
 ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH …OÉY º¡°S ****** ìôW `g1428/9/7 ïjQÉàH 1010238441 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g 1427/9/18 ïjQÉàH 60/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°Sôª∏d É≤ah â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ **  ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«d %** áÑ°ùæH ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY á«ª°SCG áª«≤c º¡°ù∏d ∫ÉjQ **

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
الشركة ا�هلية للتأمين التعاوني

 1010238441 ºbQ …QÉŒ πé°ùH ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á∏é°ùe (Ω2006/10/11 ≥aGƒŸG) `g1427/9/18 ïjQÉJh60 /Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g ("ácô°ûdG" hCG "á«∏gC’G" `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«∏gC’G ácô°ûdG
 º¡°SCG" É¡©«ªL ≈dGh "‹ÉM º¡°S" É¡æe πc ≈dG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,("º¡°SC’G") …OÉY  º¡°S ÚjÓe ô°ûY (10^000^000) ≈dEG ¬ª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000) É«dÉM ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj

 .πeÉµdÉH áYƒaóe É¡©«ªLh ("á«dÉM

 ïjQÉJ  ‘h .áeRÓdG  á«eÉ¶ædG  äÉ≤aGƒŸG  ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H  ∂dPh  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  ** ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (¿ƒ«∏e  áFÉe) 100^000^000 øe ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  IOÉjõH  Ω2012/5/16 ≥aGƒŸG  ``̀g1432/06/25 ïjQÉàH  ó≤©æŸG  ¬YÉªàLG  ‘ ácô°ûdG  IQGOEG  ¢ù∏› ≈°UhCG  óbh
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω****/**/** ≥aGƒŸG) `g****/**/**

.ácô°ûdG º¡°SCG øe %18 ∂∏“ h á«Hô©dG ô°üe ájQƒ¡ªL ‘ IóLGƒàŸG (áeÉY ácô°T) IÉ«◊G äÉæ«eÉàd ô°üe ácô°T »g ácô°ûdG ‘ ÒÑµdG ºgÉ°ùŸGh

 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ("ìô£dG ô©°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ ** ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ("Iójó÷G º¡°SC’G" hCG "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG") …OÉY ójóL º¡°S ** ìôW ‘ ("ÜÉààc’G") ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ** ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e áFÉe) 100^000^000

 ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d ("ájƒdhCG  ≥M"`H  IOôØæeh "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M"`H  á©ªà› É¡«dEG  QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG  ºàj ±ƒ°S
 ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S πµd ≥M ** Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y ("ó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG"`H øjOôØæeh "øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ("á«≤MC’G ïjQÉJ") (Ω2014/**/**

.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ,ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG

 ≥aGƒŸG)  ``̀g1435/**/** *****  Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡f  ≈àM ôªà°ùJh  ,(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG)  ``̀g1435/**/** *****  Ωƒj  øe  IÎØdG  ∫ÓN ("¥ƒ°ùdG"  hCG "∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  ‘ ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M ∫hGóJ  Qƒ¡ª÷Gh  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°Sh
 .("∫hGóàdG IÎa") (Ω2014/**/**

:Éªgh Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ºà«°S

 (É«FõL hCG É«∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,("≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe") (Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ***** Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ***** Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (CG)
 á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°S’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ” »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘

 .ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN Qƒ¡ª÷Gh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààcE’G

 øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc kAGƒ°S ájƒdh’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,("á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe") (Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ***** Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ***** Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôŸG (Ü)
.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ ("≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG"`H øjOôØæeh "Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ,∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG

.√òg QGó°U’G Iô°ûf øe (•) áëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dh’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj

 ≈∏Y ácô°ûdG ™e QhÉ°ûàdG ó©H ÜÉààcE’G ôjóe πÑb øe º¡JƒYO ºàj ±ƒ°S øjòdG ("ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG"`H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dh’G Úà∏MôŸG ‘ ("á«≤ÑàŸG º¡°SC’G") É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
 `g1435/**/** ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ****** Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG
 ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏Y’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .("»≤ÑàŸG ìô£dG") `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG)
 `g1435/**/** √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM kÓc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH

 .(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG)

 ** ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T -16" º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°S’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 ±ƒ°Sh .("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG -11" º°ùb ™LGQ) ácô°û∏d á«bƒ°ùdG á°ü◊G IOÉjR ∫ÓN øe ÚeCÉàdG ∫ÉªYCG ‘ ™°SƒàdG §£N πjƒªàdh á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S ** ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ

.("¢ü«°üîàdG – ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T - 16" º°ùb ™LGQ) ("¢ü«°üîàdG ïjQÉJ") (Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj

 (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG") ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd kÉeÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG ≈£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
 º°ùbh "ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÜÉààc’G AGóàHG òæe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S øjô°ûY

 .("º¡°SC’G  ìÉHQCG  -IôWÉîŸG  πeGƒY"
.Qƒ¡ª÷G πÑb øe ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %40 ìôW ” h ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ øe %60 `H ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcCG å«M ,"(∫hGóJ ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ Ω2007/10/6 ≥aGƒŸG `g1428/9/24 ïjQÉàH  º¡°S ÚjÓe Iô°ûY 10^000^000 ácô°ûdG âLQOCG

 ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEGh ∫ƒÑb π«é°ùàd Ö∏£H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ kÉ«dÉM ºàj
 ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ) Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj
 "º¡e QÉ©°TEG "»ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ ájGóHh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH (ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh

 .Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h

(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ≈dEG (Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** øe :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ≈dEG (Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** øe :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

الجهات المستلمة

 ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG" `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh)ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
 ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùM ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG
 …CG øe káMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG ‘ É¡æ«ª°†J

."É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe
.(Ω2014/**/** ≥aGƒŸG) `g1435/**/** ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U





١٠ ١٠ ب

إشـعار مهم

الأ�سهم  وعن  “ال�سركة”(  “الأهلية” اأو  بـ  بعد  فيما  اإليها  امل�سار  )و  التعاوين  للتاأمني  الأهلية  ال�سركة  عن  مف�سلة  معلومات  على  هذه  الإ�سدار  ن�سرة  حتتوي 
املعلومات  ت�ستند على  اأن طلباتهم  اأ�سا�س  امل�ستثمرين على  تتم معاملة  �سوف  الأ�سهم اجلديدة  الكتتاب يف  التقدم بطلب  املطروحة لالكتتاب. وعند  اجلديدة 
املالية  ال�سوق  لهيئة  الإلكرتوين  املوقع  اأو بزيارة  امل�ستلمة،  ال�سركة ومدير الكتتاب واجلهات  ن�سخ منها من  والتي ميكن احل�سول على  الن�سرة   الواردة يف هذه 

.)www.shc.com.sa( اأواملوقع الإلكرتوين ل�سركة ال�سعودي الهولندي املالية )www.cma.org.sa(

وقد قامت ال�سركة بتعيني �سركة ال�سعودي الهولندي املالية )“ال�سعودي الهولندي املالية”( م�ست�سارًا ماليًا ومديرًا لالكتتاب ومتعهدًا وحيدًا لتغطية الكتتاب فيما 
يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب امل�سار اإليها يف هذه الن�سرة. 

كما حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على تفا�سيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية 
)وامل�سار اليها بـ”الهيئة”(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الواردة اأ�سماوؤهم يف �سفحة )د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف 
ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة، واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم 
ت�سمينها يف هذه الن�سرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطي اأي 
تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخلي نف�سها �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء 

منها.

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

يتعلق بدقتها اأو اكتمالها.

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

اأو العتماد عليه باأي حال من الأحوال على اأنه وعد اأو اإقرار بتحقيق اأي من الإيرادات اأو النتائج اأو الأحداث امل�ستقبلية. 

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

مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

�سيكون الكتتاب للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خالل الفرتة من يوم ) (هـ )املوافق ) (م(، وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم ) (هـ )املوافق) (م(. على اأن يتم 
الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:)اأ( املرحلة الأولى: تبداأ يوم ) (هـ )املوافق ) ( م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم ) (هـ )املوافق ) (م( )“مرحلة 
الكتتاب الأولى”(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي 
مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة 
يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول 

حقوق الأولوية. 

)ب( املرحلة الثانية: تبداأ يوم ) (هـ )املوافق ) (م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم ) (هـ )املوافق ) (م( )“مرحلة الكتتاب الثانية”(، وي�سمح خاللها جلميع حملة 
حقوق الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول، )وي�سار اإليهم جمتمعني بـ”الأ�سخا�س امل�ستحقني” 

ومنفردين بـ”ال�سخ�س امل�ستحق”( مبمار�سة حقهم بالكتتاب. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

ويف حال تبقى اأ�سهم مل يتم الكتتاب فيها )»الأ�سهم املتبقية«( يف املرحلتني الولى والثانية ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار 
لهم بـ«املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية«( الذين �سوف يتم دعوتهم من قبل مدير الإكتتاب بعد الت�ساور مع ال�سركة على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س 
�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم ) (هـ )املوافق ) (م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل 
بتاريخ ) (هـ )املوافق ) (م(. وي�سار اإلى هذا الطرح بـ )“الطرح املتبقي”(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س العلى ثم 
الأقل فالأقل، على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم 
املتبقية ومعاملتها باملثل. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى 

�سعر الطرح( على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه ) (هـ )املوافق ) (م(.
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اإن طرح اأ�سهم حقوق الأولوّية مبوجب هذه الن�سرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني، ولقد مت ن�سر دعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة للموافقة على 
اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية بتاريخ ) (هـ (املوافق) (م(. وعلى امل�ستثمرين العلم باأنه اإذا مل يتم احل�سول على موافقة امل�ساهمني على طرح اأ�سهم حقوق الأولوّية 

هذه، فاإن اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية �سيتوقف، وحينها تعترب هذه الن�سرة لغية، ويف هذه احلال �سيتم اإ�سعار امل�ساهمني بذلك.

بيانات عن القطاع والسوق

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

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

تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول تقرير درا�سة �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2012م.  )1(

مؤسسة النقد العربي السعودي

�سارع املعذر - الريا�س

�س.ب: 2992 الريا�س 11169 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3000 463 11 966+     فاك�س: 2966 466 11 966+

www.sama.gov.sa

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ )املوافق 1952م( وت�سمل الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة:

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

املوافقات ل�ستخدام هذه  اأما  للعموم وميكن احل�سول عليها عرب �سبكة النرتنت.  ال�سعودي متاحة  العربي  النقد  امل�ستخدمة من قبل موؤ�س�سة  املعلومات  تعترب 
املعلومات يف هذه الن�سرة فلم يتم طلب احل�سول عليها.

الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري(

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863 م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن 
�سبكة  للعموم عرب موقعها على  �سوي�س ري متاحة  امل�ستخدمة من  املعلومات  وتعترب  �سبكة النرتنت.  للعموم على  التقارير متاحة  العامل وهذه  التاأمني يف  قطاع 

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

المعلومات المالية 

مت اإعداد القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية 2010م، 2011م و2012م لل�سركة والإي�ساحات املرفقة بها امل�سدرة بالريال ال�سعودي، وفقًا ملعايري الدولية 
اخلا�سة بالتقارير املالية ولي�س وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. 
وتوؤكد ال�سركة عدم وجود اأي فروقات جوهرية اأو اأثر مايل على القوائم املالية نتيجة لالإعداد وفقا للمعايري الدولية. وقد متت املراجعة من قبل مكتب اإرن�ست ويونغ 
و مكتب ديلويت اند تو�س/بكر اأبو اخلري و�سركاهم  لعام 2009م و2010م ومكتب ديلويت اند تو�س/بكر اأبو اخلري و�سركاهم ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون 

وا�ست�ساريون لعام 2011م و2012م.



١٠ ١٠ د

التوقعات والبيانات المستقبلية

لقد مت اإعداد التوقعات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة، على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، 
ومن ثم فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه التوقعات. 

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

املو�سوفة يف هذه الن�سرة من توقعات واعتقادات اأو تقديرات اأو خطط.

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، يجب على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا ثبت لل�سركة يف اأي وقت، بعد اعتماد الن�سرة من 
قبل الهيئة وقبل الإدراج يف القائمة الر�سمية، ما يلي: )1( وجود تغيري هام يف اأمور جوهرية حتتوي عليها الن�سرة، اأو اأي وثيقة مطلوبة مبوجب قواعد الت�سجيل 
والإدراج، اأو )2( علمت بوجود اأمور مهمة اإ�سافية ينبغي اأن تكون �سمن الن�سرة. وفيما عدا الأحوال امل�سار اإليها اأعاله، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل 
اأي معلومات متعلقة باأي قطاع اأو �سوق اأو بيانات تطلعات م�ستقبلية  تت�سمنها هذه الن�سرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة اأحداث م�ستقبلية اأو 
خالف ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر، وللمخاطر الأخرى، والأمور غري املتيقنة، والفرتا�سات، فاإن الأحداث وظروف التطلعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة 
قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة، اأو رمبا ل حتدث اإطالقًا، وعليه فاإنه يجب على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على 

�سوء هذه التف�سريات، مع عدم العتماد غري الالزم على بيانات التطلعات امل�ستقبلية.

دليل الشركة 
أعضاء مجلس اإلدارة 

�سفة الع�سويةالتمثيل/ اإ�سم املمثلاأ�سهم امللكيةالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 1
بن بندر بن عبد العزيز اآل �سعود

م�ستقل غري 492000�سعوديرئي�س جمل�س الإدارة
تنفيذي

تنفيذي�سركة امل�ساق*61اأمريكيع�سو جمل�س الإدارةحممد جنيب ن�سر2

 �سمو الأمري عبد اهلل بن نايف اآل 3
�سعود

�سركة كايد 3521�سعوديع�سو جمل�س الإدارة
الإجناز للمقاولت 

املحدودة**

م�ستقل غري 
تنفيذي

م�ستقل غري 444026�سعوديع�سو جمل�س الإدارةيا�سر بن حممد بن عاتق احلربي4
تنفيذي

تنفيذي-561000�سعوديع�سو جمل�س الإدارة�سامي بن عزت العلي5

�سركة عمر بن �سالح 53�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعمر �سالح بابكر6
بابكر**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة الزكري للتجارة 54�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبد املح�سن الزكري7
وال�سناعة**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة �سدر للتجارة 57�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبد العزيز بن �سعود البليهد8
واملقاولت**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة هيف 43�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعلي بن هيف بن حممد القحطاين9
القحطاين**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة م�سر لتاأمينات 47م�سريع�سو جمل�س الإدارةاأ�سرف عبد الرازق على اجلندي10
احلياة** 

غري تنفيذي

�سركة م�سر لتاأمينات 50م�سريع�سو جمل�س الإدارة�سعيد �سعيد اأحمد بيومي11
احلياة**

 غري  تنفيذي

امل�سدر: ال�سركة
*مت تخ�سي�س 1000 �سهم من حمفظة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن بندر بن عبد العزيز كاأ�سهم �سمان لع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ حممد جنيب ن�سر.

** مت تخ�سي�س 1000 �سهم من اأ�سهم ال�سركات املمثلة ل�سمان ع�سوية ممثليها.
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ال�سركة  االأهلية للتاأمني التعاوين

الدور الأول

الريا�س- �س ب 939  الرمز الربيدي 11312 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف 96611472666+

فاك�س 966114771608+

www.alahlia.com.sa

 customercare@alahlia.com.sa :الربيد اللكرتونى

�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة

اأمين ح�سن عالم

�سارع عبدالرحمن بن �سقران، امللز

الدور الأول

الريا�س- �س ب 939 الرمز الربيدي 11312  

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف 96611472666+ 

فاك�س 966114771608+

www.alahlia.com.sa

 a.allam@alahlia.com.sa:الربيدالإلكرتوين

ممثل ال�سركة املفو�س االأول

�سامي عزت العلي

�سارع عبدالرحمن بن �سقران، امللز - الدور الأول

الريا�س- �س ب 939  الرمز الربيدي 11312  

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف 96611472666+

فاك�س 966114771608+

  S.ali@alahlia.com.sa :الربيد الإلكرتوين

ممثل ال�سركة املفو�س الثاين

حممد اأحمد لطفي م�سعود

�سارع عبدالرحمن بن �سقران، امللز - الدور الأول

الريا�س- �س ب 939  الرمز الربيدي 11312  

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف 96611472666+

فاك�س 966114771608+

 m.alotfi@alahlia.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنوك الرئي�سية لل�سركة

البنك االأهلي التجاري

طريق امللك عبد العزيز
�س.ب 3555، جدة 21481، 

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 3333 649 12 966+  

فاك�س:6437426  12 966+
www.alahli.com.sa :الربيد الإلكرتوين

contactus@alahli.com :املوقع اللكرتوين

م�سرف الراجحي

�سارع العليا العام
�س.ب:28 الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف:9922 462 11 966+    

فاك�س:4311 462 11 966+
alrajhibank.com.sa@ContactCenter1 :الربيد الإلكرتوين

www.alrajhibank.com.sa :املوقع اللكرتوين

 البنك ال�سعودي الفرن�سي
�سارع املعذر

�س.ب. 56006 الريا�س 11554 اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 2222 404 11 966+  
فاك�س: 2311 402 11 966+ 

communications@alfaransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين
www.alfarnsi.com.sa : املوقع اللكرتوين
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المستشارون

امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

�سركة ال�سعودي الهولندي املالية 

�سارع العليا
�س. ب: 1467 الريا�س11431

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4163133 11 966+   

فاك�س: 4163133 11 966+ حتويلة: 5308
info@shc.com.sa :الربيد الإلكرتوين
 www.shc.com.sa   :املوقع الإلكرتوين

املحا�سبان القانونيان لعام 2011م و 2012م

�سركة ديلويت اآند تو�س، بكر اأبو اخلري و�سركاهم

�س. ب. 213، الريا�س 11411،
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:8400 282 11 966+
فاك�س:2828428 11 966+

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

الب�سام حما�سبون قانونيون و ا�ست�ساريون 

عمارة املحي�سن ، الدور التا�سع
�س.ب: 2732 الريا�س 11461

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 2065333 11 966+
فاك�س: 2065444 11 966+

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

املحا�سبان القانونيان لعام 2009م و2010م

اإرني�ست و يونغ

�س.ب: 2732 الريا�س 11461
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2159847 11 966+
فاك�س: 2734730 11 966+

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

 �سركة ديلويت اآند تو�س، بكر اأبو اخلري و�سركاهم

�سارع الأمري تركي بن عبد اهلل اآل �سعود
ال�سليمانية - الريا�س

�س. ب. 213، الريا�س 11411،
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:8400 282 11 966+
فاك�س:2930880 11 966+

www.deloitte.com:املوقع الإلكرتوين
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امل�ست�سار القانوين للأكتتاب

مكتب امل�ست�سارون القانونيون

عبد العزيز بن ابراهيم العجالن و�سركاه بالتعاون مع بيكر اآند ماكينزي ليميتد 

�س ب 4288 الريا�س 11491 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5561 291 11 966+

فاك�س: 5571 291 11 966+

legaladvisors@bakermckenzie.com :الربيد الإلكرتوين

 www.bakermckenzie.com  :املوقع الإلكرتوين

م�ست�سار العناية املهنية املايل 

براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد

برج اململكة – الدور 21

�س. ب 13933 الريا�س 11414

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2110400 11 966+   

  فاك�س:2110401 11 966+

www.pwc.com/me:املوقع الإلكرتوين

اخلبري االإكتواري امل�ست�سار

�سركة نطاق للخدمات االكتوارية

بناية الأولى

1073 طريق امللك فهد ، مكتب 603

الريا�س- اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966-112079878+

فاك�س:966-112079878+ 

www.actuscope.com.sa :املوقع الإلكرتوين

امل�ست�سار االإعلين واالإعلمي

 

�سركة ال�سواف العاملية

مركز ال�سفوة التجاري، ال�سليمانية

�س ب 43307 الريا�س 11561، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2886632 11 966+

فاك�س: 2886631 11 966+

www.advert1.com :املوقع اللكرتوين

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

التابعة لها.
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الجهات المستلمة

البنك ال�سعودي الهولندي 
�سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س.ب: 1467، الريا�س 11432 ، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 0288 401 11 966+، فاك�س: 1104 403 11 966+ 

www.shb.com.sa

csc@saudihollandibank.com

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 3333 649 12 966+  ، فاك�س:6437426  12 966+

www.alahli.com.sa

contactus@alahli.com

بنك الريا�س
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 22622 الريا�س 11614 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3030 401 11 966+ ،  فاك�س:2618 404 11 966+

www.riyadhbank.com

customercare@riyadbank.com

 

بنك اجلزيرة
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 6277  جدة 21442 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8888 609 12 966+ ،  فاك�س: 6098881 12 966+

www.baj.com.sa

info@baj.com.sa

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب:833 الريا�س1142 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4770 477 11 966+ ،  فاك�س:9402 479 11 966+

www.samba.com.sa

CustomerCare@samba.com

البنك ال�سعودي الفرن�سي - �سارع املعذر
�س.ب. 56006 الريا�س 11554،  اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 9999 289 11 966+ ، فاك�س: 1352 404 11 966+ 

www.alfransi.com.sa

communications@alfaransi.com.sa

 البنك العربي الوطني - الإدارة العامة
 �س ب 56921 الريا�س 11564 ، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 11 966 +  ،  فاك�س: 7747 402 11 966 +
www.anb.com.sa

info@anb.com.sa
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ملخـص الطرح

ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين )“الأهلية” اأو “ال�سركة”(  هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية  مبوجب املر�سوم امللكي ال�سركة 
رقم م/60 وتاريخ 1427/9/18هـ )املوافق 2006/10/11م(  م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سجل جتاري رقم 

.1010238441

هو القيام وفقا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة ملخ�س اأن�سطة ال�سركة
العربية ال�سعودية مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة 
ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن 
تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو بوا�سطة �سركات 
توؤ�س�سها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى. ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه 
مع الهيئات التي تزاول اأعمال �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق غر�سها اأو اأن تدجمها فيها اأو 

ت�سرتيها، وتبا�سر ال�سركة جميع الأعمال املذكورة يف اأغرا�سها �سواء داخل اململكة اأو خارجها.

ل يوجد بال�سركة ال م�ساهم واحد كبري و هي �سركة م�سر لتامينات احلياة )�سركة عامة( املتواجدة يف جمهورية م�سر امل�ساهمون الكبار
العربية ومتلك 1.800.000 �سهم اأي ما يعادل 18% من اأ�سهم ال�سركة قبل الإكتتاب.

زيادة راأ�س املال عن طريق ا�سدار اأ�سهم جديدة.طبيعة الطرح

** ريال �سعودي لل�سهم الواحد، وميثل قيمة الكتتاب يف ال�سهم اجلديد.�سعر الطرح

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

)**( ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

10 ريالت �سعودية لل�سهمالقيمة االإ�سمية

10.000.000 �سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.عدد االأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل االكتتاب

100 مليون ريال �سعودي.راأ�س مال ال�سركة قبل الطرح

جمموع اال�سهم اجلديدة املطروحة 
للكتتاب

**   �سهم عادي. 

 ** �سهم عادي.اإجمايل عدد االأ�سهم بعد االإكتتاب

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

220.000.000 ريال �سعودي.اإجمايل ح�سيلة االإ�سدار

10.000.000 ريال �سعودي.تكاليف الطرح

اإجمايل ح�سيلة االإ�سدار 
بعد خ�سم تكاليف الطرح

210.000.000 ريال �سعودي.

**   �سهم عادي.عدد االأ�سهم املتعهد بتغطيتها

220.000.000 ريال �سعودي.اإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

تقدر اإجمايل متح�سالت الكتتاب بحوايل )220.000.000( مائتان وع�سرون مليون ريال �سعودي، يخ�سم منها اإجمايل ا�ستخدام متح�سلت االكتتاب
م�ساريف الكتتاب البالغة  )10.000.000(  ريال �سعودي والتي ت�سمل اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين 
وامل�ساريف  والتوزيع  والطبع  الت�سويق  وم�ساريف  امل�ستلمة  اجلهات  وم�ساريف  للتقارير  املعدين  واملحا�سبني  لالكتتاب 
لأعمال  امل�ستقبلية  التو�سعات  لتمويل  الكتتاب  متح�سالت  �سايف  ال�سركة  ت�ستخدم  �سوف  بالكتتاب.  املتعلقة  الأخرى 
ال�سركة مع املحافظة على هام�س املالءة املطلوب واحلد الأدنى من راأ�س مال ال�سركة وفقًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية 
لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي متح�سالت نا�سئة عن الإكتتاب )ف�ساًل راجع 

ق�سم »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب »(
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نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �ست�سوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�س مال ال�سركة بح�سب تاريخ االأحقية
تو�سية جمل�س الإدارة، وذلك بتاريخ **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(. 

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

حقوق االأولوية
هي اأوراق مالية  قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف راأ�س 
العادية.  العامة غري  انعقاد اجلمعية  يوم  نهاية  ال�سركة  املقيدين يف �سجالت  امل�ساهمني  املال، وهو حق مكت�سب جلميع 
ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد 
اجلمعية خالل يومني. و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية. وحينئذ 

�سيتم اإ�سعار امل�ساهمني املقيدين وباإيداع احلقوق يف حمافظهم.

هي الأ�سهم املطروحة لكتتاب امل�ساهمني املقيدين، والناجتة من زيادة راأ�س مال ال�سركة امل�سدرة.االأ�سهم اجلديدة

اجلديدة معامل احقية االكتتاب  الأ�سهم  عدد  ق�سمة  ناجت  الن�سبة هي  تلك  اأن  العلم  مع  املقيدين  للم�ساهمني  قائم مملوك  �سهم  لكل  ** حق 
امل�سدرة على عدد الأ�سهم احلالية لل�سركة.

** حق. عدد حقوق االأولوية امل�سدرة 

***** مرحلة االكتتاب االأولى  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  **/**/*****م(،  )املوافق  **/**/****هـ   ***** يوم  تبداأ 
للم�ساهمني  فقط  خاللها  ويتاح  الأولى«(،  الكتتاب  )»مرحلة  **/**/****م(  )املوافق  **/**/****هـ 
املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها 
يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة  امل�ستحقة مبوجب 
عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق 

الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية. 

***** فرتة تداول حقوق االأولوية  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  **/**/*****م(،  )املوافق  **/**/****هـ   ***** يوم  بداأ 
حقوق  تداول  خاللها  واجلمهور  املقيدين  للم�ساهمني  وميكن  **/**/****م(،  )املوافق  **/**/****هـ 

الأولوية. 

***** مرحلة االكتتاب الثانية يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  **/**/*****م(،  )املوافق  **/**/****هـ   ***** يوم  تبداأ 
من  كانوا  �سواًء  الأولوية  حقوق  حملة  جلميع  خاللها  وي�سمح  **/**/****م(،  )املوافق  **/**/****هـ 
امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لل�سركة. ول 

ميكن تداول حقوق الأولوية يف مرحلة الكتتاب الثانية. 

فروع طريقة االكتتاب لدى  املتوفرة  الطلبات  مناذج  تعبئة  اجلديدة  الأ�سهم  يف  الكتتاب  يف  الراغبني  امل�ستحقني  ال�سخا�س  على  يتعني 
النرتنت  عرب  الكتتاب  ميكن  كما  الكتتاب.  فرتة  خالل  اجلهات  هذه  من  اأي  لدى  ت�سليمها  ثم  ومن  امل�ستلمة  اجلهات 
ب�سرطني  وذلك  للمكتتبني،  اخلدمات  هذه  كل  اأو  اإحدى  تتيح  التي  امل�ستلمة  اجلهات  لدى  الآيل  ال�سراف  اأو  الهاتف  اأو 
اأ�سا�سيني: )1( يكون للمكتتب “ال�سخ�س امل�ستحق”ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة الذي يقدم هذه اخلدمات )2( اأن ل تكون 
قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب “ال�سخ�س امل�ستحق” )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد 

عائلته(منذ اكتتابه يف طرٍح جرى حديثًا مامل تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.

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

طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار لهم بـ«املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية«( الذين �سوف الطرح املتبقي 
يتم دعوتهم من قبل مدير الإكتتاب بعد الت�ساور مع ال�سركة على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء 
الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم ****** **/**/****هـ 
)املوافق  **/**/****هـ  بتاريخ  التايل  اليوم  من  �سباحًا   10:00 ال�ساعة  وحتى  **/**/****م(  )املوافق 
**/**/****م(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س العلى ثم الأقل فالأقل 
على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، 

ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

جميع حملة حقوق الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.اال�سخا�س امل�ستحقون 
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تقوم »تداول« بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية ال�سركة اإدراج وتداول حقوق اأولوية االكتتاب 
)يكون م�ستقاًل عن رمز �سهم ال�سركة على �سا�سة التداول(. وميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة اكتتاب وتداول حقوق 

الأولوية اخليارات التالية:

1-الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الحقية وممار�سة الكتتاب فيها. 

2- بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها من خالل ال�سوق. 

3- �سراء حقوق اإ�سافية من خالل ال�سوق. 

4-عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سواء ببيعها اأو ممار�سة حق الكتتاب فيها، ويف هذه احلالة �سيتم طرح 
الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

كما يجوز للجمهور خالل فرتة التداول �سراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق وممار�سة الكتتاب فيها اذا مت الحتفاظ بها 
اإلى نهاية فرتة الكتتاب الأولى، فقط خالل فرتة الكتتاب الثانية. و�سيعمد نظام “تداول” اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية 
لل�سركة على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وعلى ذلك، �سيتوقف تداول حقوق الأولوية مع انتهاء 

فرتة تداول حقوق الأولوية. 

تعك�س قيمة احلق الإر�سادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح. قيمة احلق االإر�سادية 

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

الإر�سادية للحق عند اإدخال الأوامر. 

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

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

لال�سخا�س امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:

1. يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف 
حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد 
من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة 
الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية. 

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

ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سوف يتم طرح الأ�سهم 
املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

ي�سمل ذلك عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد.اجلمهور 

�سيتم تخ�سي�س ال�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. )اأما بالن�سبة مل�ستحقي تخ�سي�س اأ�سهم 
و�سوف  املتبقي(.  الطرح  فرتة  خالل  الإ�ستثمارية  املوؤ�س�سات  على  وطرحها  الأ�سهم  ك�سور  جمع  ف�سيتم  الأ�سهم،  ك�سور 
الأ�سهم  وك�سور  املتبقية  الأ�سهم  بيع  متح�سالت  باقي  وتوزع  لل�سركة،  املتبقية  الأ�سهم  طرح  �سعر  اإجمايل  ت�سديد  يتم 
)املوافق  **/**/****هـ  اأق�ساه  موعد  يف  ي�ستحقه  ما  ح�سب  كاًل  م�ستحقيها  على  الطرح(  �سعر  يتعدى  )مبا 

**/**/****م(. )راجع ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

�سيتم دفع مبالغ تعوي�س نقدي لال�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب كليًا اأو جزئيًا بال�سهم اجلديدة دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت(
ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف موعد اأق�ساه يوم ******* ********هـ )املوافق **********م(  )راجع 
ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(. علمًا باأن مبالغ التعوي�ض متثل باقي متح�شالت بيع االأ�شهم املتبقية وك�شور االأ�شهم 

)مبا يتعدى �سعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي. 

�ست�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�سيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ ابتداء الكتتاب  ولل�سنوات املالية التي االأحقية يف االأرباح
تليها )لالإطالع على �سرح �سيا�سة اأرباح الأ�سهم يف ال�سركة،  ف�ساًل راجع ق�سم »�سيا�سة اأرباح الأ�سهم«(.

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم  ومينح كل �سهم مالكه احلق يف �سوت واحد. ويحق لكل م�ساهم ميتلك 20 �سهمًا على حقوق الت�سويت 
اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ميكن لل�سركة  الأقل احل�سور والت�سويت يف اجتماع اجلمعية العامة ول يعطى اأي م�ساهم 

اإ�سدار اأ�سهم تف�سيلية مبوجب نظامها الأ�سا�سي.
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املطروحة تداول االأ�سهم  الأ�سهم  بت�سجيل  املتعلقة  الإجراءات  كافة  ا�ستكمال  عند  تداول  نظام  على  اجلديدة  الأ�سهم  تداول  يبداأ 
وتخ�سي�سها وادراجها. 

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

املطروحة لالكتتاب )ف�ساًل راجع ق�سم »عوامل املخاطرة« للمزيد من املعلومات(.

من املتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم حقوق الأولوية يف »تداول« بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم وا�ستكمال تداول االأ�سهم
كافة الإجراءات النظامية ذات ال�سلة.

املالية االأ�سهم التي �سبق للم�سدر اإدراجها ال�سوق  2007/10/6م يف  املوافق  1428/10/24هـ  بتاريخ  �سهم   ع�سرة ماليني   10.000.000 ال�سركة  اأدرجت 
ال�سعودية )تداول(، حيث اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ 60% من راأ�سمال ال�سركة و مت طرح 40% من راأ�سمال ال�سركة 

لالكتتاب العام من قبل.

مت اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول يف 06 اأكتوبر 2007م وعليه فاإن فرتة حظر الت�سرف يف الأ�سهم قد اإنق�ست منذ عدة القيود على االأ�سهم
�سنوات ومل يعد هنالك اأي قيود على اأ�سهم ال�سركة.

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

تواريخ مهمة للمكتتبين

تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين

اجلدول: تواريخ مهمة للأ�سخا�س امل�ستحقني

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ االأحقية 
وامل�ساهمني امل�ستحقني

يوم *** **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(

من تاريخ يوم **/**/****هـ )املوافق **/**/****م( الى تاريخ يوم تاريخ مرحلة االكتتاب االأولى وتداول حقوق االأولوية
**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(

من تاريخ يوم **/**/****هـ )املوافق **/**/****م( الى تاريخ يوم تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية
**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(

تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات 
االكتتاب

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(

من تاريخ يوم **/**/****هـ )املوافق **/**/****م( الى تاريخ يوم تاريخ فرتة الطرح املتبقي
**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(االإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( للأ�سخا�س امل�ستحقني 
الذين مل ي�ساركوا يف االكتتاب وم�ستحقي ك�سور االأ�سهم

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(

بعد النتهاء من كافة الإجراءات ال�سرورية �سوف يتم العالن عن التواريخ يف ال�سحف املحلية وعلى توقع بدء تداول االأ�سهم املطروحة للكتتاب
موقع تداول.

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



١٠ ١٠
١٠١٠

م

 تواريخ االعالنات المهمة 

اجلدول: تواريخ االعلنات مهمة 

تاريخ االعلناملعلناالعلن

يوم *** **/**/****هـ )املوافق ال�سركةاعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الحقية(
**/**/****م(

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

زيادة راأ�س مال ال�سركة 

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(ال�سركة

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

 الر�سادية

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(تداول

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(ال�سركةاإعالن حتديد فرتات الكتتاب يف ال�سهم اجلديدة و فرتة تداول احلقوق

اعالن تذكريي عن بدء مرحلة الكتتاب الأولى 

و عن فرتة تداول حقوق الأولوية

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(ال�سركة

اعالن تذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنوية باأهمية

 بيع احلقوق ملن ليرغب بالكتتاب

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(تداول

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(ال�سركةاعالن بدء مرحلة الكتتاب الثانية

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(ال�سركةاعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب للمرحلة الثانية

العالن عن:

 نتائج الكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية	•

 تفا�سيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب فيها، 	•

اإن وجدت، وبدء فرتة الطرح املتبقى

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(ال�سركة

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي و الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(تداولاإعالن باإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية على ال�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف تطرح اأية 
اأ�سهم متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني غري امل�ساركني على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. يتعني على 
ال�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه 
اجلهات خالل فرتة الكتتاب. كما ميكن الكتتاب عرب النرتنت اأو الهاتف اأو ال�سراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، 
وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني: )1( يكون للمكتتب “ال�سخ�س امل�ستحق”ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة الذي يقدم هذه اخلدمات )2( اأن ل تكون قد طراأت اأي تغيريات 
على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب “ال�سخ�س امل�ستحق” )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته(منذ اكتتابه يف طرٍح جرى حديثًا مامل تكن هذه التعديالت 

قد بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.

يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�سرة.  ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على كافة 
الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب الكتتاب واأن يقوم بتعبئتها. وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأية طلبات اكتتاب ب�سورة جزئية اأو كلية، يف حالة عدم 
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ا�شتيفاء اأي من �شروط االكتتاب.  وال ي�شمح بتعديل طلب االكتتاب اأو �شحبه بعد ت�شليمه. وعالوة على ذلك ، ي�شكل طلب االكتتاب ، بعد تقدميه،  اتفاقًا ملزمًا بني 
املكتتب وال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب”(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

 ماهو معامل االحقية؟

كن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�ستحقة له مقابل ال�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على  هو املعامل الذي ميمُ
�سبيل املثال، اإذا كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة  1.000 �سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�س مالها عن طريق طرح 200 �سهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�سهمها اإلى 

1.200 �سهم، يكون معامل الحقية حينئذ 1 اإلى 5 )�سهم واحد لكل خم�س اأ�سهم(.

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

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

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�سعر الفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح، على �سبيل املثال: اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم 
ال�سابق 35 ريالمُ و�سعر الطرح 10 ريالت يكون �سعر الإفتتاح حلقوق الأولوية 35 ناق�س10 ي�ساوي بذلك خم�سًا وع�سرون رياًل.

هل يستطيع المساهمين المقيدين اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

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

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذة( وخالل 
فرتتي الكتتاب فقط.
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هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟

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

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

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

اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

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

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

لميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

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

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

ن�سرة  التي حتددها  املعايري  الإكتتاب بح�سب  الذي ينظمه مدير  املتبقي  بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح  اأو  الناجتة عن عدم ممار�سة  املتبقية  الأ�سهم  تطرح 
الإ�سدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

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

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

الإ�سدار.

نبذة عن الشركة

تاأ�س�ست ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين يف عام 2007م ك�سركة �سعودية م�ساهمة عامة براأ�سمال قدره 100 مليون ريال �سعودي، مبوجب ال�سجل التجاري رقم 
1010238441 وتعمل وفقًا ملبداأ التاأمني التعاوين، وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني باململكة.      

يقع مقر ال�سركة الرئي�سي يف مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية، و تزاول ال�سركة اأنواعًا خمتلفة من ن�ساطات التاأمني بناءًا على مبادئ التاأمني التعاوين 
وحتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي »موؤ�س�سة النقد«، والتي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سئولة عن التطبيق وال�سراف على نظام مراقبة �سركات التاأمني 
التعاوين ولوائحه التنفيذية. وت�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تقوم بها ال�سركة التاأمني على احلريق واملمتلكات وتاأمني احلوادث وتاأمني امل�سوؤولية و تاأمني 

ال�سيارات والتاأمني البحري و التاأمني الطبي اجلماعي.

رسالة الشركة:

الإلتزام بتقدمي خدمات وحلول تاأمينية عالية امل�ستوى، وحمفظة منتجات تاأمينية متوازنة تلبي متطلبات ال�سوق، واإحتياجات وتوقعات العمالء، من خالل اأحدث 
نظم التكنولوجيا املتطورة، وفريق على م�ستوى عال من اخلربات وموؤهل لإدارة خدمات العمالء. 

إستراتجية الشركة

ترتكز ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة الأهلية على اأربعة مرتكزات ت�سكل القاعدة التي تنطلق منها ال�سركة لتحقيق اأهدافها الإ�سرتاجتية وتتمثل هذه املرتكزات يف 
حتقيق ر�ساء العمالء وتعزيز فعالية الت�سغيل وتطوير اجلهاز العامل وتعزيز النواحي املالية.

تهدف �سيا�سة ال�سركة لإر�ساء كافة العمالء مبختلف �سرائحهم وتقدمي منتجاتها وخدماتها باأعلى م�ستويات اجلودة واأن�سب فئات الأ�سعار كما مت التعامل مع 
املطالبات بالكيفية التي تلبي تطلعات العمالء وذلك بتبني اأف�سل الأنظمة لإدارة عمليات التعوي�س عن املطالبات. تهدف ال�سركة من خالل تقدمي خدماتها باأعلى 

م�ستويات اجلودة اإلى ك�سب ولء العمالء والحتفاظ باأكرب قدر منهم. 

تهدف ال�سركة اإلى حتقيق اأعلى م�ستويات الفعالية يف جممل العمليات الت�سغيلية عن طريق التاأكد من دقة املعلومات و�سالمة اإجراء الت�سويات مع ال�ستعانة يف 
ذلك بنظم تقنية املعلومات وطرق امل�ساندة الوظيفية الأخرى.

توفر ال�سركة فر�سًا مت�ساوية لكافة موظفيها من اأجل اإطالق قدراتهم الكامنة وت�سخريها فيما يحقق اأهداف ال�سركة كما اإنها �ستقوم بتطوير اأكادميية الأهلية 
ل�سمان توفري اأف�سل م�ستويات التدريب ملوظفيها لتطوير قدراتهم الفنية ومهاراتهم الفردية. تتبنى ال�سركة وتقوم بتنفيذ خطة وا�سحة ومتكاملة لل�سعودة. 

ت�شعى ال�شركة اإلى حتقيق م�شتوى عال من الربحية با�شتخدام اأف�شل الطرق الكتتاب اأق�شاط التاأمني واإدارة املطالبات. ت�شعى ال�شركة لتحقيق زيادة كبرية يف 
اإجمايل اأق�شاط التاأمني خالل ال�شنوات اخلم�ض القادمة. كما ت�شعى لتحقيق عوائد جمزية على ا�شتثمارات م�شاهميها عن طريق االإدارة املحكمة ملوارد ال�شركة 

الداخلية واخلارجية وخف�س امل�سروفات والتكاليف.

ملخص األنشطة التأمينية 

لدى ال�سركة 26 منتجًا تاأمينيًا قدمتها ملوؤ�س�سة النقد ومتت املوافقة عليها جميعًا.

تقدم ال�شركة خمتلف اأنواع التغطية التاأمينية لعمالئها وفقا ل�شروط عامة منوذجية. وال يجوز لل�شركة اأن تقدم منتجاتها اإال بعد احل�شول على موافقة من موؤ�ش�شة 
النقد العربي ال�سعودي لكل منتج، علما باأن ال�سركة قد ح�سلت حتى الآن على موافقات موؤقتة فقط من املوؤ�س�سة. وتن�س كل وثيقة  على وجوب قيام ال�سركة بتوزيع 
10% من الفائ�ض ال�شنوي ال�شايف النا�شئ عن عمليات التاأمني، اإن وجد، على اأ�شحاب وثائق التاأمني، اإما على �شكل اأموال مبا�شرة اأو من خالل التقليل من اأق�شاط 

)م�شاهمات( ال�شنة القادمة. وتختلف اال�شتثناءات وال�شروط ومبالغ امل�شاهمات وعمليات االإلغاء مبوجب كل وثيقة  تبعا للمنتج الذي تتم تغطيته.

وتقدم ال�سركة املنتجات التالية لعمالئها:

وثيقة التاأمني ال�سامل للممتلكات. 1
وثيقة  التاأمني على املنزل. 2
وثيقة التاأمني �سد احلرائق والأخطار املختلفة . 3
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وثيقة توقف الأعمال. 4
وثيقة ال�سحن البحري )عقد مفتوح(. 5
وثيقة ال�سحن البحري )�سحنة واحدة(. 6
وثيقة النقل الربي. 7
وثيقة تاأمني الب�سائع يف الطريق . 8
وثيقة التاأمني ال�سامل للمقاولت. 9

وثيقة التاأمني على الآلت. 10
وثيقة تاأمني تلف املخزون املودع يف املخازن الباردة . 11
وثيقة التاأمني على املعدات اللكرتونية. 12
وثيقة التاأمني ال�سامل لالأعمال الإن�سائية . 13
وثيقة التاأمني على امل�سنع والآلت . 14
وثيقة التاأمني الطبي اجلماعي. 15
وثيقة التاأمني ال�سامل  على ال�سيارات )خا�س / جتاري(  . 16
وثيقة التاأمني الإلزامي على ال�سيارات )خا�س / جتاري( - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي امل�سوؤولية على ال�سيارات جتاه الغري. 17
وثيقة التاأمني �سد اخلطاأ الطبي . 18
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نظرة على السوق

نظرة عامة على اإلقتصاد السعودي

حافظ القت�ساد ال�سعودي على متانته يف ال�سنوات الأخرية، مدفوعًا بالإنفاق احلكومي والإنفاق الفردي وال�ستثمارات. 

وقد �سجل الإنفاق احلكومي منوًا �سريعًا من 285.2 مليار ريال �سعودي يف عام 2004 اإلى 853 مليار ريال �سعودي يف عام 2012.

وبلغ عدد املن�سمني حتت برنامج حافز، وهو الربنامج الذي مينح كل منت�سب 2.000 ريال �سعودي �سهريًا ملدة عام واحد، حوايل 1.700.000 �سخ�س، اأي ما 
ي�سكل 17% من القوة العاملة.

وقد رفعت اململكة اإنتاج النفط يف عام 2012 لتعوي�س النق�س الناجم يف اإنتاج النفط الإيراين ولتلبية الطلب املتزايد بالأخ�س من الدول خارج منظمة اأوبك. 
ونتيجًة لذلك �سجل قطاع النفط منوًا مبعدل 5.5%، بينما �سجل القطاع احلكومي منوًا بلغ 6.2%، و النمو القت�سادي غري النفطي 7.2% وبلغ منو القطاعات 

غري النفطية %7.5.

وبلغ معدل منو اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي 6.8% على اأ�سا�س �سنوي. اأما اإجمايل الناجت املحلي الإ�سمي فقد بلغ 2.7 ترليون ريال �سعودي بالأ�سعار احلالية، 
اأي مبعدل منو بلغ 8.6% مقارنًة بعام 2011. وقد احت�سب الدين العام بانخفا�س بلغ 98.8 مليار ريال �سعودي. بالإ�سافة اإلى ذلك، مت تقدير معدل الت�سخم بـ 

4.5%، مقارنًة بـ 4.9% يف عام 2011. ويعود هذا النخفا�س اإلى النخفا�س يف اأ�سعار املاأكولت والإيجارات.

 كما ت�سجع احلكومة ال�سعودية التو�سع يف القطاع اخلا�س من اأجل التنوع القت�سادي واإيجاد فر�س وظيفية اإ�سافية للمواطنني ال�سعوديني. ترتكز جهود التنوع 
القت�سادي يف قطاعات توليد الطاقة والت�سالت واكت�ساف الغاز الطبيعي والبرتوكيماويات. يف عام 2011م قامت احلكومة بالك�سف عن �سل�سلة من برامج 
يتم  املتبقي لحقًا.  املبلغ  العام مع توايل ال�سرف من  ال�ستثمارات اجلديدة بقيمة تتجاوز 412 مليار ريال وقد مت ر�سد مبلغ 116 مليار منها لالإنفاق خالل 
ت�سريف القدر الأكرب من هذه املخ�س�سات املالية يف تاأ�سي�س عدد من م�ساريع البنية التحتية خ�سو�سًا تلك التي تهدف اإلى دعم النقل والإمدادات. لقد مت توجيه 
اإ�سكان اقت�سادي منخف�س التكلفة اإ�سافة اإلى حت�سني اخلدمات العالجية والتعليمية وتو�سيع القاعدة  خم�س�سات مالية اإ�سافية لتمويل م�ساريع تعنى بتوفري 

القت�سادية وتقوية البنية الأ�سا�سية للخدمات يف اململكة العربية ال�سعودية.

الإنفاق املعلن 690 مليار ريال مقارنة مببلغ 804 مليار يف عام 2011م  بلغ حجم  التو�سعي يف عام 2012 م حيث  ال�سعودية على توجهها  العربية  اأبقت اململكة 
وقد كانت النفقات املعلنة من قبل احلكومة لعام 2011م 580 مليار ريال ولكنها جتاوزت املبلغ بـ 224 مليار ريال �سعودي. وعليه فاإن موازنة النفقات املعلنة تعد 

الأ�سخم بزيادة تبلغ حوايل 19% من املوازنة ال�سابقة املعلنة.
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خ�س�ست امليزانية مبلغ 265 مليار ريال لتمويل م�ساريع جديدة واأخرى حتت التنفيذ )نفقات( وهذا يعني اأن املبلغ املتبقي والبالغ قدره 425 مليار ريال قد مت 
تخ�سي�سه للنفقات اجلارية وهي متثل 62% من امليزانية. ارتفعت ن�سبة بند امل�سروفات املخ�س�سة لعام 2012م مبقدار 15% اأي ما يعادل 54.5 مليار ريال من 

امليزانية ال�سابقة. من املتوقع اأن ي�ستفيد قطاع الإن�ساءات من الأعداد املتزايدة من هذه امل�ساريع الكبرية.

ب�سفتها املنتج الرئي�سي للنفط يف منظمة الدول امل�سدرة للنفط )OPEC(، ميكن للمملكة العربية ال�سعودية ال�ستفادة من الطلب العاملي على النفط. ويف هذا 
ال�سياق من املزمع اأن تعمل خطط اململكة الرامية اإلى رفع طاقة اإنتاج وتكرير النفط على تعزيز النمو القت�سادي.

نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال افريقيا

�سناعة التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ما زالت يف مراحلها الوليدة مقارنة مع غريها من اقت�سادات العامل الأكرث تقدما. والدليل على ذلك 
مع  باملقارنة  التاأمني  لقطاع  الت�سريعية  الإنظمة  كبري�سعف  حد  واإلى  املنخف�سة،  الر�سملة  ومعدلت  املنخف�سة،  الكثافة  ومعدلت  املنخف�سة  النت�سار  معدلت 

اقت�سادات العامل الأكرث تقدما.

خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية منا قطاع التاأمني يف املنطقة منوا قويا. على الرغم من اإزدياد معدلت النمو ب�سورة ملحوظة اإل اأن قطاع التاأمني باملنطقة ل يزال 
يحتاج املزيد من الوقت للو�سول اإلى مرحلة الن�سج التام. نتوقع انفتاح اقت�ساديات الدول يف املنطقة و�سعي حكومات دول املنطقة لتطوير النظمة الت�سريعية و 

زيادة ال�ستثمارات �سيوؤثر تاأثريًا ايجابيًا على قطاع  التاأمني و ي�سمن ا�سمرتارية النمو يف ال�سنوات القادمة.

تنق�سم قطاعات التاأمني يف املنطقة وباخل�سو�س ال�سرق الأو�سط اإلى فئتني. الفئة الأول تتميز بعدد قليل من ال�سركات التي حتتكر القطاع حتت اطار تنظيمي 
�سابق و تعترب هذه ال�سركات كبرية باملقايي�س املحلية و متو�سطة باملقايي�س العاملية.  الفئة الثانية تتميز بعدد كبري من ال�سركات مقارنًة بحجم الفر�س يف القطاع 
وتعترب هذه ال�سركات �سغرية باملقايي�س العاملية. بال�سافة اإلى ذلك ترتكز اأعمال ال�سركات يف هذه الفئة يف التاأمني العام فقط وبع�سها يقدم منتجات التاأمني 
التكافلي ولكن متثل جزء قليل من اإجمايل ربحياتها.واأي�سًا ال�سركات يف هذه الفئة تتمتع بعالقة وطيدة اإما ببنوك اأو �سركات جتارية كبرية مما ي�ساعدها على 

ا�ستحواذ ح�سة يف ال�سوق.

قطاع التاأمني ال�سعودي يف �سدد املراحل الأخرية للتحول من فئة القطاع الأولى اإلى فئة القطاع الثانية حيث زادت عدد ال�سركات وتنوعت اخليارات امام امل�ستهلك 
وال�شركات.هذا التطور يف القطاع اأدى اإلى منو جمموع االأق�شاط التاأمينية  ب�شكل مطرد وتغري كبري.

نواحي القوة والمميزات التنافسية

 ا�سم عريق و معروف يف املنطقة �
 فريق عمل اإداري عايل التاأهيل �
 امتداد اقليمي �

هيكلة رأس المال

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي مق�سمه اإلى )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم، بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت 
�سعودية لل�سهم الواحد )»الأ�سهم«(. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة يف ما جمموعه )6.000.000( �ستة ماليني �سهم متثل )60%( �ستون يف املائة من 
اأربعة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة  اأكتتب اجلمهور يف عدد )4.000.000(  اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، ودفعوا قيمتها بالكامل. بينما 
ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها اأربعون مليون )40.000.000( ريال �سعودي متثل 40% من راأ�س مال ال�سركة مت طرحها لالكتتاب العام يف 

05/19/ 2007م ومل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

المساهمون الكبار كما في 30 يونيو 2013م:

القيمة  )بالريال  ال�سعودي(عدد االأ�سهم ن�سبة امللكيةاال�سم

181.800.00018.000.000%�سركة م�سر لتاأمينات احلياة

امل�سدر: ال�سركة

ملخص األداء المالي ومؤشرات األداء كما في 31 ديسمبر 2013

ان ملخ�س القوائم املالية ادناه مبنية على القوائم املالية الغري املراجعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 و القوائم املالية املراجعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2012 والقوائم املالية املراجعة لل�سنة املنتهية  يف 31 دي�سمرب 2011 والقوائم املالية املراجعة لل�سنة املنتهية يف31 دي�سمرب 2010 مبا يف ذلك الإي�ساحات املرفقة 

بها.
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قائمة املركز املايل 
)اآالف الرياالت ال�سعودية(

لل�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2010

لل�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2011

لل�سنة  املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2012

لل�سنة  املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2013 )غري 

مراجعة(

250.861253.695212.859227.703اإجمايل موجودات عمليات التاأمني

64.09551.39954.71559.903اإجمايل موجودات عمليات امل�ساهمني

314.956305.094267.574287.606اإجمايل املوجودات

250.861253.695212.859227.703اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

25.66718.73810.22833.869اإجمايل مطلوبات امل�ساهمني

38.42832.66044.48726.033اإجمايل حقوق امل�ساهمني

64.09551.39954.71559.903اإجمايل حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق 
امل�ساهمني ومطلوبات امل�ساهمني

314.956305.094267.574287.606

لل�سنة املنتهية يف 31 نتائج العمليات  )اآالف الرياالت ال�سعودية(
دي�سمرب 2010

لل�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2011

لل�سنة  املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2012

لل�سنة  املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2013 )غري 

مراجعة(

260.647257.738235.636219.469اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

120.712198.843171.531156.651اإجمايل املطالبات وامل�ساريف

)14.986(13.654 )4.855( )11.283( الفائ�س )العجز( من عمليات التاأمني

الفائ�س )العجز( املحول الى قائمة عمليات امل�ساهمني 
ال�ساملة

)11.283( )4.855(13.654)14.986( 

قائمة عمليات امل�ساهمني

)14.986(13.654)4.855()11.283(العجز املحول من نتائج عمليات التاأمني

)3.177()295()355()389(م�ساريف عمومية و ادارية

)17.874(13.497)5.091()11.393(�سايف الربح )اخل�سارة( ال�سنة

)1.79(1.35 )0.51( )1.13(ربح )خ�سارة( ال�سهم لل�سنة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني

)9.553()20.768(94.80729.180�سايف النقدية من الأن�سطة الت�سغيلية

)3.841()3.016()572()1.423(�سايف النقدية من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة الإ�ستثمارية

----�سايف النقدية من الأن�سطة التمويلية

96.524125.132101.34887.952النقدية و�سبة النقدية يف نهاية ال�سنة

التدفقات النقدية للم�ساهمني

106309)3.275()14.190(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة الت�سغيلية
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لل�سنة املنتهية يف 31 نتائج العمليات  )اآالف الرياالت ال�سعودية(
دي�سمرب 2010

لل�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2011

لل�سنة  املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2012

لل�سنة  املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2013 )غري 

مراجعة(

--53.387-�سايف النقدية من الأن�سطة الإ�ستثمارية

--)9.496()866(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الأن�سطة التمويلية

71541.33141.43841.746النقدية و�سبة النقدية يف نهاية ال�سنة

ملخص عوامل المخاطرة:

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

خماطر متعلقة بعمليات ال�سركة . 27
خماطر ذات �سلة بال�سوق والبيئة الت�سريعية. 28
خماطر متعلقة بالأ�سهم. 29
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المصطلحات والمختصرات. 1

التعريفامل�سطلح

ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين، �سركة م�ساهمة �سعودية الأهلية اأو ال�سركة

م�ست�سارو ال�سركة املو�سحة اأ�سمائهم على ال�سفحتني )و ، ز(امل�ست�سارون 

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

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

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

جمل�س اإدارة ال�سركة املجل�س اأو جمل�س الإدارة

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

معدل النمو ال�سنوي املجمعمعدل النمو ال�سنوي املركب 

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

نظام ال�سركات املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 22 ربيع الأول نظام ال�سركات
1385هـ وما طراأ عليه من تعديالت

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

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

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

كبار امل�شاهمون الذين اأ�ش�شوا ال�شركة وتظهر اأ�شماوؤهم على �شفحة )ط(امل�ساهمون املوؤ�س�سون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيجمل�س التعاون اخلليجي

الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعوديةالناجت املحلي

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركةاجلمعية العامة

حكومة اململكة العربية ال�سعوديةاحلكومة

نظام التاأمني اأو نظام مراقبة �سركات 
التاأمني التعاوين

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م

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

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة بالأمر الوزاري رقم 561/1 وتاريخ 1425/3/1هـ الالئحة التنفيذية 
املوافق 2004/4/20م ال�سادر عن معايل وزير املالية

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم لئحة حوكمة ال�سركات 
1/212/2006 وتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 2006/11/13م وتعديالتها

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

�سركة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني من املوؤمن له وتتولى التعوي�س عن الأخطار التي يتعر�س لها املوؤمن له ب�سكل مبا�سراملوؤِمـن
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التعريفامل�سطلح

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة 

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى املادة 6 من نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم قواعد الت�سجيل والإدراج
امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م وتعديالتها

�سركة ال�سعودي الهولندي املاليةمدير الكتتاب

اإدارة ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين الإدارة

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

** ريال �سعودي لكل �سهم �سعر الكتتاب

**  �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركةاأ�سهم مطروحة لالكتتاب

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

�سيبداأ الكتتاب يف يوم ** **/**/*****هـ )املوافق **/**/****م( و ي�ستمر لفرتة 10 اأيام تقوميية �ساملة مرحلة الكتتاب الأولى
اأخر يوم لإغالق الكتتاب و هو يوم ** **/**/*****هـ )املوافق **/**/****م(.

�ستبداأ فرتة تداول احلقوق تزامنًا مع فرتة الكتتاب الأولى يف يوم ** **/**/*****هـ )املوافق فرتة تداول حقوق الأولوية
**/**/****م( و ت�ستمر لفرتة 8 اأيام عمل �ساملة اأخر يوم لإغالق الكتتاب و هو يوم ** **/**/*****هـ 

)املوافق **/**/****م(.

�سيبداأ الكتتاب يف يوم ** **/**/*****هـ )املوافق **/**/****م( و ي�ستمر لفرتة 3 اأيام عمل �ساملة اأخر مرحلة الكتتاب الثانية
يوم لإغالق الكتتاب و هو يوم ** **/**/*****هـ )املوافق **/**/****م(.

يف حال وجود اأ�سهم متبقية مل يكتتب فيها، �سيبداأ الكتتاب يف هذه الأ�سهم يف يوم ** **/**/*****هـ فرتة الطرح املتبقي
)املوافق **/**/****م( من ال�ساعة 10:00 �سباحًا و حتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ  ** 

**/**/*****هـ )املوافق **/**/****م(.

طرح اأية اأ�سهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقون على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل طرحها يف الطرح املتبقي
فرتة الطرح املتبقي

ي�سمل كاًل من امل�ساهمون املقيدون و ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.الأ�سخا�س امل�ستحقون

باإمكان الأ�سخا�س امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية يف )11( حق لكل )5( من اأ�سهم ال�سركة �سواء ببيعها اأو �سرائها يف تداول حقوق الأولوية
ال�سوق املالية ال�سعودية »تداول«.

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

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

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

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

ال�سخ�س الطبيعيال�سخ�س

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

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

هام�ض املالءة بطريقة جمموع االأق�شاط 
املكتتبة

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

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

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

تاأمني واحدة اأو اأكرث

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

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديموؤ�س�سة النقد )�ساما(

الريال ال�سعوديريال

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

الأ�سهم العادية لل�سركة والبالغ عددها 10 مليون والقيمة ال�سمية للواحد منها 10 ريالتالأ�سهم

البنك ال�سعودي الهولنديالبنك

�سركة ال�سعودي الهولندي املالية وهي �سركة مرخ�سة من قبل هيئة ال�سوق املالية للقيام باأعمال الإدارة، تقدمي امل�سورة، ال�سعودي الهولندي املالية
الرتتيب، التعامل، واحلفظ يف الأوراق املالية وهي مملوكة بن�سبة 100% للبنك ال�سعودي الهولندي

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

كانت . 1 اإذا  ال�سعودية  املالية  الأوراق  ت�ستثمريف  التي  و  عامًا  طرحًا  املطروحة  اململكة  يف  املوؤ�س�سة  ال�ستثمار  �سناديق 
�شروط و اأحكام ال�شندوق تتيح له ذلك، مع االإلتزام باالأحكام و القيود املن�شو�ض عليها يف الئحة �شناديق اال�شتثمار

الأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع اإلتزام متطلبات الكفاية املالية. 2

و�سركات . 3 لهم،  مرخ�س  اأ�سخا�س  يديرها  التي  حمافظها  خالل  من  ال�سعودية  املالية  ال�سوق  يف  املدرجة  ال�سركات 
قطاعي البنوك و التاأمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، و ذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ل 

توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س يف امل�سالح

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

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

اأي �سخ�س يكتتب يف اأ�سهم مطروحة  لالكتتاباملكتتب

منوذج طلب الكتتاب الذي يقدمه املكتتب ل�سراء اأ�سهم مطروحة لالكتتابمنوذج طلب الكتتاب

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

نظام اآيل لبيع و�سراء الأ�سهم ال�سعوديةتداول

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

�سركة ال�سعودي الهولندي املاليةمتعهد التغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�سركة ومتعهد التغطيةاتفاقية التعهد بالتغطية

BBBت�سنيف اإئتماين من �سركة �ستاندرد اند بورز
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S&P ستاندرد اند بورز وهي �سركة اأمريكية متخ�س�سة يف جمال الت�سنيف الئتماين وتطوير موؤ�سرات لقيا�س اأداء الأ�سواق�
املالية يف خمتلف الأ�سواق العاملية بالإ�سافة اإلى تقدمي خدمات حتليل ودرا�سات متخ�س�سة لأكرث من 2000 �سركة مدرجة 

يف الأ�سواق العاملية

AA-ت�سنيف اإئتماين من �سركة �ستاندر اند بورز
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عوامل المخاطرة. 2
بالإ�سافة اإلى املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�سرة، ينبغي على كل م�ستثمر حمتمل اأن يدر�س بعناية كافة عوامل املخاطرة املحددة اأدناه، قبل اتخاذ اأي قرار 
ب�سراء الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. علما باأن عوامل املخاطرة املو�سحة اأدناه ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اإنه من املمكن وجود 
خماطر اإ�شافية لي�شت معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل، اأو تعتقد ال�شركة اأنها غري جوهرية مما قد يعيق عملياتها فيما لو حتققت.  وقد يتاأثر ن�شاط عمل ال�شركة 
وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�سورة �سلبية وجوهرية يف حال حتقق اأي من هذه املخاطر التالية والتي يعتقد املدراء 
حاليا باأنها جوهرية اأو اية خماطر اخرى مل يحددها املدراء اأو ل يعتربونها حاليا باأنها جوهرية. وقد ينخف�س �سعر اأ�سهم ال�سركة ب�سكل جوهري ب�سبب حدوث اأو 

حتقق اأي من هذه املخاطر اأو غريها، مما قد يت�سبب يف خ�سائر امل�ستثمرين ل�ستثماراتهم ب�سكل جزئي اأو كلي.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 1   2

كفاية االحتياطيات 1   1   2

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

خم�ش�شات االأق�شاط غري املكت�شبة.. 1
خم�س�سات املطالبات حتت الت�سوية.. 2
خم�س�سات م�ساريف ت�سوية املطالبات.. 3
خم�س�سات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد.. 4
خم�س�سات املخاطر التي مل ت�سقط.. 5
خم�س�سات الكوارث.. 6
خم�س�سات امل�ساريف العامة.. 7

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

افرتا�سات ح�سابات تاأمينية ملنتجات معينة، مثل منتجات تاأمني الرعاية الطبية. 

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

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

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

تفر�س لئحة مراقبة �سركات التاأمني التعاوين قيود معينة على ا�ستثمارات ال�سركة التي يجب ان تتنوع ب�سكل يقلل من خماطر التذبذب او فقدان جزء من قيمتها. 
ونظرا للتنوع يف الإ�ستثمارات املفرو�سة من لئحة مراقبة �سركات التاأمني التعاوين بالإ�سافة ايل تدين العوائد من الودائع النقدية الى ادنى م�ستوياتها فانه من 
املمكن ان ل ت�ستطيع ال�سركة من حتقيق منوا كبريا يف حمفظتها الإ�ستثمارية وبالتايل يحد من قدرة ال�سركة على مواجهة اأي زيادة غري متوقعة يف مطالبات 

التاأمني غري املغطاة من الإحتياطيات. 

اإذا ما عجزت ال�سركة عن النجاح يف ادارة ال�سيولة النقدية على املدى الق�سري، فاإنها قد ت�سطر اإلى ت�سييل ا�ستثماراتها يف بع�س الأوقات وباأ�سعار غري مواتية، 
الأمر الذي قد يكون له تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. تتطلب اإدارة هذه ال�ستثمارات نظام اإداري فعال وقدرة عالية على اختيار 

جودة ال�ستثمارات وتنوعها وقد يوؤدي اإخفاق ال�سركة يف ذلك اإلى انخفا�س عائداتها وبالتايل حقوق م�ساهميها.

2   1   3 )BBC( االستحواذ على المحفظة التأمينية للشركة األهلية للتأمين – البحرين

على  ال�ستحواذ  عملية  اإمتام  ويتوقف  – البحرين،  التعاوين  للتاأمني  الأهلية  لل�سركة  التابعة  التاأمني،  عمليات  على حمفظة  بال�ستحواذ  القيام  ال�سركة  تعتزم 
�سدور املوافقة املرتقبة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )يرجى الطالع على الق�سم 13-7-4 “اتفاقية �سراء املوجودات وحتويل حمفظة التاأمني” ملزيد من 
التفا�شيل(. ويف حال اكتمال عملية اال�شتحواذ فلي�شت هنالك اأي �شمانات على اأال توؤثر هذه العملية �شلبًا على ن�شاط ال�شركة اأو على اأدائها اأو اأو�شاعها املالية. 

عليه فاإن عملية ال�ستحواذ قد توؤثر �سلبًا على العمليات الت�سغيلية لل�سركة واأو�ساعها املالية واأدائها اأو اأ�سعار اأ�سهمها.
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يف حال اكتمال عملية ال�ستحواذ على املحفظة فاإن ذلك �سيحت�سب من تاريخ 1 يناير 2009م وبناء عليه �ستتم اإعادة اإ�سدار القوائم املالية لل�سركة لكل اأو بع�س 
ال�سنوات ال�سابقة لإمتام ال�ستحواذ على املحفظة لتت�سمن اأداء ال�سركة الأهلية للتاأمني – البحرين منذ تاريخ 1 يناير 2009م. ولي�س هنالك اأي �سمان على األ 

توؤثر عملية اأعادة اإ�سدار هذه القوائم املالية القدمية املالية �سلبًا على اأ�سعار اأ�سهم ال�سركة.

اإن موجز القوائم املالية املعاد اإ�سدارها والذي مت ت�سمينه يف ن�سرة الإ�سدار )ف�ساًل راجع الق�سم 13-7-4 “اتفاقية �سراء املوجودات وحتويل حمفظة التاأمني”( 
مل تتم مراجعته وقد مت اإعداده من قبل ال�سركة بناء على افرتا�سات معينة وبا�ستخدام طرق حمددة. ل توجد اأي �سمان على اأن: )1( الفرتا�سات �ستتحقق اأو 
الطرق لن تتغري حتى تاريخ اكتمال ال�ستحواذ، )2( القوائم املالية الفعلية املعاد اإ�سدارها والتي �سيتم اإعدادها بعد اكتمال ال�ستحواذ لن تختلف تلك امل�سمنة 

يف هذه الن�سرة. ونتيجة لذلك قد تتاأثر اأ�سعار اأ�سهم ال�سركة �سلبًا يف حال ظهور اأي خالفات بني ن�سختي القوائم املالية املعاد اإ�سدارها.

األطراف ذو العالقة 2   1   2

تتعامل ال�سركة يف اأنواع من التعامالت مع اأطراف ذو عالقة، مبا يف ذلك اأع�ساء جمل�س اإدارتها وم�ساهميها املوؤ�س�سني و�سركات تابعة لأع�ساء جمل�س الإدارة 
او �سركائها املوؤ�س�سني. وقد قامت ال�سركة بالتعاقد مع �سركة امل�ساق والتي ل�سمو رئي�س جمل�س الإدارة م�سلحة فيها لتقدمي خدمات النظافة وال�سيانة لل�سركة 
باالإ�شافة اإلى عقود تاأمينية لبع�ض من اأع�شاء جمل�ض االإدارة، اإال اأنه ال ميكن اإعطاء �شمانات ب�شاأن �شروط تلك التعامالت اأو اأن كافة تعامالت ال�شركة من قبل 

امل�ساهمني على اأنها متثل الأف�سل مل�سلحتهم )ف�ساًل راجع ق�سم 13-9 » تعامالت الأطراف ذات العالقة«(. 

الدعاوى والمطالبات واإلجراءات 2   1   2

�سمن �سياق الأعمال العتيادية، من املمكن للموؤمن اأن يقيم دعاوى اأو مطالبات ق�سائية �سد اأطراف اأخرى كما ميكن اأن تقام �سده دعاوى ق�سائية. وقد يرتتب 
على بع�س هذه املطالبات قيام ال�سركة بدفع تعوي�سات كبرية مما يوؤثر �سلبًا على الو�سع املايل اأو النتائج الت�سغيلية للموؤمن.

“املنازعات  تتمثل مببلغ )2.140.000( ريال �سعودي )ف�سال راجع ق�سم 8-13  باأتعاب قانونية مقامة �سدها  ال�سركة دعوى مطالبة  املثال، لدى  على �سبيل 
والدعاوى الق�سائية” ملزيد من التفا�سيل عن الدعوى(، وترى ال�سركة اأن هذا املبلغ كبري ن�سبيا وله اأن يوؤثر �سلبا على الو�سع املايل لل�سركة يف حال ك�سب املدعي 

للدعوى واإلزام ال�سركة بت�سديد املبلغ املطالب به.

ومن املمكن اأي�سًا اأن تكون ال�سركة عر�سة ملراجعات اأو اأعمال تق�سي م�ستقبلية يف اأي وقت من قبل اجلهات التنظيمية امل�سوؤولة عن مراقبة اأعمال ال�سركة، وقد 
ل يكون يف مقدور ال�سركة التنبوؤ بحجم اأو ناجت هذه املراجعات اأو اأعمال التق�سي اأو تبعاتها )يف حال حدوثها( ول ميكن لل�سركة اأن ت�سمن باأن تلك املراجعات لن 

توؤدي اإلى اأية تغيريات يف اأو�ساع ال�سركة اأو اأعمالها من �ساأنها التاأثري �سلبًا على نتائج ال�سركة واأو�ساعها املالية.

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة 2   1   2

�سجلت ال�سركة خ�سائر مرتاكمة قدرها 74.25 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م والتي متثل ما ن�سبته 74.25% من راأ�س مال ال�سركة. ول توجد 
اي �سمانات بعدم ا�ستمرار ال�سركة يف ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية، ويف حال حدوث ذلك، فاإن ال�سركة �ستخ�سع لعدد من الأنظمة واللوائح ذات ال�سلة يف اململكة.

حيث يو�سح نظام ال�سركات اأنه يف حال بلغت خ�سائر �سركة م�ساهمة 75% من راأ�سمالها، وجب على جمل�س الإدارة اأن يدعو اإلى انعقاد اجلمعية العامة غري العادية 
اأو حلها قبل الأجل املعني يف نظامها الأ�سا�سي. ويف حال ا�ستمرار ال�سركة بتكبد اخل�سائر واإذا قررت اجلمعية العامة غري العادية  للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة 
حل ال�سركة، فمن املمكن اأن يخ�سر امل�ساهمني كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�سركة كما اأنه قد يتعر�س �سهم ال�سركة للتعليق من قبل الهيئة يف حال جتاوزت 

اخل�سائر اأكرث من 75% من راأ�س مال ال�سركة.

مخاطر أعمال التأمين 2   1   2

اإن قبول التاأمني على املخاطر هو م�ساألة تقديرية، تت�سمن افرتا�سات هامة عن اأمور ل ميكن التنبوؤ بها بحكم طبيعتها وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�سركة، بحيث 
اأن حتليل اخلربة التاريخية لها واحتماليتها لن يوفر موؤ�سرًا كافيًا. 

اإن اخلطاأ يف احت�ساب املخاطر ال�سافية التي تتعر�س لها ال�سركة ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي جوهري على و�سعها املايل ونتائج اأعمالها.

ترتكز اعمال التاأمني التي تقوم بها ال�سركة على تاأمني املركبات والتاأمني الطبي حيث ميثالن اكرث من 94% من �شايف االأق�شاط املكتتبة يف عام 2012م. 

كما اأن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�سركة يف احل�سول على خدمات اإعادة تاأمني يف ال�سوق م�ستقباًل. كما قد يوؤدي اإع�سار اأو انعدام قدرة اأو ا�ستعداد 
اأي من معيدي التاأمني الذين تتعامل معهم ال�سركة حاليًا اأو تتعاقد معهم م�ستقبليًا يف ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها اأو اإخفاقهم يف اللتزام 

باأحكام اتفاقيات اإعادة التاأمني املربمة معهم اإلى حدوث تاأثري �سلبي.
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سياسات إدارة ومراقبة المخاطر 2   1   2

تعتمد ال�سركة على لئحة التاأمني التعاوين و على لئحة ال�سركة لإدارة املخاطر )والتي يتم تقييمها ب�سكل �سهري( يف ر�سم �سيا�سة ادارة وقيا�س و مراقبة املخاطر 
التي تواجهها ال�سركة يف اعمالها. ان عدم تطبيق هذه ال�سيا�سة او عدم حتديثها او عدم احل�سول على معلومات كافية لأتخاذ قرار الإ�ستجابة يف التوقيت املنا�سب 

يعر�س ال�سركة الى خماطر متنوعة منها على �سبيل املثال عدم الإلتزام بلوائح التامني التعاوين و لئحة اإدارة املخاطر.      

حدوث الكوارث التي ال يمكن توقعها 2   1   2

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

د، الفي�سانات، الرياح، احلرائق، الإنفجارات، احلوادث ال�سناعية. متعددة من بينها على �سبيل املثال، عوا�سف الرَبَ

اإن مدى اخل�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�سيلة اأمرين هما املبلغ الإجمايل املعر�س للخطر املوؤمن عليه يف املنطقة املتاأثرة باحلادث وج�سامة احلادث. وعلى 
الرغم من حماولت ال�سركة للتحكم يف التعر�س لالأحداث الكارثية من خالل �سوابط الكتتاب واإعادة التاأمني، اإل اأن الأحداث الكارثية معروفة ب�سعوبة التنبوء 
بوقوعها. كما اإن الطبيعة الفعلية لهذه الأحداث، يف حال وقوعها، قد تتجاوز يف ج�سامتها ومعدلت تكرارها توقعات ال�سركة من حيث مقدار التكلفة املالية و 
م�ستوى اإدارة املخاطر. وميكن اأن ت�سبب املطالبات املتعلقة بالكوارث تقلبات كبرية يف النتائج املالية لل�سركة يف ربع ال�سنة املالية اأو ال�سنة املالية كما اأن اأحداث 

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

مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين   10   1   2

اإن وثائق تاأمني ال�شركة ب�شكل عام ق�شرية املدة يف طبيعتها، فاإذا مل تتمكن ال�شركة من االإ�شتمرار يف جتديد وثائق التاأمني وفق �شروط و ا�شعار مالئمة، فاإن 
االأق�شاط املكتتبة لل�شركة يف ال�شنوات القادمة والنتائج امل�شتقبلية لعملياتها ميكن اأن تتاأثر �شلبيًا و ب�شكل جوهري.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 11   1   2

اإن اأعمال ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية تعتمد ب�سكل كبري على قدرة الأنظمة الت�سغيلية و اإدارة تقنية املعلومات على معاجلة عدد كبري من العمليات يف وقت حمدد 
ودون انقطاع خ�سو�سًا يف الوقت الذي ت�سبح فيه معاجلة العمليات معقدة ب�سكل متزايد مع منو اأعداد تلك العمليات مبعدل كبري.

اإن الت�سغيل املنا�سب جلميع الأنظمة الت�سغيلية والجراءات الرقابية عليها اأمر يف غاية الأهمية لعمليات ال�سركة ومقدرتها على املناف�سة بنجاح.

اإن عدم قدرة انظمة املعلومات بال�سركة على ا�سدار التقارير املالية الدورية لالإدارة العليا لل�سركة او ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالدقة والتوقيت املنا�سبني 
يعر�س اأعمال ال�سركة الى خماطر عدم الإلتزام بالأنظمة واللوائح وكذلك عدم الإ�ستجابة بال�سكل املطلوب ملتغريات اأعمال التاأمني. 

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

ويوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سمعتها. 

وقد تتاأثر ال�سركة اأي�سًا يف حال تعر�س اأحد عمالئها اأو نظرياتها اأو اأي من الأطراف الأخرى الذين تربطهم بها عالقة عمل خللل ج�سيم اأو خروقات يف النواحي 
الأمنية لأنظمة معلوماتها اأو اإت�سالتها، وبنف�س القدر فاإن عمالء و�سركاء ال�سركة واأي اأطراف اأخرى تربطها عالقة عمل بال�سركة  قد تكون عر�سة لل�سرر يف 

حال حدوث خلل اأو خروقات يف اأنظمة معلومات وات�سالت ال�سركة.

سوء سلوك الموظفين وأخطائهم 12   1   2

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

اأن �سوء �سلوك املوظفني اأو اأخطائهم لن توؤدي اإلى الإ�سرار ب�سكل جوهري بو�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.

االعتماد على الموظفين الرئيسيين 13   1   2

يلعب املوظفون الرئي�سيون دورًا مهمًا يف جناح اأعمال ال�سركة كما اإن جناحها وتطلعاتها امل�ستقبلية �سوف يعتمدان اإلى حد كبري على قدرتها يف توظيف املوظفني 
املتميزين والحتفاظ بهم.
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ل ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن ال�سركة �سوف تبقى قادرة على اإيجاد بدلء موؤهلني لهوؤلء املوظفني يف الوقت املحدد اأو اأن جتتذب وحتتفظ مبوظفني موؤهلني عندما 
تن�ساأ احلاجة اإليهم.

بالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن هنالك مناف�سة عالية يف ال�سوق على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني الذين يتمتعون باخلربة املطلوبة نظرًا لندرة الأفراد املوؤهلني، ومن اأجل 
املحافظة على العنا�سر املتمر�سة واملوؤهلة فقد ت�سطر ال�سركة اإلى تقدمي رواتب اأعلى ومميزات اإ�سافية. كما اإن ال�سركة غري موؤمنة �سد الأ�سرار التي قد تلحق 
باأعمالها ب�سبب فقدان اأو ف�سل اأي من موظفيها الرئي�سيني كما اإنها ل تعطي اأي تاأكيدات باأنها �ستنجح يف ا�ستقطاب والحتفاظ باأفراد من املوظفني الرئي�سيني 
تكون لديهم القدرة على حتقيق اأهداف ال�سركة. ورمبا تتاأثر ال�سركة �سلبيًا اإذا خ�سرت خدمات �سخ�س اأو اأكرث من الأع�ساء الرئي�سيني على املدى الق�سري اإلى 

املتو�سط الأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى تاأثر اأعمال ال�سركة ويوؤثر �سلبًا على فر�س عملها وتطلعاتها امل�ستقبلية وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

يجوز  ل  فاإنه  اململكة  بها يف  املعمول  الأنظمة  وح�سب  ال�سعوديني.  ال�سعودية من غري  العربية  اململكة  والعاملني يف  بال�سركة  الرئي�سيني  املوظفني  من  العديد  اإن 
لغري ال�شعوديني االرتباط بعمل دون احل�شول على تراخي�ض وت�شاريح العمل النظامية. وقد يعتمد جناح ال�شركة بدرجة ما على اإ�شتمرارية خدمات املوظفني 
اإنتهاء  اأو باإعادة جتديدها لدى  الرئي�سيني يف اململكة العربية ال�سعودية ول تتوافر �سمانات مبوافقة اجلهات النظامية املعنية باإ�سدار ت�ساريح العمل املطلوبة 
اأن تزيد من �سعوبة ح�سول غري  الأنظمة وال�سيا�سات املعمول بها وفر�س قيود من �ساأنها  امل�سئولة يف اململكة بتغيري  ال�سلطات  اأي�سًا قيام  مدتها. ومن املمكن 

ال�سعوديني على ت�ساريح العمل املطلوبة.

خلو منصب مدير االستثمار 12   1   2

وظيفة مدير ال�ستثمار �ساغرة حتى تاريخ هذه الن�سرة وتعتزم ال�سركة ملئها مبا�سرة بعد اكتمال عملية طرح حقوق الأولوية حيث اأن تعيني مدير ا�ستثمار لإدارة 
ا�ستثمارات ال�سركة يعد من الأمور ال�سرورية و من متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. قد يتاأثر الأداء ال�ستثماري لل�سركة �سلبًا يف حال اإخفاقها يف �سغل 

هذه الوظيفة اأو يف حال عدم متكنها من تعيني �سخ�س منا�سب ميتلك الكفاءة واخلربة املهنية املطلوب توفرها يف �ساغل الوظيفة. 

مخاطر نقص في التوعية الثقافية للتأمين في السعودية ومدى أهميتها 12   1   2

يلعب التاأمني دورا هاما يف حياة الإن�سان واملجتمعات. لكن يوجد خماطر حول نظرة املجتمع اجتاه قطاع التاأمني ب�سفة عامة حيث يرى املجتمع اأن القطاع ل 
يلعب دورا اأ�سا�سيا اأو يعمل بنطاق خدمات ل تتوافق مع اأ�سل التكافل وال�سريعة واملجتمع قد يفقد ثقته يف القطاع وذلك قد يوؤثر �سلبيًا على اأعمال ال�سركة ون�سبة 

الإيرادات.

السعودة 12   1   2

ميثل حتقيق ن�سبة ال�سعودة حتديا كبريا لل�سركة يف ظل حمدودية توافر الأيدي العاملة املدربة واملناف�سة الكبرية على ا�ستقطابها من قبل �سركات التاأمني املناف�سة.

على الرغم من حتقيق ال�سركة ن�سبة �سعودة تقدر %43 من جمموع موظفيها يف الفرتة املالية املنتهية يف 30 يونيو 2013م اإل اأنه لي�س هنالك اأي �سمان باأن ال�سركة 
�سوف تتمكن من املحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة.

اإن عدم الإلتزام بن�سبة ال�سعودة قد يعر�س ال�سركة اإلى غرامات وعقوبات تفر�سها جهات حكومية عدة و منها وقف اإ�سدار تاأ�سريات العمل لل�سركة اأو نقل كفالة 
املوظفني غري ال�سعوديني، اأو ا�ستبعاد ال�سركة من ال�سرتاك يف املناف�سات احلكومية. وبالتايل، فاإن عمليات ال�سركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها واأعمالها 

وو�سعها املايل ونتائج عملياتها الت�سغيلية وتوقعاتها قد تتاأثر ب�سورة �سلبية.

مخاطر إعادة التأمين 12   1   2

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

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

اإ�سافة لذلك فاإنه ح�سب الالئحة التنفيذية يجب على �سركة التاأمني اختيار معيد تاأمني حا�سل على الأقل على تقومي )BBB( ح�سب ت�سنيف �سركة ٍ)S&P(، اأو 
تقومي مكافئ �شادر من اإحدى موؤ�ش�شات التقييم العاملية املعرتف بها يف ذلك، واإذا رغبت ال�شركة يف التعامل مع معيد تاأمني مل يتم تقوميه من قبل اإحدى موؤ�ش�شات 
التقومي العاملية اأو حا�سل على تقومي اأقل من احلد الأدنى املذكور اأعاله، فيجب على ال�سركة اأخذ موافقة كتابية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وقد 

يوؤدى االإخفاق يف االلتزام مبتطلبات الالئحة التنفيذية اإلى تاأثري �شلبي جوهري على ن�شاط ال�شركة وو�شعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية.
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مخاطر تركز إعادة التأمين 12   1   2

التاأمني مما قد يعر�سها ملخاطر تعرث الطرف الأخر. ففي حال عدم الوفاء  اإعادة  التاأمينية لل�سركة مرتكز على عدد قليل من �سركات  تاأمني املحفظة  اإعادة 
ب�شروط واأحكام العقود املوقعة بني ال�شركة ومعيدي التاأمني ب�شبب االإفال�ض اأو االإع�شار اأو اأي �شائقة مالية اأخرى فاإن ذلك قد يوؤثر �شلبًا على الو�شع املايل لل�شركة 

وعملياتها الت�سغيلية.

مصادر التمويل 12   1   2

تعتمد قدرة ال�شركة على توفري م�شادر لتمويل اأعمالها على عدة عوامل منها قدرتها على زيادة ح�شتها من االأق�شاط املكتتبة وكذلك اأن يكون �شعر االأق�شاط التي 
يتم الكتتاب بها والحتياطيات التي يتم تكوينها كافية لتغطية اأي خ�سائر حمتملة. وقد حتتاج ال�سركة اإلى اإيجاد م�سادر متويل جديدة عن طريق الإقرتا�س اأو 
اأن تقوم بتقلي�س م�ستوى النمو لديها اأو تخفي�س قيمة اأ�سولها. وقد يتبني اأن اأيجاد م�سادر متويل عن طريق القرو�س اأو زيادة راأ�س املال، يف حال توفر ذلك، ل 
تخدم م�سالح ال�سركة ول تتما�سى مع خططها. ويف حالة التمويل عن طريق زيادة راأ�س املال فقد يوؤدي ذلك اإلى تقلي�س ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�سركة. واإذا 

مل تتمكن ال�شركة من احل�شول على راأ�ض املال الكايف، فقد يتاأثر ن�شاط ال�شركة ونتائج اأعمالها ومركزها املايل.

العقود مع الغير 20   1   2

وقدرة  ا�ستعداد  ال�سركة على  وتعتمد  العادي  ثالثة يف جمال عملها  اأطراف  مع  التفاقيات  تعاون وغريها من  واتفاقيات  توزيع  اتفاقيات  باإبرام  ال�سركة  قامت 
االأطراف املذكورة على الوفاء بالتزاماتها مبوجب �شروط واأحكام االتفاقيات املذكورة. وال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن االأطراف املذكورة �شوف تكون على م�شتوى 

تطلعات ال�سركة، الأمر الذي قد يوؤثر �سلبيًا على مركز ال�سركة املايل والتدفقات النقدية والنتائج الت�سغيلية لل�سركة و/اأو اآفاقها امل�ستقبلية.

المنافسة 21   1   2

تتوقع ال�سركة اأن جتد نف�سها تعمل يف بيئة تت�ساعد فيها حدة التناف�س مما قد يوؤثر �سلبيًا على الهوام�س الت�سغيلية لها. وبح�سب بيانات موؤ�س�سة النقد الأخرية فقد 
و�سل عدد �سركات التاأمني امل�سرح لها 35  �سركة تتناف�س على زيادة ح�س�سها ال�سوقية.

جهات  من  املعتمد  املايل  والت�شنيف  املقدمة  اخلدمة  التغطية،  واأحكام  �شروط  املحت�شبة،  االأق�شاط  ت�شمل  عدة،  عوامل  على  التاأمني  قطاع  يف  املناف�شة  تقوم   
وموؤ�س�سات تقييم م�ستقلة وخدمة املطالبات وال�سمعة والت�سور املوجود عن القدرة املالية واخلربة ل�سركة التاأمني. اأوجد جمل�س ال�سمان ال�سحي الالئحة املوحدة 
للتاأمني الطبي التي يجب على كل ال�سركات العاملة تقدميها وبالتايل فاإنه من املتوقع ان ت�ستد املناف�سة يف قطاع التاأمني الطبي ممايوؤثر ب�سكل �سلبي على هام�س 

الربحية.

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

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

مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية 2   2

نظام الرقابة على شركات التأمـين التعاوني والئحته التنفيذية 1   2   2

يخ�شع ن�شاط التاأمني يف اململكة العربية ال�شعودية لنظام مراقبة �شركات التاأمني التعاوين والئحته التنفيذية ال�شادر عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي »املوؤ�ش�شة« 
والتي تعترب اجلهة احلكومية الرئي�سية امل�سئولة عن تنظيم قطاع التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتخي�س واملناف�سة وتخ�سي�س ال�ستثمار 

ومعايري اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات الت�سويات.

يتعني ان تتقيد عمليات ال�سركة باأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، وميكن ان تتغري هذه القوانني والقواعد والأنظمة من وقت اإلى 
اآخر وقد يحد الإطار النظامي املتغري من قدرة ال�سركة على تنفيذ اأهدافها وخططها العملية وم�سايرتها لأو�ساع ال�سوق. وتبعًا لذلك، فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع تقدمي 
اأية تاأكيد بعدم حدوث املزيد من التغيريات يف النظمة ال�سارية اأو الإطار النظامي اأو ما ينتج عن تف�سريها من تاأثري �سلبي جوهري على اأعمالها وو�سعها املايل 
ونتائج عملياتها. و مثال على ذلك قامت ال�سركة بتعزيز الإحتياطيات الفنية بزيادة وقدرها 29.2 مليون ريال �سعودي، وذلك نتيجة مراعاة �سيا�سات اإحت�ساب 

الإحتياطيات الفنية متا�سيًا مع اللوائح والتعليمات اجلديدة الواردة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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يخول نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية املوؤ�س�سة �سالحيات وا�سعة مبا يف ذلك تعديل اأو تعليق اأو اإلغاء اأو رف�س جتديد ترخي�س التاأمني اأو 
فر�س غرامات على ال�سركة يف حال اإخفاقها يف التقيد باأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف حال اتخاذ اأي من الإجراءات املوؤثرة 
�شد ال�شركة اأو يف حال تعر�ض ال�شركة لفر�ض غرامات فاإن ذلك قد يوؤثر ب�شورة �شلبية جوهرية على ن�شاط ال�شركة او و�شعها املايل او توقعاتها اأو نتائج عملياتها.

سحب ترخيص التأمين 2   2   2

ح�سلت ال�سركة على ترخي�س موؤ�س�سة النقد ملزاولة اعمالها يف تاريخ 1430/3/12هـ وقامت بتجديد هذه الرخ�سة ملدة 3 �سنوات مالية تنتهي يف 1436/3/11هـ

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

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

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

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

التقارير المطلوبة 3   2   2

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

اللتزام باأية قوانني اأو اأنظمة واجبة التطبيق.

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

متطلبات المالَءة 2   2   2

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

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

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

زيادة راأ�س مال ال�سركة.. 1
تعديل الأ�سعار.. 2
تخفي�س التكاليف.. 3
التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد.. 4
ت�سييل بع�س الأ�سول.. 5
اأي اإجراء اآخر تراه ال�سركة منا�سًبا وتوافق عليه املوؤ�س�سة. . 6

كما اأن موؤ�س�سة النقد قد تطلب ب�سكل دوري ا�سافات او تعديالت على متطلبات هام�س املالءة  مما ميكن اأن توؤثر �سلبيًا على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل 
من خالل جتنيب خم�س�سات اإ�سافية.
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ويف حالة عدم قدرة ال�سركة على الوفاء مبتطلبات املالءة لفرتة حتددها املوؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات اعاله قد تطلب املوؤ�س�سة تعيني م�ست�سار مايل لإعادة 
الهيكلة او �سحب ترخي�س ال�سركة.

القيود على أعمال شركات التأمين 2   2   2

ي�سع نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية قيودًا معينة بخ�سو�س ملكية الأ�سهم يف �سركات التاأمني. ووفقًا للمادة )9( من نظام مراقبة 
�سركات التاأمني التعاوين واملادة )39( من الالئحة التنفيذية ل يجوز ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني الندماج مع �سركات التاأمني واإعادة التاأمني الأخرى اأو 
متلكها اأو ال�سيطرة عليها اأو �سراء اأ�سهم فيها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. واإلتزامًا باملادة )38( من الالئحة 
التنفيذية ينبغي قيام ال�سركة باإبالغ املوؤ�س�سة بن�سبة ملكية اأي �سخ�س ميتلك )5%( اأو اأكرث يف اأ�سهم ال�سركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�سركة. وينبغي 

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

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

التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 2   2   2

تخ�سع منتجات التاأمني الطبي التي تقدمها ال�سركة ملراقبة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين بعد اإجازتها من موؤ�س�سة النقد. تفر�س اأنظمة جمل�س ال�سمان 
ال�شحي التعاوين على ال�شركة التقيد بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات التاأمني الطبي ومنها الالإلتزام بتوفري كوادر طبية متخ�ش�شة الأعطاء املوافقات الطبية 
كامل�ست�سفيات  الطبية  بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة  اللتزام  التاأمني  �سركات  الأنظمة على  تلك  تفر�س  كما  دقيقة.   60 الزمة خالل موعد زمني ليتجاوز 
والعيادات الطبية يف موعد ليتجاوز 60 يوم. ان عدم التزام ال�سركة باأنظمة وقواعد جمل�س ال�سمان ال�سحي يعر�سها للم�ساءلت والغرامات اأو رمبا �سحب رخ�سة 

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

الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة 2   2   2

تلتزم ال�سركة بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية واخلا�سة بطرح منتجات تاأمينية جديدة والتي يجب احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد 
قبل ت�سويقها وطرحها. متتلك ال�سركة موافقات على 26 منتجًا، ت�سل فرتة �سالحية هذا املوافقات غالبا اإلى 12 �سهرا من تاريخ اإ�سدارها. 

اأعمال ال�سركة وربحيتها يف  اأي تاأخريات نظامية فيما يتعلق باحل�سول على موافقات ملنتجات جديدة او جتديد املوافقات للمنتجات احلالية قد يوؤثر على  ان 
امل�ستقبل.

اجلدير بالذكر اأن الكثري من املوافقات التي ح�سلت عليها ال�سركة تعترب موؤقتة وقد تواجه ال�سركة �سعوبة يف جتديدها اأو احل�سول على املوافقات النهائية مما 
قد يوؤثر على اأعمال ال�سركة و نتائجها املالية.

 األحوال االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين 2   2   2

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

وينعك�س �سلبًا على اأرباح وعائدات قطاع و�سناعة التاأمني.

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

نمو سوق التأمين 2   2   2

قد ل يكون معدل منو �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية مرتفعا اأو قابال للثبات بالدرجة التي تتوقعها ال�سركة حاليا. وقد يكون هذا هو احلال بالرغم من 
توقع ال�سركة اأن �سوق التاأمني يف اململكة �سيتو�سع وان معدل النمو يف املوؤمن لهم �سيزداد مع النمو القت�سادي وال�سكاين يف اململكة اإ�سافة اإلى ا�ستمرار الإ�سالحات 

يف جمال الرعاية الجتماعية والتغريات ال�سكانية وفتح �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لل�سركات الأجنبية.

كما اأن التاأثري على قطاع التاأمني يف اململكة نتيجة اجتاهات واأحداث معينة مثل مواكبة التقدم يف النمو القت�سادي يف اململكة والإ�سالحات امل�ستمرة يف نظام 
الرعاية الجتماعية هو ب�سكل عام اأمر م�ستقبلي غري وا�سح يف الوقت احلايل. وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية يخ�سع 

لعدة توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة.
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تأثير تراجع ثقة العمالء 10   2   2

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

ونتائج عملياتها

المخاطر المتعلقة باألسهم 3   2

التذبذبات المحتملة في سعر السهم 1   3   2

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

وحمللي الأوراق املالية.

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

لي�س هناك ما ي�سمن اأن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة لن يقل عن �سعر الإ�سدار. واإن مت ذلك بعد ممار�سة امل�ستثمرين حقوق الأولوية، فاإن تلك املمار�سة ل ميكن 
اإلغاوؤها اأو تعديلها، وبالتايل قد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر غري حمققة على الفور. وعالوة على ذلك، لي�س هناك ما ي�سمن اأن امل�ساهم �سوف يكون قادر على 

بيع اأ�سهمه ب�سعر ي�ساوي اأو اأعلى من �سعر الإ�سدار بعد ممار�سة حقوق الأولوية.

التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية  2   3   2

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

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

نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 3   3   2

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

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

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

المضاربة في حقوق األولوية 2   3   2

احلق  )»قيمة  الأولوية  حقوق  تداول  لأ�سعار  به  امل�سموح  التغيري  نطاق  اإن  جوهرية.  خ�سائر  حدوث  يف  تت�سبب  قد  ملخاطر  الأولوية  حقوق  يف  امل�ساربة  تخ�سع 
الإر�سادية«( يفوق الن�سبة التي تخ�سع لها اأ�سعار الأ�سهم )10% �سعودًا اأو هبوطًا(. كما اأن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�سركة وقيمة احلق الإر�سادية. 

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

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

العوامل املوؤثرة فيها للتاأكد من اأن اأي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيًا على وعي واإدراك كاملني.
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انخفاض نسبة الملكية 2   3   2

اإذا مل يكتتب اأ�سحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف احل�سول على اأ�سهم جديدة يف الطرح، �سوف تنخف�س ملكيتهم وحقوق الت�سويت التابعة لها. كما اأنه لي�س 
هناك اأي �سمان يف حال رغب حامل حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�سة به خالل فرتة التداول، باأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعوي�سه بالكامل 

عن انخفا�س ن�سبة ملكيته يف راأ�س مال ال�سركة نتيجة لزيادة راأ�س مال ال�سركة.

عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 2   3   2

امل�ستحقني،  امل�ساهمني  على  يجب  2013م.  عام  من   ********* يف   ***** يف  وتنتهي  2013م  عام  من   ***** فى  الكتتاب  ممار�سة  فرتة  تبداأ 
والو�سطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�سرف مبا ي�سمن ا�ستيفاء جميع تعليمات املمار�سة املطلوبة وال�سهادات التي يتم اإ�ستالمها قبل انق�ساء فرتة املمار�سة. اإذا 
مل يتمكن اأ�سحاب حقوق الأولوية والو�سطاء املاليني من اإتباع الإجراءات التي تنطبق على الكتتاب يف حقوق الأولوية ب�سكل �سحيح، قد يتم رف�س طلب الكتتاب 

)يرجى الطالع على الق�سم 16 »�شروط واأحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض«(. 

اإذا مل يتكمن امل�ساهمني امل�ستحقني من ممار�سة حقوق الكتتاب ب�سكل �سحيح بحلول نهاية فرتة الكتتاب الثانية، بناء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية، فال 
يوجد �سمان اأن يكون هناك مبلغ تعوي�س يوزع على امل�ساهمني امل�ستحقني غري امل�ساركني اأو ممن مل يقوموا باإجراءات ممار�سة الكتتاب ب�سكل �سحيح.

السيطرة الفعالة من قبل المساهمين الكبار 2   3   2

على الرغم من انق�ساء فرتة احلظر املحددة بثالث �سنوات مالية بعد الطرح الأويل لأ�سهم ال�سركة يف عام 2007م ال ان ح�سة امل�ساهم الرئي�سي بال�سركة وهي 
�سركة م�سر لتاأمينات احلياة - م�سر متثل 18% من اأ�سهم ال�سركة. قد يوؤدي حتالف امل�ساهم الرئي�سي مع م�ساهمني اخرين الى التاأثري على قرارات ال�سركة 
الهامة، وبالتحديد، ف�سوف يكون باإمكانهم التاأثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�سركة مبا يف ذلك النفقات الكبرية لل�سركة وتعيني وعزل اأع�ساء 
جمل�س الإدارة )باإ�ستثناء ما ورد يف املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�سركات واملادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات(، وقد يقوموا باإ�ستخدام القدرة يف التاأثري على 

القرارات الهامة بطريقة توؤثر تاأثريًا جوهريًا على ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج االأعمال.

أرباح األسهم 2   3   2

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

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

على الرغم من ان ال�سركة تعتزم توزيع اأرباح �سنوية مل�ساهميها يف حال حتقيق اأرباح، اإل اأنها ل ت�سمن باأن اأية اأرباح على الأ�سهم �سوف تدفع فعليًا، كما ل تقدم 
اأي �شمان فيما يتعلق باملبلغ الذي �شيدفع يف اأية �شنة معينة. يخ�شع توزيع اأرباح االأ�شهم لقيود و�شروط معينة ين�ض عليها النظام االأ�شا�شي لل�شركة )ف�شاًل راجع 

ق�سم “ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة”( وموافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اجلدير بالذكر ان ال�سركة مل توزع ارباحا للم�ساهمني منذ تاأ�سي�سها. 

إنقضاء فترة الحظر على األسهم 2   3   2

عند تاأ�سي�س ال�سركة واإدراج و تداول ا�سهمها يف تاريخ 1428/9/24هـ املوافق 2007/10/6م خ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون والذين �سكلوا جمتمعني ن�سبة 60% من 
ملكية اأ�سهم ال�سركة لفرتة حظر على التداول يف ا�سهمهم لفرتة 3 �سنوات مالية انق�ست بعد ن�سر البيانات املالية للعام2010م وبالتايل يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني 
الت�سرف يف ا�سهمهم بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية. قد يوؤدي بيع او �سراء مزيدا من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني 

املوؤ�س�سني الى التاأثري على �سعر �سهم ال�سركة.
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 مصادر المعلومات 1   3

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

اكتمالها من قبل اأي �سخ�س. و ت�سمل هذه امل�سادر:

تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حول تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2012م

التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي للعام المالي 2012م

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ )املوافق 1952م( وت�سمل الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة:

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

تعترب املعلومات امل�ستخدمة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متاحة للعموم و ميكن احل�سول عليها عرب �سبكة النرتنت . اأما املوافقات ل�ستخدام هذه 
املعلومات يف هذه الن�سرة فلم يتم طلب احل�سول عليها.

ال�سركة ال�سوي�سرية لإعادة التاأمني )�سوي�س ري(

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863 م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن 
قطاع التاأمني يف العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �سبكة النرتنت. 

وتعترب املعلومات امل�ستخدمة من �سوي�س ري متاحة للعموم عرب موقعها على �سبكة الإنرتنت وبذلك فهي ل ت�ستدعي احل�سول على املوافقة ل�ستخدام هذه املعلومات 
يف هذه الن�سرة.

نظرة عامة على اإلقتصاد السعودي  1 2   3

حافظ القت�ساد ال�سعودي على متانته يف ال�سنوات الأخرية، مدفوعًا بالإنفاق احلكومي والإنفاق الفردي وال�ستثمارات. 

وقد �سجل الإنفاق احلكومي منوًا �سريعًا من 285.2 مليار ريال �سعودي يف عام 2004، اإلى 853 مليار ريال �سعودي يف عام 2012.

وبلغ عدد املن�سمني حتت برنامج حافز، وهو الربنامج الذي مينح كل منت�سب 2.000 ريال �سعودي �سهريًا ملدة عام واحد، حوايل 1.700.000 �سخ�س، اأي ما 
ي�سكل 17% من القوة العاملة.

وقد رفعت اململكة اإنتاج النفط يف عام 2012 لتعوي�س النق�س الناجم يف اإنتاج النفط الإيراين ولتلبية الطلب املتزايد بالأخ�س من الدول خارج منظمة اأوبك. 
ونتيجًة لذلك �سجل قطاع النفط منوًا مبعدل 5.5%، بينما �سجل القطاع احلكومي منوًا بلغ 6.2%، و النمو القت�سادي غري النفطي 7.2% وبلغ منو القطاعات 

غري النفطية %7.5.

وبلغ معدل منو اإجمايل الناجت املحلي احلقيقي 6.8% �سنة عن �سنة. اأما اإجمايل الناجت املحلي الإ�سمي فقد بلغ 2.7 ترليون ريال �سعودي بالأ�سعار احلالية، اأي 
مبعدل منو بلغ 8.6% مقارنًة بعام 2011. وقد احت�سب الدين العام بانخفا�س بلغ 98.8 بليون ريال �سعودي. بالإ�سافة اإلى ذلك، مت تقدير معدل الت�سخم بـ %4.5، 

مقارنًة بـ 4.9% يف عام 2011. ويعود هذا النخفا�س اإلى النخفا�س يف اأ�سعار املاأكولت والإيجارات.

1  التقرير ال�سنوي موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 2012 و بيانات توجهات الإقت�ساد العاملي ل�سندوق النقد الدويل 2012.   
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 كما ت�سجع احلكومة ال�سعودية التو�سع يف القطاع اخلا�س من اأجل التنوع القت�سادي واإيجاد فر�س وظيفية اإ�سافية للمواطنني ال�سعوديني. ترتكز جهود التنوع 
القت�سادي يف قطاعات توليد الطاقة والت�سالت واكت�ساف الغاز الطبيعي والبرتوكيماويات. يف عام 2011م قامت احلكومة بالك�سف عن �سل�سلة من برامج 
يتم  املتبقي لحقًا.  املبلغ  العام مع توايل ال�سرف من  ال�ستثمارات اجلديدة بقيمة تتجاوز 412 مليار ريال وقد مت ر�سد مبلغ 116 مليار منها لالإنفاق خالل 
ت�سريف القدر الأكرب من هذه املخ�س�سات املالية يف تاأ�سي�س عدد من م�ساريع البنية التحتية خ�سو�سًا تلك التي تهدف اإلى دعم النقل والإمدادات. لقد مت توجيه 
اإ�سكان اقت�سادي منخف�س التكلفة اإ�سافة اإلى حت�سني اخلدمات العالجية والتعليمية وتو�سيع القاعدة  خم�س�سات مالية اإ�سافية لتمويل م�ساريع تعنى بتوفري 

القت�سادية وتقوية البنية الأ�سا�سية للخدمات يف اململكة العربية ال�سعودية.

الإنفاق املعلن 690 مليار ريال مقارنة مببلغ 804 مليار يف عام 2011م  بلغ حجم  التو�سعي يف عام 2012 م حيث  ال�سعودية على توجهها  العربية  اأبقت اململكة 
وقد كانت النفقات املعلنة من قبل احلكومة لعام 2011م 580 مليار ريال ولكنها جتاوزت املبلغ بـ 224 مليار ريال �سعودي. وعليه فاإن موازنة النفقات املعلنة تعد 

الأ�سخم بزيادة تبلغ حوايل 19% من املوازنة ال�سابقة املعلنة.

خ�س�ست امليزانية مبلغ 265 مليار ريال لتمويل م�ساريع جديدة واأخرى حتت التنفيذ )نفقات( وهذا يعني اأن املبلغ املتبقي والبالغ قدره 425 مليار ريال قد مت 
تخ�سي�سه للنفقات اجلارية وهي متثل 62% من امليزانية. ارتفعت ن�سبة بند امل�سروفات املخ�س�سة لعام 2012م مبقدار 15% اأي ما يعادل 54.5 مليار ريال من 

امليزانية ال�سابقة. من املتوقع اأن ي�ستفيد قطاع الإن�ساءات من الأعداد املتزايدة من هذه امل�ساريع الكبرية.

ب�سفتها املنتج الرئي�سي للنفط يف منظمة الدول امل�سدرة للنفط )OPEC(، ميكن للمملكة العربية ال�سعودية ال�ستفادة من الطلب العاملي على النفط. ويف هذا 
ال�سياق من املزمع اأن تعمل خطط اململكة الرامية اإلى رفع طاقة اإنتاج وتكرير النفط على تعزيز النمو القت�سادي.

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

اجلدول )11(: املوؤ�سرات االقت�سادية الرئي�سية

2012م 2011م 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م املوؤ�سرات االقت�سادية

2.727.4 2.510.6 1.957.5 1.609.1 1.949.2 1.558.8 1.411.4 اإجمايل الناجت املحلي ال�سمي )مبليارات 
الريالت(

1.236.3 1.157.5 1.067.1 993.2 975.4 898.6 848.37 اإجمايل الناجت املحلي الفعلي )مبليارات 
الريالت(

6.8 8.4 7.4 1.8 8.4 6.0 5.5 منو اإجمايل الناجت املحلي الفعلي )%(

29.19 28.37 27.56 26.66 25.79 24.94 24.12 اإجمايل عدد ال�سكان )باملاليني(

93.436 88.494 71.880 60.356 75.879 62.502 58.515 اإجمايل الناجت املحلي لكل ن�سمة

4.56 4.7 5.3 5.1 9.9 4.1 2.2 معدل الت�سخم )%(

9.8 9.3 8.2 8.2 9.2 8.8 9.2 املتو�سط اليومي من اإنتاج اململكة من النفط 
)ماليني الرباميل(

105.0 108 77.75 61.38 94.77 68.74 61.05 متو�سط �سعر النفط العربي اخلفيف )دولر 
اأمريكي للربميل(

42 56.2 48.4 46.9 60.0 54.0 53.3 م�ساهمة قطاع النفط يف اإجمايل الناجت 
املحلي )%(

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 البيانات املالية احلكومية

1.240 1.110.0 741.6 509.8 1.101.0 642.8 637.7 الإيرادات العامة )مبليارات الريالت(

853.0 804.0 653.9 596.4 520.1 466.2 393.3 امل�سروفات العامة )مبليارات الريالت(

385.0 306 87.7 86.6- 580.9 176.6 280.4 فائ�س/عجز امليزانية العامة )مبليارات 
الريالت(
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2012م 2011م 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م املوؤ�سرات االقت�سادية

14.15 14.2 5.2 6.1- 32.5 12.2 21.0 فائ�س امليزانية العامة لإجمايل الناجت 
املحلي )%(

3.6 12.8 9.9 15.9 13.2 18.5 27.3 ن�سبة الدين العام اإلى اإجمايل الناجت املحلي 
)%(

امل�سدر: التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعام 2012م

 إجمالي الناتج المحلي حسب فئات النشاط االقتصادي

 يف عام 2012 �سهدت جميع مكونات اإجمايل الناجت املحلي منوًا، حيث �سجل القطاع اخلا�س غري النفطي منوًا بلغ 7.5%. وقد �ساهم القطاع اخلا�س بن�سبة %58 
يف اإجمايل الناجت املحلي. اأما القطاعات التي �سهدت معدلت النمو الأكرث ارتفاعًا ت�سمل النقل والتخزين والت�سالت )10.7%( و الإن�ساءات )10.3%( جتارة 

جلملة والتجزئة واملطاعم والفنادق )8.3%( والكهرباء والغاز واملياه )7.3%( واخلدمات املالية والتاأمني والعقارات )%4.4(.

 اجلدول )12(: اإجتاهات الناجت املحلي االإجمايل الفعلي ح�شب نوع الن�شاط االقت�شادي

2012م 2011م 2010م 2009م 2008م 2007م 2006م مليون ريال �سعودي

42.078 41.026 40.156 40.559 40.145 39.619 38.862 الزراعة والغابات 
وال�سيد

236.719 211.982 221.537 203.177 204.166 224.077 220.245 التعدين والتنقيب

173.059 160.849 141.478 128.462 125.193 113.315 102.500 الت�سنيع

29.589 27.583 26.216 21.382 18.353 1317.722 17.031 الكهرباء والغاز واملياه

91.847 83.300 75.818 68.474 67.430 64.930 58.172 قطاع البناء

155.342 143.401 133.658 114.347 112.681 97.371 83.517 جتارة اجلملة والتجزئة 
وقطاع املطاعم 

والفنادق

121.459 109.768 96.460 87.247 78.238 61.236 49.513 النقل والتخزين 
والإت�سالت

166.925 159.946 156.667 149.597 139.478 127.142 116.819 خدمات املال والتاأمني 
والعقارات و خدمات 

الأعمال

39.153 37.019 35.114 33.265 31.720 30.658 29.346 خدمات اإجتماعية و 
�سخ�سية 

)16.654( )16.316( )16.104( )15.869( )15.529( )15.508( )15.395( ناق�سًا: اخلدمات 
امل�سرفية املحت�سبة

1.039.526 970.653 893.631 830.641 819.247 748.468 700.608 املجموع الفرعي

185.097 175.858 162.926 152.510 145.210 141.821 139.142 منتجوا اخلدمات 
احلكومية

11.758 11.065 10.539 10.104 10.955 9.312 8.992 ر�سوم الإ�سترياد

1.236.364 1.157.577 1.067.097 993.254 975.412 899.601 848.742 اإجمايل الناجت املحلي

امل�سدر: التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعام 2012م 
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 نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال افريقيا 3   3

�سناعة التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا ما زالت يف مراحلها الوليدة مقارنة مع غريها من اقت�سادات العامل الأكرث تقدما. و الدليل على ذلك 
معدلت النت�سار املنخف�سة و معدلت الكثافة املنخف�سة ، و معدلت الر�سملة املنخف�سة، واإلى حد كبري�سعف الإنظمة الت�سريعية لقطاع التاأمني باملقارنة مع 

اقت�سادات العامل الأكرث تقدما.

خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية منا قطاع التاأمني يف املنطقة منوا قويا. على الرغم من اإزدياد معدلت النمو ب�سورة ملحوظة اإل اأن قطاع التاأمني باملنطقة ل يزال 
يحتاج املزيد من الوقت للو�سول اإلى مرحلة الن�سج التام.  نتوقع انفتاح اقت�ساديات الدول يف املنطقة و �سعي حكومات دول املنطقة لتطوير النظمة الت�سريعية و 

زيادة ال�ستثمارات  �سيوؤثر تاأثريًا ايجابيًا على قطاع  التاأمني و ي�سمن ا�سمرتارية النمو يف ال�سنوات القادمة

تنق�سم قطاعات التاأمني يف املنطقة و باخل�سو�س ال�سرق الأو�سط اإلى فئتني. الفئة الأول تتميز بعدد قليل من ال�سركات التي حتتكر القطاع حتت اطار تنظيمي 
�سابق و تعترب هذه ال�سركات كبرية باملقايي�س املحلية و متو�سطة باملقايي�س العاملية.  الفئة الثانية تتميز بعدد كبري من ال�سركات مقارنًة بحجم الفر�س يف القطاع 
وتعترب هذه ال�سركات �سغرية باملقايي�س العاملية . بال�سافة اإلى ذلك ترتكز اأعمال ال�سركات يف هذه الفئة يف التاأمني العام فقط و بع�سها يقدم منتجات التاأمني 
التكافلي و لكن متثل جزء قليل من اإجمايل ربحياتها.و اأي�سًا ال�سركات يف هذه الفئة تتمتع بعالقة وطيدة اما ببنوك او �سركات جتارية كبرية مما ي�ساعدها على 

ا�ستحواذ ح�سة يف ال�سوق.

قطاع التاأمني ال�سعودي يف �سدد املراحل الأخرية للتحول من فئة القطاع الأولى اإلى فئة القطاع الثانية حيث زادت عدد ال�سركات و تنوعت اخليارات امام امل�ستهلك 
و ال�شركات.هذا التطور يف القطاع اأدى اإلى منو جمموع االأق�شاط التاأمينية  ب�شكل مطرد و تغري كبري يف تناف�شية القطاع.

�سكل  )3-1(: اإجمايل اأق�شاط التاأمني )عدا احلماية واالدخار( لعام 2012 م  لدول ال�سرق االأو�سط و �سمال اأفريقيا 

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

%0.06 4.353 اجلزائر

%0.02 1.815 البحرين

%0.05 3.873 م�سر

%0.03 2.242 الأردن

%0.04 2.958 الكويت 

%0.05 3.442 لبنان

%0.10 7.226 املغرب

%0.07 5.077 جنرييا

%0.03 2.388 عمان

%0.06 4.657 قطر

%0.26 19.575 اململكة العربية ال�سعودية

%0.51 37.815 جنوب اأفريقيا

%0.03 2.602 تون�س

%0.29 21.551 الأمارات العربية املتحدة

امل�سدر: �سوي�س ري

تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 2   3

فيها  مح  �سمُ انتقالية  املحلي مرحلة  التاأمني  و�سهد قطاع  تاريخ 2013/10/8م.  �سركة كما يف  ال�سعودية 35  العربية  اململكة  العاملة يف  التاأمني  �سركات  بلغ عدد 
لل�سركات القائمة بالعمل �سمن مهلة انتهت يف 09 اأبريل 2008م، حيث تعني حينها على �سركات التاأمني اإما احل�سول على ترخي�س من موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين لعام 2003 اأو اخلروج من ال�سوق.
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وقد �سمحت موؤ�س�سة النقد لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها او التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكتمل اإجراءات تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني 
للعمالء يف مهلة انتهت يف 2010/2/17م. 

 بلغ عدد ال�سركات املدرجة منها يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية 35 �سركة وفيما يلي قائمة بال�سركات املدرجة:

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية )تداول( كما يف تاريخ 2013/10/8م.

ال�سركة التعاونية للتاأمني. 1
�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(. 2
�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين. 3
ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين. 4
�سركة الأهلي للتكافل. 5
�سركة �ساب للتكافل. 6
�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين. 7
�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(. 8
�سركة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين. 9

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين. 10
�سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين. 11
�سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين. 12
�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين. 13
�سركة وفاء للتاأمني التعاوين. 14
�سركة التاأمني العربية التعاونية. 15
ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين. 16
�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين. 17
ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(. 18
ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين. 19
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(. 20
�سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(. 21
�سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي . 22
�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين. 23
�سركة اإك�سا للتاأمني التعاوين. 24
�سركة اي�س العربية للتاأمني التعاوين. 25
�سركة بروج للتاأمني التعاوين. 26
ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين. 27
ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين. 28
 �سركة �سولدريتي ال�سعودية للتكافل. 29
ال�سركة الوطنية للتاأمني. 30
�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين. 31
�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين. 32
�سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوين. 33
�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين. 34

إجمالي األقساط المكتتبة  2   3

بلغت قيمة اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتب بها يف �شوق التاأمني ال�شعودي 21.2 مليار ريال �سعودي يف عام 2012م مقابل 18.5 مليار يف عام 2011م ، بنمو قدره 
.%14.4

ارتفع اإجمايل اأق�شاط التاأمني ال�شحي املكتتب بها )ميثل 53% من �سوق التاأمني( بن�سبة 16.2% لي�سل اإلى 11.3مليار ريال �سعودي يف عام 2012م مقابل 9.7 
مليار ريال يف عام 2011م.

ارتفع اإجمايل اأق�شاط التاأمني العام املكتتب بها )ميثل 43% من �سوق التاأمني( بن�سبة 14.1% لي�سل اإلى 9 مليار ريال �سعودي يف عام 2012م مقابل 7.9 مليار 
ريال يف عام 2011م.
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انخف�ض اإجمايل اأق�شاط تاأمني احلماية و االإدخار املكتتب بها )ميثل 4% من �سوق التاأمني( بن�سبة 1.8% لي�سل اإلى 889 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م مقابل 
905 مليون ريال يف عام 2011م.

�سكل  )3-3(: اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية ح�شب جماالت الن�شاط التاأميني 
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%11.7 %52.5 11.285 %52.5 9.708 %53 8.690 %50 7.292 %44 4.805 التاأمني 
الطبي

%21.1 %21.2 4.689 %21.2 3.922 %20 3.239 %21 3.055 %23 2.545 التاأمني على 
ال�سيارات

%20.7 %6.3 1.348 %6.3 1.157 %6 959 %6 905 %7 798 التاأمني على 
املمتلكات/ 

احلرائق

%24.6 %3.4 691 %3.4 632 %3 507 %4 544 %5 531 التاأمني على 
احلوادث 

وامل�سوؤولية 
وغريها

%5 %4.9 1.077 %4.9 913 %5 869 %6 810 %6 682 التاأمني 
الهند�سي 

%22.4 %3.4 743 %3.4 634 %3 518 %4 525 %6 620 التاأمني 
البحري 

-%6.9 %4.9 889 %4.9 905 %6 972 %7 1003 %5 594 تاأمني 
احلماية 

والدخار 

%9.8 %2 385 %2 361 %2 329 %2 302 %2 208 تاأمني 
الطاقة 

-10.6
%

%1.5 67 %1.5 272 %2 304 %1 174 %1 139 تاأمني 
الطريان 

%12 %100 21.174 %100 18.504 %100 16.387 %100 14.610 %100 10.919 املجموع 

امل�سدر: التقرير امل�سحي ل�سوق التاأمني ال�سعودية 2008م-2012م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

نسبة االحتفاظ 1   2   3

ن�شبة االحتفاظ عبارة عن مقيا�ض للمخاطر املكتتبة املتحفظ بها من قبل �شركة التاأمني. حت�شب هذه الن�شبة بالتعبري عن �شايف االأق�شاط املكتتبة كن�شبة مئوية 
الإجمايل االأق�شاط املكتتبة. كانت الن�شبة العامة لالحتفاظ لدى �شركات التاأمني يف ال�شوق ال�شعودية يف عام 2011م بحدود 72.1% و من ثم ارتفعت اإلى %75.4 

يف عام2012م . ويف عام 2012م بلغ معدل الحتفاظ للتاأمني على املركبات 94.009% و التاأمني الطبي %88.2. 



١٠ ١٠ 20

�سكل )3-4(: االأق�شاط املحتفظ بها ح�شب جماالت الن�شاط 

ن�سبة 
التغيري
12-11

2012 2011 2010 2009 2008 جمال الن�شاط التاأميني

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

الن�سبة من 
اإجمايل 
االأق�شاط

%4.1 %88.2 %84.7 %81.9 %76.2 %78.1 التاأمني الطبي

-%0.6 %94.009 %94.603 %95.678 %96.4 %96.7 التاأمني على ال�سيارات

%28.6 %15.068 %11.716 %13.196 %11.6 %11.9 التاأمني على املمتلكات/ احلرائق

%7.5 %47.661 %44.304 %54.439 %44.9 %40.9 التاأمني على احلوادث وامل�سوؤولية وغريها

%7.2 %15.411 %14.377 %13.105 %15.5 %17.9 التاأمني الهند�سي 

-%4.4 % 30.886 % 32.319 %33.842 %34.9 %32.5 التاأمني البحري 

-%7.3 %1.902 %2.05 %2.305 %1.7 %0.4 تاأمني الطاقة 

%682.3 %3.571 %0.457 %1.591 %0.6 %4 تاأمني الطريان 

%4.5 %75.4 %72.1 %70.9 %67.4 %64.4 االإجمايل 

امل�سدر: التقرير امل�سحي ل�سوق التاأمني ال�سعودية 2008م-2012م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

عمق وكثافة سوق التأمين 2   2   3

اأنه اإجمايل االأق�شاط املكتتبة كن�شبة مئوية يف اجمايل الناجت املحلي وكان قد بلغ م�شتوى عمق التاأمني يف اململكة العربية  - يعرف عمق التاأمني على 
ال�سعودية 0.78% يف عام 2012م مقابل 0.85% يف عام 2011م.

يعرف معدل كثافة التاأمني على اأنه معدل الإنفاق ال�سنوي الفردي على التاأمني. وقد اأرتفع معدل كثافة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية من 682  -
ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 725 ريال �سعودي يف عام 2012م بن�سبة ارتفاع قدرها %6.3.

�سكل )3-5(: عمق وكثافة خدمات التاأمني ح�شب جمال الن�شاط 

 
 

ن�سبة 2012م2011م2010م2009م2008م
التغيري

ن�سبة 2012م2011م2010م2009م2008م
التغيري

ريال �سعودي% 

اإجمايل 
اأق�شاط 

التاأمني العام 

%0.31%0.46%0.40%0.36%0.33%9.50-222.5248.9247.8290.8308.3%6.0

اإجمايل 
اأق�شاط 

التاأمني الطبي

%0.27%0.53%0.51%0.45%0.41%7.8-193.7287.4320.2357.8386.5%8.0

اإجمايل 
اأق�شاط تاأمني 

احلماية 
والدخار

%0.03%0.07%0.06%0.04%0.03%22.10-23.939.535.833.430.4%8.80-

اإجمايل قطاع 
التاأمني 

%0.62%1.06%0.97%0.86%0.78%--9.2440.1575.8603.9682.0725.2%6.3

امل�سدر: التقرير امل�سحي ل�سوق التاأمني ال�سعودية 2008م-2012م ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و الئحته التنفيذية 2   3

والإ�سرايف لقطاع  القانوين  اأ�سا�سا لالإطار  وتاريخ 1424/06/02هـ والذي و�سع  امللكي رقم م/32  باملر�سوم  التعاوين  التاأمني  مت اعتماد نظام مراقبة �سركات 
التاأمني. وقد مت تكليف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�سئولة تتولى الإ�سراف على هذا القطاع. 

لحقا �سدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ )املوافق 2004/4/20م( ل�شبط وتنظيم ن�شاط التاأمني يف اململكة. 
ومن اأبرز البنود التي ن�س عليها نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ما يلي: 

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

يجب اأن تكون �سركة التاأمني/ اإعادة التاأمني مقدمة الطلب �سركة م�ساهمة تاأ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة اأن�سطة التاأمني و/اأو اإعادة التاأمني على اأن  �
تكون �سركة التاأمني املبا�سرة براأ�سمال ل يقل عن مائة مليون )100.000.000( ريال �سعودي كحد اأدنى واأن تكون �سركة اإعادة التاأمني براأ�سمال ل 

يقل عن مائتي مليون )200.000.000( ريال �سعودي كحد اأدنى. 
يجب اأن ال يزيد اإجمايل االأق�شاط املكتتبة عن ع�شرة اأ�شعاف راأ�شمال ال�شركة املدفوع بالكامل  �
يجب اأن حتتفظ �سركة التاأمني املبا�سرة مبا ل يقل عن 30% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة داخل اململكة. �
 يجب حتويل 90% من �سايف فائ�س عمليات التاأمني اإلى ك�سف دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي، 10%، على اأ�سحاب وثائق التاأمني اإما مبا�سرة اأو على  �

�شكل تخفي�ض يف اأق�شاط التاأمني م�شتقبال. 
يجب على �سركات التاأمني املبا�سرة اإعادة تاأمني ما ل يقل عن 30% كحد اأدنى من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية.  �

عوامل ازدياد الطلب 2   3

اإن اململكة العربية ال�شعودية مهياأة متامًا لت�شهد تو�شعًا كبريًا يف اأق�شاط التاأمني مدفوعة بالالئحة التنفيذية التي حتمي امل�شلحة العامة والطفرة االقت�شادية يف 
املنطقة والوعي املتزايد لدى العامة.

فيما يلي ملخ�س لعوامل النمو املتوقع ل�سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية: 

1. التأمين الطبي اإللزامي 

اأ�سدر جمل�س الوزراء القرار رقم 71 وتاريخ 1427/04/27هـ )املوافق 1999/08/11م( اأعلن فيه البدء يف تطبيق التاأمني الطبي الإلزامي على جميع املقيمني 
العاملني يف اململكة. وقد مت تاأ�سي�س جمل�س ال�سمان ال�سحي يف 1422/01/01هـ )املوافق 2001/03/26م( بهدف تنفيذ والإ�سراف على التاأمني الطبي الإلزامي 

يف اململكة.

22 مليون �سخ�س. و�سيغطي نظام  اإلى تخفيف العبئ املايل عن احلكومة ال�شعودية التي تقدم خدمات الرعاية الطبية املجانية الأكرث من  ويهدف هذا النظام 
التاأمني الطبي التعاوين اجلديد املطبق على ثالث مراحل ما بني �ستة الى �سبعة ماليني �سخ�س من العمالة الأجنبية. وقد مت تطبيق املرحلة الأولى منه يف يونيو 
2006م، والتي ا�سرتطت على ال�سركات التي يزيد تعداد العمالة فيها عن 500 �سخ�س توفري غطاء تاأمني طبي ملوظفيها، و�ست�سمل هذه املرحلة 450 �سركة يعمل 
لديها 500.000 موظف اأجنبي. اأما املرحلة الثانية ، فت�سمل ال�سركات التي يعمل لديها ما بني 100 و500 موظف اأجنبي، بينما �ستغطي املرحلة الثالثة والأخرية 
التي بداأت يف �سبتمرب 2008م ال�سركات التي يقل عدد العاملني فيها من غري ال�سعوديني عن 100 عامل. ومن املتوقع اأي�سا فر�س التاأمني الطبي الإلزامي بالن�سبة 

للمواطنني ال�سعوديني يف نهاية املطاف. 

2. التأمين اإللزامي للمركبات 

يف �سنة 2002م، ونظرا لرتفاع معدل حوادث ال�سيارات، فر�ست اململكة العربية ال�سعودية التاأمني من امل�سوؤولية جتاه الغري كمطلب بالن�سبة لل�سيارات الأجنبية 
املواطنني  ال�شائق على  لتجديد رخ�شة  لل�شيارة ك�شرط م�شبق  الغري  امل�شوؤولية جتاه  التاأمني من  اإلى فر�ض احل�شول على  اإ�شافة  اململكة  اأرا�شي  اأثناء عبورها 
ال�سعوديني والأجانب املقيمني يف اململكة. وفقًا لقرار جمل�س الوزراء  رقم 271 وتاريخ 1427/12/25هـ فاإن التاأمني الإلزامي للمركبات اأ�سبح اإلزاميًا بدًل عن 

تاأمني رخ�سة القيادة.

 وقد اأدت مبادرة التاأمني الإلزامي للمركبات، والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�سيارات امل�سجلة يف اململكة اإلى ارتفاع معدلت الطلب على التاأمني وزيادة وثائق 
التاأمني امل�سدرة ب�سورة كبرية. ونظرًا للنمو امللحوظ يف القت�ساد حمليًا واإقليميًا ب�سبب ارتفاع اأ�سعار بيع خام البرتول فاإنه من املتوقع ا�ستمرار ازدياد الطلب 

على  احلماية والتاأمني خ�سو�سًا خالل ال�سنوات الأربع القادمة بناًء على ازدياد اأعداد ال�سيارات امل�سجلة.

3. تأمين الحماية واإلدخار 

اإن تاأمني احلماية والإدخار ل وجود له تقريبا يف اململكة العربية ال�سعودية، وهو ما يعود لأ�سباب ثقافية ودينية وعوامل اأخرى كغياب التوعية بخ�سو�س منتجات 
تاأمني احلماية واالإدخار. ومع حتول ال�شوق لت�شبح �شوقا منظمة ب�شفة ر�شمية واأكرث تطورا، اإلى جانب ازدياد الوعي يف اأو�شاط امل�شتهلكني، فاإنه من املتوقع اأن 

يرتفع م�ستوى انت�سار منتجات تاأمني احلماية والإدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل. 
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وبالإ�سافة اإلى ذلك، فمع دخول �سركات جديدة اإلى �سوق التاأمني ال�سعودية، فيتوقع من كل �سركة تاأمني اأن تقدم منتجات اكرث تطورا ومهياأة لأغرا�س مطلوبة 
لزيادة ح�ستها ال�سوقية والتي �ستوؤدي الى تغري يف منتجات التاأمني التي تقدم. فمنتجات كالتاأمني الئتماين وتاأمني الرهن العقاري وتاأمني على احلياة القابل 

لال�سرتجاع والتعديل، وكل هذه املنتجات غري متوفرة يف ال�سوق ال�سعودية. وبالإ�سافة اإلى ذلك �سوف ترتفع درجة التطور وتزداد قنوات الت�سويق ات�ساعا. 

 التطورات المستقبلية 2   3

من املتوقع اأن مير قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية يف تطور ملمو�س نتيجة لأنظمة التاأمني اجلديدة، وب�سبب تغريات عامة يف عوامل القت�ساد الكلي 
وكذلك يف ال�سيا�سات احلكومية اجلديدة. وتعتقد الدارة باأن هذه التطورات يتوقع لها ان تغطي املجالت التالية:

التاأمني  - التاأ�سي�س ) وب�سورة رئي�سية �سركات  اأن ر�سملة كثري من ال�سركات احلديثة  اأكرث جاذبية للعديد من �سركات التامني، مع  �ست�سبح ال�سوق 
الأجنبية الكبرية( ت�سري اإلى اأنها لن حت�سل على ح�سة كبرية من ال�سوق. 

من املتوقع اأن ت�سبح �سوق التاأمني غري تاأمني احلماية والإدخار اأقل جتزئة يف امل�ستقبل حيث اأفادت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باأنها لن ت�سدر  -
اأي تراخي�س جديدة ملدة خم�س �سنوات.

رمبا توؤدي �شدة املناف�شة اإلى انخفا�ض يف اأ�شعار االأق�شاط، وهو ما يخف�ض بالتايل مقدار االأرباح. ويف ظل تلك االحوال التناف�شية من املحتمل حدوث  -
احتاد عن طريق الندماجات او اخلروج من ال�سوق قبل ان يكتمل منو ال�ستثمارات وتنتج عنها عوائد ملمو�سة.

من املحتمل اأن تعمل ال�سركات املرخ�سة يف بيئة عمل اأكرث �سفافية نتيجة لو�سعها النظامي ك�سركات م�ساهمة والتقارير املطلوب تقدميها مبقت�سى  -
النظام.

اأن يزيد بدرجة كبرية من قاعدة العمالء بالن�سبة  - للوافدين ونظام مماثل ي�سمل ال�سعوديني من �ساأنه  التاأمني الطبي الإلزامي بالن�سبة  اإن تطبيق 
ل�سركات التاأمني،

 رمبا يجري اإطالق منتجات تاأمينية جديدة يف �سوق التاأمني ال�سعودي نتيجة للتغريات ال�سريعة يف ن�ساطات اأعمال  ال�سركات، و نتيجة لذلك �سيكون  -
للم�ستهلك خيارات وبدائل متعددة.

يتوقع ان تزداد قدرات الأداء املالية لل�سركات نتيجة لفر�س نظام الحتياطي النظامي عليها. -
بناءًا على ال�سمعة املمتازة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي كمنظم لقطاع البنوك فاإن قطاع التاأمني �سيتمتع بتنظيم جيد من خالل تطبيق الإطار  -

التنظيمي.
قد تلجاأ بع�ض �شركات التاأمني العاملة يف قطاعات التاأمني العام غري املتعلق بتاأمني احلماية واالإدخار اإلى تنويع ن�شاطها باإدخال ن�شاط تاأمني احلماية  -

والإدخار خ�سو�سًا اإذا زادت حدة التناف�س يف ال�سواق على التاأمني الطبي والتاأمني على ال�سيارات باأكرث من التوقعات.
تاأمني احلماية والإدخار يكاد يكون منعدمًا يف ال�سوق ال�سعودي حاليًا، ولكن يف حال تقدم وتنظيم ال�سوق ومع تزايد الوعي املتنامي بني امل�ستهلكني فاإنه  -

من املتوقع اأن يحقق تاأمني احلماية والإدخار التقليدي وكذلك التاأمني التكافلي ازديادا ملمو�سًا عن م�ستويات النت�سار احلالية. 
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الشركة. 4

مقدمة 1   2

ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين )»ال�سركة« اأو »الأهلية«( هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية  عنوان مقرها الرئي�سي �سارع عبد الرحمن بن �سقران، امللز - مدينة 
الريا�س وم�سجلة حتت ال�سجل التجاري رقم 1010238441�سادر من الريا�س بتاريخ 1428/08/07هـ وم�شرح لها مبزاولة ن�شاط التاأمني من قبل موؤ�ش�شة النقد 
العربي ال�سعودي مبوجب الرتخي�س رقم ت م ن/20093/20 وتاريخ1430/03/12هـ. وقد مت تاأ�سي�س ال�سركة مبقت�سى قرار جمل�س الوزراء رقم )233( وتاريخ 
1426/09/16هـ )املوافق2006/10/9م( ومبوجب املر�سوم امللكي رقم م/60 وتاريخ 1427/09/18هـ )املوافق 2006/10/11م(. بداأت ال�سركة مزاولة اأعمال 
اإكتتاب التاأمني يف 9 مار�س 2009م ومنذ ذلك التاريخ تقدم الأهلية اأنواعًاً خمتلفة من ن�ساطات التاأمني بناءًاً على مبادئ التاأمني التعاوين وحتت اإ�سراف موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي »موؤ�س�سة النقد«، و التي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سئولة عن تطبيق نظام مراقبة �سركات التاأمني ولوائحه التنفيذية. ت�سمل خدمات التاأمني 
الرئي�سية التي تزاولها ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية كافة اأنواع التاأمني العامة مبا يف ذلك التاأمني على ال�سيارات والتاأمني الطبي والهند�سي والتاأمني على 
اأخطاء ممار�سة املهن الطبية والتاأمني �سد احلريق والتاأمني البحري وتاأمني امل�سئولية العامة.وبخالف ما هو مذكور فاإنه لي�ست لدى اإدارة ال�سركة اأي نية يف 

الوقت احلايل الإجراء اأي تغيري جوهري على الن�شاط االأ�شا�شي لل�شركة.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة مائة مليون )100.000.000( ريال �سعودي مق�سمة ع�سرة ماليني )10.000.00( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة )10( 
ريالت وجميع الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اأكتتب منها امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ )60%( بينما اأكتتب اجلمهور  بـ )40%( من اإجمايل الأ�سهم التي مت طرحها 
لالكتتاب العام يف اأواخر الن�سف الأول من عام 2007م. مت موؤخرًا احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 184/اأي ا�س 
الأ�سهم اجلديدة  اإكتمال الكتتاب يف  اأولوية ولدى  اأ�سهم حقوق  ال�سركة مببلغ 220 مليون ريال عن طريق طرح  راأ�س مال  ـ على زيادة  وتاريخ 1433/1/18هـ 
�سي�سبح راأ�س املال ** ريال �سعودي مق�سمة اإلى ** �سهم عادي بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ريالت لل�سهم الواحد. وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 

1433/6/25هـ املوافق 2012/5/16م بالتو�سية بزيادة راأ�س مال ال�سركة ملواجهة اإحتياجاتها برفع املالءة املالية.

أهم التواريخ والتطورات 2   2

 ح�سول املوؤ�س�سون على ترخي�س تاأ�سي�س ال�سركة ح�سب املر�سوم امللكي رقم م/60 وال�سادر يف 1427/9/18هـ )املوافق 2006/10/11م( و�سدور  �
قرار جمل�س الوزراء رقم 233 بتاريخ 16 رم�سان 1427هـ املوافق 2006/10/9م.

 مت طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام الأويل يف مايو من عام 2007م. �
 �سدور موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الر�سمية بتاريخ 1430/03/12هـ لل�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني وال�سماح لها ببدء عملياتها. �
 بداأت ال�سركة مزاولة اأعمال التاأمني يف 2009/3/9م. �
 ح�سول ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بزيادة راأ�س مالها مبوجب اخلطاب رقم 184/اأي ا�س وتاريخ 1433/1/18هـ  �

رسالة الشركة 3   2

اللتزام بتقدمي خدمات وحلول تاأمينية عالية امل�ستوى، وحمفظة منتجات تاأمينية متوازنة تلبي متطلبات ال�سوق، واحتياجات وتوقعات العمالء، من خالل اأحدث 
نظم التكنولوجيا املتطورة، وفريق على م�ستوى عال من اخلربات والتاأهيل لإدارة خدمات العمالء.

هيكل رأس مال الشركة  2   2

 يبلغ راأ�س مال ال�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي مق�سمه اإلى )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم عادي، بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة 
ريالت �سعودية لل�سهم الواحد )“الأ�سهم”(. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة يف ما جمموعه )6.000.000( �ستة ماليني �سهم عادي متثل )60%( �ستون 
يف املائة من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، ودفعوا قيمتها بالكامل. بينما اأكتتب اجلمهور يف عدد (4.000.000) اأربعة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( 
ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها اأربعون مليون )40.000.000( ريال �سعودي متثل 40% من راأ�س مال ال�سركة مت طرحها لالكتتاب 

العام يف 05/19/ 2007م ومل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

�سكل )4-1(: قائمة امل�ساهمون الذين ميلكون 5% اأو اأكرث ح�سب 31 دي�سمرب 2012

 القيمةعدد االأ�سهمن�سبة امللكيةاجلن�سيةاال�سم
)بالريال  ال�سعودي(

181.800.00018.000.000%م�سرية�سركة م�سر لتامينات احلياة 

امل�سدر: ال�سركة
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نبذة عن المساهمين المؤسسين من الشركات المالكين لحصة 2% وأكثر حسب 10ديسمبر 2012: 2   2

1  شركة مصر لتامينات الحياة )شركة عامة مصرية(

هى اأقدم �سركة متخ�س�سة فى تاأمينات الأ�سخا�س فى م�سر واملنطقة العربية والأفريقية ، وهى ناجت دمج كافة اأن�سطة تاأمينات احلياة لأكرب واأقدم �سركات تاأمني 
فى جمهورية م�سر العربية وهى اململوكة للدولة )م�سر ، ال�سرق ، الهلية ، امل�سرية لإعادة التاأمني( وذلك فى كيان واحد وهى �سركة م�سر لتاأمينات احلياة ، 

ويتم ايجاز تاريخ ال�سركة كما يلى:

 بناء على قرارات الدماج فى عام 1964 ، اأ�سبح عدد �سركات التاأمني فى م�سر اأربعة �سركات - بدل من 14 �سركة – مملوكة ملكية كاملة للدولة منها 3 �سركات 
تاأمني مبا�سر و�سركة واحدة متخ�س�سة فى اإعادة التاأمني وهم:

 �سركة م�سر للتاأمني - تاأ�س�ست بتاريخ 1934/1/14م)ان�ساأت على يد حممد طلعت حرب(  �
 �سركة ال�سرق للتاأمني - تاأ�س�ست بتاريخ 1931/6/14م.  �
 �سركة التاأمني الهلية - تاأ�س�ست بتاريخ 1900/5/29م.  �
 �سركة امل�سرية لإعادة التاأمني - تاأ�س�ست فى عام 1957.  �

مت اإن�ساء اإطار موؤ�س�سى تدار من خالله �سركات التاأمني اململوكة للدولة ، باإ�سدار القرار اجلمهورى رقم 8 ل�سنة 2006 بتاأ�سي�س ال�سركة القاب�سة للتاأمني ، وذلك 
بغر�س حتقيق التوازن بني اعتبارات التكامل فى خدمات التاأمني واعتبارات احلجم القت�سادى الأمثل ب�ساأن تعظيم الربحية وتر�سيد التكلفة ، ومبا ي�ساعد على 

حتقيق اأكرب قدر من املرونة فى املخ�س�سات الفنية وال�ستغالل الأمثل لراأ�س املال وحتقيق الفاعلية فى الدارة والتخ�س�سية. 

 فى 2007/6/30متم دمج �سركة ال�سرق للتاأمني وال�سركة امل�سرية لإعادة التاأمني فى �سركة م�سر للتاأمني . �
 فى 2009/7/1متم نقل ان�سطة التاأمينات العامة من �سركة التاأمني الهلية الى �سركة م�سر للتاأمني. �
 فى 7/1/ 2010متم نقل ان�سطة تاأمينات احلياة من �سركة م�سر للتاأمني الى �سركة التاأمني الهلية. �
 فى 2010/10/7متم تغيري ا�سم �سركة التاأمني الهلية الى �سركة م�سر لتاأمينات احلياة ، لت�سبح واحدة من اأكرب �سركات املجموعة التى حتمل اأ�سم  �

الوطن الأم )م�سر(.
املال  � راأ�س  حيث  من  والقليمى  املحلى  ال�سوق  فى  والإدخار  للحماية  تاأمني  �سركة  كاأكرب   2010 عام  احلياة  لتاأمينات  �سركة م�سر  انطلقت  وبذلك 

واالأق�شاط واال�شتثمارات ولتجمع خربة اأكرث من 320 عامًا :
 مليار جنيه راأ�س املال.  �
 مليار ون�شف جنيه اق�شاط تاأمينية.  �
 700 الف عميل فردى.  �
 1000 موؤ�س�سة للتاأمينات اجلماعية.  �
 180 فــرع )منت�سرة بجميع حمافظات م�سر(.  �
 2600 موظف ادارى.  �
 4000 و�سيط تاأمينى. �

إستراتجية الشركة 2   2

 ترتكز ال�سرتاتيجية ال�ساملة لل�سركة الأهلية على اأربعة مرتكزات ت�سكل القاعدة التي تنطلق منها ال�سركة لتحقيق اأهدافها الإ�سرتاجتية وتتمثل هذه  �
املرتكزات يف حتقيق ر�ساء العمالء وتعزيز فعالية الت�سغيل وتطوير اجلهاز العامل وتعزيز النواحي املالية.

 تهدف �سيا�سة ال�سركة لإر�ساء كافة العمالء مبختلف �سرائحهم وتقدمي منتجاتها وخدماتها باأعلى م�ستويات اجلودة واأن�سب فئات الأ�سعار كما مت  �
التعامل مع املطالبات بالكيفية التي تلبي تطلعات العمالء وذلك بتبني اأف�سل الأنظمة لإدارة عمليات التعوي�س عن املطالبات.

 تهدف ال�سركة من خالل تقدمي خدماتها باأعلى م�ستويات اجلودة اإلى ك�سب ولء العمالء والحتفاظ باأكرب قدر منهم.  �
 تهدف ال�سركة اإلى حتقيق اأعلى م�ستويات الفعالية يف جممل العمليات الت�سغيلية لل�سركة عن طريق الن�سياب ال�سل�س للوثائق والتاأكد من دقة املعلومات  �

و�سالمة اإجراء الت�سويات مع ال�ستعانة يف ذلك بنظم تقنية املعلومات وطرق امل�ساندة الوظيفية الأخرى.
بتطوير  � �ستقوم  اإنها  كما  ال�سركة  اأهداف  يحقق  فيما  وت�سخريها  الكامنة  قدراتهم  اإطالق  اأجل  من  موظفيها  لكافة  مت�ساوية  فر�سًا  ال�سركة   توفر 

بتنفيذ خطة  وتقوم  ال�سركة  تتبنى  الفردية.  الفنية ومهاراتهم  لتطوير قدراتهم  التدريب ملوظفيها  اأف�سل م�ستويات  توفري  الأهلية ل�سمان  اأكادميية 
وا�سحة ومتكاملة لل�سعودة. 

 ت�شعى ال�شركة اإلى حتقيق م�شتوى عال من الربحية با�شتخدام اأف�شل الطرق الكتتاب اأق�شاط التاأمني واإعادة التاأمني واإدارة املطالبات.  �
 ت�شعى ال�شركة لتحقيق زيادة كبرية يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني خالل ال�شنوات اخلم�ض القادمة. كما ت�شعى لتحقيق عوائد جمزية على ا�شتثمارات  �

م�ساهميها عن طريق الإدارة املحكمة ملوارد ال�سركة الداخلية واخلارجية وخف�س امل�سروفات والتكاليف.
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المنتجات والخدمات 2   2

 وتقدم ال�سركة املنتجات التالية لعمالئها:

وثيقة  التاأمني ال�سامل للممتلكات – يهدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اإلى تغطية املمتلكات املوؤمن عليها اأو اأي جزء منها يف حال تعر�سها لدمار . 1
اأو �سرر مادي عن طريق اخلطاأ. وميكن اأن ت�سمل املمتلكات: املباين )مبا يف ذلك التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك( والآلت واملعدات 
والأجهزة والأدوات واملخزون )املنتجات واملواد وقطع الغيار(، والأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة 

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على هذه الوثيقة لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني على املنزل - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية املوؤمن عليه �سد اأي خ�سارة اأو �سرر يلحق باملبنى/املباين املوؤمن عليها. وت�سمل . 2

الغاز  واأنابيب  املياه  واأنابيب  ال�سباحة،  وحمامات  الداخلية،  الوقود  وخزانات  واجلدران  والأ�سوار  والبوابات،  والكراجات،  امللحقة،  املباين  املباين: 
واأنابيب ال�سرف الأر�سية وكابالت الكهرباء املت�سلة بامل�سدر الرئي�سي للتغذية الكهربائية. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة 

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني �سد احلرائق والأخطار املختلفة واأعمال ال�سطو – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اأي اأ�سرار مادية يف املمتلكات اإذا جنمت عن . 3

التابعة للمالك(  الثابتة وملحقاتها  اأن ت�سمل املمتلكات: املباين )مبا يف ذلك التجهيزات  اأو احلريق التايل لالنفجار. وميكن  اأو ال�ساعقة  احلريق 
والآلت واملعدات والأجهزة والأدوات واملخزون )املنتجات واملواد وقطع الغيار(، والأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة. وقد ح�سلت ال�سركة 

على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ
وثيقة انقطاع الأعمال - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي انقطاع الأعمال. يف حالة وقوع اأي �سرر اأو دمار، يف اأي وقت خالل فرتة التاأمني مبوجب . 4

هذه الوثيقة، يف اأي بناء اأو اأي ممتلكات اأخرى اأو اأي جزء من املمتلكات املوؤمن عليها وكان هذا ال�سرر اأو الدمار ناجما عن اأي خطر موؤمن عليه، 
اأو ت�سوي�س  اأن تعو�س للموؤمن عليه مبلغ اخل�سارة الناجمة عن انقطاع  اأن يكون مثل هذا ال�سرر قابال للتعوي�س، فاإنه يتعني على ال�سركة  و�سريطة 
الأعمال فيما يتعلق بكل بند من البنود التي متت تغطيتها. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة ال�سحن البحري )عقد مفتوح( – يتمثل هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�سائع املنقولة بحرا اأو جوا. وقد ح�سلت ال�سركة على . 5

موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة ال�سحن البحري )�سحنة واحدة( - هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تغطية الب�سائع املنقولة بحرا اأو جوا. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة . 6

موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
نقلها . 7 اأثناء  بالب�سائع  تلحق  قد  التي  الأ�سرار  اأو  اخل�سائر  عن  الناجمة  املخاطر  جميع  الوثيقة  هذه  مبوجب  التاأمني  – يغطي  الربي  النقل  وثيقة 

بال�ساحنات / القطارات ما عدا ال�ستثناءات. وقد مددت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي موافقتها املوؤقتة على هذه الوثيقة حتى 1434/11/10هـ.
اأو احلرائق . 8 بالب�سائع وينجم عن ال�سطدام  اأو تلف هام يلحق  اأي خ�سارة  الوثيقة يغطي  التاأمني مبوجب هذه  الب�سائع يف الطريق -  تاأمني  وثيقة 

من  تبداأ  اأ�سهر   6 من  اإ�سافية  لفرتة  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  الوثيقة  هذه  على  موؤقتة  موافقة  على  ال�سركة  ح�سلت  وقد  النقالب.  اأو 
1434/11/10هـ.

وثيقة التاأمني ال�سامل للمقاولت – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اأعمال امل�سروع التي ينفذها املقاول. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة . 9
على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

وثيقة التاأمني على الآلت - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الآلت. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد . 10
العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

تلف املخزون املودع يف املخازن الباردة - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الب�سائع املحفوظة يف املخازن الباردة. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة . 11
موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

وثيقة التاأمني على املعدات اللكرتونية – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة املعدات اللكرتونية. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه . 12
الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

التاأمني ال�سامل لالأعمال الإن�سائية – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة جميع الأخطار املتعلقة بالأعمال الإن�سائية. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة . 13
موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

وثيقة التاأمني على امل�سنع والآلت – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة امل�سانع والآلت. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة . 14
من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

الوثيقة بتغطية . 15 الوثيقة يوفر التغطية للموظفني ومن يعولونهم. وتقوم ال�سركة مبوجب هذه  التاأمني مبوجب هذه  التاأمني الطبي اجلماعي -  وثيقة 
تكاليف تقدمي اخلدمات الطبية لالأ�سخا�س املوؤمن عليهم )امل�ستفيدين( ح�سب الفئات املحددة من �سبكة مقدمي اخلدمات الطبية املعينة من ال�سركة، 
ووفقا لل�شروط واالأحكام والقيود الواردة يف الوثيقة. قامت موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي باملوافقة على هذا املنتج بخطابها املوؤرخ 1434/11/10هـ.

التاأمني الإلزامي ال�سيارات - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي امل�سوؤولية على ال�سيارات جتاه الغري. وتقوم مبوجبه ال�سركة بتعوي�س الغري نقدا لدى . 16
حدوث اأي �سرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ل�ستخدام اأو اإيقاف ال�سيارة داخل احلدود اجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية، وذلك �سد جميع املبالغ 
التي ي�سبح املوؤمن عليه اأو ال�سائق م�سوؤول قانونيا عن دفعها فيما يتعلق: )1( بالإ�سابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون املوؤمن عليه موجودا 
داخل اأو خارج ال�سيارة و)ب( بالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه موجودا يف ال�سيارة. قامت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

باملوافقة على هذا املنتج مبوجب خطابها املوؤرخ 1434/5/19هـ.
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التاأمني ال�سامل على ال�سيارات )خا�س/جتاري( - مبوجب هذه البولي�سة تقوم ال�سركة بتعوي�س املوؤمن له عن اخل�سارة اأو ال�سرر الذي يلحق اأي . 17
�سيارة مو�سوفة يف اجلدول وملحقاتها املثبتة فيها كنتيجة مبا�سرة لالأخطار امل�سار اإليها بالوثيقة. وتقوم ال�سركة اأي�سًا بتعوي�س الغري نقدا لدى حدوث 
اأي �سرر مغطى مبوجب البولي�سة نتيجة ل�ستخدام اأو توقيف ال�سيارة داخل احلدود اجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية، وذلك �سد جميع املبالغ 
التي ي�سبح املوؤمن عليه اأو ال�سائق م�سئول قانونيا عن دفعها فيما يتعلق: )1( بالإ�سابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون املوؤمن عليه/ ال�سائق 
موجودا داخل اأو خارج ال�سيارة و)ب( بالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه/ ال�سائق موجودا يف ال�سيارة. قامت موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي باملوافقة على هذا املنتج مبوجب خطابها املوؤرخ 1434/5/19هـ.
وثيقة التاأمني �سد اخلطاأ الطبي – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة الأخطاء الطبية و�سداد جميع تكاليف الدفاع املتكبدة مبوافقة ال�سركة، �سريطة . 18

اأن ل يتعدى جمموع املبالغ امل�ستحقة عن الأ�سرار )مبا يف ذلك تكاليف ونفقات املدعي( وتكاليف الدفاع حدود التعوي�س املبني يف ملحق وثيقة التاأمني. 
ومع ذلك، ل تكون ال�سركة ملزمة بدفع اأي مطالبة اأو حكم اأو قرار حتكيم اأو تكاليف دفاع اأو تويل اأو ال�ستمرار يف تويل الدفاع يف �سياق اأي دعوى اأو 
اإجراءات ق�سائية بعد ا�ستنفاد احلد الأق�سى املقرر للتعوي�س. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة تعوي�س العمال – اإن التاأمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية م�شوؤولية املوؤمن عليه، وفقا ل�شروط الوثيقة، عن دفع التعوي�شات و/اأو امل�شاريف . 19

املحددة يف لوائح العمل والعمال ال�سعودية. وت�ستثني هذه الوثيقة اأي م�سوؤولية عن دفع التعوي�سات و/اأو امل�ساريف امل�سمولة يف برنامج املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات الجتماعية اأو التي كان ميكن اأن تقبلها التاأمينات الجتماعية لو التزم املوؤمن عليه بتقدمي وحت�سيل املطالبات ذات ال�سلة. وقد ح�سلت 

ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة تاأمني الأموال – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة فقدان الأموال لأي �سبب ل ت�ستثنيه هذه الوثيقة: )1( اأثناء نقل الأموال يف عهدة املوؤمن . 20

عليه اأو موظفيه املعتمدين من واإلى البنك اأو مكتب الربيد ومركز عمل املوؤمن عليه؛ و)2( اأثناء نقل األأموال على النحو املحدد يف ملحق وثيقة التاأمني. 
وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

التاأمني �شد امل�شوؤولية العامة - مع مراعاة �شروط واأحكام وا�شتثناءات وحدود امل�شوؤولية املن�شو�ض عليها يف ملحق وثيقة التاأمني، تعو�ض ال�شركة . 21
اأو  للموؤمن عليه جميع املبالغ التي ي�سبح املوؤمن عليه م�سوؤول قانونيا عن دفعها كتعوي�سات مفرو�سة عليه مبوجب النظام فيما يتعلق )1( بالوفاة 
الإ�سابة اجل�سدية الناجمة عن حادث والتي تطال اأي �سخ�س غري مغطى مبوجب عقد توظيف اأو تدريب مهني مع املوؤمن عليه، وذلك عندما حتدث 
املوؤمن  التي ميتلكها  باملمتلكات  تلحق  التي  بالأ�سرار  املوؤمن عليه؛ و)2(  اأ�سرة  اأفراد  اأحد  اأو تطال  العمل  واأثناء  الأرا�سي  الإ�سابة خارج  اأو  الوفاة 
عليه اأو يوؤجرها اأو ي�ستاأجرها اأو ي�سرتيها بالتق�سيط اأو غري ذلك من املمتلكات التي تكون يف رعاية اأو عهدة املوؤمن عليه اأو حتت �سيطرته وي�ستثني 
ذلك املباين التي ي�سغلها املوؤمن عليه موؤقتا للعمل فيها اأو املمتلكات الأخرى التي تكون يف حيازة املوؤمن عليه ب�سورة موؤقتة لغر�س العمل اأو ممتلكات 
املوظف اأو الزائر. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 

1434/11/10هـ
وثيقة التاأمني �سد احلوادث الفردية – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي الدائم. . 22

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة احلماية اجلماعية �سد احلوادث- يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي الدائم. . 23

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة �سمان الأمانة - وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ . 24

من 1434/11/10هـ. 
وثيقة تاأمني الزجاج – يف حالة ك�سر اأي زجاج يف املبنى خالل فرتة التاأمني واإذا كان هذا الك�سر ميتد من خالل ال�سماكة الكاملة للزجاج نتيجة لأي . 25

حادث اأو �سبب غري م�ستثنى، ف�سوف تقوم ال�سركة با�ستبدال الزجاج املك�سور بزجاج من نوعية مماثلة اأو، وفقا لتقديرها، تدفع قيمة الزجاج املك�سور 
للموؤمن عليه وفقا لالأ�سعار ال�سارية يف تاريخ الك�سر ناق�سا منها قيمة اإنقاذ الزجاج. وعلى ال�سركة اأن تدفع اأي�سا التكاليف املعقولة لأي األواح يلزم 
تركيبها موؤقتا اإلى حني ا�ستبدال الزجاج املك�سور. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة 

اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة تاأمني رعاية امل�سافر - -تغطي هذه الوثيقة امل�ساريف الطارئة املتكبدة خارج اململكة العربية ال�سعودية مع اخل�سوع للحد الأق�سى لها كما هو . 26

مذكور يف جدول املنافع املرفق بالوثيقة، وي�سمل ذلك املعاجلة الطبية واجلراحية الطارئة، تكاليف الإقامة الإ�سافية املعقولة والالزمة وم�ساريف 
ال�سفر، والإعادة الطبية الطارئة. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة  من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سارية ملدة 6 اأ�سهر 

تبداأ من 1434/11/10هـ.
ولي�س لل�سركة اأي خطط حاليًا لإطالق منتجات جديدة.

إعادة التأمين 2   2

تقوم ال�سركة باإعادة التاأمني على جزء من املخاطر التي توؤمن عليها مبوجب عمليات التاأمني التي تقوم بها وذلك لتقليل تعر�سها للخ�سائر، و العمل على ا�ستقرار 
اأرباحها و حماية م�سادر راأ�س مالها مبا يتما�سى مع اللوائح التنفيذية.
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ولتقليل خماطر تركيز اإعادة التاأمني، قامت ال�سركة بو�سع برامج لإعادة التاأمني من العديد من �سركات اإعادة التاأمني العاملية املعروفة. و ت�سمل معايري اختيار 
اأخرى معرتف  عاملية  تقييم  اأو منظمات  بورز  اآند  �ستاندرد  هيئة  اأعلى من  �سركة اإعادة التاأمني ما يلي: )1( قوة املركز املايل )تتمتع بتقييم يعادل “BBB” اأو 

بها(، )2( جودة اخلدمة، )3( الكفاءة يف ت�سوية املطالبات، )4( �شروط التغطية، )5( الأ�سعار.

تتعامل ال�سركة مع اكرث من 17 �سركات من معيدي تاأمني م�سنفني من وكالة الت�سنيف العاملية اإيه اإم ب�ست مباليقل عن B++  ومتثل �سركة مابفري ري من 
حمفظة اإعادة التاأمني الطبي ن�سبة 100% ومتثل �سركة كوريان ري من حمفظة اإعادة التاأمني املركبات ن�سبة 50%. يو�سح اجلدول التايل �سركات اإعادة التاأمني 

التي تتعامل معها ال�سركة:

�سكل )4-2( معيدي التاأمني لل�سركة

الو�سعالت�سنيف االئتماين للم�سدراجلهة مانحة الت�سنيف االئتماينا�سم معيد التاأمني

)SCOR(اإ�س اآند بياإ�س �سي اأو اآرA ايجابي

ايجابي-AAاإ�س اآند بيمابفري ري

)Odyssey Re( اإ�س اآند بياودي�سي ريA-م�ستقر

 )TRUST( اإيه اإم ب�ستتر�ستA-م�ستقر

)GENERALI( اإ�س اآند بيجرنال اآيAA-ايجابي

م�ستقر-Aاإيه اإم ب�ستجي اآي �سي )GIC(    الهند

)Korean Re( اإ�س اآند بيكوريان ريA-م�ستقر

 )Saudi Re(  اإ�س اآند بي�سعودي ريBBB+م�ستقر

)ACR Bahrain( اإ�س اآند بياإيه �سي اآر – البحرينA-م�ستقر

)Sompo( اإ�س اآند بي�سومبوAA-ايجابي

)ARIG( اإيه اإم ب�ستاريجB++جيد

)Alfajer Re( اإيه اإم ب�ستالفجر ريB++جيد

)Kuwait Re( اإيه اإم ب�ستكويت ريA-م�ستقر

)Takaful Re( اإ�س اآند بيتكافل ريBBBكاف

)Africa Re( اإ�س اآند بيافريقيا ريA-م�ستقر

)QBE( اإ�س اآند بيكيو بي اأيA+ ايجابي

)IGI( اإيه اإم ب�ستاأي جي اأيA-م�ستقر

امل�سدر: ال�سركة

يهدف برنامج ال�سركة لإعادة التاأمني الى الزيادة التدريجية يف م�ستويات الإحتفاظ يف ال�سركة، بينما تتم درا�سة اإحتمالت املخاطر واحلماية من خ�سائر الكوارث 
وكفاية الإحتياطيات و حماية امل�ساهمني و حمفظة عمليات التاأمني.

المخصصات الفنية )االحتياطيات( 2   2

يتم احت�ساب الحتياطيات الفنية مبوجب متطلبات موؤ�س�سة النقد وذلك بناء على معايري حما�سبية مقبولة من قبل هيئة املحا�سبني القانونيني ال�سعوديني وبعد اأن 
يتم اإعتمادها من قبل اخلبري الكتواري مت�سمنة التزامات ال�سركة وي�سمل ذلك املخ�س�سات الفنية التالية:

– إحتياطي األقساط غير المكتسبة

الحتياطيات الفنية املتعلقة بالوثائق التي ميتد �سريانها اإلى ما بعد اإنتهاء ال�سنة املالية واملح�سوبة للفرتة التي تكون فيها تلك الوثائق �سارية املفعول. 
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– إحتياطي المطالبات تحت التسوية

املخ�س�سات الفنية املتعلقة باملطالبات النا�سئة واملبلغ عنها لل�سركة ولكن مل يتم ت�سديدها وهي تعادل قيمة اخل�سائر التي يطالب بها املوؤمن لهم.

– إحتياطي مصاريف المطالبات

متثل م�ساريف املطالبات املبالغ املالية الإ�سافية املدفوعة بوا�سطة �سركات التاأمني لفرق البحث وامل�سح وت�سوية اخل�سائر املعنية بتقدير املطالبات كما يتم حتديد 
اإحتياطي ملثل هذه امل�سروفات للمطالبات غري امل�سددة.

– إحتياطي المطالبات الناشئة غير المبلغ عنها

متثل اإحتياطيات املطالبات النا�سئة غري املبلغ عنها توقعات ال�سركة للخ�سائر النا�سئة والتي مل يتم املطالبة بها قبل نهاية ال�سنة املالية ولكنها ح�سب جتربة ال�سركة 
�ستتم املطالبة بها يف وقت لحق خ�سو�سًا تلك املتعلقة بالتاأمني الطبي وامل�سئولية العامة.

– إحتياطي  مخاطر الكوارث 

عبارة عن احتياطي اإ�سايف تخ�س�سه �سركة التاأمني ويزداد عامًا بعد عام ملقابلة اأي حوادث كارثية غري متوقعة تنطوي على خ�سائر متعددة متزامنة قد تطال 
اآثارها ن�ساطات التاأمني املحتفظ بها لدى ال�سركة.

– إحتياطي المصاريف العامة 

عبارة عن اإحتياطي ملقابلة اأي م�ساريف عامة قد تتكبدها ال�سركة بعد نهاية ال�سنة املالية ولكنها تتعلق باأن�سطة ت�سغيلية عن العام ال�سابق.

 المزايا التنافسية  ونقاط القوة 10   2

 ا�سم عريق ومعروف يف املنطقة �
 طاقم اإداري عايل التاأهيل �
 امتداد اقليمي �
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الهيكل التنظيمي للشركة. 5

الهيكل التنظيمي 1   2
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مجلس اإلدارة  2   2

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من )11( ع�سو يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية. ولدى املجل�س جلانًا فرعية ت�سمل جلنة تنفيذية وجلنة 
للمراجعة وجلنة للرت�سيحات واملكافاآت وجلنة اإدارة املخاطر. تقوم هذه اللجان مبوؤازرة دور جمل�س الإدارة يف متابعة ومراجعة ن�ساطات ال�سركة وتزويد اإدارة 

ال�سركة بالإر�ساد و التوجيه الالزم. وتنعقد اللجنة يف اجتماعات اأكرث انتظاما من املجل�س بكامل اأع�سائه وترفع تقاريرها اإلى جمل�س الإدارة.

تتمثل امل�سوؤولية الرئي�سية ملجل�س الإدارة يف �سمان ا�ستمرار جناح ال�سركة على املدى البعيد، وي�سمل ذلك، �سمن اأمور اأخرى، مايلي:

مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سي بها اإدارة ال�سركة.  �
و�سع اأهداف الأداء العام لل�سركة.  �
الإ�سراف على نفقات راأ�س املال الرئي�سية.  �
مراجعة قرارات جلنة املكافاآت املتعلقة بالإدارة العليا لل�سركة واأع�ساء جمل�س الإدارة.  �
مراقبة واإدارة حالت تعار�س امل�سالح املحتملة لدى اأع�ساء الإدارة العليا واأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني.  �
�سمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية واإعداد التقارير املالية لل�سركة، مبا يف ذلك م�ساندة اأق�سام التدقيق/ املراجعة امل�ستقلة و�سمان  �

وجود وتطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة، وخ�سو�سا اأنظمة مراقبة املخاطر، والإجراءات املالية واللتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�سلة. 
مراقبة مدى فعالية �سيا�سات حوكمة ال�سركة.  �
الإ�سراف على عملية الإف�ساح والت�سالت العامة لل�سركة.  �

مت ت�سكيل جمل�س الإدارة للدورة احلالية )الثانية( والتي بداأت بتاريخ 1431/06/12هـ من الآتية اأ�سمائهم:

�سكل )5-2( اأع�ساء جمل�س االإدارة 

�سفة الع�سويةالتمثيل/ اإ�سم املمثلاأ�سهم امللكيةالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 1
بن بندر بن عبد العزيز اآل �سعود

م�ستقل غري 492000�سعوديرئي�س جمل�س الإدارة
تنفيذي

تنفيذي�سركة امل�ساق*61اأمريكيع�سو جمل�س الإدارةحممد جنيب ن�سر2

 �سمو الأمري عبد اهلل بن نايف اآل 3
�سعود

�سركة كايد 3521�سعوديع�سو جمل�س الإدارة
الإجناز للمقاولت 

املحدودة**

م�ستقل غري 
تنفيذي

م�ستقل غري 444026�سعوديع�سو جمل�س الإدارةيا�سر بن حممد بن عاتق احلربي4
تنفيذي

تنفيذي-561000�سعوديع�سو جمل�س الإدارة�سامي بن عزت العلي5

�سركة عمر بن �سالح 53�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعمر �سالح بابكر6
بابكر**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة الزكري للتجارة 54�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبد املح�سن الزكري7
وال�سناعة**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة �سدر للتجارة 57�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبد العزيز بن �سعود البليهد8
واملقاولت**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة هيف 43�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعلي بن هيف بن حممد القحطاين9
القحطاين**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة م�سر لتاأمينات 47م�سريع�سو جمل�س الإدارةاأ�سرف عبد الرازق على اجلندي10
احلياة** 

غري تنفيذي

�سركة م�سر لتاأمينات 50م�سريع�سو جمل�س الإدارة�سعيد �سعيد اأحمد بيومي11
احلياة**

 غري  تنفيذي

امل�سدر: ال�سركة
*مت تخ�سي�س 1000 �سهم من حمفظة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن بندر بن عبد العزيز كاأ�سهم �سمان لع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ حممد جنيب ن�سر.

** مت تخ�سي�س 1000 �سهم من اأ�سهم ال�سركات املمثلة ل�سمان ع�سوية ممثليها.
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فيما يلي و�سفًا خمت�سرًا ملوؤهالت وخربات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

 �ساحب ال�سمو امللكي االأمري حممد بن بندر بن عبدالعزيز اآل �سعود )48(، غري تنفيذي، تاريخ التعيني: 1431/06/12هـاالإ�سم

 �سعودياجلن�سية

  رئي�س جمل�س الإدارةاملن�سب

حا�سل على ماج�ستري اإدارة اأعمال يف عام 1986م من جامعة جون هوبكنز بالوليات املتحدة الأمريكية. والبكالوريو�س يف ال�سيا�سة اجلغرافية يف املوؤهالت العلمية
عام 1980م من جامعة امللك �سعود بالريا�س.

 ي�سغل حاليًا ومنذ عام 1992م من�شب رئي�ض جمل�ض اإدارة �شركة امل�شاق وهي �شركة ذات م�شئولية حمدودة متار�ض ن�شاط املقاوالت العامة.اخلربات العملية

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

 ل يوجد

 حممد جنيب ن�سر )60(، تنفيذي، تاريخ التعيني: 1431/06/12هـاالإ�سم

 اأمريكياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

 حا�سل على ماج�ستري اإدارة اأعمال يف عام 1991م من جامعة ويك�سفورد بالوليات املتحدة الأمريكية والبكالوريو�س يف اإدارة اأعمال يف عام 1978م املوؤهالت العلمية
من اجلامعة نف�سها.

  ي�سغل حاليًا ومنذ عام 1992م من�شب مدير عام �شركة امل�شاق وهي �شركة ذات م�شئولية حمدودة متار�ض ن�شاط املقاوالت العامة.اخلربات العملية

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

 ل يوجد

يا�سر بن حممد بن عاتق احلربي )43عاما( ، م�ستقل، غري تنفيذي، تاريخ التعيني:1431/06/12هـ االإ�سم

�سعودياجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب

ح�سل يا�سر على درجة املاج�ستري التنفيذي يف اإدارة الأعمال من جامعة ال�سارقة يف الإمارات العربية املتحدة 2003م، ودرجة الدكتوراه يف اإدارة املوؤهالت العلمية
نظم املعلومات من جامعة ال�سارقة يف الإمارات العربية املتحدة  عام 2005م، وبكالوريو�س يف يف علم اللغويات من جامعة امللك �سعود يف اململكة 

العربية ال�سعودية عام 1990م.

ن�ساطها يف قطاع اخلربات العملية الدولية وهي �سركة ذات م�سئولية حمدودة متار�س   اأبرال  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  و  اإدارة  نائب رئي�س جمل�س  ي�سغل من�سب 
الإت�سالت منذ 1990م.

ل  يوجدمنا�سب اأخرى

 علي بن هيف بن حممد القحطاين )42(، م�ستقل، غري تنفيذي، تاريخ التعيني:1431/06/12هـاالإ�سم

 �سعودياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

حا�سل على البكالوريو�س يف الآداب يف عام 1997م من جامعة امللك عبدالعزيز باململكة العربية ال�سعودية.املوؤهالت العلمية
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 ي�سغل حاليًا ومنذ عام 2003م من�سب امل�سرف العام لفندق جدة و املدينة هيلتون وقد كان ي�سغل قبل ذلك من�سب نائب املدير العام  ل�سركة هيف اخلربات العملية
بن حممد بن عبود القحطاين )�شركة م�شاهمة مغلقة متار�ض ن�شاط املقاوالت( وذلك خالل الفرتة من 2000م وحتى عام 2003م.

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

�شركة هيف بن حممد بن عبود القحطاين ) �شركة م�شاهمة مغلقة متار�ض ن�شاط املقاوالت(

 �شركة الطائف لال�شتثمار و ال�شياحة )�شركة م�شاهمة مغلقة متار�ض ن�شاط االإ�شتثمار ال�شياحي(

 عمر �سالح عبدالعزيز بابكر )51(، م�ستقل، غري تنفيذي، تاريخ التعيني:1431/06/12هـاالإ�سم

 �سعودياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

 حا�سل على البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية يف عام 1984م من جامعة امللك �سعود باململكة العربية ال�سعودية.املوؤهالت العلمية

 ي�سغل حاليًا ومنذ عام 1991م من�شب املدير العام ل�شركة عمر بابكر و�شركاه للتموين )�شركة تو�شية ب�شيطة متار�ض ن�شاط جتارة التجزئة واجلملة اخلربات العملية
اأبناء �سالح بابكر للتجارة و) �سركة تو�سية ب�سيطة  اأي�سًا حاليامُ ومنذ عام 1990م من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة  يف املواد التجارية( وي�سغل 
متار�ض ن�شاط جتارة التجزئة واجلملة يف املواد التجارية( التعهدات وقد كان ي�شغل قبل ذلك من�شب مدير م�شاريع يف الهيئة العليا لتطوير مدينة 

الريا�س وذلك خالل الفرتة من م1984 وحتى عام 1989م.

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

�شركة اإ�شراق العقارية )�شركة م�شاهمة اإماراتية متار�ض الن�شاط العقاري(

 

 عبدالعزيز بن �سعود البليهد )56(، م�ستقل، غري تنفيذي، تاريخ التعيني:1431/06/12هـاالإ�سم

 �سعودياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

حا�سل على البكالوريو�س يف الإدارة ال�سناعية يف عام 1981م من جامعة اأوريجون بالوليات املتحدة الأمريكية.املوؤهالت العلمية

 يراأ�س حاليًا و منذ عام 1982م   �شركة �شدر للمقاوالت وهي �شركة ذات م�شئولية حمدودة متار�ض ن�شاط املقاوالت العامة.اخلربات العملية

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

  ل يوجد

 عبداملح�سن حممد الزكري )53(، م�ستقل، غري تنفيذي، تاريخ التعيني:1431/06/12هـاالإ�سم

�سعودي اجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

 حا�سل على البكالوريو�س يف الهند�سة املعمارية يف عام 1981م من جامعة امللك �سعود بالريا�س.املوؤهالت العلمية

 يراأ�س حاليًا و منذ عام 2002م  �شركة الزكري لل�شناعة و التجارة ذات امل�شئولية املحدودة متار�ض ن�شاط االإ�شتثمار والتطوير العقاري و قد �شغل اخلربات العملية
اأي�سًا من�سب ع�سو جمل�س ال�سورى يف جمل�س ال�سورى باململكة العربية ال�سعودية من عام 1422هـ اإلى 1434هـ.

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

�سركة الريا�س للتعمري منذ عام 2006م ) �شركة م�شاهمة عامة متار�ض ن�شاط التطوير العقاري(
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 اأ�سرف عبد الرازق علي اجلندي )47(، غري تنفيذي، تاريخ التعيني:�سفر 1434هـاالإ�سم

 م�سرياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

حا�سل على البكالوريو�س يف التجارة يف عام 1988م من جامعة حلوان بجمهورية م�سر العربية ودبلوم يف اإ�ستخدام احلا�سب يف العلوم التجارية يف املوؤهالت العلمية
عام 1997م من جامعة عني �سم�س بجمهورية م�سر العربية.

مدير بقطاع تكنولوجيا املعلومات ب�شركة م�شر لتاأمينات احلياة )�شركة عامة م�شرية و متار�ض ن�شاط التامني( من عام 2012م وحتى تاريخه. اخلربات العملية
�شغل من�شب مدير اإدارة بقطاع تكنولوجيا املعلومات ب�شركة م�شر لتاأمينات احلياة )�شركة عامة م�شرية ومتار�ض ن�شاط التامني( خالل الفرتة من 

2009م وحتى 2011م كما عمل يف وظيفة اأخ�سائي نظم معلومات بنف�س ال�سركة خالل الفرتة من 1990م وحتى 2008م.

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

  ل يوجد

 

االأمري عبد اهلل بن نايف بن عبداهلل ال �سعود )34(، م�ستقل، غري تنفيذي، االإ�سم
تاريخ التعيني:1431/06/12هـ

�سعودي اجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارةاملن�سب

 حا�سل على البكالوريو�س يف القانون يف عام 1422هـ من جامعة امللك �سعود بالريا�ساملوؤهالت العلمية

 ي�سغل حاليًا ومنذ عام 1422هـ من�شب مدير مكتب املحاماة للمرافعات )موؤ�ش�شة مهنية متار�ض ن�شاط املحاماة(اخلربات العملية

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

 ل يوجد

�سامي عزت العلي )55 عاما(، تنفيذي،  تاريخ التعيني: 2011/06/11ماالإ�سم

 �سعودياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارة و الرئي�س التنفيذياملن�سب

حا�سل على الزمالة العليا يف التاأمني يف عام 1995م من معهد التاأمني امللكي بربيطانيا. والبكالوريو�س يف الهند�سة املدنية يف عام 1981م من جامعة املوؤهالت العلمية
وي�ساكون�سن بالوليات املتحدة الأمريكية.

 ي�سغل حاليًا ومنذ عام 2011م من�شب الرئي�ض التنفيذي لل�شركة االأهلية للتاأمني التعاوين ) �شركة م�شاهمة عامة و متار�ض ن�شاط التاأمني( وقد كان اخلربات العملية
ي�شغل قبل ذلك من�شب نائب الرئي�ض التنفيذي لل�شوؤون الفنية ل�شركة مالذ للتاأمني التعاوين  )�شركة م�شاهمة عامة و متار�ض ن�شاط التاأمني( وذلك 

خالل الفرتة من 2007م وحتى عام 2011م.

الع�سوية يف 
جمال�س اإدارات 

�سركات م�ساهمة 
اأخرى

 ليوجد

�سعيد �سعيد اأحمد بيومي )50 عاما(، غري تنفيذي، تاريخ التعيني: �سفر 1434هـاالإ�سم

 م�سرياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارة املن�سب
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بكالوريو�س جتارة يف عام 1985م من جامعة القاهرة ودبلوم تاأمينات عامة يف عام 1996م من نف�س اجلامعة. دورة متقدمة يف املوؤهالت العلمية
التاأمني يف عام 2000م مع ميونخ ري.

 ي�شغل من�شب مدير عام االإدارة العامة للتاأمني ال�شحي ب�شركة م�شر لتاأمينات احلياة )�شركة عامة م�شرية و متار�ض ن�شاط اخلربات العملية
التامني( منذ عام 2011م وحتى تاريخه. �سغل من�سب مدير اإدارة التاأمني ال�سحي بنف�س ال�سركة خالل الفرتة من  2009م وحتى 
2011م كما �شغل من�شب مدير اإدارة التاأمني �شد احلريق وال�شطو بال�شركة االأهلية للتاأمني )�شركة عامة م�شرية و متار�ض ن�شاط 

التامني( خالل الفرتة من 2006م وحتى 2009م.

�سركات  اإدارات  الع�سوية يف جمال�س 
م�ساهمة اأخرى

 ليوجد

فيما يلي و�سفًا خمت�سرًا ملوؤهالت وخربات اأمني �سر و�سكرتري جمل�س الإدارة:

 اأمين ح�سن علم )36(، تاريخ التعيني: اأكتوبر 2006/10/1ماالإ�سم

 م�سرياجلن�سية

اأمني �سر جمل�س الإدارةاملن�سب

لي�سان�س يف احلقوق يف عام 1999م من كلية احلقوق جامعة الإ�سكندرية ودبلوم حتكيم دويل يف 2012م من نف�س اجلامعة. املوؤهالت العلمية
حا�سل على زمالة معهد التاأمني القانوين بلندن يف عام 2012م وحا�سل على دبلوم يف التاأمني على احلياة والتاأمني ال�سحي يف 

عام 2102م من جمعية لوما الأمريكية. حا�سل على دبلوم تاأمني يف عام 2012م من معهد التاأمني CCI وكذلك �سهادة تخطيط 
مايل يف عام 2011م من نف�س املعهد. حا�سل على �سهادة مدقق جودة دويل معتمد من IRCA يف عام 2011م.

 ي�سغل منذ عام 2011م وحتى تاريخه من�سب اأمني �سر جمل�س الإدارة  وجلنة املراجعة واللجنة التنفيذية ومدير �سئون اخلربات العملية
امل�شاهمني بال�شركة االأهلية للتاأمني التعاوين )�شركة م�شاهمة عامة و متار�ض ن�شاط التاأمني( كما كان يعمل قبل ذلك يف وظيفة 

م�ست�سار نظم �سئون قانونية م�ستقل وذلك خالل الفرتة من 2000م وحتى 2006م .

الع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات 
م�ساهمة اأخرى

 ل يوجد

تعويضات ومكافأت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 3   2

يتم اإقرتاح تعوي�سات ومكافاأت اأع�ساء جمل�س الإدارة بوا�سطة جلنة املكافاآت مت�سيًا مع النظام الأ�سا�سي لل�سركة ورفعها ملجل�س الإدارة متهيدًا لإعتمادها من 
اجلمعية العامة العادية ووفقًا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�سادرة بهذا اخل�سو�س وذلك يف حدود ن�سو�س اأنظمة ولوائح ال�سركات ولوائح التاأمني والأنظمة 

واللوائح املكملة لها.

بلغ اإجمايل الرواتب واملكافاأت والبدلت خلم�سة من كبار التنفيذين مبا فيهم الرئي�س التنفيذي و املدير املايل التنفيذي يف عام 2010م مبلغ 3.950.400 ريال 
�سعودي بينما بلغ يف عام 2011م مبلغ 5.060.398 ريال و بينما بلغ يف عام 2012م مبلغ 5.063.734 ريال �سعودي عبارة عن رواتب وتعوي�سات و بدلت و 

مكافاأت.

 كما بلغ اإجمايل املكافاأت والبدلت لأع�ساء جمل�س الإدارة يف عام 2010م مبلغ 626.805 ريال �سعودي بينما بلغ يف عام 2011م مبلغ 3.178.260 ريال و بينما 
بلغ يف عام 2012م مبلغ 1.009.512 ريال �سعودي عبارة عن رواتب وتعوي�سات و بدلت و مكافاأت. 

حوكمة الشركة 2   2

تلتزم اإدارة ال�سركة باإتباع وتطبيق اأعلى معايري احلوكمة والتي تتوافق متامًا مع كافة املتطلبات الإلزامية الواردة يف لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س 
هيئة ال�سوق املالية وتعديالتها. 

ويدرك جمل�س الإدارة باأن الإدارة والرقابة الفاعلة تعد موؤ�سرات مهمة لنجاح ال�سركة. وياأتى التزام ال�سركة بانتهاج اأف�سل معايري احلوكمة من خالل تطبيقها 
لإطار تنفيذي وا�سح لل�سفافية والإف�ساح من اأجل التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�سل امل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة حقيقية ووا�سحة 
وعادلة لأحوال ال�سركة املالية ونتائج عملياتها. واجلدير بالذكر اأنه قد مت اإعتماد لئحة احلوكمة بال�سركة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية الأولى املنعقد مبدينة 
الريا�س يف يوم 1430/6/13هـ املوافق 2009/6/6م، كما قامت ال�سركة باعتماد �سيا�سة خا�سة بتنظيم تعار�س امل�سالح، بالإ�سافة اإلى �سيا�سة خا�سة مبعايري 
واإجراءات تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة و�سيا�سات واإجراءات مف�سلة لالإف�ساح. كما اإن ال�سركة ملتزمة بتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�سادرة عن اجلهات 

الرقابية والتنظيمية واملنطبقة عليها.
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املنتهجة يف جمال  الدولية  الأ�ساليب  اأف�سل  لل�سركة ومت�سيًا مع  التنفيذية  والإدارة  الإدارة  الإ�سرايف ملجل�س  الدور  للم�سوؤوليات بني  وا�سح  تق�سيم  ال�سركة  لدى 
احلوكمة فاإن اأكرث من ثلث اأع�ساء جمل�س الإدارة م�ستقلني غري تنفيذيني.   

لدى ال�سركة اأنظمة و�سوابط مراقبة داخلية فعالة، كما اأن لديها جهاز مراجعة داخلية ي�سم اأفراد على قدر عال من املهنية للقيام مبراجعات م�ستقلة لكافة اأق�سام 
ومهام ال�شركة. و�شيقوم مراجعوا احل�شابات اخلارجيني بتقدمي تقرير �شنوي الى ال�شركة وخطاب اإدارة �شنوي عن ن�شاط ال�شركة.

فيما يلي ملخ�س لإطار عمل حوكمة ال�سركة املطبق: 

اجلمعية العامة للم�ساهمني: �سيتم اإبقاء امل�ساهمني على علم بكافة التطورات املهمة يف ال�سركة من خالل التوا�سل املكثف معهم وتوفري تقارير دورية عن الأداء 
املايل لل�سركة ون�سر كافة الأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة بال�سركة وعملياتها واأدائها با�ستخدام اأحدث و�سائل الت�سال ومن خالل ت�سجيع م�ساركة امل�ساهمني 

الأفراد يف الجتماع ال�سنوي للجمعية العامة لل�سركة.       اجلدير بالذكر اإن ال�سركة قد عقدت اإجتماع اجلمعية العامة اخلام�س بتاريخ 2012/05/16م.

 جمل�س االإدارة: يتولى جمل�س الإدارة امل�سئولية التامة عن ت�سيري ال�سركة من اأجل توفري القيادة واملحافظة على نظام الرقابة الداخلية حتى تتم حماية م�سالح 
م�ساهمي ال�سركة وقد مت ت�سكيل جمل�س الإدارة للدورة الثانية بتاريخ 1431/06/12هـ.

تقدمي املعلومات املالية واملعلومات االأخرى: جمل�س الإدارة م�سئول عن تزويد امل�ساهمني ب�سورة واقعية وعادلة عن اأداء ال�سركة املايل، بالإ�سافة كما توجد اآلية 
ل�سمان �سال�سة اإن�سياب كافة املعلومات ذات ال�سلة اإلى جمل�س الإدارة بالكيفية التي متكنه من القيام بواجباته بفعالية تامة. 

جلان جمل�س االإدارة: لدى جمل�س الإدارة جلانًا مكونة لتمكينه من اأداء مهامه ب�سكل اأف�سل واأكرث كفاءة، ويتقيد املجل�س يف ت�سكيل هذه اللجان مبا تقت�سيه لئحة 
حوكمة ال�سركات.

اللجنة التنفيذية 

تتولى اللجنة التنفيذية مهام الإدارة اليومية لأعمال ال�سركة مبا يف ذلك تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي كما تقوم باإقرتاح وحتديد 
اأهداف واإ�سرتاتيجية املجل�س والإ�سراف على �سري العمليات وتطور اأعمال امل�ساريع وهي خمولة من قبل جمل�س الدارة بكافة �سالحياته التي ميكن تفوي�سها لها 

لتوؤدي مهامها وفقا لعقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي والقوانني 

املعمول بها يف هذا ال�سدد. متار�س اللجنة التنفيذية ال�سالحيات التي فو�ست بها على النحو الذي يتما�سى مع ال�سيا�سات والإجراءات العامة لل�سركة واأية قرارات 
اأو توجيهات حمددة يفر�سها عليها جمل�س الإدارة. تقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي تقارير 

دورية ملجل�س الإدارة حول املهام املناطة بها وممار�ستها لهذه ال�سالحيات املفو�سة وتتاألف اللجنة التنفيذية من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

)الرئي�س – م�ستقل(. 1  الأمري حممد بن بندر بن عبدالعزيز  
)ع�سو –تنفيذي(. 2 حممد جنيب ن�سر   
)ع�سو- تنفيذي(. 3 �سامي العلي    

لجنة المراجعة

تتمثل الوظيفة الأ�سا�سية للجنة املراجعة يف م�ساعدة جمل�س الإدارة يف القيام مبهامه الإ�سرافية بكفاءة وفعالية وب�سفة خا�سة تعترب اللجنة م�سئولة عن �سالمة 
وكمال القوائم املالية و�سيا�سات واإجراءات الرقابة الداخلية والعالقة مع املحا�سبني القانونيني. تتاألف جلنة املراجعة املعينة من قبل جمل�س الإدارة من ثالثة 

اأع�ساء واحد منهم على الأقل متخ�س�س لديه خلفية وخربة يف الأمور املالية 

التي ت�سطلع بها جلنة  واملحا�سبية ويقوم جمل�س الإدارة يف كل �سنة، بدرا�سة تو�سيات جلنة املراجعة، وتقييم نظام عملها و�سالحياتها. ومن بني امل�سئوليات 
املراجعة ما يلي:

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.

درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه.

درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها.

التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم ويراعى عند التو�سية بالتعيني التاأكد من اإ�ستقالليتهم.

متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني واإعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. -
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين وابداء ملحوظاتها عليها. -
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها. -
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها. -
درا�سة ال�سيا�سات املح�سابية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها. -
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تتاألف جلنة املراجعة من الع�ساء التالية ا�سماوؤهم:

)رئي�س اللجنة(. 1 �سعيد بيومي – غري تنفيذي 
)ع�سو اللجنة – من خارج جمل�س الإدارة(. 2 نا�سر العويف   
جاري تعيينه. 3

نا�سر بن عبد اهلل العويف )58 عاما(االإ�سم

 �سعودياجلن�سية

 ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب

 حا�سل على ماج�ستري حما�سبة يف عام 1985م من كلية نيو هامب�سري بالوليات املتحدة الأمريكية والبكالوريو�س يف الهند�سة املدنية يف املوؤهالت العلمية
عام 1980م من جامعة امللك �سعود بالريا�س

 ي�سغل حاليًا ومنذ عام 2006م من�شب م�شت�شار مايل واإداري  ملكتب تاج لال�شت�شارات املالية )موؤ�ش�شة مهنية متار�ض ن�شاط االإ�شت�شارات( اخلربات العملية
وعمل قبل ذلك مدير عام ال�شوؤون املالية واالإدارية لل�شركة ال�شعودية لل�شناعات الدوائية )�شركة م�شاهمة عامة متار�ض ن�شاط �شناعة 

الإدوية( وذلك خالل الفرتة من 1992م وحتى عام 2006م.

الع�سوية يف جمال�س اإدارات 
�سركات م�ساهمة اأخرى

ع�شو جلنة املراجعة يف �شركة اجلوف الزراعية ) �شركة م�شاهمة عامة و متار�ض الن�شاط الزراعي(

ع�شو جمل�ض اإدارة م�شتقل يف ال�شركة ال�شعودية خلدمات ال�شيارات واملعدات) �شركة م�شاهمة عامة متار�ض ن�شاط خدمات ال�شيارات(

لجنة الترشيحات والمكافآت 

تعترب جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اللجان التي توؤ�س�س مل�ستقبل ال�سركة فهي تعني ببناء العن�سر الب�سري واحلفاظ 

اإمتالك مفاتيح النجاح وتهتم بالتطوير الإداري وبرامج التعاقب الوظيفي كما ت�ساعد يف  اأداء ال�سركة ومتكينها من  عليه واإعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية لرفع 
ا�ستقطاب املواهب القيادية. تعمل اللجنة وفقًا للنظام الذي يتم اإقراره من قبل جمل�س الإدارة  ويتم تعيني رئي�س جلنة املكافاآت والرت�سيحات واأع�ساءها الآخرين 
من قبل جمل�س الإدارة. يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة ودرا�سة تو�سيات اللجنة ب�ساأن الرت�سيحات واملكافاآت كما يقوم مبراجعة وتقييم نظام عمل اللجنة �سنويا. 

ومن بني امل�سئوليات التي �ست�سطلع بها جلنة املكافاآت والرت�سيحات ما يلي:

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة  -
لل�سرف والأمانة.

جمل�س  - لع�سوية  املطلوبة  واملوؤهالت  للقدرات  و�سف  واإعداد  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  املنا�سبة  املهارات  من  املطلوبة  لالحيتاجات  ال�سنوية  املراجعة 
الإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. -
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. -
التاأكد ب�سكل �سنوي من اإ�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. -
ترتبط  - ا�ستخدام معايري  ال�سيا�سات  تلك  ويراعى عند و�سع  التنفيذيني،  الإدارة وكبار  اأع�ساء جمل�س  لتعوي�سات ومكافاآت  وا�سحة  �سيا�سات  و�سع 

بالآداء. 
تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من التالية ا�سماوؤهم: -
)الرئي�س – م�ستقل غري تنفيذي(. 1 الأمري حممد بن بندر بن عبدالعزيز 
)ع�سو- م�ستقل غري تنفيذي(. 2 المري عبداهلل بن نايف ال �سعود 
)ع�سو-  م�ستقل غري تنفيذي(     . 3 عمر بن �سالح بابكر  

 لجنة إدارة المخاطر: 

ال�سركة بكفاءة وفعالية منها،  اإدارة املخاطر يف  واإعتماد �سيا�سات  القيام مبهام  الإدارة يف  اإدارة املخاطر يف م�ساعدة جمل�س  للجنة  الأ�سا�سية  الوظيفة  تتمثل 
ا�سرتاتيجية اإدارة املخاطر، �سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر، و�سن اإطار عمل اإدارة املخاطر وحدود املخاطر املقبولة يف عمل ال�سركة ومل�ساريعها امل�ستقبلية:

ال�سركة يف . 1 بها  تعهد  اأو  تتعهد  التي  بالإعتبار ال�سرتاتيجيات  بالأخذ  ال�سركة  املخاطر يف �سري عمل   ثقافة  لتعزيز  ال�سركة  اإدارة  العمل مع جمل�س 
امل�ستقبل. . 

 من �سالحيات اللجنة اأن تقوم بفح�س اي من الأمور املناطة لها وفقا لل�سالحيات و تقدمي التو�سيات ملجل�س الإدارة .. 2
تزويد اللجنة بتقارير دورية من اإدارة ال�سركة العليا عن �سري عمل ال�سركة كما يحق للجنة طلب اأي معلومات خارجية  قد حتتاجها.. 3
 حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف ال�سركة  فيما يتعلق باإدارة املخاطر، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.. 4
يحق ملجل�س الإدارة الطلب من جلنة اإدارة املخاطر بالقيام باأي من املهام الأخرى.. 5

ف�ساًل راجع الق�سم 8-1 اأع�ساء جمل�س الإدارة
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تتاألف جلنة اإدارة املخاطر من الأع�ساء التالية ا�سماوؤهم على اأن يتم اإختيار رئي�س اللجنة من بينهم:

ع�سو )تنفيذي(. 1 �سامي بن عزت العلي  
ع�سو )تنفيذي( . 2 حممد جنيب ن�سر  
ع�سو )غري تنفيذي(. 3 اأ�سرف عبد الرازق اجلندي  

 تضارب المصالح 2   2

وفقًا للمادة )69( من نظام ال�سركات واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة، بغري ترخي�س من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة، 
اأن تكون له اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة اإذا 
كان ع�سو جمل�س الإدارة �ساحب العر�س الأف�سل. وعلى ع�سو جمل�س الإدارة اأن يبلغ املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب 
ال�سركة ويثبت هذا التبليغ يف حم�سر الجتماع ول يجوز للع�سو ذي امل�سلحة ال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي ي�سدر يف هذا ال�ساأن. ويبلِّغ رئي�س جمل�س 
الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقريرًا خا�سًا من 

املحا�سب القانوين.

ووفقًا للمادة )70( من  نظام  ال�سركات  واملادة  )18- ب( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة بغري

ترخي�ض من اجلمعية العامة يجدد كل �شنة اأن ي�شرتك يف اأي عمل من �شاأنه مناف�شة ال�شركة اأو اأن يتجر يف اأحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و اإال كان لل�شركة اأن 
تطالبه بالتعوي�س اأو اأن تعترب العمليات التي با�سرها حل�سابه اخلا�س قد اأجريت حل�سابها. ووفقًا للمادة )71( من نظام ال�سركات و املادة )18- ج( من لئحة 

حوكمة ال�سركات، ل يجوز لل�سركة اأن تقدم قر�سًا نقديًا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري. 

كما ل يجوز اأن يقوم رئي�س جمل�س الإدارة، واأع�ساء جمل�س الإدارة بالت�سويت على اأي قرارات تتعلق باأجورهم و خم�س�ساتهم.

بهذا توؤكد ال�سركة وجمل�س اإدارتها واأفراد اإدارتها التنفيذية العليا الإلتزام التام باأحكام املادة )69( واملادة )70( واملادة )71( من نظام ال�سركات وكذلك املادة 
)18( من لئحة حوكمة ال�سركات.

ولل�سركة اتفاقية خدمات مع طرف ذو عالقة، والذي يتم عر�سه على اجلمعية العامة للموافقة عليه ب�سكل �سنوي )يرجى الطالع على الق�سم 13-9 “تعامالت 
الأطراف ذات العالقة” ملزيد من التفا�سيل عن هذه الرتتيبات(

عقود خدمة كبار المديرين التنفيذيين 2   2

لقد اأبرم بع�ض اأفراد االإدارة العليا وكبار التنفيذيني عقود خدمة حمددة املدة مع ال�شركة تت�شمن �شروط توظيفهم وخم�ش�شاتهم.

وقد وقع الأ�ستاذ/ �سامي عزت العلي عقد توظيف مع ال�سركة بتاريخ2011/06/11م ومبوجب هذا العقد مت تعيني الأ�ستاذ/ �سامي عزت العلي يف من�سب الرئي�س 
التنفيذي لل�سركة.

�سيكون هذا العقد �ساري املفعول ابتداًء من 2011/06/11م ويجوز لأي من الطرفني اإبداء الرغبة يف اإنهاء العقد كتابًة وذلك باإ�سعار خطي قبل �ستة �سهور من 
تاريخ الإنهاء.

يتقا�شى االأ�شتاذ/�شامي العلي مبوجب �شروط هذا العقد تعوي�شًا ماليًا �شنويًا ثابتًا ومكافاأة متفاوتة اإ�شافة اإلى املخ�ش�شات املعتادة املمنوحة ل�شاغلي مثل هذه 
الدرجة الوظيفية. وقد التزم بعدم االرتباط باأي وظيفة اأخرى طوال فرتة �شريان هذا العقد �شواء كانت مبقابل اأو بدون مقابل وبغ�ض النظر عن القيام بذلك اأثناء 

الإجازة اأو العطالت الر�سمية اأو خارج اأوقات العمل الر�سمية لل�سركة.

 ووفقًا الأحكام هذه االتفاقية يقر االأ�شتاذ/ �شامي العلي باإبقائه على كافة املعلومات ال�شرية ذات ال�شلة بن�شاط ال�شركة طي الكتمان والتعهد بعدم اإف�شائها اإلى 
اأي �سخ�س اأو جهة اأخرى.

كما وقع وقد وقع الأ�ستاذ/ ح�سني عبد املح�سن الرا�سد عقد توظيف مع ال�سركة  بتاريخ3 /2012/12م   ومبوجب هذا العقد مت تعيني الأ�ستاذ/ ح�سني الرا�سد يف 
من�سب املدير املايل التنفيذي لل�سركة.

�سيكون هذا العقد �ساري املفعول ابتداًء من 3 /2012/12م   ويجوز لأي من الطرفني اإبداء الرغبة يف اإنهاء العقد كتابًة وذلك باإ�سعار خطي قبل �ستة �سهور من 
تاريخ الإنهاء.

ع�سو راجع الق�سم )8-1(،اأع�ساء جمل�س الإدارة
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يتقا�شى االأ�شتاذ/ح�شني الرا�شد مبوجب �شروط هذا العقد تعوي�شًا ماليًا �شنويًا ثابتًا ومكافاأة متفاوتة اإ�شافة اإلى املخ�ش�شات املعتادة املمنوحة ل�شاغلي مثل هذه 
الدرجة الوظيفية. وقد التزم بعدم االرتباط باأي وظيفة اأخرى طوال فرتة �شريان هذا العقد �شواء كانت مبقابل اأو بدون مقابل وبغ�ض النظر عن القيام بذلك اأثناء 

الإجازة اأو العطالت الر�سمية اأو خارج اأوقات العمل الر�سمية لل�سركة. 

ووفقًا الأحكام هذه االتفاقية يقر االأ�شتاذ/ح�شني الرا�شد باإبقائه على كافة املعلومات ال�شرية ذات ال�شلة بن�شاط ال�شركة طي الكتمان والتعهد بعدم اإف�شائها اإلى 
اأي �سخ�س اأو جهة اأخرى.

تخ�سع هذه التفاقيات اإلى نظام العمل والعمال ال�سعودي و�سوف يتم حل املنازعات النا�سئة عنها عن طريق اجلهات الق�سائية ال�سعودية املخت�سة.

اإلدارة التنفيذية العليا 2   2

يتمتع باحل�س  يتمتع بقدرات عالية وهيكل تنظيمي  العليا  الإدارة  اأفراد  لل�سركة مع فريق م�سغر من  التنفيذي  الرئي�س  اأداء مهامها بقيادة  ال�سركة على  تعمل 
اأ�سا�سية يف تقدمي املنتجات واحللول املبتكرة املزمع تقدميها للعمالء. ونود التنويه باأن من�سبا نائب  والتوجه التجاري و تعترب هذه املزايا و اخلربات عنا�سر 

الرئي�س للموارد الب�سرية وال�سئون الدارية ومن�سب مدير ال�ستثمار �ساغرين وال�سركة ب�سدد ملئهما ح�سب متطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

�سكل )5-3(: بيانات اأفراد االإدارة التنفيذية العليا لل�سركة

العمراجلن�سيةاملن�سباالإ�سم

55 عاما�سعوديالرئي�س التنفيذي�سامي عزت العلي1

31 عاما�سعودياملدير املايل التنفيذيح�سني عبد املح�سن الرا�سد2

40 عاما�سعودينائب الرئي�س للت�سويق و املبيعاتفي�سل ح�سني الغيالن3

39 عامام�سرينائب الرئي�س للعملياتحممد اأحمد لطفي4

52 عامام�سري نائب الرئي�س للتاأمني الطبي د. عامر �سيد عبد الباقي 5

39 عاما�سعودينائب الرئي�س التنفيذي لتقنية املعلوماتعبداهلل عبدالرحمن املعيقل6

امل�سدر: ال�سركة

�سامي عزت العلي )55 عاما(، تاريخ التعيني: 2011/06/11ماالإ�سم

 �سعودياجلن�سية

 ع�سو جمل�س الإدارة و الرئي�س التنفيذياملن�سب

 حا�سل على الزمالة العليا يف التاأمني يف عام 1995م من معهد التاأمني امللكي بربيطانيا. والبكالوريو�س يف املوؤهالت العلمية
الهند�سة املدنية يف عام 1981م من جامعة وي�ساكون�سن بالوليات املتحدة الأمريكية.

  ي�سغل حاليًا ومنذ عام 2011م من�سب الرئي�س التنفيذي لل�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين ) �سركة م�ساهمة اخلربات العملية
عامة متار�ض ن�شاط التاأمني( وقد كان ي�شغل قبل ذلك من�شب نائب الرئي�ض التنفيذي لل�شوؤون الفنية ل�شركة 

مالذ للتاأمني التعاوين )�شركة م�شاهمة عامة متار�ض ن�شاط التاأمني( وذلك خالل الفرتة من 2007م وحتى عام 
2011م..

ل يوجدالع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة اأخرى

ح�سني عبداملح�سن الرا�سد )31عاما(، تاريخ التعيني: 2012/11/13مالإ�سم

�سعودي اجلن�سية

املدير املايل التنفيذياملن�سب

حا�سل على �سهادة البكالوريو�س املحا�سبة عام 2005م من جامعة امللك في�سل بالأح�ساء و �سهادة املاج�ستري يف املوؤهالت العلمية
املحا�سبة عام 2009م من جامعة  بولينج جرين �ستيت، اوهايو، الوليات املتحدة الأمريكية.



١٠ ١٠
١٠١٠

39

ي�سغل حاليًا ومنذ  2012/11/13م من�سب املدير املايل التنفيذي لل�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين )�سركة اخلربات العملية
م�شاهمة عامة متار�ض ن�شاط التاأمني( وقد كان ي�شغل قبل ذلك من�شب مدير اإدارة احل�شابات  من 2011م وحتى 
عام 2012م يف نف�س ال�سركة .وبالإ�سافة اإلى ذلك فقد عمل كمحا�سب يف ال�سركة العاملية لتاأمني التعاوين)�سركة 

م�شاهمة عامة متار�ض ن�شاط التاأمني( من 2009م و حتى عام 2011م. وبالإ�سافة اإلى ذلك فقد عمل كم�ساعد 
مدقق يف �شركة  اإرني�شت و يونغ )�شركة مهنية متار�ض ن�شاط املحا�شبة(  من 2005م و حتى عام 2006م.

ل يوجدالع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة 

في�سل ح�سني الغيالن )40(، تاريخ التعيني: 2012/09/01مالإ�سم

�سعودي اجلن�سية

نائب الرئي�س للت�سويق و املبيعاتاملن�سب

بكالوريو�س علوم زراعية جامعة امللك �سعوداملوؤهالت العلمية

ي�سغل حاليًا ومنذ 09/01/ 2012م من�سب  نائب الرئي�س للت�سويق واملبيعات لل�سركة الأهلية للتاأمني اخلربات العملية
التعاوين)�شركة م�شاهمة عامة متار�ض ن�شاط التاأمني( وقد كان ي�شغل قبل ذلك من�شب مديرا اقليميا للجنوب 

منطقة الريا�ض يف م�شرف الراجحي)�شركة م�شاهمة عامة متار�ض الن�شاط امل�شريف( من عام 1999م اإلى 
2012م.

ل يوجدالع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات م�ساهمة 

 عامر �سيد عبدالباقي )52(، تاريخ التعيني: 2012/12/01ماالإ�سم

 م�سرياجلن�سية

 نائب الرئي�س للتاأمني الطبي املن�سب

حا�سل على البكالوريو�س يف الطب واجلراحة يف عام 1985م من جامعة القاهرة – ماج�ستري ال�سحة العامة يف عام 1991م املوؤهالت العلمية
جامعة الزقازيق – ماج�ستري اجلراحة العامة يف عام 1995 جامعة عني �سم�س – دبلوم اأ�سا�سيات التاأمني )DLHI( يف عام 

2008م 

ي�سغل حاليًا ومنذ عام 2010م من�سب نائب الرئي�س للتاأمني الطبي لل�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين )�سركة م�ساهمة عامة اخلربات العملية
متار�ض ن�شاط التاأمني(  وقد كان ي�شغل قبل ذلك من�شب مدير اإدارة املطالبات الطبية بنف�ض ال�شركة وذلك خالل الفرتة من 

2007م وحتى عام 2010م وقد عمل اأي�سًا كمدير اإدارة بالطب الوقائي بوزارة الدفاع باململكة العربية ال�سعودية – القوات 
اجلوية وذلك خالل الفرتة من 1997م وحتى عام 2008م. وبالإ�سافة اإلى ذلك فقد عمل كمدير للجنة الطبية بالإدارة العامة 
للتاأمينات الجتماعية )GOSI( – بالدمام وذلك خالل الفرتة من 1994م وحتى عام 1997. وبالإ�سافة اإلى ذلك فقد عمل 

كاأخ�سائي باللجنة العليا بالتاأمني الطبي – القاهرة وذلك خالل الفرتة من 1990م وحتى عام 1994م.

الع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات 
م�ساهمة 

ل يوجد

عبداهلل عبدالرحمن املعيقل ( 39)، تاريخ التعيني: 2012/08/01ماالإ�سم

�سعودياجلن�سية

نائب الرئي�س لتقنية املعلوماتاملن�سب

حا�سل على البكالوريو�س يف علوم احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات يف عام 1999م من جامعة امللك �سعود  – ماج�ستري يف املوؤهالت العلمية
الإدارة  يف عام 2009م جامعة امللك �سعود. 

ي�سغل حاليًا ومنذ 08/01/ 2012م من�سب نائب الرئي�س التنفيذي لتقنية املعلومات لل�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين )�سركة اخلربات العملية
م�شاهمة عامة و متار�ض ن�شاط التاأمني( وقد كان ي�شغل قبل ذلك من�شب كبري مديري اإدارة البطاقات يف م�شرف الراجحي 

)�شركة م�شاهمة عامة و متار�ض الن�شاط امل�شريف( من عام 2007م اإلى 2012م.

الع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات 
م�ساهمة 

ل يوجد
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حممد اأحمد لطفي م�سعود )39(، تاريخ التعيني: 2011/11/01ماالإ�سم

م�سرياجلن�سية

نائب الرئي�س للعملياتاملن�سب

 حا�سل على الزمالة يف التاأمني يف عام 2011م من معهد التاأمني امللكي بربيطانيا و بكالوريو�س جتارة �سعبة حما�سبة  يف عام املوؤهالت العلمية
1999م من جامعة القاهرة بجمهورية م�سر العربية.

ي�سغل حاليًا ومنذ عام 2011م من�سب نائب الرئي�س  للعمليات لل�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين )�سركة م�ساهمة عامة اخلربات العملية
متار�ض ن�شاط التاأمني(  وقد كان ي�شغل قبل ذلك من�شب م�شوي تعوي�شات ل�شركة اإليانز للتاأمني ) �شركة م�شاهمة م�شرية 
متار�ض ن�شاط التاأمني( وذلك خالل الفرتة من 2001م وحتى عام 2007م. و قد عمل اي�سًا كمدير لق�سم ال�سحن و التاأمني 
ل�شركة  قريت اي�شرتن فور تك�شتايل )�شركة م�شاهمة م�شرية متار�ض ن�شاط بيع االأقم�شة( وذلك خالل الفرتة من 1998م 

وحتى عام 2001م.

الع�سوية يف جمال�س اإدارات �سركات 
م�ساهمة

ل يوجد

إدارات الشركة 2   2

�ستكون اإدارات العمل م�سوؤولة مبا�سرة عن خمتلف جوانب عمليات التاأمني يف ال�سركة وتتاألف من: 

عمليات التاأمني )الكتتاب( واملطالبات �
ادارة التاأمني الطبي  �
الإدارة املالية  �
تقنية املعلومات  �
املوارد الب�سرية و الإدارية  �
الرقابة الداخلية �
 املراقبة النظامية  �
الت�سويق و املبيعات . �
ادارة املخاطر  �
اإدارة اأعادة التاأمني. �

عمليات التأمين التأمين )اإلكتتاب( والمطالبات

اإعداد �سيا�سات واإجراءات عمل اكتتاب التاأمني.  �
اإعداد دليل الكتتاب وتعديله كلما دعت احلاجة.  �
توفري اأنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات.  �
اإعداد وتطبيق الأ�س�س العامة لعمليات التاأمني املكرر. �
التعامل مع اجلهات النظامية والر�سمية واإجراء التدريب الالزم لأخ�سائيي الكتتاب التاأميني وغريهم من املوظفني. �
جمع وتقييم املعلومات املتعلقة باملخاطر املعنية.  �
تقدير الأخطار املحتملة مب�ساندة الأخ�سائي الإكتواري.  �
اإعداد الت�شعريات واحت�شاب م�شتوى االأق�شاط با�شتعمال املعلومات االكتوارية واالإح�شائيات االأخرى والتقدير الذاتي.  �
ت�سعري اأعمال التاأمني املعرو�سة وقبول املخاطر املربحة وامل�ستح�سنة واإدارتها. �
مناق�سة العقود مع العمالء و�سياغتها.  �
امل�ساعدة يف تطوير وتطبيق حلول اإعادة التاأمني للعمالء.  �
اإدارة وتاأمني اإعداد وثائق العمالء بدقة ويف الوقت املنا�سب دون تاأخري.  �
حتليل ومراقبة اأداء املحفظة التاأمينية.  �

بالأفراد املخت�سني  اإلى رافعي املطالبات. مت تزويد الدارة  كما تركز خدمات املطالبات على تطوير اخلربات املهنية الالزمة لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة 
املوؤهلني مهنيًا وفقًا للم�ستويات العاملية وذلك ل�سمان حماية حقوق ا�سحاب الوثائق املوؤمن عليهم مع �سمان حماية م�سالح ال�سركة.

وتت�سمن خدمات املطالبات اإجراءات تقليل املخاطر و احلد من اخل�سائر التي تتم من خالل طريقة علمية للتحليل الح�سائي للخربات ال�سابقة للعمالء وطبيعة 
الرئي�شية الإدارة املطالبات يف  االأهداف  اإحدى  للتكاليف  الفعالة  املراقبة  اإلى حت�شني منو م�شتمر ملحافظ ذات ربحية. وتعد عملية  يوؤدي  الذي  ال�شئ  اخل�شائر 

ال�سركة وميكن حتقيق ذلك من خالل متابعة الآتي:
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 الت�سرف يف املمتلكات امل�سرتدة  �
 الإ�سرتداد �
 التحقق من �سحة املطالبات  �

دورية  مبراجعات  بال�سركة  املطالبات  اإدارة  تقوم  باملطالبات،  املتعلقة  الأمور  حول  امل�سندة  ال�سركات  مع  وتوا�سلها  املرفوعة  املطالبات  مع  تعاملها  على  عالوة 
ملطالبات معينة كما اإنها تقوم مبراجعة �ساملة لالإجراءات املعمول بها يف اإدارة املطالبات.

يتم التفاو�ض حول ت�شويات عادلة وعاجلة مع رافعي املطالبات امل�شتوفية لل�شروط الالزمة، اأما بالن�شبة للمطالبات غري امل�شمولة بالتغطية فيتم تزويد اأ�شحابها 
بالتو�سيحات الكافية والفورية حول اأ�سباب رف�س املطالبة. ومن املتوقع احلد من اخل�سائر التي قد تتعر�س لها ال�سركة من خالل �سرعة ا�سرتداد املبالغ املطلوبة 
من معيدي التاأمني واملتابعة الفعالة للمطالبات املرفوعة �سد الغري حيال م�سئولياتهم وبذل العناية الفائقة يف بيع املمتلكات املنقذة. وقد مت الإعداد لتدوين ومترير 

كافة املعامالت اخلا�سة باملطالبات بطريقة حمكمة ومالئمة.

ي�سطلع مدير املطالبات )وهو اأحد اأع�ساء فريق اإدارة التاأمني ، متخ�س�س يف الفرع التاأميني املعني( مب�سئولية : 

تطبيق اإجراءات املطالبات ورفع املقرتحات اإلى الإدارة العليا ب�ساأن التحديث والتح�سني حيثما كان منا�سبا �
جمع املعلومات املتعلقة باملطالبات ومعاجلتها �
فح�س املطالبات والظروف ذات العالقة  �
اإدارة اإعداد وثائق املطالبات بال�سكل الالزم ويف الوقت املنا�سب  �
التن�سيق مع الأق�سام املعنية ل�سمان الت�سديد ال�سريع للمطالبات ال�سليمة  �
تقييم اأثر املطالبة على املحفظة التاأمينية ككل والنتائج الف�سلية/ ال�سنوية  �
تاأمني وجود قاعدة بيانات بهيكل منا�سب لت�سهيل ال�ستخدام الكتواري لحت�ساب ن�سبة اخل�سارة النهائية واإجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري  �

و�سع اإجراءات ا�ستعادة م�ستحقات ال�سركة من �سركات اإعادة التاأمني التي اأحيلت اإليها املخاطر

اإلدارة المالية

تقوم الإدارة املالية بال�سركة مبهام التاأكد من �سالمة املعلومات املالية لل�سركة ودقتها، اعداد امليزانيات ال�سنوية، اإدارة التدفقات النقدية، تن�سيق عملية اإعداد 
ح�سابات ال�سركة مع املراجع اخلارجي. كما تقوم الإدارة املالية بالإ�سراف على اإ�ستثمارات ال�سركة باتباع ا�سرتاتيجية ا�ستثمار تت�سم باملحافظة من اأجل احلفاظ 
على هوام�س مالءة مالية قوية وحلماية م�سالح كافة امل�ساهمني ح�سب ما ن�ست عليه اأنظمة وقواعد موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. تتلخ�س مهام الإدارة املالية 

فيما يلي:

اإعداد  � اإلى  اإ�سافة  اللتزام،  ومراقبتها مب�ستوى هذا  ال�سركة  قبل  املعتمدة من  املحا�سبية  باملعايري  اللتزام  وتقدمي معلومات  املالية  القوائم  اإعداد 
الإجراءات املحا�سبية واملالية اخلا�سة باملحفظة ال�ستثمارية من الناحيتني، املحا�سبة العامة واملحا�سبة الفنية 

التاأكد من و�سع الإطار العام والنظم املنا�سبة لل�سيا�سة املالية مو�سع التطبيق لكي يتمكن الق�سم من امل�ساركة الفعالة يف تطوير ال�سرتاتيجية العامة.  �
اإعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والإح�سائيات الإدارية التقديرية ال�سهرية/ الربع �سنوية/ ال�سنوية  �
تاأمني الإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف  �
الإ�سراف على تطبيق ال�سرتاتيجية ال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة ال�ستثمار ومراقبة اأداء مديري الأ�سول  �
اإدارة التدفقات النقدية لل�سركة على اأ�س�س اأ�سبوعية و�سهرية ووربع �سنوية و�سنوية  �
اإجراء الت�سالت الالزمة بخ�سو�س الزكاة/ ال�سريبة و�سياغة ال�سيا�سة ال�ستثمارية واإدارة مزودي اخلدمات املالية اخلارجيني.  �
اإبالغ اإدارة ال�سركة بامل�سائل املالية الرئي�سة �

اجلدير بالذكر اأن اأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ت�سمح باإ�سناد وظيفة مدير ال�ستثمار اإلى اأي جهة خارجية مرخ�س لها من قبل هيئة �سوق املال للعمل 
يف هذا املجال عالوة على ذلك فاإن املبادئ التوجيهية لال�ستثمار املحددة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متحفظة و اخلروج عنها يعترب خمالفة و ذلك 

يحد من املخاطر املتعلقة باملحفظة ال�ستثمارية و الإخفاق يف اإدارتها.

يت�سمن الإ�سراف على ا�ستثمارات ال�سركة القيام باملهام التالية:

 و�سع �سيا�سة ال�ستثمار: عن طريق حتديد اأهداف ال�ستثمار وفقًا لقواعد واأنظمة ال�ستثمار ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليل  �
وتقييم املخاطر والعوائد املتوقعة.

 القيام بتحليل الأوراق املالية: عن طريق اإعادة تقييم الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة احلالية لتحديد الأوراق املالية التي قدرت قيمتها بقيمة اقل. �
 مراجعة املحفظة: عن طريق حتديد اأي من الأوراق املالية التي ينبغي بيعها واأي منها يتعني �سرائها يف املحفظة احلالية �
اأداء املحافظ الأ�سا�سية  �  تقييم اأداء املحفظة: عن طريق حتديد الأداء الفعلي للمحفظة على اأ�سا�س املخاطر والعائدات ومقارنة م�ستوى الأداء مع 

املالئمة.
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تقنية المعلومات

يتولى هذا الق�سم الإ�سراف على �سيانة وتطوير اأنظمة تقنية املعلومات. كما يقوم الق�سم باإدارة واأر�سفة املعلومات والبيانات التي تخ�س اأعمال ال�سركة وو�سع 
وو�سع  ال�سركة  وفروع  الإدارات  لكافة  املطلوبة  البيانات  لإ�ستخراج  بالتن�سيق  الق�سم  يقوم  ال�سبكات. كذلك  و  الآيل  با�ستخدام احلا�سب  للتحكم  داخلية  انظمة 

�سوابط ال�ستخدام للحا�سب الآيل وبراجمه. كما ي�سرف الق�سم على اتفاقية اخلدمات الفنية املخطط تنفيذها مع مركز اجلفايل لأنظمة املعلومات.

الموارد البشرية واإلدارية 

تتولى هذه الإدارة �سوؤون العاملني وتوزيع الأعمال وتن�سيقها واإعداد ملفات لكل موظف يت�سمن كافة البيانات و اإعداد ك�سوف الرواتب ال�سهرية ومراقبة الإجازات 
واملزايا الأخرى. كذلك تقوم هذه الإدارة مب�سوؤولية التوظيف وتلبية احتياجات ال�سركة من امل�ستلزمات املكتبية، واأية اأعمال اأخرى تتعلق باجلهات احلكومية.

الرقابة الداخلية 

املراجعة  وحدة  وت�سطلع  منتظمة  بطريقة  ال�سركة  اأداء  يف  الفعال  التحكم  لتحقيق  الكافية  والكيفية  بالدقة  بال�سركة  التقارير  وهيكلة  الداخلية  الرقابة  حتدد 
الداخلية امل�ستقلة بكافة مهام الرقابة الداخلية. تتخذ املراجعة الداخلية جميع الإجراءات الالزمة ل�سمان معاجلة ما حتتويه تقارير املراجعة من مالحظات وقد 
مت توجيه اأعمال املراجعة الداخلية اإلى الأن�سطة والوظائف ذات املخاطر العالية واإلى رفع كفاءة وفاعليه وربحية عمليات ال�سركة. واجلدير بالذكر اإن املراجعة 
الداخلية تقوم بتقدمي خدمات مو�سوعية م�ستقلة بهدف م�ساعدة جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة والإدارة التنفيذية يف القيام مب�سوؤولياتهم على درجة عالية من 
الكفاءة والفاعلية ول تخ�سغ لأي تاأثري من قبل الإدارة التنفيذية ولها كامل ال�سالحيات للو�سول الكامل غري املقيد لأي �سجالت وممتلكات وفق ما تتطلبه املهام. 

تتلخ�س م�سوؤوليات املراجعة الداخلية فيما يلي:

اإعداد اخلطة ال�سرتاتيجية لعمل املراجعة الداخلية.. 1
تنفيذ عمليات الفح�س وفقًا للخطة ال�سنوية.. 2
تقدمي تقارير نتائج الفح�س.. 3
حتديد املخاطر املالية والت�سغيلية والتعاون مع الإدارة لتوفري اأدوات رقابية فعالة وبتكلفة منا�سبة للحد من اآثار املخاطر واإكت�سافها مبكرًا.. 4
التن�سيق بني الإدارات املختلفة بال�سركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا فيها مدقق احل�سابات اخلارجي.. 5
تطوير �سيا�سات واإجراءات تنفيذ املراجعة لتتفق مع املمار�سات املهنية واإ�ستخدام املوارد املتاحة مبا يتالءم مع ميزانية. . 6
املراجعة الداخلية املعتمدة.. 7

المراقبة النظامية

اأما اإدارة الإلتزام فمهمتها هي �سمان حماية �سمعة ال�سركة لأداء اأعمالها بطريقة متكاملة ومهنية ومتخ�س�سة ويراأ�سها م�سئول الإلتزام وميكن تلخي�س مهام 
املطابقة واللتزام فيما يلي:

امل�ساندة الفعالة لإدارة ال�سركة يف حتديد خماطر اللتزام والتبليغ عنها وتقدمي التقارير الداخلية بخ�سو�سها.. 1
م�ساعدة الإدارة العليا يف العمليات اليومية لالأعمال الفعالة واملربحة دون خمالفة لل�سوابط القانونية.. 2
�سمان الإلتزام مبباديء اأعمال ال�سركة وقيمتها والقوانني وال�سوابط والأنظمة ال�سارية يف اململكة.. 3
ن�سر ثقافة الإلتزام وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة.. 4

التسويق والمبيعات

ت�سطلع هذه الإدارة بعمليات الت�سويق واملبيعات ملنتجات ال�سركة عرب تنفيذ الإ�سرتاتيجة املو�سوعة والقائمة على تنويع املنتجات وتبني طريقة ت�سعري دقيقة وزيادة 
ر�سى العمالء ل�سمان املحافظة عليهم والإعتماد على �سبكة وا�سعة للتوزيع  وتق�سيم ال�سوق  اإلى قطاعات مع الرتكيز على القطاعات اأدناه:

 املوؤ�س�سات والهيئات العامة و�سبه احلكومية �
 ال�سركات الكبرية �
 املوؤ�س�سات ال�سغرية �
 خدمات التاأمني ال�سخ�سي )الأفراد( �
 عمليات اإعادة التاأمني الإختياري �

ت�سعى ال�سركة ب�سورة م�ستمرة اإلى تطوير منتجاتها لتتنا�سب وحاجات عمالئها مع الأخذ يف الإعتبار املتطلبات ال�سرعية واخللفية الثقافية للمجتمع املحلي كما 
تقوم ال�سركة اإ�سافة اإلى البيع املبا�سر عن طريق الفروع املنت�سرة يف اأنحاء اململكة باإ�ستخدام قنوات توزيع اأخرى كوكالء وو�سطاء التاأمني وقنوات التوزيع الأخرى 
البديلة كما تقوم بتنظيم حمالت مكثفة للدعاية والإعالن والعالقات العامة التي من �ساأنها متكني ال�سركة من اإكت�ساب و�سع قيادي متميز يف �سوق التاأمني وتقدمي 

منتجات تت�سم باجلودة والأمان والقيمة التناف�سية.
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إدارة المخاطر

اتخذت ال�سركة قرارًا ا�سرتاتيجيًا لتاأ�سي�س اإدارة للمخاطر يف عام 2012م وتبنت اأف�سل املمار�سات املعمول بها يف املجال واملعروفة باإ�سم »اإدارة خماطر م�ساريع 
الأعمال التجارية« ويعرف هذا النهج على اأنه »طريقة اإدارة كافة املخاطر والفر�س التجارية الرئي�سية للمن�ساأة بق�سد تعظيم قيمة حقوق امل�ساهمني«

تت�سمن اإدارة خماطر م�ساريع الأعمال التجارية كال املخاطر التجارية واملخاطر العامة بينما تركز الطريقة التقليدية على اإدارة املخاطر العامة فقط:

 تهدف اإدارة خماطر م�ساريع الأعمال التجارية اإلى حتقيق اأكرب قدر من الفر�س الكامنة النتاجية بينما تعمل اإدارة املخاطر التقليدية على اإعادة  �
املن�ساأة اإلى و�سع ما قبل اخل�سارة.

 تركز اإدارة خماطر م�ساريع الأعمال التجارية على قيمة املن�ساأة بينما تركز اإدارة املخاطر التقليدية على قيمة اخل�سائر العر�سية. �
 تركز اإدارة خماطر م�ساريع الأعمال التجارية على املن�ساأة ككل بينما تركز اإدارة املخاطر التقليدية على التعر�س خل�سائر بعينها. �

إدارة أعادة التأمين

تعترب اإدارة اإعادة التاأمني مبثابة حلقة و�سل مع معيدي التاأمني وت�سطلع بامل�سئوليات واملهام التالية:

 املحافظة على عالقة ال�سركة مع معيدي التاأمني. �
 التعاقد واإنهاء التفاقيات املربمة مع معيدي التاأمني �
 القيام بتحليل اأو�ساع �سركات اإعادة التاأمني واإعداد الت�سنيف الداخلي. �
 �سمان نقل املخاطر باأف�سل معدلت الأ�سعار. �

الموظفون والسعودة

اأرتفع عدد موظفي ال�سركة يف الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2013م اإلى )223( موظف منهم )96( موظف �سعودي و)127( موظف غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة 
قدرها 43% مقارنة بعام 2012م حيث كان عدد املوظفني )174( موظف منهم )77( موظف �سعودي و)97( غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها )44%( من 
وذلك كما بتاريخ 31 دي�سمرب 2012م وت�سعى ال�سركة باإ�ستمرار من اأجل زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف 
والتدريب والتطوير والرتقي والتعوي�س من �ساأنها حتقيق واملحافظة على املتطلبات اخلا�سة بال�سعودة. وتندرج ال�سركة حتت النطاق الأخ�سر املرتفع من برنامج 

نطاقات لل�سعودة.

ال�سركة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات اخلا�سة بت�سغيل املوظفني من غري ال�سعوديني وان جميعهم يعلمون بطريقة نظامية وعلى كفالة ال�سركة. ومل توؤثر املهلة 
الت�سحيحية من قبل وزارة العمل على ال�سركة تاأثريًا �سلبيًا.

�سكل )5-4(: اأعداد املوظفني ح�سب االإدارات كما بتاريخ 30 يونيو 2013م

ن�سبة ال�سعودةغري �سعوديني�سعودينياالإجمايلاالإدارة

0%202املراجعة

100%330التح�سيل

33%21714املالية 

33%24816املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

30%1037تقنية املعلومات

100%110اإدارة املخاطر

0%000التاأمني البحري

40%251015التاأمني الطبي

50%1688التاأمني غري البحري(املركبات(

36%1147فروع اأخرى )التاأمني العام(

45%994554اإدارة الت�سويق واملبيعات
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ن�سبة ال�سعودةغري �سعوديني�سعودينياالإجمايلاالإدارة

100%220اإدارة املطابقة واللتزام

50%422اإدارة اإعادة التاأمني

50%211الإدارة القانونية

67%321مكتب الرئي�س التنفيذي

43%22396127املجموع

امل�سدر: ال�سركة
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. 6

مقدمة 1   2

اإن مناق�سة وحتليل الإدارة للو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها، كما مبني اأدناه، مبني على – ويجب اأن يقراأ مقرونًا مع- القوائم املالية املوحدة املدققة لل�سركة 
لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب من عام 2010م والإي�ساحات املرفقة بها والتي متت مراجعتها من قبل ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاه واأرن�ست 
اآند يوجن اإ�سافة اإلى القوائم املالية كما يف 31 دي�سمرب 2011م و 2012م املراجعة من قبل ديلويت اآند تو�س بكر اأبو اخلري و�سركاه والب�سام حما�سبون قانونيني 

وا�ست�ساريون.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 2   2

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة، منفردين وجمتمعني باأن كافة املعلومات املالية امل�سمنة يف هذه الن�سرة قد مت ا�ستخراجها، دون اأي تعديل جوهري، من القوائم املالية 
املوحدة املدققة لل�سركة والتي مت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. كما تقر ال�سركة اأي�سًا باأن لديها املوارد املالية الكافية لتغطية 

متطلبات راأ�س املال العامل لالإثني ع�سر �سهر التالية لتاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة، اأن املعلومات املالية يف هذه الن�سرة مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع قي القوائم املالية ال�سنوية للم�سدر.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأي�سًا باأنه مل يطراأ اأي تغيري �سلبي جوهري على الو�سع املايل و الو�سع التجاري لل�سركة منذ فرتة الثالثة �سنوات ال�سابقة و حتى 
تاريخ �سدور هذه الن�سرة.

بيان الهيكلة القانونية للشركة ونظرة عامة على نشاطاتها و عملياتها  3   2

ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين )“الأهلية” اأو “ال�سركة”( هي �سركة مت تاأ�سي�سها ك�سركة م�ساهمة عامة يف يف 19 �سبتمرب 2007م مبقت�سى قرار جمل�س الوزراء 
وتاريخ 1427/09/18هـ )املوافق 2006/10/11م( وهي  امللكي رقم م/60  املر�سوم  وتاريخ 1426/09/16هـ )املوافق 2006/10/9م( ومبوجب  رقم )233( 
م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم: 1010238441 ويبلغ راأ�سمالها املدفوع مئة مليون ريال مق�سمة على ع�سرة مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريالت 

لل�سهم الواحد. 

وفقا لالإدارة، فاأن راأ�س مال ال�سركة ل يخ�سع لأي خيار لفرتة الثالثة �سنوات ال�سابقة. بالإ�سافة اإلى ذلك مل يتم منح اأي عمولت معينة اأو خ�سومات، اأو غريها 
من التعوي�سات الغري نقدية )يف غ�سون ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لطلب الت�سجيل وقبول الإدراج( فيما يتعلق بهذا الطرح اأو تقدمي اأية ورقة مالية من قبل 
ال�سركة اإلى اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأع�ساء جمل�س الإدارة  املقرتحني اأو كبار امل�سئولني التنفيذيني اأو الأ�سخا�س الذين يقدمون امل�سورة يف طرح الأوراق 

املالية اأو اأي خرباء اآخرين.

�سكل )6-1( الهيكلة القانونية كما يف 31 دي�سمرب 2012م

ن�سبة امل�ساهمةراأ�س املال امل�ساهم به�سعر ال�سهمعدد االأ�سهمامل�ساهم

18%1.800.0001018.000.000�سركة م�سر لتاأمينات احلياة

82%8.200.0001082.000.000اجلمهور

100%10.000.00010100.000.000املجموع

امل�سدر: ال�سركة

الغر�ض من اإن�شاء ال�شركة هو مزاولة ن�شاط التاأمني التعاوين واالأن�شطة ذات ال�شلة يف اململكة العربية ال�شعودية. مت اإدراج ال�شركة يف �شوق االأوراق املالية ال�شعودية 
)تداول( يف 06 اأكتوبر 2007م.

ت�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تزاولها ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية كافة اأنواع التاأمني العامة مبا يف ذلك التاأمني على ال�سيارات والتاأمني الطبي 
والهند�سي والتاأمني على اأخطاء ممار�سة املهن الطبية والتاأمني �سد احلريق والتاأمني البحري وتاأمني امل�سئولية العامة.

تعتزم ال�سركة الدخول يف اتفاقية �سراء اأ�سول ت�ستحوذ مبوجبها على حمفظة التاأمني والأ�سول العائدة لل�سركة الأهلية للتاأمني، البحرين من عملياتها يف اململكة 
العربية ال�سعودية وذلك ح�سب القيمة املوافق عليها من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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وفقًا لالإدارة فاإن و�سع الأهلية املايل مل يتاأثر ب�سكل عام من قبل باأي تقلبات مو�سمية اأو دورات جتارية ذات �ساأن. وعالوة على ذلك فاإنه ل توجد اأي معلومات اأو 
موؤ�سرات عن اأي عوامل اقت�سادية اأو حكومية اأو مالية اأو �سيا�سية اأو غريها كان لها         )على مدى الثالث �سنوات الأخرية اأو �سيكون لها تاأثري جوهري، مبا�سر 

اأو غري مبا�سر، على عمليات ال�سركة.

وفقا لالإدارة، فاإن ال�سركة ل متلك اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من الأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو يكون من ال�سعب التحقق من قيمتها والتي 
قد توؤثر تاأثريا كبريا على تقييم الو�سع املايل لل�سركة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2   2

مت اإعداد القوائم املالية املرفقة وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وفيما يلي ملخ�س لل�سيا�سات املحا�سبية الهامة املعمول بها من قبل ال�سركة.

أسس إعداد القوائم المالية

تعد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

عقود التأمين

تعرف عقود التاأمني باأنها العقود التي ت�ستمل على خماطر تاأمني عند ن�ساأة العقد اأو تلك التي يكون فيها، عند ن�ساأة العقود، �سيناريو ي�ستمل يف جوهره التجاري 
على خماطر تاأمني. تعتمد اأهمية خماطر التاأمني على كل من اإحتمال وقوع حادث للجهة املوؤمنة وحجم الأثر املحتمل املتعلق به.

األقساط المكتسبة ودخل العموالت

ترحل االأق�شاط اإلى الدخل على اأ�شا�ض تنا�شبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�شها ماعدا ما يخ�ض التاأمني البحري فاإنه يتم احت�شابها  على ا�شا�ض 
اأق�شاط اأخر ثالثة اأ�شهر. متثل االأق�شاط غري املكت�شبة احل�شة يف اال�شرتاكات املكتتبة املتعلقة بالفرتة ال�شارية املفعول من التغطية التاأمينية. يدرج التغيري يف 
خم�ش�شات االأق�شاط غري املكت�شبة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني على مدى فرتة املخاطر. االأق�شاط املحتجزة ودخل العمولة بالفرتة احلالية واملتعلقة باالأخطار 
غري املتوقعة املتعلقة مبا بعد الفرتة املالية، يتم ت�سجيلها بناًء على عدد الأيام الفعلي. تتحق اإيرادات العمولت على اأ�سا�س العائد الفعلي بعد الأخذ بعني الإعتبار 

اأ�سل املبلغ القائم ومعدل العمولة.

أقساط التأمين المدينة

يتم اإثبات اأق�شاط التاأمني امل�شتحقة عند ا�شتحقاقها ويتم قيا�شها عند االإثبات االأويل لها بالقيمة العادلة للمبلغ امل�شتلم اأو املبلغ امل�شتحق القب�ض. تتم مراجعة 
القيمة الدفرتية الأق�شاط التاأمني امل�شتحقة للتاأكد من وجود اإنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري االأحداث اأو التغيريات  يف الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�شرتداد 
اإثبات  اأ�شباب  اإنتفاء  عند  امل�شتحقة  التاأمني  اأق�شاط  اإثبات  عن  التوقف  يتم  التاأمني.  عمليات  نتائج  قائمة  يف  االنخفا�ض  خ�شارة  اإثبات  ويتم  الدفرتية  قيمتها 

املوجودات املالية. 

احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها

التزامَا منها باللوائح التنفيذية واإيفاًء مبتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اعتمدت ال�سركة تاريخ اإ�سدار وثيقة التاأمني بدًل عن تاريخ ا�ستحقاق الق�سط 
امل�ستحق كاأ�سا�س لتخ�سي�س احتياطيات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وقد بداأت ال�سركة العمل بهذه الطريقة منذ نوفمرب 2011م.

إجمالي المطالبات تحت التسوية 

ت�ستمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل، وكذلك تكاليف معاجلة املطالبات، مطروحًا 
منها القيمة املتوقعة للخردة والإ�سرتادات الأخرى، �سواء مت التبليغ عنها من قبل املوؤمنني اأم ل. يتم جتنيب خم�س�سات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة 
بتاريخ قائمة املركز املايل على اأ�سا�س تقدير كل حالة على حده. كما يجنب خم�س�س، وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة، لقاء تكلفة �سداد املطالبات 
املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل، مبا يف ذلك تكاليف معاجلة املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة والإ�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة 
املركز املايل. يدرج الفرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني لتلك 

الفرتة. يتم اإظهار املطالبات حتت الت�سوية على اأ�سا�س اإجمايل، ويتم اإظهار اجلزء املتعلق مبعيدي التاأمني ب�سورة م�ستقلة.

القيمة العادلة

بالن�سبة لال�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق النظامية، حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق. حتدد القيمة العادلة للبنود املرتطبة بفائدة 
على اأ�شا�ض التدفقات النقدية املخ�شومة باإ�شتخدام معدالت الفائدة للبنود والتي لديها نف�ض ال�شروط وخ�شائ�ض املخاطر. بالن�شبة لال�شتثمارات غري املتداولة، 

حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية ل�ستثمار م�سابه اأوعلى اأ�سا�س التدفقات النقدية املخ�سومة املتوقعة.
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االستثمارات المحققة المدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل

ال�ستثمارات املحققة املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل هي ا�ستثمارات حمققة مت تخ�س�سيها بالقيمة العادلة يف الدخل عند ن�ساأتها. بالن�سبة لال�ستثمارات 
املحققة املخ�ش�شة بالقيمة العادلة يف قائمة الدخل فاإنه يجب الوفاء بال�شروط التالية:

 اإن هذا التخ�سي�س يلغي اأو يقلل ب�سكل جوهري املعاجلة غري املتنا�سقة التي تن�ساأ عن قيا�س املوجودات والإلتزامات اأو ثبات الأرباح اأو اخل�سائر وفق  �
اأ�س�س خمتلفة، اأو

 اأن املوجودات واملطلوبات هي جزء من جمموعة املوجودات املالية، املطلوبات املالية اأو كالهما معًا، ويتم اإدارتها وتقيم اأدائها على اأ�سا�س القيمة  �
العادلة، طبقًا لإدارة املخاطر املوثقة اأو اإ�سرتاجتية ال�ستثمار.

تقيد ال�ستثمارات، يف الأ�سل، بالقيمة العادلة، وبعد ذلك يتم قيا�سها بالقيمة العادلة. تدرج ت�سويات القيمة العادلة والأرباح واخل�سائر املحققة يف قائمة عمليات 
امل�ساهمني.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن اإثبات الأدوات املالية وذلك عند عدم �سيطرة ال�سركة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأداة املالية ويكون ذلك عند بيع الأداة املالية اأو 
اإنتقال كافة التدفقات النقدية املتعلقة بالأداة املالية اإلى جهة اأخرى م�ستقلة.

المقاصة

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�سايف يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�سركة النية لت�سوية املوجودات 
مع املطلوبات على اأ�سا�س ال�سايف، اأو حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل يتم مقا�سة الإيرادات وامل�ساريف يف قائمتي نتائج عمليات التاأمني 

وعمليات امل�ساهمني اإل اإذا كان مطلوبًا اأو م�سموحًا به من قبل املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها.

اإليجارات التشغيلية

يتم ت�سجيل دفعات الإيجار الت�سغيلية كم�سروف يف قائمة نتائج عمليات التاأمني بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

إختبار كفاية المطلوبات

يتم اإجراء اإختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التاأمني، بعد خ�سم تكاليف الكتتاب املوؤجلة ذات العالقة. ولإجراء هذه 
الختبارات، تقوم الإدارة باإ�ستخدام اأف�سل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها، وم�ساريف اإدراة معاجلة املطالبات. يحمل اأي نق�س 
يف القيمة الدفرتية مبا�سرًة على قائمة نتائج عمليات التاأمني وذلك ب�سطب تكاليف الكتتاب املوؤجلة ذات العالقة اأوًل وبعد ذلك يتم تكوين خم�س�س للخ�سائر 
الناجمة عن اإختبارات كفاية املطلوبات )خم�س�س اخل�سائر �سارية املفعول(. ويف احلالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات اإ�ستخدام اأف�سل الفرتا�سات 

اجلديدة، يتم اإ�ستخدام هذه الفرتا�سات )بدون اأي هام�س مقابل اأي تغيري عك�سي( لقيا�س هذه املطلوبات لحقًا.

إعادة التأمين 

تقوم ال�سركة، خالل دورة اأعمالها العادية، بعمليات واإ�سناد اإعادة تاأمني، حيث توؤمن هذه الرتتيبات تنوع اأكرب يف الأعمال وت�سمح لالإدارة بالتحكم يف اخل�سائر 
املحتملة الناجمة عن املخاطر الكربى وتوؤمن اإمكانية منو اإ�سايف، يتم جزء كبري من عمليات اإعادة التاأمني مبوجب اتفاقيات وعقود اإعادة تاأمني اإختيارية واإعادة 
تاأمني فائ�ض اخل�شارة. متثل املوجودات اأواملطلوبات امل�شجلة يف قائمة املركز املايل لعمليات التاأمني اأق�شاط م�شتحقة اإلى معيدي التاأمني اأو دفعات م�شتحقة من 
معيدي التاأمني وح�سة ال�سركة يف اخل�سائر القابلة لال�سرتداد من معيدي التاأمني. تقدر املبالغ امل�ستحقة من معيدي التاأمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير 

التزامات املطالبات املتعلقة باملوؤمنني.

التكاليف المؤجلة إلكتتاب وثائق التأمين

يتم تاأجيل التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة املتكبدة خالل الفرتة املالية عند اإ�سدار اأو اإعادة جتديد عقود التاأمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة 
لال�شرتداد من االأق�شاط امل�شتقبلية. يتم اإثبات كافة تكاليف االكتتاب االأخرى كم�شروفات عند تكبدها. وبعد االإثبات االأولى لها، يتم اإطفاء هذه التكاليف بطريقة 
يقيد  االأخري.  الف�شل  املتكبدة خالل  التكلفة  املوؤجل  يكون اجلزء  البحري حيث  ال�شحن  املتوقعة ما عدا  امل�شتقبلية  االأق�شاط  والتنا�شب على مدى فرتة  الن�شبة 

الإطفاء يف قائمة نتائج العمليات.

يتم احت�ساب التغيريات يف العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة ل�ستنفاذ املنافع الإقت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها الأ�سل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء، 
ويتم اإعتبار ذلك كتغيري يف التقديرات املحا�سبية.
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الزكاة 

يجنب خم�س�س للزكاة و�سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة ال�سريبية والزكوية ال�سعودية. حتمل الزكاة على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني ال�سعوديني، بينما يتم 
حتميل �سريبة الدخل على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني الأجانب.

المخصصات و المطلوبات األخرى

يتم اإثبات املخ�س�سات عند وجود التزامات )قانونية اأو متوقعة( على ال�سركة ب�سبب اأحداث �سابقة واإن تكاليف �سداد هذه اللتزامات حمتملة وميكن قيا�سها 
بطريقة موثوق بها.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

اأ�سا�س الراتب النهائي للموظفني ومدة اخلدمة  يجنب خم�س�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي. تدفع امل�ستحقات على 
�سريطة اإمتام حد اأدنى من اخلدمة. ت�ستحق التكلفة املتوقعة لقاء هذه املزايا على مدى فرتة عمل املوظف.

العمالت األجنبية 

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة وقت اإجراء املعامالت ويعاد حتويل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات 
املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة فروقات التحويل �سمن قائمة نتائج عمليات التاأمني اأو قائمة 

عمليات امل�ساهمني.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وإمكانية عدم تحصيلها

يتم، بتاريخ قائمة املركز املايل، اإجراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على حدوث دليل مو�سوعي على حدوث اأي اإنخفا�س يف قيمة اأي فئة اأو جمموعة 
من املوجودات املالية. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س يف قائمتي نتائج عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني ويحدد الإنخفا�س على 

النحو التايل:

بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.. 1
بالن�سبة للموجودات املثتبة بالتكلفة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة مبعدل . 2

العائد ال�سائد حاليًا يف ال�سوق ملوجودات مالية م�سابهة.
بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفاأة، يح�سب الإنخفا�س يف القيمة على اأ�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة مبعدل الفائدة الفعلي . 3

الأ�سلي.

الممتلكات والمعدات

با�ستعمال طريقة  لها وذلك  املقدر  الإنتاجي  العمر  ا�سا�س  ناق�سًا ال�ستهالك املرتاكم، ويجري احت�ساب ال�ستهالكات على  بالتكلفة  واملعدات  املمتلكات  تظهر 
الق�سط الثابت. اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للمتلكات واملعدات هي كما يلي:

)4 �سنوات( �  حا�سب اآيل وبرامج  
)10 �سنوات( �  معدات مكتبية واأثاث ومفرو�سات 
)4 �سنوات( �  �سيارات   

الوديعة النظامية

وفقًا لأحكام عقد تاأ�سي�س ال�سركة ولوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ينبغي اأن ميثل الوديعة النظامية لل�سركة 10% من راأ�س مالها ول ميكن ال�سحب من 
اإيداعات الوديعة النظامية دون الرجوع اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. يف عام 2009م وافقت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ا�ستثمار الوديعة النظامية 
البالغ قدره 10.000.000 ريال �سعودي يف �سندوق ا�ستثمار حملي وقد بلغت القيمة العادلة لال�ستثمار 10.125.135 ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م 

. )10.065.172 يف عام 2011م(

المعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء اأ�سا�سي من ال�سركة يقوم ببيع/بتقدمي منتجات اأو خدمات معينة، وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن اأرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى. ولأغرا�س 
اإدارية، تتكون ال�سركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها القطاعات التالية:

 تاأمني هند�سي: ي�سمل التاأمني على اأخطار املقاولني واأخطار الرتكيب والإن�ساءات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية وتلف الآلت واأي تاأمينات اأخرى  �
تقع �سمن هذا القطاع.
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 تاأمني ال�سيارات: ي�سمل التاأمني على اخل�سائر وامل�سئوليات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل. �
 تاأمني �سحي: ي�سمل التاأمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية. �
 اأخطاأ املهنة: ت�سمل تاأمني م�سوؤوليات اأخطاء املهنة الطبية. �
 فروع التاأمني الأخرى: ي�سمل فروع التاأمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �سابقًا. �
 عمليات امل�ساهمني: وهي قطاع غري ت�سغيلي. �

يتم تقومي اأداء القطاع على اأ�سا�س الربح اأو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها، يف بع�س النواحي، ب�سورة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة يف القوائم املالية.

نتائج العمليات 2   2

بيان الدخل

 بيان دخل عمليات التأمين

�سكل )6-2(:  قائمة عمليات التاأمني

2010م
مدققة

2011م
مدققة

2012م
مدققة

الإيرادات

260.648263.662235.636اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

)73.616()85.628()97.075(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة )�شاملة م�شاريف فائ�ض اخل�شائر(

163.573178.034162.021�شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

9.23110.592)62.397(التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

101.176187.265172.613�شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

)131.790()137.335()65.192(اإجمايل املطالبات املدفوعة

33.91357.87853.447ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

)2.299()13.580()9.150(التغيري يف املطالبات حتت الت�سوية، �سايف

)80.642()93.037()40.429(�سايف املطالبات املتكبدة

)25.063()36.260()18.000(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

)9.126()16.894()7.510(م�ساريف ادارة املطالبات

6.4286.24413.200عمولة اإعادة تاأمني

--1.540ايرادات ا�سدار 

43.20547.31870.982�سايف اكتتاب التاأمني )فائ�س/عجز(

)49.927()50.796()49.877(م�ساريف عمومية واإدارية

)6.774()1.856()4.897(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

271732-دخل عمولة خا�سة

286208158م�سادر دخل اأخرى

15.171)4.855()11.283(العجز من عمليات التاأمني
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2010م
مدققة

2011م
مدققة

2012م
مدققة

)13.654(11.2834.855ح�سة امل�ساهمني من العجز

1.517--�سايف الفائ�س بعد التخ�سي�س للم�ساهمني

)1.517(--توزيع الفائ�س على حملة الوثائق

---الفائ�س الرتاكمي بنهاية ال�سنة

املوؤ�سرات/الن�سب الرئي�سية

68.8%66.85%62.8%موؤ�سر الحتفاظ

73.3%70.4%38.8%�شايف االأق�شاط املكت�شبة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكت�شبة

)46.7%()51.3%()40.0%(موؤ�سر اخل�سارة ال�سافية

)10.6%(14.1%6.9%م�شاريف العمولة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

17.9%7.3%6.6%دخل العمولة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة

30.1%18.4%16.6%فائ�ض اأو عجز االكتتاب كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

)21.2%()19.7%()19.1%(امل�شاريف العامة واالإدارية كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

6.4%)1.9%()4.3%(فائ�س/عجز عمليات التاأمني 

43.20547.31870.982�سايف اكتتاب التاأمني

بداأت الأهلية عملياتها الت�سغيلية التامة يف اأول اأبريل من عام 2009م مما نتج عن ذلك ت�سعة اأ�سهر من الت�سغيل يف عام 2009م مقارنًة ب�سنة ت�سغيلية كاملة يف 
عام 2010م وعام 2011م و2012م. العجز يف عمليات التاأمني والبالغ قدره 11.3 مليون ريال ريال يف عام 2010م حتول اإلى فائ�س قدره 15.2 مليون ريال يف 

عام 2012م

 يف عام 2010م بلغ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة اإلى مبلغ 260.6 مليون ريال �سعودي مرتفعًا ب�سايف فائ�س عمليات اكتتاب التاأمني اإلى 43.2مليون. ظل النمو يف 
االأق�شاط املكتتبة ثابتًا يف عام 2011م مقارنة بعام 2010م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى النخفا�س يف اكتتاب التاأمني على املركبات نظرًا لأن ال�سركة اأوقفت 
جتديد وثائق التاأمني على �سيارات الأجرة والإيجار يف عام 2011م نظرًا ملا �شببته من خ�شائر. يعزى اإنخفا�ض اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2012م ب�سورة 
اأ�شا�شية اإلى املزيد من االنخفا�ض يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف التاأمني على املركبات حيث اأن منتجات التاأمني على املركبات قد مت ت�شعريها بناًء على التقرير 

الأكتواري ول يعد من الأ�سعار املناف�سة يف عام 2012م مما اأدى اإلى خ�سارة جزئية يف ح�سة ال�سوق اخلا�سة بتاأمني املركبات ل�سالح مناف�سني اآخرين.

دخل اإ�سدار وثائق التاأمني البالغ قدره 5.9 مليون ريال يف عام 2011م و8.7 مليون يف عام 2012م متت اإعادة ت�سنيفها يف القوائم املالية املراجعة لعام 2012م 
اخلا�شة باأجمايل االأق�شاط املكت�شبة بناءً  على تو�شيات م�شت�شاروا العناية املالية ومراجعو احل�شابات لتكون اأكرث تناغمًا مع اخلطوط العري�شة ملتطلبات موؤ�ش�شة 

النقد العربي ال�سعودي.

مل يحقق �سايف فائ�س عمليات اكتتاب التاأمني منوًا ملحوظًا  يف عام 2011م )4.9 مليون ريال( ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الرتفاع يف املطالبات املدفوعة 
مبقدار 72.1 مليون ريال والرتفاع يف تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني وتكاليف معاجلة املطالبات باإجمايل قدره 27.6 مليون ريال ولكن فاإن �سايف دخل عمليات 
اكتتاب التاأمني حقق منوًا ملحوظًا من عام 2011م اإلى عام 2012م مبقدار )23.7 مليون ريال( لي�سجل فائ�سًا قدره 15.2 مليون ريال يف عام 2012م ويعزى ذلك 
ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الإنخفا�س يف تكاليف ال�ستحواذ على الوثائق)حتقيقًا ملتطلبات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي( والنخفا�س يف تكاليف معاجلة املطالبات 
)نتيجة للتغيري يف التفاقية مع الطرف الثالث( م�سحوبًا بالزيادة يف عمولت اإعادة التاأمني )نتيجة لالرتفاع يف عمولت الأرباح وثبات م�ستوى املطالبات حتت 

الت�سوية(.

طراأ حت�شن تدريجي يف عجز عمليات التاأمني )حملة الوثائق( كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة وذلك من �شالب 4.3% يف عام 2010م اإلى 1.8% يف عام 
2011م ثم حتول اإلى فائ�س ميثل 6.4% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2012م. يعزى العجز يف قائمة نتائج عمليات التاأمني يف عام 2010م ب�سورة اأ�سا�سية 
اإلى الزيادة يف امل�ساريف العامة والإدارية ب�سبب توظيف عمالة اإ�سافية تقدر بـ 134 موظف وذلك ملقابلة التو�سع يف الأعمال وقد �سكلت تكاليف العمالة %57.6 

من اإجمايل امل�ساريف العامة لعمليات التاأمني وامل�ساهمني يف عام 2010م.
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يعزى العجز البالغ قدره 4.9 مليون ريال يف عام 2011م ب�شورة اأ�شا�شية اإلى ن�شبة اخل�شارة يف ن�شاط التاأمني على املركبات البالغ قدره 93.4% م�سحوبًا بالتكلفة 
العالية ل�ستقطاب الوثائق )م�ساريف العمولة( والتي بلغت 13.8% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2011م.

بلغ عجز فائ�س عمليات التاأمني 15.2 مليون يف عام 2012م وهو ميثل 0.7% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

قائمة عمليات المساهمين 

�سكل )6-3(:  قائمة دخل امل�ساهمني

2010ماآالف الرياالت
مدققة

2011م
مدققة

2012م
مدققة

13.654)4.855()11.283(العجز املحول من نتائج عمليات التاأمني

مكا�سب غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناة مدرجة قيمتها العادلة من خالل الأرباح 
واخل�سائر

275--

مكا�سب حمققة من ال�ستثمارات مقتناة مدرجة قيمتها العادلة من خالل الأرباح 
واخل�سائر

-47-

472138دخل عمولت خا�سة

)294()355()389(م�ساريف عمومية واإدارية

13.497)5.091()11.393(�سايف الدخل )اخل�سارة( لل�سنة

)1.671()677()1.249(الزكاة و�سريبة الدخل

11.826)5.768()12.642(اإجمايل الدخل )اخل�سارة( ال�ساملة لل�سنة

موؤ�سرات الآداء الرئي�سية للم�ساهمني

)0.1%()0.1%()0.1%(امل�شاريف االإدارية والعمومية للم�شاهمني كن�شبة من جمموع االأق�شاط املكتتبة

5.0%)2.2%()4.9%(االأرباح واخل�شائر للم�شاهمني كن�شبة من جمموع االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: البيانات املالية املدققة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

يتحمل امل�ساهمون خ�سائر حملة الوثائق )عمليات التاأمني( والتي تراجعت من 11.3 مليون يف عام 2010م اإلى 4.9 يف عام 2011م ومن ثم حتولت اإلى اأرباح 
قدرها 13.7 مليون ريال يف عام 2012م.  

اإلى النخفا�س يف  اإلى 0.3 ريال يف عام 2012م ويعزى ذلك  للم�ساهمني من 0.4 مليون ريال ريال يف عام 2010م  العمومية والإدارية  انخف�ست امل�ساريف 
م�ساريف جمل�س الإدارة واللجان التابعة له.

حت�سنت النتائج الكلية ال�ساملة للم�ساهمني ب�سورة ملحوظة وذلك من خ�سارة �سافية قدرها 12.6 مليون ريال يف عام 2010م اإلى دخل �سايف قدره 11.8 مليون 
ريال يف عام 2012م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى التغيري يف نتائج عمليات التاأمني من العجز يف عام2010م اإلى فائ�س يف عام 2012م اإ�سافة اإلى النخفا�س 

يف امل�ساريف العامة والإدارية.

بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين )القطاعات(

�سكل )6-4( بيان دخل العمليات ح�سب فئات التاأمني لعام 2010م

التاأمني على التاأمني الطبيباالآف الرياالت
املركبات

التاأمني 
الهند�سي

التاأمني على 
اأخطاء ممار�سة 

املهن الطبية

جماالت 
التاأمني 
االأخرى

االإجمايل

166.82655.97920.78910.3606.693260.648اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتبة

)95.277()3.969()2.082()23.638()585()64.952(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة
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التاأمني على التاأمني الطبيباالآف الرياالت
املركبات

التاأمني 
الهند�سي

التاأمني على 
اأخطاء ممار�سة 

املهن الطبية

جماالت 
التاأمني 
االأخرى

االإجمايل

)1.848()222(-)256()1.370(-فائ�ض خ�شائر االأق�شاط

8.2782.502163.573)3.105(101.87454.024�شايف اق�شاط التاأمني املكتتبة

)62.397()948()4.022(2.600)22.588()37.438(التغيري يف اق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

4.2551.554101.176)505(64.43631.436�شايف اق�شاط التاأمني املكت�شبة

15.1331271.1676.428-عمولة اإعادة التاأمني

)40.429()355()688()62()20.207()18.617(�سايف املطالبات املتكبدة

)18.000()591()480()2.133()4.946()9.850(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

1.04228210966421.540دخل اإ�سدار الوثائق

)7.510(----)7.510(م�ساريف معاجلة املطالبات

29.5016.0662.5423.2801.81643.205�سايف نتائج الكتتاب 

املوؤ�سرات/الن�سب الرئي�سية

62.8%37.4%79.9%)14.9%(96.5%61.1%ن�سبة الحتفاظ

�شايف االأق�شاط املكتتبة كن�شبة من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة

%38.6%56.2)%2.4(%41.1%23.2%38.8

)40.0%()22.9%()16.2%(12.2%)65.9%()28.9%(ن�سبة �سايف اخل�سارة

العمولة املدفوعة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

)%5.9()%8.8()%10.3()%4.6()%8.8()%6.9(

6.7%6.129.4%21.7%0.2%0.0%العمولة امل�شتلمة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة

�سايف فائ�س/عجز التاأمني كن�سبة من 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

%17.7%10.812.25%31.7%27.1%16.6

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة، تقارير الإدارة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

�سكل )6-5( بيان دخل العمليات ح�سب فئات التاأمني لعام 2011م

التاأمني على التاأمني الطبيباالآف الرياالت
املركبات

التاأمني 
الهند�سي

التاأمني على 
اأخطاء ممار�سة 

املهن الطبية

جماالت التاأمني 
االأخرى

االإجمايل

202.20937.54614.7466.0103.151263.662اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتبة

)83.430()1.825(-)13.458()639()67.509(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)2.199()208()275()422()1.294(-فائ�ض خ�شائر االأق�شاط

134.70035.6148675.7361.118178.034�شايف اق�شاط التاأمني املكتتبة

1446185239.231)11.905()3.958(التغيري يف االأق�شاط غري املكت�شبة

130.74247.5181.0116.3531.641187.266�شايف اق�شاط التاأمني املكت�شبة
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التاأمني على التاأمني الطبيباالآف الرياالت
املركبات

التاأمني 
الهند�سي

التاأمني على 
اأخطاء ممار�سة 

املهن الطبية

جماالت التاأمني 
االأخرى

االإجمايل

3.9151586516.244-1.521عمولة اإعادة التاأمني

)93.037()34()1.919()107()44.391()46.586(�سايف املطالبات املتكبدة

)36.260()771()844()2.681()10.188()21.775(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

4.92890997175.924دخل اإ�سدار الوثائق

)16.894(----)16.894(م�ساريف معاجلة املطالبات

2.1383.7481.48647.318)7.061(47.007�سايف نتائج الكتتاب 

املوؤ�سرات/الن�سب الرئي�سية

67.5%35.5%95.4%5.8%94.9%66.6%ن�سبة الحتفاظ

�شايف االأق�شاط املكتتبة كن�شبة من 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

%64.7%126.6%6.9%105.7%52.1%71.0

)49.7%()2.1%()30.2%()10.5%()93.4%()35.6%(ن�سبة �سايف اخل�سارة

العمولة املتكبدة كن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة

)10.8()%27.1()%18.2()%14.0()%24.5()%13.8(

العمولة امل�شتلمة كن�شبة من االأق�شاط 
امل�سندة

%2.3%0.0%29.1%0.0%35.7%7.5

فائ�س/عجز التاأمني كن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة

%23.2)%18.8(%14.5%62.4%47.2%17.9

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

�سكل )6-6( بيان دخل العمليات ح�سب فئات التاأمني لعام 2012م

التاأمني على التاأمني الطبيباالآف الرياالت
املركبات

التاأمني 
الهند�سي

التاأمني على 
اأخطاء ممار�سة 

املهن الطبية

جماالت التاأمني 
االأخرى

االإجمايل

194.16121.1179.5957.3273.437235.636اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتبة

)69.748()2.280(-)8.931(-)58.536(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)3.8679()155()368()433()2.912(-فائ�ض خ�شائر االأق�شاط

135.62518.2042316.9591.001162.021�شايف اق�شاط التاأمني املكتتبة

3519.1953161839710.592التغيري يف االأق�شاط غري املكت�شبة

135.97627.4002627.5771.399172.613�شايف اق�شاط التاأمني املكت�شبة

2.24014644213.200-10.371عمولة اإعادة التاأمني

)80.642(49)3.123(33)22.146()55.455(�سايف املطالبات املتكبدة

)20.063()334()1.010()1.480()4.262()17.977(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني
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التاأمني على التاأمني الطبيباالآف الرياالت
املركبات

التاأمني 
الهند�سي

التاأمني على 
اأخطاء ممار�سة 

املهن الطبية

جماالت التاأمني 
االأخرى

االإجمايل

)9.126(----)9.126(م�ساريف معاجلة املطالبات

63.7899921.553.5901.55670.982�سايف نتائج الكتتاب 

املوؤ�سرات/الن�سب الرئي�سية

68.8%29.1%95.0%2.4%86.2%69.9%ن�سبة الحتفاظ

�شايف االأق�شاط املكتتبة كن�شبة من 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

%70.0%129.8%2.7%103.4%40.7%73.3

)46.7%(3.5%)41.2%(12.7%)80.8%()40.8%(ن�سبة �سايف اخل�سارة

العمولة املتكبدة كن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة

)%9.3()%20.2()%15.4()%13.8()%9.7()%10.6(

العمولة امل�شتلمة كن�شبة من االأق�شاط 
امل�سندة

%17.7%0.0%25.1%0.0%19.4%18.9

فائ�س/عجز التاأمني كن�سبة من اإجمايل 
االأق�شاط املكتتبة

%32.9%4.7%11.0%49.0%45.3%30.1

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

بلغ �شايف فائ�ض اكتتاب اأق�شاط التاأمني 16.6% من اإجمايل اكتتاب اأق�شاط التاأمني يف عام 2010م ويعزى ذلك ب�شورة رئي�شية اإلى االرتفاع يف اكتتاب اأق�شاط 
التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات. 

ارتفع فائ�س اكتتاب التاأمني ليبلغ 17.9% من اإجمايل اكتتاب اأق�شاط التاأمني يف عام 2011م وظل التاأمني الطبي الن�شاط االأعلى اكتتابًاُ بني اأن�شطة التاأمني يليه 
التاأمني على املركبات.

ارتفع فائ�س اكتتاب التاأمني ليبلغ 30.1% من اإجمايل اكتتاب اأق�شاط التاأمني يف عام 2012م ويعزى ب�سورة ا�سا�سية اإلى ارتفاع اكتتاب التاأمني ال�سحي والذي 
�سكل 89.9% من اإجمايل �سايف فائ�س الكتتاب يف عام 2012م.

إجمالي األقساط المكتتبة

�سكل )6-9 ( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة مقابل �شايف االأق�شاط املكت�شبة

�شايف االأق�شاط املكتتبةاإجمايل االأق�شاط املكتتبة

2012م2011م2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت

166.826202.209194.16164.436130.471135.975التاأمني الطبي

55.97937.54621.11631.43547.51927.400التاأمني على املركبات

1.011262)506(20.78914.7469.595التاأمني الهند�سي

2.6151.6552.047392951التاأمني على املمتلكات )احلريق(

2.02545931863228534التاأمني البحري

12.4147.0478.3995.1407.6798.891احلوادث العامة وامل�سئولية

260.648263.662235.636101.176187.265172.613املجموع الكلي

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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260.6 مليون ريال يف عام 2010م ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى االرتفاع يف اأق�شاط التاأمني الطبي. �شهد اإجمايل االأق�شاط  بلغ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
امل�سببة  والتاأجري  الأجرة  ل�سيارات  التاأمني  وثائق  اإلى عدم جتديد  اأ�سا�سية  ب�سورة  ويعزى ذلك  ريال  مليون  �سجل 263.7  ثباتًا يف عام 2011م حيث  املكتتبة 

للخ�سائر.

انخف�ض اإجمايل االأق�شاط املكتتبة اإلى 235.6 مليون ريال يف عام 2012م ويعزى ذلك اإلى االإنخفا�ض يف االأق�شاط املكتتبة يف ن�شاط املركبات )16.3 مليون ريال( 
واالق�شاط املكتتبة يف ن�شاط التاأمني ال�شحي )8.0 مليون ريال( واالق�شاط املكتتبة يف ن�شاط التاأمني الهند�شي )5.1 مليون ريال(.

الآخر  الطرف  ت�سعري م�سئولية  اإلى  2010م و2012م  الفرتة ما بني  املركبات خالل  التاأمني على  لن�شاط  املكتتبة  االأق�شاط  اإجمايل  الكبري يف  االنخفا�ض  يعزى 
ومنتجات التاأمني ال�سامل باأعلى من ال�سعر املناف�س يف ال�سوق وذلك لاللتزام مبتطلبات الت�سعري الواردة بتقرير اخلبري الكتواري مما اأدى اإلى خ�سارة جزء من 

احل�شة ال�شوقية يف ن�شاط تاأمني املركبات ل�شالح مناف�شني اآخرين.

يعزى االنخفا�ض يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لن�شاط التاأمني الطبي خالل الفرتة ما بني 2011م و2012م اإلى ارتفاع حدة املناف�سة نظرًا لإرتفاع الأ�سعار الناجم 
عن اللتزام بالت�سعرية املحددة بالتقرير الكتواري مع عدم التزام بع�س املناف�سني بالأ�سعار املحددة من قبل خربائهم الكتواريني. حيث اأن النخفا�س يف اجمايل 
االأق�شاط املكتتبة يف ن�شاط التاأمني الهند�شي يعزى اإلى تخفي�ض العمولة املمنوحة ملدراء احل�شابات والو�شطاء من 22% اإلى 15% م�سحوبة بقيود التفاقية يف عام 

2011م و2012م اإ�سافة اإلى املناف�سة يف ال�سوق والتي كان لها تاأثري ملحوظ على حمفظة التاأمني الهند�سي.

�شكل �شايف االأق�شاط املكت�شبة للتاأمني الطبي والتاأمني على املركبات معًا 94.8% و95.2% و94.6%  من �شايف االأق�شاط املكت�شبة يف عام 2010م و2011م و2012م 
على التوايل.

�سكل )6-10( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب القنوات

2012م2011م2010مباالآف الرياالت

59.63310.414154.461املبيعات املبا�سرة

201.015253.24881.175الو�سطاء/الوكالء

260.648263.662235.636االإجمايل

كن�سبة من الإجمايل

65.6%3.9%22.9%املبيعات املبا�سرة

34.4%96.1%77.1%الو�سطاء/الوكالء

100%100%100%االإجمايل

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وترهاو�س

�سكل )6-11( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب املناطق

2012م2011م2010مباالآف الرياالت

23.02228.74824.379املنطقة الغربية

23.92722.60119.440املنطقة ال�سرقية

213.699212.314191.817املنطقة الو�سطى

260.648263.662235.636االإجمايل

كن�سبة من الإجمايل

10.3%10.9%8.8%املنطقة الغربية

8.3%8.6%9.2%املنطقة ال�سرقية

81.4%80.5%82.0%املنطقة الو�سطى

100%100%100%االإجمايل

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س
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يف عام 2010م و2011م كانت ال�سركة تعتمد على الو�سطاء/الوكالء كجهات توزيع رئي�سية �سكلت 77.1% و 69.1 على التوايل من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ولكن 
يف عام 2012م �سكلت املبيعات املبا�سرة القدر الأكرب حيث بلغت )65.6% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة( نظرًا الأن االأق�شاط املكتتبة بوا�شطة مدراء احل�شابات 
كانت ت�سنف حتت بند )الو�سطاء/الوكالء( يف عام 2010م و2011م ولكنها �سنفت حتت بند املبيعات املبا�سرة يف عام 2012م وذلك عماًل بتو�سية مراجعي 

احل�سابات ومت�سيًا مع لوائح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املتعلقة بت�سنيف العاملني حتت كفالة ال�سركة.

يف عام 2010م و 2011م فئة الو�سطاء/الوكالء كانت تت�سمن مدراء ح�سابات وو�سطاء ووكالء مرخ�س لهم بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية بينما يف عام 
2012م ت�سمنت فقط الو�سطاء/الوكالء املرخ�س لهم. يف عام 2011م  �سكل التاأمني الطبي الن�سبة الأكرب من مبيعات الو�سطاء/الوكالء واملبيعات املبا�سرة حيث 

بلغ 74.7% و97.6% على التوايل يليه التاأمني على املركبات والذي مثل 13.0% و1.3% من مبيعات الو�سطاء/الوكالء واملبيعات املبا�سرة على التوايل.

تركزت 80.5% اإلى 82% من املبيعات يف املنطقة الو�سطى خالل الفرتة من 2010م اإلى 2012م

إعادة التأمين

�سكل )6-12(: اإجمايل االأق�شاط امل�شندة ح�شب فئات التاأمني )�شاماًل فائ�ض اأق�شاط اخل�شارة(

2010م20112012م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

79.5%78.8%66.9%64.95267.50958.537التاأمني الطبي

4.0%2.3%2.0%1.9551.9332.912التاأمني على املركبات

12.7%16.2%24.6%23.89413.8799.364التاأمني الهند�سي

2.7%1.9%2.7%2.6251.6422.022التاأمني على املمتلكات )احلريق(

0.4%0.4%1.3%1.290340267التاأمني البحري

0.7%0.4%2.4%2.358346513تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

100%100%100%97.07585.62873.616املجموع الكلي

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

نسبة اإلسناد حسب فئات التأمين )شاماًل فائض الخسارة(

�سكل )6-13( ن�سبة االإ�سناد ح�سب فئات التاأمني )با�ستثناء فائ�س اخل�سارة(

2012م2011م2010مباالآف الرياالت

30.1%33.4%38.9%التاأمني الطبي

13.8%5.1%3.5%التاأمني على املركبات

97.6%94.1%114.9%التاأمني الهند�سي

98.8%99.2%100.4%التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

84.4%74.1%63.7%التاأمني البحري

6.1%4.6%19.0%تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

31.2%33.5%37.2%املجموع الكلي

68.8%67.5%62.8%معدل الحتفاظ

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

�شهد ن�شاط التاأمني الطبي، املحكوم باتفاقيات احل�ش�ض الن�شبية، انخفا�شًا يف ن�شب االإ�شناد وذلك من 38.9% يف عام 2010م اإلى 33.4% يف عام 2011م ثم 
اإلى 30.1% يف عام 2012م ويعزى ذلك اإلى التغيري يف �شروط االتفاقيات الطبية من عام الآخر اإ�شافة اإلى حقيقة اتفاق االإدارة مع معيدي التاأمني يف عام 2010م 
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لل�شروع يف تطبيق ن�شبة االإ�شناد على �شايف اأق�شاط املخاطر بداًل عن اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. ح�شب االتفاقية كانت ح�شة معيدي التاأمني 65% يف عام 2010م 
ثم تراجعت اإلى 50% يف عام 2011م ثم �سهدت مزيدًا من الرتاجع يف عام 2012م لت�سل اإلى%40.

تعترب ن�شب االإ�شناد يف ن�شاط التاأمني على املركبات منخف�شة ن�شبيًا حيث تراوحت بني 3.5% اإلى 13.8% طوال الفرتة امل�سمولة بالتقرير حيث اأن التاأمني على 
املركبات مغطى باتفاقية فائ�ض اخل�شارة لذا فاإنه يخ�شع للحد االأدنى لالأق�شاط املودعة. زادت ن�شبة اال�شناد يف التاأمني على املركبات ب�شورة ملحوظة يف عام 

2012م نظرًا النخفا�ض اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف التاأمني على املركبات بينما ظل احلد االأدنى لالأق�شاط املودعة على حاله.

التاأمني  اأق�شاط  �شهدت  احل�شاب.  فائ�ض خ�شائر ملجمل  اتفاقية  اإلى  اإ�شافة  وفائ�ض  ن�شبية  باتفاقيات ح�ش�ض  فاإنه مغطى  الهند�شي  التاأمني  لن�شاط  بالن�شبة 
الهند�سي امل�سندة  انخفا�سًا خالل الفرتة من عام 2010م اإلى عام 2012م ويعزى ذلك اإلى االنخفا�ض يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة خالل نف�ض الفرتة.

معيدو التأمين

�سكل )6-14( قائمة اتفاقيات معيدو التاأمني الطبي لعام 2012م

ن�سبة امل�ساركةت�سنيف �ستاندر اآند بورزا�سم معيد التاأمني

AA-%100مابفر ري

100%االجمايل

امل�سدر: تقارير الإدارة

قائمة اتفاقيات معيدو التأمين غير الطبي )االتفاقيات النسبية( للسنة المالية 2012م

�سكل )6-15 (: معيدو التاأمني

ن�سبة امل�ساركةت�سنيف اإيه اإم ب�ستت�سنيف �ستاندرد اآند بورزا�سم معيد التاأمني

التاأمني البحريالتاأمني �سد احلريقالتاأمني الهند�سي

AA%10.0%10.0%10.0جيرنايل

A+A+%5.0%5.0%5.0�سومبو

B++%20.0%20.0%20.0الفجر ري

BBB+%10.0%10.0%10.0مابفر ري

A-A%10.0%10.0%10.0كوريان ري

BBB+%10%10%10�سعودي ري

B++%5.0%5.0%5.0اإيه اآر اآي جي

A-%5.0%5.0%5.0تر�ست

A-%5.0%5.0%5.0بارينتز

A-%7.5%7.5%7.0جي اآي �سي الهندية

B++%7.5%7.5%7.0ب�ست ري

B++%5.0%5.0%5.0ميلي ري

100%100%100%100%100%االإجمايل

امل�سدر: تقارير الإدارة
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قائمة اتفاقيات معيدي التأمين غير الطبي )اتفاقيات فائض الخسائر( للسنة المالية 2012م

�سكل )6-16(: معيدو التاأمني

ت�سنيف �ستاندرد اآند ا�سم معيد التاأمني
بورز

ت�سنيف اإيه اإم 
ب�ست

التاأمني �سد اأخطاء التاأمني على املركبات
املمار�سات الطبية

جممل احل�ساب

A-A%0.0%0.0%25.0�سريا�س

BBB+%15.0%0.0%0.0�سعودي ري

B++%5.0%0.0%0.0اإيه اآر اآي جي

BBB+)Fitch(A-%10.0%0.0%10.0اإم اإن اآر بي – ري تكافل

AA%7.5%0.0%0.0جيرنايل

A+A%0.0%0.0%30.0كيو بي ئي

A-A%30.0%0.0%10.0كوريان ري

B++%05.0%0.0%5.0ب�ست ري

A-%10.0%20.0%10.0تر�ست

ل ينطبقل ينطبقB++%2.5ميلي ري

A-%0.0%50.0%0.0اآي جي اآي

A-%15.0%30.0%10.0جي اآي �سي الهندية

100%100%100%االإجمايل

امل�سدر: تقارير الإدارة

خماطر الأهلية موزعة على عدد من معيدي التاأمني يتمتعون بت�سنيف ائتماين جيد واأو�ساع م�ستقرة وبحد اأدنى من الت�سنيف BBB+)B++( وهو يفي مبتطلبات 
اأنظمة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

مت ترتيب اتفاقيات للتاأمني الن�سبي وغري الن�سبي والإتفاقي مع هذا العدد الكبري من معيدي التاأمني.

�سكل )6-17( العموالت املكت�سبة

2012م2011م2010مباالآف الرياالت

9.0634.62712.357العمولة امل�ستلمة

1.617843)2.635(التغيري يف العمولة غري املكت�سبة

6.4286.24413.200العمولة املكت�سبة

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

العموالت المستلمة 

�سكل )6-18( العموالت امل�ستلمة ح�سب فئات التاأمني

2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

83.9%32.9%0.0%1.52110.371-التاأمني الطبي
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2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

0.0%0.0%0.0%--1التاأمني على املركبات

11.9%59.1%79.9%7.2372.7351.476التاأمني الهند�سي

التاأمني على املمتلكات 
)احلريق(

597259409%6.6%5.6%3.3

0.6%2.3%7.3%66010572التاأمني البحري

تاأمني احلوادث وامل�سئولية 
العامة

568729%6.3%0.2%0.2

100%100.0%100.0%9.0634.62712.357املجموع الكلي

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

�سكل )6-19( العموالت امل�شتلمة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة

2012م2011م2010مباالآف الرياالت

17.7%2.3%0.0%التاأمني الطبي

0.0%0.0%0.1%التاأمني على املركبات

15.8%19.7%30.3%التاأمني الهند�سي

20.2%15.8%22.7%التاأمني على املمتلكات )احلريق(

27.0%30.9%51.2%التاأمني البحري

5.7%2.1%24.1%تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

16.8%5.4%9.3%املجموع الكلي

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

ت�سمل العمولت امل�ستلمة كال عمولت اإعادة التاأمني وعمولة الأرباح.

حت�سل عمولت اإعادة التاأمني على الأن�سطة امل�سمولة باتفاقيات التاأمني الن�سبي )كالتاأمني الهند�سي والتاأمني �سد احلريق والتاأمني على امل�سحونات البحرية 
واحلوادث العامة با�شتثناء ن�شاط التاأمني الطبي” ال تنطبق عمولة اإعادة التاأمني على التاأمني الطبي ح�شب �شروط االتفاقية”(. عالوة على ذلك فاإن دخل العمولة 
من معيدي التاأمني ي�شتلم اأي�شًا من ن�شاط التاأمني االختياري. العموالت امل�شتلمة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة تكون عمومًا مت�شقة مع اأحكام االتفاقية اخلا�شة بكل 
ن�شاط من اأن�شطة التاأمني يف كل �شنة. انخف�شت عموالت التاأمني الهند�شي امل�شتلمة كن�شبة من االأق�شاط امل�شندة من 30.3% يف عام 2010م اإلى 15.8% يف عام 

2012م مدفوعة باالرتفاع يف ن�شاط التاأمني االختياري املت�شم بعموالته املنخف�شة.

يتم احت�شاب عمولة االأرباح لن�شاط التاأمني الطبي بناًء على مدى متحرك )كن�شبة من االأرباح( اعتمادًا على ن�شبة اخل�شارة ال�شائدة يف الن�شاط الطبي لكل �شنة. 
وبناًء عليه فقد تراوحت العمولة يف املدى بني 27.5% و57.5% يف عام 2010م وبني 30% و60% من الأرباح يف عام 2011م و2012م ح�سب اأحكام التفاقية. 
ارتفعت عمولة اأرباح التاأمني الطبي ب�سورة ملحوظة من 1.5 مليون ريال يف عام 2011م اإلى 10.4 مليون ريال يف عام 2012م حيث اأن املبلغ امل�سجل يف عام 

2012م ميثل عمولة اأرباح عامني )2010م و2011م( باعتبار اأن عمولة اأرباح 2011م مقدرة ومرجحة كما يف 31 دي�سمرب 2012م.

 مت احت�ساب عمولة اأرباح التاأمني الهند�سي والبحري بن�سبة 20% من جمموع احل�س�س الن�سبية ونتائج �سايف الفوائ�س معًا يف عام 010م بينما مل يتم احت�ساب 
اأي اأرباح عمولة يف عام 2011م و2012م مبوجب اأحكام التفاقية. بينما مت احت�ساب عمولة اأرباح احلوادث العامة بن�سبة 22.5% من جمموع احل�س�س الن�سبية 
ونتائج �سايف الفوائ�س معًا يف عام 2010م فاإنه مل يتم تطبيق اأي اأرباح عمولة لهذا الن�شاط يف عام 2011م و2012م مبوجب اأحكام التفاقية. بالن�سبة للتاأمني على 

املركبات )مغطى مبوجب اتفاقية فائ�س اخل�سائر( والتاأمني �سد احلرائق مل يتم احت�ساب عمولة اأرباح ح�سب ما ن�ست على ذلك اأحكام التفاقية.
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المطالبات

�سكل )6-20( �سايف املطالبات املتكبدة ح�سب فئات التاأمني

اخل�سارة ال�سافية

2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

40.8%35.6%28.9%18.61846.58755.455التاأمني الطبي

80.8%93.4%65.9%20.70844.39122.145التاأمني على املركبات

)13.0%(10.7%)12.1%()34(61107التاأمني الهند�سي

التاأمني على املمتلكات )�سد 
احلريق(

25)148()3(%64.1)%510.3()%5.9(

)164.79(22.5%35.1%)56(22264التاأمني البحري

تاأمني احلوادث وامل�سئولية 
العامة

7952.0363.135%15.5%26.5%35.3

46.7%49.7%40.0%40.42993.03780.642املجموع الكلي

كن�سبة من الإجمايل

68.8%50.1%46.1%التاأمني الطبي

27.5%47.7%51.2%التاأمني على املركبات

)0.0%(0.1%0.2%التاأمني الهند�سي

التاأمني على املمتلكات 
)احلريق(

%0.1)%0.2()%0.0(

)0.1%(0.1%0.5%التاأمني البحري

تاأمني احلوادث وامل�سئولية 
العامة

%2.0%2.2%3.9

100.0%100.0%100.0%املجموع الكلي

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب فئات التأمين

�سكل  )6-21( اإجمايل املطالبات ح�سب فئات التاأمني

2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

76.5%66.7%75.2%49.01891.654100.842التاأمني الطبي

21.8%31.3%22.0%14.36043.04828.780التاأمني على املركبات

1.1%0.4%0.1%355091.410التاأمني الهند�سي

0.2%1.3%2.6%1.6791.740238التاأمني على املمتلكات 
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2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

0.1%0.2%0.0%1831498التاأمني البحري

0.3%0.1%0.1%8270422تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

100.0%100.0%100.0%65.192137.335131.790املجموع الكلي

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب المناطق الجغرافية

�سكل  )6-22( اإجمايل املطالبات ح�سب فئات التاأمني

2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

14.3%4.2%6.9%4.4785.71018.827املنطقة الغربية

19.6%6.1%4.9%3.1858.43625.775املنطقة ال�سرقية

66.2%89.7%88.2%57.529123.18987.188املنطقة الو�سطى

100.0100.0%100.0%100.00%65.192137.335املجموع الكلي

إجمالي المطالبات المدفوعة حسب قنوات التوزيع

�سكل  )6-23( اإجمايل املطالبات ح�سب قنوات التوزيع

2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

71.8%18.6%18.9%12.32125.50194.612املبيعات املبا�سرة

28.2%81.4%81.1%52.871111.83437.178الو�سطاء/الوكالء

100.00%100.0%100.0%65.192137.335131.790املجموع الكلي

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

ارتفعت الن�سبة الكلية ل�سايف اخل�سارة يف عام 2011م لت�سل اإلى 49.7% ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى االرتفاع يف �شايف ن�شبة اخل�شارة لن�شاط التاأمني على 
املركبات )من 65.9% اإلى 93.4%( وذلك ب�سبب اكتتابات التاأمني غري الرابحة يف عام 2010م )بيع وثائق تاأمني باأ�سعار اأقل من قيمتها جلهات تعمل يف جمال 

تاأجري ال�سيارات ال�سيء الذي عاد على ال�سركة بخ�سائر كبرية متثلت يف زيادة حجم املطالبات املدفوعة واملتكبدة يف عام 2011م(.

انخف�ست الن�سبة الكلية ل�سايف اخل�سارة اإلى 46.7% يف عام 2012م مدفوعًا ب�شورة اأ�شا�شية باالنخفا�ض امللحوظ يف ن�شبة �شايف اخل�شارة يف ن�شاط التاأمني على 
املركبات )93.4% يف عام 2011م اإلى 80.8% يف عام 2012م( وهذا ناجت عن حقيقة اأن حمفظة التاأمني على ال�سيارات قد مت تخلي�سها من احل�سابات املت�سببة 
يف اخل�سائر الكبرية واجلزء املتبقي من املحفظة والذي مت الحتفاظ به يعد اأقل ت�سبيبًا للخ�سائر مع الأخذ يف الإعتبار اأن الوثائق قد مت ت�سعريها ب�سورة جيدة ) 

كانت اأ�سعار التاأمني على املركبات يف 2012م اأعلى مما هي عليه يف ال�سوق( وذلك ملعادلة املخاطر املقابلة وفقًا لأ�سعار التقرير الكتواري. 

يعزى مبلغ الـ 0.15- مليون ريال املتعلق باملطالبات املتكبدة يف ن�شاط التاأمني �شد احلريق يف عام 2011م اإلى النخفا�س يف خم�س�س �سايف املطالبات حتت 
الت�سوية وذلك ب�سبب الدفع الذي مت لحقًا ملطالبة قدرها 1.8 مليون ريال يف عام 2011م. وبنف�س القدر فاإن مبلغ الـ 0.03 مليون ريال.املتعلقة بن�شاط التاأمني 
الهند�سي ومبلغ الـ 0.06 مليون ريال  املتعلقة ب�شايف املطالبات يف ن�شاط ال�شحن البحري تعزى اإلى االإنخفا�ض الكبري يف �شايف املطالبات حتت الت�شوية ب�شبب 
الت�سديد يف عام 2012م ملطالبتني يف كل من ن�شاط التاأمني الهند�شي وال�شحن البحري والبالغ قدرهما 0.6 مليون ريال و0.07 ريال على التوايل وهي غري م�سددة 

منذ عام 2011م.

يعزى الرتفاع يف اإجمايل املطالبات املدفوعة من 65.2 مليون ريال يف عام 2010م اإلى 137.3 مليون ريال يف عام 2011م اإلى الرتفاع يف املطالبات املدفوعة 
لن�شاط التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات. يعزى االرتفاع يف املطالبات املدفوعة لن�شاط التاأمني الطبي ب�شورة اأ�شا�شية اإلى النمو يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني 

الطبي بن�سبة 21.2% اإ�سافة اإلى الرتفاع يف حجم وعدد املطالبات املرفوعة يف عام 2010م و2011م.
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يعزى االرتفاع يف املطالبات املدفوعة لن�شاط التاأمني على املركبات اإلى بيع وثائق تاأمني باأ�شعار غري جمزية يف عام 2010م جلهات تعمل يف جمال تاأجري ال�سيارات 
ال�سيء الذي عاد على ال�سركة بخ�سائر كبرية متثلت يف زيادة حجم املطالبات املدفوعة واملتكبدة يف عام 2011م.

يعزى النخفا�س يف اإجمايل املطالبات املدفوعة من 137.3 مليون ريال يف عام 2011م اإلى 131.8 مليون ريال يف عام 2012م ب�سورة اأ�سا�سية اإلى النخفا�س 
يف اإجمايل املطالبات املدفوعة لن�شاط التاأمني على املركبات من 43.0 مليون ريال اإلى 28.8 مليون ريال خالل نف�ض الفرتة وذلك ب�شبب انخفا�ض ن�شاط التاأمني 
على املركبات خالل نف�ض الفرتة م�شحوبًا بحقيقة كون حمفظة ن�شاط التاأمني على املركبات اأ�شبحت اأقل ت�شبيبًا للخ�شائر بعد التخل�ض من احل�شابات امل�شببة 
للخ�سائر الكبرية. مت امت�سا�س النخفا�س يف مطالبات التاأمني على املركبات ب�سورة  جزئية بالرتفاع يف مطالبات التاأمني الطبي املدفوعة نظرًا لت�سريع عملية 

ت�سديد مطالبات التاأمني من خالل اآي كري تو مع جلوب ميد والزيادة يف تكاليف مقدمي خدمات الرعاية الطبية يف اململكة العربية ال�سعودية.

تعد املنطقة الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية م�سدرًا للقدر الأكرب من اإجمايل املطالبات املدفوعة يف عام 2010م و2011م و2012م ال�سيء الذي يعك�س متركز 
ن�شاط ال�شركة  يف هذه املنطقة والتي اأ�شهمت بـ 82% و80.5% و81.4 من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة على التوايل.

ح�سب بيانات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإن 81% من اإجمايل املطالبات املدفوعة خالل 2011م و2011م يتعلق بوثائق مت اكتتابها بوا�سطة و�سطاء/وكالء. 
يعزى التحول يف متركز املطالبات من الوكالء/الو�سطاء يف عام 2010م و2011م اإلى املبيعات املبا�سرة يف عام 2012م اإلى اأن االأق�شاط املكتتبة بوا�شطة مدراء 
احل�سابات كانت ت�سنف حتت بند )الو�سطاء/الوكالء( يف عام 2010م و2011م ولكنها �سنفت حتت بند املبيعات املبا�سرة يف عام 2012م وذلك مت�سيًا مع لوائح 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

المطالبات المدفوعة مقابل المطالبات المستردة

�سكل )6-24( املطالبات املدفوعة مقابل املطالبات امل�سرتدة يف عام 2012م

التاأمني على التاأمني الطبيباالآف الرياالت
املركبات

التاأمني 
الهند�سي

التاأمني على 
املمتلكات 
)احلرائق(

التاأمني 
البحري

احلوادث العامة 
وامل�سئولية

االإجمايل

100.84228.7801.41023898422131.790اإجمايل املطالبات املدفوعة

48.1203.6421.346214705553.447اإجمايل املطالبات امل�سرتدة

40.6%13.0%71.4%89.9%95.5%12.7%47.7%ن�سبة ا�سرتداد املطالبات

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

يف عام 2012م مت ا�سرتداد 47.7% تقريبًا من مطالبات التاأمني الطبي املطلوبة من معيدي التاأمني ويرجع ذلك اإلى ن�سبة معيدي التاأمني البالغة 40% مبوجب 
اتفاقية احل�س�س الن�سبية الطبية للعام 2012م )كانت ن�سبة معيد التاأمني 50% ح�سب اتفاقية امل�ساركة يف احل�س�س الطبية لعام 2011م(.

بلغ اإجمايل املطالبات املدفوعة لن�شاط التاأمني على املركبات 28.8 مليون مت ا�سرتداد 3.6 مليون ريال منها وهي متثل 12.7% من اإجمايل املطالبات املدفوعة 
اإطار الحتفاظ لدى  اأولوية فائ�س اخل�سائر )يف حدود  التاأمني على املركبات والتي تقع معظم مطالباتها يف  لوثائق  اتفاقية فائ�س اخل�سائر  اإلى  ويعزى ذلك 

ال�سركة(. 

بلغ اإجمايل املطالبات امل�شرتدة )ن�شيب اإعادة التاأمني من املطالبات املدفوعة( لن�شاط التاأمني الهند�شي 95.5% والتي يبلغ ن�سيب اإعادة التاأمني فيها 60% اإلى 
75% ح�شب �شروط االتفاقية كما اإنها بلغت 89.9% بالن�شبة لن�شاط التاأمني على املمتلكات حيث بلغ ن�شيب اإعادة التاأمني فيها 50% يف عام 2012م ح�شب �شروط 
االتفاقية. وتعزى هذه املفارقات ب�شورة اأ�شا�شية اإلى التاأمني االختياري لكال الن�شاطني  والتي تت�شم بن�شيب اأعلى ن�شبيًا يف ن�شاط اإعادة التاأمني )ن�شب االإ�شناد(.

بالن�شبة للحوادث والعامة وامل�شئولية متثلت املطالبات املدفوعة يف ن�شاط التاأمني على اأخطاء املمار�شات الطبية والتي تقع يف حدود 100 األف للمطالبة الواحدة يف 
ن�شاط االحتفاظ لدى ال�شركة وذلك ح�شب اتفاقية فائ�ض اخل�شائر الأخطاء املمار�شات الطبية. 

مصاريف العمولة

�سكل )6-26(: العمولة املتكبدة

2012م2011م2010ماآالف الرياالت

30.81233.21019.109عمولة مدفوعة

3.0505.954)12.812(التغيري يف تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة
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2012م2011م2010ماآالف الرياالت

18.00036.26025.063عمولة متكبدة

املوؤ�سرات الرئي�سية:

8.1%12.6%11.8%العمولة املدفوعة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

العمولة المدفوعة

�سكل  )6-27(  العمولة املدفوعة

2010م2012م20102011باالآف الرياالت
%

2011م
%

2012م
%

2010م
% من 

اإجمايل 
االأق�شاط 

املكتتبة

2011م
% من اإجمايل 

االأق�شاط 
املكتتبة

2012م
% من  
اإجمايل 

االأق�شاط 
املكتتبة

7.3%11.6%10.0%74.2%69.1%58.6%16.72222.94814.181التاأمني الطبي

التاأمني على 
املركبات

9.8217.0602.440%26.6%21.3%12.8%17.519.3%11.6

12.1%13.8%11.9%6.1%6.1%6.6%2.4762.0371.158التاأمني الهند�سي

التاأمني على 
املمتلكات 

223152164%0.6%0.5%0.9%8.5%9.2%8.0

13.5%13.7%14.7%0.2%0.2%0.8%2976343التاأمني البحري

تاأمني احلوادث 
وامل�سئولية العامة

1.2739501.123%6.7%2.9%5.9%10.3%13.6%13.4

8.1%12.9%11.8%100.0%100.0%100.0%30.81233.21019.109املجموع الكلي

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتقارير الإدارة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

يتم التفاق على معدلت العمولة لوكالء التاأمني والو�سطاء على اأ�سا�س كل حالة على حده ومع ذلك فاإن الأهلية قد بداأت منذ عام 2011م يف تطبيق لوائح موؤ�س�سة 
النقد العربي ال�شعودي اجلديدة املتعلقة بالعمولة املدفوعة والتي ت�شرتط اأن ال تتعدى معدالت العمولة 15% من االأق�شاط ما عدا التاأمني االإلزامي على املركبات 
والتاأمني الطبي الإلزامي )ل تتعدى العمولة لهذين الن�ساطني 8%( وال�سمان ال�سحي ال�سامل بحيث ل تتعدى العمولة 10% مت�سيًا مع متطلبات موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي املن�سورة يف عام 2011م. 

ارتفعت العمولة املدفوعة مبقدار 2.4 مليون ريال من عام 2010م اإلى عام 2011م ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى االرتفاع يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف ن�شاط 
التاأمني الطبي خالل نف�س الفرتة.

انخف�ست العمولة املدفوعة ملختلف قنوات التوزيع ب�سورة ملحوظة من 33.2 مليون ريال يف عام 2011م  اإلى 19.1 مليون ريال يف عام 2012م )من %12.9 
اإلى 8.1% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة( ويعزى ذلك لالنخفا�ض يف االأق�شاط يف كافة االأن�شطة التاأمينية خالل نف�ض الفرتة مع تراجع كلي يف اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة قدره 10.6% م�سحوبًا بالتطبيق التام ل�سقف ن�سب العمولة املدفوعة املحدد من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي خ�سو�سًا املتعلقة بفئة التاأمني الطبي 

للمجموعات ال�شغرية )التي ت�شكل القدر االأكرب من ن�شاط ال�شركة( والتي كان احلد االأدنى امل�شموح به فيها %8. 

يعزى الرتفاع يف العمولة املتكبدة من 2010م اإلى 2011م لت�سل اإلى 36.3 مليون ريال اإلى النمو يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف ن�شاط التاأمني الطبي. �شهدت 
العمولة املتكبدة انخفا�سًا من 36.3 مليون يف عام 2011م اإلى 25.1 مليون يف عام 2012م ويعزى ذلك اإلى النخفا�س يف العمولة املدفوعة كما ذكر اأعاله وقد 

مت اإمت�سا�س ذلك جزئيًا بالنخفا�س يف  تكاليف ال�ستحواذ املوؤجلة..
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أتعاب معالجة المطالبات

�سكل )6-28(: اأتعاب معاجلة املطالبات

2012م2011م2010ماآالف الرياالت

13.71815.4097.439الأتعاب املدفوعة ملعاجلة املطالبات

1.4851.687)6.208(التغيري يف تكاليف الأتعاب املدفوعة ملعاجلة املطالبات

7.51016.8949.126اأتعاب معاجلة املطالبات املدفوعة

املوؤ�سرات الرئي�سية:

3.8%7.6%8.2%االأتعاب املدفوعة ملعاجلة املطالبات كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

امل�سدر: البيانات املالية املراجعة وتقارير الإدارة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

اأتعاب معاجلة املطالبات اأتعاب اجلهات االإدارية االأخرى لن�شاط التاأمني الطبي وقد كانت جلوب ميد هي اجلهة االإدارية لن�شاط التاأمني الطبي يف عام  متثل 
2010م و2011م و2012م.

متت اإعادة ت�سنيف اأتعاب معاجلة املطالبات املتكبدة يف عام 2010م و2011م و2012م من تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني بناًء على تو�سية املراجعون القانونيون 
لل�سركة.

ح�شب اإفادات االإدارة فاإن اأتعاب اجلهات االإدارية االأخرى يتم احت�شابها يف مقابل اإجمايل االأق�شاط املكتتبة وقد كانت التغيريات يف الن�شب املتفق عليها خالل 
ال�سنوات الثالث الأخرية امل�سمولة بالتحليل كما يلي:

لعام 2010م وحتى 31 مار�س 2011م: املجموعات ال�سغرية )الأفراد( بن�سة 9% وال�سركات بن�سبة %7.

من 01 اأبريل 2011م حتى 31 دي�سمرب 2011م: 6% لكال املنتجني.

من 01 يناير 2012م وحتى 31 دي�سمرب 2015م: 4% لكال املنتجني.

المصاريف العمومية واإلدارية

�سكل )6-29(: امل�ساريف العمومية واالإدارية

اإجمايل اآالف الرياالت
2010م

%
2010م

اإجمايل 
2011م

%
2011م

اإجمايل
2012م 

%
2012م

62.1%60.531.183%57.630.927%28.942الرواتب واملخ�س�سات

3.0%2.81.518%2.91.454%1.476فوائد نهاية اخلدمة

2.4%1.71.217%1.3868%666ال�سمان الإجتماعي

1.4%0.8696%1.5391%738م�ساريف �سفر ونقل

1.6%3.0798%4.01.522%2.017الت�سويق والإعالن والرتويج

1.3%1.4655%2.0741%1.029م�ستلزمات مكتبية 

4.3%9.22.168%10.24.710%5.104اأتعاب مهنية ور�سوم تراخي�س

6.1%4.33.056%3.52.192%1.749تكاليف الإ�سغال )اإيجارات م�ساحات مكتبية(

6.0%2.63.109%5.93.166%2.952تكاليف اإ�سراف ومعاينة

5.2%5.12.588%6.22.626%3.111الكهرباء واملاء وال�سيانة

2.5%3.21.256%2.81.620%1.423الإهالك
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اإجمايل اآالف الرياالت
2010م

%
2010م

اإجمايل 
2011م

%
2011م

اإجمايل
2012م 

%
2012م

4.1%1.82.066%2.1933%1.059م�ساريف اأخرى

100.0%100.050.221%100.051.151%50.266االإجمايل

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و حتليالت براي�س وتر هاو�س

ارتفعت ن�شبة امل�شاريف العمومية واالإدارية كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من 19.3% يف عام 2010م اإلى 21.3% يف عام 2012م نظرًا لالنخفا�س يف 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة خالل الفرتة.

مثلت رواتب املوظفني وامل�ساريف ذات ال�سلة العن�سر الأكرب يف امل�ساريف العمومية والإدارية لل�سركة يف عام 2010م و2011م و2012م حيث مثلت 57.6% و 
60.5% و62.1% على التوايل من اإجمايل امل�ساريف العمومية والإدارية.

مل يكن هنالك اأي تغيري يذكر يف تكاليف العمالة  خالل ال�سنتني 2011م وحتى 2012م وذلك نظرًا لأن اإعادة هيكلة الأعمال والزيادة يف هياكل املرتبات والرتفاع 
يف اأعداد العمالة ملقابلة النمو يف الأعمال )اأكرث من 134 موظف( قد متت يف عام 2010م . �سهدت مرتبات وخم�س�سات املوظفني ارتفاعًا طفيفًا من عام 2011م 
اإلى عام 2012م ويعزى ذلك للزيادة يف اأعداد املوظفني من 215 اإلى 218 م�سحوبة بالزيادة يف الرواتب واملخ�س�سات نتيجة للتعديالت التي مت اإجراوؤها على 

الرواتب يف عام 2012م.

�سكلت الأتعاب املهنية من 10.2% و9.2% و4.3% من اإجمايل امل�ساريف العمومية والإدارية يف عام 2010م و2011م و2012م على التوايل وهي ت�سمل اأتعاب 
املراجعني القانونيني وفريق املراجعة الداخلية الذي متت ال�ستعانة بهم من جهات خارجية وامل�ست�سارين املاليني والقانونيني والأخ�سائيني الكتواريني. انخف�ست 
الأتعاب املهنية من 5.1 مليون ريال يف عام 2010م اإلى 2.2 مليون ريال يف عام 2012م ويعزى ذلك ب�سورة ا�سا�سية اإلى ر�سملة بع�س من تلك الأتعاب ذات ال�سلة 

بتقرير العناية املالية وامل�شت�شارين املاليني والقانونيني دعمًا لن�شاط اأ�شهم حقوق االأولوية املزمع طرحها..

ارتفعت م�ساريف الإيجارات )تكاليف الإ�سغال( من 1.7 مليون يف عام 2010م ثم اإلى 3.1 مليون يف عام 2012م. ويعزى ذلك اإلى ا�ستئجار م�ساحات مكتبية 
جديدة يف جدة وا�ستئجار مكاتب منف�سلة ملطالبات التاأمني على املركبات يف الريا�س واخلرب يف عام 2011م وا�ستئجار مكاتب جديدة ملطالبات التاأمني الطبي 

يف طريق امللك عبد اهلل بالريا�س يف اأغ�سط�س من عام 2012م.

قائمة المركز المالي

�سكل ) 6-30(: قائمة املركز املايل

31 دي�سمرب 2010ماآالف الرياالت
مراجعة

31 دي�سمرب
2011م

مراجعة

31 دي�سمرب
2012م

مراجعة

موجودات عمليات التاأمني

96.524125.132101.348نقدية و�سبه نقدية

47.60724.67527.125�سايف ذمم مدينة

54.49436.83431.448ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

7.51424.17822.321ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

17.24014.1888.235تكاليف اكتتاب موؤجلة

10.5339.84010.304م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

13.36516.1717.529مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

3.5842.6774.550املمتلكات واملعدات

250.861253.695212.859جمموع موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني
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31 دي�سمرب 2010ماآالف الرياالت
مراجعة

31 دي�سمرب
2011م

مراجعة

31 دي�سمرب
2012م

مراجعة

71541.33241.438نقدية و�سبه نقدية

--53.340ا�ستثمارات ب�سعر عادل من خالل الدخل

2.042--مبالغ مطلوبة من اأطراف ذوي عالقة

10.04010.06510.125ودائع نظامية

21.110-موجودات اأخرى

64.09651.39954.715جمموع موجودات امل�ساهمني

314.956305.094267.574جمموع املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني

50.59648.27616.603مبالغ م�ستحقة ملعيدي التاأمني

140.308113.41697.438اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة

4.2322.6151.772عمولة اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

23.38653.63054.071اإجمايل مطالبات غري م�سددة

1.517--توزيعات فوائ�س م�ستحقة

32.33935.75841.458مبالغ م�ستحقة الدفع وم�ساريف م�ستحقة و مطلوبات اأخرى

---فوائ�س مرتاكمة

250.861253.695212.859جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات امل�ساهمني

1.1668962.567زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة الدفع

-11.0961.599مبالغ م�ستحقة لأطراف ذوي عالقة

13.36516.1717.529مبالغ م�ستحقة حلملة الوثائق

4072132مطلوبات اأخرى

25.667181.73810.228جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

100.000100.000100.000راأ�س املال

)55.513()67.339()61.572(خ�سائر مرتاكمة

38.42832.66144.487جمموع حقوق امل�ساهمني

64.09551.39954.715جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

314.956305.094267.574جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

�سكلت موجودات عمليات التاأمني )حملة الوثائق( 79.6% من اإجمايل املوجودات كما يف 31 دي�سمرب 2012م )83.2% يف عام 2011م( حيث بلغت النقدية و�سبه 
النقدية 37.9% )41.0% يف عام 2011م( من اإجمايل املوجودات و واالأق�شاط املدينة 10.1% )8.1% يف عام 2011م( كما بلغ ن�شيب معيدي التاأمني يف االأق�شاط 
و�سبه  النقدية  الت�سوية 8.3% )7.9% يف عام 2011م(.ارتفعت  املطالبات حتت  التاأمني يف  املكت�سبة 11.8% )12.1% يف عام 2011م( ون�سيب معيدي  غري 
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النقدية لعمليات التاأمني من 96.5 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 125.1 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية للتح�سن 
يف عمليات حت�شيل االأق�شاط يف عام 2011 وحتويل 12 مليون ريال من بند ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل اإلى بند النقدية و�سبه النقدية لعمليات 
التاأمني. انخف�ست النقدية و�سبه النقدية اإلى 101.3 مليون ريال يف عام 2012م ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى االنخفا�ض يف اأق�شاط املجموعات ال�شغرية يف 

ن�شاط التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات وهي من االأن�شطة التاأمينية التي ت�شهم مبيعاتها  يف زيادة ال�شيولة النقدية. 

يف عام 2011م باعت ال�سركة كافة ا�ستثماراتها بالقيمة العادلة من خالل الدخل من اأجل تعزيز مالءتها املالية وقد مت حتويل 41.3 مليون من متح�سالت البيع 
اإلى بند النقدية و�سبه النقدية للم�ساهمني بينما مت حتويل املبلغ املتبقي اإلى النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني.

انخف�شت االأق�شاط املدينة من 47.6 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 24.7 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م نظرًا لرتكيز ال�شركة على ن�شاط 
27.1 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك ب�سورة  التاأمني لالأفراد وحت�شني عمليات التح�شيل. ارتفعت االأق�شاط املدينة ب�شورة طفيفة لتبلغ 
اأ�سا�سية اإلى اجتذاب ال�سركة لإثنني من كبار العمالء يف عام 2012م هما �سركة الفيحاء يف جمال التاأمني على املركبات )1.5 مليون ريال يف عام 2012م( و�سركة 

الرا�سد يف جمال التاأمني الطبي )3 مليون ريال يف عام 2012م( وكليهما من عمالء البيع الآجل.

ارتفع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها من 23.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 53.6 مليون ريال كما يف 31 
دي�سمرب 2011م ويعزى ذلك اإلى املطالبات املرفوعة البالغ قيمتها و78.8 مليون ريال يف عام 2011م وقد مت ت�سديد 65.2 مليون ريال منها نقدًا يف عام 2011م.

�سهد اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية ثباتًا ن�سبيًا كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك ب�سورة ا�سا�سية اإلى النخفا�س يف املطالبات املرفوعة يف عام 2012م 
ب�شبب االنخفا�ض يف ن�شاط التاأمني. 

ارتفعت مطالبات معيدي التاأمني من 7.5 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2010م ثم اإلى 24.2 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ثم �سهدت تراجعًا طفيفًا اإلى 
22.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م. 

انخف�شت احتياطيات اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة من 140.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 113.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ثم 
اإلى 97.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى االنخفا�ض يف احتياطيات اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة لن�شاط التاأمني على 
املركبات نظرًا لالنخفا�ض يف اكتتاب اأق�شاط التاأمني لهذا الن�شاط خالل الفرتة من 2010م اإلى 2012م ونظرًا لالنخفا�ض يف احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة 

خالل الفرتة من 31 دي�سمرب 2012م اإلى 31 دي�سمرب 2013م ويت�شق ذلك مع االنخفا�ض االأق�شاط املكتتبة للتاأمني الطبي.

تراجع ن�شيب معيدو التاأمني يف االأق�شاط غري املكت�شبة اإلى 54.5% كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 36.8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ثم اإلى 31.4 
مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م .

ح�سب اإفادات الإدارة فاإنه لي�س لدى ال�سركة اأي اأدوات دين )�سواء كانت �سادرة اأو حتت الت�سوية اأو م�سرح بها اأو اأن�ساأت ومل يتم اإ�سدراها( اأو اأي قرو�س اأخرى 
لأجل اأو اأي قرو�س اأو ديون اأو رهونات كما يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م ..

ح�سب اإفادات الإدارة فاإن ال�سركة لي�س عليها اأي التزامات طارئة اأو �سمانات كما يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م بخالف تلك املعلنة يف القوائم املالية 
لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب من عام 2010م و2011م و2012م.

النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية لعمليات المساهمين

�سكل )6-31( النقدية و�سبه النقدية لعمليات امل�ساهمني

31 دي�سمربباالآف الرياالت
2010م
مدققة

31 دي�سمرب
2011م
مدققة

31 دي�سمرب 2012م
مدققة

2010م
%

2011م
%

2012م
%

0.82%3.21%100%7151.328341اأر�سدة لدى البنك

ودائع ا�سالمية ق�سرية 
الأجل

-40.00441.097%0.0%96.7999.18

100�%100%100%71541.33241.438املجموع الكلي

النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني
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�سكل  )6-32( النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني

31 دي�سمربباالآف الرياالت
2010م
مدققة

31 دي�سمرب
2011م
مدققة

31 دي�سمرب
 2012م
مدققة

2010م
%

2011م
%

2012م
%

2.3%25.7%32.6%31.51432.1242.348اأر�سدة لدى البنك

ودائع ا�سالمية 
ق�سرية الأجل

65.01093.00899.000%67.4%74.3%97.7

100%100%100%96.524125.132101.348املجموع الكلي

الوديعة النظامية

�سكل  )6-33( الوديعة النظامية

31 دي�سمرب 2010مباالآف الرياالت
مدققة

31 دي�سمرب 2011م
مدققة

31 دي�سمرب 2012م
مدققة

10.04010.06510.125وديعة نظامية

10.04010.06510.125املجموع 

�سجل اإجمايل النقدية يف البنك للم�ساهمني ارتفاعًا من 0.72 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م لت�سل اإلى 41.3 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2011م كما 
�سهدت ثباتًا ن�سبيًا كما يف 31 دي�سمرب 2012م نظرًا لبيع ال�ستثمارات خالل عام 2011خمالل عام 2011م قامت ال�سركة ببيع كافة ا�ستثماراتها بالقيمة العادلة 
من خالل الدخل من اأجل زيادة مالءتها املالية والأ�سول القابلة للت�سمني. مت حتويل 40 مليون من متح�سالت البيع اإلى بند الودائع ق�سرية الأجل للم�ساهمني 
بينما مت حتويل 1.3 مليون ريال اإلى بند النقدية و�سبه النقدية للم�ساهمني اأما مبلغ الـ 12 مليون املتبقي فقد مت حتويله اإلى الودائع ق�سرية الأجل لعمليات التاأمني. 

�سكلت الودائع ق�سرية الأجل 96.8% و99.2 من اإجمايل النقدية يف البنك لعمليات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م بينما مل تكن هنالك ودائع 
ق�سرية الأجل لعمليات امل�ساهمني يف 31 دي�سمرب 2010م.النقدية و�سبه النقدية للم�ساهمني مودعة بالكامل )100%( يف البنك الأهلي التجاري خالل ال�سنوات 

من 2010م حتى 2012م.

اإلى 125.1 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ويعزى ذلك  ارتفعت النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني من 96.5 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2010م 
بند  اإلى  الدخل  العادلة من خالل  بالقيمة  بند ال�ستثمارات  2011 وحتويل 12 مليون ريال من  االأق�شاط يف عام  للتح�شن يف عمليات حت�شيل  اأ�شا�شية  ب�شورة 
النقدية و�سبه النقدية لعمليات التاأمني. انخف�ست النقدية و�سبه النقدية اإلى 101.3 مليون ريال يف عام 2012م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى النخفا�س يف 
اأق�شاط املجموعات ال�شغرية يف ن�شاط التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات وهي من االأن�شطة التاأمينية التي ت�شهم مبيعاتها  يف زيادة ال�شيولة النقدية اإ�شافة 
اإلى الت�سريع يف ت�سديد مطالبات التاأمني الطبي الناجتة عن التح�سن يف عملية ت�سديد مطالبات التاأمني الطبي. خالل الفرتة من عام 2010م وحتى 2012م كانت 
نقدية عمليات التاأمني مودعة لدى م�سرف الراجحي وكذلك الودائع لأجل والتي مت حتويلها يف عام 2012م اإلى البنك ال�سعودي الفرن�سي نظرًا لتحقيقها اأرباحًا 

اأف�سل.

مت حتديد الحتياطات النظامية مبدئيًا بـ 10% من احلد الأدنى لراأ�س املال. يف عام 2009م �سرحت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لالأهلية با�ستثمار الحتياطي 
املودع يف �سندوق تباديل حملي لدى البنك الأهلي التجاري وقد بلغت القيمة ال�سوقية العادلة لل�سندوق 10.125 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012 مقارنًة 

10.06 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م و10.04 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010ماالأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة

�سكل)6-34(: االأق�شاط واأر�شدة التاأمني املدينة

31 دي�سمرب 2010مباالآف الرياالت
مراجعة

31 دي�سمرب 2011م
مراجعة

31 دي�سمرب 2012م
مراجعة

55.46534.38543.516اإجمايل اأق�شاط تاأمني مدينة

)16.391()9.710()7.858(خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

47.60724.67527.125�شايف االأق�شاط املدينة
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31 دي�سمرب 2010مباالآف الرياالت
مراجعة

31 دي�سمرب 2011م
مراجعة

31 دي�سمرب 2012م
مراجعة

 موؤ�سرات الآداء الرئي�سية

260.648263.662235.636اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

16.5%17.4%19.5%متو�شط االأق�شاط املدينة/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

716260االأق�شاط حتت الت�شوية )اأيام(

2.32.02.0فرتة التح�سيل )�سهور(

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

حساب مخصص الديون الهالكة 

�سكل)6-32(: ح�ساب خم�س�س الديون الهالكة كما يف 31 دي�سمرب 2012م

مل ت�ستحق باالآف الرياالت
بعد+ فات ميعاد 

ا�ستحقاقها 
باأقل من 90 

يوماً

فات ميعاد 
ا�ستحقاقها 

باأكرث  من 90 
واأقل من 180 

يوماً

فات ميعاد 
ا�ستحقاقها 
باأكرث  من 

180 واأقل من 
360يوماً

فات ميعاد 
ا�ستحقاقها 

باأكرث من 360 
يوماً

م�ستحقات 
خمتلف عليها 

غري قابلة 
للتح�سيل

االجمايل

9.0139.438.58015.95792243.515اإجمايل اأق�شاط تاأمني مدينة

100%75.0%25.0%15.0%0.0%خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها %

1.3562.14511.98692216.391-خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

امل�سدر: حتليالت براي�س وتر هاو�س ومناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اإعالن جديد من 01 يناير 2011م يو�شح باأن تاريخ اال�شتحقاق لالأق�شاط امل�شتحقة هو تاريخ اإ�شدار الوثيقة. عالوة على 
ذلك فاإن خم�ش�ض االأق�شاط املدينة امل�شكوك يف حت�شيلها ينبغي اأن يح�شب على االأر�شدة التي تبلغ فرتة ا�شتحقاقها اأكرث من 90 يوم بناًء على الن�سبة املن�سو�س 

عليها يف الوثيقة )الالئحة التنفيذية(. 

الأهلية ملتزمة مبتطلبات الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وقد بداأت ال�سركة يف تطبيق طريقة تخ�سي�س الحتياطيات للديون 
امل�شكوك يف حت�شيلها بناًء على تاريخ اإ�شدار الوثيقة بداًل عن تاريخ ا�شتحقاق االأق�شاط امل�شتحقة منذ نوفمرب 2011م. ونتيجة لذلك مل ي�سهد خم�س�س الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها اأي ارتفاع جوهري )ارتفاع طفيف من 7.8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 9.7 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م(. لكنه 
�سهد ارتفاعًا ليبلغ 16.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب  2012م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الإرتفاع يف الأر�سدة التي فات على ميعاد ا�ستحقاقها اأكرث من 
360 يومًا  وهي متثل 75% وقد مت ر�سد خم�س�س لذلك  ويرجع التاأخري اإلى عدم املتابعة الكافية يف عمليات التح�سيل حيث اأن اإدارة التح�سيل بال�سركة مل تكن 
تعمل بكامل فعاليتها حتى يناير 2013م م�سحوبًا بالرتفاع يف امل�ستحقات حتت الت�سوية املطلوبة من و�سيط �سابق وكذلك الأر�سدة املختلف عليها مع اأحد كبار 

الو�سطاء والبالغ قدرها 922 األف ريال وقد ر�سد خم�س�س لها بن�سبة %100.

بلغ �شايف االأق�شاط امل�شتحقة 34.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م مقارنًة بـ 55.5 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م نظرًا لالرتفاع يف اكتتاب 
التاأمني لالأفراد يف مقابل ال�سركات وتتميز ح�سابات ال�سركات عادة بالرتفاع يف ت�سهيالت البيع الآجل وبالتايل ارتفاع الأر�سدة املدينة. ارتفعت الر�سدة املدينة  
لت�سل اإلى 43.5 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م نظرًا للرتاخي يف عمليات التح�سيل واجتذاب ال�سركة لإثنني من كبار العمالء يف عام 2012م هما �سركة 
الفيحاء يف جمال التاأمني على املركبات )1.5 مليون ريال يف عام 2012م( و�سركة الرا�سد يف جمال التاأمني الطبي )3 مليون ريال يف عام 2012م( وكليهما من 

عمالء البيع الآجل.

العمالء من خالل  ومتابعة  التح�سيل  م�ستوى  لالإدارة يف حت�سني  املتنامية  و2011م هو اجلهود  املدينة يف عام 2010م  الأر�سدة  الآخر لالنخفا�س يف  ال�سبب 
خمتلف قنوات التوزيع واجلدير بالذكر اأنه قد مت تاأ�سي�س ق�سم متخ�س�س باإدارة املبيعات ملتابعة التح�سيل يف عام 2011م. وقد مت اتخاذ هذه الإجراءات لتعزيز 

التح�سيل وتقليل خم�س�س الأر�سدة املدينة الهالكة م�ستقباًل بيد اأن اإدارة التح�سيل مل تكن تعمل بكامل فعاليتها حتى يناير 2013م ح�سب ما ذكر اأعاله.
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تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

�سكل )6-36(: تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

31 دي�سمرب  2010مباالآف الرياالت
مراجعة

31 دي�سمرب  2011م
مراجعة

31 دي�سمرب
 2012م
مراجعة

4.42817.24014.188تكاليف الكتتاب املوؤجلة يف بداية العام

30.81233.20919.110العمولة املدفوعة خالل العام

)25.063()36.260()18.000(م�ساريف العمولة املتكبدة خالل العام

17.24014.1888.235تكاليف الكتتاب املوؤجلة يف نهاية العام

موؤ�سرات الآداء الرئي�سية

43.1%42.7%56.%تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة/ العمولة املدفوعة خالل العام

امل�سدر: تقارير الإدارة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

�سكل )6-37( تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

2010مباالآف الرياالت
مراجعة

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2012م2011م2010م

64.3%64.1%47.3%8.1569.0895.293التاأمني الطبي

10.3%18.8%33.6%5.7962.668847التاأمني على املركبات

12.0%9.2%11.3%1.9551.311988التاأمني الهند�سي

التاأمني على املمتلكات 
)�سد احلريق(

863564%0.5%0.2%0.8

0.5%0.0%0.5%89541التاأمني البحري

تاأمني احلوادث وامل�سئولية 
العامة

1.1581.0801.002%6.7%7.6%12.2

100%100%100%17.24014.1888.235املجموع الكلي

تكاليف وثائق اكتتاب التاأمني والعمولة املدفوعة ح�سب فئات التاأمني

37.3%39.6%48.8%التاأمني الطبي

34.7%37.8%59.0%التاأمني على املركبات

85.3%64.4%79.0%التاأمني الهند�سي

التاأمني على املمتلكات 
)�سد احلريق(

%38.6%23.0%39.0

95.3%7.9%30.0%التاأمني البحري

تاأمني احلوادث وامل�سئولية 
العامة

%91.1%113.7%89.2

42.743.1%56.0%املجموع الكلي

امل�سدر: تقارير الإدارة ومناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س
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مت احت�ساب تكاليف اكتتاب التاأمني املوؤجلة لكامل الفرتة امل�سمولة بالتحليل بطريقة التنا�سب بناًء على العمولة املدفوعة لكافة فئات التاأمني. ب�سورة عامة فاإن 
تكاليف اكتتاب التاأمني املوؤجلة تغريت مبا يتنا�شب والتغيري يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة واحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة خالل الفرتة من 31 دي�سمرب 2010م 

اإلى 31 دي�سمرب 2012م.

اأ�شهم ن�شاط التاأمني الطبي بن�شبة 64.3% من اإجمايل تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني يليه التاأمني على املركبات بن�سبة 12.2% ثم التاأمني الهند�سي بن�سبة %12.0 
كما يف 31 دي�سمرب 2012م )بلغ التاأمني الطبي 64.1% كما يف 31 دي�سمرب 2011م يليه التاأمني على املركبات 18.8% والتاأمني الهند�سي %9.2(.

انخف�ست تكلفة اكتتاب التاأمني املوؤجلة املدفوعة من 56.0% كما يف 31 دي�سمرب 2010م ثم اإيل 43% كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م وتت�سق ن�سبة تكاليف 
اكتتاب التاأمني املوؤجلة للعمولة املدفوعة مع ن�شبة االأق�شاط غري املكت�شبة اإلى اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ملعظم اأن�شطة التاأمني. االرتفاع امللحوظ يف ن�شبة تكلفة 

اكتتاب التاأمني املوؤجلة للعمولة املدفوعة اإلى االأق�شاط غري املكت�شبة يعزى اإلى االأعمال اجلديدة التي اجتذابها يف هذين الن�شاطني يف نهاية العام. 

المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها ونصيب إعادة التأمين في المطالبات تحت 
التسوية

�سكل) 6-38(: املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

31 دي�سمرب 2010ماآالف الرياالت
مراجعة

31 دي�سمرب  2011م
مراجعة

31 دي�سمرب 2012م
مراجعة

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية )غري �ساملة املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها(

6.30318.33829.382يف بداية العام

)2.786(12.03511.044التغيري خالل العام

18.33829.38226.596االإجمايل نهاية العام )غري �ساملة املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها(

اإجمايل املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

3.4235.04824.248يف بداية العام

1.62519.2003.227التغيري خالل العام

5.04824.24827.475يف نهاية العام 

23.38653.63054.071اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

ن�سيب اإعادة التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية )با�ستثناء املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها(

3.0057.51413.859يف بداية العام

)4.738(4.5096.345التغيري خالل العام

7.51413.8599.121يف نهاية العام )با�ستثناء املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها(

ن�سيب اإعادة التاأمني يف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

10.320-يف بداية العام

10.3202.880-التغيري خالل العام

10.32013.200-يف نهاية العام 

ن�سيب اإعادة التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة 
غري املبلغ عنها

7.51424.17922.321

�سايف املطالبات حتت الت�سوية )با�ستثناء املطالبات املتكبدة غري املبلغ 
عنها(

10.82415.52317.476
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31 دي�سمرب 2010ماآالف الرياالت
مراجعة

31 دي�سمرب  2011م
مراجعة

31 دي�سمرب 2012م
مراجعة

5.04813.92814.275�سايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

15.87229.45131.750�سايف املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

امل�سدر: البيانات املالية املراجعة وحتليالت  براي�س وتر هاو�س ومناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

 ارتفع �سايف املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها من 15.9مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 0. مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 
2012م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى زيادة قدرها 30.7 مليون ريال يف اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها خالل هذه الفرتة.

اإرتفع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية )بدون املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها( من 18.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 26.6 مليون ريال كما يف 
31 دي�سمرب 2012م وقد مت امت�سا�سه ب�سورة طفيفة بارتفاع  قدره 9.1 مليون ريال يف ح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية يف عام 2012م وقد نتج 
عن ذلك ارتفاع اإجمايل يف �سايف املطالبات )بدون املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها( مبقدار 6.6 مليون ريال لي�سل اإلى 17.5 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 

من عام 2012م.

المطالبات تحت التسوية ونصيب إعادة التأمين فيها حسب فئات التأمين )بدون المطالبات المتكبدة غير المبلغ 
عنها(

�سكل )6-39( املطالبات حتت الت�سوية ون�سيب اإعادة التاأمني فيها ح�سب فئات التاأمني )بدون املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها(

%

2012م2011م2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت

48.1%45.7%32.1%5.89113.43712.793التاأمني الطبي

24.2%30.8%44.8%8.2219.0386.447التاأمني على املركبات

7.1%10.8%2.9%5383.1861.895التاأمني الهند�سي

0.1%1.0%12.1%2.22128631التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

0.7%1.3%2.6%480375177التاأمني البحري

19.8%10.4%5.4%9873.0605.253تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

100%100%100%18.33829.38226.596اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

58.3%52.4%52.8%3.9707.2695.313التاأمني الطبي

14.6%17.5%8.1%6082.4281.328التاأمني على املركبات

20.3%22.1%6.7%5013.0601.850التاأمني الهند�سي

0.3%1.9%26.6%1.96826130التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

1.2%1.7%3.9%295234106التاأمني البحري

5.4%4.4%2.3%172607494تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

100%100%100%7.51413.8599.121ح�سة اإعادة التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية

41.5%54.1%67.4%التاأمني الطبي

20.6%26.9%7.4%التاأمني على املركبات

97.6%96.0%93.1%التاأمني الهند�سي
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%

2012م2011م2010م2012م2011م2010مباالآف الرياالت

96.8%91.3%88.6%التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

59.9%62.4%61.5%التاأمني البحري

9.4%19.8%17.4%تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

املطالبات حتت الت�سوية لإعادة التاأمني/اإجمايل 
املطالبات حتت الت�سوية

%41.0%47.2%34.3

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

�شجل ن�شاط التاأمني الطبي والتاأمني على املركبات الن�شبة االأكرب يف املطالبات حتت الت�شوية حيث بلغت 6.4 مليون ريال يف عام 2012م )13.4 مليون ريال و9.0 
مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م( متثل 48.1%  و24.2% )45.7% و30.8% يف عام 2011م( من اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية على التوايل. يليها يف 
ذلك التاأمني الهند�سي حيث �سجل 19.8% يف عام 2012)10.8% يف عام 2011م( من اإجمايل املطالبات حتت الت�شوية.. �شكلت ح�شة اإعادة التاأمني لن�شاط 
التاأمني الطبي والتاأمني الهند�سي 78.6% )75% يف عام 2011م( يف املطالبات حتت الت�سوية يليها يف ذلك التاأمني على املركبات وقد بلغت 14.6% يف عام 2012م 

)17.5% يف عام 2011م( حيث اأن التاأمني على املركبات مغطى باتفاقية فائ�س اخل�سائر.

ارتفع اإجمايل مطالبات التاأمني الطبي حتت الت�سوية من 5.9 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 13.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ويعزى ذلك 
للنمو يف ن�شاط التاأمني الطبي مما اأدى اإلى ارتفاع مطالبات التاأمني املبلغ عنها خالل نف�ض الفرتة. انخف�ض اإجمايل مطالبات التاأمني الطبي ب�شورة طفيفة ليبلغ 
12.8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك ب�سورة ا�سا�سية اإلى الرتفاع يف مطالبات التاأمني الطبي املدفوعة يف مقابل املطالبات حتت الت�سوية 

لت�سريع عملية ت�سديد املطالبات من خالل اآي كري  تو  مع جلوب ميد

على الرغم من الرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية للتاأمني على املركبات من 2010م اإلى 2011م فاإن ن�سيب اإعادة التاأمني للمطالبات حتت الت�سوية �سجل ارتفاعًا 
ملحوظًا من 608 األف ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 2.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الزيادة يف عدد املطالبات 

املبلغ عنها والتي جتاوزت 0.15 مليون ريال )حد فائ�س اخل�سائر(.

ارتفعت املطالبات حتت الت�شوية لن�شاط التاأمني الهند�شي من 0.54 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 3.2 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011 نتيجة 
ملطالبة كبرية خا�سة ب�سركة الهند�سة الإن�سائية والتقدم ال�سناعي مببلغ  مليون ريال )معاد تاأمينها بن�سبة %98(.
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انخف�شت املطالبات حتت الت�شوية لن�شاط التاأمني على املركبات والتاأمني الهند�شي من 6.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م اإلى 1.9 مليون ريال كما يف 
31 دي�سمرب 2012م على التوايل ويعزى ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى االنخفا�ض يف جممل الن�شاط مما اأدى اإلى تراجع كبري يف عدد مطالبات التاأمني على املركبات 

من 9.0 األف يف عام 2011م اإلى 5.1 األف يف عام 2012م.

انخف�س اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية للتاأمني على املمتلكات من 2.2 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 0.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م 
ثم اإلى 0.03 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م وذلك نتيجة لت�سديد مطالبة كبرية بلغت قيمتها 1.8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م بينما مل تن�ساأ 

مطالبات كبرية جديدة يف عام 2012م. 

ارتفع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية للتاأمني على احلوادث العامة وامل�سئولية من مليون ريال ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 3.1 مليون ريال كما يف 31 
دي�سمرب 2011م نظرًا للزيادة يف مطالبات التاأمني على اأخطاء ممار�سة املهن الطبية يف عام 2011م. ويعزى الإرتفاع اإلى 5.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 
2012م ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الديات املتعلقة بالأخطاء الطبية والتي مت رفعها من قبل ال�سلطات الر�سمية من 100 األف ريال اإلى 300 األف ريال يف نهاية عام 

2011م. 

صافي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها حسب فئات التأمين 

�سكل )6-40( �سايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها )ح�سب فئات التاأمني(

%31 دي�سمرب من عام

31 مار�س 2012م2011م2010مباالآف الرياالت
2013م

2012م2011م2010م

75.7%67.3%67.7%3.4179.38010.80010.100التاأمني الطبي

17.5%28.7%27.5%1.3864.0002.5002.700التاأمني على املركبات

0.1%0.2%0.1%725934التاأمني الهند�سي

0.0%0.0%0.8%--384التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

0.1%0.2%0.7%37281414التاأمني البحري

6.7%3.5%3.2%1634919521.105تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

اإجمايل املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها 
ح�سب فئات التاأمني

5.04813.92814.27513.953%100%100%100

امل�سدر: حتليالت براي�س وتر هاو�س ومناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

يتم احت�ساب املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها على اأ�سا�س �سرب �سايف املطالبات حتت الت�سوية يف الن�سبة املحددة لفئة التاأمني ح�سب ما من�سو�س عليه يف 
املادة )69( من الالئحة التنفيذية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتي حتدد احلد الأدنى لحتياطيات املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ح�سب فئة التاأمني. 

ويتم ا�سافة الحتياطات الالحقة بناًء على تقديرات الإدارة وتو�سيات الأخ�سائيون الأكتواريون.

تنفيذها من  التي مت  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  بقواعد  املبلغ عنها ب�سورة ملحوظة يف عام 2011م نظرًا لاللتزام  املتكبدة غري  املطالبات  ارتفع �سايف 
قبل الإدارة اجلديدة لل�سركة. كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م كانت تقديرات ال�سركة تنطوي على قدر من املحافظة حيث قامت باحت�ساب �سايف اإجمايل 
املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها لكافة اأن�سطة التاأمني بناًء على تقديرات الأخ�سائيون الكتواريون التي فاقت احلد الأدنى النظامي من متطلبات موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي.

�سجل التاأمني الطبي اأعلى �سايف مطالبات متكبدة غري مبلغ عنها حيث بلغ 10.8 مليون ريال متثل 75.7%  من ال�سايف الكلي للمطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها 
كما يف 31 دي�سمرب 2012م )9.4 مليون ريال مثلت 67.3% يف عام 2011م( يليها التاأمني على املركبات مببلغ 2.5 مليون ريال بن�سبة قدرها 17.5% من اإجمايل 
�سايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها )4 مليون ريال بن�سبة قدرها 28.7% يف عام 2011م( وقد �سكل الن�ساطان معًا 93.2% من اإجمايل �سايف املطالبات 

املتكبدة غري املبلغ عنها كما يف 31 دي�سمرب 2012م )96.0% يف عام 2011م(.احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة وح�شة اإعادة التاأمني فيه
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�سكل )6-41( احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة وح�شة اإعادة التاأمني فيه ح�شب فئات التاأمني

31 دي�سمرب

2012م2011م2010مباالآف الرياالت

82.03175.52672.723التاأمني الطبي

30.27913.6227.246التاأمني على املركبات

15.39110.3297.729التاأمني الهند�سي

906465603التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

54732280التاأمني البحري

11.1539.4427.746تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

140.308109.41696.345اإجمايل احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة )بدون احتياطي عجز االأق�شاط(

4.0001.093-احتياطي عجز االأق�شاط 

140.308113.41697.438اإجمايل احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة )�شاماًل احتياطي عجز االأق�شاط(

35.96625.50323.050التاأمني الطبي

-82270التاأمني على املركبات

14.7719.8537.283التاأمني الهند�سي

814389553التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

36921253التاأمني البحري

1.752998309تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

54.49436.83431.448اإجمايل ح�شة اإعادة التاأمني يف االأق�شاط غري املكت�شبة

احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة )بدون احيتاطي عجز االأق�شاط(/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

37.5%38.3%49.2%التاأمني الطبي

34.4%37.2%54.1%التاأمني على املركبات

80.6%70.1%74.0%التاأمني الهند�سي

29.5%28.1%34.6%التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

88.1%7.0%27.0%التاأمني البحري

92.2%135.4%89.8%تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

40.9%42.5%53.8%الجمايل

احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة الإعادة التاأمني/ االأق�شاط امل�شندة

39.4%37.8%55.4%التاأمني الطبي

0.0%3.6%42.0%التاأمني على املركبات

77.8%71.0%61.8%التاأمني الهند�سي
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31 دي�سمرب

2012م2011م2010مباالآف الرياالت

27.3%23.7%31.0%التاأمني على املمتلكات )�سد احلريق(

94.8%6.2%28.6%التاأمني البحري

60.2%306.1%74.3%تاأمني احلوادث وامل�سئولية العامة

42.7%43.0%56.1%االإجمايل

امل�سدر: مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

يتم احت�شاب احتياطي اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة بطريقة التنا�شب بناًء على اإجمايل اكتتاب اأق�شاط التاأمني لكافة فئات الن�شاط.

انخف�ض اإجمايل احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة من 140.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى 109.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م ويعزى 
ذلك ب�شورة اأ�شا�شية اإلى االنخفا�ض يف االأق�شاط غري املكت�شبة يف ن�شاط التاأمني على املركبات تبعًا لالنخفا�ض يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. وفقًا لذلك فقد 
اإلى 36.8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب  54.5 مليون ريال كما يف31 دي�سمرب 2010م  اإعادة التاأمني الحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة من  انخف�شت ح�شة 

2011م. 

كما يف 31 دي�سمرب 2012م �شهد احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة املزيد من االنخفا�ض لي�شل اإلى 96.3 مليون ريال وذلك تبعًا لالنخفا�ض يف اإجمايل االأق�شاط 
غري املكت�شبة يف ن�شاط التاأمني على املركبات وجاء ذلك مت�شقًا مع االنخفا�ض يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف الن�شاط. وفقًا لذلك فقد انخف�شت ح�شة اإعادة 
التاأمني الحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة من 31.4 مليون ريال كما يف31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك اإلى االنخفا�ض يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف جمال 

التاأمني الطبي والهند�سي بينما التاأمني على املركبات ل يخ�سع اإلى التفاقيات غري الن�سبية.

بناًء على تقييم االأخ�شائيون االإكواتوريون لل�شيا�شة الت�شعريية لن�شاط التاأمني على املركبات مت تقدير 4 مليون ريال كاحتياطي عجز اأق�شاط كما يف 31 دي�سمرب 
2011م وقد مت تدوين ذلك من قبل ال�شركة حتت احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة كما يف 31 دي�سمرب 2011م. ح�سب التقرير الكتواري كما يف 31 دي�سمرب 2012م 
انخف�س احتياطي عجز التاأمني ليبلغ 1.1 مليون ريال على اال�شا�ض ال�شايف واالجمايل وجاء ذلك مدفوعًا باملبالغ ال�شغرية الحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة 

ومعدلت العمولة املنخف�سة. 

انخف�شت ن�شب احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة وح�شة اإعادة التاأمني لالأق�شاط غري املكت�شبة/االأق�شاط امل�شندة من 54.1% كما يف 
31 دي�سمرب 2010م اإلى 34.4% كما يف 31 دي�سمرب 2012م ومن 42% اإلى 0.0% على التوايل تبعًا لالنخفا�ض يف كال اإجمايل االأق�شاط املكتتبة واالأق�شاط امل�شندة 

لن�شاط التاأمني على املركبات يف ال�شنة املالية 2012م مقارنًة بال�سنة املالية 2010م.

ارتفعت ن�شب احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لن�شاطي التاأمني البحري والتاأمني الهند�شي اإلى 80.6% و88.1% كما يف 31 دي�سمرب 
2012م على التوايل كنتيجة لتجديد الوثائق والوثائق اجلديدة املجتذبة يف عام 2012م.

يعزى االرتفاع يف احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة لن�شاط التاأمني على املمتلكات من 0.6 مليون ريال كما يف 31دي�سمرب 2012م اإلى 1.4 مليون ريال كما يف 31 
دي�سمرب 2013م اإلى وثيقة التاأمني اخلا�سة بفندق هيلتون جدة 

عمولة إعادة التأمين غير المكتسبة

�سكل )6-42( عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة

كن�سبة من االإجمايلباالآف الرياالت

%

2012م2011م2010م2012م2011م2010م

0.0%0.0%0.0%---التاأمني الطبي

0.0%0.0%0.0%---التاأمني على املركبات

87.9%88.8%82.8%3.5032.3231.558التاأمني الهند�سي
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كن�سبة من االإجمايلباالآف الرياالت

%

2012م2011م2010م2012م2011م2010م

التاأمني على املمتلكات 
)�سد احلريق(

1966693%4.6%2.5%5.2

3.2%0.2%2.9%124556التاأمني البحري

3.7%8.5%9.7%40922165تاأمني احلوادث وامل�سئولية 

100%100%100%4.2322.6151.772االإجمايل

امل�سدر: حتليالت براي�س وتر هاو�س ومناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

يتم احت�شاب احتياطي اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة بطريقة التنا�شب بناًء على اإجمايل اكتتاب اأق�شاط التاأمني لكافة فئات الن�شاط ما عدا ال�شحن البحري والذي 
حتت�سب فيه التكاليف بتطبيق ن�سبة ثابتة قدرها %25.

عليه يف عام 2010م  كانت  ما  اأعلى من  وهي  دي�سمرب2011م   31 كما يف  امل�ستلمة %56.5  العمولت  ن�سبة  املكت�سبة من  التاأمني غري  اإعادة  ن�سبة عمولة  بلغت 
)46.7%( ويعزى ذلك اإلى للن�شبة االأعلى للتاأمني الهند�شي  نظرًا لالنخفا�ض يف العمولة امل�شتلمة لن�شاط التاأمني الهند�شي مبقدار 4.5 مليون ريال. 

ن�شبة م�شاركة اإعادة التاأمني لالأق�شاط غري املكت�شبة اإلى ن�شبة العمولة امل�شتلمة ملعظم اأن�شطة التاأمني تت�شق مع م�شاركة اإعادة التاأمني الحتياطي االأق�شاط غري 
املكت�شبة اإلى ن�شبة اأق�شاط التاأمني امل�شندة كما يف 31 دي�سمرب 2010م و2011م و2012م.

جاء ارتفاع ن�سبة م�ساركة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة من 0.09 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 0.3 مليون ريال كما يف31 مار�س 2013م مت�سقًا مع 
االرتفاع يف احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة وتكاليف االكتتاب املوؤجلة نتيجة لوثيقة التاأمني اخلا�شة بفندق هيلتون جدة.

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

�سكل )6-43( معاملت االأطراف ذوي العلقة

31 دي�سمرب 2013م31 دي�سمرب 2011م31 دي�سمرب 2010مباالآف الرياالت

الأهلية للتاأمني التعاوين بي اإ�س �سي

)1.599(11.96211.096الأر�سدة الدائنة يف بداية العام

)5.479(26.03311.849مبالغ مدفوعة بوا�سطة الأهلية بي اإ�س �سي نيابة عن ال�سركة

26.88921.3469.120مبالغ مدفوعة من قبل ال�سركة نيابة عن  الأهلية بي اإ�س �سي

8669.4793.641�سايف املبلغ املدفوع بوا�سطة/ )نيابة( عن ال�سركة خالل العام

2.042)1.599()11.096(الر�سيد الدائن يف نهاية العام

فوائد املوظفني الرئي�سيني

2.5125.0605.064فوائد ق�سرية الأجل

145184312فوائد نهاية اخلدمة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة ومعلومات الإدارة بخ�سو�س تفا�سيل تعامالت الأطراف ذوي العالقة يف 2011م و2012م

بلغت اأر�سدة املبالغ امل�ستحقة لأطراف ذوي عالقة 11.1 مليون كما يف 31 دي�سمرب 2010م ثم �سهدت انخفا�سًا اأكرث لت�سل اإلى 1.6 مليون ريال كما يف 31 
دي�سمرب 2011م ثم حتولت اإلى مبالغ مطلوبة من اأطراف ذوي عالقة قدرها 2.0 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى ت�سديد 

املطالبات البالغة قدرها 14.2 مليون ريال نيابة عن ال�سركة الأهلية بي اإ�س �سي يف عام 2012م.
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ومتثل هذه الأر�سدة ح�سابات التعامالت الداخلية بني ال�سركات للمبالغ امل�ستلمة اأو املدفوعة نيابة عن ال�سركة الأهلية بي اإ�س �سي للعمليات يف اململكة العربية 
يف  التاأمني  اإعادة  ون�شيب  �شي  اإ�ض  بي  االأهلية  ال�شركة  عن  نيابًة  ال�شركة  قبل  من  املح�شلة  واالأق�شاط  املدفوعة  والعموالت  املدفوعة  املطالبات  مثل  ال�شعودية 
املطالبات املدفوعة اأو املح�سلة بوا�سطة الأهلية نيابًة عن ال�سركة الأهلية بي اإ�س �سي واإيجار مكاتب املقر الرئي�سي ومكافاآت نهاية اخلدمة لأفراد الإدارة العليا 

اإ�سافة اإلى الفوائد ق�سرية الأجل واملرتبات.

املبالغ املدفوعة بوا�سطة ال�سركة الأهلية بي اإ�س �سي نيابة عن ال�سركة متثل اأر�سدة م�ستحقة الدفع اإلى بي اإ�س �سي وهي تت�سمن �سراء بع�س املوجودات الثابتة 
ملكاتب ال�شركة واأق�شاط حم�شلة من قبل ال�شركة نيابة عن بي اإ�ض �شي ون�شيب اإعادة التاأمني يف مطالبات مدفوعة حم�شلة بوا�شطة ال�شركة نيابًة عن بي اإ�ض �شي.

تت�سمن املبالغ املدفوعة من قبل ال�سركة واملقيدة على ال�سركة الأهلية بي اإ�س �سي اأي�سًا الرواتب ومكافاآت موظفي الإدارة العليا الذين يقومون بتنفيذ التعامالت 
ذات ال�سلة بعمليات ال�سركة الأهلية  بي اإ�س �سي يف اململكة العربية ال�سعودية.

بيان التغييرات في حقوق المساهمين

�سكل )6-44( بيان التغيري يف حقوق امل�ساهمني

االإجمايلاخل�سائر املرتاكمةراأ�س املالاآالف الرياالت

51.070)48.930(100.000الر�سيد كما يف 01 يناير 2010م

)11.393()11.393(-�سايف اخل�سارة لل�سنة

)1.248()1.248(-الزكاة و�سريبة الدخل

38.429)61.573(100.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2010م

38.429)61.5729(100.000الر�سيد كما يف 01 يناير 2010م

)5.090()5.090(-�سايف اخل�سارة لل�سنة

)677()677(-الزكاة و�سريبة الدخل

32.661)67.339(100.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2011

32.661)67.339(100.000الر�سيد كما يف 01 يناير 2012م

13.49713.497-�سايف اخل�سارة لل�سنة

)1.671()1.671(-الزكاة و�سريبة الدخل

44.487)55.513(100.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2012

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

يبلغ راأ�س مال 100مليون ريال موزعة على 10 مليون �سهم عادي بقيمة )10( ريالت لل�سهم الواحد. 

كما يف 31 دي�سمرب 2010م بلغت حقوق امللكية لل�سركة 38.4 مليون ريال يف اأعقاب خ�سارة قدرها 11.4 مليون ريال التي تكبدتها ال�سركة يف عام 2010م. كما 
يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م بلغت حقوق امللكية لل�سركة 32.7 مليون ريال و44.5 مليون ريال على التوايل يف اأعقاب خ�سارة قدرها 5.1 مليون التي تكبدتها 

ال�سركة يف عام 2011م واأرباح قدرها 13.5 مليون يف عام 2012م.

على الرغم من اأن اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة بلغت �سقفًا قدره 67.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م فاإن ال�سركة ا�ستطاعت اأن ت�سجل دخاًل �سافيًا يف 
عام 2012م نتيجة للتح�شن الذي طراأ على اكتتاب االق�شاط من ناحية االأ�شعار وتوازن املحافظ والتخفي�ض يف تكاليف اال�شتحواذ على الوثائق ونفقات معاجلة 

املطالبات م�سحوبة بالزيادة يف عمولة الأرباح وثبات م�ستوى املطالبات حتت الت�سوية. 

تنوي ال�سركة زيادة راأ�س مالها يف عام 2013م لالأ�سباب التالية:

تغطية خ�سائرها املرتاكمة البالغ قدرها 55.5 مليون ريال كما 31 دي�سمرب 2012م.

تعزيز هام�س تغطية املالءة املالية ح�سب متطلبات اللوائح التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 
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زيادة قدرتها على قبول االأق�شاط وب�شورة اأ�شا�شية اأق�شاط التاأمني لل�شركات.

تنويع نقديتها  لت�سمل ا�ستثمارات تعود عليها بالأرباح.

بيان التدفقات النقدية

بيان التدفقات النقدية )عمليات التأمين والمساهمين(

�سكل )6-45(: بيان التدفقات النقدية )عمليات التاأمني وامل�ساهمني(

2010م اآالف الرياالت
مراجعة

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

عمليات التاأمني )حملة الوثائق(

)20.768(94.80729.181�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

)3.016()572()1.423(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( من الأن�سطة ال�ستثمارية

---�سايف النقد من )امل�ستخدم يف( الأن�سطة التمويلية

3.13996.524125.132النقد والنقد يف البنوك عند بداية ال�سنة

96.524125.132101.348النقدية و�سبه النقدية يف البنوك عند نهاية ال�سنة

امل�ساهمون

106)3.275()14.190(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

-53.388-�سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

-)9.497()866(�سايف النقدامل�ستخدم يف الأن�سطة التمويلية

15.77171541.332النقد والنقد يف البنوك عند بداية ال�سنة

71541.33241.438النقدية و�سبه النقدية يف البنوك عند نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

اإلى  اأ�سا�سية  ويعزى ذلك ب�سورة  ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م  اإلى 125.1 مليون  لت�سل  اأكرث  ارتفاعًا  التاأمني  لعمليات  بالبنوك  والنقدية  النقدية  �سهدت 
النخفا�س يف الأر�سدة املدينة مبقدار 21.1 مليون ريال والرتفاع يف �سايف املطالبات حتت الت�سوية مبقدار 13.6 مليون ريال ثم �سهدت مزيدًا من النخفا�س 
لتبلغ 101.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك ب�سورة رئي�سية اإلى النخفا�س يف الأر�سدة م�ستحقة الدفع من 48.3 مليون ريال كما يف 31 
دي�سمرب 2011م اإلى 16.6 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2012م ) ت�سديد قدر كبري من املبالغ امل�ستحقة الدفع يف عام 2012م( وكذلك النخفا�س يف احتياطي 

االق�شاط غري املكت�شبة.

�سهدت النقدية والنقدية بالبنوك لعمليات امل�ساهمني ارتفاعًا من 0.7 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2010م اإلى  41.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2011م 
لت�سهد ثباتًا ن�سبيًا كما يف 31 دي�سمرب 2012م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى النقد املتح�سل من الأن�سطة ال�ستثمارية والناجت عن متح�سالت بيع ال�ستثمارات 

بال�سعر العادل من خالل الدخل والبالغ قدره 53.4 مليون ريال يف عام 2011م ومل ي�سهد عام 2012م اأي اأن�سطة ا�ستثمارية اأو متويلية تذكر.
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األصول المضمنة في حساب المالءة

األصول المضمنة – إجمالي األصول

�سكل )6-46(:اإجمايل  االأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب امللءة )عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني(

31 دي�سمربباآالف الرياالت
2010م 

31 دي�سمرب
2011م

31 دي�سمرب 2012م

97.239166.464142.786النقد يف البنوك

24.48824.6759.014اأر�سدة التاأمني املدينة امل�ستحقة خالل 90 يوم

54.49436.83431.448ح�شة معيدي التاأمني يف االأق�شاط غري املكت�شبة

7.51424.17922.321ح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات حتت الت�سوية

23.44714.1888.235تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة

7.8747.6275.411مبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

3.5842.6774.550املمتلكات واملعدات

--44.553ودائع لأجل لدى البنوك

--3.330�سندات موؤ�س�سات مالية

--2.210اأ�سهم مدرجة يف ال�سوق ال�سعودية

--3.247اأ�سهم اأخرى

10.04010.06510.125احتياطيات نظامية

278.389286.709233.890اإجمايل اأ�سول عمليات التاأمني امل�سمنة يف املالءة

امل�سدر: تقارير الإدارة – مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

ح�سب ن�س املادة 65 )1( من الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإن القيمة ال�سوقية لالأ�سول ينبغي اأن ل تزيد عن عملية التقييم 
لغر�س ح�ساب هام�س املالءة. اإذا كانت الن�سبة من اإجمايل الأ�سول اأقل من عامل الت�سمني فاإن الأ�سل برمته يعترب قابل للت�سمني.

ح�سب ن�س املادة 65 )2( من الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإن احلد الأعلى لكل فئة من فئات الأ�سول لإجمايل الأ�سول %20. 
يتم اإدخال التعديالت يدويًا من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعك�س اخل�سومات التي ل تتوافق مع حدود تنظيم تركز الأ�سول والتي تتجاوز �سقف الفئة 

املحددة لالأ�سول. 

ح�ساب هام�س املالءة لالإثني ع�سر �سهرًا املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م.

�سكل )6-47(: ح�ساب هام�س امللءة

اأ�ش�ض االأق�شاط )اآالف 
الرياالت(

اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة )اأ(

�شايف االأق�شاط 
املكتتبة )ب(

ن�سبة االحتفاظ )احلد االأدنى 
ل�شايف/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 

=50% )ج(

عامل خماطر 
الفئة )د(

امللءة املطلوبة
)هـ(= اأ*ج*د

16.021.700%69.9%194.161135.625التاأمني الطبي

20.03.641%86.2%21.11718.204التاأمني على املركبات

30.01.439%50.0%9.595231التاأمني الهند�سي

16.0164%50.0%2.04725التاأمني على املمتلكات 
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اأ�ش�ض االأق�شاط )اآالف 
الرياالت(

اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة )اأ(

�شايف االأق�شاط 
املكتتبة )ب(

ن�سبة االحتفاظ )احلد االأدنى 
ل�شايف/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 

=50% )ج(

عامل خماطر 
الفئة )د(

امللءة املطلوبة
)هـ(= اأ*ج*د

30.048%50.0%31850التاأمني البحري

تاأمني احلوادث وامل�سئولية 
العامة

8.3987.886%93.9%30.02.366

235.636162.02129.357االإجمايل 

امل�سدر: تقارير الإدارة – مناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليالت براي�س وتر هاو�س

ح�سب متطلبات الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فاإنه يجب على ال�سركة الحتفاظ بهام�س مالءة يعادل اأعلى مبلغ من املبالغ الثالثة 
الآتية: متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال )100 مليون ريال(، هام�ض مالءة االأق�شاط )29.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م( وهام�س مالءة املطالبات 
)19.1 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م( وعلى هذا الأ�سا�س فاإن هام�س املالءة املالية املطلوب لل�سركة هو 100مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م.

تحليل المالءة
�سكل )6-48(: حتليل امللءة

31 دي�سمرب 2012م اآالف الرياالت

الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة

182.327عمليات التاأمني )حملة الوثائق(

51.563عمليات امل�ساهمني

233.890اإجمايل الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة

املطلوبات

211.342عمليات التاأمني )حملة الوثائق(

10.228عمليات امل�ساهمني

221.570اإجمايل املطلوبات

�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف هام�س املالءة

)29.015(عمليات التاأمني )حملة الوثائق(

41.335عمليات امل�ساهمني

12.320اإجمايل �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة )اأ(

100.000احلد الأدنى املطلوب من هام�س املالءة )ب(

)87.680(فائ�س )عجز( �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني قيا�سًا على احلد الأدنى 

-12.3%غطاء هام�س املالءة )اأ(/)ب(

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليالت براي�س وتر هاو�س ومناذج موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

بلغ عجز ال�سركة يف �سايف اأ�سول عمليات التاأمني القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة قيا�سًا على احلد الأدنى املطلوب 7.7 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2012م.

بلغ هام�س املالءة) �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني قيا�سًا على احلد الأدنى املطلوب من هام�س املالءة مق�سوما على احلد الأدنى املطلوب من هام�س املالءة( 
12.3% كما يف 31 دي�سمرب 2012م وهذا يعد اأقل بكثري من  اإجمايل احلد الأدنى املطلوب. وال�سركة ب�سدد اتخاذ الإجراءات املطلوبة ملعاجلة هذا الو�سع كما هو 

حمدد بو�سوح يف املادة 68 من الالئحة التنفيذية ال�شادرة عن موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي )اأي زيادة راأ�ض املال، تعديل االأق�شاط، تقليل التكاليف ...األخ(.

من املتوقع اأن متكن الزيادة املرتقبة يف راأ�س املال ال�سركة من تعزيز ن�سبة هام�س مالءتها وتغطية خ�سائرها املرتاكمة.
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الرسملة والمديونية. 7
 يبلغ راأ�س مال ال�سركة مائة مليون )100.000.000( ريال �سعودي مق�سمة ع�سرة ماليني )10.000.00( �سهم بقيمة اإ�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة )10( ريالت 
وجميع الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اأكتتب منها امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ )60%( بينما اأكتتب اجلمهور  بـ )40%( من اإجمايل الأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب 

العام يف اأواخر الن�سف الأول من عام 2007م ومل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

�سكل )7-1(: الر�سملة واملديونية

2012ممطلوبات عمليات التاأمني

16.603مبالغ م�ستحقة ملعيدي التاأمني

97.438اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة

1.772عمولة اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

41.458اإجمايل مطالبات غري م�سددة

1.517توزيعات فوائ�س م�ستحقة

41.458مبالغ م�ستحقة الدفع وم�ساريف م�ستحقة و مطلوبات اأخرى

-فوائ�س مرتاكمة

212.859جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات امل�ساهمني

2.567زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة الدفع

7.592مبالغ م�ستحقة حلملة الوثائق

132مطلوبات اأخرى

10.228جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

100.000راأ�س املال

)55.513(خ�سائر مرتاكمة

44.487جمموع حقوق امل�ساهمني

54.715جمموع حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

267.574جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليالت براي�س وتر هاو�س

توؤكد ال�سركة باأنه ل توجد لديها اأدوات �سادرة اأو قائمة اأو م�سرح بها ومل يتم اإ�سدارها اأو اأية قرو�س لأجل م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمونة ب�سمان 
�سخ�سي اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار.

كما توؤكد باأنه ل يوجد لديها اأية قرو�س اأخرى اأو مديونية مبا يف ذك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية واللتزامات حتت القبول واإئتمان القبول اأو 
التزامات ال�سراء التاأجريي تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأوغري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي اأو م�سمونة برهن اأوغري م�سمونة برهن كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار.

كما واإنه ل توجد لديها اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار.

كما توؤكد باأنه ل يوجد لديها اأية التزامات اأو مديونية حمتملة اأو �سمانات لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما توؤكد باأنه ل يوجد على راأ�سمال ال�سركة اأي حق خيار لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

كما توؤكد باأنه مل يتم القيام بتعديل راأ�سمال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها حيث ظل عند م�ستوى 100 مليون )راأ�س مال التاأ�سي�س(.
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سياسة توزيع أرباح األسهم. 8
ل تخرج �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الرباح عن القواعد الواردة بنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، والقواعد الواردة بالنظام الأ�سا�سي لل�سركة والذي مت 

اعتماده من قبل اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة، حيث حتدد املادة )50( من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح بكل و�سوح كالتايل:

تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة

يجنب 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.

للجمعية العامة بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة ان جتنب ن�سبة معينة من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي و تخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة تقررها 
اجلمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى من امل�ساهمني ل تقل عن 50% من راأ�س املال املدفوع.

يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.

يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة )4( الواردة اأعاله وقف القواعد املنظمة لذلك و ال�سادرة من 
اجلهات املخت�سة.

هذا مع مراعاة الفقرة )5( من املادة )49( اأوًل من النظام الأ�سا�سي والتي تن�س على توزيع 10% من الفائ�س ال�سايف بحيث يتم توزيعه مبا�سرة للموؤمن لهم اأو 
بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل 90% اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

علمًا باأنه مل توزع اأية اأرباح حتى الن نظرًا لتحقيق ال�سركة خل�سائر مالية.
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هيكل رأس المال. 9
يبلغ راأ�س مال ال�سركة مائة مليون )100.000.000( ريال �سعودي مق�سمة ع�سرة ماليني )10.000.00( �سهم عادي بقيمة اإ�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة )10( 
ريالت وجميع الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اأكتتب منها امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ )60%( بينما اأكتتب اجلمهور  بـ )40%( من اإجمايل الأ�سهم التي مت طرحها 

لالكتتاب العام يف اأواخر الن�سف الأول من عام 2007م ومل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه لي�س هنالك اأي راأ�س مال لل�سركة م�سموًل بحق خيار، واأن ال�سركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني 
اأو اأي �سخ�س اآخر.

مت موؤخرًا احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 184/اأي ا�س وتاريخ 1433/1/18هـ ـ على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ 
220 مليون ريال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية ولدى اإكتمال الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�سبح راأ�س املال ** ريال �سعودي مق�سمة اإلى ** �سهم عادي 
بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ريالت لل�سهم الواحد. وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1433/6/25هـ املوافق 2012/5/16م بالتو�سية بزيادة راأ�س مال 
ال�سركة ملواجهة اإحتياجاتها برفع املالءة املالية. ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ -/-/1433هـ املوافق -/-/2012م على تو�سية جمل�س 
الإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية 

)تاريخ الأحقية(.
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وصف األسهم. 10

رأس المال 1   10

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي، مق�سم اإلى )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم مت�ساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها )10( 
ع�سرة ريالت �سعودية.

االكتتاب في رأس المال 2   10

مت الكتتاب يف راأ�س مال ال�سركة كامال. اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه )6.000.000( �ستة ماليني �سهم وهي متثل )60%( �ستون باملائة من كامل اأ�سهم راأ�س 
املال. كما مت الكتتاب يف باقي راأ�س املال ومتثل )40%( اأربعون باملائة، عن طريق طرحها لالكتتاب العام.

زيادة رأس المال 3   10

 يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية، بعد موافقة اجلهات املخت�شة، زيادة راأ�ض املال مرة اأو عدة مرات ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال االأ�شلي قد دفع باأكمله، 
ويعني القرار طريقة زيادة راأ�س املال.

تخفيض رأس المال 2   10

يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. ول ي�سدر القرار 
اإل بعد ا�ستعرا�س تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات ويبني القرار طريقة 
التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ن�سر 
قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات يف امليعاد املذكور وجب 

على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حال اأو تقدم له �سمانا كافيا للوفاء به اإذا كان اآجال.

تداول األسهم 2   10

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب 
بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهر من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه الأحكام على ما 
يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س مال قبل انق�ساء فرنة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من 

اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري. 

ول يتطرق النظام الأ�سا�سي لل�سركة لأي حقوق ا�سرتداد اأو اإعادة �سراء فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة.

 حقوق التصويت 2   10

يحق لكل م�ساهم، بغ�س النظر عن عدد ال�سهم التي ميتلكها، ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية اأو توكيل من ينوب عنه باحل�سور، كما اأن لكل م�ساهم حائز على ع�سرين 
�سهمًا اأو اأكرث حق ح�سور اجلمعية العامة للم�ساهمني وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهم اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة حل�سور اجلمعية العامة.

حت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العادية والغري عادية على اأ�سا�س �سوت لكل �سهم.

الجمعية العامة للمساهمين 2   10

اجلمعية العامة املكونة تكوينا �سحيحا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة.

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة الغري عادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل 
ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة فيما عدى الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور التي �سمن 
اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية العامة العادية.

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحا اإل اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( الثامنة 

والثمانون من نظام ال�سركات ويعترب الجتماع �سحيحا اأيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
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ل يكون انعقاد اجلمعية العامة الغري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع 
الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا كان ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون 

ربع راأ�س املال على الأقل.
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استخدام متحصالت اإلكتتاب:. 11

صافي متحصالت اإلكتتاب 1   11

اتعاب  و  م�ساريف  لتغطية  �سعودي  ريال   10.000.000 منها  �سيدفع  �سعودي،  ريال   220.000.000 الأولوية  حقوق  ا�سهم  اإكتتاب  متح�سالت  اجمايل  يقدر 
الإكتتاب اخلا�سة بامل�ست�سار املايل و امل�ست�سار القانوين مدير الإكتتاب ومتعهد التغطية وم�ساريف الإعالنات والطباعة واجلهات امل�ستلمة وغريها من امل�ساريف 

املتعلقة بالإكتتاب.

�سيبلغ �سايف املتح�سالت مبلغ 210.000.000 ريال �سعودي والذي �سي�ستخدم ب�سكل رئي�سي لالإيفاء مبتطلبات املالءة املالية ولتمويل خطط التو�سع يف اأعمال 
التاأمني من خالل زيادة احل�سة ال�سوقية لل�سركة من حجم الإكتتابات املتاحة والفر�س امل�ستقبلية التي �سيتيحها ال�سوق املحلي. ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي 

من متح�سالت النا�سئة عن الإكتتاب.

إستخدام متحصالت اإلكتتاب 2   11

تزاول جميع �سركات التاأمني العاملة باململكة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�سدر عن موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي من وقت لآخر. 

ين�س النظام امل�سار اإليه اأعاله على اأن حتتفظ �سركات التاأمني بحد اأدنى من هام�س املالءة ح�سب املتطلبات الثالث الواردة اأدناه:

 احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال. �
 هام�ض املالءة املالية لالأق�شاط. �
 هام�س املالءة املالية للمطالبات. �

ينبغي على �سركات التاأمني الحتفاظ بحد اأدين من �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة اإلى الحتفاظ باحلد 
الأدنى من الغطاء التام )100%( لهام�س املالءة املالية )�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة مق�سومًا على احلد الأدنى لهام�س املالءة(.

كما يف 30 يونيو 2013م كانت تفا�سيل غطاء هام�س املالءة املالية لل�سركة وفقًا للتايل:

�سكل )11-1( تفا�سيل غطاء هام�س امللءة املالية لل�سركة

مبليني الرياالتالبند

100.00احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال

25.64 هام�ض املالءة املالية الإكتتاب اأق�شاط التاأمني

1.4هام�س املالءة املالية للمطالبات

100.00هام�س احلد الأدنى للمالءة املالية

3.11�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية

3.11%غطاء هام�س املالءة املالية )%(

امل�سدر: ال�سركة

حتتاج ال�سركة حاليًا ل�سخ راأ�س مال اإ�سايف لي�س فقط للحفاظ على 100% من احلد الأدين املطلوب من غطاء هام�س املالءة  املالية للوفاء بتطلبات موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي .

 بالإ�سافة اإلى ذلك  ت�سعى ال�سركة  لتحقيق ن�سبة م�ستهدفة من غطاء املالءة املالية  و تقدر200% وذلك بناًء على تو�سيات اخلبري الإكتواري .

تت�سمن ال�ستخدامات املقرتحة ملتح�سالت الكتتاب البالغ قدرها حوايل 210 مليون ريال تغطية �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية و توفري 
الغطاء الالزم لهام�ض املالءة املالية وم�شاندة التو�شع يف ن�شاط ال�شركة. يو�شح اجلدول اأدناه اال�شهام املتوقع ل�شايف متح�شالت االكتتاب يف املحافظة على غطاء 

هام�س املالءة املالية امل�ستهدف  200% خالل ال�سنوات القادمة.
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�سكل )11-2(: اإ�سهام �سايف متح�سلت اللكتتاب يف غطاء هام�س امللءة املالية

20132014201520162017م كما يف 31 دي�سمرب

100100100100100متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال

103.26118.75136.56اأقل من 100 مليون ريال �سعوديهام�ض مالءة االأق�شاط

45.3268.3769.43اأقل من 100 مليون ريال �سعوديهام�س مالءة املطالبات

100100103.26118.75136.56هام�س احلد الأدنى للمالءة املالية

قبل تاأثري ال�سهرة وقبل الكتتاب

32.7743.1264.34120.22180.5�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف املالءة

132%101%62%43%33%غطاء هام�س املالءة املالية )%(

بعد الكتتاب

210�سايف متح�سالت الكتتاب

242.27250.14269.1322.92381.5�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف املالءة

279%272%261%250%242%غطاء هام�س املالءة املالية )%(

امل�سدر: ال�سركة

مت�سيًا مع متطلبات املادة )30(، الفقرة )ج( من قواعد الت�سجيل والإدراج �ستقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدامها ملتح�سالت اإ�سدار 
اأ�سهم حقوق الأولوية و�ستعلن تطورات اإ�ستخدام املتح�سالت للجمهور.

خطة االستثمار المقترحة )2012(

طبقا لنظام مراقبة �سركات التامني التعاوين يجب اأن تكون الوديعة النظامية 10% من راأ�س مال املدفوع و �سوف تقوم ال�سركة بالحتفاظ مببلغ 32 مليون ريال 
�سعودي كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة را�س املال املدفوع.

تعتزم ال�سركة ا�ستخدام �سايف املتح�سالت ) بعد خ�سم الوديعة النظامية و م�سروفات الكتتاب( يف زيادة راأ�س املال بعد اإنتهاء عملية الكتتاب مبا�سرًة يف 
ال�ستثمار طبقا لالأوعية ال�ستثمارية املوجودة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين و تبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمار حوايل 188 مليون ريال �سعودي و �سوف 

تت�سمن املحفظة ال�ستثمارية النقد و ال�ستثمار ق�سرية الأجل – 50%، و �سندات و ا�ستثمارات طويلة الأجل-35% و اأ�سهم و اأوعية ا�ستثمارية-%15.

22 وديعة نظامية

10 امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب

188 ال�ستثمارات *

220 اإجمايل متح�سالت الكتتاب

* انظر اخلطة ال�ستثمارية املقرتحة اأدناه 

�سكل )11-3(: تركيبة اال�ستثمارات

94 ا�شتثمارات يف حمافظ ا�شتثمارية ق�شرية االجل)%50(

65.8 ا�ستثمارات يف �سندات و ا�ستثمارات طويلة الجل )%35(

28.2 ا�ستثمارات يف اأ�سهم و اأوعية ا�ستثمارية اأخرى )%15(

188 اإجمايل ال�ستثمارات
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إقرارات تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا ومدير . 12
الشئون المالية 

المعلومات المالية 1   12

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات المالية

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار من قائمة املركز املايل لل�سركة للفرتة املنتهية 31 دي�سمرب  2010م 
للفرتة املنتهية 31 دي�سمرب 2011 م للفرتة املنتهية 31 دي�سمرب 2012 م دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها، واأنه مت اإعداد وفح�س قائمة املركز املايل امل�ستقبلية 

وفقا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة بعدم وجود اأي تغيري جوهري �سلبي يف الو�سع املايل لل�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. 
وقد راجعت ال�سركة التدفقات النقدية املحتملة التي حتتاجها ال�سركة لأعمالها يف الثني ع�سر �سهرا القادمة وترى ال�سركة باأنه �سيكون لديها من املوارد املالية 

ما يكفي لتغطية متطلبات راأ�س املال العامل خالل هذه الفرتة. 

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وكبري املحا�سبني و�سكرتري جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�سرة، وبا�ستثناء ما مت الف�ساح عنه يف موا�سع اآخرى 
من هذه الن�سرة،  مبا يلي: 

باأنهم مل ي�سهروا، يف اأي وقت من الأوقات، اإفال�سهم و مل يخ�سعوا لأي اإجراءات اأو دعاوى اإفال�س اأو اإع�سار.  �
لي�ست لديهم ول لأي من اأقربائهم اأو تابعيهم اأو من�سوبيهم اأي م�سالح مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف الأ�سهم اأو اأدوات الدين اخلا�سة بال�سركة. �
لي�س لديهم اأو لأي من اأقاربهم اأي �سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة. �
مل يكن هناك اأي تغيري جوهري �سلبي يف الو�سع املايل التجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  �

الإدراج  و حتى تاريخ اعتماد ن�سرة الإ�سدار.
اأن ل تقدم ال�سركة قر�سا نقديا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع طرف ثالث، و ذلك وفقا للمادة 71  �

من نظام ال�سركات.
اأي تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة لل�سركة واإن  � اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن البيانات املالية املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار ماأخوذة دون  يقر 

القوائم املالية اأعدت وفقا للمعايري املحا�سبية املعتمدة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
لي�س لدى ال�سركة اأي نية اأو توجه لأجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة عمل ال�سركة.  �
مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأواأتعاب و�ساطة اأو اأي تعوي�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب  �

الت�سجيل وقبول الإدراج اإلى الفرتة امل�سمولة بتقرير املحا�سب القانوين حتى اإعتماد ن�سرة الإ�سدار.
باأنه مل يكن هناك اأي اإنقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا على الو�سع املايل خالل الأ�سهر الأثني ع�سر الأخرية. �
الإلتزام التام باأحكام املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�سركات وباأحكام املادة 18 من نظام حوكمة ال�سركات. �
يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه ل يوجد لل�سركة اأي اأدوات دين اأوقرو�س لأجل بتاريخ هذه الن�سرة، ويوؤكدون باأنه ل يوجد لل�سركة اأو اأي من ال�سركات  �

التابعة لها اأ�سول م�سمولة بحق خيار.
يوؤكد اأع�ساء جمل�س الإدارة اإنه لتاريخ اإ�سدار الن�سرة، ليوجد لل�سركة اأي �سركة تابعة اأو �سقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها. �

إقرارات أخرى 2   12

وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة وامل�ستندات التاأ�سي�سية الأخرى، يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ل توجد: �
اأي �سالحيات لدى اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي بالت�سويت على عقد اأو اقرتاح له فيه م�سلحة جوهرية. -
اأي �سالحيات تعطي اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حق الت�سويت على مكافاآت متنح له. -
اأي �سالحيات تتيح لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو الرئي�س التنفيذي القرتا�س من ال�سركة. -
يقر جمل�س اإدارة ال�سركة بالتزامه باأحكام املادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية. �
يقر جمل�س اإدارة ال�سركة بالتزامه باأحكام املادة 69 و70 نظام ال�سركات. �
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المعلومات القانونية . 13

تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها 1   13

مت املوافقة على تاأ�سي�س ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب مر�سوم ملكي رقم م/60 وتاريخ 1427/9/18هـ )املوافق 2006/10/11م(. 

ح�سلت ال�سركة على عدد من الرتاخي�س والت�ساريح من اجلهات املعنية لتمكنها من القيام بعملياتها يف اململكة العربية ال�سعودية، كما هو مو�سح يف اجلدول 
التايل:

�سكل )13-1(: الرتاخي�س والت�ساريح وال�سهادات ال�سادرة لل�سركة

اجلهة امل�سدرة التاريخ رقم الرتخي�س / الع�سوية نوع الرتخي�س / الت�سريح / 
املوافقة

#

- 1427/09/18هـ م/60 مر�سوم ملكي  .1

وزارة التجارة 
وال�سناعة

 1428/09/07هـ 

)تاريخ النتهاء 1438/09/07هـ(

1010238441 �سهادة �سجل جتاري .2

موؤ�س�سة النقد 
العربي ال�سعودي

1430/03/12هـ ت م ن/20093/20 ت�شريح مبزاولة ن�شاط التاأمني .3

وزير التجارة 
وال�سناعة

1428/06/18هـ 154/ق قرار وزاري باإعالن تاأ�سي�س 
ال�سركة

.4

الهيئة العامة 
لال�ستثمار

 1434/05/18هـ
)تاريخ الإنتهاء 1435/03/14هـ(1

1026260427349 ترخي�س الهيئة العامة 
لال�ستثمار

.5

امل�سدر: ال�سركة

فروع الشركة 2   13

�سكل )13-2(: فروع ال�سركة

تاريخ االنتهاء تاريخ االإ�سدار رقم ال�سجل التجاري العنوان املكتب # 

 1438/03/15هـ

)املوافق 2016/12/15م(

1433/03/15هـ

)املوافق 2012/02/08م(

1010327823 امللز – �سارع الفرزدق  فرع الريا�س .1

1438/04/06هـ

)املوافق 

2017/01/05م(

1433/04/06هـ

)املوافق 2012/02/29م(

4030224075 �سارع الأمري حممد بن 
عبدالعزيز )التحلية( 

فرع جدة .2

1438/4/6هـ )املوافق 
2017/1/5م(

1433/4/6هـ )املوافق 2012/2/29م( 2051048012 �سارع الظهران فرع اخلرب .3

1438/04/06هـ

املوافق 2017/01/05م

1433/04/06هـ

)املوافق 2012/02/29م(

4032032799 �سارع الربيد فرع الطائف  .4

1438/04/06هـ

)املوافق 2017/01/05م(

1433/04/06هـ

)املوافق 2012/02/29م(

4650055102 �سارع �سلطانة فرع املدينة 
املنورة

.5
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تاريخ االنتهاء تاريخ االإ�سدار رقم ال�سجل التجاري العنوان املكتب # 

1438/4/6هـ )املوافق 
2017/1/5هـ(

1433/4/6هـ )املوافق 2012/2/29هـ( 1131040190 �سارع اخلبيب فرع بريده .6

عقود اإليجار العقارية 3   13

تعمل ال�سركة يف بع�س املباين امل�ستاأجرة من جهات خمتلفة. ويلخ�س اجلدول التايل عقود الإيجار التي تغطي العقارات امل�ستاأجرة من قبل ال�سركة والتي متار�س 
ال�سركة اأعمالها من خاللها. 

�سكل )13-3(: عقود االإيجار العقارية لل�سركة

املبلغ )ر��س( املدة املوؤجر التاريخ رقم

400.000 ثالث �سنوات تبداأ من 1433/07/11هـ  
)املوافق 2012/06/01م(

يتجدد تلقائيا

�سلمان عبد الرحمن 
حممد ال�سحيباين

 1433/07/11هـ
املوافق 2011/06/01م(

.1

225.000 ثالث �سنوات تبداأ من 1432/05/13هـ  
)املوافق 2011/04/17م(

يتجدد تلقائيا

عبد اهلل عبد العزيز 
اإبراهيم القري�سي

 1432/03/27هـ
)املوافق 2011/03/02م(

.2

200.000 و210.000 عن 
فرتة التجديد

�سنة واحدة تبداأ من 1433/01/30هـ )املوافق 
2011/01/26م( ومت التجديد ملدة �سنة 

تبداأ بتاريخ 1435/02/01هـ وتنتهي بتاريخ 
1436/01/30هـ

يو�سف حممد يو�سف 
ال�سيخ

 1433/02/01هـ
)املوافق 2011/01/26م(

.3

60.000 �سنة واحدة مت التجديد من 1432/10/01هـ             
)املوافق 2011/08/31م( اإلى 1433/03/30هـ 

)املوافق 2012/02/23م(

يتجدد تلقائيا

�سركة عبد العزيز الرا�سد 
احلميد

 1425/04/01هـ
)املوافق 2004/05/02م(

.4

40.000 �سنة واحدة تبداأ من 1431/03/15هـ )املوافق 
2011/11/26م(

يتجدد تلقائيا

من�سور حمد عبد اهلل 
اخل�سري

 1431/03/02هـ 
)املوافق 2010/02/03(

.5

40.000 �سنة واحدة تبداأ من 1433/01/01هـ )املوافق 
2011/11/26م(

يتجدد تلقائيا

طالب عي�سى اأحمد 
امل�سهودي

 1433/01/01 
)املوافق 2011/11/26م(

.6

275.000 لل�سنة الأولى 
و303.800 لل�سنة الثانية

�سنة واحدة   من 1433/01/01هـ )املوافق 
2011/11/27م( اإلى 1433/12/30هـ )املوافق 

2012/11/15م( 

وقد مت التجديد ل�سنة اأخرى تبداأ من 
1434/01/01هـ وتنتهي يف 1434/12/30هـ

ويتجدد العقد مبوجب التجديد تلقائيا

علي ح�سني بن حمران  1430/11/14هـ 
)املوافق 2009/11/02م(

.7

27.000 خم�س �سنوات تبداأ من 1431/04/08هـ 
)املوافق 2010/03/24م((

�سعد علي زاهد الدروي�س  1431/03/09هـ 
)املوافق 2010/11/02م(

.8

70.000 خم�س �سنوات تبداأ من 1433/07/01هـ 
)املوافق 2012/05/22م(

�سعد علي عبد العزيز 
ال�سويد

 1433/07/01هـ 
)املوافق 2012/05/22م(

.9



١٠ ١٠ 92

املبلغ )ر��س( املدة املوؤجر التاريخ رقم

قيمة الإيجار ال�سنوي: 
27.000

ثالث �سنوات تبداأ من 2013/01/01م عادل اأحمد الغريايف  1434/01/07هـ 
)املوافق 2012/11/21م(

.10

15.000 و7.500 عن 
فرتة التجديد

انتهت فرتة الإيجار بتاريخ 1435/2/15هـ ومت 
التجديد حتى 1435/08/15هـ

علي عبد اهلل اآل خليفة  1431/03/29هـ 
)املوافق 2012/03/15م(

.11

33.000 �سنة واحدة تبداأ من 1430/01/01هـ )املوافق 
2008/12/29م(

يتجدد تلقائيا

موؤ�س�سة ب�سام للمقاولت 1430/01/01هـ )املوافق 
2008/12/29م(

.12

90.000 خم�س �سنوات تبداأ من 143/07/11هـ )املوافق 
2012/06/01م(

يتجدد تلقائيا

عبد القادر عبد اهلل 
ال�ساملي

1433/05/23هـ )املوافق 
2012/04/15م(

.13

3.500.000 خم�س �سنوات تبداأ من 1433/08/05هـ وتنتهي 
يف 1438/08/04هـ

عمر عبد العزيز ال�سدحان 
واأخوانه

1433/03/01هـ )املوافق 
2012/01/24م(

.14

56.000 �سنة واحدة تنتهي يف 1435/09/30هـ موؤ�س�سة فدك العاملية 
للخدمات التجارية

1434/10/01هـ )املوافق 
2013/08/08م(

.15

127.000 ثالث �سنوات ميالدية تنتهي يف 2016/02/19م اأحمد فراج الفراج 1434/04/09هـ )املوافق 
2013/02/20م(

.16

170.500 �سنة تبداأ من 1434/10/20هـ وتنتهي يف 
1435/10/20هـ

الهيئة ال�سعودية 
للتخ�س�سات ال�سحية

1434/08/09هـ )املوافق 
2013/06/18م(

.17

30.000 �سنة تبداأ من 1434/06/01هـ وتنتهي يف 
1435/05/30هـ

ابراهيم عبد الرحمن 
اجلمعة

1434/04/13هـ )املوافق 
2013/02/23م(

.18

هيكل رأس المال 2   13

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي، مق�سم اإلى )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم مت�ساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها )10( 
ع�سرة ريالت �سعودية.

اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه )6.000.000( �ستة ماليني �سهم وهي متثل )60%( �ستون باملائة من كامل اأ�سهم راأ�س املال. كما مت الكتتاب يف باقي راأ�س املال 
ومتثل )40%( اأربعون باملائة، عن طريق طرحها لالكتتاب العام.

أعضاء مجلس اإلدارة  2   13

يتاألف جمل�س اإدارة ال�سركة من اأحد ع�سر ع�سوًا مبا فيهم رئي�س جمل�س الإدارة، وهم:

�سكل )13-4(: جمل�س اإدارة ال�سركة

�سفة الع�سويةالتمثيل/ اإ�سم املمثلاأ�سهم امللكيةالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

�ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد 1
بن بندر بن عبد العزيز اآل �سعود

م�ستقل غري 492000�سعوديرئي�س جمل�س الإدارة
تنفيذي

تنفيذي�سركة امل�ساق*61اأمريكيع�سو جمل�س الإدارةحممد جنيب ن�سر2

 �سمو الأمري عبد اهلل بن نايف اآل 3
�سعود

�سركة كايد 3521�سعوديع�سو جمل�س الإدارة
الإجناز للمقاولت 

املحدودة**

م�ستقل غري 
تنفيذي



١٠ ١٠
١٠١٠

93

�سفة الع�سويةالتمثيل/ اإ�سم املمثلاأ�سهم امللكيةالعمراجلن�سيةاملن�سباال�سم

م�ستقل غري 444026�سعوديع�سو جمل�س الإدارةيا�سر بن حممد بن عاتق احلربي4
تنفيذي

تنفيذي-561000�سعوديع�سو جمل�س الإدارة�سامي بن عزت العلي5

�سركة عمر بن �سالح 53�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعمر �سالح بابكر6
بابكر**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة الزكري للتجارة 54�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبد املح�سن الزكري7
وال�سناعة**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة �سدر للتجارة 57�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبد العزيز بن �سعود البليهد8
واملقاولت**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة هيف 43�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعلي بن هيف بن حممد القحطاين9
القحطاين**

م�ستقل غري 
تنفيذي

�سركة م�سر لتاأمينات 47م�سريع�سو جمل�س الإدارةاأ�سرف عبد الرازق على اجلندي10
احلياة** 

غري تنفيذي

�سركة م�سر لتاأمينات 50م�سريع�سو جمل�س الإدارة�سعيد �سعيد اأحمد بيومي11
احلياة**

 غري  تنفيذي

امل�سدر: ال�سركة
*مت تخ�سي�س 1000 �سهم من حمفظة �ساحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن بندر بن عبد العزيز كاأ�سهم �سمان لع�سو جمل�س الإدارة الأ�ستاذ حممد جنيب ن�سر.

** مت تخ�سي�س 1000 �سهم من اأ�سهم ال�سركات املمثلة ل�سمان ع�سوية ممثليها.

�سكل )13-5(: امل�ساهمون املالكون اأكرث من 5% من راأ�سمال ال�سركة كما يف 30 يونيو 2013م

%18 1.800.000 �سركة م�سر لتاأمينات احلياة �1

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 2   13

ي�سكل جمل�س الإدارة عددا من اللجان ح�سب احلاجة لتمكينه من �سمان اأف�سل اأداء لإدارة ال�سركة. ويف هذا ال�سياق �سيعمل املجل�س على التاأكد من:

اأن جميع اللجان لديها اأ�س�س عمل معتمدة حتدد اأدوارها وم�سوؤولياتها. -
اإعداد حما�سر جلميع الجتماعات التي تعقد ومراجعة هذه املحا�سر واإقرارها من قبل جميع اأع�ساء جمل�س الإدارة. -
حتديد �سالحيات كل جلنة بو�سوح.         -

أ( لجنة المراجعة

تتاألف جلنة املراجعة ما بني ثالثة اإلى خم�شة اأع�شاء، على اأن يكون اأغلبهم خارج جمل�ض االإدارة، وي�شرتط كذلك اأال يكونوا من املدراء التنفيذيني بال�شركة، ويجب 
اأن يكون من بينهم خمت�ض بال�شوؤون املالية واملحا�شبية، وي�شرتط يف رئي�ض اللجنة اأن يكون حا�شل على �شهادة مهنية معرتف بها يف هذا املجال.

يتمثل دور جلنة املراجعة بـ:

الإ�سراف على جلنة املراجعة الداخلية بال�سركة، للتحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.. 1
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياته يف �ساأنه.. 2
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للمالحظات الواردة فيها.. 3
التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني، وف�سلهم وحتديد اأتعابهم، ويراعى عند التو�سية بالتعيني التاأكد من ا�ستقالليتهم.. 4
متابع اأعمال املحا�سبني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة.. 5
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين واإبداء ملحوظاتهم عليها.. 6
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها.. 7
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها.. 8
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة لإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها.. 9
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وتتاألف جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء وهم: 

�سكل )13-6(:  اأع�ساء جلنة املراجعة

ال�سفة اال�سم #

الرئي�س �سعيد �سعيد بيومي  .1

ع�سو نا�سر العويف  .2

ع�سو جاري تعيينه  .3

امل�سدر : ال�سركة

ب( لجنة الترشيحات والمكافآت:

يتم ت�سكيلها بوا�سطة جمل�س الإدارة.

يتمثل دور جلنة الرت�سيحات واملكافاآت بـ :

التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق اإدانته بجرمية خملة . 1
بال�سرف اأو الأمانة.

جمل�س . 2 لع�سوية  املطلوبة  واملوؤهالت  القدرات  و�سف  واإعداد  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  املنا�سبة  املهارات  من  املطلوبة  لالحتياجات  ال�سنوية  املراجعة 
الإدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها.. 3
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.. 4
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية يف جمل�س اإدارة �سركة اأخرى.. 5
و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني، ورعي عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.. 6

وتتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من اأربع اأع�ساء وهم:

�سكل )13-7(:  اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

ال�سفة اال�سم #

رئي�س الأمري حممد بن بندر اآل �سعود  .1

ع�سو المري عبد اهلل بن نايف اآل �سعود  .2

ع�سو 3.   عمر �سالح بابكر

امل�سدر: ال�سركة

ج( اللجنة التنفيذية:

تتاألف اللجنة التنفيذية من بني ثالثة اإلى خم�سة اأع�ساء على اأن يختار اأع�ساء اللجنة من بينهم رئي�س للجنة، ويف حالة غياب الرئي�س تختار اللجنة رئي�سا موؤقتا 
اللجنة  اآخر له احلق بالت�سويت ولثالث اجتماعات فقط، وتكون مدة ع�سوية  اأن ينيب عنه ع�سوا  التنفيذية  اللجنة  لها من بني الأع�ساء احلا�سرين، ولع�سو 

التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س وميالأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.

يتمثل دور اللجنة التنفيذية بـ:

مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها املوؤ�س�سة اأو املجل�س، 
وتعاون اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب اأو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.
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وتتاألف اللجنة التنفيذية من ثالثة اأع�ساء وهم: 

�سكل )13-8(:  اأع�ساء اللجنة التنفيذية

ال�سفة اال�سم #

ع�سو الأمري حممد بن بندر اآل �سعود 1

ع�سو 2   الأ�ستاذ حممد ن�سر

ع�سو 3   الأ�ستاذ/ �سامي العلي

امل�سدر: ال�سركة

د( لجنة إدارة المخاطر:

يتم ت�سكيلها بوا�سطة جمل�س الإدارة.

يتمثل دور جلنة اإدارة املخاطر بـ:

ال�سركة يف . 1 بها  تعهد  اأو  تتعهد  التي  بالإعتبار ال�سرتاتيجيات  بالأخذ  ال�سركة  املخاطر يف �سري عمل   ثقافة  لتعزيز  ال�سركة  اإدارة  العمل مع جمل�س 
امل�ستقبل. 

 من �سالحيات اللجنة اأن تقوم بفح�س اي من الأمور املناطة لها وفقا لل�سالحيات وتقدمي التو�سيات ملجل�س الإدارة.. 2
توفري اللجنة بتقارير دورية من اإدارة ال�سركة العليا عن �سري عمل ال�سركة كما يحق للجنة ملعلومات اخلارجية  متى تطلب ذلك.. 3
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف ال�سركة فيما يتعلق باإدارة املخاطر، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة.. 4
يحق ملجل�س الإدارة الطلب من جلنة اإدارة املخاطر بالقيام باأي من املهام الأخرى.. 5

وتتاألف جلنة املخاطر من:

�سكل )13-8(:  اأع�ساء جلنة املخاطر:

ال�سفة اال�سم #

ع�سو الأ�ستاذ/ �سامي العلي 1

ع�سو األأ�ستاذ حممد ن�سر 2

ع�سو اأ�سرف عبد الرازق اجلندي 3

امل�سدر: ال�سركة

ملخص العقود الجوهرية 2   13

اتفاقيات إعادة التأمين 1   2   13

لقد اأبرمت ال�سركة مع اأطراف ثالثة عدة اتفاقيات اإعادة تاأمني لأن�سطتها والتي ت�ستمل على ا�ستثناءات خمتلفة تبعا للمنتج الذي ت�سمله كل اتفاقية. فيما يلي 
قائمة برتتيبات اإعادة التاأمني املربمة من قبل ال�سركة:

اتفاقية اإعادة التاأمني مع مابفري ري كومبانيا دي ريا�سيغورو�س اأ�س اأي )MAPFRE RE، Compania de Reaseguros، S.A( لتغطية منتجات . 1
التاأمني الطبي املكتتبة من قبل ال�سركة. وهذا عقد مفتوح يبداأ اعتبارا من 1 يناير 2012 وهو قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار بالإنهاء قبل 90 يوما من 

بدء ال�سنة امليالدية اجلديدة.
اتفاقية اإعادة التاأمني مع كوريان )Korean( لتاأمني ال�سيارات )التاأمني على ال�سيارات �سد الغري- تاأمني اأ�سرار ال�سيارات فقط- تاأمني احلوادث . 2

ال�سخ�سية لل�سائقني(، ومنتجات تعوي�س العمال، وم�سوؤولية اأرباب العمل، والتاأمني العام �سد الغري املكتتبة من قبل ال�سركة. وهذا عقد �سنوي يبداأ 
اعتبارا من 1 يناير 2012 حتى 31 دي�سمرب 2012 و مت جتديده لعام 2014.

اتفاقية اإعادة التاأمني مع �سركة IGI لتاأمني اأخطاء املهن الطبية واملكتتبة من قبل ال�سركة. وتظل هذه التفاقية �سارية املفعول من 1 يناير 2012 حتى . 3
31 دي�سمرب 2012 ومت جتديدها لعام 2014.

الأهلية . 4 وال�سطرابات  ال�سغب  واأعمال  والإ�سرابات  احلروب  اأخطار  لتغطية  احلرب  اأخطار  لتاأمني  العربي  ال�سندوق  مع  التاأمني  اإعادة  اتفاقية    
والإ�سرار املتعمد الخ، مبا يف ذلك منتجات الوقاية من والتعوي�س عن احلروب املكتتبة من قبل ال�سركة. وهذا عقد مفتوح ي�سري مفعوله يف 1 يناير 

2012 وهو قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار بالإنهاء قبل 90 يوما من بدء ال�سنة امليالدية اجلديدة.



١٠ ١٠ 96

اتفاقية اإعادة التاأمني مع فرع هانوفر البحرين لتغطية منتجات تاأمني ال�سحن املكتتبة من قبل ال�سركة. وهذا عقد مفتوح يبداأ اعتبارا من 1 يناير . 5
2012 وهو قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار بالإنهاء قبل 90 يوما من بدء ال�سنة امليالدية اجلديدة.

اتفاقية اإعادة التاأمني مع فرع هانوفر البحرين لتغطية الآلت مبا يف ذلك الغاليات واأوعية ال�سغط؛ واملعدات الإلكرتونية؛ وتلف املخزون يف املخازن . 6
الباردة؛ والتاأمني ال�سامل للمقاولت/ لالأعمال الإن�سائية  وم�سنع واآلت املقاول؛ هذا بالإ�سافة اإلى التاأمني �سد الغري فيما يتعلق بجميع هذه املنتجات 
املكتتبة من قبل ال�سركة. وهذا عقد مفتوح يبداأ اعتبارا من 1 يناير 2012 وهو قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار بالإنهاء قبل 90 يوما من بدء ال�سنة امليالدية 

اجلديدة.
اتفاقية اإعادة التاأمني مع فرع هانوفر البحرين لتغطية اأخطار احلرائق )مبا يف ذلك بوال�س التاأمني ال�ساملة على اأ�سحاب ومالك املنازل؛ ال�سرقة . 7

عندما مت الكتتاب بها مع احلرائق؛ الأخطار املختلفة )مثل النفجارات، ال�سواعق، الزلزل، الثوران الربكاين، العوا�سف، الأعا�سري، العوا�سف 
الرملية، املد الأق�سى واجلزر الأق�سى )spring tide(، املوجات املدية اأو اجلزرية )tidal wave(، الفي�سانات، اأ�سرار املياه الخ(، والتاأمني ال�سامل 
للممتلكات مبا ل يتعدى التغطية النموذجية ABI اأو LM7؛ هذا بالإ�سافة اإلى انقطاع الأعمال الذي يتزامن مع اأو ينتج مبا�سرة عن املنتجات املذكورة 
اأعاله واملكتتبة من قبل ال�سركة. وهذا عقد مفتوح يبداأ اعتبارا من 1 يناير 2012 وهو قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار بالإنهاء قبل 90 يوما من بدء ال�سنة 

امليالدية اجلديدة.
اتفاقية اإعادة التاأمني مع فرع هانوفر البحرين للمنتجات املتعلقة بتغطية خماطر حوادث الأعمال املتفرقة )احلوادث ال�سخ�سية، والأموال املودعة يف . 8

اخلزنة، والأموال اأثناء نقلها، وال�سطو/اقتحام املنازل، والزجاج ال�سميك، و�سمان الأمانة( واملكتتبة من قبل ال�سركة. وهذا عقد مفتوح يبداأ اعتبارا 
من 1 يناير 2012 وهو قابل لالإنهاء مبوجب اإ�سعار بالإنهاء قبل 90 يوما من بدء ال�سنة امليالدية اجلديدة.

واملتعلقة . 9 املكتتبة  الأعمال  ال�سركة من جميع  لتغطية احتفاظ  نا�سكو كاراوغالن ف(  ال�سما�سرة  QBE عن طريق  �سركة  التاأمني مع  اإعادة  اتفاقية 
العامة، وال�سحن البحري. وهذا عقد �سنوى  يبداأ اعتبارا من 1 يناير 2012  و ينتهي يف 31 دي�سمرب 2012 ومت  باحلريق، والهند�سى، واحلوادث 

جتديده للعام 2014.
عقد وكالة تاأمني لت�سويق وبيع منتجات تاأمني عامة مع �سركة مواثيق اجلزيرة لوكالة التاأمني بتاريخ 2013/03/20م تقوم مبوجبها �سركة مواثيق . 10

اجلزيرة لوكالة التاأمني بت�سويق وبيع بع�س املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�سركة وفق املوا�سفات واملعاير اخلا�سة بها، ي�سري هذا العقد ملدة �سنة 
ميالدية اعتبارا من 2013/04/20م وتنتهي بتاريخ 2014/03/29م.

عقد وكالة تاأمني لت�سويق وبيع منتجات تاأمني عامة مع �سركة املاروز للخدمات التاأمينية )وكالء تاأمني( بتاريخ 2013/03/30م تقوم مبوجبها �سركة . 11
املاروز للخدمات التاأمينية بت�سويق وبيع بع�س املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�سركة وفق املوا�سفات واملعاير اخلا�سة بها، ي�سري هذا العقد ملدة 

�سنة ميالدية اعتبارا من 2013/03/30م وتنتهي بتاريخ 2014/04/19م.
عقد وكالة تاأمني لت�سويق وبيع منتجات تاأمني عامة مع �سركة العرين لوكالة التاأمني بتاريخ 2013/05/15م تقوم مبوجبها �سركة العرين لوكالة التاأمني . 12

بت�سويق وبيع بع�س املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�سركة وفق املوا�سفات واملعاير اخلا�سة بها، ي�سري هذا العقد ملدة �سنة ميالدية اعتبارا من 
2013/05/14م وتنتهي بتاريخ 2014/05/13م.

لو�ساطة . 13 الدولية  ال�سعودية  ال�سركة  مبوجبها  تقوم  2013/09/26م  بتاريخ  التاأمني  لو�ساطة  الدولية  ال�سعودية  ال�سركة  مع  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية 
التاأمني باأعمال و�ساطة تاأمني نيابة عن اأفراد و�سركات يف اململكة، ي�سري هذا العقد ملدة �سنة ميالدية اعتبارا من 2013/09/26م وتنتهي بتاريخ 

2014/09/25م.
اتفاقية و�ساطة تاأمني مع �سركة حلول لو�ساطة التاأمني بتاريخ 2013/12/11م تقوم مبوجبها �سركة حلول لو�ساطة التاأمني باأعمال و�ساطة تاأمني نيابة . 14

عن اأفراد و�سركات يف اململكة، ي�سري هذا العقد ملدة �سنة ميالدية اعتبارا من 2013/12/11م وتنتهي بتاريخ 2014/12/11م.
اتفاقية و�ساطة تاأمني مع �سركة الثقة لو�ساطة التاأمني بتاريخ 2013/08/25م تقوم مبوجبها �سركة الثقة لو�ساطة التاأمني باأعمال و�ساطة تاأمني نيابة . 15

عن اأفراد و�سركات يف اململكة، ي�سري هذا العقد ملدة �سنة ميالدية اعتبارا من 2013/08/25م وتنتهي بتاريخ 2014/08/24م.
اتفاقية و�ساطة تاأمني مع �سركة امل�ستقلة لو�ساطة التاأمني بتاريخ 2013/09/26م تقوم مبوجبها �سركة امل�ستقلة لو�ساطة التاأمني باأعمال و�ساطة تاأمني . 16

نيابة عن اأفراد و�سركات يف اململكة، ي�سري هذا العقد ملدة �سنة ميالدية اعتبارا من 2013/09/26م وتنتهي بتاريخ 2014/09/25م.
اتفاقية خدمات دعاية واإعالن مع وكالة واحد واحد �سفر واحد للدعاية والإعالن بتاريخ 2013/09/01م وذلك للقيام بخدمات بتخطيط وت�سميم . 17

واإعداد مواد الدعاية واحلمالت االإعالنية والدعائية، ي�شري هذا العقد ملدة �شنة واحدة من تاريخه تتجدد بنف�ض ال�شروط مامل يخطر اأحد الطرفني 
الطرف الآخر بالإنهاء قبل 30 يوم.

وثائق التاأمني التي تقدمها ال�شركة 1 3 1 3 1 3 13

تقدم ال�شركة خمتلف اأنواع التغطية التاأمينية لعمالئها وفقا ل�شروط عامة منوذجية. وال يجوز لل�شركة اأن تقدم منتجاتها اإال بعد احل�شول على موافقة من موؤ�ش�شة 
النقد العربي ال�سعودي لكل منتج، علما باأن ال�سركة قد ح�سلت حتى الآن على موافقات موؤقتة فقط من املوؤ�س�سة. وتن�س كل وثيقة  على وجوب قيام ال�سركة بتوزيع 
10% من الفائ�ض ال�شنوي ال�شايف النا�شئ عن عمليات التاأمني، اإن وجد، على اأ�شحاب وثائق التاأمني، اإما على �شكل اأموال مبا�شرة اأو من خالل التقليل من اأق�شاط 

)م�شاهمات( ال�شنة القادمة. وتختلف اال�شتثناءات وال�شروط ومبالغ امل�شاهمات وعمليات االإلغاء مبوجب كل وثيقة  تبعا للمنتج الذي تتم تغطيته.
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وتقدم الشركة المنتجات التالية لعمالئها:

وثيقة التاأمني ال�سامل للممتلكات – يهدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اإلى تغطية املمتلكات املوؤمن عليها اأو اأي جزء منها يف حال تعر�سها لدمار . 1
اأو �سرر مادي عن طريق اخلطاأ. وميكن اأن ت�سمل املمتلكات: املباين )مبا يف ذلك التجهيزات الثابتة وملحقاتها التابعة للمالك( والآلت واملعدات 
والأجهزة والأدوات واملخزون )املنتجات واملواد وقطع الغيار(، والأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة 

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على هذه الوثيقة لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني على املنزل - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية املوؤمن عليه �سد اأي خ�سارة اأو �سرر يلحق باملبنى/املباين املوؤمن عليها. وت�سمل . 2

الغاز  واأنابيب  املياه  واأنابيب  ال�سباحة،  وحمامات  الداخلية،  الوقود  وخزانات  واجلدران  والأ�سوار  والبوابات،  والكراجات،  امللحقة،  املباين  املباين: 
واأنابيب ال�سرف الأر�سية وكابالت الكهرباء املت�سلة بامل�سدر الرئي�سي للتغذية الكهربائية. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة 

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني �سد احلرائق والأخطار املختلفة واأعمال ال�سطو – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اأي اأ�سرار مادية يف املمتلكات اإذا جنمت عن . 3

التابعة للمالك(  الثابتة وملحقاتها  اأن ت�سمل املمتلكات: املباين )مبا يف ذلك التجهيزات  اأو احلريق التايل لالنفجار. وميكن  اأو ال�ساعقة  احلريق 
والآلت واملعدات والأجهزة والأدوات واملخزون )املنتجات واملواد وقطع الغيار(، والأثاث، واملعدات املكتبية، والتجهيزات الثابتة. وقد ح�سلت ال�سركة 

على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة انقطاع الأعمال - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي انقطاع الأعمال. يف حالة وقوع اأي �سرر اأو دمار، يف اأي وقت خالل فرتة التاأمني مبوجب . 4

هذه الوثيقة، يف اأي بناء اأو اأي ممتلكات اأخرى اأو اأي جزء من املمتلكات املوؤمن عليها وكان هذا ال�سرر اأو الدمار ناجما عن اأي خطر موؤمن عليه، 
اأو ت�سوي�س  اأن تعو�س للموؤمن عليه مبلغ اخل�سارة الناجمة عن انقطاع  اأن يكون مثل هذا ال�سرر قابال للتعوي�س، فاإنه يتعني على ال�سركة  و�سريطة 
الأعمال فيما يتعلق بكل بند من البنود التي متت تغطيتها. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة ال�سحن البحري )عقد مفتوح( – يتمثل هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يف تغطية الب�سائع املنقولة بحرا اأو جوا. وقد ح�سلت ال�سركة على . 5

موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة ال�سحن البحري )�سحنة واحدة( - هدف التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تغطية الب�سائع املنقولة بحرا اأو جوا. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة . 6

موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
نقلها . 7 اأثناء  بالب�سائع  تلحق  قد  التي  الأ�سرار  اأو  اخل�سائر  عن  الناجمة  املخاطر  جميع  الوثيقة  هذه  مبوجب  التاأمني  – يغطي  الربي  النقل  وثيقة 

بال�ساحنات / القطارات ما عدا ال�ستثناءات. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة 
اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

اأو احلرائق . 8 بالب�سائع وينجم عن ال�سطدام  اأو تلف هام يلحق  اأي خ�سارة  الوثيقة يغطي  التاأمني مبوجب هذه  الب�سائع يف الطريق -  تاأمني  وثيقة 
من  تبداأ  اأ�سهر   6 من  اإ�سافية  لفرتة  ال�سعودي  العربي  النقد  موؤ�س�سة  من  الوثيقة  هذه  على  موؤقتة  موافقة  على  ال�سركة  ح�سلت  وقد  النقالب.  اأو 

1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني ال�سامل للمقاولت – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة اأعمال امل�سروع التي ينفذها املقاول. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة . 9

على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني على الآلت - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الآلت. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد . 10

العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
تلف املخزون املودع يف املخازن الباردة - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي الب�سائع املحفوظة يف املخازن الباردة. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة . 11

موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني على املعدات اللكرتونية – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة املعدات اللكرتونية. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه . 12

الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
التاأمني ال�سامل لالأعمال الإن�سائية – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة جميع الأخطار املتعلقة بالأعمال الإن�سائية. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة . 13

موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني على امل�سنع والآلت – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة امل�سانع والآلت. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة . 14

من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني الطبي اجلماعي - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يوفر التغطية للموظفني ومن يعولونهم. وتقوم ال�سركة مبوجب الوثيقة بتغطية تكاليف . 15

تقدمي اخلدمات الطبية لالأ�سخا�س املوؤمن عليهم )امل�ستفيدين( ح�سب الفئات املحددة من �سبكة مقدمي اخلدمات الطبية املعينة من ال�سركة، ووفقا 
لل�شروط واالأحكام والقيود الواردة يف الوثيقة. قامت موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي باملوافقة على هذا املنتج مبوجب خطابها املوؤرخ 1434/11/10هـ.

التاأمني الإلزامي ال�سيارات - التاأمني مبوجب هذه الوثيقة يغطي امل�سوؤولية على ال�سيارات جتاه الغري. وتقوم مبوجبه ال�سركة بتعوي�س الغري نقدا لدى . 16
حدوث اأي �سرر مغطى مبوجب الوثيقة نتيجة ل�ستخدام اأو اإيقاف ال�سيارة داخل احلدود اجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية، وذلك �سد جميع املبالغ 
التي ي�سبح املوؤمن عليه اأو ال�سائق م�سوؤول قانونيا عن دفعها فيما يتعلق: )1( بالإ�سابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون املوؤمن عليه موجودا 
داخل اأو خارج ال�سيارة و)ب( بالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه موجودا يف ال�سيارة. قامت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

باملوافقة على هذا املنتج مبوجب خطابها املوؤرخ 1434/5/19هـ.
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التاأمني ال�سامل على ال�سيارات )خا�س / جتاري( - مبوجب هذه البولي�سة تقوم ال�سركة بتعوي�س املوؤمن له عن اخل�سارة اأو ال�سرر الذي يلحق اأي . 17
�سيارة مو�سوفة يف اجلدول وملحقاتها املثبتة فيها كنتيجة مبا�سرة لالأخطار امل�سار اإليها بالوثيقة. وتقوم ال�سركة اأي�سًا بتعوي�س الغري نقدا لدى حدوث 
اأي �سرر مغطى مبوجب البولي�سة نتيجة ل�ستخدام اأو توقيف ال�سيارة داخل احلدود اجلغرافية للمملكة العربية ال�سعودية، وذلك �سد جميع املبالغ 
التي ي�سبح املوؤمن عليه اأو ال�سائق م�سئول قانونيا عن دفعها فيما يتعلق: )1( بالإ�سابة اجل�سدية التي تطال الغري بينما يكون املوؤمن عليه/ ال�سائق 
موجودا داخل اأو خارج ال�سيارة و)ب( بالأ�سرار املادية يف ممتلكات الغري بينما يكون املوؤمن عليه/ ال�سائق موجودا يف ال�سيارة. قامت موؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي باملوافقة على هذا املنتج مبوجب خطابها املوؤرخ 1434/5/19هـ.
وثيقة التاأمني �سد اخلطاأ الطبي – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة الأخطاء الطبية و�سداد جميع تكاليف الدفاع املتكبدة مبوافقة ال�سركة، �سريطة . 18

اأن ل يتعدى جمموع املبالغ امل�ستحقة عن الأ�سرار )مبا يف ذلك تكاليف ونفقات املدعي( وتكاليف الدفاع حدود التعوي�س املبني يف ملحق وثيقة التاأمني. 
ومع ذلك، ل تكون ال�سركة ملزمة بدفع اأي مطالبة اأو حكم اأو قرار حتكيم اأو تكاليف دفاع اأو تويل اأو ال�ستمرار يف تويل الدفاع يف �سياق اأي دعوى اأو 
اإجراءات ق�سائية بعد ا�ستنفاد احلد الأق�سى املقرر للتعوي�س. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة تعوي�س العمال – اإن التاأمني مبوجب هذه الوثيقة هو لتغطية م�شوؤولية املوؤمن عليه، وفقا ل�شروط الوثيقة، عن دفع التعوي�شات و / اأو امل�شاريف . 19

املحددة يف لوائح العمل والعمال ال�سعودية. وت�ستثني هذه الوثيقة اأي م�سوؤولية عن دفع التعوي�سات و/ اأو امل�ساريف امل�سمولة يف برنامج املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات الجتماعية اأو التي كان ميكن اأن تقبلها التاأمينات الجتماعية لو التزم املوؤمن عليه بتقدمي وحت�سيل املطالبات ذات ال�سلة. وقد ح�سلت 

ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة تاأمني الأموال – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة فقدان الأموال لأي �سبب ل ت�ستثنيه هذه الوثيقة: )1( اأثناء نقل الأموال يف عهدة املوؤمن . 20

عليه اأو موظفيه املعتمدين من واإلى البنك اأو مكتب الربيد ومركز عمل املوؤمن عليه؛ و)2( اأثناء نقل األأموال على النحو املحدد يف ملحق وثيقة التاأمني. 
وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.

التاأمني �شد امل�شوؤولية العامة - مع مراعاة �شروط واأحكام وا�شتثناءات وحدود امل�شوؤولية املن�شو�ض عليها يف ملحق وثيقة التاأمني، تعو�ض ال�شركة . 21
اأو  للموؤمن عليه جميع املبالغ التي ي�سبح املوؤمن عليه م�سوؤول قانونيا عن دفعها كتعوي�سات مفرو�سة عليه مبوجب النظام فيما يتعلق )1( بالوفاة 
الإ�سابة اجل�سدية الناجمة عن حادث والتي تطال اأي �سخ�س غري مغطى مبوجب عقد توظيف اأو تدريب مهني مع املوؤمن عليه، وذلك عندما حتدث 
املوؤمن  التي ميتلكها  باملمتلكات  تلحق  التي  بالأ�سرار  املوؤمن عليه؛ و)2(  اأ�سرة  اأفراد  اأحد  اأو تطال  العمل  واأثناء  الأرا�سي  الإ�سابة خارج  اأو  الوفاة 
عليه اأو يوؤجرها اأو ي�ستاأجرها اأو ي�سرتيها بالتق�سيط اأو غري ذلك من املمتلكات التي تكون يف رعاية اأو عهدة املوؤمن عليه اأو حتت �سيطرته وي�ستثني 
ذلك املباين التي ي�سغلها املوؤمن عليه موؤقتا للعمل فيها اأو املمتلكات الأخرى التي تكون يف حيازة املوؤمن عليه ب�سورة موؤقتة لغر�س العمل اأو ممتلكات 
املوظف اأو الزائر. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 

1434/11/10هـ.
وثيقة التاأمني �سد احلوادث الفردية – يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي الدائم. . 22

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة احلماية اجلماعية �سد احلوادث- يغطي التاأمني مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س الوفاة وتعوي�س العجز الكلي الدائم وتعوي�س العجز اجلزئي الدائم. . 23

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة �سمان الأمانة - وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ . 24

من 1434/11/10هـ.
وثيقة تاأمني الزجاج – يف حالة ك�سر اأي زجاج يف املبنى خالل فرتة التاأمني واإذا كان هذا الك�سر ميتد من خالل ال�سماكة الكاملة للزجاج نتيجة لأي . 25

حادث اأو �سبب غري م�ستثنى، ف�سوف تقوم ال�سركة با�ستبدال الزجاج املك�سور بزجاج من نوعية مماثلة اأو، وفقا لتقديرها، تدفع قيمة الزجاج املك�سور 
للموؤمن عليه وفقا لالأ�سعار ال�سارية يف تاريخ الك�سر ناق�سا منها قيمة اإنقاذ الزجاج. وعلى ال�سركة اأن تدفع اأي�سا التكاليف املعقولة لأي األواح يلزم 
تركيبها موؤقتا اإلى حني ا�ستبدال الزجاج املك�سور. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لفرتة 

اإ�سافية من 6 اأ�سهر تبداأ من 1434/11/10هـ.
وثيقة تاأمني رعاية امل�سافر - -تغطي هذه الوثيقة امل�ساريف الطارئة املتكبدة خارج اململكة العربية ال�سعودية مع اخل�سوع للحد الأق�سى لها كما هو . 26

مذكور يف جدول املنافع املرفق بالوثيقة، وي�سمل ذلك املعاجلة الطبية واجلراحية الطارئة، تكاليف الإقامة الإ�سافية املعقولة والالزمة وم�ساريف 
ال�سفر، والإعادة الطبية الطارئة. وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤقتة على هذه الوثيقة  من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �سارية ملدة 6 اأ�سهر 

تبداأ من 1434/11/10هـ.

اتفاقية تقديم خدمات الكترونية مع شركة نجم لخدمات التأمين 2   2   13

االأطراف: اأبرمت ال�سركة اتفاقية تقدمي خدمات الكرتونية مع �سركة جنم خلدمات التاأمني )“مزود اخلدمة”( بتاريخ 2011/01/29م املوافق 1432/02/25هـ.

مدة ال�سريان: مدة هذه التفاقية �سنة ميالدية �سنة واحدة تبداأ من تاريخ ت�سغيل اأول خدمة، وتتجدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته يف عدم 
التجديد قبل ثالثني )30( يومًا من انتهاء مدة التفاقية الأ�سلية اأو اأي مدة جتديد لها.
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اخلدمات املقدمة: قامت ال�سركة بالتعاقد مع مزود اخلدمة للح�سول على خدمات نقل بيانات وثائق التاأمني لأنظمة املرور، حيث متكن هذه اخلدمات ال�سركة 
من مترير وحذف بيانات وثائق تاأمني املركبات ال�سادرة من قبله اإلى اأنظمة املرور وكذلك متكنها من تدقيق بيانات مركبات عمالئها وهوية مالكيها.

ال�سعر: تدفع ال�سركة ملزود اخلدمة مبلغًا وقدره مائة األف )100.000( ريال �سعودي وذلك كاأجور ا�سرتاك ملرة واحدة فقط يف اخلدمات امل�ساندة ومن ثم يتم 
احت�ساب تكلفة اخلدمات املقدمة لل�سركة ح�سب ما هو مبني يف امللحق )1( من التفاقية )ر�سوم اخلدمات الرئي�سية حمل التفاقية(. وتلتزم ال�سركة ب�سداد 
قيمة اخلدمات مبوجب فواتري �سهرية ي�سدرها مزود اخلدمة عن اخلدمات املقدمة له يف نهاية كل �سهر ميالدي وت�سدد بحد اأق�سى خالل )30( يومًا من تاريخ 

ا�ستالم الفاتورة.

كما تت�سمن التفاقية بنود اأخرى تنظم العالقة بني الطرفني و من �سمنها ما يلي:

اأن يتعهد الطرفان باملحافظة على �سرية البيانات واملعلومات املتعلقة بالتفاقية اأو بالطرف الآخر اأو اأعماله اأو عمالئه، وعدم اإف�سائها اإلى اأي طرف  �
وقد ذكرت التفاقية عدة حالت ا�ستثنائية.

ل يحق لل�سركة التنازل للغري عن التفاقية اأو اأي جزء منها، اإل باملوافقة اخلطية امل�سبقة من مزود اخلدمة. �
يحق للطرفني اإنهاء التفاقية يف اأي وقت وبعد موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وذلك باإر�سال اإ�سعار خطي يو�سح اأ�سباب الإنهاء خالل فرتة  �

ل تقل عن ت�سعني )90( يومًا.
القانون وف�سل املنازعات: تف�سر هذه التفاقية وفقا لقوانني ال�سعودية وينعقد الخت�سا�س الق�سائي ملحاكمها يف مدينة الريا�س.

اتفاقية استثمار بالمرابحة 3   2   13

بتاريخ 2011/11/16م ابرمت ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين “امل�ستثمر” اتفاقية ا�ستثمار باملرابحة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي “الوكيل” وذلك ملدة غري 
حمددة يحق لكال الطرفني اإنهائها مبوجب اإخطار يقدم من طرف للطرف الآخر مدته 30 يوما، يقوم مبوجبها الوكيل بكافة الت�سرفات املتعلقة بعمليات املتاجرة 
ب�سلع يتم عر�سها من قبل الوكيل من خالل اتفاقيات �سراء اأو بيع ، كما ويقوم بالتفاو�س مع املوؤ�س�سات ال�سناعية اأو امل�سنعة لهذه ال�سلع ومورديها وزبائنها اأو مع 
التجار اأو الو�سطاء الذين يتعاملون بها. كما ويتولى الوكيل ترتيب دفع الأثمان املتعلقة بعمليات املتاجرة بال�سلع نيابة عن امل�ستثمر، ويكون مفو�سا بالتوقيع نيابة 
عن امل�شتثمر اإذا كان الزما لغر�ض اأداء التزاماته بخ�شو�ض عمليات املتاجرة بال�شلع وفقا ل�شروط واأحكام االتفاقية، وتخ�شع هذه االإتفاقية  لالأنظمة والقوانني 

ال�سارية باململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين 2   2   13

تعتزم ال�سركة اإبرام اتفاقية ل�سراء حمفظة التاأمني و�سايف املوجودات العائدة لعمليات �سركة التاأمني الأهلية للتاأمني التعاوين )�س.م.ب.م( يف اململكة العربية 
ال�سعودية. ووفقا لذلك، مت تقدمي درا�سة مالية )التي تت�سمن تقومي للعمليات( طبقا للتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من قبل مراجع 
ح�سابات م�ستقل اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي خالل عام 2007. وقد �سدرت نتيجة التقييم من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )املوؤ�س�سة( مبوجب 
خطابها ل�سركة التاأمني الأهلية التعاوين بتاريخ 28 رجب 1430هـ )املوافق 21 يوليو 2009م( والذي ن�س على اأنه وفقا ملعايري برنامج التقييم لن يكون هناك قيمة 

لل�سهرة، واأن القيمة التي ميكن نقلها هي قيمة �سايف الأ�سول فقط.

قامت ال�سركة بعقد اجتماع اجلمعية العامة العادية بتاريخ 18 �سوال 1430هـ )املوافق 7 اأكتوبر 2009م( حيث مت اإطالع امل�ساهمني على نتيجة التقييم املذكورة 
اأعاله، كما متت املوافقة على حتويل حمفظة التاأمني و�سايف املوجودات العائدة لعمليات �سركة التاأمني التعاوين )�س.م.ب.م( يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى 
ال�سركة، على اأن يتم التفاق حول ماهية املوجودات واملطلوبات التي �سوف تنتقل ب�سكل حمدد وتقدير قيمتها ح�سب معايري برنامج التقييم ال�سادر عن موؤ�س�سة 
النقد يف مايو 2007 ونقلها على هذا الأ�سا�س. وتعتزم ال�سركة نقل املوجودات واملطلوبات باأثر رجعي كما يف 1 يناير 2009 بعد اإنهاء الإجراءات النظامية. كما يف 

31 دي�سمرب2011، مل يتم النتهاء بعد من الإجراءات النظامية لتحويل املحفظة.

القوائم املالية لعام 2009م-2012م والتي تعك�س عملية اال�ستحواذ على املحفظة التاأمينية

قائمة املركز املايل

2009 2010 2011 2012 موجودات عمليات التامني 
)مليني الرياالت ال�سعودية(

17.86 99.32 125.32 101.69 نقدية و�سبه نقدية

53.58 58.52 32.76 34.1 ذمم مدينة، �سايف

34.36 55.02 37.06 31.5 ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

26.95 25.07 35.85 30.21 ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية
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5.66 23.7 14.24 8.25 تكاليف ا�ستحواذ موؤجلة

8.58 18.1 28.7 28.79 م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

19.32 16.34 1.19 - مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

10.43 9.96 8.47 9.83 ممتلكات ومعدات، �سايف

2.94 2.94 2.94 2.94 مبالغ م�ستحقة من الأهلية البحرينية

179.68 308.96 286.51 247.3 جمموع موجودات عمليات التاأمني

2009 2010 2011 2012 موجودات امل�ساهمني
)مليني الرياالت ال�سعودية(

15.77 0.72 41.33 41.44 نقدية و�سبه النقدية

53.07 53.34 - - ا�ستثمارات مقتناة املدرجة قيمتها بالدخل

2.45 2.45 2.45 2.45 ا�ستثمارات متاحة للبيع )جنم(

10.01 10.04 10.07 10.13 وديعة نظامية

- - - 2.04 مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة

- - - 9.61 مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني

- - - 1.11 موجودات اأخرى

81.3 66.55 53.85 66.77 جمموع موجودات امل�ساهمني

261 375.5 340.4 314.1 جمموع املوجودات

2009 2010 2011 2012 مطلوبات عمليات التاأمني 
)مليني الرياالت ال�سعودية(

25.56 50.6 49.5 17.39 ذمم معيدي التاأمني

59.29 141.79 113.74 97.53 اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

1.6 4.23 2.61 1.77 عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

64.69 64.66 71.64 66.81 مطالبات حتت الت�سوية

- - 1.46 3.21 توزيعات الفائ�س امل�ستحقة

- - - 9.61 مبالغ م�ستحقة للم�ساهمني

28.55 47.5 47.57 50.98 دائنون وم�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

179.68 308.96 286.51 247.3 جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

2009 2010 2011 2012 مطلوبات امل�ساهمني 
)مليني الرياالت ال�سعودية(

0.98 1.17 0.9 2.57 الزكاة و�سريبة الدخل امل�ستحقة

11.96 11.1 1.6 - مبالغ م�ستحقة اإلى جهة ذات عالقة

19.32 16.34 1.19 - مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني
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0.01 0.04 0.07 0.13 مطلوبات اأخرى

32.27 28.64 3.75 2.7 جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني    

100 100 100 100 راأ�س املال

- - - - احتياطي قانوين

50.97- 62.09- 49.9- 35.93- اأرباح مبقاة

49.03 37.91 50.1 64.07 جمموع حقوق امل�ساهمني

81.3 66.55 53.85 66.77 جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

261 375.5 340.4 314.1 اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق امل�ساهمني ومطلوبات امل�ساهمني

بيان الدخل

2009 2010 2011 2012 قائمة الدخل لعمليات التاأمني
)مليني الرياالت ال�سعودية(

96.40 260.65 263.66 235.64 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)53.63( )95.12( )83.43( )69.75( يخ�شم: اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)2.24( )1.96( )3.36( )2.77( يخ�سم: م�ساريف فائ�س اخل�سائر

40.53 163.57 176.87 163.12 �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

44.87 )62.03( 10.26 10.66 التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة ، �شايف

85.39 101.55 187.13 173.77 �شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

)77.57( )83.45( )152.05( )134.49( اإجمايل املطالبات املدفوعة

28.18 39.59 67.32 54.39 ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

10.06 )1.86( 3.19 )0.82( التغري يف املطالبات حتت الت�سوية ، �سايف

)39.33( )45.72( )81.53( )80.92( �سايف املطالبات املتكبدة

)12.66( )27.22( )36.55( )25.10( تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

- - )16.89( )9.13( م�ساريف اإدارة مطالبات

1.39 10.46 6.28 13.73 عمولة اإعادة التاأمني

34.80 39.07 58.44 72.35 �سايف نتائج الكتتاب

)49.13( )53.90( )53.89( )51.90( م�ساريف عمومية واإدارية

)19.68( )4.90( )0.58( )6.68( خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

- - 0.27 0.73 دخل عمولة

3.57 12.06 1.10 )0.03( اإيرادات اأخرى

1.72 )2.10( 9.22 3.07 اأرباح تقومي اأ�سول ثابتة
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)28.73( )9.76( 14.56 17.56 الفائ�س  ) العجز ( من عمليات التاأمني

28.73 9.76 )13.10( )15.80( ح�سة امل�ساهمني من ) الفائ�س ( العجز

- - 1.46 1.76 الفائ�س لل�سنة بعد ح�سة امل�ساهمني

2009 2010 2011 2012 قائمة الدخل للم�ساهمني
)مليني الرياالت ال�سعودية(

)28.73( )9.76( 13.10 15.80 الفائ�س / ) العجز ( من نتائج عمليات التاأمني

0.07 0.28 - - مكا�سب غري حمققة من ال�ستثمارات املقتناة املدرجة قيمتها العادلة 

- - 0.05 - مكا�سب حمققة من ال�ستثمارات املقتناة املدرجة قيمتها العادلة

0.19 - 0.07 0.14 دخل عمولة

- 0.00 - - اإيرادات اأخرى

)4.56( )0.39( )0.35( )0.29( امل�ساريف العمومية والإدارية

)33.03( )9.87( 12.87 15.65 �سايف دخل ) خ�سارة ( ال�سنة قبل الزكاة و �سريبة الدخل

)0.98( )1.25( )0.68( )1.67( زكاة و�سريبة دخل

)34.01( )11.12( 12.19 13.98 �سايف ) خ�سارة ( ربح ال�سنة

بيان التدفقات النقدية

2009 2010 2011 2012 قائمة التدفقات النقدية عمليات التامني
)مليني الرياالت ال�سعودية(

- - 1.46 1.76 )العجز( الفائ�س املرتاكم يف نهاية ال�سنة

التعديالت على:

1.84 2.05 2.20 1.76 ا�ستهالك

46.26 4.9 1.86 6.77 خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها )عك�سي(

)0.38( )0.16( )0.41( )0.14( مكا�سب بيع ممتلكات و معدات

5.38 1.45 1.45 1.52 خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

- )11.28( 13.10 15.80 فائ�س ) عجز ( عمليات التاأمني

53.11 )3.05( 19.66 27.47 الربح ) اخل�سارة ( الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات  واملطلوبات 
الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)99.85( )9.83( 23.90 )8.12( ذمم مدينة

)34.36( )20.66( 17.97 5.55 ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

)26.95( 1.89 )10.79( 5.65 ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

)5.66( )11.83( 3.26 5.99 تكاليف ا�ستحواذ موؤجلة

)8.58( )15.73( )4.39( )0.09( م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى
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)21.55( 14.27 2.05 )5.01( مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

)2.94( - - - مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذو عالقة

25.56 25.03 )1.10( )32.11( ذمم معيدي التاأمني

59.29 82.69 )28.23( )16.21( اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

1.60 2.64 )1.62( )0.84( عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

64.69 )0.03( 6.98 )4.83( مطالبات حتت الت�سوية

23.47 17.85 0.02 2.51 دائنون وم�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

)0.30( )0.34( )1.41( )0.61( امل�سدد من نهاية اخلدمة

27.53 82.88 26.29 )20.64( �سايف النقد ) امل�ستخدم يف ( من الأن�سطة الت�سغيلية

)8.62( )1.88( )0.75( )3.13( �سراء ممتلكات ومعدات

1.40 0.46 0.46 0.15 املتح�سل من بيع ممتلكات و معدات

)2.45( - - - ا�ستثمارات 

)9.67( )1.42( )0.30( )2.98( �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

17.86 81.46 26.00 )23.62( ) النق�س ( الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية 

- 17.86 99.32 125.32 النقدية و�سبه النقدية ، بداية ال�سنة   

17.86 99.32 125.32 101.69 النقدية و�سبه النقدية ، نهاية ال�سنة   

2009 2010 2011 2012 قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني
)مليني الرياالت ال�سعودية(

)33.03( )9.87( 12.87 15.65 �سايف ربح) خ�سارة( ال�سنة

التعديالت على:

0.38 - - - ا�ستهالك

)0.07( )0.28( )0.05( - مكا�سب حمققة من ا�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

- 11.28 )13.10( )15.80( ارباح بيع ممتلكات ومعدات

- - - - العجز املحول من عمليات التامني

)32.72( 1.14 )0.28( )0.16( الربح ) اخل�سارة ( الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية: 

- - )0.00( )1.11( موجودات اأخرى

1.38 - - - موجودات اخرى

)10.01( )0.03( )0.03( )0.06( وديعة نظامية

)0.24( 0.03 0.03 0.06 مطلوبات اخرى

21.55 )14.27( )2.05( 5.01 امل�ستحق اإلى عمليات التامني
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- - )9.50( )3.64( م�ستحق اإلى جهة ذات عالقة

)1.65( )1.06( )0.95( - الزكاة املدفوعة

)21.69( )14.19( )12.77( 0.11 �سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

2009 2010 2011 2012

)0.73( - - - �سراء ممتلكات ومعدات

)53.00( - 53.39 - ا�ستبعاد ا�ستثمارات مقتناة مدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل

- - - - املتح�سل من بيع ممتلكات

101.19 - - - ر�سيد مقيد لدى البنك

47.47 - 53.39 - �سايف النقد من الأن�سطة ال�ستثمارية

)10.01( )0.87( - - مبالغ م�ستحقة لأطراف ذو عالقة

)10.01( )0.87( - - �سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

15.77 )15.06( 40.62 0.11 الزيادة /)النق�س( يف النقدية و�سبة النقدية

- 15.77 0.72 41.33 النقدية و�سبه النقدية يف بداية ال�سنة

15.77 0.72 41.33 41.44 النقدية و�سبه النقدية يف نهاية ال�سنة
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اأعدت ال�سركة بالت�ساور مع املحا�سب القانوين هذه القوائم املالية املعاد اإ�سدارها من واقع بيانات ومعلومات فعلية وحقيقية. حيث مت الإعتماد يف الإعداد على 
مايلي:

 تقرير املراجع اخلارجي على الأ�سول واخل�سوم الواجب حتويلها الى ال�سركة ال�سعودية املعد يف 2010/04/28م وامل�سلم ملوؤ�س�سة النقد للموافقة. مع . 1
العلم اأن �سايف الأ�سول يقدر بـ -2.94 مليون ريال �سعودي.

القوائم املالية لل�سركة البحرينية. 2
واأما الآثار املرتتبة على نقل املحفظة فهي كما يلي:

وفقا ملعايري برنامج التقييم وماتو�سلت له موؤ�س�سة النقد لن يكون هناك قيمة لل�سهرة واأن القيمة التي ميكن نقلها هي قيمة �سايف الأ�سول فقط. القيمة . 1
التي مت نقلها يف القوائم املعدة هي القيمة ال�سالبة ل�سايف الأ�سول ح�سب تقرير املراجع اخلارجي.

وفقا للوائح موؤ�س�سة النقد فاإن جميع الأرباح واخل�سائر ملا بعد تاريخ 2008/12/31م م�ستحقة الى �سركة التاأمني ال�سعودية املدرجة. . 2
يف حال عدم تكمن ال�سركة من نقل املحفظة التاأمينيه فلن يكون هنالك اأي اأثر مايل وكل ما يف الأمر فاإن ال�سركة �ستقوم باإلغاء بيان الف�ساح امل�سمن يف القوائم 

املالية واملتعلق بنقل املحفظة التاأمينية و تعلن التخلي و �سرف النظر عن هذه املحفظة.

اجلدير بالذكر اإن هذه القوائم املعدة مل تخ�سع، حتى الآن، لأي اإجراء من اإجراءات املراجعة نظرًا لأن ال�سركة ل تزال يف انتظار احل�سول على املوافقة النهائية 
على حتويل حمفظة التاأمني من اجلهات التنظيمية املخت�سة، عليه قد ت�سفر عملية املراجعة عن اختالفات يف هذه القوائم.

المنازعات والدعاوى القضائية 2   13

فيما عدى بع�ض املنازعات والدعاوى املتعلقة بال�شوؤون العمالية ومطالبات ب�شداد اأق�شاط تاأمينية ودعوتني املطالبة املذكورة اأدناه، يوؤكد اأع�شاء جمل�ض االإدارة 
والإدارة العليا لل�سركة باأنه كما يف تاريخ هذه الن�سرة، فاأن ال�سركة لي�ست طرف يف اأي منازعات ق�سائية اأو حتكيمية اأو اإجراءات اإدارية قد يرتتب عليها، منفردة 

اأو جمتمعة، اأثر �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

دعوى مطالبة برسوم أتعاب قانونية

اأتعاب قانونية  بتاريخ 2011/12/10م مطالبني فيها مببالغ مقابل ر�سوم  ال�سركة  ال�سركة �سابقا دعوى �سد  تتعامل معه  التي كانت  اأحد مكاتب املحاماة  وجه 
مقدمة من قبل املكتب لل�سركة تتمثل مببلغ )2.140.000( ريال �سعودي، على الرغم من قيام ال�سركة واملدعي بالتوقيع على خمال�سة نهائية بينهما بتاريخ 
2011/10/05م. ومت مبوجب ذلك اإنعقاد جل�سة بتاريخ 1433/11/24هـ اإل اأن املدعي مل يح�سر، ومت نتيجة عن ذلك احلكم ب�سطب الدعوى، وقد قام املدعي 
النهائية  املخال�سة  �سيغة  ت�سليم  القا�سي  وطلب  1434/11/10هـ  بتاريخ  بالريا�س  العامة  املحكمة  جل�سة يف  عقد  بالفعل  ومت  الدعوى  النظر يف  اإعادة  بطلب 

للمحمكة ومت بذلك رفع اجلل�سة وحتديد موعد للجل�سة القادمة بتاريخ 1435/04/24هـ.

دعوى تعويض عن أضرار مبنى 

قام �ساحب مبنى قد ا�ستاأجرت منه ال�سركة �سابقا مبوجب عقد اإيجار رفع دعوى على ال�سركة لدى املحكمة العامة بالريا�س مطالبا فيها بتعوي�سه عن اأ�سرار 
حلقت باملبنى اململوك له )على ح�سب ادعائة( اأثناء تاأجريه لل�سركة، و�سوف يتم النظر يف هذه الدعوى اأمام املحكمة العامة يف الريا�س بتاريخ 1435/05/04هـ، 

علما باأنه مت �سطب الدعوى �سابقا.

تعامالت األطراف ذات العالقة  2   13

عقد مقاولة تقديم خدمات الصيانة والنظافة مع شركة المساق للخدمات المساندة

اأبرمت ال�سركة عقد بتاريخ 1432/07/19هـ )املوافق 2011/10/01م( ومت جتديده بتاريخ 1434/05/04هـ املوافق 2013/03/16م مع �سركة امل�ساق للخدمات 
ال�سيانة  ومواد  النظافة  ومواد  بهم  اخلا�سة  والأدوات  واملعدات  املوؤهلني  والفنيني  العمال  وتاأمني  والنظافة  اخلفيفة  ال�سيانة  اأعمال  خدمات  لتوفري  امل�ساندة 
الروتينية امل�ستهلكة فقط ول ي�سمل ذلك توفري قطع الغيار واأجور الإ�سالح وعقود �سيانة وحدات التكييف وامل�سعد ونظام الهواتف ومكافحة احل�سرات. مدة العقد 

�سنة يجدد تلقائيا وقيمته )316.800( ريال �سعودي.

وغريه   ومعدات  ممتلكات  و�سراء  م�ساريف  ب�سداد  تتمثل  عالقة  ذو  طرف  وهي  التعاوين  للتاأمني  الأهلية  التاأمني  �سركة  مع  م�ستمرة  تعامالت  لل�سركة  اأن  كما 
بالإ�سافة اإلى عقود تاأمينيه مع اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو مع �سركات لهم م�سلحة فيها التي ي�سل جمموعها اإلى 1.386.735 ريال �سعودي  عدا عن ذلك تقر 

ال�سركة لي�س لها اأي تعامالت مع اأطراف ذات عالقة.

وتقوم اجلمعية العامة لل�سركة باملوافقة والت�سديق على هذه التعامالت ب�سكل �سنوي.
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وثائق التأمين 10   13

تقوم ال�سركة بالتاأمني على موظفيها من خالل ثالث عقود تاأمني. ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل هذه الوثائق.

�سكل )13-9(: وثائق تاأمني ال�سركة

الق�سط ال�سنويمدة التغطيةا�سركة التاأمني امل�سدرةالوثيقةالرقم
)ريال �سعودي(

التاأمني على م�سوؤولية 1
الإدارة

ال�سركة العربية للتاأمني 
التعاوين

من 2013/01/01م اإلى 
2013/12/31م2

127.500

ال�سركة الأهلية للتاأمني تاأمني طبي2
التعاوين

2013/02/01م اإلى 
2014/01/31م

1.776.430

التاأمني على احلياة 3
)جماعي(

ال�سركة العربية للتاأمني 
التعاوين

2014/01/15م اإلى 
2015/01/14م

126.842

امل�سدر: ال�سركة

�ستقوم ال�سركة بالتجديد هذه الوثائق مبا�سرة لدى اإنتهاء �سريانها.

العالمات التجارية واتفاقية ترخيص العالمات التجارية 11   13

عمدت ال�سركة اإلى حماية ا�سمها التجاري وعالمتها التجارية عن طريق الت�سجيل لدى مكتب العالمات التجارية ال�سعودية بوزارة التجارة وال�سناعة. 

ويعتمد الو�سع التناف�سي لل�سركة، من بني عوامل اأخرى، على قدرتها على حماية وا�ستخدام اأ�سولها غري امللمو�سة. وبالتايل، فاإن عدم قدرتها على حماية هذه 
الأ�سول، اأو يف بع�س احلالت، احلاجة لتخاذ اإجراء قانوين لزم حلمايتها، قد يوؤدي للتاأثري ب�سكل �سلبي على عالمة ال�سركة التجارية، وقد يجعل من مزاولة 

الأعمال اأكرث كلفة وبالتايل التاأثري ب�سكل �سلبي على نتائج اأعمال ال�سركة.

كما جتدر الإ�سارة، باأن �سهادة ت�سجيل العالمة التجارية ل�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين موؤرخة يف 1430/07/19هـ وم�سجلة برقم 1085/27 وتبلغ مدة احلماية 
مبوجب ال�سهادة املذكورة ع�سر �سنوات تبداأ من 1430/02/30هـ وتنتهي يف 1440/02/29هـ، وهي قابلة للتجديد بناء على طلب ال�سركة. 

�سكل )13-10(: العلمات التجارية لل�سركة

اال�سم التجاريالعلمة التجارية

ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين
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ملخص النظام األساسي للشركة. 14
يت�سمن نظام ال�سركة الأ�سا�سي البنود الواردة اأدناه. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه ينبغي الرجوع اإلى الن�سخة الكاملة من نظام ال�سركة الأ�سا�سي املتاح للمعاينة يف 
املركز الرئي�سي لل�سركة. واجلدير بالذكر اأن هناك عده اإجراءات تتطلب موافقة موؤ�س�سة النقد مثل رفع اأو تخفي�س راأ�س املال، وتوزيع الأرباح، ونقل ملكية اأ�سهم 

امل�ساهمني املوؤ�س�سني، ودمج ال�سركة مع �سركات اأخرى، وت�سفية ال�سركة، وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.

اسم الشركة أ. 

ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين.

غرض الشركة ب. 

هو القيام وفقا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة اأعمال التاأمني 
التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة ولل�سركة اأن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق 
اأغرا�سها �سواء يف جمال التاأمني اأو ا�ستثمار اأموالها واأن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية اأو بيعها اأو ا�ستبدالها اأو تاأجريها بوا�سطتها مبا�سرة اأو 
بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى. ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول 
اأعمال �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق غر�سها اأو اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها، وتبا�سر ال�سركة جميع الأعمال املذكورة يف اأغرا�سها 

�سواء داخل اململكة اأو خارجها.

المركز الرئيسي للشركة ج. 

العربية  اململكة  اأخرى يف  اأي مدينة  اإلى  الرئي�سي  املركز  نقل  العادية  العامة غري  بقرار من اجلمعية  ويجوز  الريا�س،  لل�سركة يف مدينة  الرئي�سي  املركز  يكون 
ال�سعودية مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وملجل�س الإدارة اأن يفتح لل�سركة فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها مبوافقة 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

مدة الشركة د. 

مدة ال�سركة )99( ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية ابتداًء من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها وجتوز اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة الغري عادية قبل انتهاء اأجل ال�سركة ب�سنة على الأقل.

رأس مال الشركة هـ. 

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي، مق�سم اإلى )10.000.000( ع�سرة ماليني �سهم عادي مت�ساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها 
)10( ع�سرة ريالت �سعودية.

االكتتاب في رأس مال الشركة و. 

مت الكتتاب يف راأ�س مال ال�سركة كامال. اكتتب املوؤ�س�سون مبا جمموعه )6.000.000( �ستة ماليني �سهم وهي متثل )60%( �ستون باملائة من كامل اأ�سهم راأ�س 
املال. كما مت الكتتاب يف باقي راأ�س املال ومتثل )40%( اأربعون باملائة، عن طريق طرحها لالكتتاب العام.

زيادة رأس مال الشركة ز. 

يجوز لل�شركة، بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية، بعد موافقة اجلهات املخت�شة، زيادة راأ�ض املال مرة اأو عدة مرات ب�شرط اأن يكون راأ�ض املال االأ�شلي قد 
دفع باأكمله، ويعني القرار طريقة زيادة راأ�س املال.

تخفيض رأس مال الشركة ح. 

يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت بخ�سائر. ول ي�سدر القرار 
اإل بعد ا�ستعرا�س تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات ويبني القرار طريقة 
التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل )60( �ستني يوما من تاريخ ن�سر 
قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات يف امليعاد املذكور وجب 

على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حال اأو تقدم له �سمانا كافيا للوفاء به اإذا كان اآجال.
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إصدار السندات ط. 

يجوز لل�سركة بعد احل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة اأن ت�سدر بالقرو�س التي تعقدها �سندات مت�ساوية القيمة وقابلة للتداول وغري قابلة للتجزئة.

تداول األسهم ي. 

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب 
بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهر من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه الأحكام على ما 
يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س مال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من 

اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

الحجز على أسهم عضو مجلس اإلدارة ك. 

يقدم ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة اأ�سهم �سمان بحد اأدنى )5.000( خم�سة اآلف �سهم مقابل العقود التي تن�ساأ بينه وبني ال�سركة، والتي متت املوافقة عليها من 
قبل اجلمعية العامة العادية، وي�سمل حق احلجز هذا ما قد يكون لالأ�سهم املحجوزة من ح�س�س يف الأرباح واجبة الأداء.

تصرف مجلس اإلدارة باألسهم المحجوز عليها ل. 

يحق ملجل�س الإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�سة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�سمان من اأع�ساء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ساأ بينهم وبني 
ال�شركة اأن يبيعها ب�شرط اأن يكون الدين قد ا�شتحق وبعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�شجل اإلى املدين �شاحب االأ�شهم، يطلب فيه ت�شديد الدين خالل اأ�شبوعني 
فاإذا رف�س فلمجل�س الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأ�سهم على اأن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة جميع الديون واللتزامات املطلوبة لل�سركة، ثم يدفع 

الر�سيد )اإن وجد( اإلى ذلك امل�ساهم اأو وليه او اإلى منفذ و�سيته اأو ورثته.

مجلس اإلدارة م. 

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من )11( اإحدى ع�سر ع�سوًا تعينهم اجلمعية العامة ملدة ل تزيد عن ثالث �سنوات، ول يخل ذلك التعيني ال�سخ�س املعنوي 
يف ا�ستبدال من ميثله يف املجل�س. 

صالحيات مجلس اإلدارة  ن. 

مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة، كما يكون له يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س واحدًا اأو 
اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب س. 

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له، ويعني املجل�س ع�سوًا منتدبًا لل�سركة ويحق لهما التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س. ويخت�س رئي�س جمل�س 
التنفيذية  اأعمال معينة. ويتولى الع�سو املنتدب الإدارة  اأو  اأمام الق�ساء والغري، ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل  ال�سركة  اأو الع�سو املنتدب بتمثيل  الإدارة 

لل�سركة. 

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ع. 

يحدد جمل�س الإدارة الرواتب والبدلت واملكافاآت لكل من رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب وفقا اإلى ما هو مقرر من املادة )20( الع�سرون من النظام الأ�سا�سي 
لل�سركة.

تكون مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون األف ريال �سعودي �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء 
جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي �سنويًا. ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�سو مبلغ )3000( ثالثة 
اآلف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات املجل�س ومبلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجنة 

التنفيذية ويف كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف الرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن )5%( خم�سة باملائة من �سايف الأرباح.

اجتماعات المجلس وقراراته ف. 

يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى ما طلب اإليه ذلك )2( اثنان من الأع�ساء، ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها 
املجل�س. ويجوز اأن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�سركة على اأن يجتمع املجل�س اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة، ول يجوز اأن تنق�سي اأربعة اأ�سهر 

بدون انعقاد املجل�س.
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ل يكون اجتماع املجل�س �سحيحا اإل اإذا ح�سره )80%( ثمانون باملائة من االأع�شاء اأ�شالة اأو باالإنابة ب�شرط اأن ال يقل عدد احلا�شرين باأنف�شهم عن )60%( �ستون 
باملائة من الأع�ساء، ويجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينيب عنه غريه من الأع�ساء يف ح�سور الجتماع واأن يتم اإثبات الإنابة كتابة كما اأنه ل يجوز للنائب الت�سويت 

على قرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت فيها.

عليها  بالت�سويت  القرارات  ي�سدر  اأن  وللمجل�س  الأقل.  على  واملمثلني  الأع�ساء احلا�سرين  ثلثي  باأغلبية  ويف حالة اخلالف  بالإجماع،  املجل�س  قرارات  ت�سدر 
بالتمرير، اإل اإذا طلب اأحد الأع�ساء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، ويف هذه احلالة تعر�س هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف اأول اجتماع تال له. وعلى اأي 
ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة الذي تكون له م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي اأمر اأو اقرتاح معرو�س على املجل�س اأو اللجنة التنفيذية، اأن يبلغ 
املجل�س اأو اللجنة عن طبيعة م�سلحته يف الأمر املعرو�س، وعليه بدون ا�ستبعاده من العدد الالزم ل�سحة الجتماع المتناع عن ال�سرتاك يف املداولت والت�سويت 

يف املجل�س اأو اللجنة التنفيذية، فيما يتعلق بالأمر اأو القرتاح.

اللجان ص. 

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء ول يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء من غري املديرين التنفيذيني على اأن يكون اأغلبهم 
من خارج جمل�س الإدارة وح�سب ما تقره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة، وهيئة ال�سوق املالية.

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ل يقل اأع�سائها عن )3( ثالثة اأع�ساء ول يزيد عن )5( خم�سة اأع�ساء، ويختار اأع�ساء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س 
اللجنة الذي يراأ�س اجتماعاتها، ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�سا موؤقتًا لها من بني اأع�سائها احلا�سرين ولع�سو اللجنة التنفيذية اأن ينيب عنه ع�سوًا اآخر له 

حق الت�سويت ولثالث اجتماعات فقط وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س وميالأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.

مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها املوؤ�س�سة اأو 
املجل�س، وتعاون اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب اأو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.

ل يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره )2( اثنان على االأقل بطريق االأ�شالة اأو االإنابة ب�شرط اأن ال يقل عدد احلا�شرين باأنف�شهم عن )2( اثنني. 
وت�سدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع ويف حالة اخلالف ت�سدر باأغلبية اأ�سوات ثالث اأرباع الأع�ساء احلا�سرين واملمثلني. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من 
وقت لآخر كلما راأى رئي�سها �سرورة عقدها على اأن تعقد �ست اجتماعات على الأقل، ويعقد الجتماع يف اأي وقت اإذا طلب ذلك )2( اثنان من الأع�ساء على الأقل، 

وي�سدر القرار باملوافقة عليه اإذا وافق عليه كتابة )2( اثنان من اأع�ساء اللجنة.

جمعيات المساهمين ق. 

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�سركة.

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة الغري عادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل 
ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�سركة فيما عدى الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور التي �سمن 
اخت�شا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية العامة العادية.

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول 
وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( الثامنة 

والثمانون من نظام ال�سركات ويعترب الجتماع �سحيحا اأيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.

ل يكون انعقاد اجلمعية العامة الغري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سر م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على الأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف الجتماع 
الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بنف�س الأو�ساع املن�سو�س عليها يف املادة ال�سابقة ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا كان ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون 

ربع راأ�س املال على الأقل.

قرارات الجمعيات العامة ر. 

ت�سدر القرارات يف اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة كما ت�سدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف 
الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلق بزيادة اأو تخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل املدة املحددة يف نظامها اأو باإدماجها يف �سركة اأو يف 

موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

تعيين مراقب الحسابات ش. 

تعيني اجلمعية العامة �سنويًا اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد اأتعابهم ويجوز لها اإعادة تعيينهم.
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الحسابات السنوية ت. 

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من الأول من يناير من كل �سنة وتنتهي بنهاية دي�سمرب من العام امليالدي.

يعد جمل�ض االإدارة يف نهاية كل �شنة مالية جردًا لقيمة اأ�شول ال�شركة وخ�شومها يف التاريخ املذكور، كما يعد القوائم املالية وتقريرًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها 
املايل عن ال�سنة املالية املنق�سية، ويت�سمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�سافية وذلك خالل فرتة ل تتجاوز اأربعني يومًا من نهاية الفرتة 
املالية ال�سنوية التي ت�سملها تلك القوائم، وي�سع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد لنعقاد اجلمعية العامة بـ )55( خم�سة 
وخم�سني يوما على الأقل. ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة وتودع يف املركز الرئي�س لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد لنعقاد 
اجلمعية العامة بـ )25( خم�سة وع�سرين يوما على الأقل. وعلى رئي�س جمل�س الإدارة اأن ين�سر يف �سحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س لل�سركة القوائم املالية 
وخال�سة وافية عن تقرير جمل�س الإدارة والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق اإلى الإدارة العامة لل�سركات وهيئة ال�سوق 

املالية وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بـ )25( خم�سة وع�سرين يوما على الأقل.

حسابات عمليات التأمين ث. 

تكون ح�سابات عمليات التاأمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني وذلك على التف�سيل التايل:

يفرد ح�شاب لالأق�شاط املكت�شبة وعموالت اإعادة التاأمني والعموالت االأخرى.. 1
يفرد ح�ساب للتعوي�سات املتكبدة من ال�سركة.. 2
يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض االإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع االأق�شاط والتعوي�شات حم�شومًا منه امل�شاريف الت�شويقية واالإدارية والت�شغيلية . 3

واملخ�س�سات الفنية الالزمة ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
يكون حتديد الفائ�س ال�سايف على الوجه التايل: . 4

ي�ساف للفائ�س الإجمايل الوارد يف الفقرة )3( الثالثة اأعاله اأو يخ�سم منه ما يخ�س املوؤمن لهم من عائد ال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�سم ما 
عليهم من م�ساريف حمققة.

توزيع الفائ�س ال�سايف، ويتم اإما بتوزيع ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة للموؤمن لهم مبا�سرة، اأو تخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل ما ن�سبته )%90( . 5
ت�سعون باملائة اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

قائمة دخل المساهمين خ. 

تكون اأرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار اأموال امل�ساهمني وفقا للقواعد التي ي�سعها جمل�س الإدارة. اأ- 

تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ما ورد يف الفقرة )5( اخلام�سة اأعاله. ب- 

توزيع األرباح ذ. 

توزع الأرباح على امل�ساهمني على النحو التايل: 

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.. 6
يجنب )20%( ع�سرون باملائة من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي . 7

املذكور اإجمايل راأ�س املال املدفوع.
اإ�سايف وتخ�سي�سه . 8 اأن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي  للجمعية العامة العادية بناءًا على اقرتاح جمل�س الإدارة 

لغر�س اأو اأغرا�س معينة تقررها اجلمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن )5%( خم�سة باملائة من راأ�س املال املدفوع.. 9

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.. 10
املنظمة لذلك . 11 القواعد  اأعاله وفق  الرابعة  الفقرة )4(  ال�سنوية املحددة يف  الأرباح  اأرباح دورية تخ�سم من  توزيع  الإدارة  يجوز بقرار من جمل�س 

وال�سادرة من اجلهات املخت�سة.
تبلغ ال�سركة هيئة ال�سوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع الأرباح اأو التو�سية بذلك، وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي 

يحددها جمل�س الإدارة وفقا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

خسائر الشركة ض. 

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة )4/3( ثالث اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل 
اأجلها املعني باملادة )5( اخلام�سة من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
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حل الشركة وتصفيتها غ. 

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة اأو وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات، وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف 
حالة حلها قبل اأجلها تقرر اجلمعية العامة الغري عادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعيني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سالحياتهم واأتعابهم. 
وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها 
بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني. ويراعى يف الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطات املكونة ح�سب املن�سو�س عليه 

يف املادتني )49( التا�سعة والأربعون  واخلم�سون )50( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة.
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تغطية االكتتاب. 15

متعهد التغطية أ. 

�ستكون �سركة ال�سعودي الهولندي املالية متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب. 

متعهد التغطية

�سركة ال�سعودي الهولندي املالية 

�سارع العليا

�س. ب: 1467 الريا�س11431

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4163133 11 966+   

فاك�س: 4163133 11 966+ حتويلة: 5308

info@shc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.shc.com.sa   :املوقع الإلكرتوين

وقد اأبرمت ال�شركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد التغطية. وفيما يلي ملخ�ض لل�شروط االأ�شا�شية التفاقية التعهد بتغطية االأ�شهم املطروحة لالكتتاب. 

******** �سهم عدد اأ�سهم حقوق الأولوية 

** ريال لل�سهم �سعر الطرح   

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية ب. 

مبقت�شى �شروط التعهد بالتغطية:

)اأ(  تتعهد ال�سركة ملتعهد التغطية انه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد التغطية جميع ا�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الإكتتاب 
التي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم ا�سافية وذلك ب�سعر الإكتتاب.

)ب(  يتعهد املتعهد بالتغطية لل�سركة باأن يقوم بنف�سه، يف تاريخ التخ�سي�س، ب�سراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم الكتتاب فيها وذلك على ا�سا�س �سعر 
الكتتاب.

األتعاب ج. 

�سوف ي�ستخدم حوايل 10.000.000 ريال �سعودي من متح�سالت الكتتاب لت�سديد م�ساريف الكتتاب، والتي تت�سمن اأتعاب امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل 
وم�ست�سارهم القانوين ومراجع احل�سابات وم�ست�سار الإعالم والعالقات العامة، اإ�سافة اإلى امل�ساريف التعهد بالتغطية وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف 

الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�ساريف الأخرى املرتبطة بالكتتاب، علمًا اأن هذه امل�ساريف تقديرية و�سوف تخ�سع للتاأكد النهائي.

و�سوف تخ�سم م�ساريف الإكتتاب من ال�سركة بعد الإنتهاء من الإكتتاب.



١٠ ١٠
١٠١٠

113

شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب وتقديم العروض. 16
يجب على جميع امل�شاهمني امل�شتحقني وحملة احلقوق املكت�شبة ومقدمي العرو�ض قراءة �شروط واأحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض بعناية تامة قبل تعبئة 
منوذج طلب االكتتاب اأو منوذج تقدمي العر�ض املتعلق بالطرح املكمل حيث يعترب توقيع وت�شليم الطلب اأو منوذج التقدمي مبثابة موافقة وقبول بال�شروط واالأحكام 

املذكورة.

اإن التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق. وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة 
الإ�سدار وطلب الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية: 

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 1   12

يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني و الراغبني يف الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب. وميكن احل�سول على مناذج طلب 
الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

البنك ال�سعودي الهولندي 
�سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب(

�س.ب: 1467، الريا�س 11432 ، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 0288 401 11 966+، فاك�س: 1104 403 11 966+ 

www.shb.com.sa

csc@saudihollandibank.com

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب 3555، جدة 21481، اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 3333 649 12 966+  ، فاك�س:6437426  12 966+

www.alahli.com.sa

contactus@alahli.com

بنك الريا�س
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 22622 الريا�س 11614 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 3030 401 11 966+ ،  فاك�س:2618 404 11 966+

www.riyadhbank.com

customercare@riyadbank.com

 

بنك اجلزيرة
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب: 6277  جدة 21442 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 8888 609 12 966+ ،  فاك�س: 6098881 12 966+

www.baj.com.sa

info@baj.com.sa

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز

�س.ب:833 الريا�س1142 ، اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 4770 477 11 966+ ،  فاك�س:9402 479 11 966+

www.samba.com.sa

CustomerCare@samba.com
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البنك ال�سعودي الفرن�سي - �سارع املعذر
�س.ب. 56006 الريا�س 11554،  اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 9999 289 11 966+ ، فاك�س: 1352 404 11 966+ 

www.alfransi.com.sa

communications@alfaransi.com.sa

 البنك العربي الوطني - الإدارة العامة
 �س ب 56921 الريا�س 11564 ، اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 11 966 +  ،  فاك�س: 7747 402 11 966 +
www.anb.com.sa

info@anb.com.sa
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مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتم طرح ****** �سهم لالكتتاب يف اأ�سهم حقوق اأولوية متثل ن�سبة **% من راأ�س مال ال�سركة قبل الكتتاب ب�سعر طرح يبلغ 
** ريال لل�سهم �ساماًل قيمة ا�سمية قدرها 10 ريالت وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ  220.000.000 ريال �سعودي. و �سيتم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة ** �سهم 
جديد لكل �سهم. و�سيكون الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة 
غري العادية )تاريخ الأحقية( بتاريخ **/**/*****هـ )املوافق **/**/****م( وللم�ستحقني ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول 

حقوق الأولوية، مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�سرتون حقوق اأولوية اكتتاب اإ�سافية اإلى جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها اأ�ساًل. 

ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني بحلول نهاية مرحلة الكتتاب الثانية، �سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة 
تلك احلقوق اأو بيعها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني على املوؤ�س�سات الأ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

اإيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب  �سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت 
جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ اأحقية الكتتاب(. ويعطي كل حق حلامله اأحقية ممار�سة 
الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث. و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني 

املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية.

و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�سيل عملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:

 تاريخ الأحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ **/**/*****هـ )املوافق **/**/****م(. �
 املرحلة  الأولى: تبداأ يوم ***** **/**/****هـ )املوافق **/**/*****م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم ***** **/**/****هـ  �

)املوافق **/**/****م( )»مرحلة الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف 
الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. �سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من 
ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. �سيتم الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي 
طلب الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج الإكتتاب اأو عن طريق الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح 
هذه اخلدمات للمكتتبني. وجتدر الإ�سارة اأنه عند نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية، يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق اأولوية اأقل من عدد 
حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�س طلب الإكتتاب كليا اأو جزئيا، و�سوف يتم اإبالغ واإعادة مبلغ الإكتتاب املرفو�س عرب 

اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
يوم  � عمل  نهاية  حتى  وت�ستمر  **/**/*****م(  )املوافق  **/**/****هـ   ***** يوم  تبداأ  الكتتاب:  اأولوية  حقوق  تداول   فرتة 

***** **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(، وذلك تزامنًا مع مرحلة الكتتاب الأولى. تكون )تداول( قد جهزت الآليات لتنظيم 
عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية لل�سركة )يكون م�ستقاًل عن رمز ال�سركة على �سا�سة التداول(. و�سيعمد 

نظام تداول اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية ال�سركة على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وتت�سمن هذه الفرتة اخلطوات التالية:
يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة اأي من الآتي: اأ. 

الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة الكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.. 1
بيع  حقوق الأولوية �سواء ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق. . 2
�سراء حقوق اإ�سافية وتداولها. وميكن ممار�سة الكتتاب باحلقوق الإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق . 3

الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية )عدم بيعها وعدم ممار�سة حق الكتتاب فيها(، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة . 4

تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
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ب.  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة، تداول حقوق الأولوية �سواء ب�سراء اأو ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق. ويف حال قيامهم بال�سراء 
والإحتفاظ بحقوق الأولوية بهذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها يف مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق الكتتاب 
اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، 

�ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

�  ***** يوم  عمل  نهاية  حتى  وت�ستمر  **/**/*****م(  )املوافق  **/**/****هـ   ***** يوم  تبداأ  الثانية:  الكتتاب   مرحلة 
**/**/****هـ )املوافق **/**/****م(. ل يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة، وتت�سمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:

اأ.  يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف اأ�سهم جديدة يف ال�سركة كليًا اأو جزئيًا 
خالل مرحلة الكتتاب الأولى، اأن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال قيامهم 
ب�سراء حقوق اأولوية اإ�سافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها خالل مرحلة الكتتاب الثانية، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب 
ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق 

الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

ب.  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة الكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك 
بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة،  �ستطرح الأ�سهم املتبقية 

الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

فرتة الطرح املتبقي: تبداأ يوم ***** **/**/****هـ )املوافق **/**/*****م( من ال�ساعة 10:00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من 
اليوم التايل بتاريخ ***** **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(. و�سيتم خالل هذة الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين 
تلك  تقوم  اأن  ال�سركة على  الت�ساور مع  بعد  الإكتتاب  يتم دعوتهم من قبل مدير  �سوف  الذين  الإ�ستثمارية”(  بـ”املوؤ�س�سات  لهم  املوؤ�س�سي )وي�سار  الطابع  ذوي 
املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س العلى ثم الأقل فالأقل على 
اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها 

باملثل.

 التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم: �سيتم تخ�سي�س ال�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي  �
اإجمايل �سعر طرح  ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد 
الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه. 

يف موعد اأق�ساه **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(.
 تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق: �سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام )تداول( عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل  �

الأ�سهم املطروحة وتخ�سي�سها.
لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول الإدراج يف ال�سوق، و�سيتم تقدمي طلب اإلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد 

اكتمال الكتتاب.

األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة:

)املوافق  **/**/****هـ  بتاريخ  العادية  العامة غري  انعقاد اجلمعية  يوم  ال�سركة  اأ�سهم  تداول  اإغالق  بعد  ال�سركة  �سهم  �سعر  بتعديل  تداول  تقوم  �سوف 
**/**/****م( وذلك بناًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة �سمن هذه الن�سرة بالإ�سافة للقيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة وقت الإغالق. 
و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س 
قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين ومل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س 
امل�ستحقون غري امل�ساركون يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأو منافع مقابل اأ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س 
نقدي من متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه )اإن وجد(. ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة 

راأ�س املال. 

ويف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية �سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل �سراء متعهد التغطية لالأ�سهم 
املتبقية ب�سعر الطرح، فلن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقني الغري م�ساركني يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.

�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س )اإن وجد( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن 
طريق ق�سمة مبلغ التعوي�س على اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�س 

امل�ستحق لكل �سهم متبقي، و�سيتم دفعه لل�سخ�س امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واإي�سا مل�ستحق ك�سور الأ�سهم.
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تعبئة نماذج طلب االكتتاب 1   2   12

على الأ�سخا�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب 
ويقدمه مرفقًا بكامل مبلغ الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء فرتة الكتتاب.

يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�سخ�س امل�ستحق الكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية. اأما مبلغ الكتتاب 
الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية يف ** ريال.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

 املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �
 اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.  �
 املوافقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة االإ�شدار. �
 عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري  �

�سحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
 اأنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح ولل�سركة احلق يف رف�س كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب الكتتاب. �
 قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة االإ�شدار. �
 �سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب 2   2   12

يجب تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية،ح�سب ما  يقت�سية  احلال، و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب.

 اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد( �
 اأ�سل و�سورة دفرت العائلة  )لأفراد الأ�سرة( �
 اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية ) يف حالة توكيل �سخ�س اأخر بالكتتاب(. �
 اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد(. �
 اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما يقت�سي احلال )للمكتتب الفرد(. �
 اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية. �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كامال عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب 
املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة.

يقت�سر التوكيل على اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين( ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �سخ�س اآخر، يجب على الوكيل كتابة ا�سمه والتوقيع على 
طلب الكتتاب واإرفاق اأ�سل و�سورة وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة عن كتابة العدل )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية( اأو م�سدقة 

من ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف بلد اإقامة املكتتب )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة(.

 تقديم طلب االكتتاب 3   2   12

يبداأ ا�ستالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله يف اململكة خالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن 
اأي�سًا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات الأ�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب اإما من خالل اأحد 
فروع اجلهات امل�ستلمة اأو ق�سم اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�سراف الآيل اأو النرتنت امل�سريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة، 
علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اإتباعها بدقة. وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد 
ال�سخ�س امل�ستحق ب�سورة منه. ويف حالة تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن 
طلب االكتتاب �شيعترب الغيًا. يجب اأن يوافق ال�شخ�ض امل�شتحق على �شروط واأحكام االكتتاب، ويجب اأن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب، ويف حالة عدم 
ا�شتيفاء الطلب املقدم من املكتتب الأي من �شروط واأحكام االكتتاب، فاإن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. و�شيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على 
معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة لغيًا. ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة، ويعترب بعد 

قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

ويعترب املكتتب من االأ�شخا�ض امل�شتحقني قد ا�شرتى عدد االأ�شهم امل�شتحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:

 ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة. �
 ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة. �
 ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له. �

ويجدر التنويه على اأنه لن يتم تخ�سي�س اأ�سهم لالأ�سخا�س امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب فيها.
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التخصيص

�ستقوم ال�سركة ومدير الإكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة ي�سمى “ح�ساب ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين” يتم اإيداع متح�سالت الإكتتاب به. �سيتم تخ�سي�س ال�سهم 
لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات 
الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم 
)مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(. ويف حال تبقي اأ�سهم بعد 

ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.

ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة 
وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله 

للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية. و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(.

اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف توزع متح�سالت بيع هذة 
الأ�سهم كٌل ح�سب ما ي�ستحقه وذلك يف موعد اأق�ساه **/**/****هـ )املوافق **/**/****م(.

دفع مبالغ التعويض 3   12

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية، اإن وجدت، يف موعد اأق�ساه **/**/****هـ 
)املوافق **/**/****م(

رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة
(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh (πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa

(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑbÉeh ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa

ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj

´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y

¢ü«°üîàdGh á≤HÉ£ŸG IÎa

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

كن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�ستحقة له مقابل ال�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على �سبيل  هو املعامل الذي ميمُ
املثال، اإذا كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة 1.000 �سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�س مالها عن طريق طرح 200 �سهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�سهمها اإلى 1.200 

�سهم، يكون معامل الحقية حينئذ 1 اإلى 5 )�سهم واحد لكل خم�س اأ�سهم(.

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

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

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�سعر الفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر اإغالق �سهم ال�سركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح، على �سبيل املثال : اإذا كان �سعر اإغالق ال�سهم يف اليوم 
ال�سابق 35 ريالمُ و�سعر الطرح 10 ريالت يكون �سعر الإفتتاح حلقوق الأولوية 35 ناق�س10 ي�ساوي بذلك خم�سًا وع�سرون رياًل.

هل يستطيع المساهمين المقيدين اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

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

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذة( وخالل 
فرتتي الكتتاب فقط.

هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟

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

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

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

اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

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

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

لميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.



١٠ ١٠
١٠١٠

119

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

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

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

ن�سرة  التي حتددها  املعايري  الإكتتاب بح�سب  الذي ينظمه مدير  املتبقي  بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح  اأو  الناجتة عن عدم ممار�سة  املتبقية  الأ�سهم  تطرح 
الإ�سدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

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

بنود متفرقة 2   12

اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�شاحلهم ومنفذي الو�شايا ومديري  يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة 
الرتكات والورثة، وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ض حتديًدا يف هذه الن�شرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة عنه 

اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقًا لها. وقد يتم توزيع ن�سرة الإ�سدار هذه 
باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حالة التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

ومع اأن الهيئة قد اإعتمدت ن�سرة الإ�سدار هذه، فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة من الهيئة وقبل قبول واإدراج 
الأ�سهم يف ال�سوق باأن )1( تغريا مهمًا قد حدث يف اأي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات املطلوب ت�سمينها فيها مبوجب قواعد 
الت�سجيل والإدراج، اأو )2( باأي م�سائل اإ�سافية كان يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة. ويف هاتني احلالتني فاإنه يتعني على ال�سركة اأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة اإ�سدار 
تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج. وعندئذ �سيتم ن�سر ن�سرة الإ�سدار التكميلية واإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن 

يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العمومية الغري عادية على تفا�سيله.

تداول األسهم الجديدة 2   12

�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اإكتمال جميع الجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع هيئة 
ال�سوق املالية و�سيتم العالن عنه لحقًا.

السوق المالية السعودية )تداول( 2   12

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م. 

يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام “تداول” من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل 
من اأيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا، من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر، 
اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا، وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداًء 

من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا( وتتغري هذه الأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل ومن ثم الأوامر املحددة 
لل�سعر، ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر، يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�سب توقيت الإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات 
ال�سوق ب�سكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مثل “رويرتز”. 

تتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

يجب على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام “تداول”. ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، ب�سفته 
الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.
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التسجيل في سوق األسهم السعودية 2   12

مت تقدمي طلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج اأ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق 
الأ�سهم ال�سعودية بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي و�سوف يعلن ذلك يف موقع تداول اللكرتوين يف حينه. وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه 

الن�سرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط، وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

اإل بعد اعتماد التخ�سي�س  اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة  اإل  اأ�سهمها يف ال�سوق املالية )تداول(،  اأن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة  وبالرغم من 
النهائي لالأ�سهم واإيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.

ويف حالة ن�ساطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يتعاملون يف مثل هذه الن�ساطات امل�سوؤولية الكاملة عنها، و�سوف لن تتحمل ال�سركة اأية 
م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.

وبالرغم من اأن اأ�سهم ال�سركة القائمة م�سجلة يف القائمة الر�سمية ومدرجة يف ال�سوق املالية “تداول” اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد اعتماد 
تخ�سي�س الأ�سهم للمكتتبني امل�ستحقني ومقدمي العرو�س يف الطرح املتبقى واإيداعها يف ح�ساباتهم يف تداول. ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة 

قبل اعتماد عملية التخ�سي�س

يتحمل املكتتبون اأو مقدمو العرو�س يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�ساطات التداول املحظورة هذه امل�سئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سئولية 
قانونية يف هذه احلالة.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 2   12

مت موؤخرًا احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 184/اأي ا�س وتاريخ 1433/1/18هـ ـ على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ 
220 مليون ريال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية ولدى اإكتمال الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�سبح راأ�س املال ** ريال �سعودي مق�سمة اإلى ** �سهم بقيمة 
اإ�سمية قدرها )10( ريالت لل�سهم الواحد. وقد �سدر قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1433/6/25هـ املوافق 2012/5/16م بالتو�سية بزيادة راأ�س مال ال�سركة 
اإحتياجاتها برفع املالءة املالية. ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ -/-/1434هـ املوافق -/-/2013م على تو�سية جمل�س الإدارة  ملواجهة 

بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادي.

اإعالنها يف موقع تداول يوم  -/-/1434هـ املوافق -/- الهيئة وذلك بتاريخ  التي طلبتها  املوؤيدة  كما متت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه وكافة امل�ستندات 
/2013م.

تنبيهات متنوعة 2   12

يكون طلب االكتتاب و كافة ال�شروط و االأحكام و التعهدات ذات العالقة ملزمة و ملنفعة اأطرافها و خلفائهم و املتنازل منهم ل�شاحلهم و منفذي الو�شايا و مديري 
الرتكات و الورثة. و ي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ض حتديدًا يف هذه الن�شرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة 

عنه اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الأخر.

تخ�سع هذه التعليمات و البنود و اأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة و تف�سر و تنفذ طبقًا لها. و قد يتم توزيع ن�سرة الإ�سدار 
هذه باللغتني العربية و الإجنليزية. و يف حال التعار�س بني الن�س العربي و الن�س الإجنليزي. يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

و مع اأن الهيئة قد اعتمدت ن�سرة الإ�سدار هذه. فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة من الهيئة و قبل قبول و 
اإدراج الأ�سهم يف ال�سوق باأن )1( تغريا مهمًا قد حدث يف اأي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات املطلوب ت�سمينها فيها مبوجب 
قواعد الت�سجيل و الإدراج. و عندئذ �سيتم ن�سر ن�سرة الإ�سدار التكميلية و اإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن يتم تعليق هذا الطرح يف حال 

عدم موافقة اجلمعية العمومية الغري عادية على تفا�سيله.

التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 10   12

اأن �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية هو )00( و من املتوقع اأن ي�سل اإلى )00( يف افتتاحية اليوم الذي يليه و التغيري ميثل نق�س 
بن�سبة )%00(. 
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طريقة احت�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة راأ�س املال كالتايل:

أواًل احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العمومية الغير العادية

عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العمومية الغري العادية * �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية = القيمة ال�سوقية لل�سركة عند 
الإغالق يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية.

ثانيًا احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية الغير العادية

)القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية + قيمة الأ�سهم املطروحة (/ )عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العمومية الغري 
العادية + عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب( = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية الغري العادية.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 17
�ستتوفر امل�ستندات التالية  باللغة العربية لالطالع عليها ومعاينتها يف املركز الرئي�سي لل�سركة الكائن يف مدينة الريا�س بني ال�ساعة الثامنة والن�سف �سباحًا اإلى 

ال�ساعة اخلام�سة م�ساًء قبل ثالثة اأ�سابيع من فرتة الكتتاب وخالل تلك الفرتة. 

ال�سجل التجاري لل�سركة -
النظام الأ�سا�سي لل�سركة. -
تو�سية جمل�س الإدارة على زيادة راأ�س املال. -
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم حقوق الأولوية -
موافقة اجلمعية العامة الغري عادية على طرح اأ�سهم حقوق الأولوية -
موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. -
موافقة خطية من مكتب املراجع القانوين على ن�سر تقريرهم �سمن ن�سرة الإ�سدار. -
موافقة خطية من مكتب امل�ست�سار القانوين على الإ�سارة اإليهم �سمن ن�سرة الإ�سدار كم�ست�سار قانوين. -
موافقة خطية من م�ست�سار درا�سة ال�سوق على الإ�سارة اإليهم واإ�ستخدام تقاريرهم يف ن�سرة الإ�سدار. -
القوائم املالية املدققة ل�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين  لل�سنوات املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م، 2011 م و2012م.  -
الإتفاقيات اجلوهرية  -
املمتلكات العقارية  -
العقود الواجب االإف�شاح عنها مبوجب الفقرة )ط( )1( من الق�سم )13( من امللحق الرابع لقواعد الت�سجيل والإدارج ) اإن وجدت(. -
يتم  - والإدارج مامل  الت�سجيل  للمعاينة ح�سب متطلبات قواعد  تتاح  والتي  الإ�سدار  ن�سرة  اإليها يف  امل�سار  ودرا�سات اجلدوى...األخ  والتقييم  التقارير 

ال�ستثناء/الإعفاء من قبل هيئة ال�سوق املالية.
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تقرير المحاسبين. 18

الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي

كما في 31 ديسمبر

2012 2013 اإي�ساحات

ريال �سعوديريال �سعودي

موجودات عمليات التاأمني

787.952.757101.348.118نقدية و�سبه النقدية 

837.225.05028.345.220ذمم مدينة ، �سايف

924.779.65631.447.632ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة 

1013.995.50822.320.866ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية 

1111.545.3838.234.895تكاليف اكتتاب موؤجلة 

1214.058.2769.083.262م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى 

31.569.2737.528.603مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

136.577.4154.550.408ممتلكات ومعدات ، �سايف

227.703.318212.859.004جمموع موجودات عمليات التاأمني 

موجودات امل�ساهمني

741.746.69441.437.777نقدية و�سبه النقدية 

223.701.5742.041.839مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة 

-141.923.078ا�ستثمار متاح للبيع

1510.196.40710.125.135وديعة نظامية

122.335.8231.110.202موجودات اأخرى 

59.903.57654.714.953جمموع موجودات امل�ساهمني

287.606.894267.573.957جمموع املوجودات

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي ) تتمة (

كما في 31 ديسمبر

20132012اإي�ساحات

ريال �سعوديريال �سعودي

مطلوبات عمليات التاأمني

6.761.56916.602.572ذمم معيدي التاأمني

9128.632.63497.438.134اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

165.561.0361.772.085عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

1050.530.77454.071.265مطالبات حتت الت�سوية 

1.517.1161.517.116توزيعات الفائ�س امل�ستحقة

1734.700.18941.457.832دائنون وم�ساريف م�ستحقة الدفع و مطلوبات اأخرى

227.703.318212.859.004جمموع مطلوبات عمليات التاأمني 

مطلوبات و حقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

212.031.5112.566.938الزكاة و�سريبة الدخل امل�ستحقة 

31.569.2737.528.603مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

17269.107132.353مطلوبات اأخرى 

33.869.89110.227.894جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

18100.000.000100.000.000راأ�س املال

)55.512.941()73.966.315(العجز املرتاكم 

26.033.68544.487.059جمموع حقوق امل�ساهمني

59.903.57654.714.953جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

287.606.894267.573.957جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20132012اإي�ساحات

ريال �سعوديريال �سعودي

219.469.184235.636.378اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)69.748.151()40.439.627(يخ�شم: اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)3.867.374()3.435.162(يخ�سم: م�ساريف فائ�س اخل�سائر 

9175.594.395162.020.853�شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

10.591.968)37.862.476(9التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

9137.731.919172.612.821�شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

)131.790.138()124.500.538(10اإجمايل املطالبات املدفوعة

1035.517.31453.447.353ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

)2.298.833()4.199.867(التغري يف املطالبات حتت الت�سوية ، �سايف

)80.641.618()93.183.091(10�سايف املطالبات املتكبدة

)25.063.146()15.636.265(11تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

)9.125.566(738.138ا�سرتداد ) م�ساريف ( اإدارة مطالبات ، �سايف 

167.236.60513.199.515عمولة اإعادة التاأمني

36.887.30670.982.006�سايف نتائج االإكتتاب

)49.926.735()55.199.774(19م�ساريف عمومية واإدارية

)6.774.063(131.491خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

517.643732.240دخل عمولة 

202.676.704157.709اإيرادات اأخرى

15.171.157)14.986.630() العجز ( الفائ�س من عمليات التاأمني 

)13.654.041(14.986.630ح�سة امل�ساهمني من العجز ) الفائ�س ( 

1.517.116-الفائ�س لل�سنة بعد ح�سة امل�ساهمني 

)1.517.116(-توزيعات الفائ�س الى حاملي الوثائق

--الفائ�س املرتاكم يف نهاية ال�سنة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2012 2013اإي�ساحات

ريال �سعوديريال �سعودي

الدخل 

13.654.041)14.986.630() العجز ( / الفائ�س املحول من نتائج عمليات التاأمني 

289.653137.660دخل عمولة 

)14.696.977(13.791.701

امل�ساريف

)294.473()3.177.793(19عمومية واإدارية

13.497.228)17.874.770(�سايف ) خ�سارة ( دخل ال�سنة 

1.35)1.79(23) خ�سارة ( / ربح ال�سهم االأ�سا�سي واملخف�س لل�سنة 

10.000.00010.000.000متو�سط عدد االأ�سهم ال�سادرة خلل ال�سنة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين الشاملة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

2012 2013اإي�ساح

ريال �سعوديريال �سعودي

13.497.228)17.874.770(�سايف ) خ�سارة ( دخل ال�سنة 

خ�سائر �ساملة اأخرى : 

)1.671.001()578.604(21الزكاة و�سريبة الدخل 

11.826.227)18.453.374(اإجمايل ) اخل�سارة ( الدخل ال�ساملة لل�سنة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 و 2013

االإجمايلالعجز املرتاكمراأ�س املال

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

32.660.832)67.339.168(100.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2012 

13.497.22813.497.228-�سايف الدخل لل�سنة 

)1.671.001()1.671.001(-الزكاة و�سريبة الدخل 

44.487.059)55.512.941(100.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012

44.487.059)55.512.941(100.000.000الر�سيد يف 1 يناير 2013 

)17.874.770()17.874.770(-�سايف اخل�سارة لل�سنة 

)578.604()578.604(-الزكاة و�سريبة الدخل

26.033.685)73.966.315(100.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20132012

ريال �سعودي ريال �سعودي

االأن�سطة الت�سغيلية 

1.517.116-الفائ�س املرتاكم يف نهاية ال�سنة 

التعديالت على:

1.813.5971.250.453ا�ستهالك

131.4916.774.063خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)107.836(1.146خ�سائر ) مكا�سب ( بيع ممتلكات و معدات

13.654.041)14.986.630() عجز ( فائ�س عمليات التاأمني املحولة للم�ساهمني

642.8731.518.206خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة

24.606.043)12.397.523() اخل�سارة ( الربح الت�سغيلي قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية :

)9.224.136()9.011.321(ذمم مدينة 

6.667.9765.386.192ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

8.325.3581.857.711ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

5.953.377)3.310.488(تكاليف اكتتاب موؤجلة

)463.735()4.975.014(م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى

)5.011.926()9.054.040(مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

)31.673.514()9.841.003(ذمم معيدي التاأمني

)15.978.160(31.194.500اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

)842.485(3.788.951عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

441.122)3.540.491(مطالبات حتت الت�سوية

4.793.852)7.321.066(دائنون وم�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

)612.282()79.450(مكافاأة نهاية اخلدمة املدفوعة 

)20.767.941()9.553.611(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة الت�سغيلية 

االأن�سطة اال�ستثمارية 

)3.129.454()3.849.632(�سراء ممتلكات ومعدات

7.882113.252املتح�سل من بيع ممتلكات و معدات

)3.016.202()3.841.750(�سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة اال�ستثمارية

)23.784.143()13.395.361(النق�س يف النقدية و�سبه النقدية 

101.348.118125.132.261النقدية و�سبه النقدية ، بداية ال�سنة 

87.952.757101.348.118النقدية و�سبه النقدية ، نهاية ال�سنة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

20132012

ريال �سعودي ريال �سعودي

االأن�سطة الت�سغيلية

13.497.228)17.874.770(�سايف ) خ�سارة ( دخل ال�سنة 

التعديالت على :

)13.654.041(14.986.630احل�سة من عجز ) فائ�س ( عمليات التاأمني

)156.813()2.888.140(اخل�سارة الت�سغيلية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية: 

)59.963()71.272(وديعة نظامية

)1.107.818()1.225.621(موجودات اأخرى 

136.75459.963مطلوبات اأخرى 

)3.641.155()3.582.813(مبالغ م�ستحقة من جهة ذات عالقة 

9.054.0405.011.926مبالغ م�ستحقة من عمليات التاأمني 

-)1.114.031(زكاة و �سريبة دخل مدفوعة 

308.917106.140�سايف النقد من االأن�سطة الت�سغيلية

308.917106.140الزيادة يف النقدية و�سبه النقدية 

41.437.77741.331.637النقدية و�سبه النقدية ، بداية ال�سنة 

41.746.69441.437.777النقدية و�سبه النقدية ، نهاية ال�سنة 

عمليات غري نقدية

-1.923.078حتويل ا�ستثمارات من خلل جهة ذات علقة ) اإي�ساح 22(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه القوائم املالية.
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الشركة األهلية للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

عــام   1

ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين ) »ال�سركة« ( – �سركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم 1010238441 بتاريخ 
7 رم�سان 1428هـ )املوافق 19 �سبتمرب 2007(. ان عنوان املكتب امل�سجل لل�سركة هو �س.ب 939 ، الريا�س 11312، اململكة العربية ال�سعودية. تتمثل اأهداف 
ال�سركة يف مزاولة اعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية. ي�سمل ن�ساطها الرئي�سي جميع فئات التاأمني العام. مت اإدارج ال�سركة 
يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ) تداول ( يف 24 رم�سان 1428هـ )املوافق 6 اأكتوبر 2007 (. بداأت ال�سركة اأعمال التاأمني يف 5 ربيع الآخر 1430هـ ) املوافق 1 اأبريل 

.) 2009

اتفاقية شراء الموجودات وتحويل محفظة التأمين   2

مت ترخي�س ال�سركة ملزاولة اأعمال التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية طبقًا للمر�سوم امللكي رقم م/60 بتاريخ 18 رم�سان 1427هـ ) املوافق 11 اأكتوبر 
2006 ( ، وقرار جمل�س الوزراء رقم 233 بتاريخ 16 رم�سان 1427هـ )املوافق 9 اأكتوبر 2006(.

تاأ�سي�س  اأ�سدرت وزارة التجارة وال�سناعة قرارًا بالإعالن عن  اإمتام عملية الكتتاب العام بتاريخ 19 ذي القعدة 1427هـ )املوافق 10 دي�سمرب 2006(،  وبعد 
ال�سركة يف 18 جمادي الثاين 1428هـ )املوافق 3 يوليو 2007(.

تعتزم ال�سركة اإبرام اتفاقية ل�سراء حمفظة التاأمني و�سايف املوجودات العائدة لعمليات �سركة التاأمني الأهلية للتاأمني التعاوين ) �س.م.ب.م ( يف اململكة العربية 
ال�سعودية. ووفقًا لذلك، مت تقدمي درا�سة مالية )التي تت�سمن تقومي للعمليات( طبقًا للتعليمات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من قبل مراجع 
ح�سابات م�ستقل الى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي خالل عام 2007. وقد �سدرت نتجية التقييم من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )املوؤ�س�سة( مبوجب 
خطابها ل�سركة التاأمني الأهلية للتاأمني التعاوين بتاريخ 28 رجب 1430هـ )املوافق 21 يوليو 2009( والذي ن�س على اأنه وفقًا ملعايري برنامج التقييم لن يكون هناك 

قيمة لل�سهرة ، واأن القيمة التي ميكن نقلها هي قيمة �سايف الأ�سول فقط.

قامت ال�سركة بعقد اجتماع اجلمعية العامة العادية بتاريخ 18 �سوال 1430هـ )املوافق 7 اأكتوبر 2009( حيث مت اإطالع امل�ساهمني على نتيجة التقييم املذكورة 
اأعاله ، كما متت املوافقة على حتويل حمفظة التاأمني و�سايف املوجودات العائدة لعمليات �سركة التاأمني الأهلية للتاأمني التعاوين )�س.م.ب.م( يف اململكة العربية 
ال�سعودية اإلى ال�سركة، على اأن يتم التفاق حول ماهية املوجودات واملطلوبات التي �سوف تنقل ب�سكل حمدد وتقدير قيمتها ح�سب معايري برنامج التقييم ال�سادر 
عن املوؤ�س�سة يف مايو 2007 ونقلها على هذا الأ�سا�س . وتعتزم ال�سركة نقل املوجودات واملطلوبات باأثر رجعي كما يف 1 يناير 2009 بعد اإنهاء الإجراءات النظامية. 

كما يف 31 دي�سمرب 2013، مل يتم الإنتهاء بعد من الإجراءات النظامية لتحويل املحفظة.

أسس االعداد   3

مت اإعداد القوائم املالية وفقًا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية.

أسس القياس

يتم اإعداد القوائم املالية وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية املعدلة لت�ستمل على قيا�س ال�ستثمارات املقتناة املدرجة قيمتها العادلة يف قائمة الدخل بالقيمة العادلة .

العملة الرئيسية وعملة العرض

مت عر�س القوائم املالية بالريال ال�سعودي والذي يعترب العملة الرئي�سية لل�سركة .
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المعايير الجديدة ، والتعديالت على المعايير والتفسيرات   2

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد هذه القوائم املالية تتما�سى مع تلك املتبعة يف اإعداد القوائم املالية لل�سركة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012، با�ستثناء 
تطبيق التعديالت على املعايري احلالية املذكورة اأدناه والتي مل يكن لها تاأثري مايل جوهري على القوائم املالية لل�سركة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم ) 1 ( – عر�س بنود الدخل ال�سامل الآخر. -
املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم ) 12 ( الأدوات املالية - : الإف�ساح عن امل�سالح يف �سركات اأخرى. -
املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم ) 13 ( قيا�س القيمة العادلة. -
معيار املحا�سبة الدويل رقم ) 19 ( – ) املعدلة يف 2011 ( - منافع املوظفني. -

املعيار الدويل اخلا�س بالتقارير املالية رقم ) 7 ( الأدوات املالية - : الإف�ساحات حول مقا�سة املوجودات املالية مقابل املطلوبات املالية.

التعديالت على الأ�س�س لإبداء الراأي على معايري املحا�سبة الدولية رقم )1، 16، 32، 34( - التطويرات ال�سنوية 2011. -
بالإ�سافة ملا ذكر اأعاله، فقد اختارت ال�سركة عدم الإتباع املبكر على معيار املحا�سبة الدويل رقم ) 32 ( - عر�س مقا�سة املوجودات املالية مقابل املطلوبات 
املالية ، والتي مت اإ�سدارها ، والتي لن تكون �سارية املفعول حتى 1 يناير 2014 ومعيار التقارير املالية الدولية 9 ) 2010 ( – الأدوات املالية والتي كانت �ستطبق 

ابتداًء من 1 يناير 2015 ولكن مت تاأجيل موعد تفعيله.

اإن اإدارة ال�سركة تقوم حاليًا بتقييم الثار املرتتبة على املعايري اأعاله والتعديالت وتوقيت اعتماد معيار التقارير املالية الدولية 9 .

ملخص بأهم السياسات المحاسبية   2

إعادة التأمين

تقوم ال�سركة، خالل دورة اأعمالها العادية، بعمليات واإ�سناد اإعادة التاأمني، حيث توؤمن هذه الرتتيبات تنوع اأكرب يف الأعمال وت�سمح لالإدارة بالتحكم يف اخل�سائر 
املحتملة الناجمة عن املخاطر الكربى وتوؤمن اإمكانية منو اإ�سايف. يتم جزء كبري من عمليات اإعادة التاأمني مبوجب اتفاقيات وعقود اإعادة تاأمني اختيارية واإعادة 
تاأمني فائ�ض اخل�شارة. متثل املوجودات اأو املطلوبات امل�شجلة يف قائمة املركز املايل لعمليات التاأمني اأق�شاط م�شتحقة اإلى معيدي التاأمني اأو دفعات م�شتحقة من 
معيدي التاأمني وح�سة ال�سركة يف اخل�سائر القابلة لال�سرتداد من معيدي التاأمني. تقدر املبالغ امل�ستحقة من معيدي التاأمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير 

التزامات املطالبات املتعلقة باملوؤّمنني .

التكاليف المؤجلة إلكتتاب وثائق التأمين

يتم تاأجيل التكاليف املبا�سرة وغري املبا�سرة املتكبدة خالل الفرتة املالية عند اإ�سدار اأو اإعادة جتديد عقود التاأمني بالقدر الذي تكون فيه هذه التكاليف قابلة 
لال�شرتداد من االق�شاط امل�شتقبلية . يتم اإثبات كافة تكاليف االكتتاب االأخرى كم�شروف عند تكبدها .

وبعد االإثبات االأويل لها، يتم اإطفاء هذه التكاليف بطريقة الن�شبة والتنا�شب على مدى فرتة االق�شاط امل�شتقبلية املتوقعة ما عدا ال�شحن البحري حيث يكون اجلزء 
املوؤجل التكلفة املتكبدة خالل الف�سل الأخري . يقيد الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات التاأمني.

يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر اأو الطريقة املتوقعة ل�ستنفاذ املنافع القت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها ذلك الأ�سل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء، 
ويتم اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية .

اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم، بتاريخ قائمة املركز املايل، اإجراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على حدوث اأي اإنخفا�س يف قيمة اأي فئة اأو جمموعة من املوجودات املالية. ويف 
حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س يف قائمتي نتائج عمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني . يحدد النخفا�س على النحو التايل:

1(  بالن�سبة للموجودات املثبتة بالقيمة العادلة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة.

2(  بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة مبعدل العائد 
ال�سائد حاليًا يف ال�سوق ملوجودات مالية م�سابهه.

3(  بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة املطفاأة، يح�سب الإنخفا�س قي القيمة على اأ�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية خم�سومة مبعدل الفائدة الفعلي الأ�سلي.
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تاريخ التداول

يتم اثبات او التوقف عن اإثبات كافة العمليات العتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول ) اأي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�سركة ب�سراء او بيع 
املوجودات ( . العمليات العتيادية املتعلقة ب�سراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب ان يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�س عليها 

النظمة او تلك املتعارف عليها يف ال�سوق .

االستثمارات المتاحة للبيع

يتم قيا�س ال�ستثمارات املتاحة للبيع ، بعد اقتنائها بالقيمة العادلة . ال�ستثمارات املتاحة للبيع هي ال�ستثمارات غري املقتناة حتى تاريخ ال�ستحقاق اأو لأغرا�س 
املتاجرة . بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع التي ل ميكن تغطية خماطر قيمتها العادلة ، تدرج الرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن التغريات يف قيمتها 
العادلة مبا�سرة �سمن قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة حلني التوقف عن اثباتها اأو اإنخفا�س قيمتها ، وعندئد يتم اإدراج الربح اأو اخل�سارة املرتاكمة املدرجة 
�سابقًا يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة �سمن الدخل / اخل�سارة لل�سنة . يتم اإظهار ال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي ل ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�سكل موثوق 

به ، بالتكلفة املطفاأة ناق�سًا خم�س�س النخفا�س يف القيمة ، اإن وجد .

الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا الإ�ستهالك املرتاكم . ويجري احت�ساب ال�ستهالكات على ا�سا�س العمر النتاجي املقدر لها وذلك با�ستعمال طريقة 
الق�سط الثابت . اإن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات هي كما يلي :

ال�ســنوات 

4حا�سب اآيل وبرامج

10معدات مكتبية واأثاث ومفرو�سات

4�سيارات

5حت�سينات على املباين امل�ستاأجرة

المخصصات

يتم اإثبات املخ�س�سات عند وجود اإلتزام )قانوين اأو متوقع( على ال�سركة ب�سبب اأحداث �سابقة واأن تكاليف �سداد الإلتزام �ستكون حمتملة وميكن قيا�سها بطريقة 
موثوق بها.

العمالت األجنبية

حتول املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة وقت اإجراء املعامالت . ويعاد حتويل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات 
املالية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية باأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل . تدرج كافة فروقات التحويل �سمن قائمة نتائج عمليات التاأمني اأو قائمة 

عمليات امل�ساهمني.

اختبار كفاية المطلوبات

يتم اإجراء اختبارات بتاريخ كل قائمة مركز مايل للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التاأمني، بعد خ�سم تكاليف الكتتاب املوؤجلة ذات العالقة. ولإجراء هذه 
الختبارات، تقوم الإدارة با�ستخدام اأف�سل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها، وم�ساريف اإدارة ومعاجلة املطالبات. يحمل اأي نق�س 
يف القيمة الدفرتية مبا�سرًة على قائمة نتائج عمليات التاأمني وذلك ب�سطب تكاليف الكتتاب املوؤجلة ذات العالقة اأوًل وبعد ذلك يتم تكوين خم�س�س للخ�سائر 

الناجمة عن اختبارات كفاية املطلوبات )خم�س�س اخل�سائر �سارية املفعول( .
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ويف احلالت التي يتطلب فيها اختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام اأف�سل الفرتا�سات اجلديدة، يتم ا�ستخدام هذه الفرتا�سات )بدون اأي هام�س لقاء اأي تغري 
عك�سي( لقيا�س هذه املطلوبات لحقاً .

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يجنب خم�س�س ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني طبقًا لنظام العمل والعمال ال�سعودي . تدفع امل�ستحقات على اأ�سا�س الراتب النهائي للموظفني ومدة اخلدمة 
�سريطة اإمتام حد اأدنى من اخلدمة. ت�ستحق التكلفة املتوقعة لقاء هذه املزايا على مدى فرتة عمل املوظف.

عقود التأمين

تعرف عقود التاأمني باأنها تلك العقود التي ت�ستمل على خماطر تاأمني عند ن�ساأة العقد اأو تلك التي يكون فيها ، عند ن�ساأة العقود ، �سيناريو ي�ستمل يف جوهره 
التجاري على خماطر تاأمني . تعتمد اأهمية خماطر التاأمني على كل من احتمال وقوع حادث للجهة املوؤمنة وحجم الأثر املحتمل املتعلق به .

الذمم المدينة

يتم اإثبات اق�شاط التاأمني امل�شتحقة عند ا�شتحقاقها، ويتم قيا�شها، عند االإثبات االأويل لها، بالقيمة العادلة للمبلغ امل�شتلم اأو امل�شتحق القب�ض. يتم مراجعة القيمة 
الدفرتية الق�شاط التاأمني امل�شتحقة للتاأكد من وجود اإنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري االأحداث اأو التغريات يف الظروف اإلى عدم اإمكانية ا�شرتداد قيمتها 
الدفرتية، ويتم اثبات خ�شارة االإنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني . يتم التوقف عن اإثبات اق�شاط التاأمني امل�شتحقة عند اإنتفاء اأ�شباب اإثبات املوجودات 

املالية .

تحقيق اإليرادات

ترحل االق�شاط اإلى الدخل ب�شكل ن�شبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�شها ما عدا ما يخ�ض التاأمني البحري فانه يتم احت�شابها على ا�شا�ض اق�شاط 
اآخر ثالثة اأ�شهر. متثل االق�شاط غري املكت�شبة احل�شة يف اال�شرتاكات املكتتبة املتعلقة بالفرتة ال�شارية املفعول من التغطية التاأمينية. يدرج التغري يف خم�ش�شات 
االق�شاط غري املكت�شبة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني على مدى فرتة املخاطر. االق�شاط املحتجزة ودخل العمولة بالفرتة احلالية واملتعلقة باالأخطار غري املتوقعة 

املتعلقة مبا بعد الفرتة املالية، يتم ت�سجيلها بناء على عدد اليام الفعلي.

تتحقق اإيرادات العمولت على اأ�سا�س العائد الفعلي بعد الأخذ بعني العتبار اأ�سل املبلغ القائم ومعدل العمولة.

المطالبات تحت التسوية

ت�ستمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل ، وكذلك تكاليف معاجلة املطالبات، مطروحًا 
املبّلغ عنها وغري  املطالبات  لقاء  يتم جتنيب خم�س�سات   . ل  اأم  املوؤمنني  قبل  التبليغ عنها من  �سواء مت  الأخرى،  وال�سرتدادات  للخردة  املتوقعة  القيمة  منها 
املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على اأ�سا�س تقدير كل حاله على حده . كما يجنب خم�س�س ، وفقًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�سركة ال�سابقة ، لقاء تكلفة 
�سداد املطالبات املتكبدة غري املبّلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل ، مبا يف ذلك تكاليف معاجلة املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة وال�سرتدادات الأخرى كما 

يف تاريخ قائمة املركز املايل .

يدرج الفرق بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني لتلك الفرتة.

يتم اظهار املطالبات حتت الت�سوية على اأ�سا�س اإجمايل، ويتم اإظهار اجلزء املتعلق مبعيدي التاأمني ب�سورة م�ستقلة .

القيمة العادلة

بالن�سبة لال�ستثمارات املتداولة يف الأ�سواق النظامية ، حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق. حتدد القيمة العادلة للبنود املرتبطة بفائدة 
على اأ�شا�ض التدفقات النقدية املخ�شومة با�شتخدام معدالت الفائدة للبنود والتي لديها نف�ض ال�شروط وخ�شائ�ض املخاطر. بالن�شبة لال�شتثمارات غري املتداولة، 

حتدد القيمة العادلة على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية ل�ستثمار م�سابه اأو على اأ�سا�س التدفقات النقدية املخ�سومة املتوقعة.
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التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن اإثبات الأدوات املالية وذلك عند عدم �سيطرة ال�سركة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأداه املالية ويكون ذلك عند بيع الأداه املالية اأو 
اإنتقال كافة التدفقات النقدية املتعلقة بالأداه املالية اإلى جهة اأخرى م�ستقلة.

المقاصة

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج ال�سايف يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�سركة النية لت�سوية املوجودات 
مع املطلوبات على اأ�سا�س ال�سايف، اأو حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل يتم مقا�سة الإيرادات وامل�ساريف يف قائمتي نتائج عمليات التاأمني 

وعمليات امل�ساهمني اإل اإذا كان ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا به من قبل املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها.

اإليجارات التشغيلية

يتم ت�سجيل دفعات الإيجار الت�سغيلية كم�سروف يف قائمة نتائج عمليات التامني بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

المعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء اأ�سا�سي من ال�سركة يقوم ببيع / بتقدمي منتجات اأو خدمات معنية ، وتختلف اأرباحه وخ�سائره عن اأرباح وخ�سائر القطاعات الأخرى. ولأغرا�س 
اإدارية، تتكون ال�سركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها، ولديها القطاعات التالية:

تاأمينات  � اأخطار املقاولني، واأخطار الرتكيب والإن�ساءات والأجهزة الكهربائية والإلكرتونية، وتلف الآلت، واأي  التاأمني على  تاأمني هند�سي: وي�سمل 
اأخرى تقع �سمن هذا القطاع.

تاأمني ال�سيارات: وي�سمل التاأمني على اخل�سائر وامل�سئوليات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل. �
تاأمني �سحي: وي�سمل التاأمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية. �
اأخطاء املهنة : ت�سمل تاأمني م�سوؤوليات اأخطاء املهنة الطبية . �
فروع التاأمني الأخرى: وي�سمل فروع التاأمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �سابقًا. �
عمليات امل�ساهمني: وهي قطاع غري ت�سغيلي. �

يتم تقومي اأداء القطاع على اأ�سا�س الربح اأو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها، يف بع�س النواحي، ب�سورة خمتلفة عن الربح اأو اخل�سارة يف القوائم املالية .

الزكاة وضريبة الدخل

يجنب خم�س�س للزكاة و�سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة ال�سريبية والزكوية ال�سعودية. حتمل الزكاة على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني ال�سعوديني، بينما يتم 
حتميل �سريبة الدخل على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني الأجانب.

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   2

يتطلب اإعداد القوائم املالية لل�سركة من الإدارة اإجراء التقديرات والفرتا�سات التي قد توؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�ساريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة 
والإف�ساح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ اإعداد القوائم املالية. اأن عدم التاأكد من هذه التقديرات ميكن اأن يوؤدي اإلى اإجراء تعديل جوهري يف امل�ستقبل على 

القيمة الدفرتية للموجودات اأو املطلوبات.

فيما يلي الفرتا�سات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�سادر الأ�سا�سية امل�ستقبلية والأخرى لعدم التاأكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن اأن توؤدي اإلى 
اإجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة
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االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعترب تقدير اللتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني من اأهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�سركة . هناك العديد من 
م�سادر عدم التاأكد التي يجب اأخذها بعني العتبار عند تقدير اللتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. يعترب خم�س�س املطالبات 
املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ساأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز 
املايل . اأن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف اإتباع نف�س طرق �سداد 

املطالبات ال�سابقة عند التنبوؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.

تقدر املطالبات التي تتطلب قرارًا من املحكمة اأو عن طريق التحكيم على اأ�سا�س كل حالة على حده. تقوم �سركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات 
املتعلقة باملمتلكات. تقوم الإدارة مبراجعة املخ�س�سات املتعلقة باملطالبات املتكبدة، واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها، على اأ�سا�س ربع �سنوي .

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�سركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها، وكذلك الذمم املدينة املدرجة �سمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�سائ�س ائتمان 
مماثلة وذلك للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمتها. ان الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�سورة فردية للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمتها والتي يتم ب�ساأنها اإثبات 
اأو ي�ستمر يف اإثبات خ�سارة الإنخفا�س ل يتم اإدراجها عند مراجعتها ب�سورة جماعية للتاأكد من وجود اإنخفا�س يف قيمتها. تتطلب مراجعة الإنخفا�س يف القيمة 
هذه اإجراء الأحكام والتقديرات. ولإجراء ذلك، تقوم ال�سركة بتقومي خ�سائ�س الئتمان التي تاأخذ بعني العتبار حالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب موؤ�سرًا على 

القدرة على �شداد كافة املبالغ امل�شتحقة طبقًا لل�شروط التعاقدية.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية اإجراء مراجعة للتاأكد من وقوع اإنخفا�س يف القيمة ، مرة واحدة اأو اأكرث، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا الإنخفا�س. ويف 
احلالت التي تقل فيها املبالغ القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية، يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قائمة نتائج عمليات التاأمني. كما توؤخذ تكاليف الكتتاب 

املوؤجلة بعني العتبار عند اإجراء اختبار كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها اإعداد القوائم املالية .

وحال ت�سنيف العقد كـ » عقد تاأمني » فاإنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو انخف�ست خماطر التاأمني ب�سكل كبري خالل الفرتة.

2  النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية و�سبه النقدية من الآتي:

 2013 2012

امل�ساهمنيعمليات التاأمنيامل�ساهمنيعمليات التاأمني

ريال �سعوديريال �سعودي

 341.027 2.348.118  341.028 6.952.757نقد واأر�سدة لدى البنوك

 41.096.750  99.000.000  41.405.666 81.000.000ودائع اإ�سالمية ق�سرية الأجل 

87.952.757 41.746.694  101.348.118  41.437.777 

اأ�سهر من تاريخ اقتنائها الأ�سلي ، ويتحقق عنها  اأقل من ثالثة  اإيداعها لدى بنك حملي وت�ستحق خالل فرتة  متثل الودائع الإ�سالمية ق�سرية الأجل ودائع مت 
متو�سط عمولة مبعدل 0.82% �سنويًا ) 31 دي�سمرب 2012 : %0.20 (.

اإن الودائع الإ�سالمية ق�سرية الأجل والأر�سدة لدى البنوك مودعة لدى اأطراف اأخرى ذات ت�سنيف ائتماين جيد.

القيمة الدفرتية الظاهرة اأعاله تقارب ب�سكل معقول القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.
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الذمم المدينة ، صافي   2

 2013 2012

ريال �سعوديريال �سعودي 

43.860.88143.516.367اأق�شاط واأر�شدة تاأمني مدينة

8.298.4931.220.296اأر�سدة معيدي تاأمني مدينة

)16.391.443()14.934.324(ناق�سًا : خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

 37.225.05028.345.220

تن�ض �شروط العمل اخلا�شة بال�شركة باأن يتم �شداد االأق�شاط خالل 90 يومًا.

فيما يلي بيانًا باأعمار الذمم / اأر�سدة معيدي التاأمني املدينة كما يف 31 دي�سمرب:

غري متاأخرة ال�سداد املجموع
وغري

منخف�سة القيمة

متاأخرة ال�سداد وغري منخف�سة القيمة

من 31 يوم
اإلى 60 يوم 

متاأخرة ال�سداد اأكرث من 90 يوممن 61 اإلى 90 يوم 
ومنخف�سة القيمة 

 ريال �سعودي 

201352.159.374 11.221.894 5.910.320 3.939.605 -31.087.555 

201244.736.663 3.326.905 3.004.475 2.795.601 -35.609.682 

التغير في األقساط غير المكتسبة   2

 2013 2012

ريال �سعوديريال �سعودي 

65.990.50276.582.470يف بداية ال�سنة 

175.594.395162.020.853�شايف االأق�شاط املكتتبة

)172.612.821()137.731.919(�شايف االأق�شاط املكت�شبة 

103.852.97865.990.502يف نهاية ال�سنة 

24.779.65631.447.632ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غرياملكت�شبة

128.632.63497.438.134
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10  المطالبات تحت التسوية

20132012

االجمايل
ح�سة معيدي 

االجمايلال�سايفالتاأمني
ح�سة معيدي 

ال�سايفالتاأمني

ريال �سعودي ريال �سعودي 

حركة املطالبات حتت الت�سوية 

15.523.759)13.858.577(17.475.32529.382.336)9.120.866(26.596.191مطالبات حتت الت�سوية يف بداية ال�سنة 

13.927.807)10.320.000(14.275.07424.247.807)13.200.000(27.475.074املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

29.451.566)24.178.577(31.750.39953.630.143)22.320.866(54.071.265املجموع يف بداية ال�سنة 

)78.342.785(53.447.353)131.790.138()88.983.224(35.517.314)124.500.538(مطالبات مدفوعة

80.641.618)51.589.642(93.768.091132.231.260)27.191.956(120.960.047مطالبات متكبدة 

31.750.399)22.320.866(36.535.26654.071.265)13.995.508(50.530.774املجموع يف نهاية ال�سنة 

تفا�سيل املطالبات حتت الت�سوية 

17.475.325)9.120.866(16.333.26626.596.191)7.449.508(23.782.774مطالبات حتت الت�سوية

14.275.074)13.200.000(20.202.00027.475.074)6.546.000(26.748.000املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

31.750.399)22.320.866(36.535.26654.071.265)13.995.508(50.530.774املجموع يف نهاية ال�سنة 

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة   11

 2013 2012  

ريال �سعوديريال �سعودي 

8.234.89514.188.272كما يف 1 يناير

18.946.75319.109.769التكلفة املتكبدة خالل ال�سنة

)25.063.146()15.636.265(التكلفة املحملة لل�سنة

11.545.3838.234.895كما يف 31 دي�سمرب
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مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى   12

20132012

امل�ساهمنيعمليات التاأمنيامل�ساهمنيعمليات التاأمني

ريال �سعوديريال �سعودي

 1.076.298 2.877.098 2.265.697 4.640.288دفعات مقدمة اإلى و�سطاء وموردي خدمات

- 3.036.188- 2.136.132اإدارة مطالبات موؤجلة 

- 1.272.633- 1.387.738اإيجارات مدفوعة مقدماأ

- 1.201.086- 3.089.576موظفني

- 28.533- 50.000اإ�سرتاكات مدفوعة مقدمًا

 33.904 667.724 70.126 2.754.542ذمم مدينة اأخرى

14.058.276 2.335.823 9.083.262 1.110.202 
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ممتلكات ومعدات ، صافي   13

معدات 
مكتبية واأثاث 

ومفرو�سات

حا�سب
اآيل وبرامج

حت�سينات على �سيارات
مباين م�ستاأجرة

م�ساريع حتت 
التنفيذ

جمموع

 ريال �سعودي 

التكلفة

7.062.767--1.605.2874.916.745540.735كما يف 1 يناير 2012

3.129.454-1.581.497463.481148.049936.427ال�سافات خالل ال�سنة 

)222.465(--)220.465(-)2.000(ال�ستبعادات خالل ال�سنة

9.969.756-3.184.7845.380.226468.319936.427كما يف 31 دي�سمرب 2012 

649.2761.641.0003.849.632-1.067.590491.766ال�سافات خالل ال�سنة

)28.434(---)19.200()9.234(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 

4.243.1405.852.792468.3191.585.7031.641.00013.790.954كما يف 31 دي�سمرب 2013 

اال�ستهلك املرتاكم

4.385.944--374.1713.501.000510.773كما يف 1 يناير 2012 

1.250.453-313.138877.67628.54931.090املحمل لل�سنة 

)217.049(--)215.915(-)1.134(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 

5.419.348-686.1754.378.676323.40731.090كما يف 31 دي�سمرب 2012 

1.813.597-795.636592.09337.012388.856املحمل لل�سنة

)19.406(---)14.191()5.215(ال�ستبعادات خالل ال�سنة 

7.213.539-1.476.5964.956.578360.419419.946كما يف 31 دي�سمرب 2013 

�سايف القيمة الدفرتية 

2.766.544896.214107.9001.165.7571.641.0006.577.415كما يف 31 دي�سمرب 2013 

4.550.408-2.498.6091.001.550144.912905.337كما يف 31 دي�سمرب 2012 

استثمار متاح للبيع   12

ميثل ال�ستثمار املتاح للبيع ما قيمته 1.923.078 ريال �سعودي واملتعلق يف ح�سة ال�سركة يف راأ�س مال �سركة جنم خلدمات التاأمني («جنم«) والتي متثل %3.85 
من راأ�س مال �سركة جنم. حيث اأن القيمة العادلة لي�ست متوفرة، مت ت�سجيل هذا ال�ستثمار ب�سعر التكلفة. ترى الإدارة اأن القيمة ال�سوقية العادلة لال�ستثمار ل 

تختلف ب�سكل جوهري عن قيمته الدفرتية.
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الوديعة النظامية   12

متثل الوديعة النظامية 10% من راأ�س املال املدفوع وفقا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي. ول ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة املـوؤ�س�سة .

خالل عام 2009، وافقت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على اإ�ستثمار الوديعة النظامية البالغة 10.000.000 ريال �سعودي يف �سندوق اإ�ستثمار حملي . بلغت 
القيمة العادلة لالإ�ستثمار 10.196.407ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013 ) 31 دي�سمرب 2012 : 10.125.135ريال �سعودي (.

عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة   12

 2013 2012

ريال �سعوديريال �سعودي 

1.772.0852.614.570يف 1 يناير

11.025.55612.357.030عمولت م�ستلمة خالل ال�سنة 

)13.199.515()7.236.605(عمولت مكت�سبة خالل ال�سنة

5.561.0361.772.085يف 31 دي�سمرب

دائنون ومصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى   12

20132012

امل�ساهمنيعمليات التاأمنيامل�ساهمنيعمليات التاأمني

ريال �سعوديريال �سعودي

-9.317.203-5.053.350ذمم دائنة – و�سطاء

-4.409.694-7.502.017دفعات مقدمة من العمالء

-10.404.230-11.863.901اقتطاعات �سريبية م�ستحقة

-8.298.561-4.245.025ذمم دائنة – موردين

-3.162.192-3.884.515مكافاأة نهاية اخلدمة 

-1.572.307-616.249جمل�س ال�سمان ال�سحي 

-4.030.550-1.234.126م�ساريف م�ستحقة

301.006269.107263.095132.353اأخرى

34.700.189269.10741.457.832132.353
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رأس المال   12

بلغ راأ�س املال وامل�سرح به واملدفوع 100 مليون ريال �سعودي، مق�سم اإلى 10 مليون �سهم، قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي. وقد قام امل�ساهمون املوؤ�س�سون بالكتتاب 
يف ودفع قيمة 6 مليون �سهم، بقيمة اإ�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم، ومتثل 60% من اأ�سهم ال�سركة. اأما الأ�سهم املتبقية البالغة 4 مليون �سهم بقيمة ا�سمية 

قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم، فقد مت الكتتاب بها من قبل اجلمهور.

وافق كل من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 18 حمرم 1433هــ ) املوافق 13 دي�سمرب 2011 ( وهيئة ال�سوق املالية بتاريخ 5 ربيع الثاين 1435 ) املوافق 5 
فرباير 2014 ( على زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ 220 مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية، ومت رفع تو�سية للجمعية العامة غري العادية للبت 
يف زيادة راأ�س املال وحتديد �سعر الطرح وعدد الأ�سهم، و�سوف تقت�سر الزيادة على مالك الأ�سهم املقيدين يف نهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية 

والتي مل يتم حتديد موعدها حتى تاريخ قائمة املركز املايل.

مصاريف عمومية و ادارية   12

20132012

امل�ساهمنيعمليات التاأمنيامل�ساهمنيعمليات التاأمني

ريال �سعوديريال �سعودي

-31.183.212-36.315.906رواتب وم�ساريف موظفني

294.473-3.177.793-م�ساريف اإجتماعات جمل�س الإدارة واللجان التنفيذية

-2.168.179-1.835.414اأتعاب مهنية ور�سوم ترخي�س

-798.041-1.870.602دعاية واإعالن

-1.256.492-1.813.597ا�ستهالك

-1.518.206-642.873مكافاأة نهاية اخلدمة

-3.056.257-2.740.030اإيجارات

-695.678-823.242رحالت وتنقالت عمل

-2.587.524-2.783.227منافع عامة و�سيانة

-655.352-603.972قرطا�سية ومطبوعات

-3.018.666-2.108.180م�ساريف متابعة واإ�سراف

-1.217.355-1.458.396تاأمينات اإجتماعية

-1.771.773-2.204.335اأخرى

55.199.7743.177.79349.926.735294.473
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إيرادات أخرى ، صافي   20

 20132012

ريال �سعوديريال �سعودي

2.677.85049.873اإيرادات متنوعة 

107.836)1.146() خ�سائر ( اأرباح من بيع ممتلكات ومعدات ، �سايف 

2.676.704157.709

الزكاة وضريبة الدخل   21

أ ( المحملة للسنة

تتكون الزكاة و �سريبة الدخل املحملة لل�سنة احلالية من املخ�س�س لل�سنة احلالية والبالغ 578.604 ريال �سعودي ) 2012 : 1.671.001 ريال �سعودي (.

كانت احلركة يف خم�س�س الزكاة و�سريبة الدخل على النحو التايل :

 20132012

ريال �سعوديريال �سعودي

2.566.938895.937ر�سيد اول ال�سنة 

578.6041.671.001املخ�س�س لل�سنة 

-)1.114.031(املدفوع خالل ال�سنة 

2.031.5112.566.938الر�سيد يف نهاية ال�سنة 
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ب ( مخصص الزكاة

مت احت�ساب خم�س�س الزكاة بناءًا على ما يلي :

 20132012

ريال �سعوديريال �سعودي

36.479.38826.781.882حقوق امل�ساهمني

15.965.3789.742.201خم�س�سات

)3.731.335()5.393.480(القيمة الدفرتية للموجودات طويلة الأجل 

)8.200.000()8.200.000(وديعة نظامية

-)1.576.923(ا�ستثمار متاح للبيع

18.233.058)14.130.156() اخل�سارة ( / الربح املعدل

23.144.20742.825.806الوعاء الزكوي

مت تعديل بع�س هذه املبالغ للو�سول اإلى وعاء الزكاة.كانت احلركة يف خم�س�س الزكاة على النحو التايل :

 20132012

ريال �سعوديريال �سعودي

1.966.581895.937ر�سيد اول ال�سنة 

578.6041.070.644املخ�س�س لل�سنة 

-)513.674(املدفوع خالل ال�سنة 

2.031.5111.966.581الر�سيد يف نهاية ال�سنة 
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ج ( ضريبة الدخل

كانت احلركة يف خم�س�س �سريبة الدخل على النحو التايل :

 20132012

ريال �سعوديريال �سعودي

-600.357ر�سيد اول ال�سنة 

600.357-املخ�س�س لل�سنة 

-)600.357(املدفوع خالل ال�سنة

600.357-الر�سيد يف نهاية ال�سنة 

مت احت�ساب خم�س�س �سريبة الدخل بناءًا على 20 % من ح�سة امل�ساهمني غري ال�سعوديني )18%( من �سايف دخل ال�سنة املعدل بواقع 25% بعد احت�ساب اخل�سائر 
املرتاكمة .

د ( الربوط الزكوية والضريبية

مت تقدمي الإقرار الزكوي وال�سريبي لل�سنوات من 2009 ولغاية 2012 اإلى م�شلحة الزكاة والدخل ومل يتم ا�شتالم الربوط الزكوية النهائية عن ال�شنوات ال�شابقة 
وقد مت احل�سول على �سهادة مقيدة عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 ، هذا ول تزال القرارات قيد الدرا�سة من قبل امل�سلحة.

22   لمعامالت مع جهات ذات عالقة وأرصدتها

فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة املنتهية يف :

31 دي�سمرب 2012 31 دي�سمرب 2013

ريال �سعوديريال �سعوديطبيعة املعاملةاجلهة ذات العلقة

�سركة التاأمني الأهلية للتاأمني التعاوين 
)�س.م.ب.م( - م�ساهم 

م�ساريف مدفوعة بالنيابة عن �سركة التاأمني   -
الأهلية للتاأمني التعاوين 

)4.237.676()5.478.931(

م�ساريف مدفوعة من قبل ال�سركة بالنيابة عن   -
�سركة التاأمني الأهلية، )�س.م.ب.م( 

7.820.4899.132.086

ا�ستثمارات حمولة ) اإي�ساح 14 (  -)1.923.078(-

اأق�شاط تاأمنياأع�ساء جمل�س الدارة وال�سركات التي ميثلونها   -1.137.0251.190.327

مطالبات متكبدة  -)43.087()162.766(
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اإن الر�سيد امل�ستحق من جهة ذات عالقة على النحوالتايل :

31 دي�سمرب 312012 دي�سمرب 2013 

ريال �سعوديريال �سعودي

 2.041.839 3.701.574�سركة التاأمني الأهلية، )�س.م.ب.م( - م�ساهم 

تت�سمن موجودات و مطلوبات عمليات التاأمني الأر�سدة التالية واخلا�سة باأع�ساء جمل�س الدارة و ال�سركات التي ميثلونها :

31 دي�سمرب 312012 دي�سمرب 2013

ريال �سعوديريال �سعودي

150.713212.263ذمم مدينة

)331.113()423.447(دائنون وم�ساريف م�ستحقة الدفع و مطلوبات اأخرى

تعوي�سات كبار موظفي الإدارة

فيما يلي بيانًا بتعوي�سات املديرين وغريهم من اأع�ساء الإدارة الرئي�سني خالل ال�سنة املنتهية يف :

31 دي�سمرب 2013
) غري مراجعة (

31 دي�سمرب 2012
) مراجعة (

ريال �سعوديريال �سعودي

5.681.6285.063.734مزايا ق�سرية الأجل

353.988311.790خم�س�س مكافاأة نهاية اخلدمة 

23  ) خسارة ( ربح السهم االساسي والمخفض للسنة

مت احت�ساب )خ�سارة ( ربحية ال�سهم بق�سمة �سايف ) اخل�سارة ( الربح لل�سنة على متو�سط عدد الأ�سهم ال�سادرة خالل ال�سنة.

22  القيم العادلة لألدوات المالية

اإن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما اأو �شداد مطلوبات ما بني اأطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة. تتكون املوجودات 
املالية اخلا�سة بال�سركة من النقدية و�سبه النقدية، والذمم املدينة، ال�ستثمارات والإيرادات امل�ستحقة، بينما تتكون املطلوبات املالية من الدائنني وامل�ساريف 

امل�ستحقة الدفع.

اإن القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ل تختلف كثريًا عن قيمتها الدفرتية بتاريخ قائمة املركز املايل.
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تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ت�ستخدم ال�سركة الت�سل�سل الهرمي التايل عند احت�ساب وعر�س القيمة العادلة لالأدوات املالية:

امل�ستوى الأول: الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة لنف�س الأداة املالية )بدون تعديل اأو دعم(.

امل�ستوى الثاين: الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات واملطلوبات املالية امل�سابهة اأو طرق ت�سعري اأخرى والتي تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية 
مبنية على معلومات ملحوظة من ال�سوق.

امل�ستوى الثالث: طرق الت�سعري التي ل تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات ملحوظة من ال�سوق.

خالل ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013، مل يكن هناك حتويالت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة، ومل يتم اأية حتويالت 
اإلى اأو من امل�ستوى الثالث من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.

يو�سح اجلدول التايل حتلياًل لالأدوات املالية امل�سجلة بقيمتها العادلة كما يف 31 دي�سمرب 2013 ح�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:

االإجمايلامل�ستوى الثالثامل�ستوى الثاينامل�ستوى االأولموجودات مالية:

1.923.0781.923.078--ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.923.0781.923.078--الإجمايل
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22  المعلومات القطاعية

متا�سيًا مع طريقة اإعداد التقارير الداخلية بال�سركة، اعتمدت الإدارة القطاعات الت�سغيلية لن�ساطات ال�سركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني ادناه.

ل يتم ت�سنيف امل�ساريف العمومية والإدارية لعمليات التاأمني �سمن القطاعات املختلفة.

من  امل�ستحقة  واملبالغ  �سايف  واملعدات،  واملمتلكات   ، الخرى  واملوجودات  مقدما  املدفوعة  وامل�ساريف  املدينة،  الذمم  النقدية،  و�سبه  النقدية  ت�سنيف  يتم  ل 
امل�ساهمني �سمن القطاعات املختلفة.

ل يتم ت�سنيف ذمم معيدي التاأمني، عمولت اإعادة تاأمني غري املكت�سبة، امل�ساريف امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الخرى ومكافاأة نهاية اخلدمة والزكاة واملبالغ 
امل�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة �سمن القطاعات املختلفة.

املجموعاأخرىاأخطاء املهنة�سحيال�سياراتالهند�سة

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 

عمليات التاأمني

12.301.04786.193.284105.415.72510.819.3404.739.788219.469.184اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة 

)40.439.627()2.815.254(-)26.802.530(-)10.821.843(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)3.435.162()246.755()441.942(-)2.173.435()573.030(م�ساريف فائ�س اخل�سائر 

906.17484.019.84978.613.19510.377.3981.677.779175.594.395�شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)37.862.476(16.971)316.776(17.483.041)54.229.904()815.808(التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة 

90.36629.789.94596.096.23610.060.6221.694.750137.731.919�شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

4.650.30038.187693.3477.236.605-1.854.771عمولة اإعادة التاأمني

)93.183.091()133.154()2.762.587()47.409.604()42.749.535()128،211(�سايف املطالبات املتكبدة

)15.636.265()644.814()1.291.494()8.428.058()4.321.287()950.612(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

738.138)24.986()158.653(1.323.138)318.871()82.490(م�ساريف اإدارة مطالبات ، �سايف

46.232.0125.886.0751.585.14336.887.306)17.599.748(783.824�سايف نتائج االإكتتاب 

517.643دخل عمولة

2.676.704اإيرادات اأخرى

131.491م�ساريف ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)55.199.774(م�ساريف عمومية واإدارية

)14.986.630(العجز من عمليات التاأمني
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املجموعاأخرىاأخطاء املهنة�سحيال�سياراتالهند�سة

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 

عمليات التاأمني

9.595.15821.116.631194.161.3337.326.5993.436.657235.636.378اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة 

)69.748.151()2.280.449(-)58.536.257(-)8.931.445(اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)3.867.374()154.989()367.500(-)2.912.154()432.731(م�ساريف فائ�س اخل�سائر

230.98218.204.477135.625.0766.959.0991.001.219162.020.853�شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

30.6179.195.298350.550618.152397.35110.591.968التغري يف اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة 

261.59927.399.775135.975.6267.577.2511.398.570172.612.821�شايف اأق�شاط التاأمني املكت�شبة

10.371.161145.603442.27213.199.515-2.240.479عمولة اإعادة التاأمني 

)80.641.618(49.348)3.122.851()55.455.151()22.146.281(33.317�سايف املطالبات املتكبدة

)25.063.146()333.774()1.009.692()17.977.410()4.261.816()1.480.454(تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني

)9.125.566(--)9.125.566(--م�ساريف اإدارة مطالبات ، �سايف 

1.054.941991.67863.788.6603.590.3111.556.41670.982.006�سايف نتائج االكتتاب 

732.240دخل عمولة 

157.709اإيرادات اأخرى

)6.774.063(م�ساريف ديون م�سكوك يف حت�سيلها

)49.926.735(م�ساريف عمومية واإدارية

15.171.157الفائ�س من عمليات التاأمني
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كما يف 31 دي�سمرب 2013

املجموعاأخرىاأخطاء املهنة�سحيال�سياراتالهند�سة

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

موجودات عمليات التاأمني

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

10.669.338513.252.6914.153853.46924.779.656

ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت 
الت�سوية 

3.999.485926.3498.012.704216.333840.63713.995.508

1.675.3034.699.5954.034.193922.146214.14611.545.383تكاليف اكتتاب موؤجلة 

177.382.771موجودات غري م�سنفة

227.703.318

مطلوبات عمليات التاأمني

11.930.61662.586.73245.442.5856.891.5241.781.177128.632.634اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

4.207.02816.262.44120.706.2348.091.3081.263.76350.530.774مطالبات حتت الت�سوية

48.539.910مطلوبات غري م�سنفة

227.703.318

كما يف 31 دي�سمرب 2012

املجموعاأخرىاأخطاء املهنة�سحيال�سياراتالهند�سة

ريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعوديريال �سعودي

موجودات عمليات التاأمني

7.283.4552323.049.771194.633919.75031.447.632ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة

ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت 
الت�سوية 

1.849.4621.328.39918.512.405494.333136.26722.320.866

988.122847.2005.292.230874.496232.8478.234.895تكاليف اكتتاب موؤجلة 

150.855.611موجودات غري م�سنفة

212.859.004

مطلوبات عمليات التاأمني

7.728.9248.356.84672.722.7066.765.2291.864.42997.438.134اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

1.903.7598.947.00436.793.5315.988.818438.15354.071.265مطالبات حتت الت�سوية

61.349.605مطلوبات غري م�سنفة

212.859.004
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22  مطلوبات محتملة

كما يف 31 دي�سمرب 2013، بلغت املطلوبات املحتملة على ال�سركة واملتمثلة يف خطابات �سمان مبلغ 925.000 ريال �سعودي )31 دي�سمرب 2012 : 600.000 ريال 
�سعودي(.

22  إدارة المخاطر

محكومية المخاطر

تتمثل حمكومية املخاطر اخلا�سة بال�سركة يف جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات والو�سائل الرقابية املقررة التي ت�ستخدم الهيكل التنظيمي احلايل لتحقيق 
الأهداف الإ�سرتاتيجية.

ترتكز فل�سفة ال�سركة يف قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة باإدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من جمل�س الإدارة.

تتعر�س ال�سركة ملخاطر الإئتمان، وخماطر ال�سيولة، وخماطر ال�سوق، واملخاطر الت�سغيلية.

هيكل إدارة المخاطر

مت تاأ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�سركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر.

مجلس اإلدارة

وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة  الإ�سرتاتيجيات  واإعتماد  التوجيه  امل�سوؤولة عن حمكومية املخاطر حيث يقوم بتقدمي  العليا  الإدارة هو اجلهة  اإن جمل�س 
لل�سركة.

اإلدارة العليا

الإدارة العليا م�سئولة عن العمليات اليومية من اأجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �سمن �سيا�سة حمددة م�سبقًا من قبل ال�سركة ب�ساأن قبول املخاطر.

لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات اإدارة املخاطر داخل ال�سركة �سنويًا من قبل اإدارة املراجعة الداخلية والتي تقوم بالتاأكد من كفاية الإجراءات ومن الإلتزام بهذه الإجراءات. 
تقوم اإدارة املراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقومي مع الإدارة العليا، وتقدمي تقرير بالنتائج والتو�سيات مبا�سرة اإلى جلنة املراجعة .

22  إدارة المخاطر – تتمة

فيما يلي ملخ�سًا باملخاطر التي تواجهها ال�سركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :

أ ( مخاطر التأمين

ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة اإلى اجلهات املتعاقد معها ب�ساأن الأحداث املوؤمن عليها عن القيمة الدفرتية لإلتزامات التاأمني. وميكن 
اأن يحدث ذلك ب�سبب تكرار املطالبات اأو اأن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة اأو التطورات الالحقة التي تطراأ على املطالبات طويلة الأجل تختلف عما كان 
متوقعًا. تتمثل اأهداف ال�سركة يف �سمان توفر املوارد الكافية لتغطية هذه الإلتزامات. ترتكز خماطر التاأمني الناجمة عن عقود التاأمني ب�سكل رئي�سي يف اململكة 

العربية ال�سعودية.

تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن اأن يتاأثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل. تقوم ال�سركة ، ب�سكل رئي�سي، بتغطية خماطر اإكتتاب عقود تاأمني ال�سيارات والتاأمني الطبي. تعترب 
هذه العمليات كعقود تاأمني ق�سرية الأجل لأنه يتم، يف العادة، الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة من وقوع احلادث املوؤمن عليه. وهذا من �ساأنه اأن 

ي�ساعد يف التقليل من خماطر التاأمني.
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السيارات

بالن�سبة للتاأمني على ال�سيارات، تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�سابات اجل�سدية وتبديل اأو اإ�سالح ال�سيارات . تقوم ال�سركة باإ�سدار 
وثائق التاأمني ال�سامل فقط اإلى املالك / ال�سائق الذي يزيد عمره عن 18 �سنة. وب�سكل رئي�سي، فاإن معظم عقود ال�سيارات تتعلق بالأفراد. كما يوجد لدى ال�سركة 

اإجراءات اإدارة املخاطر تتعلق مبراقبة تكاليف املطالبات.

التأمين الطبي

مت ت�سميم اإ�سرتاتيجية التاأمني اخلا�سة بال�سركة ل�سمان تنوع املخاطر ب�سكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا املوؤمن عليها. وميكن حتقيق ذلك من 
خالل تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية والقيام بالفح�س الطبي وذلك للتاأكد باأن الأ�سعار تاأخذ بعني العتبار الظروف ال�سحية احلالية وتاريخ العائلة الطبي 
واملراجعة العتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�سيلية ملتابعة املطالبات. كما تقوم ال�سركة باإتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�سطة 

للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن اأن توؤثر �سلبًا على ال�سركة.

22  إدارة المخاطر – تتمة

االفتراضات األساسية

تتمثل الفرتا�سات الأ�سا�سية املتعلقة بتقدير اللتزامات ن�سبة اخل�سائر النهائية املقدرة لل�سركة والتي مت تقديرها با�ستخدام اأ�ساليب اإكتوارية .

تحليل الحساسية

اإن التحليل اأدناه يو�سح اأثر التغريات املحتملة املعقولة يف الفرتا�سات الرئي�سية مثل ن�سبة اخل�سائر النهائية مع اإبقاء جميع الفرتا�سات الأخرى ثابتة على �سايف 
املطلوبات و�سايف الدخل كما يف 31 دي�سمرب وكما يلي :

االأثر علىالتغري يف االفرتا�سات31 دي�سمرب 2013
�سايف املطلوبات

االأثر على �سايف الدخل

ريال �سعوديريال �سعودي

)13.773.192(13.773.192+10%ن�سبة اخل�سارة النهائية

%10-)13.773.192(13.773.192(

االأثر على �سايف الدخلاالأثر على �سايف املطلوباتالتغري يف االفرتا�سات31 دي�سمرب 2012 

ريال �سعوديريال �سعودي

)17.261.282(17.261.282+10%ن�سبة اخل�سارة النهائية

%10 -)17.261.282(17.261.282
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ب ( مخاطر إعادة التأمين

على غرار �سركات التاأمني الأخرى، تقوم ال�سركة ، خالل دورة اأعمالها العادية، باإعادة التاأمني لدى اأطراف اأخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ساأ 
الكبرية  تن�ساأ عن املخاطر  التي قد  اأكرب يف الأعمال وت�سمح لالإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة  توؤمن تنوع  اأن هذه الرتتيبات  التاأمني ال�سخمة.  عن مطالبات 
وتوؤمن قدرات منو اإ�سافية. يتم جزء كبري من عمليات اإعادة التاأمني مبوجب اتفاقيات اإعادة تاأمني، وعقود اإعادة تاأمني اختيارية، واإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة.

لتقليل تعر�سها ملخاطر اخل�سائر ال�سخمة النا�سئة عن اإفال�س �سركات اإعادة التاأمني ، تقوم ال�سركة بتقومي الو�سع املايل ل�سركات اإعادة التاأمني، ومراقبة تركيز 
خماطر الئتمان الناجتة يف مناطق جغرافية ون�ساطات وخ�سائ�س اقت�سادية مماثلة ل�سركات اإعادة التاأمني.

اإلتزاماتها جتاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك ، تبقى ال�سركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بح�ستها من  التاأمني امل�سندة ل تعفي ال�سركة من  اإعادة  اإتفاقيات  اإن 
املطالبات حتت الت�سوية املعاد التاأمني عليها بالقدر الذي مل تف به �سركة اإعادة التاأمني باإلتزاماتها مبوجب اإتفاقيات اإعادة التاأمني .

22  إدارة المخاطر – تتمة

ج ( مخاطر العمالت

متثل املخاطر التي تن�ساأ عن تذبذب قيمة اأداة مالية ما نتيجة التغريات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي . تعتقد اإدارة ال�سركة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر 
جوهرية نتيجة للتقلبات يف اأ�سعار ال�سرف الأجنبي حيث اأن غالبية املوجودات واملطلوبات النقدية مربوطة بالريال ال�سعودي.

د ( مخاطر اإلئتمان

متثل خماطر الئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ساأن اأداة مالية ما ، مما يوؤدي اإلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية. بالن�سبة لكافة فئات 
املوجودات املالية املقتناة من قبل ال�سركة ، متثل خماطر الئتمان الق�سوى لل�سركة القيمة الدفرتية املف�سح عنها يف قائمة املركز املايل املرفقة.

فيما يلي بيانًا بال�سيا�سات والإجراءاآت املو�سوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�س لها ال�سركة:

تقوم ال�سركة باإبرام عقود التاأمني واإعادة التاأمني فقط مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة. وتكمن �سيا�سة ال�سركة باأن يخ�سع كافة العمالء  �
الذين تود التعامل معهم للتحقق والدرا�سة من الناحية الإئتمانية. اإ�سافة اإلى ذلك، يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود التاأمني واإعادة التاأمني 

ب�سورة م�ستمرة لتقليل تعر�س ال�سركة ملخاطر الديون املعدومة.
تقوم ال�سركة باحلد من املخاطر املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�سع حدود اإئتمان لكل وكيل وو�سيط، ومراقبة الذمم املدينة القائمة. �
تدار املحفظة الإ�ستثمارية لل�سركة من قبل املدير امل�سئول عن الإ�ستثمار طبقًا لل�سيا�سة الإ�ستثمارية املعتمدة من جمل�س الإدارة. �
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى، تقوم ال�سركة بالتعامل فقط مع بنوك جتارية ذات مركز مايل قوي و�سمعة اإئتمانية  �

جيدة.
ل يوجد تركزات خماطر اإئتمان هامة داخل ال�سركة. �
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يبني اجلدول اأدناه احلد الأق�سى ملخاطر الإئتمان التي تتعر�س لها بنود قائمة املركز املايل :

20132012

امل�ساهمنيعمليات التاأمنيامل�ساهمنيعمليات التاأمني

ريال �سعوديريال �سعودي

87.952.75741.746.694101.348.11841.437.777نقدية و�سبه نقدية 

10.125.135-10.196.407-وديعة نظامية

-27.124.924-28.926.557ذمم مدينة ، �سايف

-22.320.866-13.995.508ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

-7.528.603-31.569.273مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

162.444.09551.943.101158.322.51151.562.912

هـ ( مخاطر السيولة

ال�سيولة  يتم مراقبة متطلبات  املالية.  باملطلوبات  املتعلقة  بالتعهدات  للوفاء  الالزمة  الأموال  توفري  ال�سركة يف  تواجهها  التي  ال�سعوبات  ال�سيولة  متثل خماطر 
�سهريًا. وتقوم الإدارة بالتاأكد من توفر الأموال الكافية للوفاء باأية اإلتزامات عند ن�سوئها.

تواريخ اإلستحقاق

يعك�س اجلدول اأدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية اخلا�سة بال�سركة وذلك على اأ�سا�س الإلتزامات التعاقدية غري املخ�سومة املتوقعة املتبقية :

 2013

املجموعاأكرث من 12 �سهراأقل من 12 �سهر

ريال �سعودي

مطلوبات عمليات التامني

6.761.569-6.761.569ذمم معيدي التاأمني

50.530.774-50.530.774مطالبات حتت الت�سوية

30.815.6743.884.51534.700.189دائنون وم�ساريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

 88.108.0173.884.51591.992.532

مطلوبات امل�ساهمني

2.031.511-2.031.511زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة

31.569.273-31.569.273مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

269.107-269.107مطلوبات اأخرى

33.869.891-33.869.891
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 2012

املجموعاأكرث من 12 �سهراأقل من 12 �سهر

ريال �سعودي

مطلوبات عمليات التامني

16.602.572-16.602.572ذمم معيدي التاأمني

54.071.265-54.071.265مطالبات حتت الت�سوية

38.295.6403.162.19241.457.832دائنون وم�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

108.969.4773.162.192112.131.669

مطلوبات امل�ساهمني

2.566.938-2.566.938زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة

7.528.603-7.528.603مبالغ م�ستحقة اإلى عمليات التاأمني

132.353-132.353مطلوبات اأخرى

10.227.894-10.227.894

السيولة

ل يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة املركز املايل مبنية على اأ�سا�س التدفقات النقدية املخ�سومة واأن جميعها م�ستحقة ال�سداد وفق الأ�س�س املذكورة اأعاله.

و ( مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تن�ساأ خماطر اأ�سعار العمولت اخلا�سة عن اإمكانية تاأثري التغريات يف اأ�سعار العمولت على الربحية امل�ستقبلية اأو القيمة العادلة لالأدوات املالية . تعتقد الإدارة باأنه 
ل يوجد خطر جوهري على اأ�سعار العمولة اخلا�سة وذلك لأن جميع الإ�ستثمارات خا�سعة لعمولت ثابتة وتظهر بالتكلفة املطفاأة .

ح ( مخاطر إدارة رأس المال

حتدد متطلبات راأ�س املال من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك بهدف توفر ال�سيولة الكافية يف حالة اإفال�س ال�سركة كما تو�سع اأهداف اأخرى من قبل 
ال�سركة للحفاظ على توازن ن�سب راأ�س املال وذلك لدعم اأهداف ال�سركة وزيادة الفائدة للم�ساهمني.

تقوم ال�سركة باإدارة متطلبات راأ�س املال وذلك بتقدير النق�س بني م�ستويات راأ�س املال املعلن عنها واملطلوبة بانتظام. يتم اإجراء الت�سويات على م�ستويات راأ�س 
املال احلالية وذلك ح�سب التغريات يف الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وخ�سائ�س خماطر ن�ساطات ال�سركة. وللحفاظ على اأو تعديل هيكل راأ�س املال، تقوم ال�سركة 

بتعديل مبلغ توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني اأو تقوم باإ�سدار اأ�سهم.
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ط ( المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخ�سع عمليات ال�سركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية. اإن هذه الأنظمة ل تتطلب فقط احل�سول على املوافقات ومراقبة الن�ساطات فح�سب، 
بل وتفر�س بع�س القيود مثل كفاية راأ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �سركات معيدي التامني ولتمكينها من �سداد التزاماتها غري املتوقعة عند 

ن�سوئها.

22  أرقام المقارنة

مت اإعادة تبويب بع�س اأرقام الفرتة ال�سابقة كي تتما�سى مع عر�س احل�سابات لل�سنة احلالية .

22  اعتماد القوائم المالية

مت اعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ 16 فرباير 2014 .




