبري من �أعمال ال�شركة �أو �أ�صولها
امل�صادقة على العمليات والعقود الغري ملحوظة يف ميزانية ال�شركة
�إبرام وتعديل و�إنهاء �أية عقود بني ال�شركة و�أي من امل�ساهمني فيها �أو ال�شركات التي متلك امل�ساهمني �أو اململوكة من قبلهم
تعيني وعزل مراقبي احل�سابات
امل�صادقة على البيانات املالية ال�سنوية وتوزيع الأرباح ال�سنوية

 )5حقوق ال�شفعة :يف حال رغب �أي طرف رهن �أي من �أ�سهمه يف ال�شركة يعود للأطراف الآخرون حق ال�شفعة وفقاً
ملا يلي:

يف حالة نقل ملكية الأ�سهم �إىل �شركة غري تابعة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �شراء الأ�سهم املباعة مبوجب حق ال�شفعة.
يف حالة عدم �شراء امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني للأ�سهم املباعة مبوجب حق ال�شفعة ،يجوز لهم (غري ملزمون) الطلب من الطرف الثالث �شراء
الأ�سهم يف ال�شركة (احلق التبعي).

 )6خيار البيع وخيار ال�شراء يف حاالت االختالف:

يف حال ح�صول خالف جوهري فيما بني الفرقاء ،ال ميكن حله على �صعيد جمل�س الإدارة �أو على �صعيد جمعية امل�ساهمني ،فيجوز لكل من الأطراف �أن
يعر�ض �شراء �أ�سهم الطرف الأخر �شرط �أال يقل ال�سعر املعرو�ض عن قيمة الأ�صول ال�صافية كما هي حمددة بتاريخ �أخر بيانات مالية .ويعود للطرف الذي
عر�ض ال�سعر الأعلى �أن ي�شرتي �أ�سهم الطرف الأخر.

 )7عدم املناف�سة:

تعهد الأطراف بعدم مناف�سة ن�شاط ال�شركة بطريقة مبا�شرة �أو بطريقة غري مبا�شرة ،مع علم الأطراف بوجود عقود قائمة بني البنك ال�سعودي الفرن�سي
و�شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال لتطوير �أعمال الت�أمني امل�صريف �سوف ي�ستمر العمل على �أ�سا�سها.

 )8مدة االتفاقية:

تبقى الإتفاقية قائمة طاملا ميلك كل من البنك ال�سعودي الفرن�سي من جهة و�شركة �أي جي �إف انرتنا�شيونال � /شركة �إ�س �إن �آي القاب�ضة بريمودا من
جهة �أخرى ن�سبة  %25من �أ�سهم ال�شركة على الأقل .ويجوز لأي فريق �إنهاء االتفاقية يف حال �إفال�س �أي طرف �أو يف حال تغري امل�ساهم امل�سيطر يف �أي من
الأطراف وحل مكانه م�ساهم مناف�س لل�شركة.
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 10 .10 .2اتفاقية نقل حمفظة الت�أمني العائدة ل�شركة �إن�سعودي

�أبرمت ال�شركة يف  30دي�سمرب 2008م مع �شركة �إن�سعودي للت�أمني بي �أ�س �سي ،وهي �شركة م�ساهمة بحرينية ،مرخ�صة للقيام ب�أعمال الت�أمني اتفاقية لنقل
حمفظة الت�أمني العائدة ل�شركة �إن�سعودي ،والتي وافقت مبوجبها �إن�سعودي على نقل حمفظتها الت�أمينية يف اململكة العربية ال�سعودية (وي�شمل ذلك جميع وثائق
الت�أمني ال�سارية املفعول واملطالبات املعلقة مع الأ�صول واخل�صوم ذات العالقة ح�سب التقييم الذي مت يف  31دي�سمرب 2008م وفق ًا لأنظمة ولوائح م�ؤ�س�سة
النقد من خالل تعيني مراجع ح�سابات وخبري اكتواري م�ستقلني) .وقد ح�صل الأطراف على موافقة م�ؤ�س�سة النقد امل�سبقة بتاريخ 2008/11/26م.
اتفق الأطراف على �أن يتم نقل حمفظة الت�أمني بدون قيمة لل�شهرة و�أن تكون قيمة املوجودات التي �سيتم نقلها تعادل قيمة املطلوبات املنقولة .و�سيتم تقييم
املطلوبات واملوجودات بتاريخ 2008/12/31م من قبل مراجع للح�سابات ومن قبل خبري �أكتواري.
ان هذه االتفاقية مرهونة باحل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات احلكومية املعنية وباحل�صول على موافقة اجلمعية العامة لل�شركة املقرر انعقادها
يف 2009/1/18م .وحال احل�صول على هذه املوافقات ،تعترب املحفظة منتقلة بتاريخ 2009/1/1م.
وقد ا�شتمل تقييم اخلبري االكتواري وتقرير مراجع احل�سابات على ما يلي:
جمموع الأ�صول املنقولة 95.8 :مليون ريال �سعودي.
جمموع اخل�صوم املنقولة 95.8 :مليون ريال �سعودي.

 10 .10 .3اتفاقية توزيع منتجات الت�أمني البنكية
�أبرمت ال�شركة يف � 7أبريل 2009م اتفاقية توزيع مع ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية لبيع منتجات الت�أمني ،وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة ،تابعة للبنك
ال�سعودي الفرن�سي ،ومرخ�صة من قبل م�ؤ�س�سة النقد كموزع ملنتجات الت�أمني (وكيل ت�أمني).
تهدف هذه االتفاقية �إىل بيع منتجات ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل �شبكة التوزيع التابعة لل�شركة ال�سعودية الفرن�سية ومن خالل �شبكات
توزيع �أخرى يتم التوزيع من خاللها اىل عمالء البنك ال�سعودي الفرن�سي والعمالء الآخرين ح�سبما مت االتفاق عليه بني الطرفني و�إىل احلد الذي ت�سمح به
الأنظمة واللوائح املطبقة بهذا ال�صدد.
و�سيتم مبوجب هذه االتفاقية البدء بتوزيع املنتجات التالية:
برامج الت�أمني (الغد ،الأجنال ،تكافل الغد ،وتكافل الأجنال)
وبرامج احلماية.
عند توقيع هذه االتفاقية� ،سوف ي�ؤ�س�س �أطراف هذا االتفاقية مع البنك ال�سعودي الفرن�سي جلنة م�ؤلفة من � 4أع�ضاء .وتكون اللجنة م�س�ؤولة عن تنفيذ كافة
الأمور املتعلقة بهذه االتفاقية .كما �سيتم تعيني «مدير ت�أمني» لكافة �أمور الت�أمني التي تخرج عن �صالحية اللجنة.
�إن ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية لبيع منتجات الت�أمني �سوف تعمل على تطوير �أفكار ترويجية بينما ال�شركة ت�ؤمن املوافقات النظامية الالزمة من م�ؤ�س�سة
النقد وتت�أكد من �أن الأفكار الرتويجية تتالءم مع موا�صفات منتجات الت�أمني واللوائح املطبقة .وقبل �أن يتم ن�شر �أي من هذه الأفكار الرتويجية �أو تقدميها
�إىل العلن ،يجب احل�صول على موافقة اللجنة اخلطية امل�سبقة.
كما �ستقوم ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية لبيع منتجات الت�أمني ببيع منتجات ت�أمني ال�شركة من خالل �شبكات التوزيع لديها .و�سيتم االتفاق من خالل اللجنة
على �أهداف البيع .وتقوم ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية لبيع منتجات الت�أمني ببيع املنتجات وفق املبادئ التي مت االتفاق عليها �ضمن هذه االتفاقية و�ضمن
قرارات اللجنة.
وتن�ص االتفاقية على املحافظة على �سرية التعامالت وكافة الأمور املتعلقة باالتفاقية وباملنتجات .وميكن لل�شركة ال�سعودية الفرن�سية لبيع منتجات الت�أمني
�أن ت�ستعمل حقوق امللكية الفكرية لل�شركة على �أن تبقى هذه الأخرية هي املالكة لها.
ت�ضمن ال�شركة من بني �أمور �أخرى ب�أنها ال هي وال �أي من ال�شركات التابعة ملجموعة �أليانز ،لن تربم �أية اتفاقية تعاون �أو مفاو�ضات �أو توزيع منتجات تامني
يف اململكة العربية ال�سعودية مع �أية م�ؤ�س�سة مالية �أخرى خالل مدة اتفاقية لتوزيع منتجات الت�أمني البنكية.
تنتهي اتفاقية توزيع منتجات الت�أمني البنكية بعد ثالث �سنوات من تاريخ بدايتها ،وجتدد تلقائي ًا يف كل مرة ملدة ثالث �سنوات �إال �إذا �أر�سل احد الطرفني
�إخطار ًا بالربيد امل�سجل للطرف الآخر ب�إنهائها قبل ما ال يقل عن � 6أ�شهر من تاريخ انتهائها.

 10 .10 .4تفاقية اخلدمات الفنية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات فنية مع �أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال (�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال) ،حيث ترغب ال�شركة يف �إ�شراك �أليانز
فران�س يف تزويد خدمات فنية �إدارية ،تت�ضمن:
�إمكانية ا�ستعارة موظفني حمددين مثل املدير التنفيذي واملدير املايل
تدريب وتعليم املوظفني
الدعم االكتواري والبحث والتطوير
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العمليات املبتكرة (كالت�أمني عرب الإنرتنت)
االبتكارات التنظيمية
التقارير االكتوارية
تقنية املعلومات (�أنظمة املكاتب اخللفية ،و�أنظمة املكاتب الأمامية ،و�أنظمة االت�صاالت)
والتدريب على املبيعات ،تقدمي الدعم واملراقبة فيما يتعلق باملبيعات.
تنتهي املدة الأولية التفاقية اخلدمات الفنية يف  31دي�سمرب 2010م ،وجتدد تلقائي ًا يف نهاية مدتها الأولية لفرتة �أخرى مدتها خم�س �سنوات �إال �إذا �أر�سل
�أحد الطرفني �إخطار ًا للطرف الآخر قبل ما ال يقل عن �ستة �أ�شهر من انتهاء مدة االتفاقية الأولية �أو �أي متديد لها ،يبدي فيه رغبته يف عدم جتديد االتفاقية
عند انتهاء مدتها.
تبلغ تعوي�ضات �أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال يف عام 2009م  300.000يورو �سنوي ًا لل�سنوات الثالث الأوىل ،و 200.000يورو �سنوي ًا بعد ذلك .و�ستقوم ال�شركة
بتعوي�ض �أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال عن جميع م�صاريف �أطراف �أخرى معينة وامل�صاريف النرثية النا�شئة عن تنفيذها التفاقية اخلدمات الفنية وتقدمي
خدماتها بهذا ال�صدد.

 10 .10 .5عقد تقدمي خدمات اكتوارية ا�ست�شارية
مت �إبرام عقد تقدمي خدمات اكتوارية بني ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين و�شركة �سيدات حيدر مور�شيد ،وهي �شركة ا�ست�شارية اكتوارية
م�سجلة يف الباك�ستان ،وذلك بتاريخ � 1أغ�سط�س 2007م ،لتقدمي اخلدمات التالية:
التقييم االكتواري ال�سنوي كما يف  31دي�سمرب
مراجعة الت�صاميم والأ�سعار وال�شهادات املتعلقة بثالثة منتجات جديدة وع�شرة مالحق كحد �أق�صى.
اال�ستف�سارات الأخرى �أو املعلومات االكتوارية املتعلقة ب�إعادة الت�أمني� /إعادة التكافل ،اكتتابات الت�أمني ،مراجعة تنفيذ الأنظمة.
انق�ضت مدة هذا العقد يف  31دي�سمرب 2008م ومت جتديده ل�سنة �أخرى انتهت يف  31دي�سمرب 2009م ،وتقوم ال�شركة حالي ًا بتجديده.

 10 .10 .6االتفاقية املربمة مع اللجنة اال�ست�شارية ال�شرعية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية مع اللجنة اال�ست�شارية ال�شرعية امل�ؤلفة من ثالثة �أع�ضاء.وقد ت�ضمنت هذه االتفاقية �أهداف ومهام اللجنة كالتايل:
تقييم و�صياغة العمليات واالتفاقيات والعالقات بني ال�شركة وعمالئها وفق ًا ملبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،والت�أكد من �أن �أن�شطة ال�شركة متوافقة
مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
�إعداد التقارير و�إ�صدار الآراء ب�ش�أن الإلتزام بال�شريعة الإ�سالمية ومنع �أية خمالفات لأحكام ال�شريعة من خالل مراجعة جميع االتفاقيات
والتفاهمات بني ال�شركة وعمالئها �أو بينها وبني ال�شركات الأخرى والتو�صية مبا تراه منا�سب ًا.
مناق�شة وتعديل واعتماد جميع وثائق ال�شركة ومنتجاتها للت�أكد من توافقها مع ال�شريعة الإ�سالمية.
مراقبة �أداء ال�شركة من منظور ال�شريعة ،مبا يف ذلك حتديد مدى مالءمة االتفاقيات وتوافقها مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
توجيه جمل�س �إدارة ال�شركة وموظفيها حول كيفية �إجراء املعامالت وفق ًا لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
تقدمي اال�ست�شارات ال�شرعية ح�سبما تطلبه ال�شركة.
مراجعة االتفاقيات والعقود املربمة بني ال�شركة و�أطراف �أخرى.
يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة ال�شرعية على  30.000ريال �سعودي �سنوي ًا و 5.000ريال �سعودي مقابل كل اجتماع يح�ضره للجنة .كما تقوم ال�شركة
بتعوي�ض �أع�ضاء اللجنة عن م�صاريف ال�سفر وال�سكن التي يتكبدونها فيما يتعلق بعملهم مع اللجنة.

 10 .11العالمات التجارية وبراءات الإخرتاع وحقوق امللكية الفكرية
ال توجد لدى ال�شركة �أية عالمات جتارية �أو براءات اخرتاع �أو �أية حقوق ملكية فكرية �أخرى �سوى اال�سم التجاري «ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني
التعاوين» وعالمة جتارية قيد الت�سجيل حالي ًا يف وزارة التجارة وهي التالية:

هذا مع العلم �أن ال�شركة قررت تعديل �إ�سمها التجاري من « ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين» �إىل «�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني
التعاوين» ،وقد ا�ستح�صلت ال�شركة على عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد على �إجراء هذا التعديل ،وما تزال الإجراءات النظامية املتعلقة بتعديل الإ�سم جارية
اجلهات املخت�صة.
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 10 .12اقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة
البيانات املالية
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن املعلومات املالية املو�ضحة يف هذه الن�شرة قد مت ا�ستخراجها من القوائم املالية املراجعة لل�شركة دون �إجراء �أي
تعديل جوهري عليها ،و�أن القوائم املالية قد مت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية بالتقارير املالية.
عدا عن اخل�سائر املرتاكمة املو�ضحة يف هذه الن�شرة ،يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال يوجد �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري
لل�شركة.

الإفال�س وامل�صالح املبا�شرة وغري املبا�شرة لهم:

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن �أي ًا منهم �أو �أي من �أفراد الإدارة العليا �أو �أي �أحد من كبار التنفيذيني �أو �أمني �سر امل�صدر مل يعلن �إفال�سه يف
�أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضع لإجراءات �إفال�س.
عدا عن ملكية �أع�ضاء جمل�س الإدارة العليا املو�ضحة يف هذه الن�شرة ،يقر جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي ع�ضو
من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�أمني ال�سر يف �أ�سهم ال�شركة.

العموالت �أو اخل�صومات �أو �أتعاب الو�ساطة:
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحتها ال�شركة� ،أو �أي ع�ضو يف جمموعتها خالل
ال�سنتني ال�سابقتني مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الإدراج ،تتعلق ب�إ�صدار �أو بيع �أي �أوراق مالية لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني� ،أو
كبار التنفيذيني� ،أو القائمني بالرتويج �أو اخلرباء.

التغريات اجلوهرية وانقطاع الأعمال:

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا على الو�ضع املايل خالل
الأ�شهر الإثني ع�شرة الأخرية.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد نية لإجراء �أي تغيري جوهري على طبيعة ن�شاط ال�شركة املو�ضح يف ن�شرة الإ�صدار هذه.

ر�أ�س املال العامل:

قامت ال�شركة مبراجعة املتطلبات املتوقعة من التدفقات النقدية للأعمال وترى ال�شركة �أنه �سيكون لديها ر�أ�سمال عامل يكفي ملدة �إثني ع�شر �شهر ًا تلي
مبا�شر ًة تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة.

الأن�شطة خارج اململكة:

يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه لي�س لدى ال�شركة �أي ن�شاط جتاري �أو �أية �أ�صول خارج اململكة العربية ال�سعودية.

�إقرارات �أخرى:

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وامل�ستندات الت�أ�سي�سية الأخرى ،ف�إن جمل�س الإدارة يقر ب�أنه:
ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على عقد �أو اقرتاح تكون له فيه م�صلحة جوهرية.
ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
ال توجد �أي �صالحية جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيني حق االقرتا�ض من ال�شركة.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالإلتزام التام ب�أحكام املادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالإلتزام التام ب�أحكام املادة  18من نظام حوكمة ال�شركات..

 .11الر�سملة واملديونية
يو�ضح اجلدول ( )44الر�سملة واملديونية لل�شركة:
الر�سملة واملديونية
(�آالف الرياالت)
مطلوبات عمليات الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

كما يف 2009/12/31م
1.733
156.156
72
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كما يف 2009/12/31م
33.834
46.027
1.732
84.328
18.202
29.944
371.956

(�آالف الرياالت)
احتياطي ح�سابي
مطالبات حتت الت�سوية
عموالت ت�أمني غري مكت�سبة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة
�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني
مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
زكاة م�ستحقة
�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
�إجمايل املطلوبات
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال امل�صدر
خ�سائر مرتاكمة
(خ�سائر) �أرباح غري حمققة عن الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل الر�سملة واملديونية

24.873
3.323
492
28.688
400.644
100.000
()57.083
()142
42.774
443.418

ال�صدر :القوائم املالية املراجعة

ال توجد لل�شركة �أية �أدوات تكون �صادرة �أو قائمة� ،أو م�صرح بها ومل يتم �إ�صدارها� ،أو �أية قرو�ض لأجل تكون م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي� ،أو غري م�ضمونة
ب�ضمان �شخ�صي� ،أو م�ضمونة برهن� ،أو غري م�ضمونة برهن كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال توجد �أية قرو�ض �أو مديونية لل�شركة مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية ،والإلتزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات
ال�شراء الت�أجريي ،تكون م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي� ،أو غري م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي� ،أو م�ضمونة برهن� ،أو غري م�ضمونة برهن كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال توجد �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال توجد �أية التزامات حمتملة �أو �ضمانات لل�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
مل تقم ال�شركة بتعديل ر�أ�سمالها خالل الثالث �سنوات املا�ضية ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة.
وقد راجعت ال�شركة متطلبات التدفقات النقدية املحتملة لن�شاطها لالثني ع�شر �شهر ًا القادمة ،وترى ال�شركة �أنها �سيكون لديها تدفقات نقدية كافية ل�سد
احتياجات ر�أ�س املال العامل خالل هذه الفرتة.

 11 .1هيكل ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة  100.000.000ريال �سعودي مق�سم �إىل � 10.000.000سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة
بالكامل ،منها � 6.900.000سهم مت �إ�صدارها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني متثل  %69من ر�أ�سمال ال�شركة .وقد مت طرح الأ�سهم
املتبقية والبالغة � 3.100.000سهم ( )%31لالكتتاب العام الذي مت يف الفرتة من تاريخ �/27صفر1428/هـ (املوافق /17مار�س2007/م) �إىل /7ربيع
االول1428/هـ (املوافق /26مار�س2007/م) ب�سعر اكتتاب بلغ  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
امل�ساهمون
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�أليانز فران�س انرتنا�شيونال ()Allianz France International
(�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال)
�أليانز (مينا) القاب�ضة (برمودا)
حممد علي �أبا اخليل
عمران حممد العمران
اجلمهور
امل�صدر� :أليانز �سعودي فرن�سي
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ن�سبة امللكية
%32.50

عدد الأ�سهم
3.250.000

�إجمايل القيمة بالريال ال�سعودي
32.500.000

%16.25
%16.25
%2
%2
%31

1.625.000
1.625.000
200.000
200.000
3.100.000

16.250.000
16.250.000
2.000.000
2.000.000
31.000.000

ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه لي�س هنالك �أي ر�أ�سمال لل�شركة يكون م�شمو ًال بحق خيار ،و�أن ال�شركة مل متنح �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني
امل�ؤ�س�سني �أو �أي �شخ�ص �آخر.
وقد او�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1431/2/3هـ (املوافق 2010/1/18م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم
حقوق �أولوية مببلغ طرح �إجمايل قدره  125مليون ريال �سعودي ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة .ويف تاريخ  1431/04/18هـ (املوافق
2010/04/03م) ،وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة على النحو املذكور ،و�سوف يقت�صر االكتتاب يف
�أ�سهم حقوق الأولية مو�ضوع الن�شرة على امل�ساهمني امل�ستحقني.
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من البنك ال�سعودي الفرن�سي يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف � 3.250.000سهم والتي متثل ح�صته من �أ�سهم
حقوق الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %32.5من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من �شركة �أليانز فران�س �إنرتنا�شيونال (�سابقا تعرف ب�أيه جي �أف �إنرتنا�شيونال) يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب
يف � 1.625.000سهم والتي متثل ح�صتها من �أ�سهم حقوق الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %16.25من �إجمايل
الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من �شركة �أليانز القاب�ضة يف ممار�سة حقها بالكامل باالكتتاب يف � 1.625.000سهم والتي متثل ح�صتها من �أ�سهم
حقوق الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %16.25من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من حممد علي �أبا اخليل يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف � 200.000سهم والتي متثل ح�صته من �أ�سهم حقوق
الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %2من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)
(تلقت ال�شركة خطاب ت�أكيد رغبة من عمران حممد العمران يف ممار�سة حقه بالكامل باالكتتاب يف � 200.000سهم والتي متثل ح�صته من �أ�سهم حقوق
الأولوية بح�سب ن�سبة الأ�سهم التي ميلكها يف تاريخ الأحقية والبالغة ن�سبة  %2من �إجمايل الأ�سهم املطروحة لالكتتاب)

 .12التعهد بتغطية االكتتاب
 12 .1متعهد تغطية االكتتاب
تتعهد �شركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة («متعهد تغطية االكتتاب») بتغطية االكتتاب يف  10ماليني �سهم متثل  %100من عدد الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب.

 12 .2ملخ�ص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب
مبوجب ال�شروط والتعليمات الواردة يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب:
 )1تتعهد ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ب�أنها بتاريخ الإقفال (املحدد يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب)� ،سوف تقوم ب�إ�صدار وتخ�صي�ص �أي �أ�سهم
جديدة مل يتم االكتتاب بها� ،إن وجدت ،ملتعهد تغطية االكتتاب وب�سعر االكتتاب.
 )2يتعهد متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن يكتتب يف تاريخ الإقفال بالأ�سهم التي مل يتم االكتتاب بها� ،إن وجدت ،من الأ�سهم املطروحة ،وذلك ب�سعر
االكتتاب.
تدفع ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ر�سوم تغطية على �أ�سا�س �إجمايل العوائد من طرح االكتتاب .كما تقوم ال�شركة بدفع الر�سوم وامل�صاريف املتعلقة
بطرح االكتتاب �إىل متعهدي تغطية االكتتاب.

 .13و�صف الأ�سهم
ر�أ�س املال
يبلغ ر�أ�سمال ال�شركة  100.000.000ريال �سعودي تتكون من � 10.000.000سهم بقيمة ا�سمية وقدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وجميعها �أ�سهم
نقدية عادية.
اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدد � 6.900.000سهم ودفعوا قيمتها بالكامل .وقد مت طرح الأ�سهم املتبقية وعددها � 3.100.000سهم لالكتتاب العام
الأويل.
يجوز للجمعية العامة غري العادية ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة� ،أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة
اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق املالية ونظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية،
وتوزع تلك الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذين طلبوا االكتتاب بها بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية ب�شرط �أال يتجاوز ما يح�صلون عليه ما
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طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويوزع الباقي من الأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني الأ�صليني الذي طلبوا �أكرث من ن�صيبهم بن�سبة ما ميلكونه من �أ�سهم �أ�صلية
على �أال تتجاوز ما يح�صلون عليه ما طلبوه من الأ�سهم اجلديدة ،ويطرح ما يتبقى من الأ�سهم لالكتتاب العام.
يجوز لل�شركة تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا ما زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت ال�شركة بخ�سائر ،على �أن ُيتخذ القرار بقرار من اجلمعية العامة غري العادية
وبعد موافقة وزير التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وال ي�صدر القرار �إال بعد قراءة تقرير مراقب احل�سابات عن
الأ�سباب املوجبة له وعن الإلتزامات التي على ال�شركة وكيفية ت�أثري تخفي�ض ر�أ�سمال ال�شركة على هذه الإلتزامات .و�سين�ص القرار على طريقة �إجراء هذا
التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إىل �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل �ستني ( )60يوم ًا من تاريخ
ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحد الدائنني وقدم �إىل ال�شركة م�ستنداته يف
امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان م�ستحق ًا �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال

الأ�سهم العادية
تكون �أ�سهم ال�شركة ا�سمية ،وال يجوز �أن ت�صدر الأ�سهم ب�أقل من قيمتها اال�سمية ،و�إمنا يجوز �أن ت�صدر ب�أعلى من هذه القيمة ،ويف هذه احلالة الأخرية
ي�ضاف فرق القيمة �إىل االحتياطي النظامي حتى ولو بلغ حده الأق�صى .وال�سهم غري قابل للتجزئة يف مواجهة ال�شركة ،ف�إذا متلكه العديد من الأ�شخا�ص
وجب عليهم �أن يختاروا �أحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال احلقوق املت�صلة بال�سهم ،ويكون ه�ؤالء الأ�شخا�ص م�سئولني بالت�ضامن عن الإلتزامات النا�شئة
عن ملكية هذا ال�سهم .يخ�ضع نقل الأ�سهم للأنظمة واللوائح التي حتكم ال�شركات املدرجة يف تداول التي يجب الإلتزام بها ،و�أي نقل مللكية الأ�سهم ال يكون
متوافق ًا مع تلك الأنظمة يعترب الغي ًا.

حقوق حملة الأ�سهم العادية

وفق ًا للمادة  108من نظام ال�شركات تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي
يتقرر توزيعها واحلق يف احل�صول على ن�صيب من �أ�صول ال�شركة عند الت�صفية وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على
قراراتها وحق الت�صرف يف الأ�سهم وحق طلب االطالع على دفاتر ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع امل�س�ؤولية على �أع�ضاء املجل�س
والطعن بالبطالن يف قرار جمعيات امل�ساهمني.

اجلمعيات العامة للم�ساهمني

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�شركة.
توجد لدى ال�شركة جمعيتان هما عادية وغري عادية .فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع
الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتعقد مرة على الأقل خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �إ�ضافية كلما
دعت احلاجة �إىل ذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة ،با�ستثناء الأحكام املحظورة عليها تعديلها نظاما ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف
اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.يجب ن�شر الدعوة �إىل انعقاد اجلمعية العامة للم�ساهمني يف
اجلريدة الر�سمية ويف جريدة يومية توزع يف املدينة التي فيها مركز ال�شركة قبل ما ال يقل عن خم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا من تاريخ االجتماع.
يحق لكل م�ساهم ،ح�ضور اجتماع اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية  ،كما يحق للم�ساهم الذي يحمل � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة العادية
واجلمعية العامة غري العادية.
وال يكون اجتماع اجلمعية العمومية العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع وجهت الدعوة �إىل اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها �أعاله ،ويعترب
االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وال يكون اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�سمال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف
االجتماع الأول يتم عقد اجتماع �آخر خالل  30يوم ًا ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العمومية رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف حالة غيابه ،ويعني الرئي�س �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات،
ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر ًا يت�ضمن �أ�سماء امل�ساهمني احلا�ضرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التي يف حيازتهم بالأ�صالة �أو بالنيابة وعدد الأ�صوات
املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة
منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

نقل ملكية الأ�سهم

يخ�ضع تداول الأ�سهم لقواعد ت�سجيل و�إدراج ال�شركات يف �سوق الأ�سهم ال�سعودي ،و�أي تداول للأ�سهم ال يتوافق مع ذلك يعترب الغي ًا .ووفق ًا للمادة  38من
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ف�إن على ال�شركة �إبالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص ميلك خم�سة
باملائة (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة ،من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�شركة .يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لفرتة حظر مينع خاللها عليهم الت�صرف
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ب�أ�سهمهم ملدة ثالث �سنوات مالية كاملة تتكون كل واحدة منها من � 12شهر ًا («فرتة احلظر») اعتبار ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،وعلى ه�ؤالء امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني احل�صول على موافقة هيئة ال�سوق املالية قبل بيع �أي من �أ�سهمهم بعد فرتة احلظر املذكورة.
على كل �شخ�ص ميلك خم�سة باملائة (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة �إبالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كتاب ًيا بن�سبة ملكيته ،و�أي تغيري يطر�أ عليها،
خالل خم�سة �أيام عمل من تاريخ حدوث ذلك.

حقوق الت�صويت

يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء
جمل�س الإدارة حل�ضور اجلمعية العامة ،ولكل م�ساهم احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة الت�أ�سي�سية ب�صرف النظر عن الأ�سهم التي بحوزته ،وحت�سب الأ�صوات
يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع ،فيما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم
املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها �أو
باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.لكل م�ساهم
حق مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إىل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ،ويجيب جمل�س
الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا ر�أى امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم
�إىل اجلمعية العامة ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.

� .14سيا�سة توزيع الأرباح
يجوز لل�شركة توزيع �أرباح من �صايف �أرباحها ال�سنوية ،و�ستح�سب هذه الأرباح من �صايف �أرباح ال�شركة بعد الأخذ يف االعتبار ح�صة حملة وثائق الت�أمني من
الأرباح .غري �أنه قبل توزيع الأرباح للم�ساهمني ،يتوجب على ال�شركة ا�ستقطاع  %20من �صايف الربح وجتنيب هذا املبلغ امل�ستقطع لأجل االحتياطي النظامي.
ويجوز للجمعية العامة العادية التوقف عن ا�ستقطاع تلك الن�سبة عندما ي�صل املبلغ امل�ستقطع �إىل ن�صف ر�أ�س املال املدفوع لل�شركة.
يعتمد �أي �إعالن عن توزيع الأرباح للم�ساهمني على �أرباح ال�شركة ،وو�ضعها املايل ،وو�ضع ال�سوق ،والو�ضع االقت�صادي العام ،وعوامل �أخرى مبا يف ذلك
حتليل الفر�ص الإ�ستثمارية واحتياجات �إعادة الإ�ستثمار ،واملتطلبات النقدية والر�أ�سمالية ،و�آفاق الن�شاط ،و�أثر تلك الأرباح املوزعة على موقف الزكاة لدى
ال�شركة ،وعلى عدد من االعتبارات القانونية والنظامية الأخرى.
ويخ�ضع توزيع الأرباح �إىل قيود معينة ميليها النظام الأ�سا�سي لل�شركة (انظر ق�سم «ملخ�ص النظام الأ�سا�سي») .وت�ستحق الأ�سهم اجلديدة احل�صول على
�أي �أرباح توزعها ال�شركة بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم حقوق الأولو ّية وال�سنوات املالية التالية لذلك.

� .15شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع امل�ساهمني امل�ؤهلني قراءة تعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب ،حيث �أن التوقيع على منوذج طلب
االكتتاب مبثابة �إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

 15 .1االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية (الأ�سهم اجلديدة)
يجب على امل�ساهمني امل�ؤهلني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �أن يقدموا طلب اكتتاب خالل فرتة االكتتاب .وميكن احل�صول على طلب االكتتاب
من �أي من اجلهات امل�ستلمة التالية �أو من مدير االكتتاب� ،شركة كاليون ال�سعودي الفرن�سي املحدودة.
�أما امل�ساهمون امل�ؤهلون الذي مل يكتتبوا يف الأ�سهم اجلديدة ،فلن يح�صلوا على �أية مزايا �أو منافع مقابل �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم ،و�سيحتفظون
بنف�س عدد الأ�سهم احلالية التي بحوزتهم.
يجب �أن يوافق امل�ساهم امل�ؤهل على �شروط وتعليمات االكتتاب و�أن يعبئ جميع بنود طلب االكتتاب ،ويف حالة عدم ا�ستيفاء الطلب لأي من �شروط وتعليمات
االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .كذلك يتعني على مقدم طلب االكتتاب �أن يقبل �أي عدد يتم تخ�صي�صه له من �أ�سهم حقوق
الأولو ّية .و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتومة من قبل مدير االكتتاب الغي ًا .وال يجوز تعديل طلب
االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه ،ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة

 15 .2تعبئة طلب االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة
على امل�ساهم امل�ؤهل حتديد عدد الأ�سهم اجلديدة التي يرغب يف االكتتاب بها يف منوذج طلب االكتتاب و�أن يرفق به كامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق («مبلغ
االكتتاب») .ويحق لكل م�ساهم م�ؤهل التقدم بطلب االكتتاب بعدد �سهم واحد جديد مقابل كل �سهم حالي ًا بحوزته كما يف نهاية التداول بتاريخ انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية التي �أقرت طرح الأ�سهم اجلديدة .يجوز للم�ساهمني امل�ؤهلني التقدم بطلب اكتتاب �أ�سهم جديدة �إ�ضافية وميكن �أن تخ�ص�ص
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لهم تلك الأ�سهم اجلديدة التي مل يتقدم م�ساهمون �آخرون م�ؤهلون لالكتتاب فيها .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل
امل�ساهمني امل�ؤهلني لها بالتنا�سب مع ما طلبه امل�ساهمون امل�ؤهلون الآخرون من �أ�سهم �إ�ضافية .و�سيتم �شراء الأ�سهم اجلديدة املتبقية� ،إن وجدت ،من قبل
املتعهد بتغطية االكتتاب.

 15 .3امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال ي�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة
�سيكون امل�ساهمون الذين ال ي�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ُعر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضاف ًة �إىل انخفا�ض قيمة الأ�سهم اململوكة
منهم حالي ًا ،ووفق ًا لتعليمات هيئة ال�سوق املالية ومت�شي ًا مع متطلباتها ف�إنه من املمكن �أن يح�صل امل�ساهمون امل�ستحقون الذين ال ي�شاركون يف االكتتاب كلي ًا �أو
جزئي ًا على تعوي�ض� ،إن ُوجد ،يتم احت�سابه كما هو مو�ضح �أدناه ،علم ًا ب�أنهم �سيحتفظون بالأ�سهم اململوكة منهم قبل االكتتاب .يف حال كون �أعلى �سعر طلب مماث ًال
ل�سعر االكتتاب لل�سهم ،فلن يح�صل امل�ساهمني امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ا�شرتاكهم يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.
�سيتم احت�ساب مبلغ التعوي�ض («مبلغ التعوي�ض») (�إن ُوجد) للم�ساهمني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وفق ًا للتايل:

متح�صالت االكتتاب يف الأ�سهم الإ�ضافية
الأ�سهم اجلديدة التي ال يتم االكتتاب فيها من قبل امل�ساهمني امل�ستحقني عند �إغالق �آخر يوم تداول لأ�سهم ال�شركة يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري
العادية بتاريخ 1431/4/18هـ (املوافق 2010/4/3م) �سيتم تخ�صي�صها للم�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب بعدد من الأ�سهم يفوق الأ�سهم
امل�ستحقة لهم� ،شريطة �أن يكونوا قد قاموا باالكتتاب يف جميع الأ�سهم امل�ستحقة لهم ،وذلك بح�سب �سعر الطلب الذي �ضمنوه يف طلب االكتتاب ،و�ستكون
الأولوية يف التخ�صي�ص للم�ساهمني امل�ستحقني الذين طلبوا االكتتاب يف الأ�سهم الإ�ضافية ب�أعلى �سعر طلب .وتعترب املبالغ التي مت احل�صول عليها من
االكتتاب يف هذه الأ�سهم (بعد خ�صم �سعر االكتتاب لل�سهم الذي �سي�ؤول لل�شركة وامل�صاريف الإدارية) هي املبالغ التي �سيتم توزيعها على امل�ساهمني
امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب.

مبلغ التعوي�ض
�سيتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض� ،إن ُوجد( ،بعد خ�صم �سعر االكتتاب للأ�سهم الذي �سي�ؤول لل�شركة) على
�إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب بها من قبل امل�ساهمني امل�ستحقني ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم ،و�سيتم دفعه للم�ساهم امل�ستحق
الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب بها.

 15 .4االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية
يحق للم�ساهمني امل�سجلني يف �سجالت ال�شركة عند تاريخ الأحقية ،طلب االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم لتغطية تلك التي مل ميار�س حق �أولوية
االكتتاب فيها.
ويكون االكتتاب ب�أحد الأ�سعار ال�صحيحة التالية فقط:
ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب
ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضا ًفا �إليه مبلغ يعادل ثالثني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي
ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضرو ًبا يف
ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة ،مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.
ال�سعر الذي ُطرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضا ًفا �إليه مبلغ يعادل �ستني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي
ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضرو ًبا يف
ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة ،مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.
ال�سعر الذي طرح فيه ال�سهم اجلديد لالكتتاب م�ضا ًفا �إليه مبلغ يعادل ت�سعني باملائة من الفرق بني �سعر �سهم ال�شركة يف نهاية التداول الذي
ي�سبق عقد اجلمعية العامة غري العادية التي وافقت على زيادة ر�أ�س املال و�سعر ال�سهم املعدل بعد عقد اجلمعية العامة غري العادية ،م�ضرو ًبا يف
ناجت ق�سمة عدد �أ�سهم ال�شركة احلايل على عدد الأ�سهم اجلديدة ،مقربة �إىل �أقرب رقم �صحيح.
و�ستكون �أ�سعار االكتتاب يف �أعداد �إ�ضافية من الأ�سهم كالتايل )12.5( :ريال لل�سهم )18( ،ريال لل�سهم )23( ،ريال لل�سهم )27( ،ريال لل�سهم.
مع مراعاة �أنه ال يجوز للم�ساهم امل�ستحق اختيار �أكرث من �سعر عر�ض واحد لكل �سهم �إ�ضايف.

 15 .5االكتتاب يف كامل الأ�سهم امل�ستحقة للم�ساهم امل�ستحق

على امل�ساهم امل�ستحق الذي يرغب يف ا�ستخدام كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب بها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب
اكتتاب و�أن يقدمه مرف ًقا بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إىل �أحد فروع مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق للم�ساهم امل�ستحق االكتتاب بها ب�ضرب عدد الأ�سهم القائمة التي ميلكها تاريخ الأحقية بـ ( .)1عل ًما ب�أنه ال يجوز االكتتاب
يف عدد ك�سري من الأ�سهم ،بل يتم تدوير الرقم ب�شطب اجلزء الك�سري منه ،حيثما يلزم الأمر �.أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب
ب�ضرب  12.5ريال يف عدد الأ�سهم التي مت طلب االكتتاب فيها.
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�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم التي مل يكتتب فيها امل�ساهمون امل�ستحقون يف تاريخ اال�ستحقاق بالتنا�سب مع ما يقتنيه امل�ساهمون امل�ستحقون الآخرون من الأ�سهم
القائمة ،وامل�سجلني يف تاريخ اال�ستحقاق ،والذين تقدموا بطلب االكتتاب يف �أ�سهم جديدة فوق ما ي�ستحقون بح�سب ما بحوزتهم من �أ�سهم .و�سيتم �شراء
الأ�سهم اجلديدة املتبقية� ،إن وجدت ،من قبل متعهد تغطية االكتتاب ،و�سيتم رد �أي مبالغ فائ�ضة �إىل املكتتبني املعنيني بعد تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة.
و�إذا مل يرغب م�ساهم م�ستحق يف اال�ستفادة من حقوقه يف الأ�سهم اجلديدة ،فلي�س عليه اتخاذ �أي �إجراء .و�أي �أ�سهم جديدة مل يتم االكتتاب بها من قبل
امل�ساهم امل�ستحق خالل فرتة االكتتاب� ،إما �أن ي�أخذها م�ساهمون م�ستحقون �آخرون �أو متعهد التغطية.
�إذا رغب امل�ساهم امل�ستحق االكتتاب يف بع�ض ،ولي�س يف جميع ،ما ي�ستحقه من الأ�سهم اجلديدة ،ف�إن عليه تقدمي طلب اكتتاب مع مبالغ االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة التي طلبها برفق الوثائق الأخرى املطلوبة ،خالل فرتة االكتتاب .وقد وردت �أعاله املعلومات املتعلقة بح�ساب قيمة االكتتاب يف �أ�سهم حقوق
الأولوية.

 15 .6الوثائق املطلوب تقدميها مع طلبات االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفقا بامل�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق احلال ،ويقوم موظفو مدير االكتتاب �أو البنك امل�ستلم مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل
و�إعادة الأ�صل للمكتتب:
�أ�صل و�صورة بطاقة الأحوال ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد)
�أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة) (للمكتتب الفرد)
�أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب)
�أ�صل و�صورة �صك (للأيتام) (للمكتتب الفرد)
�أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني ،حيثما ينطبق احلال (للمكتتب الفرد)
�أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري (لل�شخ�صية االعتبارية).
يجب دفع مبلغ االكتتاب كامال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى احد فروع اجلهات امل�ستلمة �أو مدير االكتتاب من خالل تفوي�ض البنك امل�ستلم بخ�صم املبلغ
املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى البنك امل�ستلم ،وفق ًا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد.
يقت�صر التوكيل على �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأوىل (الأبناء والأبوين) .ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع
على طلب االكتتاب و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية)
�أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف بلد املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية).

 15 .7تقدمي طلب االكتتاب

يبد�أ مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة با�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعهم يف اململكة العربية ال�سعودية اعتبا ًرا من تاريخ ( 1431/04/25هـ) املوافق
( 2010/04/10م) حتى نهاية يوم ( 1431/05/05هـ) املوافق ( 2010/04/19م) .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب من خالل فروع مدير
االكتتاب واجلهات امل�ستلمة �أومن خالل اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو �أجهزة ال�صراف الآيل لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة ،عل ًما ب�أن
منوذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب �إتباعها بدقة.
عند تعبئة منوذج طلب االكتتاب وتوقيعه وت�سليمه ،يقوم البنك امل�ستلم بختمه و�إعطاء ن�سخة منه للمكتتب امل�ستحق.
ويوافق امل�ساهم امل�ستحق على االكتتاب يف عدد الأ�سهم املحدد يف منوذج طلب االكتتاب الذي قدمه و�شرائه مببلغ يعادل :عدد الأ�سهم املطلوب االكتتاب بها
م�ضرو ًبا يف �سعر االكتتاب لل�سهم البالغ  12.5ريال �سعودي لل�سهم الواحد .ويعترب املكتتب من امل�ساهمني امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم املخ�ص�ص له
عند حتقق ال�شروط التالية:
قيام امل�ساهم امل�ستحق بت�سليم منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة
ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو حمدد �أعاله) من قبل امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من خالل البنك امل�ستلم
ا�ستالم امل�ساهم امل�ستحق املكتتب من البنك امل�ستلم �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.

� 15 .8إقرارات املكتتبني

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:
املوافقة على اكتتابه يف الأ�سهم اجلديدة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب
الإقرار ب�أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة
�أن لل�شركة احلق يف رف�ض �أي طلب غري م�ستويف ال�شروط �أو غري كامل
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع �إليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر عن احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري
�صحيحة �أو غري كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها يف الن�شرة
قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه ملدير االكتتاب �أو للبنك امل�ستلم.
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 15 .9التخ�صي�ص ورد الفائ�ض

�ستقوم جميع اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب �أمانة (حت�صيل) ي�سمي ح�ساب �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية .يقوم كل
من مدير االكتتاب واجلهات امل�ستلمة ب�إيداع جميع املبالغ امل�ستلمة من امل�ساهمني امل�ستحقني يف هذا احل�ساب .و�سوف يتم الإعالن عن عملية التخ�صي�ص
النهائي ورد الفائ�ض� ،إن وجد ،يف موعد �أق�صاه ( 1431/06/25هـ) املوافق ( 2010/06/08م).

�ستقوم اجلهات امل�ستلمة ب�إ�صدار خطابات �إ�شعار/ت�أكيد للمكتتبني بالأ�سهم اجلديدة لإبالغهم بالعدد النهائي من الأ�سهم اجلديدة التي مت تخ�صي�صها
لهم �إ�ضافة �إىل املبالغ التي �سيتم ردها لهم� ،إن وجدت .و�ستقوم اجلهات امل�ستلمة برد �أي مبالغ فائ�ضة للمكتتبني ،والتي مل تخ�ص�ص �أ�سهم جديدة مقابلها،
كما هو حمدد يف خطابات الإ�شعار/الت�أكيد .و�سيتم رد املبالغ الفائ�ضة بدون �أي ر�سوم �أو اقتطاع �أي مبلغ ،وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى البنك
امل�ستلم .ويجب على امل�ساهمني امل�ستحقني االت�صال بفرع البنك امل�ستلم الذي مت تقدمي طلب االكتتاب فيه للح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية.

� 15 .10أحكام �أخرى

يكون منوذج طلب االكتتاب وجميع الأحكام وال�شروط والتعهدات ذات ال�صلة ملزمة للمكتتبني وخلفائهم والأطراف التي ي�سمح لهم بالتنازل لها ،ومنفذي
الو�صية ومدراء الرتكة والورثة ،با�ستثناء ما مت الن�ص عليه ب�شكل حمدد بخالف ذلك يف هذه الن�شرة .ومينع التنازل عن طلب االكتتاب �أو �أي من احلقوق
وامل�صالح والإلتزامات النا�شئة عنه �أو تفوي�ض ال�صالحية املتعلقة به من قبل �أي مكتتب.
تخ�ضع الأحكام وال�شروط و�أي ا�ستالم لطلبات االكتتاب �أو العقود النا�شئة عن ذلك للأنظمة املرعية يف اململكة العربية ال�سعودية ويجب �أن تف�سر وتطبق
وفق ًا لتلك الأنظمة.
مت �إ�صدار هذه الن�شرة باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حالة وجود اختالف بني الن�صني ،ف�سوف ي�ؤخذ بالن�ص العربي.

15 .11ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)

ظلت ال�سوق املالية ال�سعودية غري ر�سمية حتى �أوائل الثمانينات امليالدية عندما با�شرت احلكومة النظر يف �إيجاد �سوق منظم للتداول و�إيجاد الأنظمة
الالزمة لذلك� ،إذ مت يف عام  1984ت�شكيل جلنة وزارية من وزارة املالية واالقت�صاد الوطني ووزارة التجارة وم�ؤ�س�سة النقد بهدف تنظيم وتطوير ال�سوق.
وكانت م�ؤ�س�سة النقد اجلهة احلكومية املعنية بتنظيم ومراقبة ال�سوق حتى ت�أ�س�ست هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/1/8م مبوجب
« نظام ال�سوق املالية « ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( م ) 30 /التي ت�شرف على تنظيم ومراقبة ال�سوق املالية من خالل �إ�صدار اللوائح والقواعد الهادفة
�إىل حماية امل�ستثمرين و�ضمان العدالة والكفاءة يف ال�سوق.
وافق جمل�س الوزراء ال�سعودي يف اجلل�سة املنعقدة يوم الأثنني� 29صفر 1428املوافق2007/3/19م برئا�سة خادم احلرمني ال�شريفني امللك عبد اهلل بن عبد
العزيز على ت�أ�سي�س �شركة م�ساهمة �سعودية با�سم « �شركة ال�سوق املالية ال�سعودية ( تداول)» ،ي�أتي القرار تنفيذ ًا للمادة الع�شرين من نظام ال�سوق املالية
التي تق�ضي ب�أن تكون ال�صفة النظامية لل�سوق املالية �شركة م�ساهمة.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام «تداول» من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدءا من تنفيذ ال�صفقة وانتهاء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم
�صباحا وحتى ال�ساعة الثالثة والن�صف ع�ص ًرا ،من يوم ال�سبت حتى يوم الأربعاء من كل �أ�سبوع،
عمل من �أيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة ١١
ً
ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� .أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها حتى ال�ساعة  8م�ساء (ويتوقف النظام عن العمل من ال�ساعة
�صباحا� .أما بالن�سبة �إىل
�صباحا من يوم العمل التايل) .وميكن �إدخال قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة ً ١٠
الثامنة م�ساء �إىل ال�ساعة العا�شرة ً
�صباحا ،ويبد�أ النظام حينئذ بفتح الإجراءات وحتديد �أ�سعار االفتتاح والأوامر الواجب تنفيذها مبوجب قواعد التطابق.
جل�سة االفتتاح فتبد�أ يف ال�ساعة ً ١١
وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان ،وف ًقا ملا تقرره هيئة ال�سوق املالية.يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد
�أولوية الأوامر وف ًقا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق(الأوامر ذات ال�سعر الأف�ضل) �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة لل�سعر ،ويف حال �إدخال عدة �أوامر
بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال .ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على
الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل «رويرتز».
تتم ت�سوية ال�صفقات �آني ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة .ويجب على امل�صدرين الإف�صاح عن جميع القرارات
واملعلومات املهمة بالن�سبة �إىل اجلمهور عرب نظام «تداول»  ،ويتوىل نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق ،بهدف
�ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

 15 .12الت�سجيل يف الأ�سهم ال�سعودية

مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل و�إدراج �أ�سهم حقوق الأولو ّية يف القائمة الر�سمية ل�سوق الأ�سهم ال�سعودية .ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل
وبدء تداول �أ�سهم حقوق الأولو ّية يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم حقوق الأولو ّية� .سوف يعلن عن ذلك يف
موقع تداول االلكرتوين يف حينه .وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط ،وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة
ال�سوق املالية.
وعلى الرغم من �أن الأ�سهم القائمة م�سجلة يف القائمة الر�سمية ومدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية «تداول»� ،إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال
بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم للم�ساهمني امل�ؤهلني وامل�ستثمرين و�إيداعها يف ح�ساباتهم يف تداول .ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف هذه الأ�سهم اجلديدة قبل
اعتماد عملية التخ�صي�ص.
ويتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�سئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�سئولية قانونية يف هذه
احلالة.
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ن�شرة �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

 .16امل�ستندات املتاحة للمعاينة
�سوف تكون امل�ستندات املو�ضحة �أدناه متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�س لل�شركة مبدينة الريا�ض ،طريق خري�ص ،حي امللز ،وذلك خالل �ساعات العمل
الر�سمية من الثامنة والن�صف �صباحا وحتى اخلام�سة والن�صف م�ساء ،ال�سبت اىل الأربعاء قبل �أ�سبوع من بداية االكتتاب و�أثناء فرتة االكتتاب:
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
�شهادة ال�سجل التجاري امل�صدقة.
قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال.
القوائم املالية املراجعة للفرتة من  23يونيو 2007م وحتى  31دي�سمرب 2009م مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها.
موافقة خطية من كل من امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ،وامل�ست�شار القانوين ،واملحا�سب القانوين ،ومتعهد التغطية على ت�ضمني �أ�سمائهم
و�شعاراتهم و�أية �إفادات قاموا بتقدميها يف ن�شرة الإ�صدار.
تقرير التقييم املايل لل�شركة �شامال اخلطط امل�ستقبلية.
ن�سخ من العقود واالتفاقيات املهمة امل�شار �إليها يف ق�سم «املعلومات القانونية».
موافقة م�ؤ�س�سة النقد علي زيادة را�س املال
تقارير درا�سة ال�سوق
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ملحق ()1
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
�شركة م�ساهمة �سعودية

القوائم املالية

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009

مع تقرير مراجعي احل�سابات
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تقرير مراجعي احل�سابات
�إىل م�ساهمي ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
نطاق املراجعة

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املرفقة لل�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين (�شركة م�ساهمة �سعودية) («ال�شركة») كما يف  31دي�سمرب 2009م
وقوائم عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني والدخل ال�شامل للم�ساهمني والتغريات يف حقوق امل�ساهمني والتدفقات النقدية لعمليات الت�أمني والتدفقات
النقدية لعمليات امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ والإي�ضاحات املعتربة جزء ًا من هذه القوائم املالية من م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة .وقد مت �إعدادها
وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ولن�ص املادة  123من نظام ال�شركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة املعلومات والتو�ضيحات التي طلبناها� .إن م�س�ؤوليتنا
هي �إبداء ر�أي حول هذه القوائم املالية ا�ستناد ًا �إىل �أعمال املراجعة التي قمنا بها .متت مراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية
ال�سعودية والتي تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة للح�صول على قناعة معقولة ب�أن القوائم املالية خالية من الأخطاء اجلوهرية .ت�شتمل
�إجراءات املراجعة على فح�ص الأدلة ،على �أ�سا�س العينة ،امل�ؤيدة للمبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها القوائم املالية .كما ت�شمل على تقييم املبادئ املحا�سبية
املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة وتقييم العر�ض العام للقوائم املالية .باعتقادنا �أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من
�إبداء ر�أينا حول القوائم املالية.

ر�أي مطلق:

يف ر�أينا� ،إن القوائم املالية ككل:
 -1تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2009م ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية
يف ذلك التاريخ ،وفق ًا للمعايري املالية الدولية.
 -2تتفق مع متطلبات نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة يف ما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.

لفت �إنتباه:

نلفت االنتباه ب�أن هذه القوائم املالية مت �إعدادها وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ولي�س وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية
ال�سعودية.

كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان
�ص ب 92876
الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية

الب�سام
حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�ص ب 69658
الريا�ض 11557
اململكة العربية ال�سعودية

�إبراهيم �أحمد الب�سام

التاريخ  2ربيع الأول  1431هـ

حما�سب قانوين  -ترخي�ص رقم 337

املوافق  16فرباير 2010م

طارق ال�سدحان
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني ()352
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قائمة املركز املايل
�إي�ضاح

موجودات عمليات الت�أمني
�أثاث ومعدات مكتبية
ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط غري املكت�سبة
تكاليف �إ�ستحواذ وثائق م�ؤجلة
م�ستحق من عمليات امل�ساهمني
�إ�ستثمارات مربوطة بوحدات
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة� ،صايف
مدفوعات مقدم ًا وموجودات �أخرى
نقدية و�شبه نقدية
�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني
موجودات عمليات امل�ساهمني
وديعة نظامية
مدفوعات مقدم ًا على الإ�ستثمارات
�إ�ستثمارات
مدفوعات مقدم ًا وموجودات �أخرى
م�ستحق من �شركة حليفة
نقدية و�شبه نقدية
�إجمايل موجودات عمليات امل�ساهمني

7
8
9
10
12
11
13

14
15
11
16
13

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني وموجودات امل�ساهمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
�إحتياطي ح�سابي
مطالبات حتت الت�سوية
دخل عموالت غري مكت�سبة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
م�ستحق اىل �شركة حليفة
�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني
مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
زكاة م�ستحقة
�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة
�إحتياطي القيمة العادلة
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني ،ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني
83

17
18
19
8
20
21
16

21
22
23

�( 15أ)

 31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي

6.136.276
29.464.834
107.158.188
5.011.713
24.873.121
33.460.107
147.092.524
2.658.630
16.100.139
371.955.532

7.016.114
1.196.374
50.068.631
632.839
25.337.634
58.687.080
1.149.167
3.923.431
148.011.270

10.076.025
12.021.591
168.627
15.593.759
33.602.059
71.462.061

10.053.040
800.000
14.164.997
144.047
9.545.361
56.621.236
91.328.681

443.417.593

239.339.951

1.732.560
156.155.870
33.833.742
46.027.457
1.731.863
84.328.008
18.201.848
29.944.184
371.955.532

511.271
58.374.364
1.663.076
736.891
49.304.621
7.476.863
29.944.184
148.011.270

24.873.121
3.322.855
491.732
28.687.708

25.337.634
53.040
50.825
25.441.499

100.000.000
()57.083.147
()142.500
42.774.353
71.462.061

100.000.000
()34.224.179
111.361
65.887.182
91.328.681

443.417.593

239.339.951

ملحق ()1

قائمة عمليات الت�أمني
�إي�ضاح

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2009

للفرتة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2008

26

337.831.422

77.908.114

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()189.395.489

()65.937.744

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

148.435.933

11.970.370

()48.299.677

()58.374.364

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

27.208.847

50.068.631

�صايف التغري يف الأق�ساط غري املكت�سبة

()21.090.830

()8.305.733

127.345.103

3.664.637

عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة /الفرتة

13.062.609

214.344

�أرباح غري حمققة عن �إ�ستثمارات مربوطة بوحدات� ،صايف

3.255.659

-

ر�سوم و�إيرادات �أخرى

543.207

-

�إجمايل الإيرادات
�إجمايل املطالبات املدفوعة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة
�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
التغريات يف ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
�صايف املطالبات حتت الت�سوية
�صايف املطالبات املتكبدة
التغري يف الإحتياطي احل�سابي
م�صاريف عموالت املطف�أة خالل ال�سنة/الفرتة
�أتعاب فح�ص و�إ�شراف
م�صاريف عمومية و�إدارية
�إجمايل املطالبات وامل�صاريف
�صايف عجز ال�سنة/الفرتة
�صايف العجز املحول �إىل قائمة عمليات امل�ساهمني
�صايف نتيجة ال�سنة/الفرتة

144.206.578

3.878.981

()119.838.156

()439.300

52.258.255

329.475

( )67.579.901

()109.825

()12.085.342

()1.663.076

6.172.134

1.196.374

( )5.913.208

()466.702

( )73.493.109
( )15.078.063

()576.527
-

9

( )11.180.575

()318.704

27

()1.689.158

()389.541

()61.847.490

()27.931.843

()163.288.395
()19.081.817

()29.216.615
()25.337.634

19.081.817

25.337.634

-

-

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

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

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

26

26

ريال �سعودي

ريال �سعودي
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قائمة عمليات امل�ساهمني
�إي�ضاح
�إيرادات عموالت
�أرباح من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�إطفاء العالوة على �إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
�إجمايل الإيرادات
�صايف العجز املحول من قائمة نتائج عمليات الت�أمني
م�صاريف عمومية و�إدارية
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س� ،صايف
�صايف خ�سارة ال�سنة /الفرتة
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية

قائمة الدخل ال�شاملة للم�ساهمني
�صايف خ�سارة ال�سنة/الفرتة
التغريات يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع� ،صايف
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة /الفرتة

85

27

29

 31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي
257.210
303.160
()43.636
516.734

()19.081.817
()3.852.978
()22.418.061
()2.24

 31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي
()22.418.061
49.299
()22.368.762

 31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي
2.743.302
()34.905
2.708.397

()25.337.634
()319.506
()10.504.494
()33.453.237
()3.35

 31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي
()33.453.237
111.361
()33.341.876

ملحق ()1

قائمة التغريات يف حقوق للم�ساهمني
ر�أ�س املال
ريال �سعودي

الإجمايل
ريال �سعودي

اخل�سائر املرتاكمة
ريال �سعودي

�إحتياطي القيمة
العادلة ريال �سعودي

ر�أ�س املال

100.000.000

-

-

100.000.000

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()33.453.237

-

()33.453.237

التغريات يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات
متاحة للبيع

-

-

111.361

111.361

خم�ص�ص الزكاة

-

()770.942

-

()770.942

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

100.000.000

()34.224.179

111.361

65.887.182

اخل�سائر املرتاكمة
ريال �سعودي

�إحتياطي القيمة
العادلة ريال �سعودي

الر�صيد كما يف  1يناير 2009

100.000.000

()34.224.179

111.361

65.887.182

�صايف خ�سارة لل�سنة

-

()22.418.061

-

()22.418.061

التغريات يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات
متاحة للبيع

-

-

49.299

49.299

�صايف التغري يف القيمة العادلة املحولة
�إىل قائمة عمليات امل�ساهمني

-

-

()303.160

()303.160

خم�ص�ص الزكاة

-

()440.907

-

()440.907

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

100.000.000

()57.083.147

()142.500

42.774.353

ر�أ�س املال
ريال �سعودي

الإجمايل
ريال �سعودي
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي

للفرتة من  23يونيو 2007
�إىل  31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي

-

-

()19.081.817
2.851.635
1.221.289
()15.008.893

3.167.449
511.271
3.678.720

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
تكاليف �إ�ستحواذ وثائق م�ؤجلة
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة� ،صايف
م�ستحق من عمليات امل�ساهمني
�إ�ستثمارات مربوطة بوحدات
مدفوعات مقدم ًا وموجودات �أخرى
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة� ،صايف
�إحتياطي ح�سابي
مطالبات حتت الت�سوية� ،صايف
دخل عموالت غري مكت�سبة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

()4.378.874
()88.405.444
19.546.330
()33.460.107
()1.509.463
40.691.949
33.833.742
16.095.921
994.972
35.023.387
10.724.985
14.148.505

()632.839
()58.687.080
()25.337.634
()1.149.167
8.305.733
466.702
736.891
49.304.621
7.476.863
()15.837.190

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �أثاث ومعدات مكتبية
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()1.971.797
()1.971.797

()10.183.563
()10.183.563

الأن�شطة التمويلية
م�ستحق �إىل �شركة حليفة
�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغريات يف النقدية و�شبه النقدية
النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة/الفرتة
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة/الفرتة

12.176.708
3.923.431
16.100.139

29.944.184
29.944.184
3.923.431
3.923.431

�إي�ضاح

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف نتيجة ال�سنة /الفرتة
التعديالت لـ:
العجز املحول �إىل عمليات امل�ساهمني
�إ�ستهالك
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف خ�سارة لل�سنة/للفرتة
التعديالت لـ:
العجز املحول من عمليات الت�أمني
�أرباح حمققة من بيع �إ�ستثمارات
�إطفاء العالوة على �إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي

للفرتة من  23يونيو 2007
�إىل  31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي

()22.418.061

()33.453.237

19.081.817
()303.160
43.636
()3.595.768

34.905
()33.418.332

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
وديعة نظامية
مدفوعات مقدم ًا وموجودات �أخرى
م�ستحق �إىل عمليات الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
النقدية امل�ستخدمة يف العمليات
الزكاة املدفوعة خالل ال�سنة/الفرتة
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الت�شغيلية

()22.985
()24.580
()19.546.330
3.269.815
()19.919.848
()19.919.848

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء �إ�ستثمارات متاحة للبيع
العائد من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع
�شراء ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
العائد من بيع �إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
�صايف النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

()9.354.091
10.303.160
2.000.000
2.949.069

()12.810.000
()2.078.541
()14.888.541

()6.048.398
()6.048.398
()23.019.177
56.621.236
33.602.059

100.000.000
()9.545.361
90.454.639
56.621.236
56.621.236

()253.861

111.361

الأن�شطة التمويلية
ر�أ�س املال
م�ستحق من �شركة حليفة
�صايف النقدية (امل�ستخدمة يف) من الأن�شطة التمويلية
�صايف التغريات يف النقدية و�شبه النقدية
النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة/الفرتة
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة/الفرتة
معلومات �إ�ضافية  -غري نقدية
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  34جزء ًا من هذه القوائم املالية.

�أنطوان عي�سى
الرئي�س التنفيذي

()10.053.040
()144.047
25.337.634
53.040
()18.224.745
()720.117
()18.994.862

�أمين حجازي
املدير املايل التنفيذي
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�إي�ضاحات حول القوائم املالية
.1

التنظيم والأن�شطة الرئي�سية

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين (ال�شركة) � -شركة م�ساهمة �سعودية  -م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010235601بتاريخ  26جمادي الثاين 1428هـ (املوافق  12يوليو 2007م) .تعمل ال�شركة من خالل  7فروع باململكة العربية ال�سعودية .بلغ عدد موظفي
ال�شركة  345موظف ًا كما يف  31دي�سمرب 2009م.

يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية وعنوانه كالتايل:
مبنى ال�صفوة التجاري � -ص.ب  - 3540الريا�ض  - 11481اململكة العربية ال�سعودية
تتمثل �أهداف ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية
يف  9رجب 1428هـ املوافق  23يوليو 2007م.
وخالل عام  ،2009قررت ال�شركة تعديل �إ�سمها من «ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين» �إىل «�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين».
�إن الإجراءات النظامية املتعلقة ب�إثبات تغيري �إ�سم ال�شركة ال تزال جارية.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ,بد�أت ال�سنة املالية الأوىل لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة وامل�ؤرخ يف  8جمادى
الثاين 1428هـ (املوافق  23يونيو 2007م) وانتهت يف  31دي�سمرب 2008م.

�	.2إتفاقية �شراء املوجودات وحتويل حمفظة الت�أمني والعمليات التجارية
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب2009م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية �شراء املوجودات (الإتفاقية) ،ومبوجبها �سيتم �شراء �أعمال الت�أمني و�صايف املوجودات
(حمفظة الت�أمني) العائدة لعمليات �شركة �إن�سعودي للت�أمني (�ش.م.ب.م) يف اململكة العربية ال�سعودية (العمليات) بناء ًا على التقييم الذى متت املوافقة
عليه من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والأطراف املعنية.
(يرجى الرجوع �إىل �إي�ضاح رقم  32ملزيد من املعلومات ب�ش�أن املوجودات واملطلوبات التي مت حتويلها).

.3

العمليات التجارية واملوافقة على املنتجات

مت ترخي�ص ال�شركة ملزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ
(املوافق � 11أكتوبر 2006م) ،ومبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  233بتاريخ  16رم�ضان 1427هـ (املوافق � 9أكتوبر 2006م).
وبعد �إمتام عملية الإكتتاب العام بتاريخ  26مار�س 2007م ،مت تقدمي طلب ملعايل وزير التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية ال�سعودية للإعالن عن ت�أ�سي�س
ال�شركة .ويف  8جمادى الثاين 1428هـ (املوافق  23يونيو 2007م)� ،أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة قرار ًا بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة.
خالل مار�س 2008م منحت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ال�شركة املوافقة ملزاولة ن�شاطها بعد اعتماد املنتجات و�إكمال املتطلبات النظامية الأخرى.
كما �أن ال�شركة ح�صلت على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف �سبتمرب 2008م لإ�صدار منتجات الت�أمني الطبي والهند�سي .ويف خالل 2009م,
ا�ستلمت ال�شركـة املوافقة النهائيـة لإ�صدار بع�ض املنتجـات مثل املركبات ,ال�سرقة ,خيانة الأمانة ,حوادث �شخ�صية ومنتجات احلمايـة والإدخـار وكمـا
ا�ستلمت موافقـة م�ؤقتـة على منتجـات ت�أمني عام �أخرى ( حتت �آلية امللف والإ�ستخدام) .بالإ�ضافة �إىل �أن ال�شركة قد ح�صلت على موافقة م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي يف نوفمرب 2009م على �إ�صدار منتجات الت�أمني امل�صريف.
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�	.4أ�س�س الإعداد
�أ�س�س القيا�س

�أعدت القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة با�ستثناء قيا�س القيمة العادلة للموجودات وللمطلوبات املالية املقتناة بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل والإ�ستثمارات املتاحة للبيع.

بيان الإلتزام

مت �إعداد هذه القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية (.)IFRS

�أ�سا�س العر�ض

يتطلب النظام الأ�سا�سي لل�شركة حفظ دفاتر ح�سابية منف�صلة لكل من ح�سابات عمليات الت�أمني وح�سابات عمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل املوجودات,
املطلوبات ,الإيرادات وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف الدفاتر احل�سابية اخلا�صة بذلك الن�شاط .ويتم توزيع امل�صاريف املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من
قبل الإدارة ويتم �إعتمادها من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.

عملة العر�ض والن�شاط

يعترب الريال ال�سعودي هو عملة العر�ض والن�شاط الرئي�سية لل�شركة .مت تقريب املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية لأقرب ريال �سعودي ،ما مل يرد خالف ذلك.

.5

ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة

يف ما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

التغري يف ال�سيا�سات املحا�سبية

�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة خالل هذه ال�سنة متفقة مع �سيا�سات الفرتة ال�سابقة با�ستثناء التايل:
معيار املحا�سبة الدويل ( 1املعدل) عر�ض القوائم املالية
تعديل معايري التقارير املالية الدولية  7الأدوات املالية  :الإف�صاحات
معيار التقارير املالية الدولية  8القطاعات الت�شغيلية ,الذي حل بد ًال من معيار املحا�سبة الدويل  14تقارير القطاعات و الذي ي�ستلزم
الإف�صاح عن املعلومات حول القطاعات الت�شغيلية لل�شركة.
�إن اعتماد هذه املعايري املعدلة �أعاله مل يكن لها �أي ت�أثري جوهري على املركز املايل �أو �أداء ال�شركة .لكنها �أدت �إىل �إف�صاحات �إ�ضافية.

املعايري والتعديالت اجلديدة ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد

�إن التعديالت واملعايري التالية قد �أ�صدرت من قبل جمل�س معايري املحا�سبة الدويل ولكنها لي�ست �إلزامية لهذه القوائم املالية.
�إن ال�شركة قد اختارت عدم اال�ستخدام املبكر لهذه التعديالت واملعايري ال�صادرة اجلديدة.
			
تطوير معايري التقارير املالية الدولية  – 2009معايري خمتلفة
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل  32الأدوات املالية :عر�ض و ت�صنيف حقوق الإمتياز
			
تف�سري التقارير املالية الدولية � 19إطفاء املطالبات مع �أدوات امللكية
		
معيار املحا�سبة الدويل � 24إف�صاحات الأطراف ذات العالقة (تعديل )2009
					
معيار التقارير املالية الدولية  9الأدوات املالية

تاريخ التفعيل  1يناير2010
تاريخ التفعيل  1فرباير2010
تاريخ التفعيل  1يوليو2010
تاريخ التفعيل  1يناير2011
تاريخ التفعيل  1يناير2013

�إن تطبيق املعايري املذكورة �أعاله من غري املتوقع �أن يكون لها �أي ت�أثري جوهري على القوائم املالية عندما ت�صبح هذه املعايري �سارية املفعول .مع ذلك� ,إن
تطبيق هذه املعايري �سينتج عنها تعديل يف عر�ض القوائم املالية.
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الأثاث واملعدات املكتبية

يتم ا�ستهالك و�إطفاء تكلفة الأثاث واملعدات املكتبية بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار املقدرة للموجودات كما يلي:
� 4سنوات
�أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية					
� 4سنوات
ال�سيارات							
� 7سنوات
							
الأثاث والرتكيبات
يتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية ،ومن ثم تعديلها� ،إذا لزم الأمر ،كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات
للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية �إ�سرتداد قيمتها الدفرتية .ويف حالة وجود مثل
هذا الدليل ،وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد ،تخف�ض قيمة الأ�صل �إىل القيمة القابلة للإ�سرتداد.

عقود الت�أمني

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي ت�شتمل على خماطر ت�أمني هامة عند ن�ش�أة العقد �أو تلك التي يكون فيها ،عند ن�ش�أة العقود� ،سيناريو ي�شتمل يف
جوهره التجاري على خماطر ت�أمني هامة .تعتمد �أهمية خماطر الت�أمني على كل من احتمال وقوع حادث للجهة امل�ؤمنة وحجم الأثر املحتمل املتعلق به.
وحال ت�صنيف العقد كـ «عقد ت�أمني» ف�إنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو انخف�ضت خماطر الت�أمني ب�شكل كبري خالل الفرتة.

�أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة

يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة عند �إ�صدار الوثائق .يتم مراجعة القيمة الدفرتية لأق�ساط الت�أمني امل�ستحقة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك
عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني .يتم
التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة عند الوفاء مبعايري التوقف عن �إثبات الأ�صول املالية.

�إعادة الت�أمني

تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إعادة �إ�سناد خماطر الت�أمني جلزء من �أعمالها .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة من
�شركات �إعادة الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة للإ�سرتداد ب�صورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية وطبق ًا التفاقية
�إعادة الت�أمني.
يتم �إجراء مراجعة للإنخفا�ض يف القيمة بتاريخ �إعداد القوائم املالية مرة واحدة �أو �أكرث عند وجود م�ؤ�شرات انخفا�ض يف القيمة خالل الفرتة .يحدث
الإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة مبوجب �شروط العقد ،وعند �إمكانية قيا�س �أثر املبالغ
التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق به .يتم �إثبات اخل�سارة يف قائمة عمليات الت�أمني� .إن ترتيبات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة
من التزاماتها جتاه حاملي وثائق الت�أمني.

متثل مطلوبات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة �إىل �شركات �إعادة الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة باتفاقيات �إعادة الت�أمني
املعينة .يتم التوقف عن �إثبات موجودات ومطلوبات �إعادة الت�أمني عند ا�ستنفاذ احلقوق التعاقدية �أو �إنهائها �أو عند حتويل العقد �إىل طرف �آخر.

العمالت الأجنبية

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت �إجراء املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات
املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة
عمليات امل�ساهمني.

اال�ستثمارات

يتم الإثبات الأويل لكافة اال�ستثمارات بالقيمة العادلة .تطف�أ العالوات واخل�صومات على �أ�سا�س العائد الفعلي ،وترحل �إىل قائمة عمليات امل�ساهمني.
وبعد الإثبات الأويل لفئات اال�ستثمارات املختلفة ،حتدد قيمتها يف نهاية ال�سنة  /الفرتة الالحقة كما هو مو�ضح يف الفقرات التالية:

اال�ستثمارت بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

اال�ستثمارات املحتفظ بها لتغطية مطالبات الوحدات املربوطة متثل اال�ستثمارات املرتبطة بعقود معينة  ،ملخاطر اال�ستثمار التي تقع يف الغالب مع �صاحب
العقد .وتتمثل هذه اال�ستثمارات يف وحدات �صناديق اال�ستثمار امل�شرتك ،والتي تكون جاهزة للت�سويق .اال�ستثمارات املرتبطة بعقود الت�أمني املدرجة يف قائمة
عمليات الت�أمني ,قائمة املركز املايل تكون م�صنفة كموجودات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل .بعد االعرتاف الأويل� ،إن هذا اال�ستثمار يكون مقيم
بالقيمة العادلة والتغيري يف القيمة العادلة تكون م�سجلة يف قائمة عمليات الت�أمني مع التغري يف الإحتياطي احل�سابي لال�ستثمارات املرتبطة بعقود الت�أمني.
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اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

ت�صنف اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها ولها تاريخ ا�ستحقاق حمدد والتي ت�ستطيع ال�شركة ولديها النية الإيجابية واملقدره على
اقتنائها حتى تاريخ ا�ستحقاقها كـ «ا�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ اال�ستحقاق» .يتم قيا�س هذه اال�ستثمارات بعد اقتنائها بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة
العائد الفعلي ناق�ص ًا خم�ص�ص االنخفا�ض يف القيمة .حت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني االعتبار اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء .تدرج �أية مكا�سب �أو
خ�سائر ناجمة عن هذه اال�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني وذلك عند انتفاء �أ�سباب �إثبات تلك اال�ستثمارات �أو انخفا�ض قيمتها.

اال�ستثمارات املتاحة للبيع

تقا�س اال�ستثمارات امل�صنفة كـ «ا�ستثمارات متاحة للبيع» بعد اقتنائها بالقيمة العادلة .اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي اال�ستثمارات التي ال يتم اقتنا�ؤها
حتى تاريخ اال�ستحقاق .بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع ،تدرج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شر ًة يف قائمة التغريات
يف حقوق امل�ساهمني حلني بيعها �أو حت�صيلها �أو ا�ستبعادها �أو انخفا�ض قيمتها ،وعندئذٍ يتم �إثبات الربح واخل�سارة املرتاكمة املثبتة �سابق ًا �ضمن حقوق
امل�ساهمني يف قائمة عمليات امل�ساهمني للفرتة .ت�سجل اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي ال ميكن حتديد قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به بالتكلفة املطف�أة ناق�صا
�أي �إنخفا�ض يف القيمة.

النقدية و�شبه النقدية

يت�ألف بند النقدية و�شبه النقدية من �أر�صدة النقد يف ال�صندوق واحل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل من
تاريخ االقتناء الأ�صلي.

املخ�ص�صات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو تعاقدية) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة ويكون هناك احتمال تدفق خارج املنافع ل�سداد
الإلتزامات وميكن قيا�س مبلغ الإلتزامات ب�شكل موثوق به.

�إختبار كفاية املطلوبات

تقوم ال�شركة ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،ب�إجراء تقومي للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات الت�أمني با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية
امل�ستقبلية لعقود الت�أمني .و�إذا ما �أظهر التقومي ب�أن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة) غري كافية على �ضوء
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ،ف�إنه يتم �إثبات كامل النق�ص مبا�شرة يف قائمة عمليات الت�أمني ويجنب خم�ص�ص لقاء خ�سائر املخاطر غري املنتهية.
ال تقوم ال�شركة بخ�صم التزاماتها لقاء املطالبات غري امل�سددة لأنه يتوقع �سداد معظم هذه املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.

الإيجار

يتم �إثبات دفعات الإيجار كم�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني و قائمة عمليات امل�ساهمني بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد الإيجار.

الزكاة و�ضريبة الدخل

يتم جتنيب الزكاة و�ضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة و�ضريبة الدخل املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم احت�ساب الزكاة على �أ�سا�س الوعاء الزكوي
للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني واجلمهور العام بينما يتم احت�ساب �ضريبة الدخل على ح�صة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني غري ال�سعوديني يف �صايف الدخل املعدل .خم�ص�ص
الزكاة و�ضريبة الدخل ميثل املطلوبات من امل�ساهمني ,ويحمل على اخل�سائر املرتاكمة �ضمن قائمة حقوق امل�ساهمني .وبالتايل ,يتم تخفي�ض املبالغ القابلة
لال�سرتداد للزكاة و�ضريبة الدخل من قبل امل�ساهمني من اخل�سائر املرتاكمة.
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املعلومات القطاعية

�إن القطاع الت�شغيلي هو جزء من ال�شركة الذي هو مرتبط يف �أن�شطة �أعمال والتي قد ينتج منها �إيرادات و تكبد م�صاريف مبا يف ذلك الإيرادات وامل�صاريف
التي تتعلق مبعامالت مع �أي من الأجزاء الأخرى لل�شركة ,والتي نتائجها الت�شغيلية تتم مراجعتها ب�شكل منتظم من قبل جلان الإدارة التخاذ قرارات ب�ش�أن
املوارد املوزعة لكل قطاع وتقييم �أداءه حيث يوجد معلومات مالية منف�صلة لكل قطاع .ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�سب
منتجاتها وخدماتها ،ولديها خم�سة قطاعات ت�شغيلية كما يلي:
ت�أمني املركبات يوفر التغطية �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار التي حلقت باملركبات جراء حادث ،حريق �أو ال�سرقة ,بالإ�ضافة �إىل تغطية امل�س�ؤولية
لطرف ثالث.
الهند�سة والإلتزامات ،توفر خماطر عمال البناء ،و�أعمال الإن�شاءات والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية وامليكانيكية ،وتوقف الآالت
واملكائن ،وغريها من عمليات الت�أمني التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
منتجات الرعاية ال�صحية ،تقوم بتقدمي الت�أمني الطبي حلملة وثائق الت�أمني.
يتكون قطاع الت�أمني العام الأخر من ت�أمني املمتلكات ,البحري� ,أموال ,ائتمان و خيانة الأمانة.
قطاع احلماية والإدخار ي�شمل جمموعة متنوعة من منتجات الإدخار والتقاعد امل�صممة لتلبية �إحتياجات الأفراد وكذلك امل�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية.

يف حالة حدوث �أية معاملة ،ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني قطاعات الأعمال ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف الأخرى� .ست�شمل �إيرادات
وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني قطاعات الأعمال والتي �سيتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة .وقد مت �إعتماد قطاع الأعمال فقط
لأن كافة عمليات ال�شركة تتم داخل اململكة العربية ال�سعودية.

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبق ًا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند �إنهاء/
�إنتهاء عقود عملهم .يحت�سب هذا الإلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظفني يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل .حت�سب مكاف�أة
نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتب املوظفني الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة
العربية ال�سعودية.

�إثبات الإيرادات

يتم �إثبات الأق�ساط والعموالت ك�إيراد عند �إ�صدار وثائق الت�أمني .يتم ت�سجيل الأق�ساط ك�إيراد على فرتة تغطية الوثائق على �أ�سا�س ن�سبي� .إن التغيري يف
الأق�ساط غري املكت�سبة يرحل �إىل « قائمة عمليات الت�أمني» ،على مدى فرتة املخاطر.
الأق�ساط غري املكت�سبة هي تلك الن�سب من �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف ال�سنة والتي تتعلق بفرتات املخاطر بعد تاريخ قائمة املركز املايل .مت احت�ساب الأق�ساط
غري املكت�سبة على �أ�سا�س ن�سبي ،يف ما عدا ال�شحن البحري .يتم ت�أجيل اجلزء املتعلق بالفرتات الالحقة كمخ�ص�ص �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة� .إن اجلزء
غري املكت�سب لل�شحن البحري ميثل الأق�ساط املكتتبة خالل الأ�شهر الثالثة الأخرية من ال�سنة املالية.

�أق�ساط �إعادة الت�أمني

تتكون �أق�ساط �إعادة الت�أمني املكتتبة من �إجمايل الأق�ساط امل�ستحقة عن كامل التغطية املن�صو�ص عليها يف العقود التي متت خالل الفرتة ،ويتم �إثباتها بتاريخ
بدء وثيقة الت�أمني .ت�شتمل الأق�ساط على �أية ت�سويات ناجتة خالل الفرتة املحا�سبية ب�ش�أن اتفاقيات �إعادة الت�أمني التي ن�ش�أت خالل الفرتات املحا�سبية
ال�سابقة.

دخل الأتعاب على عقود الت�أمني

يحمل على حاملي وثائق الت�أمني خدمات �إدارة وثائق الت�أمني ،والإلغاءات و�أتعاب العقود الأخرى .يتم �إثبات هذه الأتعاب ك�إيرادات على مدى الفرتة التي
تقدم فيها اخلدمات املعنية .و�إذا كانت الأتعاب تتعلق بخدمات تقدم يف فرتات م�ستقبلية ،ف�إنه يتم ت�أجيلها و�إثباتها على مدى الفرتات امل�ستقبلية.

�إيرادات اال�ستثمار  -ا�ستثمارات متاحة للبيع

يتم �إثبات �إيرادات العموالت على اال�ستثمارات على �أ�سا�س الفرتة الزمنية حيث �أن الربح  /اخل�سارة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع يتم �إثباته يف قائمة
عمليات امل�ساهمني.

�إيرادات اال�ستثمار  -ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ الإ�ستحقاق

يتم �إثبات �إيرادات ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق على �أ�سا�س الفرتة الزمنية مع الأخذ يف عني الإعتبار العائد الفعلي على اال�ستثمارات.
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الربامج التحفيزية املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقداً

بالن�سبة للربامج التحفيزية املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقد ًا ،تقوم ال�شركة بقيا�س اخلدمات امل�شرتاة وااللتزامات املتكبدة بالقيمة العادلة
لاللتزام .وحلني �سداد االلتزام ،تقوم ال�شركة ب�إعادة قيا�س القيمة العادلة للإلتزام بتاريخ �إعداد كل مركز مايل و فى تاريخ ال�سداد ،يتم �إدراج التغريات
يف القيمة العادلة يف قائمة عمليات امل�ساهمني للفرتة.

املطالبات

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إىل حاملي وثائق الت�أمني وجهات �أخرى و امل�صاريف املتعلقة بها ،بعد خ�صم اخلردة والإ�سرتدادات ،وحتمل على قائمة
عمليات الت�أمني عند تكبدها .ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمبالغ امل�ستحقة املتعلقة باملطالبات املبلغ عنها لل�شركة
والغري مبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
تقوم ال�شركة بتقدير خم�ص�ص املطالبات على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة .وتقوم ال�شركة بت�سوية اخل�سائر امل�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،جتنب خم�ص�صات ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربتها ال�سابقة ،لقاء املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها بالإ�ضافة �إىل التكلفة لت�سديد
املطالبات حتت الت�سوية بتاريخ قائمة املركز املايل .يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف الفرتة
الالحقة يف ح�ساب الت�أمني لتلك الفرتة.

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف املبا�شرة الأخرى املتعلقة باحل�صول على عقود جديدة �أو �إ�صدار عقود الت�أمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة لال�سرتداد
من الأق�ساط امل�ستقبلية .يتم �إثبات كافة تكاليف الإكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .وبعد الإثبات الأويل لها ،يتم �إطفاء هذه التكاليف بطريقة الق�سط الثابت
على مدى فرتة الأق�ساط امل�ستقبلية املتوقعة .يقيد الإطفاء يف قائمة عمليات الت�أمني .يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع
االقت�صادية امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الأ�صول وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.

يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من حدوث انخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل مركز مايل مرة واحدة �أو �أكرث ،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا
االنخفا�ض .ويف احلاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني .كما ت�ؤخذ
تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة بعني الإعتبار عند �إجراء اختبار كفاية املطلوبات لكل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.

االحتياطي احل�سابي

يتم احت�ساب االحتياطي احل�سابي على �أ�سا�س طريقة متعلقة بتقييم املتوقع الإكتواري اخلارجي من خالل �إ�ستخدام الأ�سعار احلالية لوحدات ال�صندوق.

القيمة العادلة

حتدد القيمة العادلة ملوجودات مالية متداولة يف �أ�سواق مالية منتظمة بالرجوع �إىل �أ�سعار ال�شراء املدرجة يف ال�سوق للموجودات و�أ�سعار العر�ض للمطلوبات
يف تاريخ �إعداد القوائم املالية .يف حال عدم وجود �أ�سعار �سوقية مدرجة ,ميكن الرجوع �أي�ضا �إىل �أ�سعار معرو�ضة من قبل الو�سطاء.
بالن�سبة للموجودات املالية التي ال يوجد لها �سوق ن�شط ,يتم حتديد القيمة العادلة ب�إ�ستخدام تقنيات التقييم .تت�ضمن هذه التقنيات ا�ستخدام معامالت
متت م�ؤخرا مبوجب �شروط جتارية عادية ,وبالرجوع �إىل القيمة ال�سوقية احلالية لأدوات �أخرى مماثلة �إىل درجة كبرية و � /أو حتليل التدفقات النقدية
املخ�صومة .بالن�سبة لتقنيات التدفقات النقدية املخ�صومة ,ف�إن التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة تكون بنا ًء على �أف�ضل تقديرات للإدارة وب�سعر اخل�صم
امل�ستخدم يف ال�سوق ملوجودات مماثلة.

الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها

يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية.
ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني .يحدد االنخفا�ض يف القيمة
على النحو التايل:
بالن�سبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س االنخفا�ض يف القيمة العادلة.
بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،ميثل االنخفــا�ض يف القيـمة الفـرق بني القيمة الدفتـرية والقيـمة احلـالية للتدفقـات النقديـة امل�ستقبليـة املخ�صومـة
على �أ�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س التدفقات النقديــة املــقدرة املخ�صومــة على �أ�ســا�س معدل العمولــة
الفعلي الأ�صلي.
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التوقف عن �إثبات الأدوات املالية

يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم ذلك عاد ًة عند بيعها� ،أو عند انتقال
التدفقات النقدية املتعلقة بها �إىل جهة �أخرى م�ستقلة.

مقا�صة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صايف املبلغ يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نيه لدى ال�شركة
لت�سوية املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات
امل�ساهمني و قائمة عمليات الت�أمني ما مل يكن ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به من قبل املعايري املحا�سبة �أو تف�سرياتها.

حما�سبة تاريخ التداول

يتم �إثبات �أو التوقف عن �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم به ال�شركة ب�شراء �أو
بيع املوجودات) .تتطلب العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية �أن يتم �سداد املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك
املتعارف عليها يف ال�سوق.

.6

التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات واالفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة
والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم املالية .ومع ذلك �إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات واالفرتا�ضات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تعديل جوهري
يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بعدم الت�أكد من التقديرات الأ�سا�سية امل�ستقبلية والأخرى بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إىل �إجراء
تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة كما �سوف يناق�ش �أدناه.

�إنخفا�ض اال�ستثمارات

تقوم ال�شركة ب�إعتبار اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب�أنها منخف�ضة القيمة وذلك عند وجود �إنخفا�ض جوهري �أو م�ستمر يف القيمة العادلة دون التكلفة� ،أو عند
وجود دليل مو�ضوعي على وجود مثل هذا االنخفا�ض .يتطلب حتديد االنخفا�ض «اجلوهري» و «امل�ستمر» �إجراء تقديرات هامة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم ال�شركة
بتقومي عوامل �أخرى ت�شتمل على التغري العادي يف �أ�سعار الأ�سهم املتداولة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل خ�صم الأ�سهم غري املتداولة� ،إن وجدت.

�إحتياطي فني عمليات الت�أمني

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني وعقود احلماية واالدخار من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها
ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات.
يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقدير ًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي
وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها
تتمثل يف اتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
يتم احت�ساب االحتياطي احل�سابي على �أ�سا�س طريقة متعلقة بالتقييم املتوقع من قبل الإكتواري اخلارجي من خالل �إ�ستخدام الأ�سعار احلالية لوحدات
ال�صندوق.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم ال�شركة بت�سوية املخاطر امل�ستقلة بتقدير املطالبات
املتعلقة باملمتلكات ,الهند�سة واملطالبات الكبرية .تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،على
�أ�سا�س ف�صلي.
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القيمة العادلة للأدوات املالية
�إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل.
�إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز املايل.
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها :
امل�ستوى الأول 	:الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س الأداة ( �أي بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري ) .
امل�ستوى الثاين 	:الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو �أي �أ�ساليب تقييم �أخرى حيث يتم �إدخــال كــافــة البــيانات الهامـة
على �أ�سا�س معلومات ال�سوق .
�أ�ساليب التقييم التي ال يتم �إدخال البيانات الهامة لها على �أ�سا�س معلومات ال�سوق .
امل�ستوى الثالث :

خ�سائر الإنخفا�ض يف الذمم املدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص
ائتمان مماثلة وذلك للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم
ب�ش�أنها �إثبات �أو �إ�ستمرار �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها.
تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار
حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.

تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف الإكتتاب املتعلقة ببيع وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة ،وتطف�أ على مدى فرتة تغطية وثيقة الت�أمني ذات العالقة.
ويف حالة عدم حتقق الإفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �شطب �إ�ضايف.
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.7

�أثاث ومعدات مكتبية

�سيارات
�أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية
(ريال �سعودي)
(ريال �سعودي)
				
التكلفة
682.190
			
5.753.690
الر�صيد يف بداية ال�سنة
		
		 15.930
حمول من �شركة �إن�سعودي للت�أمني
		
69.307
990.876
�إ�ضافات خالل ال�سنة
		
751.497
6.760.496
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
				
الإ�ستهالك املرتاكم
		
279.299
			
2.366.060
الر�صيد يف بداية ال�سنة
		
		 6.105
حمول من �شركة �إن�سعودي للت�أمني
		
185.408
		1.329.291
حممل على ال�سنة
464.707
			
3.701.456
الر�صيد يف نهاية ال�سنة
				
		
286.790
		3.059.040
�صايف القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب 2009
�سيارات
�أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية
(ريال �سعودي)
(ريال �سعودي)
				
التكلفة
		
 			الر�صيد يف بداية الفرتة
		
682.190
		5.753.690
�إ�ضافات خالل الفرتة
				
الإ�ستهالك املرتاكم
		
				
الر�صيد يف بداية الفرتة
		
56.532
529.548
حممل على م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س
		
222.767
		1.836.512
حممل على الفرتة
		
279.299
		2.366.060
الر�صيد يف نهاية الفرتة
				
		
402.891
		3.387.630
�صايف القيمة الدفرتية يف  31دي�سمرب 2008

الإجمايل
(ريال �سعودي)

�أثاث و مفرو�شات
(ريال �سعودي)
3.747.683
		
753.535
		
142.149
4.643.367

10.183.563
769.465
1.202.332
12.155.360

		
522.090
		
568.362
		
762.469
1.852.921

3.167.449
574.467
2.277.168
6.019.084

2.790.446

6.136.276

�أثاث و مفرو�شات
(ريال �سعودي)
3.747.683
		
		
32.904
		
489.186
		
522.090
3.225.593

الإجمايل
(ريال �سعودي)
10.183.563
618.984
2.548.465
3.167.449
7.016.114

 .8مطالبات حتت الت�سوية

الت�أمني العام
ت�أمني احلماية والإدخار
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

			
			

				
الت�أمني العام
ت�أمني احلماية والإدخار
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
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كما يف  31دي�سمرب ( 2009ريال �سعودي)
معيدي الت�أمني
ح�صة
			
الإجمايل
44.323.906
1.703.551
46.027.457

()28.243.463
()1.221.371
()29.464.834

�صايف

16.080.443
482.180
16.562.623

كما يف  31دي�سمرب ( 2008ريال �سعودي)
ح�صة معيدي الت�أمني
�صايف
الإجمايل
1.663.076
		1.663.076

()1.196.374
()1.196.374

466.702
466.702

ملحق ()1

يف ما يلي جدول حلركة املطالبات حتت الت�سوية:

			
			
				
		
( 2009ريال �سعودي)
			
�صايف
ح�صة معيدي الت�أمني
�إجمايل
		
ر�صيد �إفتتاحي							
18.626
()1.196.374
1.215.000
مطالبات مبلغ عنها
448.076
448.076
مطالبات غري مبلغ عنها
(466.702 )1.196.374
1.663.076
		
املحمل خالل ال�سنة  /الفرتة 73.493.109 )58.430.389( 131.923.498
()57.397.188
املدفوع خالل ال�سنة  /الفرتة (30.161.929 )87.559.117
(16.562.623 )29.464.834
46.027.457
		
							
كما يف  31دي�سمرب
11.766.623 )29.464.834( 41.231.457
مطالبات مبلغ عنها
4.796.000
4.796.000
مطالبات غري مبلغ عنها
(16.562.623 )29.464.834
46,027,457
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( 2008ريال �سعودي)
ح�صة معيدي الت�أمني

�صايف

2.102.376
()439.300
1.663.076

()1.525.849
329.475
()1.196.374

576.527
()109.825
466.702

1.215.000
448.076
1.663.076

()1.196.374
()1.196.374

18.626
448.076
466.702

�إجمايل
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الر�صيد يف بداية ال�سنة  /الفرتة
املحمل خالل ال�سنة  /الفرتة						
					
		
الإطفاءات لل�سنة  /للفرتة
				
		
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

ريال �سعودي
2009

ريال �سعودي
2008

632.839
15.559.449
()11.180.575
5.011.713

951.543
()318.704
632.839

	.10ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
يف ما يلي ميثل القيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر للإ�ستثمارات املربوطة بوحدات مع عقود كما يف  31دي�سمرب :2009
					
					
				
					
�صناديق حملية									
									
�صناديق �أجنبية
										

�إن �أرقام املقارنة كما يف  31دي�سمرب  2008مل يتم عر�ضها ب�سبب عدم وجود ا�ستثمارات مربوطة بوحدات كما يف  31دي�سمرب .2008
ويف ما يلي القيمة العادلة لل�صناديق:

								
�صندوق البدر (ريال �سعودي)
�صندوق ال�صفا									
�صندوق الدانه									
								
�صندوق البدر (دوالر �إمريكي)
							
�صندوق النقاء للنمو الأ�سيوي (دوالر �إمريكي)
								
�صندوق الفر�سان (دوالر �إمريكي)
								
�صندوق �سوق املال (ريال �سعودي)
�صندوق الإ�ستثمار ال�سعودي								
										

 31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي
25.128.044
8.332.063
33.460.107
 31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي
19.879.619
4.036.518
1.139.333
3.372.220
1.118.598
3.841.244
38.964
33.611
33.460.107

وت�ستخدم ال�شركة امل�ستوى  2الت�سل�سل الهرمي لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية التي هي القيمة املتداولة يف �أ�سواق ن�شطة لأدوات مماثلة دون تعديل
�أو �إعادة ت�سعري.
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 .11مدفوعات مقدم ًا وموجودات �أخرى
( 2008ريال �سعودي)

		
( 2009ريال �سعودي)
				
			
		
عمليات امل�ساهمني عمليات الت�أمني
عمليات الت�أمني
		
					
713.981
1.024.883
			
�إيجار مدفوع مقدم
435.186
541.212
			
تكاليف خطة حوافز م�ؤجلة (�إي�ضاح )24
809.028
			
دفعات مقدمة للموظفني
167.467
			
عموالت م�ستحقة
1.160
283.507
			
موجودات �أخرى
1.149.167
168.627
2.658.630
			

عمليات امل�ساهمني
144.047
144.047

� .12أق�ساط ت�أمني م�ستحقة� ،صايف

يف ما يلي حتلي ًال ب�أعمار الأق�ساط التي مل تنخف�ض قيمتها:

( 2009ريال �سعودي)
							
										
مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها
							
�أكرث من  180يوم
غري مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها �أقل من  180يوم
	الإجمايل
				
48.423.275
82.493.675
36.072.667
166.989.617
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
()17.513.853
()2.383.240
		
(- )19.897.093
خم�ص�ص �أق�ساط م�شكوك يف حت�صيلها
30.909.422
80.110.43
		
36.072.667
147.092.524
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة� ,صايف
( 2008ريال �سعودي)
						
مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها
							
�أكرث من  180يوم
غري مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها �أقل من  180يوم
	الإجمايل
35.296.629
		23.390.451
58,687.080
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
			
			خم�ص�ص �أق�ساط م�شكوك يف حت�صيلها
35.296.629
			
23.390.451
		
58,687.080
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة� ,صايف

تقوم ال�شركة بت�صنيف الأر�صدة كـ «مت�أخرة ال�سداد وانخف�ضت قيمتها» وذلك على �أ�سا�س كل حالة على حدة .وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،يتوقع حت�صيل
كافة �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة التي مل تنخف�ض قيمتها .تتمثل �سيا�سة ال�شركة يف عدم احل�صول على �ضمانات مقابل �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة ،وبالتايل
ف�إن معظمها غري م�ضمون.
ً
تت�ضمن �أق�ساط ت�أمني م�ستحقة �أق�ساطا م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة بقيمة  2,192,449ريال �سعودي ( :2008ال �شيء).
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يف ما يلي احلركة التي متت على خم�ص�ص الأق�ساط امل�شكوك يف حت�صيلها:
ريال �سعودي
الر�صيد يف بداية ال�سنة  /الفرتة
املحول من �شركة �إن�سعودي للت�أمني
املحمل على ال�سنة  /الفرتة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

							
				
							
							
							
							
							

2009

2008

5.560.021
5.560.021
14.337.072
19.897.093

-

	.13النقدية و�شبه النقدية
ريال �سعودي
عمليات الت�أمني
النقد يف ال�صندوق
النقد لدى البنك
عمليات امل�ساهمني
النقد لدى البنك

							
				
							
							
							
				
						
							

2009
84.232
16.015.907
16.100.139

2008
3.923.431
3.923.431

33.602.059
33.602.059

56.621.236
56.621.236

�إن املبالغ املدرجة املف�صح عنها �أعاله تقارب القيمة العادلة يف قائمة املركز املايل.

	.14الوديعة النظامية

طبق ًا لأنظمة الت�أمني املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة ب�إيداع  %10من ر�أ�س مالها املدفوع ،ومببلغ  10,000,000ريال �سعودي لدى بنك مت حتديده من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي� .إن هذه الوديعة النظامية غري قابلة لل�سحب بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .يتم الإحتفاظ بهذه الوديعة النظامية لدى
البنك ال�سعودي الفرن�سي.

	.15اال�ستثمارات

مت ت�صنيف اال�ستثمارات كما يلي:

متاحة للبيع
 �إ�ستثمارات مدرجة �إ�ستثمارات غري مدرجةمقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
�سندات تنمية حكومية �سعودية

						
						
				

					
					
						
				
						
						

( �أ )
(ب)

كما يف  31دي�سمرب 2009
ريال �سعودي

كما يف  31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي

8.798.513
3.223.078
12.021.591

12.121.361
12.121.361

		
12.021.591

2.043.636
14.164.997
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�أ) متاحة للبيع – ا�ستثمارات مدرجة
كما يف  31دي�سمرب ( 2009ريال �سعودي)

�صكوك ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
�صكوك �سابك
 31دي�سمرب 2009

				
القيمة ال�سوقية
التكلفة
		
									
5.888.513
5.978.513
					
2.910.000
2.962.500
					
8.798.513
8.941.013
					

�صندوق �أ�سواق املال بالريال ال�سعودي
(مدار من قبل كام ال�سعودي الفرن�سي) 					
					
�صندوق البدر (مدار من قبل كام ال�سعودي الفرن�سي)
					
�صكوك ال�شركة ال�سعودية للكهرباء
					
 31دي�سمرب 2008

الأرباح (اخل�سائر)
غرياملحققة
()90.000
()52.500
()142.500

كما يف  31دي�سمرب ( 2008ريال �سعودي)
القيمة ال�سوقية الأرباح (اخل�سائر)
التكلفة
96.868
5.096.868
5.000.000
84.493
5.084.493
5.000.000
()70.000
1.940.000
2.010.000
111.361
12.121.361
12.010.000

يف ما يلي احلركة املتعلقة لال�ستثمارات املتاحة للبيع:

الر�صيد يف بداية ال�سنة /الفرتة
�شراء خالل ال�سنة  /الفرتة
بيع خالل ال�سنة  /الفرتة
�صايف التغري يف القيمة العادلة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

ريال �سعودي
2008
2009
12.121.361
12.010.000
6.931.013
(- )10.303.160
111.361
49.299
12.121.361
8.798.513

						
							
					
						
						
							
							
							

وت�ستخدم ال�شركة امل�ستوى  2الت�سل�سل الهرمي لتحديد و الإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية املدرجة يف الأ�سواق املالية الن�شطة لأدوات مالية مماثلة دون تعديل
�أو �إعادة ت�سعري � .إن اال�ستثمارات �أعاله تندرج �ضمن فئة «�أ» من درجات ت�صنيف اال�ستثمار.
ب) متاحة للبيع  -ا�ستثمارات غري مدرجة
					
		
�شركة جنم خلدمات الت�أمني
نك�ست كري ال�سعودية

					
					
					

ريال �سعودي
كما يف  31دي�سمرب  2009كما يف  31دي�سمرب 2008
2.423.078
800.000
3.223.078

-

لعدم توفر القيمة ال�سوقية لال�ستثمارات غري املدرجة �أعاله ,مت �إدراج هذه اال�ستثمارات على �أ�سا�س التكلفة ويتم مراجعة الإنخفا�ض يف القيمة العادلة من قبل الإدارة.
خالل عام  ,2008قامت ال�شركة بالإكتتاب مببلغ  800,000ريال �سعودي الذي ميثل  %16من ر�أ�س مال �شركة نك�ست كري ال�سعودية � ,شركة �إدارة مطالبات الت�أمني الطبي.
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � ,2009أعيد تبويب هذا اال�ستثمار من «ا�ستثمار �آخر» �إىل «ا�ستثمار متاح للبيع» نتيجة ح�صول �شركة نك�ست كري على �سجلها التجاري
وابتداء عملياتها.
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	.16املعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات العالقة

يف ما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة  /الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و�أر�صدة اجلهات املنت�سبة كما يف
 31دي�سمرب :2009

طبيعة املعاملة
				
�أطراف ذات عالقة
							
		
�أق�ساط الت�أمني
�شركات حتت ال�سيطرة ,حتت �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري جوهري لأطراف ذات عالقة
		
املطالبات
�شركات حتت ال�سيطرة ,حتت �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري جوهري لأطراف ذات عالقة
		
�أق�ساط متحملة
�شركات حتت ال�سيطرة ,حتت �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري جوهري لأطراف ذات عالقة
		
م�صاريف �أخرى
�شركات حتت ال�سيطرة ,حتت �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري جوهري لأطراف ذات عالقة
 ر�سوم م�ساعدة فنية				
		
 ر�سوم �إدارية				
 �إ�سرتداد م�صاريف				
مدفوعة لل�شركة
				
 م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س				
وم�صاريف عمومية و �إدارية
				
مدفوعة نيابة عن ال�شركة
				
 �شراء معدات و�أثاث مكتبي				
نيابة عن ال�شركة
				
		
�إيرادات �أخرى
�شركات حتت ال�سيطرة ,حتت �سيطرة م�شرتكة �أو ت�أثري جوهري لأطراف ذات عالقة
�أتعاب وم�صاريف متعلقة بها
				
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
كبار موظفي الإدارة
مكاف�أة وم�صاريف متعلقة بها
				

2009
ريال �سعودي
26.394.925
10.307.984
15.536.102

2008
ريال �سعودي
282.693
-

1.439.727
504.000
-

19.510.592

730.142

		29.725.853

160.195
128.500
4.927.587

10.183.563
2.944.449
333.372
4.221.326

كبار موظفي الإدارة هم الأ�شخا�ص الذين لديهم ال�صالحية وامل�س�ؤولية للقيام ب�أعمال التخطيط ،والتوجيه ،والإ�شراف على ن�شاطات ال�شركة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،ويتكونون من كبار املدراء التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي ,نائب الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي لل�شركة .تدار بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع
الهامة من قبل �شركة حليفة (�شركة كام ال�سعودي الفرن�سي).
�إن املعامالت الهامة �أعاله مع ال�شركة احلليفة �أدرجت �ضمن الأر�صدة التالية كما يف تاريخ املركز املايل:
							
						
		
م�ستحق �إىل �شركة حليفة (عمليات الت�أمني)
�شركة �إن�سعودي للت�أمني (�ش.م.ب.م) ( حليفة)
م�ستحق من �شركة حليفة (عمليات امل�ساهمني)

ريال �سعودي
2008
2009
29.944.184
29.944.184
9.545.361
15.593.759

 .17مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
الر�صيد يف بداية ال�سنة /الفرتة
املحمل لل�سنة  /للفرتة
التعديالت لل�سنة  /للفرتة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

							
							
							
						
							
						

ريال �سعودي
2008
2009
511.271
511.271
1.688.449
()467.160
511.271
1.732.560

� .18أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
الر�صيد يف بداية ال�سنة /الفرتة
املحول من �شركة �إن�سعودي للت�أمني
الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنة  /الفرتة
الأق�ساط املكت�سبة خالل ال�سنة  /الفرتة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

							
							
						
							
							
							
							
							

ريال �سعودي
2008
2009
58.374.364
49.481.829
107.856.193
77.908.114 337.831.422
()19.533.750( )289.531.745
58.374.364
156.155.870
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	.19الإحتياطي احل�سابي
								
									
								
الر�صيد يف بداية ال�سنة /الفرتة
								
املحول من �شركة �إن�سعودي للت�أمني
								
								
الفائ�ض املوزع خالل ال�سنة  /الفرتة
التغري يف الإحتياطي خالل ال�سنة  /الفرتة 								
								
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

2009
ريال �سعودي

18.755.679
18.755.679
373.634
14.704.429
33.833.742

�إن �أرقام املقارنة كما يف  31دي�سمرب  2008مل يتم عر�ضها ب�سبب عدم وجود �إحتياطي ح�سابي لل�شركة كما يف  31دي�سمرب .2008

 .20دخل عموالت غري مكت�سبة
الر�صيد يف بداية ال�سنة /الفرتة
امل�ستلمة خالل ال�سنة  /الفرتة
املكت�سبة خالل ال�سنة  /الفرتة
الر�صيد يف نهاية ال�سنة  /الفرتة

						
							
							
							
							
							

ريال �سعودي
2008
2009
736.891
951.235
14.057.581
()214.344( )13.062.609
736.891
1.731.863

 .21م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

�ضرائب ا�ستقطاع
مكاف�آت م�ستحقة
�أتعاب ا�ست�شارية
�أتعاب مهنية
�إجازات م�ستحقة
عموالت م�ستحقة
�أتعاب فح�ص و�أ�شراف
�أق�ساط ت�أمني مدفوعة مقدما
�أخرى

				
			
		
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				

			
ريال �سعودي
2008
		
2009
عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني
2.541.588
460.095
2.071.841
2.444.303
874.637
3.317.455
2.162.646
3.040.634
789.486
723.662
389.541
491.143
5.138.907
53.040
86.108
5.400
4.464.120
53.040
7.476.863
3.322.855
18.201.848

تت�ضمن م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى مطلوبات لأطراف ذات عالقة مببلغ  1,021,169ريال �سعودي (  :2008ال �شيء).

	.22الزكاة و�ضريبة الدخل
�أ) الزكاة

تتمثل احلركة يف خم�ص�ص الزكاة خالل ال�سنة  /الفرتة يف ما يلي:
						
							
							
الر�صيد الإفتتاحي ملخ�ص�ص الزكاة
							
املحمل خالل ال�سنة  /الفرتة
							
املدفوع خالل ال�سنة  /الفرتة
							
الر�صيد اخلتامي ملخ�ص�ص الزكاة
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2009
ريال �سعودي
50.825
440.907
491.732

2008
ريال �سعودي
770.942
()720.117
50.825
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ب) �ضريبة الدخل

مل يجنب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل يف هذه القوائم املالية لأن ال�شركة حققت خ�سارة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2009

ج) املوقف الزكوي وال�ضريبي

قدمت ال�شركة �إقــراراتهـ ــا الزكوية وال�ضريبية �إىل م�صلحة الزكاة والدخــل للفرتة من  23يونيو � 2007إىل  31دي�سمرب � .2008إن ال�شركــة يف �ص ــدد
تقدمي الإقرارات الزكوية و ال�ضريبية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب � 2009إىل م�صلحة الزكاة و الدخل.

 .23ر�أ�س املال

يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر من  100,000,000ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  ،2009ويتكون من � 10,000,000سهم ،بقيمة �أ�سمية قدرهـا 10
ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
يف دي�سمرب � , 2008أو�صى جمل�س الإدارة بزيـادة ر�أ�س املال مببلغ  100,000,000ريال �سعودي وذلك ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق ,و الذي �أي�ض ًا مت املوافقــة عليــه
من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و يخ�ضع ذلك ملوافقة اجلهات التنظيمية.
يف  18يناير  ,2010قرر جمل�س الإدارة زيادة مبلغ ر�أ�س املال من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �إىل  125,000,000ريال �سعودي بدال عن  100,000,000ريال
�سعودي .وقد قدمت ال�شركة ملف زيادة ر�أ�س املال �إىل هيئة �سوق املال وهي ب�صدد �إنتظار املوافقة النهائية من هيئة �سوق املال.

	.24الربنامج التحفيزي لال�شرتاك يف الأ�سهم
�إن كبار موظفي الإدارة بال�شركة م�ؤهلون للإ�شرتاك يف برنامج الأ�سهم العاملية التابع ملجموعة �أليانز� ،أحد كبار امل�ساهمني بال�شركة .يتكون الربنامج من:
حقوق زيادة الأ�سهم ،و وحدات �أ�سهم مقيدة .وك�شرط م�سبق لال�شرتاك يف هذه الربامج التحفيزية للأ�سهم امل�سددة نقد ًا� ،سيمنح كبار موظفي الإدارة
ال�شركة (املوظفون امل�ؤهلون) عدد معني من حقوق زيادة الأ�سهم ووحدات الأ�سهم املقيدة وذلك يف حالة بقاء املوظفني امل�ؤهلون يف العمل لدى جمموعة
�أليانز عند تاريخ ممار�سة هذا احلق .فيما يلي تفا�صيل �إ�ضافية حول هذه الربامج:
التفا�صيل

تاريخ املنح
مدة الربنامج
فرتة الإ�ستحقاق
فرتة  /تاريخ املمار�سة
طريقة ال�سداد

برنامج حقوق زيادة الأ�سهم

 6مار�س 2008
� 7سنوات
� 2سنة
� 5سنوات
نقد ًا

 12مار�س 2009
� 5سنوات
� 5سنوات
 11مار�س 2014
نقد ًا

برنامج وحدات الأ�سهم املقيدة

 6مار�س 2008
� 5سنوات
� 5سنوات
 6مار�س 2013
نقد ًا

 12مار�س 2009
� 4سنوات
� 4سنوات
 11مار�س 2013
نقد ًا

تقا�س االلتزامات مبوجب الربامج �أعاله بالقيمة العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل وذلك على �أ�سا�س بيانات الأ�سعار املقدمة من جمموعة �أليانز.
يتم �إثبات القيمة العادلة املحددة لهذه االلتزامات يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني على مدى فرتة الإ�ستحقاق وحلني �سداد الإلتزام .تقوم ال�شركة ب�إعادة
قيا�س القيمة العادلة بتاريخ �إعداد القوائم املالية �أو تاريخ الت�سوية ،وتدرج التغريات يف قائمة عمليات امل�ساهمني للفرتة .وقد مت تغطية �أية تغريات م�ستقبلية
منذ تاريخ منح اخليار يف القيمة العادلة لربنامج حقوق زيادة الأ�سهم وبرنامج وحدات الأ�سهم املقيدة يف املبالغ النهائية لدى جمموعة �أليانز ،وبالتايل مت
حتديد  /و�ضع حد �أعلى لاللتزام اخلا�ص بال�شركة .خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ,2009مت امل�شاركة مببلغ  433,286ريال �سعودي يف برنامج الأ�سهم
العاملية ( 638,268 :2008ريال �سعودي).

	.25الإحتياطي النظامي
طبق ًا للنظام الأ�سا�سي ،يجب على ال�شركة �أن حتول  %20من �صايف دخل ال�سنة �إىل الإحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع الإحتياطي ر�أ�س املال .ونظر ًا
ل�صايف خ�سارة ال�سنة ،ف�أنه مل يتم �إجراء مثل هذا التحويل.

104

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

� .26صايف الأق�ساط املكتتبة واملكت�سبة
الت�أمني العام
ت�أمني احلياة
الأق�ساط املكتتبة
�إحتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
الأق�ساط املكت�سبة

				
						
						
						
						
						
					
						

�أق�ساط الت�أمني املكتتبة – الت�أمني العام
�إحتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
الأق�ساط املكت�سبة

			
						
					
						

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2009ريال �سعودي)
ح�صة معيدي الت�أمني �صايف
الإجمايل
129.232.430 )185.852.742( 315.085.172
19.203.503 )3.542.747( 22.746.250
148.435.933 )189.395.489( 337.831.422
()21.090.830
(27.208.847 )48.299.677
127.345.103 )162.186.642( 289.531.745
للفرتة من  23يونيو � 2007إىل  31دي�سمرب 2008
11.970.370 )65.937.744( 77.908.114
()8.305.733
(50.068.631 )58.374.364
(3.664.637 )15.869.113
19.533.750

 .27م�صاريف عمومية و�إدارية
( ريال �سعودي)

تكاليف موظفني
خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ا�ستهالك
�إيجار
�إ�صالح و �صيانة
�أتعاب ا�ست�شارية
�ضريبة الإ�ستقطاع
بريد و هاتف
دعاية و �إعالن
�سفر و �إنتقاالت
�صيانة برامج
م�صاريف جمل�س الإدارة
تكاليف برامج حتفيزية
�أخرى
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للفرتة من  23يونيو 2007
				
لل�سنة املنتهية يف
�إىل  31دي�سمرب 2008
								
 31دي�سمرب 2009
عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني
				
256.706
14.766.695
395.149 29.151.262
				
- 14.337.072
				
2.548.465
2.851.635
				
2.243.545
2.395.693
				
563.508
2.177.047
				
2.110.167
3.432.129
1.894.127
				
2.848.200
1.763.088
			
900.370
				
891.632
732.164
				
519.461
				
287.118
504.781
				
62.800
483.043
25.700
102.800
				
203.054
327.260
			
986.416
4.190.730
				
319.506 27.931.843
3.852.978 61.847.490
				

ملحق ()1

� .28إدارة املخاطر
	ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر
�إن ال�شركة لديها ا�سرتاتيجية �شاملة لإدارة املخاطر لفهم و�إدارة �أنواع املخاطر الناجمة عن عملياتها التجارية الأ�سا�سية.
�إن اال�سرتاتيجية ت�أخذ بعني الإعتبار �أثر ظروف ال�سوق واخلربات املتاحة ب�ش�أن الأخطار الكامنة التي قد تواجه ال�شركة� .إن اال�سرتاتيجية لي�ست مقت�صرة على الأخطار
املرتبطة بقطاع واحد من الأعمال فقط ولكنها ممتدة لت�شمل جميع القطاعات الأخرى.
يقوم جمل�س الإدارة والإدارة العليا لل�شركة ب�شكل دوري مبراجعة وحتديث ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر مع مراعاة التطورات الداخلية و اخلارجية لل�شركة.

هيكل �إدارة املخاطر

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

يف ما يلي نلخ�ص املخاطر التي تواجهها ال�شركة وطريقة مواجهتها من قبل الإدارة:
�أ) املخاطر الت�شغيلية

املخاطر الت�شغيلية هي خماطر اخل�سارة الناجتة من ف�شل يف النظام �أو الرقابة ,الإختال�س والأخطاء الب�شرية ,والتي ميكن �أن تنتج عنها خ�سارة مالية وفقدان
لل�سمعة ,وعواقب تنظيمية وقانونية .تقوم ال�شركة ب�إدارة خماطر العمليات من خالل ال�ضوابط املنا�سبة ,وف�صل املهام واملراقبة الداخلية ومت�ضمنة التدقيق
الداخلي والإلتزام.

ب) خماطر ال�سيولة

متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالتزاماتها املالية .يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة
ب�شكل دوري ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها حال ن�شوئها.

ج) حمفظة اال�ستحقاقات

يلخ�ص اجلدول �أدناه تواريخ �إ�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية لل�شركة وذلك على �أ�سا�س االلتزامات املتوقعة املتبقية� ،شاملة �أق�ساط الت�أمني
امل�ستحقة .يتم حتديد مطلوبات عقود الت�أمني ،وموجودات �إعادة الت�أمني ،وحمفظة الإ�ستحقاق ،على �أ�سا�س الزمن املقدر ل�صايف التدفقات النقدية ال�صادرة
من مطلوبات الت�أمني التي مت �إثباتها .وقد مت ا�ستبعاد �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة ،وح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من التحليل لأنها
لي�ست �إلتزامات تعاقدية .يتم �إعتبار الدفعات التي تتطلب �إخطار �إذا كانت الإخطارات تتطلب تقدميها فور ًا.
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كما يف  31دي�سمرب 2009
(ريال �سعودي)
موجودات حاملي وثائق الت�أمني
م�ستحق من عمليات امل�ساهمني
ا�ستثمارات مربوطة بوحدات
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
النقدية و�شبه النقدية
موجودات امل�ساهمني
الوديعة النظامية
اال�ستثمارات
م�ستحق من �شركة حليفة
النقدية و�شبه النقدية

كما يف  31دي�سمرب 2009
(ريال �سعودي)
مطلوبات حاملي وثائق الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
مطالبات حتت الت�سوية
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى
م�ستحق �إىل �شركة حليفة
مطلوبات امل�ساهمني
م�ستحق �إىل عمليات الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى
زكاة م�ستحقة
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تاريخ ا�ستحقاق
غري حمدد

حتى �سنة واحدة

� 3-1سنوات

الإجمايل

		
33.460.107
		
		
33.460.107

24.873.121
109.772.466
16.100.139
150.745.726

37.320.058
37.320.058

24.873.121
33.460.107
147.092.524
16.100.139
221.525.891

10.076.025
12.021.591
		
		
22.097.616

		
		
15.593.759
33.602.059
49.195.818

تاريخ ا�ستحقاق
			حمدد
غري
				
1.732.560
				
		
				
		
				
		
				
		
				
1.732.560
				
				
				
				
		
				
				

حتى �سنة واحدة

� 3-1سنوات

10.076.025
12.021.591
15.593.759
33.602.059
71.293.434

الإجمايل

		
46.027.457
		
84.328.008
		
18.201.848
		
29.944.184
		
178.501.497

1.732.560
46.027.457
84.328.008
18.201.848
29.944.184
180.234.057

		
24.873.121
		
3.322.855
		
491.732
		
28.687.708

24.873.121
3.322.855
491.732
28.687.708

ملحق ()1

كما يف  31دي�سمرب 2008
(ريال �سعودي)
موجودات حاملي وثائق الت�أمني
م�ستحق من عمليات امل�ساهمني
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
النقدية و�شبه النقدية
موجودات امل�ساهمني
الوديعة النظامية
دفعات مقدمة على �إ�ستثمارات
اال�ستثمارات
م�ستحق من �شركة حليفة
النقدية و�شبه النقدية

كما يف  31دي�سمرب 2008
(ريال �سعودي)
مطلوبات حاملي وثائق الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
مطالبات حتت الت�سوية
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى
م�ستحق �إىل �شركة حليفة
مطلوبات امل�ساهمني
م�ستحق �إىل عمليات الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة و مطلوبات �أخرى
زكاة م�ستحقة

						
			
						
						
						
						
			
						
						
						
						
						
						

						
			
						
						
						
			
		
						
						
			
						
						
						
						

�أقل من �سنة واحدة �أكرث من �سنة واحدة الإجمايل
25.337.634
44.357.984
3.923.431
73.619.049

14.329.096
14.329.096

25.337.634
58.687.080
3.923.431
87.948.145

9.545.361
56.621.236
66.166.597

10.053.040
800.000
14.164.997
25.018.037

10.053.040
800.000
14.164.997
9.545.361
56.621.236
91.184.634

�أقل من �سنة واحدة �أكرث من �سنة واحدة الإجمايل
1.663.076
35.929.390
6.861.144
29.944.184
74.397.794

511.271
13.375.231
615.719
14.502.221

511.271
1.663.076
49.304.621
7.476.863
29.944.184
88.900.015

25.337.634
50.826
25.388.460

53.040
53.040

25.337.634
53.040
50.826
25.441.500
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د) خماطر الإئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة
لكافة فئات الأدوات املالية املحتفظ بها لدى ال�شركة ،ميثل احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة القيمة الدفرتية املف�صح عنها
يف قائمة املركز املايل.
يف ما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املتبعة من قبل ال�شركة لتقليل خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة:
لتقليل تعر�ضها للخ�سائر الكربى الناجمة عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة الت�أمني.
وك�شرط م�سبق ،يجب �أن يكون الأطراف التي يتم �إعادة الت�أمني لديها م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ومبا ي�ؤكد متانة
و�ضعها املايل.
تقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات ت�أمني و�إعادة ت�أمني فقط مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة .تكمن �سيا�سة ال�شركة ب ـ�أن يخ�ضــع كــافة الع ــمالء
الذين تود التعامل معهم للتحقق والدرا�سة من الناحية االئتمانية� .إ�ضافــة �إىل ذلك ،يتــم مراقــبة املبــالغ امل�ستحقــة مبوجــب عقــود الــت�أمني و�إعــادة
الت�أمني ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ضها ملخاطر الديون املعدومة.
تقوم ال�شركة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل و�سيط ووكيل ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
�إن �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة متثل مبالغ م�ستحقة ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من �أفراد و�شركات غري م�صنفني .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر االئتمان وذلك
بو�ضع �سقف �إئتماين لكل عميل و�شركة ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
تودع النقدية و�شبــه النقدي ــة لدى بنــوك حملية معتمــدة من الإدارة .وك�شرط م�سبق ،يجب �أن تكون البنوك التي تودع لديها النــقدية و�شــبه النقديــة
م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ومبا ي�ؤكد متانة و�ضعها املايل.
تتكون ا�ستثمارات ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي من �سندات ديون و�صناديق ا�ستثمارية .ال يوجد لدى ال�شركة نظام داخلي لت�صنيف هذه اال�ستثمارات ،تقوم
ال�شركة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بهذه اال�ستثمارات وذلك ب�أن تكون ال�شركة امل�ستثمر فيها ذات م�ستوى مقبول من حيث ال�ضمان ومبا ي�ؤكد
متانة و�ضعها املايل.
تت�ضمن الذمم املدينة عدد كبري من ذمم مدينة من عمالء �أفراد و�شركات� .إن خم�سة ح�سابات لأق�ساط الت�أمني امل�ستحقة متثل  %24من �إجمايل الذمم
املدينة كما يف  31دي�سمرب  2009وكذلك لعام  ,2008ترى الإدارة �أنه ال يوجد تعر�ض جوهري ملخاطر الرتكز الإئتماين حيث �أن موجوداتها املالية
موزعة ب�شكل دقيق يف �شركات ذات موقف مايل جيد.
يعك�س اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان التي تتعر�ض لها بنود قائمة املركز املايل:

 31دي�سمرب 2009
								
							
						
							
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
							
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
							
النقد لدى البنوك
							
الوديعة النظامية
							
اال�ستثمارات
							
م�ستحق من �شركة حليفة
							

 31دي�سمرب 2008
								
							
				
							
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
							
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
							
النقد لدى البنك
							
الوديعة النظامية
							
دفعات مقدمة على �إ�ستثمارات
							
اال�ستثمارات
							
م�ستحق من �شركة حليفة
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(ريال �سعودي)
عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني
147.092.524
29.464.834
16.100.139
192.657.497

33.602.059
10.076.025
12.021.591
15.593.759
71.293.434

(ريال �سعودي)
عمليات الت�أمني عمليات امل�ساهمني
58,687,080
1,196,374
3,923,431
63,806,885

56,621,236
10,053,040
800,000
14,164,997
9,545,361
91,184,634
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هـ) خماطر �أ�سعار العموالت

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر
�أ�سعار العموالت ب�ش�أن الأر�صدة لدى البنوك و�أموال �أ�سواق املال املتاحة للبيع.

�إن الأثر على الدخل ميثل �أثر التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العموالت مبا يف ذلك كافة البنود القابلة للتغيري الأخرى  ،على ربح ال�شركة ل�سنة واحدة وذلك على
�أ�سا�س املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف  31دي�سمرب � .2009إن التغري الإفرتا�ضي بواقع  10نقاط �أ�سا�س يف املتو�سط املرجح لأ�سعار العمولة على
الأر�صدة لدى البنك كما يف  31دي�سمرب � 2009سي�ؤثر على دخل العمولة مببلغ �إجمايل قدره  37,484ريال �سعودي تقريب ًا يف ال�سنة.

و) خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.
تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي لأن غالبية املوجودات واملطلوبات النقدية هي بعمالت
مرتبطة بالريال ال�سعودي� .إ�ضافة �إىل ذلك ،وحيث �أن معامالت ال�شركة بالعمالت الأجنبية تتم ب�شكل �أ�سا�سي بالدوالر الأمريكي ،ف�إن الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية ال تعترب هامة ،وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة.

ز) خماطر �أ�سعار الأ�سهم

تتمثل خماطر �أ�سعار الأ�سهم يف خماطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق ( غري تلك الناجتة
من خماطر �أ�سعار العمولة �أو خماطر العمالت)� ,سواء حدثت تلك التغريات ب�سبب عوامل تتعلق بالأداة املالية املعينة �أو مب�صدرها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع
الأدوات املالية املماثلة املتداولة يف ال�سوق.

تتعلق خماطر �أ�سعار الأ�سهم لدى ال�شركة با�ستثمارتها املتاحة للبيع حيث تتقلب قيمتها نتيجة التغريات يف �أ�سعار ال�سوق .حتد ال�شركة من خماطر �أ�سعار
الأ�سهم عن طريق الإحتفاظ مبحفظة ا�ستثمارية متنوعة ومراقبة التحوالت يف الأ�سواق املالية.
�إن التغري بن�سبة  %5يف �أ�سعار ال�سوق للإ�ستثمارات املتاحة للبيع املدرجة ,مع �إبقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة ,من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �صايف احلقوق بالزيادة
 /النق�صان مببلغ  439,926ريال �سعودي ( 97,000 :2008ريال �سعودي).

ح) خماطر �أ�سعار ال�صناديق

خماطر �أ�سعار ال�صناديق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية ب�سبب تغريات يف �صايف قيمة املوجودات التي يتم حتديدها
من قبل مديري ال�صناديق .
�إن ال�شركة غري خا�ضعة ملخاطر �أ�سعار ال�صناديق حيث �أن �أي تغري يف �صايف قيمة املوجودات لل�صناديق �سوف ي�ؤثرعلى التغري يف الإحتياطي احل�سابي والتغري
يف القيمة العادلة لل�صناديق مببلغ مت�ساوي .وبالتايل ,ال يوجد ت�أثري على �صايف نتيجة ال�شركة.

ط) خماطر الت�أمني

�إن املخاطر مبوجب عقد ت�أمني متثل خماطر وقوع حـادث ما م�ؤمن عـليه مع عـدم الـتـ�أكد من حجـم وزمن املطالبة النــاجتــة عن ذلك احلــادث .تتمثل املخاطر
الرئي�سية التي تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود يف املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة التي تزيد عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني.
ويخ�ضع ذلك لتكرار وحجم املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة �أكرث من تلك املقدرة �أ�صال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل .تتح�سن تغريات
املخاطر وذلك بتوزيع خماطر اخل�سائر على حمفظة كربى من عقود الت�أمني حيث �أن املحافظ الأكرث تنوع ًا �ستكون �أقل ت�أثري ًا بالتغيري يف �أي جزء من املحفظة
وبالنتائج املتوقعة.
كذلك تتح�سن تغريات املخاطر عن طريق الإختيار والتطبيق احلذر ال�سرتاتيجية الت�أمني والتعليمات املتعلقة بها وبا�ستخدام ترتيبات �إعادة الت�أمني.
يتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني امل�سندة على �أ�سا�س ن�سبي مع الإحتفاظ بن�سب تختلف ب�إختالف فئات الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة للإ�سرتداد من
معيدي الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف التحقق من مزايا وثائق الت�أمني املعنية وتعر�ض يف قائمة املركز املايل
كموجودات عمليات �إعادة الت�أمني .وبالرغم من وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني لدى ال�شركة ف�إنها غري معفاة من �إلتزاماتها املبا�شرة جتاه حملة الوثائق ،وبالتايل
ف�إنها تتعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�ش�أن عمليات �إعادة الت�أمني امل�سندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدالت�أمني من الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب ترتيبات
�إعادة الت�أمني.
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ي) �إدارة ر�أ�س املال

تو�ضع �أهداف من قبل ال�شركة للحفاظ على توازن ن�سب ر�أ�س املال وذلك لدعم �أهداف ال�شركة وزيادة الفائدة للم�ساهمني.
تقوم ال�شركة ب�إدارة متطلبات ر�أ�س املال وذلك بتقدير النق�ص بني م�ستويات ر�أ�س املال املعلن عنها واملطلوبة بانتظام .يتم �إجراء الت�سويات على م�ستويات
ر�أ�س املال احلالية وذلك ح�سب التغريات يف الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وخ�صائ�ص خماطر ن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ،تقوم
ال�شركة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو تقوم ب�إ�صدار �أ�سهم.
يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة قد التزمت بكافة متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من قبل جهات خارجية خالل الفرتة املالية امل�صرح عنها.

ك) القيمة العادلة للأدوات املالية

تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية� .إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما بني
�أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .يفرت�ض تعريف القيمة العادلة ب�أن املن�ش�أة قادرة على العمل وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،مع عدم وجود نية
�أو حاجة لت�صفيتها� ،أو �إجراء تخفي�ض حاد يف م�ستوى عملياتها �أو القيام ب�أية تعامالت ب�شروط لها ت�أثري عك�سي .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة من
النقدية و�شبه النقدية ،واملدينني ،واال�ستثمارات ،والإيرادات امل�ستحقة ،بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني وامل�صاريف امل�ستحقة الدفع و�إجمايل
املطالبات حتت الت�سوية.
�إن القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز املايل.

 .29خ�سارة ال�سهم

�صايف خ�سارة ال�سنة  /الفرتة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة
خ�سارة ال�سهم

2009
ريال �سعودي
				
22.418.061
10.000.000
2.24
		

2008
ريال �سعودي
33.453.237
10.000.000
3.35

مت احت�ساب اخل�سارة الأ�سا�سية لل�سهم وذلك بتق�سيم �صايف خ�سارة ال�سنة  /الفرتة على عدد الأ�سهم العادية امل�صدرة بتاريخ قائمة املركز املايل ،البالغة 10
ماليني �سهم.
�إن خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة هي نف�سها لعدم وجود �آثار نتيجة لتعديل �سعر ال�سهم.
مل حتدث �أية معامالت �أخرى تتطلب �إ�صدار �أ�سهم عادية �أو �أ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ القوائم املالية وتاريخ االنتهاء من �إعداد القوائم املالية.

 .30الإلتزامات

تعمل ال�شركة يف جمال الت�أمني ،وتقام دعاوى ق�ضائية عليها خالل دورة �أعمالها العادية .يف حني �أنه من غري العملي التنب�ؤ بـاملح�صلة النهائية �أو
معرفتها لكافة الدعاوى الق�ضائية ،تعتقد الإدارة ب�أنه لن يكون لهذه الدعاوى �أي �أثر جوهري على نتائج ال�شركة ومركزها املايل.

111

ملحق ()1

	.31املعلومات القطاعية
 )1قطاعات الأعمال

متا�شيا مع عملية التقارير الداخلية لل�شركة ,مت املوافقة على قطاعات الأعمال من قبل الإدارة فيما يتعلق ب�أن�شطة ال�شركة.

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2009
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
�صايف نتائج العمليات
�أرباح غري موزعة
م�صاريف غري موزعة
العجز من عمليات الت�أمني

املركبات

الهند�سي

ال�صحي

62.756.092
45.039.735
5.695.967
-

71.954.846
5.621.590
6.221.381
-

103.201.743
44.452.232
15.161.980
		

ريال �سعودي

كما يف  31دي�سمرب 2009
موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط غري مكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية
تكاليف �إ�ستحواذ وثائق م�ؤجلة
موجودات غري موزعة
�إجمايل املوجودات

للفرتة من  23يونيو 2007
�إىل  31دي�سمرب 2008
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
�صايف نتائج العمليات
�أرباح غري موزعة
م�صاريف غري موزعة
العجز من عمليات الت�أمني

822.659
1.905.285
-

69.868.243
9.391.665
1.200.682
-

25.288.985
10.001.924
-

-

75.993.614
9.711.078
-

61.810.850
1.265.997
932.728
-

21.998.085
3.054.107
-

16.097.264
2.398.640
1.765.841
-

31.790.328
21,556,797
-

-

1.084.858
1,703,551
33,833,742
-

-

156.155.870
46.027.457
33.833.742
135.938.463
371.955.532

77.908.114
3.664.637
2.698.569
214.344
()28.250.547
()25.337.634

					
						
-

43.977.503
1.196.374
243.049
-

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
مطلوبات غري موزعة
�إجمايل املطلوبات

11.432.638
2.295
873.946
		

25.259.881
18.026.844
1.014.432
-

597.426
1.221.371
17.368
-

107.158.188
29.464.834
5.011.713
230.320.797
371.955.532

						

كما يف  31دي�سمرب 2008
موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط غري مكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية
تكاليف �إ�ستحواذ وثائق م�ؤجلة
موجودات غري موزعة
�إجمايل املوجودات

77.172.491
13.525.736
10.329.550
-

22.746.250
18.705.810
2.931.554
-

337.831.422
127.345.103
40.340.432
13.605.816
()73.028.065
()19.081.817

					
						

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
�إحتياطي احل�سابي
مطلوبات غري موزعة
�إجمايل املطلوبات

عام �أخرى

احلماية و الإدخار

املجموع

6.091.128
389.790
		

-

-

50.068.631
1.196.374
632.839
96.113.426
148.011.270

						
-

48.345.969
1.220.588
-

10.028.395
442.488
		

-

-

58.374.364
1.663.076
87.973.830
148.011.270
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 .32حتويل موجودات ومطلوبات �شركة �إن�سعـودي للت�أمني

�إن اجلمعية العمومية ,التي عقدت يف تاريـخ  18يناير  ,2009وافقت بالإجمـاع على حتويل �شركة �إنـ�سعودي للتـ�أمني ( �ش.م.ب.م) حمفظة الت�أمني يف
اململكة العربية ال�سعودية (املحفظة) �إبتداء ًا من  1يناير  2009بدون ال�شهرة� .إن املوافقة متت على �أ�سا�س خطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي امل�ؤرخ
يف  26نوفمرب  2008بخ�صو�ص �إعالم و تنظيم واملوافقة على حتويل املحفظة.
ا�ستناد ًا �إىل خطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قام جمل�س �إدارة ال�شركة بتعيني حما�سب قانوين م�ستقل و�أكتواري م�ستقل لإعداد تقييم املحفظة
املتعلقة باملوجودات واملطلوبات كما يف  31دي�سمرب  ,2008مبوجب هذا اخلطاب و�إر�شادات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي «برنامج الدرا�سة املالية
والتقييم ل�شركات الت�أمني املوجودة التي تقوم ب�إكتتاب عمليات ت�أمني عام و حماية و �إدخار» بتاريخ مايو  .2007مت ت�سليم تقارير املراجع القانوين امل�ستقل
والإكتواري خالل الربع الأول املنتهي يف  31مار�س  2009وعر�ض على �أع�ضـاء جمل�س االدارة يف �إجتماعهم الذي �إنعقد بتاريخ � 7إبريـل  2009والذي مت فيه
�إنهاء واملوافقة على �إتفاقية ال�شراء مع �شركة �إن�سعودي للت�أمني �إبتداء ًا من  1يناير .2009
تبعا لذلك ,مت تعديل املركز املايل لعمليات الت�أمني كما يف  1يناير  2009لتعك�س حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات كما يف  1يناير  2009من �شركة
�إن�سعودي للت�أمني كما يلي:

القيم املعدلة يف قائمة املركز املايل لل�شركة كما يف  1يناير 2009
املوجودات
نقدية و�أر�صدة بنوك
�أق�ساط ت�أمني مدينة
م�ستحق من معيدي الت�أمني
م�صاريف مدفوعة مقدما و موجودات �أخرى
تكاليف ا�ستحواذ وثائق م�ؤجلة
ا�ستثمارات
�أثاث و معدات مكتبية
املطلوبات
م�ستحق �إىل معيدي الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
احتياطي ح�سابي ال�ستثمارات مرتبطة بعقود لوحدات
مطالبات حتت الت�سوية � ,صايف
عموالت ت�أمني غري مكت�سبة
م�صاريف م�ستحقة
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
حتويل �شهرة

		
		
		
		
		
		

10,048,313
61,586,249
1,698,398
1,769,134
2,087,563
18,457,065
194,998
95,841,720

		
		
		
		
		
		
		
		
		

35,778,680
19,261,135
18,755,679
11,088,408
2,817,606
8,040,874
99,338
95,841,720
-

		

يف  30يونيو  ,2009ا�ستلمت ال�شركة خطاب من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (رقم  )929/ISمبوافقة نقل املحفظة م�شروطة بتعديالت طفيفة� .إن �أثر
التعديالت على القوائم املالية هو مبلغ  513,079ريال �سعودي ميثل زيادة يف املخ�ص�ص للديون امل�شكوك بها التي مت نقلها من �شركة �إن�سعودي للت�أمني �إىل
ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين .لقد مت هذا التعديل على النحو الواجب من قبل ال�شركة.

� .33أرقام املقارنة

جرى �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008لتتفق مع العر�ض لل�سنة احلالية .

	.34اعتماد القوائم املالية

اعتمدت هذه القوائم املالية من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة بتاريخ  16فرباير 2010م املوافق يف  2ربيع الأول 1431هـ .
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�شركة م�ساهمة �سعودية

القوائم املالية

للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2008

مع تقرير مراجعي احل�سابات

114

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

تقرير مراجعي احل�سابات
�إىل ال�سادة م�ساهمي ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
(�شركة م�ساهمة �سعودية)

املوقرين

نطاق املراجعة

لقد راجعنا قائمة املركز املايل املرفقة لل�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين – �شركة م�ساهمة �سعودية («ال�شركة») كما يف  31دي�سمرب 2008م,
وقوائم نتائج عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني والتدفقات النقدية لعمليات الت�أمني وللم�ساهمني والتغريات يف حقوق امل�ساهمني للفرتة من  23يونيو
2007م حتى  31دي�سمرب 2008م مبا يف ذلك الإي�ضاحات حولها من � 1إىل  27والتي تعترب جزء ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية� .إن هذة القوائم املالية من
م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة وقد مت �إعدادها وفقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولن�ص املادة  123من نظام ال�شركات ال�سعودي وقدمت لنا مع كافة
املعلومات والبيانات التي طلبناها� .إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء ر�أينا حول هذة القوائم املالية �إ�ستناد ًا �إىل �أعمال املراجعة التي قمنا بها .وفيما عدا ما ورد يف
هذة الفقرة التالية متت مراجعتنا وفق ًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تتطلب �أن نقوم بتخطيط وتنفيذ �أعمال املراجعة
للح�صول على قناعة معقولة ب�أن القوائم املالية خالية من الأخظاء اجلوهرية .ت�شتمل �إجراءات املراجعة على فح�ص الأدلة ،على �أ�سا�س العينة ،امل�ؤيدة
للمبالغ والإف�صاحات التي تت�ضمنها القوائم املالية .كما ت�شتمل على تقومي املبادئ املحا�سبية املتبعة والتقديرات الهامة املطبقة من قبل الإدارة وتقومي
العر�ض العام للقوائم املالية .باعتقادنا �أن مراجعتنا توفر درجة معقولة من القناعة متكننا من �إبداء ر�أينا حول القوائم املالية.

التحفظ

كما هو مبني يف الإي�ضاح ( )3قامت الإدارة ب�إعداد هذة القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية
املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .وبناء على الأدلة واملعلومات املتوفرة لدينا ،مل نتمكن من حتديد ما �إذا كانت الأ�س�س امل�ستخدمة يف �إعداد هذة
القوائم املالية مالئمة.

الر�أي املتحفظ

يف ر�أينا ،ب�إ�ستثناء الأمر امل�شار �إلية �أعاله ف�إن القوائم املالية ككل:
تظهر بعدل ،من كافة النواحي اجلوهرية ،املركز املايل لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2008م ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية للفرتة املنتهية
يف ذلك التاريخ وفقا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية.
تتفق مع نظام ال�شركات والنظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما يتعلق ب�إعداد وعر�ض القوائم املالية.
�أرن�ست ويونغ
�ص ب 2732
الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية

فهد حممد الطعيمي
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني رقم ()354
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كي بي �إم جي الفوزان وال�سدحان
�ص ب 92876
الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية

التاريخ  3ربيع الأول  1430هـ
املوافق  28فرباير 2009

طارق ال�سدحان
حما�سب قانوين
قيد �سجل املحا�سبني القانونيني ()352
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قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2008

�إي�ضاح

موجودات عمليات الت�أمني
معدات و�أثاث مكتبي
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
تكاليف �أكتتاب م�ؤجلة
ً
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات و�أخرى
مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
نقدية و�شبه نقدية
�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
وديعة نظامية
دفعة مقدمة على ح�ساب الإ�ستثمارات
ا�ستثمارات
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
مبالغ م�ستحقة من جهة منت�سبة
نقدية و�شبه نقدية
�إجمايل موجودات امل�ساهمني

ريال �سعودي
6
7

7.016.114
1.196.374
50.068.631
632.839
1.149.167
25.337.634
58.687.080
3.923.431
148.011.270

12
)3( 13
1( 13و)2
9
14
11

10.053.040
800.000
14.164.997
144.047
9.545.361
56.621.236
91.328.681

8
9
10
11

�إجمايل عمليات الت�أمني وموجودات امل�ساهمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
عموالت ت�أمني غري مكت�سبة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة
�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني
مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
زكاة م�ستحقة
�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة
�أرباح غري حمققة عن اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل حقوق امل�ساهمني
�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني ،ومطلوبات امل�ساهمني ،وحقوق امل�ساهمني

239.339.951

7
15
16
14

16
17
18
)1( 13

511.271
58.374.364
1.663.076
736.891
49.304.621
7.476.863
29.944.184
148.011.270
25.337.634
53.040
50.825
25.441.499
100.000.000
()34.224.179
111.361
65.887.182
239.339.951
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قائمة عمليات امل�ساهمني

الفرتة من  23يونيو  2007حتى  31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي

�إي�ضاح
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

77.908.114

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()65.937.744

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

11.970.370

�أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

()58.374.364
50.068.631

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

()8.305.733

�صايف التغري يف الأق�ساط غري املكت�سبة

3.664.637

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
عموالت مكت�سبة خالل الفرتة

15

214.344

�إجمايل الإيرادات

3.878.981

�إجمايل املطالبات املدفوعة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

()439.300
329.475

�صايف املطالبات املدفوعة

()109.825

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

()1.663.076
1.196.374

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

7

()576.527

�صايف املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

8

�أتعاب فح�ص و�أ�شراف
م�صاريف عمومية و�إدارية

()466.702

21

()318.704
()389.541
()27.931.843

�إجمايل املطالبات وامل�صاريف

()29.216.615

�صايف عجز الفرتة من عمليات الت�أمني
�صايف العجز املحول �إىل قائمة عمليات امل�ساهمني
�صايف نتيجة الفرتة

()25.337.634
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قائمة عمليات امل�ساهمني

الفرتة من  23يونيو  2007حتى  31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي

�إي�ضاح
دخل فوائد
�إطفاء العالوة على اال�ستثمارات
�إجمايل الإيرادات

2.743.302
()34.905
2.708.397

�صايف العجز املحول من قائمة نتائج عمليات الت�أمني
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س� ،صايف
م�صاريف عمومية و�إدارية

22

�صايف خ�سارة الفرتة
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

24

()25.337.634
()10.504.494
()319.506
()33.453.237
()3.35

قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
الفرتة من  23يونيو  2007حتى  31دي�سمرب 2008

ريال �سعودي

�إي�ضاح

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف نتيجة الفرتة
التعديالت لـ:
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة� ،صايف
�إ�ستهالك
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

8.305.733
3.167.449
511.271
11.984.453

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
تكاليف �إكتتاب م�ؤجلة
عموالت ت�أمني غري مكت�سبة
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
مطالبات حتت الت�سوية� ،صايف
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا و�أخرى
�صايف النقدية امل�ستخدمة من الأن�شطة الت�شغيلية

()58.687.080
()632.839
736.891
49.304.621
7.476.863
466.702
()1.149.167
9.500.444

الأن�شطة اال�ستثمارية
مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني
�شراء معدات و�أثاث مكتبي
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()25.337.634
()10.183.563
()35.521.197

الأن�شطة التمويلية
مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة
�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية
الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية والنقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة

29.944.184
29.944.184
11

3.923.431
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قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني

الفرتة من  23يونيو  2007حتى  31دي�سمرب 2008
�إي�ضاح

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف خ�سارة الفرتة

ريال �سعودي
()33.453.237

التعديالت لـ:
�إطفاء العالوة على اال�ستثمارات

34.905
()33.418.332

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
وديعة نظامية
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا و�أخرى
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
النقدية امل�ستخدمة يف العمليات

()10.053.040
()144.047
53.040
()43.562.379
()720.117

زكاة مدفوعة خالل الفرتة
�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة الت�شغيلية

()44.282.496

الأن�شطة اال�ستثمارية
دفعة مقدمة على ح�ساب اال�ستثمارات
�شراء ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()800.000
()2.078.541
()12.010.000

�صايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()14.888.541

الأن�شطة التمويلية
�إ�صدار ر�أ�س املال
مبالغ م�ستحقة �إىل جهة منت�سبة
مبالغ م�ستحقة �إىل عمليات الت�أمني

100.000.000
()9.545.361
25.337.634

�صايف النقدية من الأن�شطة التمويلية

115.792.273

الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية والنقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة
املعلومات الإ�ضافية غري النقدية:
�صايف التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
التدفقات النقدية الت�شغيلية من دخل الفوائد:
فوائد م�ستلمة
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56.621.236

111.361
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قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني

الفرتة من  23يونيو  2007حتى  31دي�سمرب 2008
ريال �سعودي
ر�أ�س املال
�إ�صدار ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

الأرباح غري املحققة عن
اال�ستثمارات املتاحة للبيع

الإجمايل

100.000.000

-

-

100.000.000

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()33.453.237

-

()33.453.237

خم�ص�ص الزكاة (�إي�ضاح �17-أ)

-

()770.942

-

()770.942

�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات
املتاحة للبيع ( �إي�ضاح ) )1(13

-

-

111.361

111.361

100.000.000

()34.224.179

111.361

65.887.182

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2008

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إىل  27جزء ًا من هذه القوائم املالية.

نزار القنا�ص
ع�ضو جمل�س الإدارة

�أنطوان عي�سى
الرئي�س التنفيذي

�أمين حجازي
املدير املايل التنفيذي

120

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

�إي�ضاحات حول القوائم املالية
.1

التنظيم والأن�شطة الرئي�سية

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين (ال�شركة) – �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم
 1010235601بتاريخ  26جمادي الثاين 1428هـ (املوافق  12يوليو 2007م) .تزاول ال�شركة �أعمالها من خالل �سبعة فروع منت�شرة يف اململكة العربية
ال�سعودية ،وبلغ عدد موظفيها  176موظف ًا كما يف  31دي�سمرب � .2008أن عنوان املكتب امل�سجل لل�شركة هو :بناية ال�صفوة التجارية� ،ص ب ،3540 :الريا�ض
 ،11481اململكة العربية ال�سعودية.
تتمثل �أهداف ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية
يف  9رجب 1428هـ (املوافق  23يوليو 2007م).
وخالل عام 2007م ،قررت ال�شركة تعديل �أ�سمها من "ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين" �إىل "�شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي للت�أمني التعاوين".
�إن الإجراءات النظامية املتعلقة ب�إثبات تغيري ا�سم ال�شركة ال تزال جارية.
وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،بد�أت ال�سنة املالية الأوىل لل�شركة اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة وامل�ؤرخ يف  8جمادي
الثاين ( 1428املوافق  23يونيو 2007م) ،وانتهت يف  31دي�سمرب  .2008عليه ،ف�إن هذه هي �أول قوائم مالية لل�شركة.

�	.2إتفاقية �شراء املوجودات وحتويل حمفظة الت�أمني والعمليات التجارية

مت ترخي�ص ال�شركة ملزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 60/بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ (املوافق 11
�أكتوبر 2006م) ،ومبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  233بتاريخ  16رم�ضان ( 1427املوافق � 9أكتوبر 2006م).
وبعد �إمتام عملية الإكتتاب العام بتاريخ  26مار�س 2007م ،مت تقدمي طلب ملعايل وزير التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية ال�سعودية للإعالن عن ت�أ�سي�س
ال�شركة .ويف  8جمادي الثاين 1428هـ (املوافق  23يونيو 2007م)� ،أ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة قرار ًا بالإعالن عن ت�أ�سي�س ال�شركة.
�إعتزمت ال�شركة ،خالل 2007م� ،إبرام اتفاقية �شراء املوجودات (الإتفاقية) ،ومبوجبها تقدمت ال�شركة ل�شراء �أعمال الت�أمني و�صايف املوجودات العائدة
لعمليات �شركة ان�سعودي للت�أمني (�ش.م.ب.م) يف اململكة العربية ال�سعودية (العمليات) بناء ًا على تقومي �سيتم املوافقة عليه من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي والأطراف املعنية .وطبق ًا لإتفاقية ال�شراء ،مت تقدمي درا�سة مالية (تت�ضمن تقييم للعمليات) من قبل مراجع ح�سابات م�ستقل معني من قبل
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي خالل عام 2007م .وخالل �شهر دي�سمرب  ،2008تلقت ال�شركة موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على حتويل حمفظة
�شركة �أن�سعودي للت�أمني (�ش.م.ب.م) .وقد وافق امل�ساهمون بالإجماع على حتويل املحفظة خالل اجتماعهم الذي عقد بتاريخ  18يناير .2009
وخالل عام 2008م� ،سمحت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لل�شركة ببدء عملياتها عند ا�ستكمال املوافقة على املنتجات والإجراءات املتعلقة .وخالل عام
 ،2008ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لإ�صدار وثائق ت�أمني لثالثة �أنواع رئي�سية من الت�أمني وهي  /الهند�سي ،ال�صحى و�ضمان
حق خيانة الأمانة .كما تلقت ال�شركة موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،خالل �شهر دي�سمرب  2008على بيع خدمات الت�أمني البنكى.
-تتوقع ال�شركة بدء عملياتها التجارية بالكامل خالل عام .2009

�	.3أ�س�س الإعداد
�أ�س�س القيا�س

تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية املعدلة لت�شتمل على قيا�س اال�ستثمارات املتاحة للبيع بالقيمة العادلة.

بيان الإلتزام

مت �إعداد هذه القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية متما�شي ًا مع اخلطاب ال�صادر عن هيئة ال�سوق املالية بتاريخ � 27أغ�سط�س 2008
والذى ي�سمح بن�شر القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية.
يتطلب النظام الأ�سا�سي لل�شركة حفظ دفاتر ح�سابية منف�صلة لكل من ح�سابات عمليات الت�أمني وح�سابات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�صاريف
اخلا�صة بكل ن�شاط يف الدفاتر احل�سابية اخلا�صة بذلك الن�شاط .ويتم توزيع امل�صاريف املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل الإدارة و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
ال�شركة.
تتم مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية ،ويدرج ال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�شركة النية
لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج
عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني �إال �إذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به من قبل املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �أو مت الإف�صاح عنها ب�صورة
خا�صة يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة
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العملة الرئي�سية

يعترب الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية لل�شركة .مت تقريب املبالغ الظاهرة يف القوائم املالية لأقرب �ألف ريال �سعودي ،ما مل يرد خالف ذلك.

.4

ملخ�ص ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية

نورد فيما يلي بيان ًا ب�أهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

املعايري والتف�سريات اجلديدة ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول بعد

لقد �صدر عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية املعايري والتف�سريات التالية والتي ال يعترب �إتباعها �إلزامي ًا ب�ش�أن هذه القوائم املالية بعد:
املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  –8القطاعات الت�شغيلية
املعيار املحا�سبة الدويل رقم (1املعدل) – عر�ض القوائم املالية
املعيار املحا�سبة الدويل رقم  – 32عر�ض الأدوات املالية ،ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  –1عر�ض القوائم املالية– الأدوات املالية حتت
الطلب وااللتزامات الناجتة عند الت�صفية.
ال يتوقع ب�أن ينتج عن تطبيق املعايري �أعاله ،عند �سريانها� ،أي �أثر جوهري على القوائم املالية ،لكنه �سي�ؤدي �إىل تعديل طريقة عر�ض القوائم املالية.

النقدية و�شبه النقدية

لأغرا�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد بالبنوك.

العمالت الأجنبية

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إىل الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة وقت �إجراء املعامالت .ويعاد حتويل �أر�صدة املوجودات واملطلوبات
املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني �أو
قائمة عمليات امل�ساهمني.

�إثبات الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني

ترحل �أق�ساط الت�أمني �إىل الدخل ب�شكل ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني التي تخ�صها .يدرج التغري يف خم�ص�صات �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف
قائمة نتائج عمليات الت�أمني على مدى فرتة املخاطر.
�إن �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة متثل تلك الأجزاء من الأق�ساط املكتتبة يف �سنة ما وتتعلق بفرتة املخاطر ملا بعد تاريخ قائمة املركز املايل .يتم ت�أجيل اجلزء
غري املتعلق بالفرتات الالحقة كمخ�ص�ص �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة.

�أق�ساط �إعادة الت�أمني

تتكون �أق�ساط �إعادة الت�أمني املكتتبة من �إجمايل الأق�ساط امل�ستحقة عن كامل التغطية املن�صو�ص عليها يف العقود ،ويتم �إثباتها بتاريخ بدء وثيقة الت�أمني.
ت�شتمل الأق�ساط على �أية ت�سويات ناجتة خالل الفرتة املحا�سبية ب�ش�أن اتفاقيات �إعادة الت�أمني التي ن�ش�أت خالل الفرتات املحا�سبية ال�سابقة.

دخل الأتعاب والعموالت

يحمل على حاملي وثائق الت�أمني خدمات �إدارة وثائق الت�أمني ،والإلغاءات و�أتعاب العقود الأخرى .يتم �إثبات هذه الأتعاب ك�إيرادات على مدى الفرتة التي
تقدم فيها اخلدمات املعنية .و�إذا كانت الأتعاب تتعلق بخدمات تقدم يف فرتات م�ستقبلية ،ف�إنه يتم ت�أجيلها و�إثباتها على مدى الفرتات امل�ستقبلية .يتم �إثبات
دخل الفوائد على �أ�سا�س العائد الفعلي بعد الأخذ بعني االعتبار �أ�صل املبلغ ومعدل العمولة.
الربامج التحفيزية املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقد ًا بالن�سبة للربامج التحفيزية املح�سوبة على �أ�سا�س الأ�سهم امل�سددة نقد ًا ،تقوم ال�شركة بقيا�س
اخلدمات امل�شرتاة وااللتزامات املتكبدة بالقيمة العادلة لاللتزام .وحلني �سداد االلتزام ،تقوم ال�شركة ب�إعادة قيا�س القيمة العادلة لاللتزام بتاريخ �إعداد
كل مركز مايل .و فى تاريخ ال�سداد ،يتم �إدراج التغريات يف القيمة العادلة يف قائمة عمليات امل�ساهمني.
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املطالبات

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إىل حاملي وثائق الت�أمني ،وجهات �أخرى ،ومن اجلهات ذات العالقة ،بعد خ�صم اخلردة واال�سرتدادات ،وحتمل على
عمليات الت�أمني عند تكبدها .ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمبالغ امل�ستحقة املتعلقة باملطالبات املبلغ والغري مبلغ
عنها بتاريخ قائمة املركز املايل.
تقوم ال�شركة عاد ًة بتقدير املطالبات على �أ�سا�س اخلربة ال�سابقة .وتقوم �شركات ت�سوية خ�سائر م�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات� .إ�ضافة �إىل
ذلك ،جتنب خم�ص�صات ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربتها ال�سابقة ،لقاء املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل .يدرج الفرق بني
املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف ح�ساب الت�أمني لتلك الفرتة.

تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة

يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف املبا�شرة الأخرى املتعلقة باحل�صول على عقود جديدة �أو �إ�صدار عقود الت�أمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة
للإ�سرتداد من الأق�ساط امل�ستقبلية .يتم �إثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .وبعد الإثبات الأويل لها ،يتم �إطفاء هذه التكاليف
بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الأق�ساط امل�ستقبلية املتوقعة .يقيد الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني .يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي
�أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي ت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات
املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من واقع �إنخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل مركز مايل مرة واحدة �أو �أكرث،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا
الإنخفا�ض .ويف احلاالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني .كما
ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء اختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.

القيمة العادلة

بالن�سبة لال�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق النظامية ،حتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق .حتدد القيمة العادلة للبنود غري املتداولة
املرتبطة بعمولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام معدالت العموالت للبنود والتي لديها نف�س ال�شروط وخ�صائ�ص املخاطر .بالن�سبة
لال�ستثمارات غري املتداولة ،حتدد القيمة العادلة على �أ�سا�س القيمة ال�سوقية ال�ستثمار م�شابه �أو على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة املتوقعة.

�إعادة الت�أمني

تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إعادة �إ�سناد خماطر الت�أمني ب�ش�أن كافة ن�شاطاتها .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة من
�شركات �إعادة الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة لال�سرتداد ب�صورة مماثلة للطريقة التي يتم بها تقدير خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية وطبق ًا التفاقية �إعادة
الت�أمني.

يتم �إجراء مراجعة لالنخفا�ض يف القيمة بتاريخ �إعداد القوائم املالية مرة واحدة �أو �أكرث عند وجود خ�سائرمن جراء �إنخفا�ض يف القيمة خالل الفرتة.
يحدث الإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إىل عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة مبوجب �شروط العقد ،و�إمكانية قيا�س �أثر
املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق به .يتم �إثبات اخل�سائر يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني.
�إن ترتيبات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حاملي وثائق الت�أمني .يتم �إثبات الأق�ساط واملطالبات املتعلقة بعمليات �إعادة الت�أمني
التي تعهدت بها ال�شركة ك�إيرادات �أو م�صروف بنف�س الطريقة وك�أن عمليات �إعادة الت�أمني تعترب ن�شاط ًا مبا�شر ًا بعد الأخذ االعتبار ت�صنيف املنتج املعاد
الت�أمني عليه.

متثل مطلوبات �إعادة الت�أمني

الأر�صدة امل�ستحقة �إىل �شركات �إعادة الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة ب�إتفاقيات �إعادة الت�أمني املعينة .يتم �إظهار الأق�ساط
واملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل لكل من �إعادة الت�أمني امل�سنده التي مت التعهد بها .يتم التوقف عن �إثبات موجودات ومطلوبات عمليات �إعادة الت�أمني عند
ا�ستنفاذ كافة احلقوق التعاقدية �أو �إنهائها �أو عند حتويل العقد �إىل طرف �آخر.
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اال�ستثمارات

يتم ،يف الأ�صل� ،إثبات كافة اال�ستثمارات بالقيمة العادلة �شاملة م�صاريف ال�شراء املتعلقة .تطف�أ العالوات على �أ�سا�س العائد الفعلي ،وترحل �إىل قائمة نتائج
عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني.
وبعد الإثبات الأويل لفئات اال�ستثمار املختلفة ،حتدد قيمتها يف نهاية ال�سنة الالحقة وفق ًا ملا يلي:
.1اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
ت�صنف الإ�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها ولها تاريخ ا�ستحقاق حمدد والتي ت�ستطيع ال�شركة ولديها النية الإيجابية
واملقدره على �إقتنائها حتى تاريخ �إ�ستحقاقها كـ "�إ�ستثمارات مقتناه حتى تاريخ اال�ستحقاق" .يتم قيا�س هذه اال�ستثمارات بعد �إقتنائها
بالتكلفة املطف�أة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي ناق�ص ًا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة .حت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني االعتبار
اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء .تدرج �أية مكا�سب �أو خ�سائر ناجمة عن هذه اال�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني عند �إنتفاء �أ�سباب
�إثبات تلك اال�ستثمارات �أو �إنخفا�ض قيمتها.
.2اال�ستثمارات املتاحة للبيع
تقا�س اال�ستثمارات امل�صنفة كـ "ا�ستثمارات متاحة للبيع" بعد اقتنائها بالقيمة العادلة .اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي اال�ستثمارات التي
ال يتم اقتنا�ؤها حتى تاريخ اال�ستحقاق .بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع ،تدرج الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن التغريات يف قيمتها
العادلة مبا�شر ًة يف قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني حلني بيعها �أو حت�صيلها �أو ا�ستبعادها �أو �إنخفا�ض قيمتها ،وعندئذٍ يتم �إثبات الربح
واخل�سارة املرتاكمة املثبتة �سابق ًا �ضمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة عمليات امل�ساهمني للفرتة .ت�سجل اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي ال ميكن
تغطية قيمتها العادلة ب�شكل موثوق به بالتكلفة املطف�أة.

�أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة

يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة
القيمة الدفرتية لأق�ساط الت�أمني امل�ستحقة للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية
ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني .يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة عند الوفاء
مبعايري التوقف عن �إثباتها.

االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها

يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية.
ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،يتم �إدراج خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني .يحدد الإنخفا�ض يف
القيمة على النحو التايل:
�أ .بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.
ب.بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية
املخ�صومة على ا�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
ج .بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س
معدل العمولة الفعلي الأ�صلي.

التوقف عن �إثبات الأدوات املالية

يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم ذلك عاد ًة عند بيعها� ،أو عند انتقال
التدفقات النقدية املتعلقة بها �إىل جهة �أخرى م�ستقلة.

مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون هناك نيه لدى ال�شركة لت�سوية
املوجودات واملطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف� ،أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج عمليات
الت�أمني وقائمة عمليات امل�ساهمني ما مل يكن ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به من قبل املعايري املحا�سبة �أو تف�سرياتها.

تاريخ التداول

يتم �إثبات �أو التوقف عن كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم به ال�شركة ب�شراء �أو بيع
املوجودات) .العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها
الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.
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املعدات والأثاث املكتبي

يتم ا�ستهالك و�إطفاء تكلفة املعدات والأثاث املكتبي بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات وكما يلي:
� 4سنوات
			
�أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية
� 4سنوات
				
ال�سي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات
� 7سنوات
			
الأث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث والتـ ـ ـ ـ ــركيب ـ ـ ـ ـ ــات
يتم مراجعة القيمة التقديرية املتبقية والأعمار الإنتاجية ،ومن ثم تعديلها� ،إذا لزم الأمر ،كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمباين واملعدات للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إىل عدم �إمكانية
ا�سرتداد قيمتها الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد ،تخف�ض قيمة الأ�صل �إىل القيمة القابلة
لال�سرتداد.

عقود الت�أمني

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي ت�شتمل على خماطر ت�أمني هامة عند ن�ش�أة العقد �أو تلك التي يكون فيها  ،عند ن�ش�أة العقود� ،سيناريو ي�شتمل يف
جوهره التجاري على خماطر ت�أمني هامة .تعتمد �أهمية خماطر الت�أمني على كل من �إحتمال وقوع حادث للجهة امل�ؤمنة وحجم الأثر املحتمل املتعلق به.
وحال ت�صنيف العقد كـ " عقد ت�أمني " ف�إنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو �إنخف�ضت خماطر الت�أمني ب�شكل كبري خالل الفرتة.

املخ�ص�صات

يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود �إلتزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة و�إن تكاليف �سداد هذه الإلتزامات حمتملة وميكن
قيا�سها ب�شكل موثوق به.

اختبار كفاية املطلوبات

تقوم ال�شركة ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،ب�إجراء تقومي للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات الت�أمني با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية
امل�ستقبلية املتعاقد عليها .و�إذا ما �أظهر التقومي ب�أن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة) غري كافية على �ضوء
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة ،ف�أنه يتم �إثبات كامل النق�ص يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني مبا�شر ًة ويجنب خم�ص�ص لقاء اخل�سائر ال�سارية املفعول.
ال تقوم ال�شركة بخ�صم �إلتزاماتها لقاء املطالبات غري امل�سددة لأنه يتوقع �سداد معظم هذه املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.

عقود الإيجار

يتم �إثبات دفعات الإيجار مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية كم�صاريف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني �أو قائمة عمليات امل�ساهمني بطريقة الق�سط الثابت
على مدى فرتة عقد الإيجار.

الزكاة و�ضريبة الدخل

يتم احت�ساب الزكاة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف �صايف حقوق امللكية �أو �صايف الدخل املعدل وفق ًا للأنظمة الزكوية يف اململكة العربية ال�سعودية.
يتم احت�ساب �ضريبة الدخل على ح�صة امل�ساهمني غري ال�سعوديني يف �صايف الدخل املعدل .يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل ،ويحمل على قائمة
التغريات يف حقوق امل�ساهمني.

املعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم ببيع  /بتقدمي منتجات �أو خدمات معينة (قطاع �أعمال) �أو يقوم ببيع  /بتقدمي منتجات �أو خدمات يف بيئة
اقت�صادية معينة (قطاع جغرايف) ،وتختلف �أرباحه وخ�سائره عن �أرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى .ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل
وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها ثالثة قطاعات ت�شغيلية كما يلي:
الهند�سة وااللتزامات ،ويقوم بتغطية خماطر عمال البناء ،و�أعمال الإن�شاءات والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية وامليكانيكية،
وتوقف الآالت واملكائن ،وغريها من عمليات الت�أمني التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
احلريق ،ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
�أموال امل�ساهمني هي قطاع غري ت�شغيلي� .أن الإيرادات املكت�سبة من اال�ستثمارات هي م�صدر الإيرادات الوحيد .يتم توزيع بع�ض امل�صاريف
الت�شغيلية املبا�شرة وغريها من امل�صاريف غري املبا�شرة على هذا القطاع ،ح�سبما هو مالئم .يتم توزيع خ�سائر �أو فائ�ض عمليات الت�أمني
على هذا القطاع ،ح�سبما هو مالئم.
منتجات الرعاية ال�صحية ،ويقوم بتقدمي الت�أمني الطبي حلملة وثائق الت�أمني.
يتم تقومي �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية.
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل الفرتة .ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة ،ف�أنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني قطاعات الأعمال ،وتتم بنف�س
�شروط التعامل مع الأطراف الأخرى� .ست�شمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني قطاعات الأعمال والتي �سيتم حذفها على م�ستوى
القوائم املالية لل�شركة .وقد مت اعتماد قطاع الأعمال فقط لأن كافة عمليات ال�شركة تتم داخل اململكة العربية.
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مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبق ًا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند �إنتهاء
عقود عملهم .يحت�سب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظفني يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل .حت�سب مكاف�أة نهاية
اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتب املوظفني الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية
ال�سعودية.

الأحداث الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل

يتم �إجراء التعديالت على القوائم املالية لإظهار الأحداث التي تقع بعد تاريخ قائمة املركز املايل وتاريخ املوافقة على �إ�صدار القوائم املالية� ،شريطة �إعطاء
دليل على الظروف ال�سائدة بعد تاريخ قائمة املركز املايل .يتم الإف�صاح عن الأحداث التي تدل على الظروف التي ظهرت بعد تاريخ قائمة املركز املايل والتي
ال ت�ؤدي �إىل تعديل القوائم املالية.

	.5التقديرات واالفرتا�ضات املحا�سبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة
والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم املالية� .إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات واالفرتا�ضات ميكن �أن ي�ؤدي �إىل تعديل جوهري يف
امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر الأ�سا�سية امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي
�إىل �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة.

�إنخفا�ض الإ�ستثمارات

تقوم ال�شركة باعتبار الإ�ستثمارات املتاحة للبيع ب�أنها منخف�ضة القيمة وذلك عند وجود �إنخفا�ض جوهري �أو م�ستمر يف القيمة العادلة دون التكلفة� ،أو عند
وجود دليل مو�ضوعي على وجود مثل هذا االنخفا�ض .يتطلب التمييز بني االنخفا�ض "اجلوهري" و "امل�ستمر" �إجراء تقديرات هامة� .إ�ضافة �إىل ذلك ،تقوم
ال�شركة بتقومي عوامل اخرى ت�شتمل على التغري العادي يف �أ�سعار الأ�سهم املتداولة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية وعوامل خ�صم الأ�سهم غري املتداولة� ،إن
وجدت.

احتياطي عمليات الت�أمني

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من
م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير الإلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات
املتكبدة وغري املبلغ عنها تقدير ًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز
املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد
املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات
املتعلقة باملمتلكات .تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي.

خ�سائر الإنخفا�ض يف الذمم املدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص ائتمان
مماثلة وذلك للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها
�إثبات �أو ي�ستمر يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض
يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي
تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.

تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ببيع وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ على مدى فرتة التغطية الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة
عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�أنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء �شطب
�إ�ضايف.
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ت�صنيف اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

تتبع ال�شركة الإر�شادات املذكورة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم  39عند ت�صنيف املوجودات املالية غري امل�شتقة ذات الدفعات الثابتة �أو املمكن حتديدها
ولها تاريخ ا�ستحقاق حمدد كـ "ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق" .وعند �إجراء هذه التقديرات والأحكام ،تقوم ال�شركة بتقومي نيتها وقدرتها على
االحتفاظ بهذه اال�ستثمارات حتى تاريخ اال�ستحقاق.

	.6املعدات والأثاث املكتبي
ريال �سعودي
�أجهزة الكمبيوتر
واملعدات املكتتبة
التكلفة:
الإ�ضافات خالل الفرتة والر�صيد يف نهاية الفرتة
(�إي�ضاح )22

ال�سي ـ ـ ــارات

الأثاث والرتكيبات

الإجمايل
2008

5,753,690

682,190

3,747,683

10,183,563

اال�ستهالك:
املحمل لفرتة ما قبل الت�أ�سي�س

529,548

56,532

32,904

618,984

املحمل لفرتة ما بعد الت�أ�سي�س

1,836,512

222,767

489,186

2,548,465

الر�صيد يف نهاية الفرتة

2,366,060

279,299

522,090

3,167,449

�صايف القيمة الدفرتية كما يف  31دي�سمرب 2008

3,387,630

402,891

3,225,593

7,016,114

	.7املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف
ريال �سعودي
1,215,000
448,076
1,663,076
1,196,374
466,702

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
مطالبات متكبدة غري مبلغ عنها� ،صايف
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

 .8تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة
ريال �سعودي
951,543
()318,704
632,839

متكبدة خالل الفرتة
الإطفاء للفرتة

	.9امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا والأخرى
�إيجار مدفوع مقدم ًا
تكاليف برامج حتفيزية م�ؤجلة (�إي�ضاح )19
فوائد م�ستحقة
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عمليات الت�أمني
713,981
435,186
1,149,167

ريال �سعودي
عمليات امل�ساهمني
144,047
144,047

ملحق ()2

� .10أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة

فيما يلي حتلي ًال ب�أعمار الأق�ساط امل�ستحقة التي مل تنخف�ض قيمتها:
ريال �سعودي
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة

الإجمايل
58,687,080

مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها
غري مت�أخرة ال�سداد ومل
تنخف�ض قيمتها

من � 90إىل  180يوم

23,390,451

20,967,533

�أكرث من  180يوم
14,329,096

تقوم ال�شركة بت�صنيف الأر�صدة كـ "مت�أخرة ال�سداد ومل تنخف�ض قيمتها" وذلك على �أ�سا�س كل حالة على حده .وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،يتوقع
حت�صيل كافة �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة التي مل تنخف�ض قيمتها .تتمثل �سيا�سة ال�شركة يف عدم احل�صول على �ضمانات مقابل �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة،
وبالتايل ف�إن معظمها غري م�ضمون .ال يوجد �أر�صدة �أق�ساط ت�أمني م�ستحقة منخف�ضة القيمة يف نهاية ال�سنة.

	.11النقدية و�شبه النقدية

ريال �سعودي

نقد بالبنك:
عمليات الت�أمني
عمليات امل�ساهمني

تودع الأر�صدة لدى البنوك لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي ،م�ساهم رئي�سي م�صنف من الدرجة "ب" ح�سب ت�صنيف وكالة فيت�ش.

3,923,431
56,621,236
60,544,667

	.12الوديعة النظامية

طبق ًا لأنظمة الت�أمني املتبعة يف اململكة العربية ال�سعودية ،قامت ال�شركة ب�إيداع  10%من ر�أ�س مالها املدفوع�( ،أي  10.000.000ريال �سعودي) لدى بنك مت
حتديده من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وي�شتمل ذلك على الفائدة امل�ستحقة وقدرها  53.040ريال �سعودي .ال يجوز �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .يتم االحتفاظ بهذه الوديعة النظامية لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي.

	.13اال�ستثمارات

ت�صنف اال�ستثمارات كالآتي:
1
2

متاحة للبيع
مقتناه حتى تاريخ اال�ستحقاق

ريال �سعودي
12,121,361
2,043,636
14,164,997

 )1املتاحة للبيع

تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع من الآتي

ريال �سعودي
التكلفة

�صندوق �أ�سواق املال بالريال ال�سعودي (مدار من �شركة كام ال�سعودي الفرن�سي)
�صندوق البدر (مدار من �شركة كام ال�سعودي الفرن�سي(
�صكوك ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

5,000,000
5,000,000
2,010,000
12,010,000

القيمة ال�سوقية
5,096,868
5,084,493
1,940,000
12,121,361

(الأرباح املحققة
اخل�سائر)
96,868
84,493
()70,000
111,361
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 )2اال�ستثمارات املقتناه حتى تاريخ اال�ستحقاق
تتمثل اال�ستثمارات املقتناه حتى تاريخ اال�ستحقاق �سندات تنمية حكومية �سعودية قدرها  2.078.541ريال �سعودي (العالوة  78.540ريال �سعودي)،
وت�ستحق يف �شهر �أكتوبر  .2009بلغت القيمة الدفرتية ،بعد خ�صم الإطفاء  2.043.636ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب � .2008إن القيمة الدفرتية
ل�سندات التنمية احلكومية ال�سعودية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية.

 )3الدفعة املقدمة على ح�ساب الإ�ستثمارات

قامت ال�شركة ،خالل عام  ،2008باالكتتاب مببلغ  800.000ريال �سعودي (ومتثل  16%من ر�أ�س مال "�شركة �سعودي نك�ست كري"� ،شركة تقوم ب�أعمال
طرف ثالث �إداري لتقدمي خدمات رعاية �صحية .ال تزال هذه ال�شركة حتت الت�أ�سي�س كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.

	.14املعامالت والأر�صدة مع اجلهات ذات العالقة

فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة من  23يونيو  2007حتى  31دي�سمرب  2008و�أر�صدة اجلهات املنت�سبة كما يف
 31دي�سمرب :2008
اجلهة ذات العالقة
�شركة �إن�سعودي للت�أمني (�ش.م.ب.م)
(�شركة منت�سبة)

البنك ال�سعودي الفرن�سي (م�ساهم م�ؤ�س�س)
�أع�ضاء جمل�س الإدارة
كبار موظفي الإدارة

ريال �سعودي

طبيعة املعاملة

م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س وم�صاريف عمومية و�إدارية مدفوعة نيابة عن ال�شركة
�شراء معدات و�أثاث مكتبي نيابة ال�شركة (�إي�ضاح )6
ا�سرتداد م�صاريف مدفوعة
�صايف العالوة امل�ستلمة
دخل فوائد
�أتعاب وم�صاريف متعلقة بها
مكاف�أة وم�صاريف متعلقة بها

29,725,853
10,183,563
()19,510,592
282,693
()2,944,449
333,372
4,221,326

يق�صد بكبار املوظفني �أولئك الذين لهم ال�صالحية وامل�سئولية للقيام ب�أعمال التخطيط ،والتوجيه ،والإ�شراف على ن�شاطات ال�شركة ،ب�صورة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة ،ويتكونون من كبار املدراء التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي لل�شركة.
تدار بع�ض اال�ستثمارات املتاحة للبيع الهامة من قبل �شركة منت�سبة (�شركة كام ال�سعودي الفرن�سي).
نتج عن املعامالت مع اجلهة املنت�سبة �أعاله الأر�صدة التالية بتاريخ قائمة املركز املايل:
ريال �سعودي
29,944,184
9,545,361

�شركة �إن�سعودي للت�أمني (�ش.م.ب.م) (�شركة منت�سبة)
مبالغ م�ستحقة جلهة منت�سبة (عمليات الت�أمني)
مبالغ م�ستحقة من جهة منت�سبة(عمليات امل�ساهمني)

.15عموالت الت�أمني غري املكت�سبة

ريال �سعودي
951,235
()214,344
736,891

عموالت م�ستلمة خالل الفرتة
عموالت متحققة خالل الفرتة

.16امل�صاريف امل�ستحقة الدفع والدائنون الآخرون
�ضرائب �إ�ستقطاع
مكاف�آت م�ستحقة
�أتعاب �إ�ست�شارية
اجازات م�ستحقة
عموالت م�ستحقة
�أتعاب فح�ص و�أ�شراف
�أخرى
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عمليات الت�أمني
2,541,588
2,071,841
874,637
789,486
723,662
389,541
86,108
7,476,863

ريال �سعودي
عمليات امل�ساهمني

53,040
53,040

ملحق ()2

	.17الزكاة و�ضريبة الدخل
�أ ) الزكاة ملحملة لل�سنة

ُجنب خم�ص�ص للزكاة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2008قدره  770.942ريال �سعودي ،دفع منه مبلغ  720.117ريال �سعودي قبل نهاية الفرتة.
وبالتايل مت �إظهار الر�صيد املتبقي وقدره  50.825ريال �سعودي كزكاة م�ستحقة يف قائمة املركز املايل .حمل املخ�ص�ص على قائمة التغريات يف حقوق
امل�ساهمني.
مت احت�ساب خم�ص�ص الزكاة املحملة املتعلقة بامل�ساهمني ال�سعوديني وفق ًا للأ�سا�س التايل:
حقوق امل�ساهمني
القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل
اخل�سارة املعدلة للفرتة
وعاء الزكاة
الزكاة امل�ستحقة على امل�ساهمني ال�سعوديني بواقع 2.5%

ريال �سعودي
43,678,000
()3,787,717
39,890,283
()10,674,187
29,216,096
730,402

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عن ح�ساب اخل�سارة املعدلة.

ب) �ضريبة الدخل
مل يجنب خم�ص�ص ل�ضريبة الدخل لأن وعاء ال�ضريبة بال�سالب .وخالل الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2008تكبدت ال�شركة خ�سارة �ضريبية معدلة
ميكن ترحيلها لأجل غري م�سمى.

ج ) املوقف الزكوي وال�ضريبي
قدمت ال�شركة �إقراراتها الزكوية وال�ضريبية �إىل م�صلحة الزكاة والدخل للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2008ومل يتم �إجراء الربط بعد.

 .18ر�أ�س املال

يتكون ر�أ�س املال امل�صرح به ،وامل�صدر من  100.000.000ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  ،2008ويتكون من � 10.000.000سهم ،بقيمة �أ�سمية قدرها
 10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
وخالل �شهر دي�سمرب � ،2008أو�صى جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال مببلغ  100.000.000ريال �سعودي وذلك ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية ،ويخ�ضع ذلك
ملوافقة اجلمعية العمومية ال�سنوية واجلهات املخت�صة.

	.19الربنامج التحفيزي لال�شرتاك يف الأ�سهم

خالل عام � ،2008أ�صبح كبار موظفي الإدارة بال�شركة م�ؤهلون لال�شرتاك يف برنامج الأ�سهم العاملية التابع ملجموعة �أليانز� ،أحد كبار امل�ساهمني
بال�شركة .يتكون الربنامج من )1( :حقوق زيادة الأ�سهم ،و( )2وحدات �أ�سهم مقيدة .وك�شرط م�سبق لال�شرتاك يف هذه الربامج التحفيزية للأ�سهم
امل�سددة نقد ًا� ،سيمنح كبار موظفي الإدارة (املوظفون امل�ؤهلون) عدد معني من حقوق زيادة الأ�سهم ووحدات الأ�سهم املقيدة وذلك يف حالة بقاء املوظفني
لدى جمموعة�أليانز عند ممار�ستها.
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نورد فيما يلي تفا�صيل �إ�ضافية حول هذه الربامج:
التفا�صيل
تاريخ املنح
مدة الربنامج
فرتة اال�ستحقاق
فرتة  /تاريخ املمار�سة
طريقة ال�سداد

برنامج حقوق زيادة
الأ�سهم
 6مار�س 2008

برنامج وحدات الأ�سهم
املقيدة
 6مار�س 2008

� 7سنوات

� 5سنوات

� 2سنة

� 5سنوات

� 5سنوات
نقد ًا

 6مار�س 2013
نقد ًا

تقا�س االلتزامات مبوجب الربامج �أعاله بالقيمة العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل وذلك على �أ�سا�س بيانات الأ�سعار املقدمة من جمموعة �أليانز.
يتم �إثبات القيمة العادلة املحددة لهذه االلتزامات يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني على مدى فرتة اال�ستحقاق وحلني �سداد االلتزام .تقوم ال�شركة ب�إعادة
قيا�س القيمة العادلة بتاريخ �إعداد القوائم املالية ،وتدرج التغريات يف قائمة عمليات امل�ساهمني للفرتة .وقد مت تغطية �أية تغريات م�ستقبلية منذ تاريخ
منح اخليار ،يف القيمة العادلة لربنامج حقوق زيادة الأ�سهم .وبرنامج وحدات الأ�سهم املقيدة يف املبالغ ،النهائية لدى جمموعة �أليانز ،وبالتايل حتديد /
و�ضع حد �أعلى لاللتزام اخلا�ص بال�شركة.

	.20االحتياطي النظامي

طبق ًا للنظام الأ�سا�سي ،يجب على ال�شركة �أن حتول  10%من �صايف دخل ال�سنة �إىل االحتياطي النظامي حتى يبلغ جمموع االحتياطي ر�أ�س املال .ونظر ًا
ل�صايف خ�سارة الفرتة ،ف�أنه مل يتم �إجراء مثل هذا التحويل.

	.21امل�صاريف العمومية والإدارية
للفرتة من  23يونيو  2007حتى  31دي�سمرب 2008
تكاليف موظفني
�ضريبة ا�ستقطاع
ا�ستهالك
�إيجار
�أتعاب �إ�ست�شارية
دعاية و�إعالن وترويج
�إ�صالح و�صيانة
م�صاريف جمل�س الإدارة
�صيانة
ر�سوم ترخي�ص وت�سجيل
تكاليف برامج حتفيزية
�أخرى

عمليات الت�أمني
14,766,695
2,848,200
2,548,465
2,243,545
2,110,167
891,632
563,508
483,043
287,118
110,000
203,054
876,416
27,931,843

ريال �سعودي
عمليات امل�ساهمني
256,706
62,800
319,506

مت توزيع م�صاريف العمليات من قبل الإدارة وجمل�س الإدارة وبالتايل ُاعيد ت�صنيف م�صاريف الت�أمني ومت حتميلها على قائمة نتائج عمليات الت�أمني يف
هذه القوائم املالية.
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 .22م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س� ،صايف
تكاليف �إ�سناد مكتبية
تكاليف معامالت
�أتعاب قانونية ومهنية
دعاية و�إعالن
�إ�ستهالك
�إيجار مكتب
�أخرى
ناق�ص ًا :عمولة متحققة عن الأر�صدة البنكية حتى تاريخ القرار الوزاري ( 23يونيو )2007

ريال �سعودي
3,351,914
2,913,205
1,789,446
1,263,355
618,984
572,715
281,628
10,791,247
()286,753
10,504,494

� .23إدارة املخاطر

تتمثل حوكمة املخاطر اخلا�صة بال�شركة يف جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات والو�سائل الرقابية املو�ضوعة التي ت�ستخدم الهيكل التنظيمي احلايل
لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية .ترتكز فل�سفة ال�شركة يف قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة ب�إدارة وقبول
املخاطر واملعتمدة من جمل�س الإدارة .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر الت�أمني ،و�إعادة الت�أمني ،وخماطر �أ�سعار العموالت ،وخماطر الإئتمان ،وخماطر ال�سيولة،
وخماطر العمالت.

هيكل �إدارة املخاطر

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

جمل�س الإدارة

�إن جمل�س الإدارة هو اجلهة العليا امل�سئولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية باملجل�س بتقدمي التوجيه و�إعتماد
الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�شركة.

الإدارة العليا

الإدارة العليا م�سئولة عن العمليات اليومية من �أجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �ضمن �سيا�سة حمددة م�سبق ًا من قبل ال�شركة ب�ش�أن قبول املخاطر.
فيما يلي ملخ�ص ًا باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة للتقليل منها:

�أ ) خماطر الت�أمني

ومتثل املخاطر املتعلقة باملطالبات الفعلية امل�ستحقة �إىل حاملي وثائق الت�أمني ب�ش�أن �أحداث الت�أمني التي تزيد عن التوقعات .وميكن �أن يحدث ذلك ب�سبب
تكرار املطالبات �أو �أن مبالغ املطالبات �أكرث مما هو متوقع .يتم مراقبة خماطر الت�أمني بانتظام من قبل ال�شركة للت�أكد ب�أن م�ستوياتها �ضمن احلدود
املتوقعة .تقوم ال�شركة ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر املمتلكات واحلريق واملخاطر العامة والت�أمني الطبي (ال�صحي).
تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق ت�أمني ق�صرية الأجل والتي يتوقع �أن ينتج عنها مطالبات ق�صرية الأجل فقط ،وبالتايل ف�إنه من غري املحتمل �أن ينتج عنها
تغريات هامة يف االحتياطات .وهذا ي�ساعد يف التقليل من خماطر الت�أمني .ترتكز املخاطر الناجتة عن عقود الت�أمني �أعاله ،ب�شكل رئي�سي ،يف اململكة العربية
ال�سعودية.

املمتلكات واحلريق والت�أمني العام

بالن�سبة لعقود الت�أمني املتعلقة باملمتلكات ،تتمثل املخاطر الرئي�سية يف �إندالع احلرائق والتوقف عن العمل .تقوم ال�شركة بالت�أمني فقط على املمتلكات التي
حتتوي على معدات للك�شف عن احلريق.
يتم �إ�صدار هذه العقود بالرجوع �إىل قيمة اال�ستبدال للممتلكات وحمتوياتها امل�ؤمن عليها .تعترب تكلفة �إعادة بناء املمتلكات والقيام با�ستبدال املحتويات
والوقت املطلوب لإعادة بدء العمليات التي ت�ؤدي �إىل توقف العمل مبثابة العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على حجم املطالبة .لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني
على هذه الأ�ضرار وذلك للحد من اخل�سائر املتعلقة باملطالبات الفردية.

الت�أمني الطبي

مت ت�صميم �إ�سرتاتيجية الت�أمني اخلا�صة بال�شركة ل�ضمان تنوع املخاطر ب�شكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا امل�ؤمن عليها .وميكن حتقيق ذلك
من خالل تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية والقيام بالفح�ص الطبي وذلك للت�أكد ب�أن الأ�سعار ت�أخذ بعني االعتبار الظروف ال�صحية احلالية وتاريخ
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العائلة الطبي واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�صيلية ملعاجلة املطالبات .كما تقوم ال�شركة ب�إتباع �سيا�سة تقوم على
املتابعة اجلادة والن�شطة ،للمطالبات وذلك لتقليل املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة
ت�أمني للحد من �أية تكاليف فردية ولغاية  25%من التكلفة املتكبدة وبحد �أق�صى قدره  62.500ريال �سعودي لكل �شخ�ص.

ب) خماطر �إعادة الت�أمني

تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إبرام اتفاقيات �إعادة الت�أمني لدى �أطراف �أخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ش�أ عن مطالبات
الت�أمني ال�ضخمة� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن قدرات
منو �إ�ضايف .يتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات �إعادة ت�أمني ن�سبيه ،وعقود �إعادة ت�أمني اختيارية ن�سبيه ،و�إعادة ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة.
لتقليل تعر�ضها للخ�سائر الكربى الناجتة عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة الت�أمني ،ومراقبة تركز
خماطر االئتمان يف مناطق جغرافية والن�شاطات والظروف االقت�صادية ل�شركات �إعادة الت�أمني.
يتم اختيار معيدي الت�أمني وفق املعايري والتعليمات التالية املحددة من جمل�س الإدارة:
احلـد الأدنى لت�صنيف االئتمــان املقبول من قبل وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها (مثل وكالة �ستاندر �آند بورز) والذي يجب �أال يقل
عن (ب ب ب).
كما تقوم ال�شركة باال�ستفادة من خدمات معيدي ت�أمني حمليني غري م�صنفني .عليه تقوم ال�شركة بتقومي وو�ضع حد للمخاطر التي
تتعر�ض لها من �شركات �إعادة الت�أمني هذه والتي هي م�سجلة ومعتمدة من قبل اجلهة امل�سئولة عن الت�أمني.
قائمة ب�شركات �إعادة الت�أمني مو�صى بها من قبل جمموعة �أليانز� ،أحد كبار امل�ساهمني بال�شركة.
�سمعة �شركات �إعادة ت�أمني معينة.
عالقة العمل احلالية وال�سابقة مع معيدي الت�أمني.
تقوم ال�شركة ب�إجراء مراجعة تف�صيلية للقوة املالية ،واخلربات الإدارية والفنية والأداء ال�سابق.

ج) خماطر �أ�سعار العموالت

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن احتمال ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية .تتعر�ض ال�شركة
ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن الأر�صدة لدى البنوك و�أموال �أ�سواق املال املتاحة للبيع.
�إن الأثر على الدخل ميثل �أثر التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العموالت مبا يف ذلك كافة البنود القابلة للتغيري الأخرى التي بقيت ثابتة ،على ربح ال�شركة ل�سنة
واحدة وذلك على �أ�سا�س املوجودات املالية بعمولة عائمة املقتناة كما يف  31دي�سمرب � .2008إن التغري االفرتا�ضي بواقع  10نقاط �أ�سا�س يف املتو�سط املرجح
لأ�سعار العمولة على �أر�صدة املوجودات املالية بعمولة عائمة واملقتناة كما يف  31دي�سمرب � 2008سي�ؤثر على دخل العمولة مببلغ �إجمايل قدره  60.545ريال
�سعودي تقريب ًا يف ال�سنة.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن ا�ستثماراتها يف �أموال �أ�سواق املال لأن هذه اال�ستثمارات تعترب �إيداعات يف �أ�سواق املال .وحيث �أن ال�شركة
تعترب جمرد م�ستثمر يف �أموال �أ�سواق املال هذه ،ف�أنه لي�س ب�إمكانها التنب�ؤ مبدى ت�أثر دخلها بالتغريات املحتملة املعقولة يف �أ�سعار العموالت التي ت�ؤثر على
الأموال امل�ستثمر فيها.

د ) خماطر االئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما ،مما ي�ؤدي �إىل تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة
فئات الأدوات املالية املحتفظ بها لدى ال�شركة ،ميثل احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف قائمة
املركز املايل.
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املتبعة من قبل ال�شركة لتقليل خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة:
لتقليل تعر�ضها للخ�سائر الكربى الناجمة عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة الت�أمني.
وك�شرط م�سبق ،يجب �أن يكون الأطراف التي يتم �إعادة الت�أمني لديها م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ،ي�ؤكد متانة
و�ضعها املايل.
تقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات ت�أمني و�إعادة ت�أمني فقط مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة .تكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة
العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدرا�سة من الناحية االئتمانية� .إ�ضافة �إىل ذلك ،يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود
الت�أمني و�إعادة الت�أمني ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ضها ملخاطر الديون املعدومة.
تقوم ال�شركة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل و�سيط ووكيل ومراقبة الذمم املدينة
القائمة.
�إن �أق�ساط الت�أمني امل�ستحقة متثل مبالغ م�ستحقة ،ب�شكل �أ�سا�سي ،من �أفراد و�شركات غري م�صنفني .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر
االئتمان وذلك بو�ضع �سقف ائتمان لكل عميل و�شركة ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
تودع النقدية و�شبه النقدية لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة .وك�شرط م�سبق ،يجب �أن تكون البنوك التي تودع لديها النقدية و�شبه
النقدية م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ،ي�ؤكد متانة و�ضعها املايل.
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تتكون ا�ستثمارات ال�شركة ب�شكل �أ�سا�سي من �سندات ديون و�صناديق ا�ستثمارية .ال يوجد لدى ال�شركة نظام داخلي لت�صنيف هذه
اال�ستثمارات ،تقوم ال�شركة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بهذه اال�ستثمارات وذلك ب�أن تكون ال�شركة امل�ستثمر فيها ذات م�ستوى
مقبول من حيث ال�ضمان ي�ؤكد متانة و�ضعها املايل.
يعك�س اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان التي تتعر�ض لها بنود قائمة املركز املايل:
 31دي�سمرب 2008
�أق�ساط م�ستحقة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
نقد بالبنك
وديعة نظامية
دفعات مقدمة يف ح�ساب اال�ستثمارات
ا�ستثمارات
مبلغ م�ستحق من جهة منت�سبة

عمليات الت�أمني
58,687,080
1,196,374
3,923,431
63,806,885

ريال �سعودي
عمليات امل�ساهمني
56,621,236
10,053,040
800,000
14,164,997
9,545,361
91,184,634

هـ) خماطر ال�سيولة

متثل خماطر ال�سيولة ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .وفيما يتعلق بالكوارث ،هناك �أي�ض ًا خماطر �سيولة
تتعلق بالفروقات الزمنية بني �إجمايل التدفقات النقدية ال�صادرة والإ�سرتدادات املتوقعة من معيدي التكافل.
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املتبعة لتقليل خماطر ال�سيولة التي تتعر�ض لها ال�شركة:
تن�ص �سيا�سة ال�سيولة اخلا�صة بال�شركة على �أن يتم تقومي وحتديد �أ�سباب خماطر ال�سيولة التي تتعر�ض لها ال�شركة .يتم مراقبة مدى
االلتزام بهذه ال�سيا�سة ،ويتم �إبالغ جلنة املخاطر باملخالفات واملخاطر التي يتم التعر�ض لها .يتم مراقبة ال�سيا�سة بانتظام للت�أكد من �صلتها
بذلك .كما يتم مراقبة التغريات يف بيئة املخاطر.
و�ضع �إر�شادات ب�ش�أن توزيع املوجودات ،واحلدود اخلا�صة باملحفظة ،وحمفظة ا�ستحقاق املوجودات وذلك ل�ضمان توفر الأموال الكافية للوفاء
بالتزامات الت�أمني.
و�ضع خطط متويل طارئة تبني احلد الأدنى من الأموال الالزمة للوفاء باحلاالت الطارئة وتبيان الأحداث التي تندرج �ضمن هذه اخلطط.
تت�ضمن عقود �إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة املتعلقة بالكوارث ن�صو�ص ًا ت�سمح بال�سحب الفوري للأموال من �أجل �سداد املطالبات وذلك يف
حالة زيادة احلوادث عن حجم معني.

حمفظة اال�ستحقاقات

يلخ�ص اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املوجودات املالية واملطلوبات املالية وذلك على �أ�سا�س االلتزامات املتوقعة املتبقية� ،شاملة �أق�ساط الت�أمني
امل�ستحقة .يتم حتديد مطلوبات عقود الت�أمني ،وموجودات �إعادة الت�أمني ،وحمفظة اال�ستحقاق ،على �أ�سا�س الزمن املقدر ل�صايف التدفقات النقدية
ال�صادرة من مطلوبات الت�أمني التي مت �إثباتها .وقد مت ا�ستبعاد �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة ،وح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من
التحليل لأنها لي�ست التزامات تعاقدية .يتم اعتبار الدفعات التي تتطلب �أخطار وكافة الأخطار قد مت تقدميه فور ًا.
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موجودات حاملي وثائق الت�أمني
مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
نقدية و�شبه نقدية
موجودات امل�ساهمني
وديعة نظامية
دفعة مقدمة على ح�ساب الإ�ستثمارات
�إ�ستثمارات
مبلغ م�ستحق من جهة منت�سبة
نقدية و�شبه نقدية
مطلوبات حاملي وثائق الت�أمني
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
مطالبات حتت الت�سوية
ذمم معيدي الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع ودائنون �آخرون
مبلغ م�ستحق �إىل جهة منت�سبة
مطلوبات امل�ساهمني
مبالغ م�ستحقة �إىل حاملي وثائق الت�أمني
م�صاريف م�ستحقة الدفع
زكاة م�ستحقة

�أقل من �سنة
25,337,634
44,357,984
3,923,431
73,619,049

�أكرث من �سنة
14,329,096
14,329,096

ريال �سعودي
الإجمايل
25,337,634
58,687,080
3,923,431
87,948,145

9,545,361
56,621,236
66,166,597

10,053,040
800,000
14,164,997
25,018,037

10,053,040
800,000
14,164,997
9,545,361
56,621,236
91,184,634

1,663,076
35,929,390
6,861,144
29,944,184
74,397,794

511,271
13,375,231
615,719
14,502,221

511,271
1,663,076
49,304,621
7,476,863
29,944,184
88,900,015

25,337,634
50,826
25,388,460

53,040
53,040

25,337,634
53,040
50,826
25,441,500

�إن كافة املطلوبات املالية ،فيما عدا بع�ض مزايا املوظفني ،تعترب م�ستحقة الدفع مبوجب العقد كما يف تاريخ قائمة املركز املايل� .إن كافة املطلوبات املالية
غري مرتبطة بعمولة وبالتايل ف�إن كافة املطلوبات بتاريخ قائمة املركز املايل متثل مبالغ غري خم�صومة.

و ) خماطر العمالت

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.
تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي لأن غالبية املوجودات واملطلوبات النقدية هي بعمالت
مرتبطة بالريال ال�سعودي� .إ�ضافة �إىل ذلك ،وحيث �أن معامالت ال�شركة بالعمالت الأجنبية تتم ب�شكل �أ�سا�سي بالدوالر الأمريكي ،ف�إن الأرباح واخل�سائر
الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية ال تعترب هامة ،وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة.

ز ) �إدارة ر�أ�س املال

تو�ضع �أهداف من قبل ال�شركة للحفاظ على توازن ن�سب ر�أ�س املال وذلك لدعم �أهداف ال�شركة وزيادة الفائدة للم�ساهمني.
تقوم ال�شركة ب�إدارة متطلبات ر�أ�س املال وذلك بتقدير النق�ص بني م�ستويات ر�أ�س املال املعلن عنها واملطلوبة ب�إنتظام .يتم �إجراء الت�سويات على م�ستويات
ر�أ�س املال احلالية وذلك ح�سب التغريات يف الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وخ�صائ�ص خماطر ن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال،
تقوم ال�شركة بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو تقوم ب�إ�صدار �أ�سهم.
يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة قد �إلتزمت بكافة متطلبات ر�أ�س املال املفرو�ضة من قبل جهات خارجية خالل الفرتة املالية امل�صرح عنها.

ح ) القيمة العادلة للأدوات املالية

تتكون الأدوات املالية من املوجودات املالية واملطلوبات املالية� .إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد مطلوبات ما
بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادل .يفرت�ض تعريف القيمة العادلة ب�أن املن�ش�أة قادرة على العمل وفق ًا ملبد�أ اال�ستمرارية املحا�سبي ،مع عدم
وجود نية �أو حاجة لت�صفيتها� ،أو �إجراء تخفي�ض حاد يف م�ستوى عملياتها �أو القيام ب�أية تعامالت ب�شروط لها ت�أثري عك�سي .تتكون املوجودات املالية اخلا�صة
بال�شركة من النقدية و�شبه النقدية ،واملدينني ،واال�ستثمارات ،والإيرادات امل�ستحقة ،بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني وامل�صاريف امل�ستحقة الدفع
و�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية.
ان القيمة العادلة للموجودات املالية واملطلوبات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز املايل.
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ط) املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية

تخ�ضع عمليات ال�شركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف البلدان التي ت�أ�س�ست فيها� .إن هذه الأنظمة ال تتطلب فقط احل�صول على املوافقات ومراقبة
الن�شاطات فح�سب ،بل وتفر�ض بع�ض القيود مثل كفاية ر�أ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �شركات الت�أمني ولتمكينها من �سداد �إلتزاماتها
غري املتوقعة عند ن�شوئها.

 .24خ�سارة ال�سهم

مت احت�ساب اخل�سارة الأ�سا�سية لل�سهم وذلك بتق�سيم �صايف خ�سارة الفرتة على عدد الأ�سهم العادية امل�صدرة بتاريخ قائمة املركز املايل ،البالغة 10
ماليني �سهم.
�أن خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة هي نف�سها لعدم وجود �آثار نتيجة لتعديل �سعر ال�سهم.
مل حتدث �أية معامالت �أخرى تتطلب �إ�صدار �أ�سهم عادية �أو �أ�سهم عادية حمتملة بني تاريخ �إعداد القوائم املالية وتاريخ االنتهاء من �إعداد القوائم املالية.

	.25التعهدات وااللتزامات املحتملة

�أ ) الدعاوي الق�ضائية والأنظمة

تعمل ال�شركة يف جمال الت�أمني ،وتقام دعاوي ق�ضائية عليها خالل دورة �أعمالها العادية .يف حني �أنه من غري العملي التنب�ؤ بـ �أو معرفة املح�صلة النهائية
لكافة الدعاوي الق�ضائية ،تعتقد الإدارة ب�أنه لن يكون لهذه الدعاوي �أي �أثر جوهري على نتائج ال�شركة ومركزها املايل.

ب) االرتباطات الر�أ�سمالية وااللتزامات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية

ال يوجد لدى ال�شركة ارتباطات ر�أ�سمالية �أو التزامات مبوجب عقود �إيجارات ت�شغيلية بتاريخ قائمة املركز املايل.

	.26املعلومات القطاعية
�أ ) قطاعات الأعمال

فيما يلي بيان ًا باملخاطر امل�ؤمن عليها ح�سب الق�سم (القطاع) على النحو التايل:
هند�سي والتزامات

حريق وعام

رعاية �صحية

طبي

-

هند�سة والتزامات
61,810,850
5,634,463
1,265,997
()24,214

رعاية �صحية
16,097,264
6,335,907
2,398,640
()552,313

ريال �سعودي
الإجمايل
77,908,114
11,970,370
3,664,637
()576,527

-

1,196,374

-

1,196,374

2,743,302
()10,504,494

()1,220,588
48,843,685

()442,488
9,843,395

()1,663,076
2,743,302
()10,504,494
58,687,080
128,755,027
63,373,818
10,183,563
3,167,449

�أموال امل�ساهمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
�صايف املطالبات املتكبدة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
القابلة
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
دخل فوائد
م�صاريف ما قبل الت�أ�سي�س� ،صايف
�أق�ساط ت�أمني م�ستحقة
موجودات �شركات غري موزعة
مطلوبات �شركات غري موزعة
م�صاريف ر�أ�سمالية خالل الفرتة
ا�ستهالك خالل الفرتة

ب) القطاع اجلغرايف

تعمل ال�شركة يف اململكة العربية ال�سعودية فقط كما يف  31دي�سمرب .2008

	.27اعتماد القوائم املالية

اعتمدت القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 29صفر 1430هـ املوافق  24فرباير .2009
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ملزيد من املعلومات نرجو زيارة املواقع التالية:
www.cma.org.sa
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