ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ

(ÚeCÉà∏d Éah) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d ájóæ¡dG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG

(záª∏à°ùŸG äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
.√òg QGó°UE’G Iô°ûf øe (•) áëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG
óëc ìô£dG ô©°ùH ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ≈fOCG
Ωƒj Ék MÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe Ak GóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºàj ±ƒ°Sh ,á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G
`g1436/07/15 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/05/03 ≥aGƒŸG) `g1436/07/14 óMC’G
äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .Ω2015/05/04 ≥aGƒŸG)
»àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh ,πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ≈dEG É¡àaÉ°VEG ºà«°ùa º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG ,¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J
πc 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
.(Ω2015/05/13 ≥aGƒŸG) `g1436/07/24 AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM
…òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S
áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^500^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe á°ùªNh ¿ÉàFÉe (205^000^000) ácô°ûdG ∫Ée
™LGQ) ábÓ©dG äGP iôNC’G ¢VGôZC’Gh Iójó÷G ácô°ûdG ™jQÉ°ûe ‘ ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh ,º¡°S ∞dCG
AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ º°ùb
.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ º°ùb ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/05/06 ≥aGƒŸG) `g1436/07/17
É¡ª¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á ácô°ûdG ‘ ¿ƒªgÉ°ùe óLƒj ’ Éªc .ácô°ûdG ‘ Iô£«°ùe á°üëH ÚªgÉ°ùŸG øe …CG ßØàëj ’
ÚeCÉà∏d ájóæ¡dG ácô°ûdGh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %10^6 ¬àÑ°ùfÉe ∂∏“ »àdGh ,IOhóëŸG ÚeCÉà∏d ÉjófG ƒ«f ácô°T :øe mπc AÉæãà°SÉH
∂∏“ »àdGh (á«ŸÉ©dG) IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉàdG ácô°T Gk Ò``NCGh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %10^2 ¬àÑ°ùfÉe ∂∏“ »àdGh ,IÉ«◊G ≈∏Y
á∏eÉµdG á«£¨àdÉH ó¡©àdG ” Éªc ,Iô°ûædG √òg øe (∑) áëØ°üdG ‘ í°Vƒe ƒg Éªc ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %10^2 ¬àÑ°ùfÉe
.(zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ º°ùb ™LGQ) á«dÉŸG äÉeóî∏d ºµdÉa ácô°T πÑb øe ÜÉààcÓd
ºàj ôM º¡°S (6^900^000) OóY É¡æe ,ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ êQóe º¡°S (10^000^000) OóY ácô°ûdG äQó°UCG
É¡«µdÉŸ »£©J áª«≤dG ájhÉ°ùàe ájOÉY º¡°SCG É¡©«ªLh ,Iô°ûædG √òg ïjQÉàH Éªc z∫hGóJ{ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ¬dhGóJ
.ájhÉ°ùàe Ék bƒ≤M
Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh ,á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M …CG ¬µdÉŸ º¡°S …CG ≈£©j’h ,IóMGh áÄa øe ájOÉY Ék ª¡°SCG ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh .óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬µdÉŸ º¡°S πc »£©jh .Ék eÉ“ áªFÉ≤dG º¡°SCÓd ák jhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe
âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M πbC’G ≈∏Y Ék ª¡°S øjô°ûY (20) ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{)
™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÉgQGó°UEG ïjQÉJ òæe ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG …CG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùJh .É¡«a
.(zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ h zº¡°SC’G ìÉHQCG ™jRƒJ – IôWÉîŸG πeGƒY{ »ª°ùb
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d Ö∏£H ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «dÉM ºàj
AÉaƒdG ”h √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ,z∫hGóJ{ ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd
¿CG ™bƒàŸG øeh .Iójó÷G º¡°SC’G ìôW á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ”h ,áaÉc äÉÑ∏£àŸÉH
Ók °†a) ¢†FÉØdG OQh 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
»æWGƒŸh á«eÉ¶f áeÉbEG É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ
áaÉ°VE’ÉH á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh »é«∏ÿG ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO
∫ÓN øe ádOÉÑŸG äÉ«bÉØJG ≥jôW øY áµ∏ªŸG êQÉN á∏é°ùŸG äÉ°ù°SDƒŸGh áµ∏ªŸG êQÉN Úª«≤ŸG ÚjOƒ©°ùdG ÒZ OGôaC’G ≈dEG
.¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH áÄ«¡dG πÑb øe º¡d ¢üNôŸG ¢UÉî°TC’G óMCG
πÑn bp øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒYzh zΩÉg QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj
ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’G QGôb PÉîJG πÑb Iójó÷G º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG
.Iô°ûædG √òg
πÑn bp øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒYzh zΩÉg QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj
ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’G QGôb PÉîJG πÑb Iójó÷G º¡°SC’G AGô°T ‘ ÚÑZGôdG Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG
.Iô°ûædG √òg

óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ô©°ùH Ék jOÉY Ék ª¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ÚjÓe Iô°ûY (10^500^000) ìôW •
ÚjÓe á°ùªNh áFÉe (105^000^000) ÉgQGó≤e ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“ ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY
.‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %(105) É¡àÑ°ùf ≠∏ÑJh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ
Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g (ÚeCÉà∏d Éah) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d ájóæ¡dG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG •
(1010236705) ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/10/11) ≥aGƒŸG (``g1427/09/18) ïjQÉJh (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG
¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG (Ω2007/08/07) ≥aGƒŸG (`g1428/07/24) ïjQÉàH

`g1436/07/04 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG `g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj øe ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/04/23 ≈dEG Ω2015/04/14 øe :≥aGƒŸG)
`g1436/07/09 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG `g1436/07/07 óMC’G Ωƒj øe á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/04/28 ≈dEG Ω2015/04/26 øe :≥aGƒŸG)
â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{ hCG zÚeCÉà∏d É``ah{) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d ájóæ¡dG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2006/10/11) ≥aGƒŸG (`` ` g1427/09/18) ïjQÉJh (60/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ
∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñjh ,¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG (Ω2007/08/07) ≥aGƒŸG (`` `g1428/07/24) ïjQÉàH (1010236705)
áª«≤H …OÉY º¡°S ÚjÓe Iô°ûY (10^000^000) ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000) ‹É◊G ácô°ûdG
º¡°SC’G{ `H É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°ùH{ É¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG
.πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe É¡©«ªLh ,(zá«dÉ◊G
(Ω2014/04/27 ≥aGƒŸG) `g1435/06/27 ïjQÉàH ¢VÉjôdG áæjóe ‘ ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
ÚjÓe á°ùªNh ¿ÉàFÉe (205^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe (100^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH
(Ω2015/04/08 ≥aGƒŸG) `g1436/06/19 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S ∫ÉjQ
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh
…OÉY º¡°S ∞dCG áFÉª°ùªNh ÚjÓe Iô°ûY (10^500^000) ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{ `H É¡«dEG QÉ°ûjh) ójóL
(100^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ º¡°SCG IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) á«ª°SG áª«≤Hh zìô£dG ô©°S{ óMGƒdG
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ÚjÓe á°ùªNh ¿ÉàFÉe (205^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉe
¥ƒ≤M{ `H á©ªà›h zájƒdhC’G ≥M{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉ`c ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ IÎa ájÉ¡f ‘ Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhC’G
º¡«dEGh zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{ `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/04/08 ≥aGƒŸG) ` `g1436/06/19 ïjQÉàH
á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ék ©«ªL
∂dPh ,ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (1) πµd ≥M (1^05) Oó©H
.ìô£dG ô©°ùH
á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGó``J OGô``aC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/04/14 ≥aGƒŸG) `g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG
.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/04/23 ≥aGƒŸG) `g1436/07/04 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f
:»∏j Éªc Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°S
¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/04/14 ≥aGƒŸG) `g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (CG)
á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/04/23 ≥aGƒŸG) `g1436/07/04
ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ” »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (Ék «FõL hCG Ék «∏c) ÜÉààc’G ‘ º¡≤M
¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°SC’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh ,ájOÉ©dG ÒZ á«©ª÷G OÉ≤©fG
»àdGh ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G
.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ
AÉKÓãdG Ωƒ``j ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/04/26 ≥``aGƒ``ŸG) ` ` `g1436/07/07 ó``MC’G Ωƒ``j CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôŸG (Ü)
GƒfÉc Ak Gƒ°S ájƒdhC’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/04/28 ≥aGƒŸG) `g1436/07/09
z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H º¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe
.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉªÃ (zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ék ©«ªL º¡«dEGh
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اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡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 âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
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إشعار هام
حتتوي هذه الن�شرة على معلومات تف�صيلية عن ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني) وعن �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب .و�سيعامل امل�ستثمرون
الذين يتقدمون بطلبات لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة ،والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها
من املقر الرئي�س لل�شركة �أو مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين (� )www.wafains.comأو موقع �شركة فالكم للخدمات املالية
(� )www.falcom.com.saأو موقع هيئة ال�سوق املالية(.)www.cma.org.sa
وقد عينت ال�شركة �شركة فالكم للخدمات املالية كم�ست�شار مايل (“امل�ست�شار املايل”) ومدير ًا لالكتتاب («مدير االكتتاب») ومتعهد ًا بتغطية االكتتاب («متعهد التغطية») فيما
يتعلق بطرح �أ�سهم حقوق الأولوية لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبوجب هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن الهيئة ،ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحة
(هـ) جمتمعني ومنفردين ،كامل امل�س�ؤولية عن دقة و�صحة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد
املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها لن�شرة الإ�صدار �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما �صراح ًة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد
يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جز ًء كبري ًا من املعلومات الواردة
يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�شركة مت احل�صول عليها من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو امل�ست�شار املايل
�أو �أي من امل�ست�شارين الواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحات (ز  -ح) �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاعات حتتوي معلومات غري دقيقة ب�صورة جوهرية،
�إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقتها �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما هي يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل الفعلي لل�شركة وقيمة �أ�سهم ال�شركة
ب�صورة �سلبية بامل�ستجدات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت العوائد وال�ضرائب� ،أو غريها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة،
وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه الن�شرة �أو �أي ات�صاالت �شفهية �أو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب العام �أو لن يتم تف�سري ذلك �أو االعتماد عليه ب�أي حال من
الأحوال على �أنه وعد �أو �إقرار بتحقيق �أي من االيرادات �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه الن�شرة مبثابة تو�صية من ال�شركة �أو �أي من م�ست�شاريها بامل�شاركة يف عملية االكتتاب .وتعترب املعلومات املوجودة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ،وقد مت
�إعدادها دون الأخذ يف االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�شرة قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار
م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة من م�ست�شار مايل مرخ�ص له من قبل هيئة ال�سوق املالية بخ�صو�ص االكتتاب ،لتقييم مدى مالئمة فر�صة اال�ستثمار واملعلومات
الواردة يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون االكتتاب للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) وت�ستمر حتى نهاية
تداول يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) .على �أن يتم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) ("مرحلة
االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف
حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند
نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول
حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م) ("مرحلة
االكتتاب الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول( ،وي�شار �إليهم
جمتمعني بـ "الأ�شخا�ص امل�ستحقني" ومنفردين بـ "ال�شخ�ص امل�ستحق") مبمار�سة حقهم باالكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.
ويف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها ("الأ�سهم املتبقية") يف املرحلتني الأولى والثانية بالإ�ضافة �إلى ك�سور الأ�سهم (�إن وجدت) ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين
ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية ،و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض
ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الأحد 1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق
2015/05/04م) .وي�شار �إلى هذا الطرح بـ ("الطرح املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم
تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض .و�سوف يكون �سعر االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد �أدنى �سعر
الطرح .و�إذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح ،يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما
ميلكونه من حقوق ،و�ستوزع هذه املبالغ على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ماي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/07/24هـ (املوافق 2015/05/13م).
وجهت الدعوة �إلى اجتماع
والنعقاد اجلمعية العامة غري العادية يتطلب ح�ضور م�ساهمني ميثلون ن�صف ( )%50من ر�أ�س املال على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع ّ
ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال على الأقل ،ويتم احت�ساب
الأ�صوات يف اجلمعية العامة غري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ،ولكي ت�صدر اجلمعية العامة غري العادية قرارها بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة ال بد �أن يكون الت�صويت
باملوافقة �صادر ب�أغلبية ثالثة �أرباع ( )4/3الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
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وقد مت ن�سر دعوة لنعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بتاريخ 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) للموافقة على اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�س مال
ال�سركة وفق ًا لالأنظمة ال�سادرة عن وزارة التجارة وال�سناعة بهذا ال�ساأن.

المعلومات عن القطاع والسوق
اإن املعلومات القت�سادية املتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وبقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق مت احل�سول عليها من م�سادر عامة خمتلفة ،هذا ويعتقد باأن املعلومات والبيانات الواردة
يف درا�سة القطاع وال�سوق قد مت احل�سول عليها من م�سادر موثوقة غري اأن ال�سركة وجمل�س اإدارتها اأو اأي من م�ست�ساريها الذين تظهر ا�سماوؤهم يف ال�سفحات (ز  -ح) من
هذه الن�سرة مل يقوموا بالتحقق منها ب�سكل م�ستقل وبالتايل ل ميكن اإعطاء �سمان �سريح ب�ساأن �سحة هذه املعلومات واكتمالها.
هذا وقد ا�ستملت م�سادر املعلومات عن القطاع وال�سوق ب�سكل رئي�س على ما يلي:
 -1موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
�س.ب  2992الرمز الربيدي 11169
الريا�س � -سارع املعذر
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4633000 :
فاك�س+966 11 4662966 :
املوقع الإلكرتوينwww.sama.gov.sa :

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ املوافق 1952م .وتقوم املوؤ�س�سة باملهام الرئي�سة التالية · :اإ�سدار العملة
الوطنية (وهي الريال ال�سعودي) .







القيام بعمل م�سرف احلكومة.
مراقبة امل�سارف التجارية .
اإدارة احتياطيات 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 �سركات التاأمني .

وتعترب املعلومات املعدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  -والتي مت ال�ستعانة بها يف هذه الن�سرة وخا�سة فيما يتعلق باملعلومات عن القت�ساد ال�سعودي  -معلومات عامة
ومتاحة للعموم وميكن احل�سول عليها دون احلاجة للح�سول على موافقة م�سبقة.
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م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات:

�س.ب  3735الرمز الربيدي 11481
الريا�س – حي املربع� ،سارع الأمري عبدالرحمن بن عبدالعزيز
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4014138 :
فاك�س+966 11 4059493 :
الربيد اللكرتوينinfo@cds.gov.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.cdsi.gov.sa :

اأن�ساأت مبوجب نظام الإح�ساءات العامة للدولة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم ( )23وتاريخ 1379/12/07هـ وهي م�سلحة م�ستقلة مرتبطة بوزير القت�ساد والتخطيط ،وتعترب
امل�سدر الإح�سائي الر�سمي الوحيد للمملكة ،وهي اجلهة امل�سوؤولة عن تزويد الإدارات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة والأفراد باملعلومات والبيانات الإح�سائية الر�سمية.
 -3وزارة املالية – اململكة العربية ال�سعودية
الرمز الربيدي 11177
الريا�س – طريق امللك عبدالعزيز حي الوزارات
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050000 :
املوقع الإلكرتوينwww.mof.gov.sa :
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تعترب ثاين الوزارات التي مت ت�شكيلها يف اململكة عام 1351هـ ،وتقوم باملهام التالية:











اال�شراف على تنفيذ ال�سيا�سة املالية والنقدية للدولة ومراقبة تنفيذها من قبل الأجهزة املخت�صة.
�إعداد امليزانية العامة للدولة ومناق�شتها مع الأجهزة احلكومية ومراقبة تنفيذها.
�ضبط احل�سابات اجلارية بني وزارة املالية وكافة �أجهزة الدولة الأخرى.
القيام بدور املراقبة للمرحلة ال�سابقة لل�صرف من بنود امليزانية يف كافة الأجهزة احلكومية.
الإ�شراف على �أعمال �إيرادات الدولة والت�أكد من �أنها جتري وفق ًا للقواعد والأنظمة اخلا�صة بها.
الإ�شراف على �إقفال ح�سابات وم�صروفات احلكومة ال�سنوية.
الإ�شراف على �أمالك الدولة واملحافظة عليها.
متثيل الدولة يف امل�ؤ�س�سات االقت�صادية واملالية الدولية والإقليمية ،ومتابعة املعلومات املالية واالقت�صادية على امل�ستوى الدويل و�إعداد الدرا�سات والتقارير الالزمة
عنها.
تنفيذ قرارات الدولة فيما يتعلق بالإعانات اخلارجية.
متابعة تنفيذ �سيا�سة الدولة يف تقدمي القرو�ض املالية للمواطنني وال�شركات الوطنية يف خمتلف املجاالت الإمنائية عن طريق البنوك وال�صناديق التي تتبعها وهي
البنك الزراعي وبنك الت�سليف و�صندوق التنمية ال�صناعية و�صندوق التنمية العقارية و�صندوق اال�ستثمارات العامة.

المعلومات المالية
�إن القوائم املالية املراجعة للفرتة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب من الأعوام 2011م و2012م 2013م والقوائم املالية الغري مراجعة للن�صف الأول من عام 2014م والإي�ضاحات
املرفقة بها والواردة يف هذه الن�شرة قد مت �إعدادها وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية و روجعت وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني ،ومت �إعداد القوائم املالية املراجعة اخلا�صة بالأعوام 2011م و2012م و 2013م والقوائم املالية الغري مراجعة للن�صف الأول من عام 2014م من قبل كل
من �شركة (كي بي ام جي  -الفوزان وال�سدحان حما�سبون ومراجعون قانونيون) و (�شركة ال�سبتي وبانقا حما�سبون ومراجعون قانونيون) و (مكتب �سعد �صالح ال�سبتي حما�سبون
ومراجعون قانونيون) ،علم ًا ب�أن ال�شركة ت�صدر بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية
مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات مبنية على معلومات ال�شركة ح�سب خربتها يف ال�سوق بالإ�ضافة �إلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة للعامة.
وقد تختلف ظروف ال�شركة يف امل�ستقبل عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو ت�أكيد �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال هذه التوقعات ،وت�ؤكد ال�شركة ب�أن
الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة متت بنا ًء على العناية املهنية الالزمة
ومتثل بع�ض التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة “�إفادات م�ستقبلية” ،والتي ميكن �أن ي�ستدل عليها ب�شكل عام من خالل ا�ستخدام بع�ض الكلمات ذات الداللة امل�ستقبلية مثل
“يخطط”“ ،يعتزم”“ ،ينوي”“ ،يقدر”“ ،يعتقد”“ ،يتوقع”“ ،من املتوقع”“ ،ميكن”“ ،من املمكن”“ ،يحتمل”“ ،من املحتمل”�“ ،سوف”“ ،قد” ،وال�صيغ النافية لها وغريها من املفردات
املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�شركة بخ�صو�ص �أحداث م�ستقبلية ،لكنها ال ت�شكل �ضمان ًا �أو ت�أكيد ًا لأي �أداء فعلي م�ستقبلي
لل�شركة� ،إذ �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها �أو نتائجها وت�ؤدي �إلى اختالفها ب�شكل كبري عما ت�ضمنته هذه الإفادات �صراح ًة
�أو �ضمن ًا .وقد مت ا�ستعرا�ض �أهم املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (ف�ض ًال راجع ق�سم “عوامل
املخاطرة”) .وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه العوامل� ،أو لو ثبت عدم �صحة �أو عدم دقة �أي من التوقعات �أو التقديرات الواردة يف هذه الن�شرة ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة
قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة وقبل قبول �إدراج
مع مراعا ًة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،تلتزم ال�شركة بتقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا علمت يف �أي ٍ
�أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ب�أن ( )1وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف ن�شرة الإ�صدار� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ()2
ظهور م�سائل �إ�ضافية مهمة كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
وبا�ستثناء هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة بالقطاع �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سوا ًء كان ذلك نتيجة
معلومات جديدة �أو حوادث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري امل�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه الن�شرة
قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة �أوقد ال حتدث مطلق ًا .وعليه ،يتعني على امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد ،املحتملني فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء
ب�شكل �أ�سا�سي.
هذه الإي�ضاحات مع عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ٍ
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة

م

اال�سم

1

�صالح بن عبداهلل بن
�صالح احلناكي

الرئي�س

2

حممد بن عبداهلل بن
حممد العريفي

ع�ضو

�سعودي

3

ماجد بن عبداهلل بن
حمد احلقيل

ع�ضو

�سعودي

47

4

ف�ؤاد بن عبداهلل بن
عبدالرحمن الرا�شد

ع�ضو

�سعودي

44

70

5

يا�سر بن في�صل بن
يحيى ال�شريف

ع�ضو

�سعودي

41

237

237

6

�صالح بن عبدالعزيز

ع�ضو

�سعودي

66

280

280

-

7

**

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

8

***

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

9

****

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

بن العبداهلل ال�سبيل*

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�أ�سهم
�ضمان
الع�ضوية

�أ�سهم امللكية
املبا�شرة

�أ�سهم
امللكية
غري
املبا�شرة

�صفة الع�ضوية

التمثيل/
ا�سم
املمَثل

تاريخ الع�ضوية

2011/02/06م

اال�ستقاللية

تنفيذي /غري
تنفيذي

�سعودي

42

315

315

-

م�ستقل

غري تنفيذي

-

51

500

500

-

م�ستقل

غري تنفيذي

-

2007/06/26م

20

20

-

م�ستقل

غري تنفيذي

-

2011/03/26م

70

-

م�ستقل

غري تنفيذي

-

2013/07/17م

-

م�ستقل

غري تنفيذي

-

2013/07/17م

م�ستقل

غري تنفيذي

-

2011/10/10م

-

-

-

-

-

-

-

امل�صدر :وفا للت�أمني
* فيما يتعلق بع�ضو املجل�س� /صالح ال�سبيل ف�إنه قدم ا�ستقالته من من�صب الرئي�س التنفيذي يف ال�شركة �إال �أنه باقٍ كع�ضو جمل�س �إدارة.
** عني ع�ضو جمل�س الإدارة � /سو�شهوبان �ساركار ،ممث ًال عن ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة بتاريخ 2012/05/12م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/06/01م.
*** عني ع�ضو جمل�س الإدارة  /رامبهدران �سريدهران بيالي ،ممث ًال عن �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة بتاريخ 2012/03/20م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/07/13م.
**** عني ع�ضو جمل�س الإدارة  /ثاموهدران رام�سامي ،ممث ًال عن �شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) بتاريخ 2010/12/06م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/07/01م.
•�إن تعيني �أع�ضاء جدد يتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (ومن املتوقع �أن يتم تعيني �أع�ضاء جدد خالل الربع الأول من عام 2015م).
•معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة لديهم �أ�سهم �ضمان �أقل من احلد الأدنى كما يف نظام ال�شركات ،وتعمل ال�شركة حالي ًا على تعديل ذلك ومن املتوقع �أن يتم خالل الربع الأول من عام 2015م.
•�إن �سبب ا�ستقالة الأع�ضاء الثالثة تعود �إلى تقاعدهم النظامي من ال�شركات التي ميثلونها يف جمل�س الإدارة حيث �أن تلك ال�شركات تابعة للحكومة الهندية.

ه

عنوان الشركة
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني)
الريا�ض – طريق الدائري ال�شمايل بني خمرجي  5و 6
�ص.ب  341413الرمز الربيدي 11333
الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 2163400 :
فاك�س+ 966 11 2163411 :
الربيد الإلكرتوينfinance@wafainsurance.com :
املوقع الإلكرتوينwww.wafains.com :

سكرتير مجلس اإلدارة
اال�سم :حمود بن عبداهلل العنزي
املن�صب :م�س�ؤول الإلتزام و�سكرتري جمل�س الإدارة
�ص.ب  341413الرمز الربيدي 11333
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني)
الطريق الدائري ال�شمايل بني خمرجي  5و 6
الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 2163400 :
فاك�س+ 966 11 2163411 :
الربيد الإلكرتوينhenazy@wafainsurance.com :
املوقع الإلكرتوينwww.wafains.com :

ممثلي الشركة
اال�سم :حممد بن عبداهلل العريفي
املن�صب :ع�ضو جمل�س الإدارة

املن�صب :الرئي�س التنفيذي

�ص.ب  341413الرمز الربيدي 11333

�ص.ب  341413الرمز الربيدي 11333

ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني)

ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني)

الطريق الدائري ال�شمايل بني خمرجي  5و 6

الطريق الدائري ال�شمايل بني خمرجي  5و 6

الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية

الريا�ض  -اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+ 966 11 2163400 :

هاتف+ 966 11 2163444 :

فاك�س+ 966 11 2163411 :

فاك�س+ 966 11 2163411 :

الربيد الإلكرتوينmarifi@alhokair.com.sa :

الربيد الإلكرتوينaalsahli@wafainsurance.com :

املوقع الإلكرتوينwww.wafains.com :

املوقع الإلكرتوينwww.wafains.com :

سوق األسهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
�أبراج التعاونية ،الربج ال�شمايل
 700طريق امللك فهد
�ص.ب  60612الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+ 966 11 2189999 :
فاك�س+ 966 11 2189090 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

و

اال�سم :عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سهلي

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب
�شركة فالكم للخدمات املالية
الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
الربيد الإلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.falcom.com.sa :

المستشار القانوني
�شركة عبدالعزيز الع�ساف وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون)
الريا�ض – برج اململكة (طابق )24
�ص.ب  90217الريا�ض 11613
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2112000 :
فاك�س+966 11 2112727 :
الربيد الإلكرتوينaalmasoud@aaafirm.com :
املوقع الإلكرتوينwww.aaafirm.com :

المحاسبون القانونيون
كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان حما�سبون ومراجعون قانونيون
�شارع �صالح الدين – برج كي بي �أم جي
�ص.ب  92876الريا�ض 11663
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 8748500 :
فاك�س+966 11 8748600 :
الربيد الإلكرتوينkalsedais@kpmg.com :
املوقع الإلكرتوينwww.kpmg.com.sa :

ال�سبتي وبانقا حما�سبون ومراجعون قانونيون
الريا�ض  -الدور الرابع� -أبراج قلوبال� -شارع املعذر
�ص ب  9524الريا�ض 11423
هاتف+966 11 4615445 :
فاك�س+966 11 4615810 :
الربيد الإلكرتوينssabti@alsabticpa.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alsabticpa.com :

مكتب �سعد �صالح ال�سبتي حما�سبون ومراجعون قانونيون
الريا�ض  -الدور الرابع� -أبراج قلوبال� -شارع املعذر
�ص ب  9524الريا�ض 11423
هاتف+966 11 4615445 :
فاك�س+966 11 4615810 :
الربيد الإلكرتوينssabti@alsabticpa.com :
املوقع الإلكرتوينwww.alsabticpa.com :

ز

مستشار العناية المهنية المالية
براي�س وترهاو�س كوبرز ()PWC
الريا�ض – برج اململكة (الطابق )21
�ص.ب  13933الريا�ض 11414
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 2110400 :
فاك�س+966 11 2110401 :
الربيد الإلكرتوينimad.matar@sa.pwc.com :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :

الخبير اإلكتواري
�شركة نطاق للخدمات الإكتوارية
الريا�ض مركز اخلليجية 205
�شارع احل�سني بن علي  -االزدهار
اململكة العربية ال�سعودية
�ص .ب 75442 .الريا�ض 11578
هاتف+966 11 2079878 :
فاك�س+966 11 2079878 :
الربيد الإلكرتوينsamih.geha@actuscope.com.lb :
املوقع الإلكرتوينwww.actuscope.com.sa :

متعهد تغطية االكتتاب
�شركة فالكم للخدمات املالية
الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
الربيد الإلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.falcom.com.sa :

تنويه

جميع امل�ست�شارين املذكورين �أعاله �أعطوا موافقتهم الكتابية على ن�شر �إفاداتهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار ب�صيغتها ون�صها ومل يتم �سحب هذه املوافقات .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن
جميع هذه اجلهات والعاملني فيها �أو �أي من �أقاربهم ال ميلكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.

ح

الجهات المستلمة
�شركة فالكم للخدمات املالية
الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
الربيد الإلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.falcom.com.sa :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،833 .الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4774770 :
فاك�س+966 11 4799402 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com.sa :

م�صرف الراجحي
�شارع العليا العام
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،22622 .الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
الريا�ض � -شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب ،9084 .الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050677 :
فاك�س+966 11 4050660 :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :

ط

البنوك الرئيسة للشركة
م�صرف الراجحي
�شارع العليا العام
�ص.ب ،28 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

البنك ال�سعودي الربيطاين
الريا�ض � -شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب ،9084 .الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050677 :
فاك�س+966 11 4050660 :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،22622 .الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :

ي

ملخص الطرح
يتعني على م�ستلمي ن�شرة الإ�صدار هذه قراءتها كامل ًة قبل اتخاذ القرار اال�ستثماري باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة املطروحة مبوجب هذه الن�شرة.
ال�شركة

ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ (1427/09/18هـ)
املوافق (2006/10/11م) وال�سجل التجاري رقم ( )1010236705وتاريخ (1428/07/24هـ) املوافق (2007/08/07م) ال�صادر من مدينة الريا�ض.

ملخ�ص �أن�شطة ال�شركة

يتمثل ن�شاط ال�شركة الرئي�س يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة الت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة.
�إن امل�ساهمني الرئي�سني يف ال�شركة الذي ميتلكون ن�سبة � %5أو �أكرث كما بتاريخ هذه الن�شرة هم:
امل�ساهم

كبار امل�ساهمني

ال�شركاء اال�سرتاتيجيون

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال
(ريال �سعودي)

الن�سبة قبل
الطرح

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة

1.060.000

10.600.000

%10.6

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

1.020.000

10.200.000

%10.2

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

1.020.000

10.200.000

%10.2

ال�شريك اال�سرتاتيجي هو �شركة (�أو جمموعة �شركات) لديها اخلربة الفنية والتكنولوجية والإدارية والن�شاط الت�سويقي والإمكانيات املالية والقيمة امل�ضافة
من كافة اجلوانب لي�صبح �شريك ًا يف عمل �أو ن�شاط �أو �صناعة بحيث يقوم بتطويره وتقدمي احللول للم�شكالت التي تواجه ذلك الن�شاط ومن ثم �أخذ دور كبري
وفعال يف �إدارته ،ويتمثل ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف �شركة وفا يف كل من �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة وال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة و �شركة
الت�أمني على احلياة (العاملية) كما هو مو�ضح �أعاله يف تعريف كبار امل�ساهمني.

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق طرح �أ�سهم جديدة (طرح �أ�سهم حقوق �أولوية).

�سعر الطرح

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى  20.59ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،وبعد
موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،وميثل ذلك انخفا�ض يف �سعر �سهم ال�شركة مبقدار  11.12ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

القيمة اال�سمية لل�سهم

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل االكتتاب

( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم عادي.

ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح

( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.

�إجمايل عدد الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

( )10.500.000ع�شرة ماليني وخم�سمائة �ألف �سهم عادي.

�إجمايل عدد الأ�سهم بعد الطرح

( )20.500.000ع�شرون مليون وخم�سمائة �ألف �سهم عادي.

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال
�إجمايل قيمة الطرح

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بن�سبة (%)105
( )105.000.000مائة وخم�سة ماليني ريال �سعودي.

تكاليف الطرح

( )5.000.000خم�سة ماليني ريال �سعودي.

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

( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي.

عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

( )10.500.000ع�شرة ماليني وخم�سمائة �ألف �سهم عادي.

�إجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

( )105.000.000مائة وخم�سة ماليني ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

تقدر �إجمايل متح�صالت االكتتاب بحوايل ( )105.000.000مائة وخم�سة ماليني ريال �سعودي يخ�صم منها �إجمايل م�صاريف االكتتاب البالغة
( )5.000.000خم�سة ماليني ريال �سعودي ت�شمل م�صاريف وتكاليف مت حتملها للإ�صدار ،والتي تت�ضمن �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين
للطرح وم�ست�شار العناية املهنية املالية وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة �إ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف
الت�سويق والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املرتبطة بالطرح ،وتعتزم ال�شركة ا�ستخدام �صايف متح�صالت االكتتاب ب�شكل رئي�س لأعمال ال�شركة مع املحافظة
على هام�ش املالءة املطلوب واحلد الأدنى من ر�أ�س املال وفق ًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،ولن يح�صل امل�ساهمون
على �أي من املتح�صالت النا�شئة عن االكتتاب (ف�ض ًال راجع ق�سم “ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب”).

تاريخ الأحقية

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي مت الت�صويت فيها على الزيادة املقرتحة لر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة خالل
اجتماعها بتاريخ 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م).

امل�ساهمون املقيدون

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

حقوق الأولوية

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع
امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلاملة �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك
ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية غري العادية خالل يومني .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد
خا�ص بحقوق الأولوية .وحينئذ �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني املقيدين بذلك و�إيداع احلقوق يف حمافظهم.

الأ�سهم اجلديدة

هي الأ�سهم املطروحة الكتتاب امل�ساهمني املقيدين والناجتة عن زيادة ر�أ�س مال ال�شركة امل�صدرة.

ك

معامل �أحقية االكتتاب
عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

( )1.05حق لكل (� )1سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين ،مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة على عدد الأ�سهم
احلالية لل�شركة.
( )10.500.000ع�شرة ماليني وخم�سمائة �ألف حق.

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) ("مرحلة
االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية
التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية ،و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد
حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين
وغري املقيدين خاللها تداول حقوق الأولوية.

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) ،وميكن
للم�ساهمني املقيدين وغري املقيدين خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م ("مرحلة االكتتاب
الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول (وي�شار
�إلى كل منهم بـ "ال�شخ�ص امل�ستحق" و�إليهم جميع ًا بـ "الأ�شخا�ص امل�ستحقني") مبمار�سة حقهم يف االكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

طريقة االكتتاب

يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى
�أي من هذه اجلهات خالل فرتة االكتتاب .كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى
�أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني ،وذلك ب�شرطني �أ�سا�سيني )1( :يكون للمكتتب «ال�شخ�ص امل�ستحق» ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.
(� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب “ال�شخ�ص امل�ستحق” (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه
طرح جرى حديث ًا مامل تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.
يف ٍ

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب فيها يف املرحلتني الأولى والثانية.

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية ،و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم الأحد 1436/07/14هـ (املوافق
2015/05/03م وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م .وي�شار �إلى هذا الطرح بـ ("الطرح
املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� ،أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ف�سيتم �إ�ضافتها �إلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

جميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.
تقوم «تداول» بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ويو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية لل�شركة (يكون م�ستق ًال عن رمز �سهم
ال�شركة على �شا�شة التداول) ،وميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة االكتتاب وتداول حقوق الأولية اخليارات التالية:
 )1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها.
 )2بيع احلقوق املكت�سبة �أو جزء منها من خالل ال�سوق.

�إدراج وتداول حقوق �أولوية االكتتاب

� )3شراء حقوق �إ�ضافية من خالل ال�سوق.
 )4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سوا ًء ببيعها �أو ممار�سة حق االكتتاب فيها ،ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن
عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
كما يجوز لعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد خالل فرتة التداول �شراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق وممار�سة االكتتاب فيها �إذا مت االحتفاظ بها
�إلى نهاية فرتة االكتتاب الأولى ،فقط خالل فرتة االكتتاب الثانية .و�سيقوم نظام “تداول” ب�إلغاء رمز حقوق الأولوية لل�شركة على �شا�شة تداول بعد انتها
فرتة تداول حقوق الأولوية .وعلى ذلك� ،سيتوقف تداول حقوق الأولوية مع �إنتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية.
تعك�س قيمة احلق الإر�شادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�شركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.

قيمة احلق الإر�شادية

�سعر تداول احلق

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�شر قيمة احلق الإر�شادية وب�شكل م�ستمر خالل فرتة التداول على موقعها مت�أخرة بخم�س دقائق� ،إ�ضافة �إلى مزودي خدمة
معلومات ال�سوق حتى يت�سنى للم�ستثمرين االطالع على القيمة الإر�شادية للحق عند �إدخال الأوامر.
هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علم ًا ب�أن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل �آلية العر�ض والطلب يف ال�سوق وبالتايل ف�إنه قد يختلف عن قيمة احلق
الإر�شادية.
قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق
االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
 )1يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية
التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب
عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني
املقيدين وغري املقيدين خاللها تداول حقوق الأولوية.
 )2يف املرحلة الثانية ،ي�سمح جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول،
مبمار�سة حقهم يف االكتتاب.
ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سوف يتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة
تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي .

ل

تخ�صي�ص الأ�سهم

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� ،أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور
الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي.

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف االكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا يف الأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف
موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/07/24هـ (املوافق 2015/05/13م)( .راجع ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب") .علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل باقي
متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي.

الأحقية يف الأرباح

ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ن�صيبها يف �أية �أرباح تعلنها ال�شركة منذ تاريخ �إ�صدارها وال�سنوات املالية التي تليها.

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة من فئة واحدة وال ميلك �أي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية ،ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حق الت�صويت ،ولكل م�ساهم
ميلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها

تداول الأ�سهم

من املتوقع �أن يبد�أ تداول �أ�سهم حقوق الأولوية يف «تداول» بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم وا�ستكمال كافة الإجراءات النظامية ذات
ال�صلة.

عوامل املخاطرة

ينطوي اال�ستثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة ،وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إلى (�أ) خماطر تتعلق بن�شاط ال�شركة وعملياتها( .ب) املخاطر ذات
ال�صلة بال�سوق والبيئة الت�شريعية( .ج) املخاطر املتعلقة بالأ�سهم .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف ق�سم «عوامل املخاطرة» يف هذه الن�شرة.

الأ�سهم التي �سبق �إدراجها

�أدرجت ال�شركة ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد بتاريخ 2007/08/25م
يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ،حيث اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون مبا ن�سبته ( %)60من ر�أ�س مال ال�شركة ومت طرح ( %)40من ر�أ�س مال ال�شركة
لالكتتاب العام ،ويبلغ عدد الأ�سهم احلرة (� )6.900.000سهم حر كما بتاريخ هذه الن�شرة ،وتلتزم ال�شركة بالإعالن عن �أي تغري يف ملكية كبار امل�ؤ�س�سني.

القيود املفرو�ضة على الأ�سهم

حيث �أن فرتة احلظر قد انق�ضت ف�إن جميع الأ�سهم قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية .غري �أن امل�ؤ�س�سني
الرئي�سيني يجب عليهم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومن ثم موافقة هيئة ال�سوق املالية قبل الت�صرف يف �أ�سهمهم.

القيود املفرو�ضة على حقوق الأولوية

اليوجد قيود مفرو�ضة على اكتتاب امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة ،وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل يقدم �أي من ال�شركاء امل�ؤ�س�سني �أي
التزام باالكتتاب من عدمه يف كل �أوبع�ض حقوق الأولوية اخلا�صة بكلٍ منهم ،غري �أنه �إذا رغب � ٍأي منهم يف بيع ن�صيبه �أو �شراء حقوق �إ�ضافية ف�إنه يتوجب
عليه احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

يجب درا�سة ق�سمي “�إ�شعار هام” و”عوامل املخاطرة” الواردين يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

التاريخ

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

يوم الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

من يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م)
�إلى يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

من يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م)
�إلى يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م)

تاريخ �إنتهاء فرتة االكتتاب و�آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب

يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

من يوم الأحد 1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م)
�إلى يوم االثنني 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

يوم الأربعاء 1436/07/17هـ (املوافق 2015/05/06م)

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف
االكتتاب وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم

يوم الأربعاء 1436/07/24هـ (املوافق 2015/05/13م)

توقع بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

بعد الإنتهاء من كافة الإجراءات ال�ضرورية �سوف يتم الإعالن عن التواريخ يف ال�صحف املحلية وعلى موقع تداول.

م

تواريخ اإلعالنات المهمة
الإعالن

م

املعلن

تاريخ الإعالن

1

�إعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية)

ال�شركة

يوم الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م)

2

�إعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�ضمنت املوافقة على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة

ال�شركة

1436/06/20هـ (املوافق 2015/04/09م)

3

�إعالن تعديل �سعر �سهم ال�شركة و�إيداع احلقوق و�إعالن قيمة احلق الإر�شادية

تداول

1436/06/20هـ (املوافق 2015/04/09م)

4

�إعالن حتديد فرتات االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

ال�شركة

1436/06/20هـ (املوافق 2015/04/09م)

5

�إعالن تذكريي عن بدء مرحلة االكتتاب الأولى وعن فرتة تداول حقوق الأولية

ال�شركة

1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م)

6

�إعالن تذكريي عن �آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه ب�أهمية بيع احلقوق ملن ال يرغب باالكتتاب

تداول

1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م)

7

�إعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م)

8

�إعالن تذكريي عن �آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب للمرحلة الثانية

ال�شركة

1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م)

9

الإعالن عن:

ال�شركة

1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م)

نتائج االكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية.
تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها� ،إن وجدت ،وبدء فرتة الطرح املتبقي
10

�إعالن نتائج الطرح املتبقي والإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

ال�شركة

1436/07/17هـ (املوافق 2015/05/06م)

11

�إعالن ب�إيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

تداول

1436/07/21هـ (املوافق 2015/05/13م)

12

�إعالن توزيع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني

ال�شركة

1436/07/24هـ (املوافق 2015/05/13م)

تنويه :يحتوي اجلدولني الزمنيني �أعاله على تواريخ تقديرية ،و�سوف يتم الإعالن عن التواريخ الفعلية عرب �إعالنات �ستظهر يف ال�صحف املحلية اليومية وموقع تداول الإلكرتوين
على الإنرتنت .www.tadawul.com.sa

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني ف�سوف تطرح �أية �أ�سهم متبقية
غري مكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني
يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة (خالل مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية ح�سبما ينطبق) ،ومن ثم
ت�سليمها لدى �أي من هذه اجلهات قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية (حتى و�إن مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة) ،كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف امل�صريف
�أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني ،وذلك ب�شرط �أ�سا�سي �أن يكون للمكتتب “ال�شخ�ص امل�ستحق” ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة
التي تقدم هذه اخلدمات وعلى �أن تكون البيانات اخلا�صة باملكتتب “ال�شخ�ص امل�ستحق” حمدثة.
يجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب بالكامل وفق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب» من ن�شرة الإ�صدار هذه .ويجب على كل م�ساهم م�ستحق �أن يوافق على كل
الفقرات الواردة يف منوذج طلب االكتتاب و�أن يقوم بتعبئتها ،وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض الطلبات املكررة �أو �أي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا ،يف حال
عدم ا�ستيفاء الطلب ل ٍأي من �شروط وتعليمات االكتتاب .وال يجوز التعديل يف طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهات امل�ستلمة .وميثل طلب االكتتاب عند تقدميه عقد ًا ملزم ًا
بني ال�شركة وامل�ساهم امل�ستحق (ف�ض ًال راجع ق�سم “�شروط وتعليمات االكتتاب»).

ن

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف
�سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلاملة �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول
هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد ذلك على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وعلى �سبيل املثال� :إذا
كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ما � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.200سهم ،يكون معامل
الأحقية يف هذه احلالة � 1إلى �( 5أي �سهم واحد لكل خم�سة �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها إلى محافظ المستثمرين بنفس اسم/رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر
لها؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح .وعلى �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35
ريا ًال و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  25ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ميكن للم�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق �أولوية جديدة خالل فرتة التداول ،وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة املكت�سبة من �شراء
حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) خالل فرتتي االكتتاب فقط.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند �إنتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن
عدد احلقوق اململوكة عند �إنتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية ؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1000سهم يف ال�شركة) � 800سهم يف حمفظة
« �أ » و� 200سهم يف حمفظة « ب ») ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.050حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1.05حق وعليه ف�سيتم �إيداع  840حق يف حمفظة « �أ » و210
حقوق يف حمفظة « ب ».

�

في حال االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم ايداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون �إيداع الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب الأول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف تداول
و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ،ف�سيتم
رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق ،و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية.

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك ،بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يتعر�ض
امل�ستثمرللخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة املحفظة اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

ع

ملخص المعلومات األساسية
يقدم هذا امللخ�ص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ونظر ًا لأنه ملخ�ص ،ف�إنه ال ي�شتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني .ويجب على م�ستلمي
هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة .وقد مت تعريف جميع امل�صطلحات والعبارات املخت�صرة الواردة يف هذه الن�شرة يف ق�سم
“التعريفات وامل�صطلحات».

نبذة عن الشركة
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين “وفا للت�أمني» ،هي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ 1427/09/18هـ
(املوافق2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )233وتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) ،بر�أ�س مال قدره ( )100.000.000مائة مليون ريال
�سعودي مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سمية تبلغ ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل ،وعنوان مقر ال�شركة
الرئي�س طريق الدائري ال�شمايل بني خمرج  5و  ،6حي امل�صيف  -مدينة الريا�ض ومت قيدها بال�سجل التجاري بالرقم ( )1010236705وتاريخ 1428/07/24هـ (املوافق
2007/08/07م) .كما مت ترخي�صها من الهيئة العامة لال�ستثمار بالرتخي�ص رقم ( )10202330317013وتاريخ  1426/01/26هـ (املوافق 2005/03/07م) ،وم�صرح لها
مبزاولة ن�شاط الت�أمني من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب الرتخي�ص رقم (ت م ن )20086 /14/وتاريخ 1429/06/06هـ (املوافق 2008/08/20م) ،وتزاول
�أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة ذات العالقة وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد الأخرى ال�سارية يف اململكة .ومتار�س ال�شركة
ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل فروعها املرخ�صة يف كل الريا�ض وجدة واخلرب.
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1435/06/27هـ (املوافق 2014/04/27م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ()205.000.000
مائتني وخم�سة ماليني ريال �سعودي ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة ،كما ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب
اخلطاب رقم ( )351000133768وتاريخ 1435/10/30هـ (املوافق 2014/08/26م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )105.000.000مائة وخم�سة مليون ريال �سعودي
عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،ويف تاريخ 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�س
املال.

نشاط الشركة
مت الرتخي�ص لل�شركة مبزاولة �أن�شطة الت�أمني الرئي�سة التالية )1( :الت�أمني العام ( )2الت�أمني الطبي ( )3احلماية واالدخار .علم ًا ب�أن ال�شركة قد ح�صلت حتى الآن على
موافقات نهائية وم�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعدد من منتجاتها الت�أمينية وهي كما يلي:
 .1ت�أمني احلوادث وامل�س�ؤولية
 .2الت�أمني الطبي
 .3ت�أمني ال�سيارات
 .4ت�أمني املمتلكات
 .5الت�أمني البحري
 .6الت�أمني الهند�سي
 .7ت�أمني احلماية والإدخار

مراحل تأسيس الشركة
ت�أ�س�ست عام 2007م عن طريق ال�شراكة بني عدد من ال�شركات العاملية وهي ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة و�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) و�شركة نيو انديا للت�أمني
املحدودة بالإ�ضافة �إلى عدد من ال�شركاء ال�سعوديني ،وكان امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون قد اكتتبوا بـ (� )6.000.000ستة ماليني �سهم عادي قيمتها اال�سمية (� )60.000.000ستون
مليون ريال �سعودي ودفعوا قيمتها كاملة و�أودعت با�سم ال�شركة حتت الت�أ�سي�س لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي ،وبعد �صدور املر�سوم امللكي املرخ�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مت طرح
باقي الأ�سهم لالكتتاب العام والتي بلغت (� )4.000.000أربعة ماليني �سهم ب�سعر اكتتاب ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد وب�إجمايل بلغ (� )40.000.000أربعون مليون
ريال �سعودي .وبذلك يكون قد مت �سداد كامل ر�أ�س مال ال�شركة كما هو مثبت يف القوائم املالية لل�شركة ،ويف  01يونيو 2012م �أعلنت ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين
�إطالق ا�سمها التجاري وفا للت�أمني.
وت�ؤكد ال�شركة على �أنها مل تقم منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة بزيادة ر�أ�س املال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.

ف

المالك الرئيسيون
قائمة امل�ساهمون الذين ميلكون � %5أو �أكرث
عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال
(ريال �سعودي)

الن�سبة قبل الطرح

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة

الهند

1.060.000

10.600.000

%10.6

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

الهند

1.020.000

10.200.000

%10.2

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

البحرين

1.020.000

10.200.000

%10.2

اجلن�سية

امل�ساهم

رؤية الشركة
�أن تقوم ال�شركة بتقدمي �أف�ضل �ضمان مايل يتوافق مع قيمنا ،م�صمم ومبتكر عن طريق فريق متخ�ص�ص  ،وبناء وتطوير عالقات مهنية طويلة الأمد مع العمالء الذين يتطلعون
�إلى حلول نوعية يف �إدارة خماطرهم بتكاليف متنا�سبة مع طبيعة �أعمالهم ،كما ن�سعى �إلى النمو والتو�سع يف منتجاتنا وخدماتنا لتحقيق التغطية الأمثل ،و�أن نكون الأف�ضل يف
�أعني كل من /عمالئنا – موظفينا – امل�ساهمني معنا كذلك� أن نكون الرائدين يف جمال �صناعة الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية.

رسالة الشركة
ر�سالة ال�شركة تكمن بجعل جتربة الت�أمني �سهلة ومر�ضية ،كما ت�ؤكد ال�شركة �أنها ملتزمة وعازمة على تقدمي �أف�ضل ت�أمني ب�أ�سعار منا�سبة.

قيم الشركة









امل�صداقية والنزاهة.
خدمة عمالئنا من خالل جهود تكاملية بني �إدارة و�أق�سام ال�شركة املختلفة.
االلتزام بتلبية متطلبات جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف ال�شركة.
ال�سعي اليومي �إلى التعلم امل�ستمر.
احرتام الثقافات الوطنية ملوظفينا متعددي اجلن�سيات.
اجلدية واملثابرة.
احرتام قيمة الوقت وا�ستخدامه بال�شكل الأمثل يف �آداء مهام العمل.
احت�ضان التغيري واملبادرات.

استراتيجية الشركة
مت اعداد ا�سرتاتيجية ال�شركة باالعتماد على توجهات جمل�س الإدارة التي مت و�ضعها على ا�سا�س جمموعة متقدمة من املعايري حيث تقوم ا�سرتاتيجية �شركة وفا للت�أمني على
�ضمان النمو يف حقيبة الت�أمني منو ًا متوازن ًا وعدم الرتكيز على منتج دون الأخر وتوزيع منتجاتنا ب�شكل متنا�سق ومنظم ومدرو�س على جميع �شرائح املجتمع �إ�ضافة �إلى �سعينا
الد�ؤوب لبناء عالقة �شفافة ومدعومة بحماية كاملة ذات خدمة وجوده عاليه لكل من و�سطاء الت�أمني وعمالئنا الكرام.ويتمثل هدف ال�شركة الرئي�س يف الو�صول �إلى نتائج مفيدة
ت�ضمن عوائد مقبولة لكل من ال�سادة امل�ساهمني وعمالئنا الكرام.
بالإ�ضافة ملا �سبق تعتزم �شركة وفا للت�أمني من خالل ا�سرتاتيجية مدرو�سة ومنظمة �إلى زيادة الإنت�شار اجلغرايف والتواجد ب�صورة وا�ضحة يف ال�سوق ال�سعودي وذلك من خالل
فتح فروع جديدة وتو�سيع الفروع القائمة حالي ًا.










�

حتقيق م�ستوى �سنوي �إجمايل من �أق�ساط الت�أمني ميكن ال�شركة من احل�صول على ح�صة يف �سوق الت�أمني.
و�ضع اللوائح والأنظمة واملعايري الداخلية التي من �ش�أنها �ضمان حقوق امل�ؤمن لهم.
تقدمي منتجات وخدمات ت�أمينية جديدة ومتنوعة عالية امل�ستوى وب�أ�سعار تناف�سية.
العمل وفق �إ�سرتاتيجية فعالة وقوية لال�ستفادة من امليزات الن�سبية والتناف�سية والفر�ص اجلديدة التي ينطوي عليها االقت�صاد ال�سعودي.
خلق ا�سم جتاري و�سمعة رفيعة حول ال�شركة من خالل احلمالت الدعائية والرتويجية خلدمات ال�شركة ومنتجاتها.
�إجراء التعديالت والتح�سينات على املنتجات لتحقيق املتطلبات املحلية.
ت�أ�سي�س قنوات توزيع حملية جديدة طبقا ملبادئ الت�أمني الثابتة ومعايري الرقابة املعمول بها.
عقد �صالت مع ال�شركات الدولية املعروفة للقيام بعمليات �إعادة الت�أمني وعلى نطاق وا�سع.
حتقيق عوائد �أف�ضل من خالل اتباع �سيا�سة ا�ستثمار مدرو�سة.

نواحي القوة والمزايا التنافسية








تعترب ال�شركة �إحدى ال�شركات القالئل التي تقدم نطاق ًا وا�سع ًا من منتجات ت�أمني احلماية والت�أمني الإدخاري
املعرفة الوا�سعة باملجتمعات املحلية واجلاليات الأجنبية
الفريق الإداري الذي يتمتع ب�سنوات طويلة من اخلربة
قاعدة العمالء املتنوعة التي تغطي قطاعات الت�أمني العام وت�أمني احلماية واالدخار.
تنوع املنتجات واالنت�شار اجلغرايف.
اتفاقيات �إعادة الت�أمني لدى �شركات عاملية يف جمال �إعادة الت�أمني
اال�سم التجاري لل�شركة

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة
مت احل�صول على املعومات الواردة يف هذه الن�شرة بخ�صو�ص قطاع الت�أمني واملعلومات الأخرى املتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�شركة من م�صادر خمتلفة ،وقد �أجرت ال�شركة
التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة امل�صادر ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة� ،أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سمائهم يف ال�صفحتني (ز  -ح) �أي �سبب لالعتقاد بوجود
معلومات غري �صحيحة مت�ضمنة يف تلك امل�صادر والتقديرات� ،إال �أنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�ش�أن دقة واكتمال �أي ًا منها ،ومن تلك امل�صادر:



تقديرات وتوقعات ال�شركة
املعلومات والتحليالت اخلا�صة ب�صناعة الت�أمني والتي مت احل�صول عليها من م�صادر ومواد ت�صدر عن �أطراف �أخرى ومتاحة للعموم.

يعترب �سوق الت�أمني يف اململكة حديث العهد ن�سبي ًا حيث د�أبت �صناعة الت�أمني يف املا�ضي على تغطية احتياجات �سوقي الت�صدير والنفط فقط يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
وواجه قطاع الت�أمني عدة م�صاعب ب�سبب غياب القوانني املنظمة .وكان هناك �أكرث من � 100شركة م�سجلة كوحدات خارجية تعمل من اخلارج كو�سطاء ت�أمني عامليني �أو كوكالء
ل�شركات ت�أمني خا�صة ،بغر�ض تقدمي خدمات الت�أمني يف اململكة ،وكانت هذه ال�شركات م�سجلة يف البحرين نظر ًا لقربها اجلغرايف من اململكة .ويف ظل غياب �إطار تنظيمي،
كان حملة وثائق الت�أمني يعانون من افتقار ال�سوق جلهة ر�سمية تعنى بحماية م�صالح امل�ستهلكني من الأعمال االحتيالية �أو غري امل�شروعة .وهذا ما مهد الطريق فيما بعد لإجراء
�إ�صالحات و�إعادة ت�شكيل لقطاع الت�أمني يف اململكة ،ثم جاء القرار رقم  51وتاريخ 1397/04/04هـ (املوافق 1977/03/23م) عن هيئة كبار العلماء يف اململكة والذي اعتربت
مبوجبه الت�أمني التعاوين �صيغة من عقد التربع وبالتايل فهو مقبول يف ال�شريعة الإ�سالمية .ويف عام 1406هـ (1986م)� ،أ�س�ست احلكومة �أول �شركة للت�أمني التعاوين ،ال�شركة
الوطنية للت�أمني التعاوين (“التعاونية”) ،بهدف تغطية احتياجات الت�أمني املحلية.
تتولى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مهمة تنظيم قطاع الت�أمني والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايري الرتخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمني ،ويفر�ض النظام اجلديد على
�شركات الت�أمني �أن تكون م�سجلة ومرخ�صة يف اململكة ك�شركة م�ساهمة عامة لكي تزاول �أعمال الت�أمني يف اململكة .وتنطبق القوانني اجلديدة لي�س على �شركات الت�أمني وح�سب،
بل وعلى �شركات �إعادة الت�أمني وو�سطاء �إعادة الت�أمني والوكاالت وال�سما�سرة ومكاتب ت�سوية اخل�سائر.
لقد �شهد قطاع الت�أمني املحلي مرحلة �إنتقالية ُ�سمح فيها لل�شركات القائمة بالعمل �ضمن مهلة انتهت يف 2008/04/09م ،حيث تعني على �شركات الت�أمني �إما احل�صول على
ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين لعام 2003م �أو اخلروج من ال�سوق .وقد �سمحت م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي لل�شركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها �أو التي �صدر لها مر�سوم ملكي بت�أ�سي�سها ومل تكتمل �إجراءات ت�أ�سي�سها بتجديد وثائق الت�أمني للعمالء يف مهلة
�إنتهت يف 2010/02/17م.
لقد �أدت الإ�صالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة �إلى منو قطاع الت�أمني مبعدالت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .حيث منت �صناعة الت�أمني من  10.875مليار ريال
�سعودي يف عام 2008م �إلى  25.125مليار ريال �سعودي يف عام 2013م ،مبعدل منو �سنوي مركب .%18
وي�شري التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعام املايل 2013م �إلى �أن الت�أمني على املركبات قد �شكل مان�سبته  %49من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،يف حني
�شكل الت�أمني الطبي حوايل  %33من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،وجدير بالذكر �أن الت�أمني الطبي ُيعد �إلزاميا جلميع الوافدين واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص منذ
بدء تطبيقه بتاريخ  15يوليو 2006م وفق ًا لبيانات جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،كما �أن الت�أمني على ال�سيارات يعترب �أي�ض ًا من املتطلبات التنظيمية (جاء ذلك ا�ستناد ًا �إلى
نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1425/06/02هـ ،وعلى قرار جمل�س الوزراء رقم  222وتاريخ 1422/08/13هـ ب�ش�أن الت�أمني
الإلزامي على املركبات ،وبدء العمل بـ “الوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على املركبات” والتي مت اعتمادها من حمافظ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ق

ملخص المعلومات المالية للشركة
يجب قراءة القوائم املالية امللخ�صة الواردة �أدناه مع القوائم املالية املراجعة مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب للأعوام 2011م و 2012م
و 2013م ،بالإ�ضافة �إلى القوائم املالية غري املراجعة املتعلقة بال�ستة �أ�شهر الأولى من عام 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2013م.
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

الن�صف الأول 2013م
غري مراجعة

الن�صف الأول 2014م
غري مراجعة

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

92.458

157.987

172.794

153.862

191.927

�إجمايل موجودات عمليات امل�ساهمني

66.626

61.965

67.399

68.764

75.595

�إجمايل املوجودات

159.084

219.952

240.193

222.626

267.522

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

92.458

157.987

172.794

153.862

191.927

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

15.502

26.571

37.919

32.520

48.396

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

51.124

35.394

29.480

36.244

27.199

�إجمايل حقوق ومطلوبات امل�ساهمني

66.626

61.965

67.399

68.764

75.595

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

159.084

219.952

240.193

222.626

267.522

قائمة املركز املايل (�ألف ريال �سعودي)

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام 2011م و2012م و2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�صف الأول من عامي 2013م و2014م
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

الن�صف الأول 2013م
غري مراجعة

الن�صف الأول 2014م
غري مراجعة

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

93.896

162.460

196.869

98.767

120.780

�إجمايل املطالبات املدفوعة

62.852

79.389

126.080

33.637

39.426

فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

3.139-

12.581-

11.416-

1.857-

3.775-

فائ�ض (عجز) حمول �إلى عمليات امل�ساهمني

3.139

12.581

11.416

1.857

3.775

الفائ�ض (العجز) املحول من عمليات الت�أمني

3.139-

12.581-

11.416-

1.857-

3.775-

م�صاريف عمومية و�إدارية

565-

1.470-

1.600-

966-

894-

�صايف دخل (خ�سارة) ال�سنة

2.375-

15.965-

6.553-

1.325

1.660-

ربح (خ�سارة) ال�سهم لل�سنة (بعد الزكاة) (ريال �سعودي)

0.24-

1.60-

0.66-

0.13

0.17-

قائمة الدخل (�ألف ريال �سعودي)

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام 2011م و2012م و2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�صف الأول من عامي 2013م و2014م
التدفقات النقدية (�ألف ريال �سعودي)

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

الن�صف الأول 2013م
غري مراجعة

الن�صف الأول 2014م
غري مراجعة

قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني
�صايف النقد من ( /امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

2.376-

10.575

5.469-

379

9.784-

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

301-

2.548-

298-

92-

189-

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من الأن�شطة التمويلية

500

5.000

516

3.088-

-

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

2.624

15.651

10.400

12.851

427

التدفقات النقدية للم�ساهمني
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

649

95

855-

552-

8.543

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

9.613-

11.514-

19428-

29.481-

7.391

�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية

500-

5.000-

516-

3.088

-

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

47.317

30.898

10.099

8.953

26.033

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للأعوام 2011م و2012م و2013م والقوائم املالية غري املراجعة للن�صف الأول من عامي 2013م و2014م

ر

2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

 30يونيو 2013م
(غري مراجعة)

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)

معدل االحتفاظ (�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها�/إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتب بها)

%70.6

%64.5

%63.5

%64.6

%66.6

معدل اخل�سارة� ،صايف (�صايف املطالبات املتكبدة� /صايف الأق�ساط املكت�سبة)

%60.1

%69.1

%72.3

%62.2

%61.2

معدل امل�صاريف (م�صاريف االكتتاب� /صايف الأق�ساط املكت�سبة)

%28

%28.3

%25

%24.2

%23.2

معدل املركب (معدل امل�صاريف  +معدل اخل�سارة)

%88.1

%97.4

%97.3

%86.4

%84.4

م�صاريف العمولة املتكبدة كن�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%8.5

%9.3

%10.7

%8.8

%8.5

عمولة �إعادة الت�أمني املكت�سبة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة

%5.7

%9.2

%5.8

%3.9

%3.5

فائ�ض/عجز عمليات الت�أمني كن�سبة من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

-%5.6

%15.4-

%-9.7

%-3.3

%-5.3

ن�سب وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة لقائمة الدخل

امل�صدر :حتليالت الإدارة
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

 30يونيو 2013م
(غري مراجعة)

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)

ن�سبة ال�سيولة (�إجمايل املوجودات -ممتلكات ومعدات وموجودات غري
ملمو�سة� /إجمايل مطلوبات امل�ساهمني  +جمموع مطلوبات وفائ�ض عملية
التامني)

1.46

1.17

1.13

1.18

1.10

ن�سبة النقدية (نقد ًا وما يف حكمه  +وديعة نظامية� /إجمايل مطلوبات
امل�ساهمني  +جمموع مطلوبات وفائ�ض عملية الت�أمني)

0.57

0.35

0.32

0.17

0.28

القيمة الدفرتية لل�سهم (ريال �سعودي)

5.1

3.5

2.9

3.6

2.7

ن�سبة �أق�ساط الـت�أمني املدينة�/إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%37

%31

%23

%43

%41

ن�سبة �أق�ساط الـت�أمني املدينة�/إجمايل املوجودات

%22

%23

%19

%19

%19

معدل دوران الأ�صول (مرة) �صايف الأق�ساط املكتتبة � /إجمايل املوجودات

0.41

0.46

0.51

0.29

0.29

ن�سب وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة للمركز املايل

امل�صدر :حتليالت الإدارة

�
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1.1التعريفات والمصطلحات
يبني اجلدول التايل قائمة بالتعريفات وامل�صطلحات للعبارات امل�ستخدمة يف ن�شرة الإ�صدار:
امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف

التعريف

CAGR

معدل النمو املركب ال�سنوي

SOCPA

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ()IFRS

جمموعة من املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �صادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية «»International Financial Reporting Standards

وفا  /وفا للت�أمني  /ال�شركة

ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين

كبار التنفيذيني �أو الإدارة �أو الإدارة العليا

�إدارة ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين

ورقة مالية متداولة  /قابلة للتداول

ورقة مالية متداولة يف ال�سوق

االكتتاب �أو الطرح �أو طرح حقوق الأولوية

زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين عن طريق طرح �أ�سهم جديدة

الأ�سهم

�أ�سهم ال�شركة العادية البالغ عددها ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم عادي واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم
الواحد.

�إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية

طرح �أ�سهم �إ�ضافية مل�ساهمي ال�شركة احلق يف االكتتاب فيها مبا يتنا�سب مع ن�سب متلكهم.

تاريخ الأحقية

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) والتي مت الت�صويت فيها على الزيادة املقرتحة
لر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة خالل اجتماعه بتاريخ 1435/06/27هـ (املوافق 2014/04/27م).

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25ه��ـ (املوافق 2015/04/14م ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04ه��ـ (املوافق 2015/04/23م) ("مرحلة
االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف االكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية
التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية ،و�سوف تتم املوافقة على فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب
عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية والتي ميكن للم�ساهمني
املقيدين وغري املقيدين خاللها تداول حقوق الأولوية

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25ه��ـ (املوافق 2015/04/14م ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04ه��ـ (املوافق 2015/04/23م) ،وميكن
للم�ساهمني املقيدين وغري املقيدين خاللها تداول حقوق الأولوية

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م ("مرحلة االكتتاب
الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول (وي�شار
�إلى كل منهم بـ "ال�شخ�ص امل�ستحق" و�إليهم جميع ًا بـ "الأ�شخا�ص امل�ستحقني") مبمار�سة حقهم يف االكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب فيها يف املرحلتني الأولى والثانية

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية ،و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا يوم الأحد 1436/07/14ه��ـ (املوافق
2015/05/03م) وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/05/04هـ (املوافق 2015/07/15م .وي�شار �إلى هذا الطرح بـ ("الطرح
املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� ،أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ف�سيتم �إ�ضافتها �إلى الأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

وت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات املالية وهي كالتايل:
� .1صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة العربية ال�سعودية واملطروحة طرح ًا عام ًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط و�أحكام
ال�صندوق تتيح له ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
 .2الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم بالتعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية.
 .3ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم ،و�شركات قطاعي البنوك والت�أمني املدرجة يف
ال�سوق ال�سعودية ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها هيئة ال�سوق املالية ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى �أي تعار�ض يف امل�صالح.

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بني متعهد التغطية وال�شركة.

اجلهات امل�ستلمة

اجلهات التي تقوم با�ستالم طلبات االكتتاب من املكتتبني خالل مراحل الطرح ،وهي �شركة فالكم للخدمات املالية ،جمموعة �سامبا املالية ،م�صرف
الراجحي ،بنك الريا�ض ،البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب).

اجلريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،وهي اجلريدة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�شركة.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.
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امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف

التعريف

�سعر الطرح

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لكل �سهم.

ال�سهم

�سهم عادي بقيمة ا�سمية ( )10ع�شرة رياالت يف ر�أ�س مال ال�شركة.

القيمة اال�سمية

( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

ال�سعودة

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�ض على ال�شركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني.

ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

�شخ�ص

�أي �شخ�ص طبيعي �أو اعتباري تقر له �أنظمة اململكة بهذه ال�صفة.

الطرف ذو العالقة

يق�صد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج ،ما يلي:
.1

تابعي امل�صدر.

.2

امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.

�	.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر.
�	.4أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر.
.5

�أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.

.6

امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل للم�صدر.

�	.7أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� ،4،3،2،1أو � )5أعاله.
�	.8أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه يف (� ،6،5،4،3،2،1أو � )7أعاله.
ال�شخ�ص امل�ستحق �أو الأ�شخا�ص امل�ستحقون

هو ال�شخ�ص �أو الأ�شخا�ص حاملي ال�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (امل�ساهمني املقيدين)

ال�سيطرة

القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو جمتمع ًا مع قريب �أو تابع ،من خالل � ٍأي من الآتي:
امتالك ن�سبة ت�ساوي � %30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف �شركة.
حق تعيني � %30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري ،وتف�سر كلمة “امل�سيطر” وفق ًا لذلك.
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القوائم املالية

القوائم املالية املراجعة وغري املراجعة لل�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س الهيئة بالقرار رقم ( )2004-11-3وتاريخ 1425/08/20ه��ـ (املوافق 2004/10/04م) واملعدلة بقرار
جمل�س الهيئة رقم ( )2012-36-1وتاريخ  1434/01/11هـ (املوافق 2012/11/25م).

ال�سنة املالية

ال�سنة املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب من كل �سنة ميالدية.

متح�صالت االكتتاب

القيمة الإجمالية للأ�سهم املكتتب بها.

�صايف متح�صالت االكتتاب

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم تكاليف الطرح.

متعهد تغطية االكتتاب

�شركة فالكم للخدمات املالية.

مدير االكتتاب

�شركة فالكم للخدمات املالية.

امل�ست�شار املايل

�شركة فالكم للخدمات املالية.

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة.

ع�ضو جمل�س الإدارة

بالن�سبة لل�شركة امل�ساهمة ي�شمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وبالن�سبة لأي �شركة �أخرى ي�شمل �أي مدير �أو م�س�ؤول كبري �آخر من مهامه و�ضع وتنفيذ القرارات
اال�سرتاتيجية لل�شركة.

م�ساهم كبري

�شخ�ص ميلك (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة.

امل�ساهم �أو امل�ساهمون

حملة �أ�سهم ال�شركة لأي فرتة حمددة من الزمن.

امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف
امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

التعريف
وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ف�إن امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني هم:
�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة
ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة
�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) �ش.م.ب (مقفلة).
م�ؤ�س�سة �أحمد حممد عبدالرحمن �آل ال�شيخ
م�ؤ�س�سة خالد عبدالعزيز بن �سلمة للتجارة
م�ؤ�س�سة �صالح �سعد اخلريجي للتجارة
م�ؤ�س�سة م�شاة للتجارة ل�صاحبها خالد حممد ال�ضبيعي
م�ؤ�س�سة �صالح بن علي ال�شنيفي
م�ؤ�س�سة تركي حمد بن �شهوين للتجارة
�شركة فواز عبد العزيز احلكري و�شركاه

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة هي من فئة واحدة ،وال يتمتع �أي م�ساهم ب�أية حقوق �أف�ضلية يف الت�صويت ،ومينح كل م�ساهم �صاحبه �صوت ًا واحد ًا ويحق لكل م�ساهم
ميتلك ( )20ع�شرين �سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

ال�شركاء اال�سرتاتيجيون

ال�شريك اال�سرتاتيجي هو �شركة (�أو جمموعة �شركات) لديها اخلربة الفنية والتكنولوجية والإدارية والن�شاط الت�سويقي والإمكانيات املالية والقيمة امل�ضافة
من كافة اجلوانب لي�صبح �شريك ًا يف عمل �أو ن�شاط �أو �صناعة بحيث يقوم بتطويره وتقدمي احللول للم�شكالت التي تواجه ذلك الن�شاط ومن ثم �أخذ دور
كبري وفعال يف �إدارته ،ويتمثل ال�شركاء اال�سرتاتيجيني يف �شركة وفا يف كل من �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة ومتتلك يف �شركة وفا مان�سبته %10.6
وال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة ومتتلك يف �شركة وفا مان�سبته  %10.2و�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) ومتتلك يف �شركة وفا مان�سبته .%10.2

امل�ست�شارون

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�صة باالكتتاب والواردة �أ�سمائهم يف ال�صفحتني (ز  -ح) من هذه الن�شرة.

اخلبري الإكتواري

ال�شخ�ص الذي يقوم بتطبيق خمتلف النظريات االح�صائية واالحتماالت التي على �أ�سا�سها يتم احت�ساب �أ�سعار اخلدمات وتقييم امل�س�ؤوليات وااللتزامات
واحت�ساب االحتياطات.

املكتتب

كل �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم حقوق الأولوية.

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

هيئة ال�سوق املالية �أو الهيئة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.

تداول

النظام الآيل لتداول الأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية.

م�ؤ�س�سة النقد (�ساما)

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

�صندوق النقد الدويل

هو وكالة متخ�ص�صة من منظومة بريتون وودز تابعة للأمم املتحدة� ،أن�شئ مبوجب معاهدة دولية يف عام 1945م للعمل على تعزيز �سالمة االقت�صاد العاملي.
ويقع مقر ال�صندوق يف وا�شنطن العا�صمة ،ويديره �أع�ضا�ؤه الذين ي�شملون معظم دول العامل تقريب ًا.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/3/22هـ وتعديالته.

�شركة ت�أمني

�شركة ت�أمني خا�ضعة لإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين امل�ؤ�س�س وفقا لنظام الت�أمني ال�صحي التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم (م )10/وتاريخ 1420/05/01هـ (املوافق
1999/08/13م)وما طر�أ عليه من تعديالت.

امل�ستفيد

�شخ�ص طبيعي �أو معنوي ي�ستفيد من العوائد التي ت�شملها وثيقة الت�أمني نتيجة لتعر�ضه لبع�ض املخاطر املغطاة.

موظف مراقبة تطبيق الأنظمة

�شخ�ص طبيعي يهتم بالأعمال التنظيمية ل�ضمان التقيد بجميع الأنظمة واللوائح

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

خبري ت�سوية املطالبات الت�أمينية

�شخ�صية اعتبارية تقوم بدرا�سة وتقييم اخل�سائر والتفاو�ض على الت�سويات نياب ًة عن �شركة الت�أمني.

مقيم اخل�سائر

جهة اعتبارية تقوم بدرا�سة املخاطر الت�أمينية قبل الت�أمني عليها ودرا�سة الأ�ضرار بعد حدوثها لتحديد الأ�سباب وتقدير القيمة وحتديد امل�س�ؤوليات.

ال�شخ�ص املقدم خلدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

�شخ�ص طبيعي م�صرح له بتقدمي خدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني �أو الأعمال املتعلقة وامل�صرح بها يف اململكة العربية ال�سعودية والذي يعمل لدى �إحدى
�شركات الت�أمني.

�إعادة الت�أمني االختياري

طريقة �إعادة ت�أمني اختيارية على �أ�سا�س كل حالة على حدة ،ويكون ملعيد الت�أمني اخليار يف رف�ض �أو قبول املخاطر املعرو�ضة للت�أمني.

�إعادة ت�أمني الكوارث

نوع من �إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سائر ،والذي ال يتعدى م�ستوى معني ،يعو�ض ال�شركة عن اخل�سارة فوق م�ستوى معني من كوارث متت تغطيتها.
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امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف
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التعريف

�إعادة الت�أمني التنا�سبي

يتحمل فيه مقدم اخلدمات ن�سبة من اخل�سارة بقدر املنفعة التي يح�صل عليها من بولي�صة الت�أمني ،ال�سيما فيما يخ�ص الأعمال ذات اخلطورة العالية
واملتقلبة بحيث ال ت�شمل الت�أمني على احلياة.

�إعادة الت�أمني غري التنا�سبي (فائ�ض اخل�سارة)

نوع غري ن�سبي من اتفاقيات �إعادة الت�أمني حيث يتعني على امل�ؤمن عليه �أن يتنازل عن بع�ض املخاطر �ضمن مبالغ معينة تزيد عن قيمة اخل�سارة والتي وافق
امل� ِّؤمن (�شركة الت�أمني) على قبولها ،ويتعهد معيد الت�أمني �أن يقبل الت�أمني على املخاطر امل�سندة �إليه

املطالبات حتت الت�سوية

املطالبات واحلوادث التي قام امل�ؤمن له ب�إخطار ال�شركة عنها والتي ما زالت قيد البحث ومل تتم ت�سويتها �أو دفعها ،وهي تعادل قيمة اخل�سائر التي يطالب
بها امل�ؤمن لهم ،وذلك بنا ًء على مبالغ الت�أمني يف الوثيقة.

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

جمموع تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني مبا فيها العموالت واجلزء من امل�صاريف املتعلقة بالإدارة والتكاليف العامة الأخرى التي تعزى �إلى عمليات الت�أمني.

االحتفاظ باملخاطر

مقدار من املخاطرة حتتفظ به ال�شركة يف �سجالتها مقارنة مبخاطر الت�أمني املتنازل عنها ل�شركة �إعادة الت�أمني.

معدل االحتفاظ

مقيا�س لأق�ساط الت�أمني املكتتب بها التي حتتفظ بها �شركة الت�أمني ،وميكن احل�صول عليه من خالل ق�سمة �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها على �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتب بها.

معدل اخل�سائر

معدل املطالبات املتكبدة �إلى �صايف الأق�ساط املكتتبة.

الت�أمني الذاتي

تخ�صي�ص ر�صيد منتظم ملواجهة اخل�سائر املتوقعة عن املخاطر املرغوب الت�أمني عليها ذاتي ًا بد ًال عن خدمات ال�شركة.

املخ�ص�صات (االحتياطيات) الفنية

املبالغ التي يجب على ال�شركة اقتطاعها وتخ�صي�صها لتغطية التزاماتها املالية.

هام�ش ال�سيولة

املعيار الأدنى للو�ضع املايل اجليد ل�شركة الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني حيث تفوق قيمة الأ�صول قيمة املطلوبات.

هام�ش املالءة

مدى زيادة �أ�صول ال�شركة القابلة للتحويل �إلى نقد عن التزاماتها.

�إعادة ت�أمني االتفاقية

يحدث ذلك عندما يتنازل امل�ؤمن الرئي�س عن قيمة �أو ن�سبة من قيمة ت�أمني خماطر معينة ل�شركة �إعادة الت�أمني وتقبل الأخرية �إعادة ت�أمني املخاطر املعنية.

الت�أمني

�آلية تعاقدية يتم مبوجبها تقييم و حتويل �أعباء املخاطر عن طريق ت�صنيفها وجتميعها.

�إعادة الت�أمني

قبول معيد الت�أمني جميع �أو جزء من خماطر الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني املتعهد بتغطيتها من جانب �شركة الت�أمني املبا�شر التي حتول املخاطر مبوجب وثيقة
ت�أمني واحدة �أو �أكرث

امل�ؤ َّمن له

ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يربم عقد الت�أمني

امل� ِّؤمن

�شركة الت�أمني التي تقبل عقود الت�أمني مبا�شر ًة من امل�ؤ َّمن لهم وتتولى التعوي�ض عن املخاطر التي يتعر�ض لها امل�ؤ َّمن له.

حامل وثيقة الت�أمني

الأ�شخا�ص الذين ميلكون وثائق الت�أمني ال�صادرة عن طريق �شركة الت�أمني.

و�سطاء الت�أمني

�شخ�ص اعتباري يقوم مقابل عمولة بتمثيل امل�ؤمن عليهم القائمني �أو املحتملني يف اجتذاب عقود ت�أمني والتفاو�ض عليها.

وكالة ت�أمني

�شخ�ص معنوي يقوم مقابل �أجر معني بتمثيل امل�ؤمن الجتذاب عقود ت�أمني والتفاو�ض عليها و�إبرامها.

اخلطر

هو احلدث الذي يت�ضمن خ�سارة �أو قد ال يت�ضمن خ�سارة لكن ال ي�شتمل على �أي مك�سب.

اخت�صا�صي ت�سوية املخاطر الت�أمينية

جهة قانونية تقوم بدرا�سة وتقييم اخل�سائر والتفاو�ض بخ�صو�ص ت�سويتها نيابة عن �شركة الت�أمني.

الالئحة التنفيذية

نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ والالئحة التنفيذية للنظام ال�صادرة بالقرار الوزاري رقم
 596/1وتاريخ 1425/3/1هـ املوافق (2004/04/21م).

نظام الت�أمني

نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية واللوائح التنظيمية.

�أ�صحاب املهن احلرة

الأ�شخا�ص الذين يرخ�ص لهم مبمار�سة �أي من املهن احلرة املتعلقة بن�شاط الت�أمني و�/أو �إعادة الت�أمني.

اال�شرتاك �أو امل�ساهمة �أو الق�سط

مبلغ يدفعه امل�ؤمن عليه للم�ؤمن مقابل موافقة امل�ؤمن على تعوي�ض امل�ؤمن عليه عن اخل�سائر �أو الأ�ضرار الناجتة مبا�شر ًة عن �أحد الأخطار املغطاة.

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (�سوا ًء مت اكت�سابها �أم ال) لعقود الت�أمني املربمة �أو امللتزم بها خالل فرتة حمددة دون خ�صم الأق�ساط امل�سندة.

�صايف الأق�ساط املكتتبة

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة لفرتة حمددة ناق�ص الأق�ساط امل�سندة �إلى �شركات �إعادة الت�أمني خالل تلك الفرتة.

�صايف الفائ�ض (العجز) من متح�صالت
االكتتاب

ناجت طرح جمموع التكاليف وامل�صاريف من جمموع الإيرادات

عمق الت�أمني

ن�سبة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها �إلى �إجمايل الناجت املحلي للدولة

كثافة الت�أمني

معدل �إنفاق الفرد على الت�أمني (�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها مق�سومة على عدد ال�سكان)

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي يجب على املكتتبني تعبئته وتقدميه للجهة امل�ستلمة عند الرغبة يف االكتتاب.

ن�شرة الإ�صدار

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باالكتتاب.

امل�صطلح �أو االخت�صار املعرف

التعريف

املنتجات

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�شركة.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ،ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وفق ًا للقرار رقم 2006/212/1م بتاريخ 1427/10/21هـ (املوافق
2006/11/12م) وتعديالته الالحقة.

يوم العمل

�أي يوم عمل للجهات امل�ستلمة با�ستثناء �أيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية

الت�صنيف االئتماين

ر�أي يف م�ستوى الأهلية االئتمانية جلهة �أو يف م�ستوى الأهلية االئتمانية لورقة مالية ،با�ستخدام رمو �أو حروف �أو �أعداد �أو �أي �شكل �آخر

اجلهة امل�ص َّنفة

ال�شخ�ص االعتباري امل�ص َّنف م�ستوى �أهليته االئتمانية �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف الت�صنيف االئتماين (وي�شمل ذلك ُم�صدر الأوراق املالية املراد ت�صنيفها) �سوا ًء
�أكان ذلك بنا ًء على طلبه �أم ال و�سوا ًء �أقدم املعلومات الالزمة لت�صنيف م�ستوى �أهليته االئتمانية �أم ال

BBB

ت�صنيف ائتماين من �شركة �ستاندرد ان بورز يعرب عن قدرة كافية لتلبية االلتزامات املالية�.إال �أنه عند حدوث ظروف اقت�صادية غري مواتية �أو متغرية ف�إنه
من املرجح �أن ت�ؤدي �إلى �ضعف القدرة على تلبية االلتزامات املالية (متو�سط اجلودة).

S&P

�ستاندرد اند بورز وهي �شركة �أمريكية متخ�ص�صة يف جمال الت�صنيف الإئتماين وتطوير م�ؤ�شرات لقيا�س �أداء الأ�سواق املالية يف خمتلف الأ�سواق العاملية
بالإ�ضافة �إلى مقد ّمي خدمات حتليل ودرا�سات متخ�ص�صة لأكرث من � 2000شركة مدرجة يف الأ�سواق العاملية.

AA-

ت�صنيف ائتماين من �شركة �ستاندر اند بورز يعرب عن جدارة ائتمانية عالية �أو م�ستوى جودة عايل .كما �أن �إ�شارة ال�سالب ( )-ت�شري �إلى احلد الأدنى يف
جمموعة ( AAخماطرة منخف�ضة جد ًا).
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2.2عوامل المخاطرة
بالإ�ضافة �إلى املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�شرة ،يتعني على كل من يرغب اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها
عوامل املخاطرة املبينة �أدناه قبل اتخاذ �أي قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب .علم ًا ب�أن املخاطر املو�ضحة �أدناه ال ت�شمل جميع املخاطر التي ميكن �أن تواجهها
ال�شركة ،بل �أنه من املمكن وجود خماطر �إ�ضافية لي�ست معلومة لل�شركة يف الوقت احلايل� ،أو تعتربها ال�شركة غري جوهرية� ،أو �أنها ال تعيق عملياتها .و مما ي�ؤثر على ن�شاط
ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية و توقعاتها امل�ستقبلية ب�شكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة امل�شار �إليها �أدناه.
كما يق ّر �أع�ضاء جمل�س �إدراة ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة ،ح�سب علمهم و�إعتقادهم ،بعدم وجود �أي خماطر جوهرية معلومة لديهم من املمكن �أن ي�ؤثر عدم ذكرها على
قرار امل�ساهمني ،غري ما مت الإف�صاح عنه بهذا الق�سم.
ال يكون اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتح ّمل �أية خ�سارة قد تنجم
عن ذلك اال�ستثمار وينبغي على امل�ستثمر املحتمل الرجوع �إلى م�ست�شار مايل مرخ�ص له من هيئة ال�سوق املالية للح�صول على امل�شورة ب�ش�أن اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة.
ويف حال حدوث �أو حتقق �أي من عوامل املخاطر التي تعتقد ال�شركة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى لل�شركة �أن حتددها� ،أو التي تعتربها
يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية ف�إن ذلك ي�ؤدي �إلى �إنخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق ومن ثم خ�سارة امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره بهذه الأ�سهم �أو جزء منها.
�إن املخاطر املبينة �أدناه مذكورة برتتيب ال يعرب عن مدى �أهميتها .كما �أن املخاطر الإ�ضافية غري املعلومة �أو التي تعترب غري جوهرية حالي ًا ،قد يكون لها الت�أثريات املبينة يف
هذه الن�شرة.

2 22 -2المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة و عملياتها
تجديد تراخيص الشركة وفروعها

يتعني على ال�شركة احل�صول على الت�صاريح والرتاخي�ص واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بن�شاطها .وت�شمل هذه الرتاخي�ص تراخي�ص فتح الفروع
ال�صادرة من وزارة ال�ش�ؤون البلدية والقروية و�شهادات ت�سجيل ال�شركة وفروعها ال�صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة و�شهادات الغرف التجارية و�شهادات ت�سجيل العالمات
التجارية و�شهادات ال�سعودة والزكاة .وعلى كافة ال�شركات املرخ�صة من الهيئة العامة لال�ستثمار التقدم بطلب تعديل ترخي�صها تبع ًا لأي تعديالت يف بياناتها ومنها على �سبيل
املثال زيادة ر�أ�س املال �أو التعديل يف ملكية امل�ساهمني �أو تعديل اال�سم التجاري �أو فتح فروع لها.
�إن ترخي�ص ال�شركة ال�صادر من الهيئة العامة لال�ستثمار برقم ( )10202330317013وتاريخ 1426/01/26هـ (املوافق 2005/03/07م) مل يتم تعديل بع�ض بياناته الأ�سا�سية
وهي كما يلي:




تعديل ا�سم ال�شركة من (ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين) ب�إ�ضافة عبارة “وفا للت�أمني» لي�صبح ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين “وفا للت�أمني».
تعديل قائمة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف الرتخي�ص وذلك تبع ًا خلروج بع�ضهم من ال�شركة.
�إ�ضافة فرعي ال�شركة يف مدينتي جدة واخلرب.

قامت ال�شركة بتغيري مقرها الرئي�س الذي كان يقع يف �أبراج العقارية ب�شارع العليا العام �إلى مبنى م�ستقل بحي امل�صيف بني خمرجي  5و  6يف الطريق الدائري ال�شمايل� ،إال �أن
العنوان امل�سجل يف ال�سجل التجاري مل يتم تعديله ليعك�س هذا التغيري ،مما يعر�ض ال�شركة �إلى امل�سائلة من قبل اجلهات املخت�صة.
لدى ال�شركة فرعني يف كل من جدة واخلرب وقد ح�صلت على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الفتتاح هذين الفرعني مبوجب اخلطاب رقم (2/27049ت )1144/وتاريخ
1429/08/02هـ (املوافق 2008/08/03م).
فيما يخ�ص فرع جدة مل يتم حتديث ال�سجل التجاري ليعك�س ا�سم مدير الفرع اجلديد وكذلك مل يتم ا�ستخراج �شهادة ع�ضوية الغرفة التجارية وال�صناعية للعام 2014م� .أما
بالن�سبة لفرع اخلرب فلم يتم جتديد ال�سجل التجاري.
�إن ف�شل ال�شركة يف جتديد رخ�صها احلالية �أو احل�صول على �أي من الرتاخي�ص الالزمة لأعمالها �أو �إذا مت تعليق �أو �إنتهاء �أي من تراخي�صها �أو �إذا مت جتديد �أي من تلك
الرتاخي�ص ب�شروط غري منا�سبة لل�شركة� ،أو يف حالة عدم قدرة ال�شركة على احل�صول على الرخ�ص الإ�ضافية التي قد تُطلب منها يف امل�ستقبل ،ف�إنه يعر�ض ال�شركة للتوقف
والإمتناع عن القيام ب�أعمالها ك�إغالق لبع�ض الفروع �أو عدم متكنها من جلب املوظفني غري ال�سعوديني مما �سينتج عنه تعطل عمليات ال�شركة وتكبد تكاليف �إ�ضافية مما �سي�ؤثر
�سلب ًا على نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل.
تطبيق ًا لنظام اال�ستثمار الأجنبي وتطبيق ًا ملتطلبات الهيئة العامة لال�ستثمار فيما يتعلق بعملية زيادة ر�أ�س املال ،ف�إنه يجب على ال�شركات التقدم بطلب تعديل ترخ�صيها بعد
(� )1صدور موافقة م�ؤ�س�سة النقد النهائية ( )2وا�ستكمال كافة الإجراءات �أمام الهيئة العامة لال�ستثمار ( )3وبعد موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني على زيادة
ر�أ�س املال.
�إن �أي عائق يف احل�صول على موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار �سي�ؤثر على م�ساهمة ال�شركاء الأجانب يف عملية الطرح ،وبالتايل على عملية زيادة ر�أ�س املال.

6

االعتماد على موظفين رئيسيين والقدرة على تعيين األشخاص المؤهلين

تعتمد ال�شركة على �إمكانات وخربات موظفيها التنفيذيني وغريهم من املوظفني القياديني ،وعليه ف�إنّ جناح ال�شركة يعتمد على مدى قدرتها على االحتفاظ بهذه الكفاءات
و�إيجاد بدائل لهم حال مغادرتهم ال�شركة ،كما يعتمد جناح ال�شركة على مدى قدرتها على ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني اجلدد يف وقت ق�صري واالحتفاظ بهم.
ولي�س هناك من ت�أكيد ب�أن ال�شركة �ستتمكن من االحتفاظ بخدمات موظفيها �أو من رفع م�ستوى قواها العاملة عند احلاجة .كذلك قد حتتاج ال�شركة لزيادة الأجور لكي حتافظ
على موظفيها وت�ستقطب كوادر جديدة ذات م�ؤهالت منا�سبة .وقد ي�ؤدي فقدان ال�شركة خلدمات واحد �أو �أكرث من �أع�ضاء �إدارتها العليا �أو يف خمتلف �أق�سام و�إدارات ال�شركة
�إلى �إعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها ،مما ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
خلو بعض المناصب الهامة في الشركة

لدى ال�شركة �سبعة منا�صب هامة �شاغرة هي :م�س�ؤول املخاطر ومدير املخاطر لفرع احلماية واالدخار ومدير �إعادة الت�أمني وم�س�ؤول �إعادة الت�أمني لفرع ت�أمني احلماية واالدخار
ومدير �إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ومدير �إدارة الت�سويق واملبيعات وكذلك من�سق املراجعة الداخلية ومل يتم حتى تاريخ هذه الن�شرة �إ�شغالها.
فيما يتعلق مبدير املخاطر لفرع احلماية واالدخار وم�س�ؤول املخاطر ف�إن جناح ال�شركة و�ضمان ا�ستمراريتها يرتبط مبدى قدرتها على تقييم املخاطر و�إدارتها ومراقبتها ب�صورة
م�ستمرة ،كما �أنّ املادة ( )15اخلام�سة ع�شرة من الئحة �إدارة املخاطر ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تُلزم �شركات الت�أمني بتعيني مدير للمخاطر.
�أما بالن�سبة ملن�صبي مدير �إعادة الت�أمني وم�س�ؤول �إعادة الت�أمني لفرع ت�أمني احلماية واالدخار ف�إن �أبرز مهامهما هي التعامل مع �سجالت �إعادة الت�أمني والإ�شراف على �إلتزام
ال�شركة ب�إ�سرتاجتيتها املكتوبة لإعادة الت�أمني و�إبالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن �أي خمالفة بهذا اخل�صو�ص .و�إن عدم تعيينهما يعترب خمالفة للمادة ( )21من الالئحة
التنفيذية واملادة ( )14الرابعة ع�شر من الالئحة التنظيمية لأعمال �إعادة الت�أمني.
وفيما يتعلق ب�شغور من�صب مدير �إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية فيرتتب على ذلك الت�أخر يف ت�سيري �أعمال املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف ال�شركة ،وكذلك الت�أخر
يف �شغل املنا�صب ال�شاغرة يف الإدارة العليا وكذلك بقية الأق�سام يف ال�شركة.
وفيما يتعلق ب�شغور من�صب مدير �إدارة الت�سويق واملبيعات ف�إن املخاطر املرتتبة على ذلك تتمثل يف ت�أثر مبيعات ال�شركة ومقدرتها على ت�سويق منتجاتها وبالتايل ح�صتها ال�سوقية.
�أما ما يتعلق مبن�سق املراجعة الداخلية ف�إن دوره يتلخ�ص يف الإ�شراف على عمل املراجعني الداخليني يف ال�شركة ومراجعة التقارير ال�صادرة عنهم ومن ثم �إيجاد احللول املنا�سبة
للمالحظات التي قد ترد يف تلك التقارير ،و�سيرتتب على �شغور هذا املن�صب �ضعف الرقابة الداخلية يف ال�شركة وكذلك عدم تفعيل دور املالحظات التي قد ترد يف تقارير
املراجعني الداخليني بتطوير �أعمال ال�شركة وحت�سني �أداءها.
كما �أن لدى ال�شركة نق�ص يف عدد موظفي �إدارة املطابقة وااللتزام مما ي�ؤثر على �إمكانية هذه الإدارة ب�أداء املهام املناطة بها ،وبالتايل على �أداء ال�شركة.
وخالل فرتة ال�شغور �ستت�أثر �إنتاجية ال�شركة �سلب ًا يف حال ت�أخّ رها يف التوظيف �أو يف حال عدم متكنها من تعيني ال�شخ�ص الذي ميتلك الكفاءة واخلربة املطلوب توفرهما يف
املر�شحني ل�شغل هذه املراكز ملا لتلك املراكز من ت�أثري ي�صب يف قدرة ال�شركة على تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخططها املر�سومة .هذا وتعتزم ال�شركة ملىء ال�شغور مبا�شرة بعد
احل�صول على خطاب عدم ممانعة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على التعيني واكتمال عملية زيادة ر�أ�س املال.
حداثة اإلدارة العليا

�إن الإدارة العليا لل�شركة رغم خربتها الكبرية يف القطاع �إال �أنها حديثة العهد مع ال�شركة ،حيث �أن تاريخ ان�ضمام الإدارة العليا هو على النحو التايل:

اجلدول رقم  2-1تاريخ ان�ضمام �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا يف ال�شركة
م

املن�صب

اال�سم

تاريخ الإلتحاق

اجلن�سية

العمر

1

عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سهلي

الرئي�س التنفيذي

�سعودي

50

2014/10/15م

2

�أمني ابراهيم �صربي

املدير املايل التنفيذي

�أردين

37

2013/05/11م

3

عادل �إدري�س خمتار حممد

مدير الت�أمني الطبي

�سوداين

43

2009/12/05م

4

رايف دوديجارام

مدير �إدارة عمليات الت�أمني العام

هندي

38

2012/01/11م

5

�شاغر

مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

-

-

-

6

حمود بن عبداهلل العنزي

م�س�ؤول الإلتزام و�سكرتري جمل�س الإدارة

�سعودي

27

2013/09/22م

7

�شاغر

م�س�ؤول املخاطر

-

-

-

8

�شاغر

مدير �إدارة الت�سويق واملبيعات

-

-

-

9

ريا�ض عبا�س الدخيل

مدير �إدارة تقنية املعلومات

�سعودي

32

2013/10/06م

10

�شاغر

من�سق املراجعة الداخلية

-

-

-

امل�صدر :وفا للت�أمني

7

�إن حداثة �أع�ضاء الإدارة العليا يف ال�شركة قد ي�ؤدي �إلى ت�أخر �أو عدم حتقيق ال�شركة لأهدافها وبالتايل الت�أثري �سلبي ًا على �أعمالها ونتائجها املالية.
مخاطر عدم القدرة على اإللتزام بمتطلبات السعودة

بد�أت وزارة العمل بتطبيق برنامج نطاقات الذي مت ت�صميمه لت�شجيع ال�شركات على تعيني املواطنني ال�سعوديني وزيادة ن�سبتهم من جمموع القوى العاملة .ووفق ًا لربنامج نطاقات
يتم قيا�س �إلتزام ال�شركة مبتطلبات ال�سعودة مقابل ن�سبة املواطنني ال�سعوديني يف القوى العاملة مقارنة مبتو�سط ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركات العاملة يف نف�س القطاع.
ال ت�ضمن ال�شركة ا�ستمرارية البقاء يف حتقيق ن�سبة ال�سعودة املطلوبة �ضمن امل�ستويات املقررة نظاما ،وقد تتعر�ض ال�شركة لعقوبات يف حال عدم التزامها بالقرارات ال�صادرة
بهذا اخل�صو�ص ت�صل �إلى وقف �إ�صدار ت�أ�شريات العمالة الالزمة لل�شركة �أو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني �أو ا�ستبعاد ال�شركة من اال�شرتاك يف املناف�سات احلكومية.
كما �أنه وفق ًا للمادة ( )5من متطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية يف امل�ؤ�س�سات املالية (ومنها �شركات الت�أمني) اخلا�ضعة لإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد وال�صادرة عنها يف رم�ضان
1434هـ فتكون الأولوية يف التعيني يف املنا�صب القيادية لل�سعوديني ،وعلى ال�شركة يف حال احلاجة �إلى تعيني غري �سعودي يف من�صب قيادي �إثبات عدم توافر ال�سعودي امل�ؤهل
ل�شغل املن�صب مع حتديد املدة الالزمة لإحالله يف ذلك املن�صب بعد احل�صول على عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد اخلطية على ذلك التعيني ،وال ت�ضمن ال�شركة احل�صول على
موافقة م�ؤ�س�سة النقد عند تعيني �أحد املنا�صب يف امل�ستقبل كما �أنها ال ت�ضمن �إحالل بديل �سعودي ذو كفاءة عالية.
وحدوث �أي مما ذكر �سيكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها.
الموظفون غير السعوديون

�إتخذت احلكومة تدابري لتنظيم توظيف العمال الأجانب يف اململكة وفق ًا لنظام العمل و�أنظمة الإقامة والتي ت�سعى من خاللها �إلى �إتخاذ �إجراءات �ضد ال�شركات واملوظفني
الأجانب الذين ال يعملون لدى �صاحب العمل الذي يكفلهم �أو يقومون ب�أعمال ال تتطابق مع و�صف وظائفهم وفق ًا لرخ�ص �إقاماتهم.
تقوم ال�شركة بت�شغيل املوظفني غري ال�سعوديني و�أغلبهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة ال�شركة ،ب�إ�ستثناء ثمانية ( )8موظفني �أجانب لي�سوا على كفالتها ويعملون لديها
وال�شركة ب�صدد نقل كفالتهم وت�صحيح �أو�ضاعهم تالفي ًا لأي م�ساءلة قد تتعر�ض لها من قبل وزارة العمل .و يف حال عدم قدرة ال�شركة على ت�صحيح �أو�ضاعهم �ستفر�ض وزارة
العمل غرامة قد ت�صل �إلى ( )100.000مائة �ألف ريال �سعودي عن كل موظف يعمل بطريقة غري نظامية.
من جهة �أخرى ،ف�إن امل�سمى الوظيفي يف رخ�ص �إقامة بع�ض موظفي ال�شركة يختلف عن ذلك الوارد يف عقود عملهم وتعمل ال�شركة على تعديل رخ�ص الإقامات تالفي ًا لأي
م�ساءلة قد تتعر�ض لها من قبل وزارة العمل.
�إن تغرمي ال�شركة �أو فر�ض عقوبات عليها يف حال عدم التزامها ب�أنظمة وزارة العمل �سي�ؤثر �سلبي ًا على ن�شاطها ونتائج �أعمالها كما �أنه ي�ؤدي �إلى �سحب الرتاخي�ص الالزمة
ملزاولة ال�شركة لن�شاطها.
مخاطر سلوك الموظفين

لي�س لدى ال�شركة الئحة تنظيم عمل داخلية معتمدة من قبل وزارة العمل علم ًا ب�أن م�سودة الالئحة ما زالت قيد الدرا�سة من قبل الوزارة ،حيث �أن هذه الالئحة ت�شمل تنظيم
امل�سائل املتعلقة ب�سلوك املوظفني� .إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن تاليف �سوء �سلوك املوظفني �أو �أخطائهم كالغ�ش والأخطاء املتعمدة والإختال�س واالحتيال وال�سرقة والتزوير
و�إ�ساءة ا�ستخدام ممتلكات ال�شركة والت�صرف نياب ًة عنها دون احل�صول على التفوي�ضات الإدارية املطلوبة .وبالتايل ،رمبا ينتج عن تلك الت�صرفات تبعات وم�س�ؤوليات تتحملها
ال�شركة� ،أو عقوبات نظامية� ،أو م�س�ؤولية مالية �أو مما ي�ؤثر �سلب ًا على �سمعة ال�شركة .لذا ف�إن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن ت�ضمن �أن �سوء �سلوك موظفيها لن ي�ؤدي �إلى الإ�ضرار ب�شكل
جوهري بو�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.
تركز العمالء

يف عام 2013م� ،شكل �أكرب ع�شرة عمالء لل�شركة حوايل  %16.3من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،و �شكل �أكرب عمالء ال�شركة (�شركة �ساركو) حوايل  %4.5من �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة ،وميثل �أكرب خم�سة عمالء حوايل  %12.8من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،وميثل �أكرب ع�شرة عمالء حوايل  %16.3من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف ذلك العام.
�إن عدم جتديد كبار العمالء لوثائق الت�أمني �سي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض مبيعات ال�شركة ،خ�صو�ص ًا �إذا مل ت�ستطع ال�شركة جذب عمالء جدد.
مخاطر ائتمان العمالء

ح�سب ما ورد يف املادة ال�ساد�سة من الوثيقة املوحدة للت�أمني الإلزامي على املركبات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تلتزم �شركات الت�أمني بتعوي�ض طرف �أو �أطراف
(غري امل�ؤمن له) عن ما يرتتب على احلوادث املغطاة مبوجب وثيقة الت�أمني �ضد الغري ،ول�شركات الت�أمني احلق يف الرجوع على امل�ؤمن له �أو ال�سائق �أو امل�س�ؤول عن احلادث
للمطالبة باملبالغ املدفوعة للغري «�إن كان للرجوع ما يربره» ،وبالتايل عند الرجوع على امل�ؤمن له �أو ال�سائق �أو امل�س�ؤول عن احلادث ال�ستعادة ما مت دفعه من مبالغ مالية يرتتب
على ذلك خماطر عالية تكمن يف مماطلة البع�ض يف ال�سداد �أو عدم وفائهم باملبالغ امل�ستحقة عليهم مما ي�ؤثر �سلب ًا على و�ضع ال�شركة املايل ونتائج عملياتها.
تركز الوسطاء والوكالء

�شكل �أكرب خم�سة و�سطاء ما ن�سبته  %23.8من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م .كما �أن ال�شركة وقعت اتفاقية وكالة ت�أمني ح�صرية مع �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني
املحدودة يف عام 2012م ،حيث تقوم �شركة وتد بتمثيل ال�شركة يف ت�سويق وبيع كافة وثائق الت�أمني حل�ساب ال�شركة ونيابة عنها �إلى الأفراد وال�شركات ،ولقد �شكلت الأق�ساط
املكتتبة عن طريق �شركة وتد حوايل  %42.6من قيمة النمو يف الأق�ساط املكتتبة خالل الفرتة من 2011م �إلى 2013م .كما �أنه يف عام 2013م� ،شكل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة
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عن طريق �شركة وتد حوايل (� )44.000.000أربعة و�أربعون مليون ريال �سعودي ،وهو ما يعادل  %22من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف ذلك العام .كما متثل �شركة وتد ما ن�سبته
 %14.5من �إجمايل الذمم املدينة كما يف دي�سمرب 2013م.
يف حال عدم قدرة ال�شركة على جتديد عقودها مع الو�سطاء �سي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض مبيعات ال�شركة ،خ�صو�ص ًا �إذا مل ت�ستطع ال�شركة التوقيع مع و�سطاء �أو وكالء �آخرين
ذوي قدرة على جلب عمالء �أو متثيل ال�شركة على الوجه الأمثل.
العقود مع الغير

�أبرمت ال�شركة عقود واتفاقيات مع �أطراف �أخرى تعمل يف جمال الت�أمني كعقود ت�سوية املطالبات الت�أمينية وعقود وكاالت الت�أمني وعقود �إعادة الت�أمني ،وتعتمد ال�شركة على
�إماكنية وقدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتها مبوجب �شروط و�أحكام تلك العقود واالتفاقيات .وال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن تلك الأطراف �سوف تكون على م�ستوى
تطلعات ال�شركة ،ويف حال عدم قدرة ال�شركة �أو الأطراف على االلتزام ببنود تلك العقود �أو يف حال وقوع �أي منازعات م�ستقبلية �أو ق�ضايا وخ�سارة ال�شركة لتلك املنازعات ف�إن
ذلك �سي�ؤثر ذلك �سلبي ًا على مركز ال�شركة املايل والتدفقات النقدية والنتائج الت�شغيلية لل�شركة وتطلعاتها امل�ستقبلية.
العقود مع األطراف ذات العالقة

�أبرمت ال�شركة بع�ض عقود الت�أمني مع �أطراف ذات عالقة ،مبا يف ذلك �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وم�ساهميها امل�ؤ�س�سني و�شركات تابعة لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �شركائها
امل�ؤ�س�سني .وهي كالتايل:



حتى تاريخ 2014/05/11م بلغ جمموع قيمة عقود الت�أمني على ال�سيارات التي �أبرمتها ال�شركة مع بع�ض �أع�ضاء املجل�س مبلغ ًا قدره ( )43.131ثالثة و�أربعون �ألف
ومائة وواحد وثالثون ريال �سعودي متثل ما ن�سبته حوايل  %0.04من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف الن�صف الأول عام 2014م.
بتاريخ 2014/05/01م وقعت ال�شركة عقد تقدمي خدمات �إكتوارية مدته �سنة ميالدية مع �شركة نطاق للخدمات الإكتوارية مقابل مبلغ �إجمايل وقدره ()540.000
خم�سمائة و�أربعون �ألف ريال �سعودي وميثل ما ن�سبته حوايل  %0.45من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف الن�صف الأول من عام 2014م .ولقد مت الإف�صاح عن عالقة
رئي�س جمل�س الإدارة ب�شركة نطاق ومت احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد.

(ف�ضال انظر ق�سم “املعلومات القانونية – العقود مع الأطراف ذات العالقة” .ملزيد من التفا�صيل عن هذه العقود).
هذا وال يوجد �أي �ضمان لتجديد العقود مع الأطراف ذو العالقة يف امل�ستقبل عند انتهاء مددها� ،إذ من املمكن �أال يوافق جمل�س �إدارة ال�شركة �أو اجلمعية العامة على جتديد تلك
العقود �أو �أال يوافق الأطراف ذوو العالقة على جتديدها وفق ًا ل�شروط وثائق الت�أمني التي حتددها ال�شركة .ونظر ًا لذلك ف�إن عدم جتديد تلك العقود قد يكون له �أثر �سلبي على
ربحية ال�شركة وبالتايل �أعمالها وتوقعاتها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
عقد اإليجار من الباطن

�أبرمت ال�شركة عقد �إيجار من الباطن قيمته ( )2.683.333مليونني و�ستمائة وثالثة وثمانون �ألف وثالثمائة وثالثة وثالثون ريال �سعودي (مان�سبته  %1.36من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م) ملركزها الرئي�س مع �شركة جمموعة الفي�صلية القاب�ضة وهي امل�ست�أجر الأ�سا�سي من مالك العقار .وتبلغ مدة العقد �سنة هجرية و�أحد ع�شر
�شهر ًا تبد�أ من 1434/08/20هـ وتنتهي بتاريخ 1436/07/19هـ .ومل ي�شر عقد الإيجار الأ�سا�سي �إلى م�س�ألة الت�أجري من الباطن �سوا ًء بال�سماح �أو باملنع .وبالتايل لي�س هناك ما
ي�ضمن �إعرتا�ض املالك على �إ�ستئجار ال�شركة للمبنى واملطالبة ب�إنهاء العقد مما قد ي�ؤدي �إلى وقف عمليات ال�شركة يف مركزها الرئي�س وت�ضطر �إلى الإنتقال �إلى مقر �آخر ذو
تكاليف عالية مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
عدم كفاية رأس المال

قد حتتاج ال�شركة م�ستقب ًال �إلى زيادة ر�أ�س املال لتو�سيع �أعمالها وااللتزام مبتطلبات كفاية ر�أ�س املال ومتطلبات هوام�ش املالئة لتبقى يف مركز تناف�سي� .إن زيادة ر�أ�س املال يف
امل�ستقبل خا�ضعة ملوافقات اجلهات املنظمة لذلك مثل م�ؤ�س�سة النقد و هيئة ال�سوق املالية ،ويف حال عدم ح�صول ال�شركة على تلك املوافقات ف�إنه �سيعيق ال�شركة من مواكبة
النمو وااللتزام باملتطلبات النظامية املذكورة �أعاله ،وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي و جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائجها املالية.
مخاطر االستثمار

تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة ب�شكل جزئي على �أداء حمفظتها اال�ستثمارية .وتخ�ضع نتائج اال�ستثمار لعدة خماطر ا�ستثمارية منها املخاطر املرتبطة بالأو�ضاع االقت�صادية
العامة وم�ستوى التذبذب يف ال�سوق وتقلب �أ�سعار الفائدة يف ال�سوق وخماطر ال�سيولة والعملة واالئتمان� ،إ�ضافة �إلى الأو�ضاع ال�سيا�سية� .إن عدم قدرة ال�شركة على موازنة
حمفظتها اال�ستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها ،مما قد يجربها على ت�صفية ا�ستثماراتها يف �أوقات وب�أ�سعار غري منا�سبة .كما تخ�ضع املحفظة اال�ستثمارية �أي�ض ًا لقيود
تنظيمية وعدم توفر منتجات مالية معينة ،مثل امل�شتقات املالية ،والتي ميكن �أن تقلل من نطاق التنوع يف فئات الأ�صول املختلفة الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى تقليل العائد على
اال�ستثمار .كما تتطلب �إدارة هذه اال�ستثمارات نظام �إداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة اال�ستثمارات وتنوعها وقد ي�ؤدي �إخفاق ال�شركة يف ذلك �إلى انخفا�ض عائداتها
من اال�ستثمارات وبالتايل.الت�أثري ب�شكل �سلبي و جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
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عدم كفاية المخصصات (االحتياطيات)

�إن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني تُلزم ال�شركة بالإحتفاظ مبخ�ص�صات ملواجهة وتغطية االلتزامات املالية طبقا للمادة  69من الالئحة .وت�شمل تلك
املخ�ص�صات التايل:









خم�ص�صات الأق�ساط غري املكت�سبة.
خم�ص�صات املطالبات حتت الت�سوية.
خم�ص�صات م�صاريف ت�سوية املطالبات.
خم�ص�صات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد
خم�ص�صات املخاطر التي مل ت�سقط.
خم�ص�صات الكوارث.
خم�ص�صات امل�صاريف العامة.
املخ�ص�صات املتعلقة بت�أمني احلماية واالدخار مثل العجز ،ال�شيخوخة ،الوفاة ،امل�صاريف الطبية وغريها.

�إن عملية تقدير االحتياطيات املطلوبة عملية �صعبة ومعقدة وتت�ضمن العديد من العوامل واملتغريات واالفرتا�ضات التقديرية مثل ربحية �أعمال ال�شركة والعائدات التي حتققها
من ا�ستثماراتها وتكاليف الت�أمني و�إعادة الت�أمني وتكاليف احل�صول على الأعمال كما �أن حداثة �سوق الت�أمني ال�سعودي وعدم توفر بيانات كافية عن القطاع من حيث اخلربة
يف املطالبات ميكن �أن ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على و�ضع االفرتا�ضات املنا�سبة والدقيقة ملنتجات معينة .ونتيجة لذلك ،فقد يثبت عدم كفاية االحتياطيات املخ�ص�صة ملواجهة
مطالبات وثائق الت�أمني وبالتايل قد حتتاج ال�شركة �إلى زيادة احتياطياتها ،وهذا ما قد يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
مخاطر إعادة التأمين

تقوم ال�شركة ب�إعادة ت�أمني حمفظتها الت�أمينية لدى �شركة �إعادة الت�أمني للحد من خماطر الت�أمني يف �سجالتها .وتعترب �إعادة الت�أمني ن�شاط ًا متخ�ص�ص ًا بحيث تتقا�ضى عاد ًة
�شركات �إعادة الت�أمني �أق�ساط ًا لتوفري تغطية �إعادة الت�أمني ويف حالة ح�صول �أحداث عاملية �أو اقليمية م�ؤثرة ف�إن �أق�ساط الت�أمني ترتفع وذلك �سي�ؤدي �إلى الت�أثري �سلب ًا على ربحية
ال�شركة .كما جتدر الإ�شارة �أي�ض ًا �إلى �أنه حتى يف حالة ح�صول ال�شركة على �إعادة ت�أمني� ،ستظل م�س�ؤولة عن تلك املخاطر املحولة �إذا مل يلتزم معيد الت�أمني بالتزاماته .ولذا،
ف�إن عدم قدرة معيدي الت�أمني على الوفاء بالتزاماتهم املالية ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة.
ترتكز �أعمال الت�أمني التي تقوم بها ال�شركة على ت�أمني ال�سيارات والت�أمني الطبي حيث ميثالن �أكرث من  %89من �صايف الأق�ساط املكتتبة كما يف  31دي�سمرب 2013م.
كما �أن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�شركة يف احل�صول على خدمات �إعادة ت�أمني يف ال�سوق م�ستقب ًال يف حال ح�صول انخفا�ض كبري يف جودة حمفظتها الت�أمينية �أو
عند ح�صول ا�ضطراب يف ا�سواق �إعادة الت�أمني لأي �سبب كان مما قد ي�ؤثر جوهريا ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن املادة رقم  40من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين تن�ص على �أن ال�شركة يجب �أن تلتزم بالآتي:
 .١االحتفاظ مبا ال يقل عن  %30من جمموع مبالغ اال�شرتاكات.
 .٢االلتزام ب�إعادة ت�أمني ما ن�سبته  %30من جمموع اال�شرتاكات على الأقل داخل اململكة عند �إعادة الت�أمني.
� .٣إذا تعذر ذلك� ،أو رغبت ال�شركة االحتفاظ بن�سبة �أقل ،فيجب عليها �أخذ موافقة كتابية م�سبقة من امل�ؤ�س�سة.
ولكي يتم االلتزام بذلك ف�إن ال�شركة قد تكون مطالبة ب�أن حتتفظ بن�سبة  %30من الأق�ساط املكتتبة ،الأمر الذي قد يكون من ال�صعب احل�صول عليه �أو مكلف ًا .وبذلك ،ف�إن
خ�سارة �أية تعوي�ضات �إعادة ت�أمني من معيدي الت�أمني (املحليني �أو الدوليني) ب�سبب م�صاعب تتعلق باملالءة املالية �أو غريها �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن بع�ض عقود �إعادة الت�أمني حتكمها قوانني غري قوانني اململكة ،ويف حال ح�صول منازعة ق�ضائية مع �أحد معيدي الت�أمني ف�إنه قد يتم اختيار جهات حتكيم
خارج اململكة غري معلوم لل�شركة حيثياتها وبالتايل الت�أثري على ن�شاطها ونتائج �أعمالها يف حال �صدور �أحكام �ضد ال�شركة .و �ستقوم ال�شركة بتغيري بنود هذه العقود عند التجديد
بحيث ت�صبح حمكومة بقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
تركز أنشطة التأمين

ترتكز �أعمال الت�أمني التي تقوم بها ال�شركة على ت�أمني ال�سيارات والت�أمني الطبي حيث ميثالن �أكرث من  %89من �صايف الأق�ساط املكتتبة كما يف  31دي�سمرب 2013م .وتعترب هذه
القطاعات �شديدة املناف�سة ،و يف حال عدم قدرة ال�شركة على تو�سيع قاعدة عمالئها يف تلك الأن�شطة �أو عدم قدرتها على تنويع حمفظتها الت�أمينية م�ستقب ًال ف�إن ذلك �سي�ؤثر
�سلب ًا على و�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
سوء تقدير المخاطر

�إن ال�شركة تقوم بدرا�سة املخاطر املحتملة قبل �إ�صدار وثائق الت�أمني للطلبات املقدمة بناء على تقارير اخلبري االكتواري� ،إال �أنه يف حال �أ�ساءت ال�شركة تقدير املخاطر املحتملة
عند �إ�صدار وثائق الت�أمني �ستتكبد ال�شركة خ�سائر مالية ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أداء ال�شركة يف امل�ستقبل.
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مخاطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق

�إن ال�شركة يف �سوق ت�أمني تناف�سي ،و مبا �أن مدة وثائق الت�أمني التي ت�صدرها ال�شركة ب�شكل عام ق�صرية املدة يف طبيعتها ،و قد ال تتمكن ال�شركة من اال�ستمرار يف جتديد وثائق
الت�أمني ال�صادرة �أو الوثائق التي �ست�صدرها يف امل�ستقبل على النحو املتوقع ،و يف حال عدم جتديد �أو �إلغاء حملة الوثائق لوثائقهم ف�إن م�ستوى الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف
ال�سنوات القادمة �ستت�أثر ب�شكل �سلبي وجوهري مما �سي�ؤثر على نتائج �أعمال ال�شركة.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن عدم جتديد ثالثة عمالء لوثائقهم يف عام 2013م (�شركة رواحل امل�شاعر ،و�شركة بن �سمار للمقاوالت و �شركة بن زومه الدولية للتجارة والتطوير) �أ�سهم
ب�إنخفا�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة بن�سبة .%10
المخاطر المتعلقة بترجمة الوثائق

�إن وثائق ال�شركة مكتوبة باللغة العربية وهي مرتجمة من اللغة االجنليزية �إال �أنه ترجمة بع�ض بنود وثائق الت�أمني التي تقدمها ال�شركة لي�ست دقيقة من حيث تو�ضيح بع�ض
امل�صطلحات الواردة يف الوثيقة مما ي�ؤدي �إلى ن�شوء نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�صود من الوثيقة .وت�ؤكد ال�شركة �أنها ب�صدد مراجعة الرتجمة لكافة الوثائق حر�ص ًا منها
على تو�ضيح �شروط التعاقد مع امل�ؤ ّمن لهم والتزام ًا باملادة ( )52الثانية واخلم�سني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني.
المخاطر المرتبطة بمجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي وأعضاء اإلدارة العليا

خالل الفرتة املمتدة من 2014/06/01م وحتى 2014/07/13م متت ا�ستقالة ثالثة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة وهم� :سو�شهوبان �ساركار ،ممث ًال عن ال�شركة الهندية للت�أمني
على احلياة ،ورامبهدران �سريدهران بيالي ،ممث ًال عن �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة ،وثاموهدران رام�سامي ،ممث ًال عن �شركة الت�أمني على احلياة (العاملية).
علما ب�أن �أ�سباب اال�ستقالة تعود �إلى تقاعدهم من ال�شركات التي ميثلونها يف جمل�س الإدارة .و�أنه حتى تاريخ هذه الن�شرة مل يتم تعيني بدالء عن الأع�ضاء امل�ستقيلني .وحيث �أن
ن�سبة ملكية كل �شركة من هذه ال�شركات يف ر�أ�س املال متثل ح�صة �سيطرة ف�إن عدم تعيني بديل عن الأع�ضاء امل�ستقيلني �سي�ؤدي �إلى تغييب ه�ؤالء امل�ساهمني م�ؤقت ًا عن امل�شاركة
يف عملية اتخاذ القرارات اجلوهرية وامل�ؤثرة والإ�شراف على �أعمال ال�شركة و�إدارتها.
كذلك احلال فيما يتعلق بالرئي�س التنفيذي �أو �أع�ضاء الإدارة العليا يف ال�شركة ،ف�إن ا�ستقالة الرئي�س التنفيذي ال�سابق (ا�ستقال بتاريخ 2014/10/15م ).وتعيني رئي�س تنفيذي
جديد (مت بتاريخ 2014/10/01م) يرتتب عليه وجود بع�ض املخاطر تتلخ�ص باحلاجة �إلى زمن لفهم الرئي�س التنفيذي وتوليه لأعمال ال�شركة ،مما قد يرتتب عليه بع�ض الت�أخر
يف �إجناز املهام املوكلة وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على �أداء ال�شركة املايل.
المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة

�سجلت ال�شركة خ�سائر مرتاكمة قدرها 73.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م والتي متثل ما ن�سبته  %73.3من ر�أ�س مال ال�شركة .وال توجد �أي �ضمانات بعدم
ا�ستمرار ال�شركة يف ت�سجيل خ�سائر �إ�ضافية .و يو�ضح نظام ال�شركات �أنه يف حال بلغت خ�سائر �شركة م�ساهمة  %75من ر�أ�سمالها ،وجب على جمل�س الإدارة �أن يدعو �إلى انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل الأجل املعني يف نظامها الأ�سا�سي .ويف حال ا�ستمرار ال�شركة بتكبد اخل�سائر وقررت اجلمعية العامة غري
العادية حل ال�شركة ،فمن املمكن �أن يخ�سر امل�ساهمني كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�شركة.
هذا وجتدر الإ�شارة �إلى قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ املوافق 2013/11/18م الذي يق�ضي باعتماد الإجراءات والتعليمات
اخلا�صة بال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة �أكرث من  %50و�أقل من  %75من ر�أ�س مالها ،حيث يتوجب عليها الإعالن عن قوائمها املالية ب�شكل
�شهري.
وحيث �أن ال�شركة قد بلغت خ�سائرها املرتاكمة �أكرث من  %50و�أقل من  %75من ر�أ�س مالها ،لذا يتوجب عليها الإعالن عن قوائمها ب�شكل �شهري اعتبار ُا من 2014/07/01م مبا
ال يتجاوز � 10أيام من كل �شهر .كما يظهر عالمة باللون الأ�صفر بجانب ا�سم ال�شركة يف موقع تداول للداللة على ذلك .ويف حال مل تلتزم ال�شركة بالتقارير املطلوبة قد تتعر�ض
للم�ساءلة والعقوبة مما ي�ؤدي �إلى الت�أثري ب�شكل �سلبي على ن�شاطها ونتائج �أعمالها.
ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�شركة  %75و�أقل من � %100سيتعر�ض �سهم ال�شركة للتعليق عن التداول جلل�سة واحدة بعد �صدور �إعالن ال�شركة على موقع تداول .كما تتم املقا�صة
خالل يومي عمل ملدة �سنتني ماليتني كاملتني تليان ال�سنة املالية التي بلغت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %75ف�أكرث من ر�أ�سمالها .كما �أن على ال�شركة الإعداد والإف�صاح
عن خطة لتعديل �أو�ضاعها خالل فرتة ال تتجاوز  90يوم ًا تقوميي ًا من �صدور الإعالن ،ويكون الإعالن عن تفا�صيل تنفيذ اخلطة ب�شكل ربع �سنوي .كما يجب عليها الإعالن عن
قوائمها ب�شكل �شهري مبا ال يتجاوز � 10أيام من كل �شهر.
ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�شركة مان�سبته ( )%100من ر�أ�سمالها يتم تعليق �أ�سهم ال�شركة من التداول ويكون التعامل من خالل مركز الإيداع ،وتتم املقا�صة خالل يومي عمل ملدة
�سنتني ماليتني كاملتني وبنف�س �شروط �إعالن القوائم ال�شهرية والإعداد والإف�صاح عن خطة العمل املذكورة �أعاله للخ�سائر بني  %75و ( %100للإطالع على ملخ�ص الإجراءات
والتعليمات ال�صادرة عن ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ب�ش�أن ال�شركات التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من ر�أ�س مالها» الرجوع لـ»الق�سم  6مناق�شة الإدارة وحتليلها
للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها»).
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المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات

�إن ال�شركة تعتمد على �أنظمة تقنية املعلومات للقيام ب�أعمالها .على الرغم من �أن ال�شركة تقوم باتخاذ التدابري الأمنية الالزمة حلماية �أنظمتها التقنية �إال �أنها قد تتعر�ض
ملخاطر تعطلها ،مبا فيها انهيار النظام و ف�شل �أنظمة احلماية و اخرتاق �أنظمة ال�شركة والفريو�سات والأخطاء الب�شرية و الكوارث الطبيعية واحلرائق و�أخطاء االت�صال وعدم
توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�شغيل هذه الأنظمة و�إدارتها� .إذا حدث عطل كبري �أو �إخفاق متكرر� ،ستت�أثر االيرادات ب�شكل �سلبي و لن تتمكن ال�شركة من �إ�صدار تقاريرها املالية
الدورية يف التوقيت املنا�سب مما يعر�ضها للم�ساءلة والعقوبة وبالتايل الت�أثري على ن�شاطها ونتائجها الت�شغيلية خ�صو�ص ًا �إذا ا�ضطرت ال�شركة للإعالن عن قوائمها املالية ب�شكل
�شهري (ف�ض ًال راجع ق�سم «املعلومات القانونية» ملزيد من التفا�صيل عن االتفاقيات املتعلقة بعقود تقنية املعلومات).
مخاطر التصنيف

قد ال حت�صل ال�شركة على ت�صنيف جيد يف حال كانت املخاطر لديها �أعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق الت�أمني مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة� .إ�ضافة لذلك،
ف�إن الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين تقت�ضي �أن على ال�شركة يف حالة �إعادة الت�أمني �أن تختار معيد ًا للت�أمني حا�صل بحد �أدنى على ت�صنيف بي بي بي
( )BBBمن وكالة الت�صنيف االئتماين �ستاندرد �آند بورز( � )S&Pأو ت�أمني مكافئ لذلك من �إحدى وكاالت الت�صنيف العاملية املعرتف بها� .أما �إذا كان معيد الت�أمني حا�ص ًال
على تقييم �أدنى من (� )BBBأو ت�صنيف مكافئ لذلك كحد �أدنى ،ف�إنه �سيتوجب على ال�شركة احل�صول على املوافقة اخلطية من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على ذلك.و �إذا
مل تتمكن من احل�صول على املوافقة فيجب عليها �إيقاف ترتيبات �إعادة الت�أمني مع تلك ال�شركة ذات الت�صنيف املنخف�ض ،مما �سيزيد من �أعباء ال�شركة ويعر�ضها للمزيد من
املخاطر وهي عدم قدرة معيدي الت�أمني ذوي الت�صنيف املنخف�ض على االلتزام بالتزاماتهم وبالتايل الت�أثري م�ستقب ًال على مركز ال�شركة املايل ونتائجها الت�شغيلية.
كفاءة سياسات إدارة المخاطر

تعتمد �سيا�سات �إدارة املخاطر على مالحظة ال�سلوك التاريخي لل�سوق ،ولذلك ،ف�إن هذه ال�سيا�سات قد ال تتمكن من التنب�ؤ بدقة باملخاطر املحتملة م�ستقب ًال والتي قد تكون �أكرب
من تلك التي مت ا�ستنتاجها من خالل الو�سائل التاريخية .ويف ظل �شح البيانات الكافية املتوفرة حول �سوق الت�أمني ال�سعودي  ،ف�إن هذه املعلومات قد ال تكون دقيقة �أو كاملة �أو
حمدثة �أو مل يتم تقييمها على الوجه ال�صحيح يف جميع احلاالت .و قد ال تكون �سيا�سات ال�شركة و�إجراءاتها و�ضوابطها الداخلية فعالة متام ًا يف جميع الأحوال والظروف الأمر
الذي �سي�ؤدي �إلى ح�صول ال�شركة على معلومات غري وافية لكي تقوم بالطريقة ال�صحيحة بتقدير تعر�ضها للمخاطر .ونتيجة لذلك ،ف�إن ارتفاع م�ستوى املخاطر التي تتعر�ض لها
ال�شركة نتيجة لذلك �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي و جوهري على مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
كما �أنه من املمار�سات املتعارف عليها ل�شركات الت�أمني �أن ت�ستخدم �أدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لغر�ض احلد من املخاطر امل�صاحبة لأعمالها .ويتعني على ال�شركة يف مثل
هذه احلاالت �أن حت�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات املالية .وعليه ،يف حال عدم ح�صول ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي �سيحد ذلك من الو�سائل املتاحة �أمام ال�شركة لإدارة هذه املخاطر يف امل�ستقبل .ويف حال ا�ستعمال �أي ًا منها دون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ف�إن
ال�شركة معر�ضة ملختلف اجلزاءات الواردة يف النظام مبا يف ذلك �سحب الرتخي�ص.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن من�صب مدير �إدارة املخاطر لفرع ت�أمني احلماية والإدخار ما زال �شاغر ًا حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار .مما يعر�ض ال�شركة �إلى خماطر متنوعة ت�ؤثر �سلب ًا
على قدرتها يف مواجهة املخاطر امل�ستقبلية وعلى �أدائها ومركزها املايل.
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الدعاوى والمنازعات القضائية

�إن ال�شركة قد تتعر�ض لق�ضايا ودعاوى تتعلق بعملياتها الت�أمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء الت�أميني ،وال ت�ضمن ال�شركة عدم وقوعها يف خالفات بينها وبني بع�ض
حاملي الوثائق قد ت�ؤدي �إلى رفع ق�ضايا لدى اجلهات الق�ضائية املخت�صة .ونتيجة لذلك ،قد تخ�ضع ال�شركة ملراجعات حكومية �أو �إدارية وحتقيقات ومرافعات يف �سياق ال�ضوابط
اجلديدة على قطاع الت�أمني يف اململكة .وبطبيعة احلال ،ال ميكن لل�شركة التنب�ؤ بنتائج تلك املراجعات والتحقيقات واملرافعات يف حال حدوثها وال ت�ضمن �أن ال يكون لتلك
املراجعات والتحقيقات �أو الدعاوى الق�ضائية ت�أثري جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها .كما �أن ال�شركة ال ت�ستطيع �أن تتوقع ب�شكل دقيق حجم تكلفة
الدعاوى �أو الإجراءات الق�ضائية التي ميكن �أن تقيمها �أو تقام �ضدها �أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى �أو الأحكام التي ت�صدر فيها وما تت�ضمنه من تعوي�ضات وجزاءات ،وبالتايل
ف�إن �أي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�ضايا �ست�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة.
وحتى تاريخ هذه الن�شرة فقد بلغ جمموع قيمة املطالبات يف الدعاوى املقامة �ضد ال�شركة مبلغ وقدره حوايل ( )2.420.247مليونني و�أربعمائة وع�شرون �ألف ومائتان و�سبعة
و�أربعون ريال �سعودي (ت�شكل حوايل  %1.2من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م) ،وهي كما يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم  2-2الدعاوى املرفوعة �ضد ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة
املدعي
الدعاوى املرفوعة �ضد
ال�شركة وتتعلق مبطالبة
ال�شركة بتعوي�ضات عن
تلفيات ال�سيارات وبقيمة
تكاليف الت�أمني الطبي

تاريخ احلدث
1434/05/18هـ

املبلغ
 53.860ريال

املوافق
 47.395ريال

املوافق
 13.060ريال

املوافق
 120.690ريال

املوافق
 100.000ريال

املوافق
 28.422ريال

املوافق
 31.000ريال

املوافق
 10.820ريال

املوافق

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة

جلنة الدمام

2012/05/09م
1435/03/20هـ

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة

جلنة الدمام

2013/12/18م
1433/06/18هـ

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة

جلنة الدمام

2012/07/31م
1435/02/14هـ

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة

جلنة جدة

2011/02/14م
1433/09/12هـ

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مازالت اجلل�سة م�ستمرة يف اللجنة

جلنة الريا�ض

2014/08/22م
1432/03/11هـ

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة

جلنة الريا�ض

2013/06/19م
1435/10/15هـ

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة

جلنة الدمام

2013/10/17م
1434/08/10هـ

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة

جلنة الريا�ض

2013/03/29م
1434/12/12هـ

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

 2.000.000ريال

املوافق

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

�صدر القرار مل�صلحة ال�شركة برد الدعوى،
وا�ست�أنف الطرف الآخر القرار االبتدائي

2014/01/21م
1431/12/04هـ
املوافق
2010/11/10م
جمموع الدعاوى �ضد
ال�شركة

 15.000ريال

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

�صدر القرار مل�صلحة ال�شركة برد الدعوى،
وا�ست�أنف الطرف الآخر القرار

جلنة جدة

 2.420.247ريال

امل�صدر :وفا للت�أمني
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حماية العالمة التجارية

لدى ال�شركة عالمة جتارية م�سجلة� .إن و�ضع ال�شركة التناف�سي قد يعتمد على مقدرتها يف ا�ستخدام ا�سمها و�شعارها بال�شكل الأمثل وذلك من خالل �أدوات الت�سويق لديها ،و يف
حال عدم قدرة ال�شركة على منع انتهاك حقوق عالمتها �سي�ؤثر ذلك �سلبي ًا على عالمتها وبالتايل ي�ؤثر على نتائج ال�شركة الت�شغيلية.
كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة وقعت اتفاقية وكالة ت�أمني ح�صرية مع �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني املحدودة (“وتد”) ،حيث تقوم �شركة وتد بتمثيل ال�شركة يف ت�سويق
وبيع كافة وثائق الت�أمني حل�ساب ال�شركة ونيابة عنها �إلى الأفراد وال�شركات ،كما يحق لها ا�ستعمال �شعار �شركة وفا وعالمتها التجارية .ويف حال �أ�ساءت �شركة وتد متثيل ال�شركة
�أمام العمالء ،ف�إن ذلك �سي�ؤثر على �سمعة ال�شركة ،و بالتايل �سينعك�س ذلك �سلب ًا على مبيعاتها ونتائج عملياتها.
مخاطر فروقات مبلغ الزكاة

قد تتعر�ض ال�شركة اللتزامات ناجتة عن فروقات طريقة احت�ساب مبلغ الزكاة .و�سبق �أن قدمت ال�شركة اعرتا�ض ًا لدى م�صلحة الزكاة والدخل حول �إخ�ضاع الوديعة النظامية
ل�ضريبة الزكاة .وقد تقدمت ال�شركة باعرتا�ض لدى جلنة االعرتا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية بتاريخ 1435/09/02هـ (املوافق 2014/06/29م) ،حيث �أن مبلغ الزكاة
املطلوب �أكرث من القيمة التي قامت ال�شركة باحت�سابها بحوايل ( )174.000مائة و�أربعة و�سبعون �ألف ريال �سعودي ،ويف حال عدم جناح ال�شركة يف اعرتا�ضها �ستدفع ال�شركة
ذلك املبلغ.
مخاطر ارتفاع الرواتب

مثلت رواتب املوظفني وامل�صاريف ذات ال�صلة العن�صر الأكرب يف امل�صاريف العمومية والإدارية لل�شركة يف عام 2011م و 2012م و2013م حيث مثلت  %64و %79و%85على
التوايل من �إجمايل امل�صاريف العمومية .وزادت ن�سبة �إجمايل الرواتب والأجور لكل موظف من ( )146.000مائة و�ستة و�أربعون �ألف ريال يف عام 2011م �إلى ()170.000
مائة و�سبعون �ألف ريال يف عام 2013م حيث قامت ال�شركة خالل ال�سنتني املا�ضيتني بتعيني عدد من مدراء الإدارات يف الوظائف ال�شاغرة مما �أدى �إلى ارتفاع م�صروف الرواتب
ب�شكل ملحوظ من  12.3مليون ريال عام 2011م �إلى  18.3مليون ريال عام 2013م .وعلى الرغم من ان م�ستوى الرواتب لدى ال�شركة يظل �ضمن م�ستوى ال�سوق �إال �أن �أي �سبب
يدعو لزيادة الرواتب يف امل�ستقبل �سيزيد من امل�صاريف العمومية والإدارية لل�شركة وبالتايل �سي�ؤثر �سلب ًا على نتائج ال�شركة الت�شغيلية.

2 22 -2المخاطر ذات الصلة بالسوق والبيئة التشريعية
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية

تخ�ضع ال�شركة للأنظمة واللوائح ال�سائدة يف اململكة ،والتي من �ضمنها نظام ال�شركات ونظام الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،والإ�شراف من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .حيث �أن امل�ؤ�س�سة م�س�ؤولة عن تنظيم قطاع الت�أمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتاخي�ص واملناف�سة وتخ�صي�ص اال�ستثمار ومعايري اخلدمة واملعايري
الفنية وترتيبات الت�سويات.
مبا �أن �سوق الت�أمني ال�سعودي يعترب من الأ�سواق النا�ش�أة دائمة التطور  ،ف�إن ذلك قد يحد من قدرة ال�شركة على اال�ستجابة لفر�ص ال�سوق وقد ي�ضطرها �إلى تكبد نفقات �سنوية
كبرية للتقيد بالأنظمة واللوائح النظامية .ولذا ،ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد ب�أن الأنظمة �أو الإطار التنظيمي لقطاع الت�أمني يف اململكة لن ي�شهد مزيد ًا من التغريات التي قد ت�ؤثر
بدرجة كبرية �أو �سلبية على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل �أو نتائج عملياتها.
وكذلك� ،إذا مل تلتزم ال�شركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها  ،ف�إنها �ستخ�ضع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الرتخي�ص اخلا�ص مبزاولة ن�شاط
الت�أمني ،الأمر الذي �سي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة و نتائج عملياتها.
جتدر الإ�شارة �إلى عدم �إلتزام ال�شركة ببنود الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني التعاوين التالية:
�أ .االلتزام باحلد الأدنى للأ�صول امل�ضمنة ( )100.000.000مائة مليون ريال (�شركة وفا لديها عجز يقدر بحوايل  92.8مليون ريال كما يف  30يونيو 2014م)
ب .االلتزام بن�سبة  %20كحد �أعلى لفئات الأ�صول من �إجمايل الأ�صول (�شكلت ن�سبة اال�ستثمارات والودائع النظامية  ،%24.6و �أق�ساط مدينة و ذمم �أخرى  ،%22.2و �أق�ساط
�إعادة ت�أمني قابلة لال�سرتداد )%24
وتلك البنود متعلقة بعملية زيادة ر�أ�س املال مو�ضوع هذه الن�شرة.
متطلبات المالءة

وفقا للمواد ( )66و ( )67و ( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يتعني على ال�شركة االحتفاظ مب�ستويات معينة من املالءة ملختلف �أنواع الأعمال.
تفر�ض م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على �شركات الت�أمني غري امللتزمة مب�ستويات مالءة منا�سبة �سل�سلة من الإجراءات لت�صحيح �أو�ضاعها ومن �ضمنها:
�أ .زيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
ب .تعديل الأ�سعار.
ج .تخفي�ض التكاليف.
د .التوقف عن قبول �أي اكتتاب جديد.
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هـ .ت�سييل بع�ض الأ�صول.
و�	.أي �إجراء �آخر تراه ال�شركة منا�سب ًا و توافق عليه امل�ؤ�س�سة.
ويف حالة عدم قدرة ال�شركة على الوفاء مبتطلبات املالءة لفرتة حتددها امل�ؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات �أعاله فقد تقوم امل�ؤ�س�سة بتعيني م�ست�شار (لتقدمي امل�شورة ح�سب
ماتقت�ضيه احلاجة) �أو �سحب ترخي�ص ال�شركة وذلك وفق ًا ملا ن�صت عليه الفقرة (د) من البند ( )2من املادة ( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن هام�ش املالءة قد يت�أثر ب�شكل رئي�سي باالحتياطيات التي يتعني االحتفاظ بها والتي تت�أثر بدورها بحجم وثائق الت�أمني املباعة والأنظمة املتعلقة بتحديد
االحتياطي النظامي .كما �أن ذلك يت�أثر بعدة عوامل �أخرى ت�شمل هام�ش الربح والعائد على اال�ستثمار وتكاليف الت�أمني و�إعادة الت�أمني� .إذا وا�صلت ال�شركة منوها ب�سرعة �أو
�إذا زاد احلد املطلوب للمالءة م�ستقب ًال فقد يتعني على ال�شركة زيادة ر�أ�س املال ملواجهة حد املالءة املطلوب وهو ما قد ي�ؤدي �إلى ت�ضخيم ر�أ�س املال .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من
زيادة ر�أ�س مالها فقد جترب على احلد من منو �أن�شطتها وبالتايل عدم الإعالن عن �أية �أرباح� .أو قد ينتج عن ذلك تطبيق �إجراءات جزائية يف حق ال�شركة قد ت�صل �إلى �سحب
ترخي�صها يف بع�ض احلاالت اال�ستثنائية.
قد تطلب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�شكل دوري ا�ضافات �أو تعديالت على متطلبات هام�ش املالءة مما قد ي�ؤدي على الت�أثري ال�سلبي على نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها
املايل من خالل جتنيب خم�ص�صات ا�ضافية.
�إن قدرة ال�شركة على �إدارة املخاطر بفاعلية وت�سعري منتجاتها بطريقة منا�سبة للمحافظة على هام�ش املالءة املطلوب ميثل حتدي ًا كبري ًا.
المخاطر المتعلقة بالحوكمة

�صدر قرار جمل�س الهيئة رقم ( )2012-40-3وتاريخ 1434/02/17هـ املوافق 2012/12/20م ب�إلزام ال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) مبقت�ضى
الفقرتني (ج) و (د) من املادة العا�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات ،وذلك ابتداء من تاريخ 2013/6/30م .وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل تلتزم ال�شركة ب�إعتماد �سيا�سات
و�إجراءات تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومهام وم�س�ؤوليات املجل�س والئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة .و�إن عدم الإلتزام بقرار جمل�س الهيئة �سيعر�ضها للعقوبات املقررة من قبل
الهيئة ،وبالتايل الت�أثري على مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
التقارير المطلوبة

ي�شرتط نظام الت�أمني والئحته التنفيذية على ال�شركة �أن تقدم �إلى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قوائم مالية وتقارير �سنوية ب�شكل دوري ،معدة على �أ�س�س حما�سبية نظامية
معينة ،ومعلومات �أخرى مبا فيها معلومات حول العمليات املتعلقة بالن�شاط العام لل�شركة وهيكل ر�أ�س املال وامللكية والو�ضع املايل لل�شركة ،مبا يف ذلك ،ك�شف ًا �سنوي ًا لإجمايل
العموالت الطارئة املدفوعة .وقد تخ�ضع ال�شركة لإجراءات وعقوبات وغرامات فيما لو ر�أت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أن ال�شركة ف�شلت يف التقيد ب�أي من الأنظمة واللوائح
والتعليمات املعمول بها .وعليه ،ف�إن �أي تق�صري يف التقيد بهذه الأنظمة واللوائح والتعليمات �سي�ؤدي �إلى فر�ض قيود حتد من قدرة ال�شركة على مزاولة �أعمالها �أو فر�ض غرامات
كبرية ت�ؤثر �سلب ًا على مركز ال�شركة املايل ونتائجها الت�شغيلية.
كما �ستتعر�ض ال�شركة لعقوبات وغرامات يف حال تق�صريها بالوفاء مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية وقواعد الت�سجيل والإدراج املعمول بها يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي على مركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية..
خطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين

لقد مت الرتخي�ص لل�شركة مبزاولة �أن�شطة الت�أمني من قِبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1429/06/06هـ (املوافق 2008/06/10م) بناء ًا على �شروط معينة قامت
�أو �ستقوم ال�شركة با�ستيفائها يف امل�ستقبل ،وينتهي بتاريخ 1438 /06/04هـ (املوافق 2017/03/03م) .يف حال عدم قدرة ال�شركة باال�ستمرار يف ا�ستيفاء هذه ال�شروط ف�إنه
�سيتم �سحب الرتخي�ص.
وتن�ص املادة ( )76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين �أن مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حق �سحب الرتخي�ص يف احلاالت التالية:
�أ� .إذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�ص لها به خالل �ستة �أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص.
ب�	.إذا مل تف مبتطلبات النظام �أو الالئحة.
ج�	.إذا تبني للم�ؤ�س�سة تعمد ال�شركة تزويد امل�ؤ�س�سة مبعلومات غري �صحيحة عند طلبها للرتخي�ص.
د�	.إذا �أفل�ست ال�شركة.
ه� .إذا مار�ست ال�شركة الن�شاط ب�أ�سلوب احتيايل.
و�	.إذا انخف�ض ر�أ�س املال عن احلد الأدنى املقر.
ز� .إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني �إلى امل�ستوى الذي ترى امل�ؤ�س�سة عدم فعالية �أدائه.
ح�	.إذا رف�ضت �أو �أخّ رت ال�شركة دفع املطالبات امل�ستحقة دون وجه حق.
ط� .إذا منعت ال�شركة فريق التفتي�ش املكلف من قبل امل�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته يف فح�ص �سجالتها.
ي�	.إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر �ضدها يف �أي من املنازعات الت�أمينية.
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ويف حال مت �سحب الرتخي�ص من ال�شركة ف�إنه لن يكون با�ستطاعتها اال�ستمرار يف ممار�سة ن�شاطها ب�صورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية ،وكما جرت العادة يف معظم
�شركات الت�أمني ف�إن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي منحت املوافقات امل�ؤقتة لبع�ض املنتجات ،كما هو احلال بالن�سبة لل�شركة ،ويف حال مل تتمكن ال�شركة من احل�صول على
جتديد تلك املوافقات امل�ؤقتة �أو احل�صول عليها ب�شكل نهائي ف�إن ذلك �سي�ؤثر على ا�ستطاعة ال�شركة يف تقدمي كامل منتجات الت�أمني وبالتايل تقل ح�صتها ال�سوقية بالن�سبة لتلك
املنتجات مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على مبيعاتها ونتائجها الت�شغيلية.
جتدر الإ�شارة �إلى �أنه من املمار�سات املتعارف عليها ل�شركات الت�أمني �أن ت�ستخدم �أدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لغر�ض احلد من املخاطر امل�صاحبة لأعمالها .ويتعني على
ال�شركة يف مثل هذه احلاالت �أن حت�صل على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات املالية .وعليه ،يف حال ا�ستعمال �أي ًا منها دون موافقة م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ف�إن ال�شركة معر�ضة ملختلف اجلزاءات الواردة يف النظام مبا يف ذلك �سحب الرتخي�ص.
مخاطر عدم نمو سوق التأمين

قد تظهر عوامل غري منظورة وغري متوقعة تعيق منو �سوق الت�أمني املدعوم بالإيرادات النفطية وم�شاريع البنية التحتية ال�ضخمة اجلاري تطويرها يف اململكة .وبالرغم من
حماوالت التنويع من جانب احلكومة� ،إال �أن االقت�صاد ال�سعودي ما زال يعتمد على النفط .ولذا ،ف�إن �إيرادات اململكة تظل عر�ضة للتقلبات يف �أ�سعار النفط وتبقى اخلطط املالية
هي الأخرى معر�ضة لقوى خارج نطاق �سيطرة احلكومة ،وهذا ما قد ي�شكل عائق ًا ال�ستمرار النمو بالن�سبة للم�شاريع ال�صناعية وال�سكنية .وعند ح�صول تذبذب يف االقت�صاد
نتيجة لتلك التقلبات �سيت�أثر ن�شاط الت�أمني يف اململكة ب�شكل �سلبي ،وبالتايل الت�أثري �سلب ًا على ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني

�إن منتجات الت�أمني الطبي خا�ضعة لأنظمة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين بعد �إجازتها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .حيث يقوم جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
مبراقبة ال�شركة والت�أكد من تقيدها بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات الت�أمني الطبي� .إن عدم التزام ال�شركة ب�أنظمة و قواعد جمل�س ال�ضمان ال�صحي يعر�ضها للم�ساءالت
والغرامات �أو رمبا �سحب رخ�صة الت�أهيل لتقدمي منتجات اخلدمات الطبية مما �سي�ؤثر ب�شكل جوهري على �أعمال ال�شركة.
محدودية البيانات التاريخية للسوق

رغم �أن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم الت�أمني �إال �أنه مل يتم تنظيمه �إال منذ فرتة قريبة .ولذلك مل يتم جمع وتوفري املعلومات والبيانات التاريخية املطلوبة لبناء
اجلداول الت�أمينية ب�شكل دقيق .وب�سبب ذلك تعتمد �شركات الت�أمني يف تقدير اخل�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ال ترتقي للم�ستوى املطلوب من الدقة وبالتايل فقد تزيد
ن�سبة املخاطرة للمحافظ الت�أمينية مما �سي�ؤدي �إلى حدوث خ�سائر لل�شركة.
مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في السعودية ومدى أهميتها

�إن نظرة املجتمع اجتاه قطاع الت�أمني ت�شكل عام ًال �أ�سا�سي ًا لنجاح القطاع .وبذلك يوجد خماطرة حول تلك النظرة ب�صفة عامة حيث يرى املجتمع �أن القطاع ال يلعب دور ًا �أ�سا�سيا
�أو يعمل بنطاق خدمات ال تتوافق مع �أ�صل التكافل وال�شريعة .قد يفقد املجتمع ثقته يف القطاع وذلك �سي�ؤثر �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
المنافسة

�إن البيئة التناف�سية يف قطاع الت�أمني يف ازدياد م�ضطرد ،حيث و�صل عدد �شركات الت�أمني امل�صرح لها � 35شركة (كما يف تاريخ هذه الن�شرة) تناف�س على زيادة ح�ص�صها يف
ال�سوق .ال ميكن �إعطاء �أي ت�أكيد على �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على حتقيق �أو االحتفاظ ب�أي م�ستوى حمدد من الأق�ساط يف هذه البيئة التناف�سية ،وقد ت�ؤدي حدة املناف�سة
�إلى حدوث ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل ،وذلك عن طريق:
�أ.
ب.
ج.
د.
ه.

انخفا�ض هوام�ش الربحية.
تباط�ؤ منو قاعدة عمالء ال�شركة واملبيعات.
انخفا�ض احل�صة ال�سوقية.
فقدان �أفراد الإدارة العليا.
ت�ضخم النفقات الت�شغيلية مثل م�صاريف الت�سويق واملبيعات.

و .زيادة تكاليف احل�صول على وثائق الت�أمني.
تأثير تراجع ثقة العمالء

�إن ثقة العميل بقطاع الت�أمني على م�ستوى العامل لها �أهمية بالغة يف تعزيز قوة هذا القطاع .حيث ي�شكل �أي انخفا�ض يف ثقة العميل يف �صناعة الت�أمني ب�شكل عام �أو ثقته يف
ال�شركة قد ي�ؤدي �إلى ارتفاع عدد حاالت �إلغاء وثيقة الت�أمني وا�سرتجاع الأموال وقد ي�ؤثر �سلب ًا على مبيعات املنتجات وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي على مبيعات ال�شركة ومركزها
املايل.
الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية

بنا ًء على نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية اخلا�صة بطرح منتجات ت�أمينية جديدة �أو جتديد املنتجات احلالية ف�إنه على ال�شركة احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل ت�سويق او طرح �أي منتج جديد �أو طرح منتج مل يتم احل�صول على موافقة لتجديده� .إن �أي ت�أخري فيما يتعلق باحل�صول على موافقات ملنتجات
جديدة �أو جتديد املوافقات للمنتجات احلالية �سي�ؤثر على �أعمال ال�شركة ونتائجها الت�شغيلية.

16

مخاطر الكوارث الغير متوقعة

ت�شكل عمليات الت�أمني على املن�ش�آت ال�صناعية واملباين ال�سكنية والتجارية حوايل  %5.8من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م ،وقد تتعر�ض املحفظة �إلى خ�سائر ب�سبب
الكوارث بحكم كونها تغطي خماطر املمتلكات ،كما ميكن �أن تنتج الكوارث عن �أ�سباب متعددة �سواء منها الطبيعية �أو الغري طبيعية بحيث يكون حدوثها بطبيعة احلال �أمر َا
ال ميكن التنب�ؤ به مثل العوا�صف الثلجية �أو الرملية ،الفي�ضانات ،الرياح ،احلرائق ،االنفجارات ،احلوادث ال�صناعية والعمليات الإرهابية مما قد ين�ش�أ عنه عجز بالتغطية.
�إن مدى اخل�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�صيلة �أمرين هما:
�أ .املبلغ الإجمايل املعر�ض للخطر امل�ؤ َّمن عليه يف املنطقة املت�أثرة باحلادث.
ب .ج�سامة احلادث :ميكن �أن ت�سبب الكوارث خ�سائر يف جمموعة متعددة من �أنواع ت�أمني املمتلكات وامل�س�ؤولية و�ست�ؤدي املطالبات املتعلقة بالكوارث �إلى تقلبات كبرية يف
النتائج املالية لل�شركة يف ربع ال�سنة املالية �أو ال�سنة املالية ،كما �أن �أحداث الكوارث اجل�سيمة �سيكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها،
خ�صو�ص ًا �إذا مل يتمكن معيدو الت�أمني من االلتزام بالتزاماتهم.
المخاطر المتعلقة باألوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين

يعتمد الأداء املايل ل�شركات الت�أمني ب�صورة كبرية على الأو�ضاع االقت�صادية املحلية داخل اململكة وكذلك الأو�ضاع االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة العربية
ال�سعودية� .إن الأو�ضاع االقت�صادية العاملية الغري امل�ستقرة و�إنخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة ُي�شكل عامال م�ؤثر على اقت�صاد اململكة؛ ومبا �أن �أداء ال�شركة االقت�صادي
يرتبط �إلى حد ما بو�ضع االقت�صاد يف اململكة ويف العامل ،ف�أن النتائج املالية لل�شركة قد تت�أثر بالتغريات التي قد تطر�أ والتي قد ينتج عنها �إنخفا�ض بالطلب على منتجات وخدمات
ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن اجتاهات الأق�ساط واملطالبات يف �أ�سواق الت�أمني تعترب متقلبة يف طبيعتها والأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدالت
الت�ضخم واملناف�سة ت�ؤثر على حجم املطالبات امل�ستقبلية و بالتايل ينعك�س �سلب ًا على �أرباح وعائدات �شركات الت�أمني.
كما �أن �إنخفا�ض �أ�سعار النفط ب�صورة ملمو�سة �سي�ؤثر على الدخل املحلي والن�شاط االقت�صادي ومداخيل الأفراد وبالتايل على عدم قدرة الأفراد وال�شركات يف احل�صول على
منتجات ت�أمينية مثل التي تقدمها ال�شركة ،وبتايل انخفا�ض مبيعات ال�شركة وت�أثر مركزها املايل.
كما �أن ارتفاع الإيجارات والتي تت�أثر باملتغريات االقت�صادية يف اململكة �سي�ؤدي �إلى �إرتفاع التكاليف على ال�شركة وقد تقوم ال�شركة بتغيري مواقع فروعها �إلى �أماكن �أخرى ،و فرتة
الإنتقال �إلى فروع �أخرى �ست�ؤدي �إلى تباط�ؤ �أعمال ال�شركة حلني �إمتام عملية الإنتقال ،وبالتايل الت�أثري ب�شكلي �سلبي على مبيعاتها ونتائج �أعمالها.
المخاطر السياسية

�إن الأو�ضاع ال�سيا�سية املتوترة يف ال�شرق الأو�سط قد ت�ؤثر �سلب ًا على اقت�صاد اململكة ،وبالتايل على قدرة عمالء ال�شركة على التجديد �أو قدرة ال�شركة يف احل�صول على عمالء
جدد وبالتايل الت�أثري ب�شكل �سلبي على �إيراداتها و�أرباحها ونتائج عملياتها .ومن �ش�أن هذه املخاطر �أن يكون لها �أثر �سلبي على �أ�سواق املال وبالتايل �ست�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي
جوهري على �سعر �سهم ال�شركة وخ�سارة امل�ستثمر كامل �أو جزء من قيمة ا�ستثماره.
مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية شركات التأمين

�إن ملكية الأ�سهم يف �شركات الت�أمني تخ�ضع لقيود معينة يفر�ضها نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية على �شركات الت�أمني .وفق ًا للمادة ( )9من نظام
مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين واملادة ( )39من الالئحة التنفيذية ال يجوز ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني االندماج مع �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأخرى �أو متكلها
�أو ال�سطرية عليها �أو �شراء �أ�سهم فيها دون احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .و�إلتزام ًا باملادة ( )38من االئحة التنفيذية ينبغي قيام
ال�شركة ب�إبالغ امل�ؤ�س�سة بن�سبة ملكية �أي �شخ�ص ميتلك (� )%5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�شركة .وينبغي على ال�شخ�ص نف�سه �إبالغ امل�ؤ�س�سة
خطي ًا بن�سبة ملكيته �أو �أي تغيري يطر�أ عليها خالل خم�سة �أيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.
�ست�ؤدي هذه القيود �إلى تقليل فر�ص ال�شركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني �أو ا�سرتاتيجيني يف حال رف�ض امل�ؤ�س�سة �أو ت�أخرها يف �إ�صدار املوافقة املطلوبة �أو فر�ض �شروط لي�س
يف مقدرة ال�شركة ا�ستيفائها مما ينتج عن ذلك ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة.
مخاطر عدم التحكم في األسعار

تلتزم ال�شركة باتباع تو�صية تقارير اخلبري الإكتواري وبتعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وقد تكون تو�صيات تلك التقارير وتعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تق�ضي
بتغيري �أ�سعار وثائق ال�شركة� .إن ارتفاع ا�سعار �أحد منتجات ال�شركة قد ي�ؤدي �إلى قلة جاذبيته وبالتايل توجه العمالء �إلى �شركات �أخرى.
على �سبيل املثال ،لقد قامت ال�شركة برفع ا�سعار وثائق ت�أمني ال�سيارات الإلزامي مبقدار  %63بناء على تو�صية اخلبري االكتواري نتيجة للخ�سائر الناجتة عن تلك الوثائق ،حيث
�أن ذلك االرتفاع �أدى �إلى انخفا�ض ح�صة ال�شركة ال�سوقية لن�شاط ت�أمني ال�سيارات نتيجة املناف�سة ال�شديدة يف ذلك الن�شاط� .إن �أي تغري يف الأ�سعار م�ستقب ًال قد ي�ؤثر على ح�صة
ال�شركة ال�سوقية وبالتايل على مبيعاتها ونتائج عملياتها.
عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين

الكوادر املتوفرة يف ال�سوق املحلية قد ال تفي باحتياجات ال�شركة من املوظفني ذوو اخلربة .ويف حال َّ
تعذر على ال�شركة �إ�ستقطاب الكوادر امل�ؤهلة من ال�سوق املحلية ،ف�إنها
�ست�ضطر ال�ستقدام موظفني من خارج اململكة .لكن ال�شركة ال ت�ستطيع �ضمان �أنها �ستتمكن من احل�صول على العدد الكايف من ت�أ�شريات العمل الالزمة من وزارة العمل باململكة،
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ال �سيما يف ظل متطلبات ال�سعودة مما يخلق مناف�سة عالية بني �شركات الت�أمني يف اململكة لتدريب وت�أهيل كوادرها واملحافظة عليهم وا�ستقطاب الكفاءات من ال�سوق املحلي مما
ينتج عنه زيادة يف الأجور قد ت�شكل عب�أً �إ�ضافي ًا على ال�شركة .كما �أنه وفق ًا للمادة ( )5من متطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية يف امل�ؤ�س�سات املالية (ومنها �شركات الت�أمني)
اخلا�ضعة لإ�شراف م�ؤ�س�سة النقد وال�صادرة عنها يف رم�ضان 1434هـ فتكون الأولوية يف التعيني يف املنا�صب القيادية لل�سعوديني ،وعلى ال�شركة يف حال احلاجة �إلى تعيني غري
�سعودي يف من�صب قيادي �إثبات عدم توافر ال�سعودي امل�ؤهل ل�شغل املن�صب مع حتديد املدة الالزمة لإحالله يف ذلك املن�صب بعد احل�صول على عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد
اخلطية على ذلك التعيني ،حيث ال ت�ضمن ال�شركة احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد عند تعيني �أحد املنا�صب يف امل�ستقبل كما �أنها ال ت�ضمن �إحالل بديل �سعودي ذو كفاءة
عالية.
�إن عدم قدرة ال�شركة على ا�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني واالحتفاظ بهم� ،سي�ؤدي �إلى �إعاقة تطبيق ال�شركة ا�سرتاتيجياتها لتحقيق النمو و تقدمي منتجات تناف�سية يف �سوق
الت�أمني ،الأمر الذي �سي�ؤثر �سلب ًا على �أعمالها.
وجتدر الإ�شارة �إلى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أ�صدرت تعميم و رقمه (/38639م ت )1051/بتاريخ 1430/08/03هـ (املوافق 2009/07/25م) ب�ش�أن �إلزامية احل�صول
على ال�شهادة العامة يف �أ�سا�سيات الت�أمني ( )IFCEلبع�ض موظفي �شركات الت�أمني .يف العام 2014م تقدم ع�شرين ( )20موظف من موظفي ال�شركة للح�صول على تلك
ال�شهادة وقد ح�صل �ستة ( )6منهم على �شهادة ( .)IFCEو�سيخ�ضع باقي املوظفني املطالبني باحل�صول على هذه ال�شهادة للإمتحان مرة �أخرى .ويف حال عدم ح�صولهم على
ال�شهادة �سيمنعهم ذلك من العمل يف ال�شركة و�سي�ؤدي ذلك �إلى نق�ص عدد املوظفني و بالتايل الت�أثري على �أعمال ال�شركة ونتائجها الت�شغيلية.
مخاطر أعمال التأمين

�إن قبول الت�أمني على املخاطر هو م�س�ألة تقديرية ،تت�ضمن افرتا�ضات هامة عن �أمور ال ميكن التنب�ؤ بها بحكم طبيعتها وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،بحيث �أن حتليل اخلربة
التاريخية لها واحتماليتها لن يوفر م�ؤ�شر ًا كافي ًا� ،إن اخلط�أ يف احت�ساب املخاطر ال�صافية التي تتعر�ض لها ال�شركة ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على و�ضعها املايل
ونتائج �أعمالها.
كما �أن هناك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�شركة يف احل�صول على خدمات �إعادة الت�أمني يف ال�سوق م�ستقب ًال ،كما �سي�ؤدي �إع�سار �أو �إنعدام قدرة �أو ا�ستعداد �أي من معيدي
الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة حالي ًا �أو تتعاقد معهم م�ستقبلي ًا يف ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها �أو �إخفاقهم يف االلتزام ب�أحكام اتفاقيات �إعادة الت�أمني
املربمة معهم �إلى حدوث ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة ونتائجها الت�شغيلية.

2 22 -2المخاطر المتعلقة باألسهم
السيطرة من قبل كبار المساهمين

�إن امل�ساهمني الذين ميتلكون عدد ًا كبري ًا من �أ�سهم ال�شركة �سيكون مبقدورهم الت�أثري مع ًا على �أغلب امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني ،وحيث �أن ح�صة كبارامل�ساهمني
مل تتغري منذ ت�أ�سي�س ال�شركة� ،سي�ؤدي حتالف ه�ؤالء امل�ساهمون مع م�ساهمني �آخرين �إلى الت�أثري على القرارات الهامة ،وبالتحديد� ،سوف يكون ب�إمكانهم الت�أثري على القرارات
التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�شركة مبا يف ذلك املوافقة على النفقات الكبرية لل�شركة وتعيني وعزل �أع�ضاء جمل�س الإدارة (ب�إ�ستثناء ما ورد يف املادة ( )69و( )70من نظام
ال�شركات واملادة الثامنة ع�شرة ( )18من الئحة احلوكمة) حيث �أنه ال يجوز لأي ع�ضو جمل�س �إدارة �أن تكون له م�صلحة �سواء ًا كانت مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف امل�شاركة يف
الأعمال �أوالعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة �إال بعد �أخذ املوافقة من اجلمعية العامة �سنوي ًا.
مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب أو بيعها من قبل كبار المساهمين

�إن عدم اكتتاب كبار امل�ساهمني يف �أ�سهم حقوق الأولوية �سي�ؤدي �إلى انخفا�ض ح�ص�صهم وقد يعطي انطباع على عدم جاذبية �سهم ال�شركة ،وبالتايل بيع عدد كبري من امل�ساهمني
االخرين لأ�سهمهم .كما �أن بيع كبار امل�ساهمني لأ�سهمهم بعد عملية الطرح يتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و هيئة ال�سوق املالية .وحتى تاريخ هذه الن�شرة مل يبدي
�أي من كبار امل�ساهمني التزام ًا كتابي ًا لالكتتاب يف ا�سهم حقوق الأولوية مو�ضوع هذه الن�شرة.
توزيع أرباح األسهم

يعتمد توزيع �أرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها الو�ضع املايل والأرباح امل�ستقبلية ،ومتطلبات ر�أ�س املال ،واالحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�شركة ،والظروف
االقت�صادية العامة ،و�أي عوامل �أخرى ذات �صلة يراها جمل�س �إدارة ال�شركة ذات �أهمية من حني �إلى �آخر .وبالتايل ف�إن ال�شركة الت�ضمن ب�أي �شكل من الأ�شكال توزيع �أي �أرباح
م�ستقب ًال.
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم

ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية قد ال يكون م�ؤ�شر ًا لل�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة بعد الإنتهاء من الطرح .كما قد ال يكون �سعر �سهم ال�شركة م�ستقر ًا
وقد يتعر�ض لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية �أو �أ�سهم ال�شركة احلالية ،و�إ�ضافة لذلك ،قد تنتج مثل هذه التذبذبات ب�سبب
العديد من العوامل التي ت�شمل دون احل�صر ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم� ،أو تغيريات يف ظروف واجتاهات القطاع الذي تعمل به ال�شركة ،وتدهور �أداء ال�شركة وعدم القدرة
على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية ودخول �شركات مناف�سة جديدة والإعالنات من قبل ال�شركة �أو مناف�سيها املتعلقة بعمليات االندماج وعمليات اال�ستحواذ والتحالفات اال�سرتاتيجية
وامل�شاريع امل�شرتكة والتغيريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية.
�إن بيع عدد كبري من �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �أو توقع مثل هذه العملية قد ي�ؤثر �سلب ًا على �أ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ب�شكل عام و�أ�سهم ال�شركة ب�شكل خا�ص ،بالإ�ضافة �إلى
ذلك ف�إنه قد ال يكون هناك طلب على �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق عند رغبة امل�ستثمرين يف البيع.
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لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة لن يقل عن �سعر الإ�صدار ،و�إن مت ذلك بعد ممار�سة امل�ستثمرين حلقوق الأولوية ،ف�إن تلك املمار�سة الميكن �إلغا�ؤها �أو
تعديلها ،وبالتايل فقد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر غري حمققة على الفور .وعالو ًة على ذلك ،لي�س هناك ما ي�ضمن �أن امل�ستثمر �سوف يكون قادر على بيع �أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي
�أو �أعلى من �سعر الإ�صدار بعد ممار�سة حقوق الأولوية.
مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية

قد يخ�ضع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة ،وقد تكون هذه التذبذبات كبرية نظر ًا الختالف نطاق
التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به للأ�سهم ،بالإ�ضافة �إلى ذلك ونظر ًا لأن �سعر تداول حقوق الأولوية يعتمد على �سعر تداول �سهم
ال�شركة وت�صور ال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية ،فقد ت�ؤثر هذه العوامل بالإ�ضافة �إلى العوامل املذكورة يف عامل املخاطرة �أعاله « خماطر التذبذبات املحتملة يف
�سعر الأ�سهم» على �سعر حقوق الأولوية.
مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة

لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق �أولوية اكتتاب ال�شركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية (�سواء كان م�ساهم مقيد
�أو م�ستثمر جديد) من بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها� ،أو متكينه من البيع متام ًا ،كما �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أنه �سيكون هناك طلب كاف على �أ�سهم ال�شركة من قبل
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي ،ويف حال مل تقم امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض للأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل ،قد ال يكون هناك تعوي�ض كايف لتوزيعه
على �أ�صحاب حقوق الأولوية الغري ممار�سة ،وعالوة على ذلك لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�صل عليها املكتتب �إما�( :أ) من خالل
ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم� ،أو (ب) خالل الطرح املتبقي� ،أو (ج) من ال�سوق املفتوحة.
مخاطر التداول في حقوق األولوية

تخ�ضع امل�ضاربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية� .إن نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية («قيمة احلق الإر�شادية») يفوق الن�سبة
التي تخ�ضع لها �أ�سعار الأ�سهم (� %10صعود ًا �أو هبوط ًا) ،كما �أن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�شركة وقيمة احلق الإر�شادية .وبنا ًء عليه تت�أثر احلدود ال�سعرية اليومية
لتداول احلق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول ال�سهم.
ويف حال عدم قيام ال�شخ�ص امل�ستحق ببيع حقوق الأولوية قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق ف�إنه �سي�ضطر �إلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة
لتفادي االنخفا�ض يف ن�سبة ملكيته .وعلى ذلك يجب على امل�ستثمرين الإطالع على كامل تفا�صيل �آلية �إدراج وتداول حقوق الأولوية ،وطريقة عملها والإملام بكل العوامل امل�ؤثرة
فيها للت�أكد من �أن �أي قرار ا�ستثماري �سيكون مبني ًا على وعي و�إدراك كاملني.
مخاطر انخفاض نسبة الملكية

�إذا مل يكتتب �أ�صحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف احل�صول على �أ�سهم جديدة يف الطرح� ،سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها .كما �أنه لي�س هناك �أي �ضمان
يف حال رغب حامل حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�صة به خالل فرتة التداول ب�أن يكون العائد الذي يتلقاه كافي ًا لتعوي�ضه بالكامل عن انخفا�ض ن�سبة ملكيته يف
ال�شركة نتيجة لزيادة ر�أ�س مالها.
مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب

يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني الت�صرف مبا ي�ضمن ا�ستيفاء جميع تعليمات املمار�سة املطلوبة وال�شهادات التي يتم ا�ستالمها قبل انق�ضاء فرتة املمار�سة� .إذا مل يتمكن �أ�صحاب
حقوق الأولوية من اتباع الإجراءات التي تنطبق على االكتتاب يف حقوق الأولوية ب�شكل �صحيح ،قد يتم رف�ض طلب االكتتاب “يرجى الإطالع على ق�سم �شروط وتعليمات االكتتاب».
�إذا مل يتمكن امل�ساهمني امل�ستحقني من ممار�سة حقوق االكتتاب ب�شكل �صحيح بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية ،بناء على ماميلكونه من حقوق الأولوية ،فال يوجد �ضمان �أن
يكون هناك مبلغ تعوي�ض يوزع على امل�ساهمني امل�ستحقني غري امل�شاركني �أو ممن مل يقوموا ب�إجراءات ممار�سة االكتتاب ب�شكل �صحيح ،وبالتايل �سي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض ن�سبة
ملكيتهم.
انقضاء فترة الحظر على األسهم

عند ت�أ�سي�س ال�شركة و�إدراج �أ�سهمها يف تاريخ 1428/12/08هـ املوافق 2007/08/25م خ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون والذين �شكلوا جمتمعني ن�سبة  %60من ملكية �أ�سهم ال�شركة
لفرتة حظر على التداول يف �أ�سهمهم لفرتة � 3سنوات مالية انق�ضت بعد ن�شر البيانات املالية للعام 2011م وبالتايل يحق للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد
احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية .و لقد ح�صلت ال�شركة على موافقات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية على رفع
احلظر عن بيع �أ�سهم ( )7م�ساهمني م�ؤ�س�سني لي�س من بينهم كبار امل�ساهمني الذين ما زالوا مالك ًا يف ال�شركة ،و قد ي�ؤدي بيع �أو �شراء مزيد ًا من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني
امل�ؤ�س�سني �إلى الت�أثري على �سعر �سهم ال�شركة.
مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية

ت�شكل بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وبع�ض الأمور غري امل�ؤكدة التي قد ت�ؤثر على نتائج ال�شركة .وت�شمل هذه
البيانات على �سبيل املثال ال احل�صر ،البيانات التي تتعلق بالو�ضع املايل وا�سرتاتيجية العمل وخطط ال�شركة والأهداف بالن�سبة �إلى العمليات امل�ستقبلية (مبا يف ذلك خطط
التطوير والأهداف املتعلقة بخدمات ال�شركة) .و�إذا تبني �أن �أي ًا من االفرتا�ضات غري دقيقة �أو �صحيحة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تتغري ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف
هذه الن�شرة و قد ينتج عن ذلك خ�سارة امل�ستثمرين كامل �أو جزء من قيمة ا�ستثمارهم.
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
3 33 -3مقدمة
مت احل�صول على املعومات الواردة يف هذه الن�شرة بخ�صو�ص قطاع الت�أمني واملعلومات الأخرى املتعلقة بال�سوق الذي تعمل فيه ال�شركة من م�صادر خمتلفة ،وقد �أجرت ال�شركة
التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة امل�صادر ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة� ،أو �أي من م�ست�شاريها الذين تظهر �أ�سمائهم يف ال�صفحات (و – ز) �أي �سبب لالعتقاد بوجود
معلومات غري �صحيحة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�صورة م�ستقلة من قبل �أي �شخ�ص وال ميكن تقدمي �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها من
قبل �أي �شخ�ص .وت�شمل هذه امل�صادر:



أ.

 تقديرات وتوقعات ال�شركة
املعلومات والتحليالت اخلا�صة ب�صناعة الت�أمني واالقت�صاد والتي مت احل�صول عليها من م�صادر ومواد ت�صدر عن �أطراف �أخرى ومتاحة للعموم وميكن احل�صول
عليها عرب �شبكة االنرتنت ،ومل يتم طلب احل�صول على موافقات ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�شرة ،وتت�ضمن امل�صادر التالية::

مؤسسة النقد العربي السعودي

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف عام 1372هـ (املوافق 1952م) ،وتعنى امل�ؤ�س�سة بوظائف رئي�سة منها �إ�صدار العملة الوطنية ،القيام بعمل م�صرف احلكومة ،مراقبة
امل�صارف التجارية العاملة يف اململكة� ،إدارة احتياطيات اململكة من النقد الأجنبي ،و�ضع وتنفيذ ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف ،ت�شجيع منو
النظام املايل و�ضمان �سالمته ،تنظيم عمل �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ومزودي اخلدمات والإ�شراف عليها .مت ا�ستخدام “ تقرير �سوق الت�أمني ال�سعودي لعام  2013م» يف
هذه الن�شر ،وميكن احل�صول عليه عرب الإنرتنت وبالتايل مل يتم طلب موافقة خطية ال�ستخدام ما يت�ضمنه من معلومات.
ب .مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات

�أن�شئت م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات مبوجب نظام الإح�صاءات العامة للدولة ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم ( )23وتاريخ 1379/12/7هـ ،وجعلها النظام املرجع
الإح�صائي الر�سمي الوحيد يف اململكة العربية ال�سعودية ،كما حدد النظام مهام واخت�صا�صات امل�صلحة ،و �أوكل لها القيام بجميع �أنواع العمليات الإح�صائية التي تقت�ضيها
احلاجة يف جميع املجاالت ال�سكانية واالجتماعية واالقت�صادية ،حيث تُعد اجلهة امل�س�ؤولة عن تزويد الإدارات احلكومية وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة والأفراد باملعلومات
والبيانات الإح�صائية .لقد مت ا�ستخدام البيانات الإح�صائية املتوفرة على موقع امل�صلحة بالإ�ضافة �إلى النتائج الأولية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 2010م .ومل يتم
طلب موافقة خطية ال�ستخدام ما يت�ضمنه من معلومات.
ج .الشركة السويسرية إلعادة التأمين (سويس ري )Swiss Re

وهي �شركة عاملية رائدة يف جمال �إعادة الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ �سوي�سرا وتعمل يف �أكرث من  25دولة حول العامل .وت�صدر ال�شركة تقارير عن قطاع الت�أمني يف
العامل وهذه التقارير متاحة للعموم على �شبكة االنرتنت ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن �سوي�س ري تعترب من معيدي الت�أمني الأ�سا�سيني لل�شركة� ،إن البيانات املعدة من قبل �سوي�س ري
والتي مت ا�ستخدامها يف هذه الن�شرة متوفرة على نطاق عام وميكن احل�صول عليها عرب الإنرتنت وبالتايل ال يتطلب ا�ستخدامها احل�صول على موافقة.

3 33 -3لمحة عن االقتصاد السعودي
ح�سب �إح�صائيات م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات بلغ حجم الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي بدون الأخذ بعني االعتبار مع�ضلة الت�ضخم نحو  2.554مليار ريال �سعودي
يف العام 2013م .وعلى هذا الأ�سا�س يفوق حجم االقت�صاد ال�سعودي نظراءه يف عدد من الدول الأوروبية مثل ال�سويد وبولندا وبلجيكا والرنويج والنم�سا.
ويعد الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي الأكرب على الإطالق بني الدول العربية بال منازع الأمر الذي يف�سر ب�شكل جزئي ع�ضوية اململكة يف جمموعة الع�شرين والتي جتمع فيما
بينها كربى االقت�صادات العاملية.
وتقدر ن�سبة م�ساهمة االقت�صاد ال�سعودي يف الناجت املحلي لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي بحوايل  %49يف عام 2011م ،ح�سب �إح�صائيات �صندوق النقد الدويل.

اجلدول رقم  3-1بع�ض امل�ؤ�شرات االقت�صادية الرئي�سة للمملكة العربية ال�سعودية
2010م

2011م

2012م

2013م

2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

البيان
الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي
(مليار ريال �سعودي)

1.691

2.163

2.356

2.554

2.772

2.986

3.212

3.396

3.957

ن�صيب الفرد من �إجمايل الناجت
املحلي اال�سمي (ريال �سعودي)

61.591

77.031

82.091

87.103

92.604

97.784

103.137

106.930

125.951

م�ؤ�شر �أ�سعار امل�ستهلك ( %التغري)

%5.36

%4.98

%4.71

%5.08

%4.74

%4.46

%3.89

%3.38

%3.3

�سعر ال�صرف (ريال �سعودي /
دوالر �أمريكي)

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

3.75

�سعر الفائدة للمدى الق�صري

%0.74

%0.69

%0.83

%0.81

%0.91

%2.37

%5.54

%5.97

%6.05

امل�صدر :م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات ،وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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ويتوقع �أن يتوا�صل الناجت املحلي الإجمايل اال�سمي للمملكة العربية ال�سعودية بالنمو �سنوي ًا مبعدل  %7خالل الفرتة من 2012م �إلى 2018م ،كما يتوقع �أن ينمو ن�صيب الفرد من
�إجمايل الناجت املحلي اال�سمي ب�شكل م�ستقر وبن�سب ترتاوح ما بني  %5و  %6خالل الفرتة نف�سها.
هذا ويعد املركز املايل القوي لدى احلكومة ال�سعودية من الأ�سباب الأ�سا�سية وراء قوة االقت�صاد ال�سعودي حيث تتمتع احلكومة ال�سعودية مب�ستويات دين عام قليلة جد ًا مما يتيح
للحكومة الفر�صة لال�ستجابة لأي م�ستجدات اقت�صادية عن طريق تعديل ال�سيا�سات النقدية واملالية مبرونة وب�شكل ي�ضمن �سالمة االقت�صاد.
ويتوقع �أن يحافظ الناجت املحلي الإجمايل للمملكة على معدالت منو جيدة على مدى ال�سنوات املقبلة على الرغم من التقلبات يف �أ�سعار النفط والإنتاج .ويرجع ذلك �إلى الآثار
الإيجابية املحتملة من امل�شاريع اجلديدة ال�ضخمة والإ�صالحات االقت�صادية التي تنفذها احلكومة .وذلك من خالل �سيا�سة احلكومة لزيادة الإنفاق ال�سنوي بغ�ض النظر عن
وجود عجز حمتمل.
ويعترب التنوع االقت�صادي بعيد ًا عن قطاع النفط املحرك الأ�سا�سي للنمو االقت�صادي باململكة على املدى الطويل ،مع ا�ستمرار برنامج اخل�صخ�صة ك�أحد اال�سرتاتيجيات الهامة
لدى احلكومة ال�سعودية يف �إطار جهودها لتقلي�ص االعتماد على قطاع النفط ،واجلدير بالذكر �أن قطاع النفط والغاز �ساهم بحوايل  %44.7من الناجت املحلي الإجمايل للمملكة
خالل العام 2013م.
وفيما يتعلق بامليزانية العامة للمملكة وكما ت�شري �أرقام تقارير وزارة املالية ،ففي عام 2013م كانت امليزانية التقديرية للملكة ت�شري �إلى توقع حتقيق �إيرادات قيمتها  829مليار
ريال يف مقابل م�صروفات بقيمة  820مليار ريال وهو ما يعني حتقيق فائ�ض بقيمة  9مليار ريال� ،إال �أن ما حتقق فعلي ًا كان �إيرادات بقيمة  1.131مليار ريال يف مقابل  925مليار
ريال للم�صروفات ،وهو ما يعني حتقيق فائ�ض كبري بقيمة  206مليار ريال ،وكانت احلكومة قد �أعلنت مع بداية عام 2014م تقديراتها للميزانية حيث توقعت
�أن يكون هناك تعادل بني جانبي الإيرادات وامل�صروفات بقيمة  855مليار ريال لكل منهما ،واجلدول وال�شكل التاليني يو�ضحان ذلك كمايلي:

اجلدول رقم  3-2ميزانية اململكة2010 ،م – 2013م وامليزانية املقدرة لعام 2014م
2010م

البيان

2012م

2011م

(مليار ريال
�سعودي)

املقدر

الفعلي

الفرق%

املقدر

الفعلي

الإيرادات

470

735

%56.4

540

1.110

%105.5

امل�صروفات

540

626

%15.9

580

804

%38.6

الفائ�ض/
العجز

70-

109

-

40-

306

-

الفرق%

2014م

2013م

املقدر

الفعلي

الفرق%

املقدر

الفعلي

الفرق%

املقدر

702

1.240

%76.6

829

1.131

%36.4

855

690

853

%23.6

820

925

%12.8

855

12

387

-

9

206

-

0

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

ال�شكل رقم  3-1مقارنة بني الإيرادات وامل�صروفات يف ميزانية اململكة العربية ال�سعودية للأعوام من 2010م حتى 2014م (املقدرة والفعلية)
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امل�صدر :م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات – وزارة االقت�صاد والتخطيط ،تقارير وزارة املالية

وت�سعى اململكة �إلى حت�سني البيئة اال�ستثمارية وجذب املزيد من اال�ستثمارات وهو ما ر�سخته خطة التنمية التا�سعة التي تعترب احللقة الثانية يف �إطار اال�سرتاتيجية الراهنة بعيدة
املدى لالقت�صاد ال�سعودي التي ميتد �أفقها الزمني �إلى خم�سة ع�شر عام ًا قادمة.
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3 33 -3الوضع السكاني
ت�شري بيانات م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات �إلى �أن �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية بلغ حوايل  29.99مليون ن�سمة يف عام 2013م مقابل  23.21مليون
ن�سمة يف عام 2004م .يف حني من املتوقع �أن ي�صل �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة �إلى  31.75مليون ن�سمة بحلول عام 2017م.
ويغلب عن�صر ال�شباب على الرتكيبة ال�سكانية للمملكة فنحو  %60من ال�سكان يف عمر الثالثني �أو �أن الفئة ال�شابة ما بني عمر  39 – 15عام ت�شكل ما يقرب من  %47من �إجمايل
ال�سكان ،ووفق ًا لتقديرات التقارير والدرا�سات ال�سوقية ،ف�إنه يتوقع �أن
زداد عدد �سكان اململكة مبعدل منو �سنوي مركب ي�صل �إلى  %2.07خالل الأعوام من 2012م 2017 -م ،ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص النتائج الأولية لإح�صاءات ال�سكان
باململكة كما يلي:

اجلدول رقم  3-3ملخ�ص نتائج �إح�صاءات ال�سكان باململكة العربية ال�سعودية
اجلن�سية واجلن�س

2009م

2010م

2011م*

2012م*

2013م*

الن�سبة املئوية
لعام 2013م*

�سعوديون
ذكور

9.307.550

9.527.173

9.743.626

9.962.397

10.181.018

%33.94

�إناث

9.235.696

9.180.403

9.662.059

9.876.051

10.090.040

%33.64

�إجمايل

18.543.246

18.707.576

19.405.685

19.838.448

20.271.058

%67.58

غري ال�سعوديني
ذكور

5.706.050

5.932.974

6.297.735

6.581.439

6.643.278

%22.15

�إناث

2.411.561

246.427

2.672.935

2.776.008

3.079.936

%10.27

�إجمايل

8.117.611

8.429.401

8.970.670

9.357.447

9.723.214

%32.42

الإجمايل
ذكور

15.013.600

15.460.147

16.041.361

16.543.836

16.824.296

%56.09

�إناث

11.647.257

11.646.830

12.334.994

12.652.059

13.169.976

%43.91

�إجمايل

26.660.857

27.136.977

28.376.355

29.195.895

29.994.272

%100

امل�صدر :م�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات – وزارة االقت�صاد والتخطيط.
* تقديرات ال�سكان مبنية على النتائج الأولية للتعداد العام لل�سكان وامل�ساكن لعام 2010م.

3 33 -3لمحة عن أسواق التأمين العالمية
كان قطاع الت�أمني (عدا احلياة) يف الأ�سواق العاملية م�ستقر ًا لعام  ،2013عند معدل منو  %2.5دون تغيري من حيث القيمة احلقيقية .لقد كان منو �أق�ساط الت�أمني يف الأ�سواق
املتقدمة عند معدل  %1.4دون تغيري من العام  .2012يعزى ذلك �إلى تباط�ؤ االقت�صاد العاملي جمم ًال� .أما بالن�سبة للأ�سواق النا�شئة ف�إن �أق�ساط الت�أمني (عدا احلياة) منت
مبعدل  %7.8يف عام  ،2013بانخفا�ض طفيف عن  %8عام 2012م وذلك يف كثري من بلدان و�سط و�شرق �أوروبا و جنوب �شرق �آ�سيا العتمادها على الت�صدير وبالتايل ت�أثرها
ب�شكل �أكرب بتباط�ؤ االقت�صاد العاملي .وعلى الرغم من ذلك فقد ارتفعت �أق�ساط الت�أمني (عدا احلياة) مبعدل  %13ب�سبب ارتفاع مبيعات ال�سيارات وم�شاريع البنية التحتية.

3 33 -3نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
على الرغم من معدالت النمو املرتفعة لل�سنوات اخلم�س املا�ضية� ،إال �أن القطاع ال يزال يحتاج �إلى املزيد من الوقت حتى ي�صل للن�ضج التام .حيث ال زالت معدالت االنت�شار،
معدالت الكثافة (يق�صد بها �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها مق�سومة على عدد ال�سكان) ،و حجم اال�ستثمار يف هذا القطاع منخف�ضة.
وعند مقارنة �سوق الت�أمني يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا مع اقت�صادات العامل املتقدم ،جند �أن الأنظمة الت�شريعية لقطاع الت�أمني �ضعيفة .و من املتوقع �أن تنفتح اقت�صادات
دول املنطقة يف املرحلة املقبلة و�أن ت�سعى حكوماتها لتطوير الأنظمة الت�شريعية وزيادة اال�ستثمارات مما �سي�ؤثر �إيجاب ًا على �صناعة الت�أمني.
تنق�سم قطاعات الت�أمني يف املنطقة �إلى فئتني :الفئة الأولى تتميز بعدد قليل من ال�شركات التي حتتكر القطاع حتت �إطار تنظيمي �سابق ،والفئة الثانية تتميز بعدد كبري من
ال�شركات مقارنة بحجم الفر�ص يف القطاع وتعترب هذه ال�شركات �صغرية باملقايي�س العاملية .مع ازدياد عدد �شركات الت�أمني ،ف�إن قطاع الت�أمني ال�سعودي يعي�ش مرحلة حتول
من الفئة الأولى �إلى الفئة الثانية.
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اجلدول رقم � 3-4إجمايل �أق�ساط الت�أمني (عدا احلماية واالدخار) لدول ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا (لعام 2012م)
�أق�ساط الت�أمني

الن�سبة من ال�سوق العاملي

الدولة
اجلزائر

4.353

%0.06

البحرين

1.815

%0.02

م�صر

3.873

%0.05

الأردن

2.242

%0.03

الكويت

2.958

%0.04

لبنان

3.442

%0.05

املغرب

7.226

%0.10

نيجرييا

5.077

%0.07

عمان

2.388

%0.03

قطر

4.657

%0.06

اململكة العربية ال�سعودية

19.575

%0.26

جنوب �إفريقيا

37.815

%0.51

تون�س

2.602

%0.03

االمارات العربية املتحدة

21.551

%0.29

امل�صدر� :سوي�س ري

3 33 -3سوق التأمين في المملكة العربية السعودية
يعترب �سوق الت�أمني يف اململكة حديث العهد ن�سبيا حيث د�أبت �صناعة الت�أمني يف املا�ضي على تغطية احتياجات �سوقي الت�صدير والنفط فقط يف ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
وواجه قطاع الت�أمني عدة م�صاعب ب�سبب غياب القوانني املنظمة .وكان هناك �أكرث من � 100شركة م�سجلة كوحدات خارجية تعمل من اخلارج كو�سطاء ت�أمني عامليني �أو كوكالء
ل�شركات ت�أمني خا�صة ،بغر�ض تقدمي خدمات الت�أمني يف اململكة ،وكانت هذه ال�شركات م�سجلة يف البحرين نظرا لقربها اجلغرايف من اململكة .ويف ظل غياب �إطار تنظيمي،
كان حملة وثائق الت�أمني يعانون من افتقار ال�سوق جلهة ر�سمية تعنى بحماية م�صالح امل�ستهلكني من الأعمال االحتيالية �أو غري امل�شروعة .وهذا ما مهد الطريق فيما بعد لإجراء
�إ�صالحات و�إعادة ت�شكيل لقطاع الت�أمني يف اململكة ،ثم جاء القرار رقم  51وتاريخ 1397/4/4هـ (املوافق 1977/3/23م) عن هيئة كبار العلماء يف اململكة والذي اعتربت
مبوجبه الت�أمني التعاوين �صيغة من عقد التربع وبالتايل فهو مقبول يف ال�شريعة الإ�سالمية .ويف عام 1406هـ (1986م)� ،أ�س�ست احلكومة �أول �شركة للت�أمني التعاوين ،ال�شركة
الوطنية للت�أمني التعاوين («التعاونية») ،بهدف تغطية احتياجات الت�أمني املحلية وتلبية طموح احلكومة يف وجود قطاع ت�أمني يخ�ضع ل�سيطرتها.
تتولى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مهمة تنظيم قطاع الت�أمني والإ�شراف عليه و�إعداد وتطبيق معايري الرتخي�ص بالن�سبة ل�شركات الت�أمني ،ويفر�ض النظام اجلديد على
�شركات الت�أمني �أن تكون م�سجلة ومرخ�صة يف اململكة ك�شركة م�ساهمة عامة لكي تزاول �أعمال الت�أمني يف اململكة .وتنطبق القوانني اجلديدة لي�س على �شركات الت�أمني وح�سب،
بل وعلى �شركات �إعادة الت�أمني وو�سطاء �إعادة الت�أمني والوكالء ومكاتب ت�سوية اخل�سائر.
لقد �شهد قطاع الت�أمني املحلي مرحلة �إنتقالية ُ�سمح فيها لل�شركات القائمة بالعمل �ضمن مهلة انتهت يف � 9أبريل 2008م ،حيث تعني على �شركات الت�أمني �إما احل�صول على
ترخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين لعام 2003م �أو اخلروج من ال�سوق .وقد �سمحت م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي لل�شركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها او التي �صدر لها مر�سوم ملكي بت�أ�سي�سها ومل تكتمل �إجراءات ت�أ�سي�سها بتجديد وثائق الت�أمني للعمالء يف مهلة
انتهت يف 2010/02/17م.
لقد �أدت الإ�صالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة �إلى منو قطاع الت�أمني مبعدالت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�ضية .حيث منت �صناعة الت�أمني من حوايل  10.8مليار ريال
�سعودي يف عام 2008م �إلى حوايل  25مليار ريال �سعودي يف عام 2013م ،مبعدل منو �سنوي مركب .%18

3 33 -3نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية
مت اعتماد نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ والذي و�ضع �أ�سا�س ًا للإطار القانوين والإ�شرايف لقطاع الت�أمني .وقد مت
تكليف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�س�ؤولة تتولى الإ�شراف على هذا القطاع.
الحقا �صدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم  596/1وتاريخ 1425/3/1هـ (املوافق  2004/4/20م) ل�ضبط وتنظيم ن�شاط الت�أمني يف اململكة .ومن �أبرز البنود
التي ن�ص عليها نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية مايلي:


يجب مزاولة الأن�شطة الت�أمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �شركات ت�أمني م�ؤ�س�سة و م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبد�أ “التعاون/التكافل”

بالتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي.
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يجب �أن تكون �شركة الت�أمني� /إعادة الت�أمني مقدمة الطلب �شركة م�ساهمة ت�أ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة �أن�شطة الت�أمني و� /أو �إعادة الت�أمني على �أن تكون �شركة
الت�أمني املبا�شرة بر�أ�سمال ال يقل عن ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي كحد ادنى و�أن تكون �شركة �إعادة الت�أمني بر�أ�سمال ال يقل عن ()200.000.000
مائتي مليون ريال �سعودي كحد �أدنى.
يجب �أن ال يزيد �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عن ع�شرة �أ�ضعاف ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع بالكامل.
يجب �أن حتتفظ �شركة الت�أمني املبا�شرة مبا اليقل عن  %30من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة داخل اململكة.
يجب حتويل  %90من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني �إلى قائمة دخل امل�ساهمني و توزيع الباقي ،%10،على �أ�صحاب وثائق الت�أمني �إما مبا�شرة �أو على �شكل تخفي�ض
يف �أق�ساط الت�أمني م�ستقب ًال.
يجب على �شركات الت�أمني املبا�شرة �إعادة ت�أمني ما اليقل عن  %30كحد �أدنى من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.

3 33 -3إجمالي األقساط المكتتبة
ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها مببلغ قدره  4.06مليار ريال لي�صل �إلى  25.24مليار ريال يف عام 2013م مقابل  21.2مليار ريال يف عام 2012م ،بنمو قدره .%19.2
حيث حافظ الت�أمني الطبي على مكانته باعتباره �أكرب �أن�شطة الت�أمني يف عام 2013م ،وانخف�ضت ح�صة الت�أمني الطبي يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها من  %53يف عام
2012م �إلى  %51يف عام 2013م ،و ُيعد الت�أمني الطبي �إلزاميا جلميع الوافدين واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�ص .زادت ح�صة الت�أمني العام يف قطاع الت�أمني �إلى %46
يف عام 2013م .كما حافظ ن�شاط ت�أمني احلماية و االدخار على مرتبته من حيث كونه �أقل ان�شطة الت�أمني حجم ًا ،حيث بلغت ح�صته يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها %3
وهذا ميثل انخفا�ض ًا يف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها بن�سبة  %5يف عام 2013م .و�شكل الت�أمني على ال�سيارات حوايل  %25من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م ،حيث
يعترب الت�أمني على الرخ�صة من املتطلبات الإلزامية.

اجلدول رقم � 3-5إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها يف �سوق الت�أمني ال�سعودي موزعة ح�سب نوع الن�شاط
2009م
جمال
الن�شاط
الت�أميني

2011م

2010م

2013م

2012م

ن�سبة
التغري
13-12

�إجمايل
الأق�ساط
(مليون
ريال)

الن�سبة
من
�إجمايل
الأق�ساط

�إجمايل
الأق�ساط
(مليون
ريال)

الن�سبة من
�إجمايل
الأق�ساط

�إجمايل
الأق�ساط
(مليون
ريال)

الن�سبة
من
�إجمايل
الأق�ساط

�إجمايل
الأق�ساط
(مليون
ريال)

الن�سبة من
�إجمايل
الأق�ساط

�إجمايل
الأق�ساط
(مليون
ريال)

الن�سبة من
�إجمايل
الأق�ساط

الت�أمني
الطبي

7.292

%50

8.690

%53

9.708

%52.5

11.285

%52.5

12.895.0

%51.1

%14.3

الت�أمني على
ال�سيارات

3.055

%21

3.239

%20

3.922

%21.2

4.689

%21.2

6.354.7

%25.2

%35.5

الت�أمني على
املمتلكات/
احلرائق

905

%6

959

%6

1.157

%6.3

1.348

%6.3

1.664.5

%6.6

%23.4

الت�أمني على
احلوادث و
امل�س�ؤولية
وغريها

544

%4

507

%3

632

%3.4

691

%3.4

940.8

%3.7

%36.2

الت�أمني
الهند�سي

810

%6

869

%5

913

%4.9

1.077

%4.9

1.199.7

%4.8

%11.4

الت�أمني
البحري

525

%4

518

%3

634

%3.4

743

%3.4

740.3

%2.9

()%0.4

ت�أمني
احلماية
واالدخار

1003

%7

972

%6

905

%4.9

889

%4.9

844.5

%3.3

()%5.0

ت�أمني
الطاقة

302

%2

329

%2

361

%2

385

%2

456.0

%1.8

%18.5

ت�أمني
الطريان

174

%1

304

%2

272

%1.5

67

%1.5

144.0

%0.6

%114.7

املجموع

14.610

%100

16.387

%100

18.504

%100

21.174

%100

25.239.4

%100

%19.2
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3 33 -3عمق سوق التأمين
لقد �شهد عمق �سوق الت�أمني خالل ال�سنوات اخلم�س الأخرية ارتفاع ًا يف معدل النمو ال�سنوي املركب بن�سبة  .%3يف عام 2013م� ،شهد عمق الت�أمني ارتفاعا ليبلغ  %0.9مقابل
 %0.78يف عام 2012م .ويرجع هذا االرتفاع �إلى منو طفيف يف الناجت املحلي الإجمايل للمملكة (بن�سبة  %2.5يف عام  2013م مقارنة بنمو  %26يف عام 2012م) حيث قد ارتفع
الناجت املحلي غري النفطي ،وانخف�ض الناجت املحلي النفطي.

اجلدول رقم  3-6عمق �سوق الت�أمني من �إجمايل الناجت املحلي (2009م2013-م)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

%

%

%

%

%

�إجمايل الت�أمني العام

%0.45

%0.40

%0.36

%0.33

%0.41

%24.7

�إجمايل الت�أمني الطبي

%0.52

%0.51

%0.45

%0.41

%0.46

%11.5

�إجمايل ت�أمني احلماية واالدخار

%0.07

%0.06

%0.04

%0.03

%0.03

()%7.2

الإجمايل

%1.03

%0.97

%0.86

%0.78

%0.90

%16.3

نوع الن�شاط

ن�سبة التغري
13-12
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3 3 3 -3كثافة التأمين
تع ّرف كثافة الت�أمني ب�أنها معدل �إنفاق الفرد على الت�أمني (�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها مق�سومة على عدد ال�سكان).
لقد ارتفعت كثاقة الت�أمني من  725ريال للفرد يف عام 2012م �إلى  864ريال للفرد يف عام 2013م بزيادة ن�سبتها  ،%19.2حيث ارتفع م�ستوى �إنفاق الفرد على اخلدمات
الت�أمينية بزيادة �سنوية متو�سطة بلغت  %11يف الفرتة من عام 2009م �إلى عام 2013م.

اجلدول رقم  3-7كثافة الت�أمني من �إجمايل الناجت املحلي (2009م2013-م)
2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إجمايل الت�أمني العام

248.9

247.8

290.8

308.3

393.9

%27.8

�إجمايل الت�أمني الطبي

287.4

320.2

357.8

386.5

441.7

%14.3

�إجمايل ت�أمني احلماية واالدخار

39.5

35.8

33.4

30.4

28.9

()%5.0

الإجمايل

575.8

603.9

682.0

725.2

864.5

%19.2

نوع الن�شاط

ن�سبة التغري
13-12
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3 3 3 -3معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط
يعد معدل االحتفاظ مقيا�س ًا لأق�ساط الت�أمني املكتتب بها التي حتتفظ بها �شركة الت�أمني ،وميكن احل�صول عليه من خالل ق�سمة �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها على �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتب بها.
لقد ارتفع معدل االحتفاظ الإجمايل ل�شركات الت�أمني يف اململكة �إلى  %76يف عام  2013م مقابل  %75.8يف عام  2012م .ويعود ذلك �إلى ارتفاع معدل االحتفاظ للت�أمني على
ال�سيارات والت�أمني الطبي اللذان ي�ستحوذان على ن�سبة  %76.3من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها ،ويف عام  2013م بلغ معدل االحتفاظ للت�أمني على ال�سيارات %94
وللت�أمني الطبي .%89

اجلدول رقم  3-8الأق�ساط املحتفظ بها ح�سب جماالت الن�شاط
جمال الن�شاط الت�أميني

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

ن�سبة التغري 13-12

%0.8

الت�أمني الطبي

%76.2

%81.9

%84.7

%88.2

%88.8

الت�أمني على ال�سيارات

%96.4

%95.678

%94.603

%94.009

%93.899

()%0.1

الت�أمني على املمتلكات /احلرائق

%11.6

%13.196

%11.716

%15.068

%16.921

%12.3
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2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط

الت�أمني على احلوادث وامل�س�ؤولية وغريها

%44.9

%54.439

%44.304

%47.661

%41.566

()%12.7

الت�أمني الهند�سي

%15.5

%13.105

%14.377

%15.411

%15.030

()%2.5

الت�أمني البحري

%34.9

%33.842

%32.319

%30.886

%32.624

%5.6

ت�أمني الطاقة

%1.7

%2.305

%2.05

%1.902

%1.655

()%13.0

ت�أمني الطريان

%0.6

%1.591

%0.457

%3.571

%2.523

()%29.4

الإجمايل

%62.4

%72.0

%73.2

%75.9

%76.2

%0.5

جمال الن�شاط الت�أميني

ن�سبة التغري 13-12

امل�صدر :تقرير �سوق الت�أمني ال�سعودي 2013م ال�صادر من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

3 3 3 -3عوامل النمو
أ.

عوامل تنظيمية

الت�أمني الطبي الإلزامي لغري ال�سعوديني مت تطبيقه على مراحل ،ويف حال مت فر�ض الت�أمني الطبي الإلزامي جلميع املواطنني ال�سعوديني �سي�سهم ذلك يف تخفيف �أعباء الرعاية
ال�صحية املجانية على الدولة.
كما �أن الت�أمني الإلزامي لل�سيارات �سي�سهم يف زيادة وثائق الت�أمني امل�صدرة ب�صورة كبرية .ويف حال ارتفاع �أ�سعار بيع خام البرتول ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى ازدياد �أعداد ال�سيارات
امل�سجلة وبالتايل ازدياد الطلب على احلماية والت�أمني خالل ال�سنوات الأربع القادمة.
ب .ازدياد الوعي لدى المستهلك بمنتجات التأمين

نظر ًا حلداثة �سوق الت�أمني يف اململكة وقلة الوعي مبنتجات الت�أمني ،ف�إن ت�أمني احلماية والإدخار ال وجود له تقريب ًا يف اململكة .مع حتول ال�سوق لت�صبح �سوق ًا منظمة و�أكرث
تطور ًا،وازدياد الوعي لدى امل�ستهلكني ،ف�إنه من املتوقع �أن يرتفع م�ستوى انت�شار منتجات ت�أمني احلماية والإدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.

3 3 3 -3المنافسة
ي�شهد ال�سوق حالي ًا تغريات حيوية مع ارتفاع ملحوظ يف وترية املناف�سة وذلك بح�صول �شركات الت�أمني على الرتخي�ص للعمل يف اململكة .فمع دخول �شركات جديدة �إلى ال�سوق،
ف�إنه من املتوقع من كل �شركة �أن تقدم منتجات متطورة وجديدة لزيادة ح�صتها يف ال�سوق� .إن توفري منتجات جديدة يف ال�سوق ال�سعودي مثل :الت�أمني االئتماين  ،ت�أمني الرهن
العقاري والت�أمني على احلياة القابل لال�سرتجاع والتعديل� ،سوف يرفع من تنوع و جودة املنتجات يف ال�سوق.
يبلغ عدد ال�شركات املدرجة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية � 35شركة كما بتاريخ هذه الن�شرة وهي كالتايل:
 -1ال�شركة التعاونية للت�أمني
� -2شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين (ميد غلف)
� -3شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
 -4ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين
� -5شركة الأهلي للتكافل
� -6شركة �ساب للتكافل
� -7شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين
� -8شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سالمة)
� -9شركة �إحتاد اخلليج للت�أمني التعاوين
 -10ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين
� -11شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين
� -12شركة االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين
� -13شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين
 -14ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني)
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� -15شركة الت�أمني العربية التعاونية
 -16ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين
� -17شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين
 -18ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين (�إعادة)
 -19ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين
 -20ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سايكو)
� -21شركة املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين (�أ�سيج)
� -22شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي
� -23شركة الراجحي للت�أمني التعاوين
� -24شركة �إك�سا للت�أمني التعاوين
� -25شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين
� -26شركة بروج للت�أمني التعاوين
 -27ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
 -28ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين
� -29شركة �سولدريتي ال�سعودية للتكافل
 -30ال�شركة الوطنية للت�أمني
� -31شركة �أمانة للت�أمني التعاوين
� -32شركة عناية ال�سعودية للت�أمني التعاوين
� -33شركة الإمناء طوكيو مارين للت�أمني التعاوين
� -34شركة اجلزيرة تكافل تعاوين
� -35شركة متاليف وايه �أي جي والبنك العربي للت�أمني التعاوين

ال�شكل رقم  3-2احل�ص�ص ال�سوقية ل�شركات الت�أمني يف ال�سعودية ح�سب �إجمايل الأق�ساط املكتتبة للفرتة من عام 2011م حتى عام 2013م
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3 3 3 -3التوقعات المستقبلية
�إن قطاع الت�أمني يف اململكة مقبل على تطورات نتيجة لعدة عوامل منها اقت�صادية ،تنظيمية ،بالإ�ضافة لل�سيا�سات احلكومية اجلديدة .و من تلك التطورات:
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�أن تكون بيئات العمل يف ال�شركات املرخ�صة اكرث �شفافية كونها �شركات م�ساهمة و تعمل حتت مظلة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وملا تتمتع به م�ؤ�س�سة النقد من
كفاءة يف تنظيمها لقطاع البنوك وبالتايل قطاع الت�أمني.
يف الوقت احلايل ،ال يوجد �سوق فعال لت�أمني احلماية والإدخار التقليدي ،و من املتوقع �أن تزداد مبيعات هذا املنتج تزامن ًا مع زيادة الوعي لدى امل�ستهلك.
 حدة املناف�سة يف الت�أمني الطبي والت�أمني على ال�سيارات� ،ست�ؤدي �إلى اجتاه �شركات الت�أمني �إلى تطوير منتجاتها وا�ستحداث منتجات جديدة مثل ت�أمني احلماية
والإدخار التقليدي و الت�أمني التكافلي ،حيث ترغب ال�شركات اجلديدة والقائمة يف احل�صول على ح�صة من �سوق الت�أمني.
تطور قطاع الأعمال وزيادة احتياجاته �سي�ؤدي بدوره �إلى وجود منتجات ت�أمينية جديدة تخدم هذه االحتياجات.
تطبيق الت�أمني الطبي الإلزامي للوافدين �سي�ؤدي بدوره �إلى ا�ستمرار زيادة قاعدة العمالء.
ارتفاع املناف�سة يف �سوق الت�أمني قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ا�سعار �أق�ساط الت�أمني وبالتايل انخفا�ض ارباح ال�شركات .يف ظل تغريات كهذه ،قد يحدث اندماجات بني
�شركات الت�أمني �أو اخلروج من ال�سوق قبل ن�ضج تلك اال�ستثمارات وتلم�س عوائدها املرجوة.
ال�سوق ال�سعودي �سيكون جاذب ًا للعديد من �شركات الت�أمني ،رغم �أن بيانات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بر�سملة ال�شركات حتت الت�أ�سي�س ت�شري �إلى
�أن غالبيتها لن حت�صل على ح�صة كبري من ال�سوق ال�سعودي.
فر�ض االحتياطي النظامي بدوره �سيزيد من �أداء ال�شركات املايل.

4.4الشركة وطبيعة أعمالها
4 44 -4نبذة عن الشركة
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين «وفا للت�أمني» ،وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ 1427/09/18هـ
(املوافق2006/10/11م) وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )233وتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) بعد ح�صولها على ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم
( )10202330317013وتاريخ  1426/01/26هـ (املوافق 2005/03/07م) ،عنوان مقرها الرئي�س طريق الدائري ال�شمايل ،حي امل�صيف  -مدينة الريا�ض ،ومت قيدها
بال�سجل التجاري بالرقم ( )1010236705وتاريخ 1428/07/24هـ (املوافق 2007/08/07م)  .كما مت الت�صريح لل�شركة مبزاولة ن�شاط الت�أمني من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي مبوجب الرتخي�ص رقم (ت م ن )20086 /14/وتاريخ  1429/06/06هـ (املوافق 2008/08/20م) ،وتزاول �أعمال الت�أمني التعاوين والأن�شطة ذات العالقة وفق ًا
لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد الأخرى ال�سارية يف اململكة.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال ،مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم وجميع
الأ�سهم مدفوعة بالكامل.
وقد �أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1435/06/27هـ (املوافق 2014/04/27م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة �إلى ()205.000.000
مائتني وخم�سة ماليني ريال �سعودي ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة ،كما ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب
اخلطاب رقم ( )351000133768وتاريخ 1435/10/30هـ (املوافق 2014/08/26م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )105.000.000مائة وخم�سة مليون ريال �سعودي
عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،ويف تاريخ 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�س
املال.

4 44 -4مراحل تأسيس الشركة
ت�أ�س�ست عام 2007م حيث اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف ذلك الوقت مبا جمموعه (� )6.000.000ستة مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد
والتي متثل ن�سبة �ستني باملائة ( %)60من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،وقد دفعوا قيمتها كاملة ومت �إيداعها با�سم ال�شركة حتت الت�أ�سي�س لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي .كما مت
طرح �أربعة مليون (� )4.000.000سهم والتي متثل ن�سبة �أربعني باملائة ( %)40من ر�أ�س مال ال�شركة لالكتتاب العام ب�سعر ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد ،يف حني مت �إدراج
وبدء تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودي بتاريخ 1428/08/11هـ (املوافق 2007/08/25م).
وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1433/05/17هـ (املوافق 2012/04/09م) على تعديل ا�سم ال�شركة ب�إ�ضافة عبارة “وفا للت�أمني» لي�صبح ا�سم ال�شركة بعد
التعديل «ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين» (وفا للت�أمني).
وت�ؤكد ال�شركة على �أنها مل متنح �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني ،كما �أنها مل تقم منذ ت�أ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�شرة بزيادة ر�أ�س
املال عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.

4 44 -4أهم التطورات التي حصلت بعد تأسيس الشركة
 -1ح�صول امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص ال�شركة ح�سب املر�سوم امللكي رقم م 60/وال�صادر يف 1427/9/18هـ وقرار جمل�س الوزراء رقم  233ال�صادر بتاريخ
1427/09/16هـ.
 -2مت طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام الأويل يف 2007/05/19
� -3صدور موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الر�سمية بتاريخ 1429 /06/06هـ لل�شركة ملزاولة اعمال الت�أمني وال�سماح لها ببدء عملياتها.
 -4بد�أت ال�شركة مزاولة اعمال الت�أمني العام والطبي يف 2008/08/20م
 -5بد�أت ال�شركة مزاولة اعمال الت�أمني احلماية واالدخار يف 2008/08/20م
 -6مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة بال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) بتاريخ 1428/08/11هـ (املوافق 2007/08/25م).
 -7وافقت اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1433/05/17هـ (املوافق 2012/04/09م) على تعديل ا�سم ال�شركة ب�إ�ضافة عبارة «وفا للت�أمني» لي�صبح ا�سم ال�شركة بعد
التعديل «ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني)».
 -8ح�صول ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية بزيادة ر�أ�س مالها مببلغ ( )105.000.000مائة وخم�سة ماليني ريال �سعودي بتاريخ 1435/10/30هـ
(املوافق 2014/08/26م).
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4 44 -4نشاط الشركة
بح�سب املادة الثالثة ( )3من النظام الأ�سا�سي �إن �أغرا�ض ال�شركة املرخ�ص بها حمددة على النحو التايل:
القيام وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما
يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة .ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها� ،سواء يف جمال الت�أمني
�أو ا�ستثمار �أموالها ،و�أن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك
مع جهات �أخرى.
هذا وت�ؤكد ال�شركة بعدم وجود نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة القائم منذ ت�أ�سي�سيها ،كذلك مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن
�أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل االثنى ع�شر (� )12شهر ًا الأخرية� ،أي�ض ًا ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لها �أي ن�شاط خارج اململكة العربية ال�سعودية
وكذلك ب�أنها ال متتلك �أي �أ�صول خارج اململكة العربية ال�سعودية.
وقد مت الرتخي�ص لل�شركة مبزاولة ن�شاط الت�أمني الذي ي�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سة التالية )1( :الت�أمني العام ( )2الت�أمني الطبي ( )3احلماية واالدخار.
وال يجوز لل�شركة �أن تقدم منتجاتها �إال بعد احل�صول على موافقة (نهائية �أو م�ؤقتة) من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لكل منتج (عم ًال باملادة ال�ساد�سة ع�شرة ( )16من
الالئحة التنفيذية .علم ًا ب�أن ال�شركة قد ح�صلت حتى الآن على موافقات نهائية و م�ؤقتة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعدد من منتجاتها الت�أمينية.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقات (نهائية وم�ؤقتة) على املنتجات املو�ضحة يف اجلدول �أدناه:

اجلدول رقم  4-1املنتجات التي ح�صلت ال�شركة على موافقات من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (نهائية وم�ؤقتة) لتقدميها
رقم الرتخي�ص

الغر�ض

تاريخ الإ�صدار

تاريخ الإنتهاء

املوافق 2008/06/10م

 1438 /06/04هـ املوافق
2017/03/03م

1429/06/06هـ

مزاولة الت�أمني العام والت�أمني الطبي واحلماية واالدخار

ت م ن20086 /14/

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة الت�أمني ال�شامل على ال�سيارات اخلا�صة وال�سيارات
التجارية ووثيقة الت�أمني الإلزامي على ال�سيارات.

341000062919

1434/05/19هـ املوافق
2013/03/31م

متديد املوافقة امل�ؤقتة لت�سويق وطرح �أربعة ( )4منتجات من منتجات ال�شركة
الت�أمينية:

351000070266

 1435/06/01هـ املوافق
2014/04/01م

)1وثيقة ت�أمني �ضد الأخطاء الطبية

(مت احل�صول على متديد ملدة �ستة
�أ�شهر من تاريخ 2014/09/16م)

)2وثيقة ت�أمني على املن�ش�آت الطبية
 )3وثيقة ت�أمني على امل�س�ؤولية العامة وامل�س�ؤولية عن الآالت
 )4وثيقة ت�أمني على ال�سفر الدويل
موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني على تعوي�ض العمال.

IS/2111

1431/11/16هـ املوافق
2010/10/24م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني على االنقطاع عن العمل

IS /1824

1431/10/18هـ املوافق
2010/09/27م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثائق الت�أمني التالية:

IS/363

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

 )1وثيقة ت�أمني على جميع خماطر املقاولني
 )2وثيقة ت�أمني علىجميع خماطر الت�شييد/الرتكيب
 )3وثيقة ت�أمني عطب الآالت
 )4وثيق ت�أمني على م�صانع ومعدات املقاولني
 )5وثيقة ت�أمني على الأجهزة الإلكرتونية
موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثائق الت�أمني التالية:

IS/364

 )1وثيقة ت�أمني على احلمولة البحرية (تغطية مفتوحة)

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

 )2وثيقة ت�أمني على الب�ضاعة املنقولة بالرب (تغطية مفتوحة)
 )3وثيقة ت�أمني على احلمولة البحرية (�شحنة واحدة)
 )4وثيقة ت�أمني على الب�ضاعة املنقولة بالرب (�شحنة واحدة)
موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني على احلوادث ال�شخ�صية (للفرد �أو
املجموعة).

IS/362

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني على النقود.

IS/361

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م
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1435/12/01هـ املوافق
2014/09/25م

رقم الرتخي�ص

الغر�ض

تاريخ الإ�صدار

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني على امل�س�ؤولية العامة ال�شاملة.

IS/359

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني �ضد ال�سرقة.

IS/358

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني �ضمان الأمانة.

IS/357

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة الت�أمينالطبي.

IS/357

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة الت�أمني على املمتلكات وت�شمل:

IS/356

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

 )1وثيقة ت�أمني �ضد ال�ضرر يف املمتلكات

تاريخ الإنتهاء

 )2وثيقة ت�أمني �ضد احلريق
 )3وثيقة ت�أمني �ضد احلريق (�سكني)
موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة ت�أمني على احلماية للمجموعات.

IS/2093

1431/11/15هـ املوافق
2010/10/23م

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثائق ت�أمني احلماية واالدخار التالية:

IS/487

1431/03/15هـ املوافق
2010/03/01م

برنامج اال�سرتداد النقدي

)1

 )2برنامج م�ساعدة الأطفال
 )3ت�أمني على احلياة (برنامج التغطية املزدوجة)
 )4برنامج احلماية
برنامج ا�سرتاد الأموال وبرنامج طويل حلماية احلياة

)5

 )6ت�أمني على احلياة (برنامج امل�شاركة)

4 44 -4رؤية الشركة
�أن تقوم ال�شركة بتقدمي �أف�ضل �ضمان مايل يتوافق مع قيمنا ،م�صمم ومبتكر عن طريق فريق متخ�ص�ص  ،وبناء وتطوير عالقات مهنية طويلة الأمد مع العمالء الذين يتطلعون
�إلى حلول نوعية يف �إدارة خماطرهم بتكاليف متنا�سبة مع طبيعة �أعمالهم ،كما ن�سعى �إلى النمو والتو�سع يف منتجاتنا وخدماتنا لتحقيق التغطية الأمثل ،و�أن نكون الأف�ضل يف
�أعني كل من /عمالئنا – موظفينا – امل�ساهمني معنا كذلك� أن نكون الرائدين يف جمال �صناعة الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية.

4 44 -4رسالة الشركة
ر�سالة ال�شركة تكمن بجعل جتربة الت�أمني �سهلة ومر�ضية ،كما ت�ؤكد ال�شركة �أنها ملتزمة وعازمة على تقدمي �أف�ضل ت�أمني ب�أ�سعار منا�سبة.

4 44 -4قيم الشركة









امل�صداقية والنزاهة.
خدمة عمالئنا من خالل جهود تكاملية بني �إدارة و�أق�سام ال�شركة املختلفة.
االلتزام بتلبية متطلبات جميع �أ�صحاب امل�صلحة يف ال�شركة.
ال�سعي اليومي �إلى التعلم امل�ستمر.
احرتام الثقافات الوطنية ملوظفينا متعددي اجلن�سيات.
اجلدية واملثابرة.
احرتام قيمة الوقت وا�ستخدامه بال�شكل الأمثل يف �آداء مهام العمل.
احت�ضان التغيري واملبادرات.

4 44 -4االستراتيجية
مت اعداد ا�سرتاتيجية ال�شركة باالعتماد على توجهات جمل�س الإدارة والتي مت و�ضعها على �أ�سا�س جمموعة متقدمة من املعايري حيث تركز ا�سرتاتيجية �شركة وفا للت�أمني على
�ضمان النمو املتوازن يف حقيبة الت�أمني وعدم الرتكيز على منتج دون الآخر وتقوم ال�شركة بتوزيع منتجاتها ب�شكل متنا�سق ومنظم ومدرو�س على جميع �شرائح املجتمع �إ�ضافة
�إلى �سعيها الد�ؤوب لبناء عالقة �شفافة ومدعومة بحماية كاملة وخدمة ذات جودة عالية لكل من و�سطاء الت�أمني وعمالء ال�شركة ،ويتمثل هدف ال�شركة الرئي�س يف الو�صول �إلى
نتائج مفيدة ت�ضمن عوائد مقبولة لكل من م�ساهمي ال�شركة وعمالئها.
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بالإ�ضافة ملا �سبق تعتزم �شركة وفا للت�أمني من خالل ا�سرتاتيجية مدرو�سة ومنظمة �إلى زيادة الإنت�شار اجلغرايف والتواجد ب�صورة وا�ضحة يف ال�سوق ال�سعودي وذلك من خالل
�إن�شاء فروع جديدة وتطوير الفروع القائمة حالي ًا.
وتهدف ا�سرتاتيجية ال�شركة �إلى الآتي:
حتقيق م�ستوى �سنوي �إجمايل من �أق�ساط الت�أمني ميكن ال�شركة من احل�صول على ح�صة �أكرب يف �سوق الت�أمني.
و�ضع اللوائح والأنظمة واملعايري الداخلية التي من �ش�أنها �ضمان حقوق امل�ؤمن لهم.
تقدمي منتجات وخدمات ت�أمينية جديدة ومتنوعة عالية امل�ستوى وب�أ�سعار تناف�سية.
العمل وفق �إ�سرتاتيجية فعالة وقوية لال�ستفادة من امليزات الن�سبية والتناف�سية والفر�ص اجلديدة التي ينطوي عليها االقت�صاد ال�سعودي.
خلق ا�سم جتاري و�سمعة عالية لل�شركة من خالل احلمالت الدعائية والرتويجية خلدمات ال�شركة ومنتجاتها.
�إجراء التعديالت والتح�سينات على املنتجات لتحقيق املتطلبات املحلية.
ت�أ�سي�س قنوات توزيع حملية جديدة طبق ًا ملبادئ الت�أمني الثابتة ومعايري الرقابة املعمول بها.
التوا�صل مع ال�شركات الدولية املعروفة للقيام بعمليات �إعادة الت�أمني وعلى نطاق وا�سع.
حتقيق عوائد �أف�ضل من خالل �إتباع �سيا�سة ا�ستثمار مدرو�سة.











4 44 -4كبار المساهمين في الشركة
ال�شكل  4-1كبار امل�ساهمني يف �شركة وفا وهيكل ملكياتهم
øe ácƒ∏‡ ácô°ûdG
ájóæ¡dG áeƒµ◊G πÑb
%100 áÑ°ùæH

øe ácƒ∏‡ ácô°ûdG
ájóæ¡dG áeƒµ◊G πÑb
%100 áÑ°ùæH

ácô°ûdG øe ácƒ∏‡ ácô°ûdG
IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉà∏d ájóæ¡dG
%100 áÑ°ùæH

ÉjOPG ƒ«f ácô°T
IOhóëŸG ÚeCÉà∏d
“%10^6 áÑ°ùf Éah ‘ ∂∏à

ájóæ¡dG ácô°ûdG
IÉ«◊G ≈∏Y ÚeCÉà∏d
“%10^2 áÑ°ùf Éah ‘ ∂∏à

ÚeCÉàdG ácô°T
(á«ŸÉ©dG) IÉ«◊G ≈∏Y
“%10^2 áÑ°ùf Éah ‘ ∂∏à

øjôªãà°ùŸG áeÉY
%69

ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d ájóæ¡dG ájOƒ©°ùdG ácô°ûdG
)(ÚeCÉà∏d Éah
امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم  4-2قائمة امل�ساهمون الذين ميلكون � %5أو �أكرث يف �شركة وفا (كما يف تاريخ هذه الن�شرة)
م

1

امل�ساهم
�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة

عدد الأ�سهم

ر�أ�س املال
(ريال �سعودي)

الن�سبة قبل الطرح

1.060.000

10.600.000

%10.6

.
2

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

1.020.000

10.200.000

%10.2

3

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

1.020.000

10.200.000

%10.2

امل�صدر :وفا للت�أمني
* جميعها ملكيات مبا�شرة

4 44 -44 -4شركة نيو انديا للتأمين ()The New India Assurance Co
ت�أ�س�ست �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة ك�شركة م�ساهمة عامة يف جمهورية الهند عام 1919م ،وتطورت لت�صبح من جمموعات الت�أمني العاملية ويقع مكتب ال�شركة الرئي�س يف
مدينة بومباي ولديها مكاتب وفروع يف جميع �أنحاء جمهورية الهند ويف العديد من الدول الأخرى ،كما لدى �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة �أكرث من  20.000موظف وتغطي
عملياتها يف �أكرث من  24دولة ولديها �شبكة تتكون من  19فرع ًا و  12وكالة و�شركتني زميلتني و�شركتني تابعتني ،كما �أنها تعد �أكرب �شركة لتقدمي خدمات الت�أمني العام يف الهند
وهي �شركة م�صنفة من قبل اي ام ب�ست .A-
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وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة:

اجلدول رقم  4-3جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة
امل�ساهمون

ن�سبة احل�صة

احلكومة الهندية

%100

املجموع

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

4 44 -44 -4الشركة الهندية للتأمين على الحياة ()Life Insurance Corporation of India
ت�أ�س�ست ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة ك�شركة م�ساهمة عامة يف جمهورية الهند عام 1956م ،وقد ت�أ�س�ست على �أثر قرار احلكومة الهندية القا�ضي بدمج �أكرث من 240
م�ؤ�س�سة تعمل يف جمال الت�أمني على احلياة حتت �شركة واحدة م�ؤممة ،وهي مملوكة من قبل احلكومة الهندية بالكامل كما �أنها متخ�ص�صة يف تقدمي نطاق وا�سع من منتجات
الت�أمني على احلياة كالت�أمني الكامل على احلياة �إ�ضافة �إلى برامج �أخرى تغطي االحتياجات اخلا�صة ل�شرائح معينة يف ال�سوق.
يقع املكتب الرئي�س لل�شركة الهندية للت�أمني على احلياة يف مدينة مومباي بجمهورية الهند كما �أن لديها  7مكاتب رئي�سة يف خمتلف املناطق داخل جمهورية الهند و  100مكتب
فرعي �إ�ضافة �إلى  2.048فرع موزعة داخل جمهورية الهند ،ولديها �أكرث من  123.000موظف ًا بدوام كامل بجانب القوى العاملة اخلا�صة بالأطراف الأخرى كاملبيعات والت�سويق
والتي تبلغ �أكرث من مليون موظف ،وتقدم ال�شركة جميع �أنواع الت�أمني على احلياة كما لديها امكانيات �إعادة الت�أمني.
وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

اجلدول رقم  4-4جدول يو�ضح هيكل ملكية ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة
امل�ساهمون

ن�سبة احل�صة

احلكومة الهندية

%100

املجموع

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

4 44 -44 -4شركة التأمين على الحياة (العالمية) ش.م.ب( .مقفلة) ()Life Insurance Corporation (International
ت�أ�س�ست �شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) �ش.م.ب (مقفلة) يف عام 1989م ،ك�شركة م�ساهمة معفاة يف مملكة البحرين بهدف توفري وثائق ت�أمني باملعايري الأمريكية لتلبية
احتياجات اجلالية الهندية وغريها من اجلاليات ولتقدمي خدمة الت�أمني للم�ؤمن عليهم الذين يحملون وثائق م�سجلة يف الهند من ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة ويقيمون
حالي ًا يف منطقة اخلليج العربي.
وفيما يلي جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) �ش.م.ب( .مقفلة)

اجلدول رقم  4-5جدول يو�ضح هيكل ملكية �شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) �ش.م.ب( .مقفلة)
امل�ساهمون

ن�سبة احل�صة

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

%100

املجموع

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

4 4 4 -4نواحي القوة والمزايا التنافسية
متتلك ال�شركة عدد ًا من نواحي القوة واملزايا التناف�سية والقيم امل�ضافة التي متيزها بني مناف�سيها يف قطاع الت�أمني ،وت�شمل هذه املزايا ما يلي:






تعترب من ال�شركات القليلة التي تقدم جمموعة وا�سعة من منتجات ت�أمني احلماية والت�أمني الإدخاري ،حيث ا�ستفادت ال�شركة من خربات ال�شركاء وهم �شركة نيو
انديا للت�أمني وال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة و�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) فيما يتعلق مبنتجات ت�أمني احلماية والت�أمني الإدخاري.
لدى ال�شركة و �شركاءها خربة يف احتياجات العمالء خ�صو�ص ًا اجلاليات املقيمة يف اململكة ،حيث قامت ال�شركة ال�سعودية الهندية «وفا للت�أمني» باملا�ضي ب�إ�ستقطاب
بع�ض املوظفني من ال�شركاء وهم �شركة نيو انديا للت�أمني وال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة و�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) وكما �أن ال�شركاء على �إ�ستعداد
تام بتزويد ال�شركة مبوظفني عند احلاجة �أو تقدمي الإ�ست�شارة الفنية.
فريق �إداري ذو خرب طويلة ،حيث قامت ال�شركة ب�إ�ستقطاب عدد من الكفاءات ال�سعودية وغريها من ذوي اخلربة الوا�سعة يف ال�سوق ال�سعودي.
قاعدة العمالء املتنوعة التي تغطي قطاعات الت�أمني العام وت�أمني احلماية واالدخار ،حيث قامت ال�شركة ال�شركة بتوطيد العالقات مع املن�ش�آت املتو�سطة وال�صغرية
وذلك من خالل تغطية ت�أمينية متميزة.
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توجد لدى ال�شركة جمموعة من املنتجات تلبي جميع احتياجات ال�سوق ال�سعودي ماعدا ت�أمني الطاقة والطريان وكما لدى ال�شركة انت�شار متميز على امل�ستوى
اجلغرايف ال�سعودي حيث تتوفر لديها فروع يف املنطقة الو�سطى والغربية وال�شرقية وكذلك نقاط بيع يف معظم مناطق اململكة.
ترتبط ال�شركة بعقود �إعادة ت�أمني مع معيدي ت�أمني متميزيني على امل�ستوى العاملي من �ضمنها �إتفاقية �إعادة ت�أمني مع �شركة هانوفر ري البحرين Hannover Re
 Bahrainوكذلك هانوفر ري باري�س .Hannover Re Paris
مت تعديل اال�سم التجاري لل�شركة لي�صبح وفا للت�أمني من �أجل �إطالق عهد جديد ومتميز لل�شركة مع عمالئها.

4 4 4 -4الخدمات والمنتجات
يعترب هذا الق�سم ملخ�ص ًا لأنواع منتجات الت�أمني املتوفرة لدى ال�شركة ،وهو ال يت�ضمن جميع �شروط و�أحكام وثائق الت�أمني ذات ال�صلة ،كما قد يت�ضمن بنود ًا ال تتوافق كلي ًا مع
بنود هذه الوثائق ،وبالتايل ف�إنه ال يغني ب�أي حال من الأحوال عن ن�صو�ص الوثائق ،ولي�س له �أي قيمة تعاقدية �أو قانونية ،ففي حال وجود �أي فروقات �أو ت�ضارب بني م�ضمون هذا
املوجز وبني ن�صو�ص الوثائق امل�شار �إليها فتعتمد ن�صو�ص هذه الوثائق فقط.
	-1

تأمين أخطاء ممارسة المهن الطبية

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني جميع تكاليف الناجتة عن اخلط�أ املهني الطبي للأفراد امل�شمولني بالت�أمني ب�سبب خط�أ ارتكبه امل�ؤمن له عند �أو حال �أدائه ملهنته ،داخل اململكة
العربية ال�سعودية ،كما هو مذكور يف ترخي�صه �أو بالن�سبة لأي معاجلة طبية طارئة �أخرى .ت�سري التغطية على املطالبات التي تن�ش�أ عن الإ�صابة اجل�سدية و�/أو الوفاة لأي مري�ض
حتدث ب�سبب �أو ُيدّعى ب�أنها حدثت ب�سبب اخلط�أ �أو الإغفال �أو الإهمال يف اخلدمة املهنية املقدمة .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000143204وتاريخ 1435/11/21هـ ملدة � 6أ�شهر متتد من 1435/11/21هـ (املوافق 2014/09/16م) �إلى 1436/05/20هـ
(املوافق 2015/03/10م).
 	-2تأمين المؤسسات الطبية

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني املطالبات التي تن�ش�أ عن الإ�صابة اجل�سدية و�/أو الوفاة لأي مري�ض حتدث ب�سبب �أو ُيدّعى ب�أنها حدثت ب�سبب اخلط�أ �أو الإغفال �أو الإهمال
يف اخلدمة املهنية املقدمة .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000143204وتاريخ
1435/11/21هـ ملدة � 6أ�شهر متتد من 1435/11/21هـ (املوافق 2014/09/16م) �إلى 1436/05/20هـ (املوافق 2015/03/10م).
 	-3تأمين المسؤولية تجاه الغير ومسؤولية المنتجات

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري (على �أ�سا�س وقوع اخل�سائر) وامل�س�ؤولية عن املنتجات (على �أ�سا�س �إقامة املطالبات).
أ)

المسؤولية تجاه الغير (على أساس وقوع الخسائر):

يتم مبوجب هذه الوثيقة تغطية الإ�صابة البدنية العر�ضية التي يت�سبب فيها امل�ؤمن له يف �سياق �أعماله واخل�سارة �أو ال�ضرر العار�ض الذي يلحق مبمتلكات الغري والتي يت�سبب
فيها امل�ؤمن له �أثناء العمل.
ب) المسؤولية عن المنتجات (على أساس إقامة المطالبات):

يتم مبوجب هذه الوثيقة تغطية الإ�صابة العر�ضية لأي �شخ�ص وال�ضرر العر�ضي للممتلكات والتي تن�ش�أ عن عملية تزويد املنتجات من قبل امل�ؤ َّمن له.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000143204وتاريخ 1435/11/21هـ ملدة � 6أ�شهر متتد
من 1435/11/21هـ (املوافق 2014/09/16م) �إلى 1436/05/20هـ (املوافق 2015/03/10م).
 	-4تأمين المسؤولية في السفر الدولي السنوي ولمدة قصيرة

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني الطوارئ الطبية التي يتعر�ض لها امل�ؤمن له خارج اململكة العربية ال�سعودية على مدار ال�ساعة طوال �أيام الأ�سبوع وت�ستمر التغطية حتى اجتياز حالة
الطوارئ �أو ا�ستخراج بدل فاقد للم�ستندات املفقودة وتقدمي املعلومات والإر�شادات اخلا�صة مبطالبات التعوي�ض.
كما ت�شمل التغطية �أي�ض ًا فرتة الذهاب مبا�شرة من ال�سكن �إلى نقطة املغادرة والعودة مبا�شرة �إلى ال�سكن فيما بعد ،على �أال تزيد هذه املدة عن � 24ساعة يف الذهاب والعودة.
ويف حالة ت�أخر العودة ب�سبب ال ميكن تفاديه من قبل امل�ؤمن له ،فان التغطية �سوف متدد بدون مقابل طوال مدة الت�أخري .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤقتة على هذا
املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم 351000143204وتاريخ 1435/11/21هـ ملدة � 6أ�شهر متتد من 1435/11/21هـ (املوافق 2014/09/16م)
�إلى1436/05/20هـ (املوافق 2015/03/10م).
تأمين سيارات  -المسؤولية المدنية تجاه الغير

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني ُت َع ِوي�ض الغري عند حدوث ال�ضرر امل�شمولة بالوثيقة ،مقابل الق�سط الذي يدفعه امل� َؤمن له لل�شركة .وت�شمل هذه الوثيقة �شهادة كفالة الغرم على �أن
ال تتعار�ض �أو تخالف الأحكام الواردة يف الوثيقة .تغطي الوثيقة ال�ضرر �سواء �أكان نا�شئا عن ا�ستعمال املركبة �أو توقفها داخل �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعوديةُ .ت َع ِّو�ض ال�شركة
الغري نقدا �ضمن ال�شروط واحلدود املتفق عليها وذلك عن جميع املبالغ التي يلتزم امل� َؤمن له �أو ال�سائق بدفعها والناجتة عن:
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الأ�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو خارجها.
الأ�ضرار املادية خارج املركبة.

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  341000062919بتاريخ 1434/05/19هـ (املوافق
2013/03/30م).
 	-5التأمين الشامل على السيارات التجارية

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني ُت َع ِوي�ض امل�ؤمن له عن ال�ضرر على املركبة امل�ؤمنة وامل�س�ؤولية جتاه الغري.
أ)

الضرر على المركبة المؤمنة:

ُت َع ِّو�ض ال�شركة امل�ؤمن له عن اخل�سارة �أو ال�ضرر العر�ضي لأي مركبة م�شمولة بوثيقة الت�أمني �إ�ضاف ًة �إلى ملحقاتها الثابتة فيها وذلك يف الأحوال التالية:





اال�صطدام العر�ضي �أو انقالب املركبة.
احلريق� ،أو اال�شتعال الذاتي �أو الناجت عن الربق.
ال�سرقة �أو ال�شروع يف ال�سرقة.
الإيذاء العمدي من الغري.

ب) المسؤولية تجاه الغير:

ت�شمل ال�ضرر املُغطى مبوجب هذه الوثيقة �سواء �أكان نا�شئ ًا عن ا�ستعمال املركبة �أو توقفها داخل �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية .كما ُت َع ِّو�ض ال�شركة الغري نقدا �ضمن ال�شروط
واحلدود املتفق عليها بالوثيقة وذلك عن جميع املبالغ التي يلتزم امل� َؤمن له �أو ال�سائق بدفعها والناجتة عن:



الأ�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو خارجها.
الأ�ضرار املادية خارج املركبة.

ميكن التو�سع يف نطاق التغطية لت�شمل ما يلي:







ت�أمني احل ــوادث ال�شخ�صـية :ميتــد حلـد �أق�صـى وقدره ( )5.000.000خم�سة ماليني ري ــال �سعودي للـ�شخ�ص ،مبــا يف ذلــك تغطيــة امل�ص ــاريــف الطـبـيــة وقدرها
( )25.000خم�سة وع�شرون �ألف ريال.
تو�سيع النطاق اجلغــرايف :حيث ميــكن �أن متتــد الــوثيقــة لتغطية امل�ؤمن له يف م�صـر والأردن ولبنـ ـ ــان و�ســوريــا ودول جمــل�س التعــاون اخلليجــي.
تو�سيع النطاق العمري :لت�شمل ال�سائق من عمر  21 – 18عام ًا.
التفوي�ض ب�إجراء الإ�صالحات خارج الوكالة/الوكيل.
تغطية الأخطار الطبيعية.
تو�سعة تغطية الب�ضائع �أثناء النقل الداخلي (�ضمن احلدود املتفق عليها بالوثيقة).

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  341000062919بتاريخ 1434/05/19هـ (املوافق
2013/03/30م).
 	-6التأمين الشامل على السيارات الخصوصية

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني ُت َع ِوي�ض امل�ؤمن له عن ال�ضرر الذي تتعر�ض له املركبة امل�ؤمنة وامل�س�ؤولية جتاه الغري.
أ)

الضرر على المركبة المؤمنة:

تعو�ض ال�شركة امل�ؤمن له عن اخل�سارة �أو ال�ضرر العر�ضي لأي مركبة م�شمولة بتغطية الوثيقة وكذلك ملحقاتها الثابتة فيها.
ب) المسؤولية تجاه الغير:

ت�شمل ال�ضرر املُغطى مبوجب الوثيقة �سواء �أكان نا�شئ ًا عن ا�ستعمال املركبة �أو توقفها داخل �أرا�ضي اململكة العربية ال�سعودية كما ُت َع ِّو�ض ال�شركة الغري نقد ًا �ضمن ال�شروط
واحلدود املتفق عليها بالوثيقة وذلك عن جميع املبالغ التي يلتزم امل� َؤمن له �أو ال�سائق بدفعها والناجتة عن:



الأ�ضرار اجل�سدية التي تلحق بالغري داخل املركبة �أو خارجها.
الأ�ضرار املادية خارج املركبة.

التو�سع يف نطاق التغطية لت�شمل ما يلي:
ميكن ّ


توفري �سيارة بديلة م�ست�أجرة (لل�سيارات من الفئة اخل�صو�صية فقط).
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ت�أمني احل ــوادث ال�شخ�صـية :ميتــد حلـد �أق�صـى وقدره ( )100.000.000مائة مليون ري ــال �سعودي للـ�شخ�ص ،مبــا يف ذلــك تغطيــة امل�ص ــاريــف الطـبـيــة وقدرها
( )25.000خم�سة وع�شرون �ألف ريال.
تو�سيع النطاق اجلغــرايف :حيث ميــكن �أن متتــد الــوثيقــة لتغطية امل�ؤمن له يف م�صـر والأردن ولبنـ ـ ــان و�ســوريــا ودول جمــل�س التعــاون اخلليجــي.
تو�سيع النطاق العمري :لت�شمل ال�سائق من عمر  21 – 18عام ًا.
عدم تطبيق �شرط اال�ستهالك يف حالة التعوي�ض عن اخل�سارة الكلية.

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  341000062919بتاريخ 1434/05/19هـ (املوافق
2013/03/30م).
 	-7تأمين تعويض العمال

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني تعوي�ض اال�ضرار �أو �أي تعوي�ض يتم دفعه للموظفني امل�ؤهلني للح�صول على هذه التعوي�ضات مبوجب �أحكام قانون تعوي�ض العمال .كما ت�شمل التغطية
الإ�صابة املغطاة بالوثيقة (الإ�صابات البدنية ،املر�ض �أو غريها من الأ�ضرار اجل�سدية �أو العقلية �أو النف�سية ،مبا يف ذلك الوفاة الناجمة عنها).
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/2111بتاريخ 1431/11/16هـ (املوافق .)2014/09/10
 	-8تأمين إرباك العمل (الحريق)

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني خ�سارة الربح ب�سبب االنخفا�ض يف دورة املبيعات الناجت عن تعطل العمل عقب حدوث �أ�ضرار يف ملكية امل�ؤمن له مما ي�ؤدي �إلى تعر�ض امل�ؤمن له
للخطر ،ويجب �أن يتم احل�صول على هذه الوثيقة بالرتابط مع وثيقة الت�أمني �ضد احلريق اخلا�صة بال�شركة.
تغطي هذه الوثيقة الت�أمني ما يلي:







اخل�سارة يف الربح الإجمايل.
زيادة تكلفة العمل.
ً
تتوافر التغطيات االختيارية �أي�ضا لـ:
حدوث عطل عر�ضي للإمدادات العامة للكهرباء/الغاز/املاء.
حدوث �ضرر للمبنى اخلا�ص بامل�ؤمن له ب�سبب اخلطر الذي مت تغطيته مبوجب وثيقة الت�أمني �ضد احلريق.
حدوث �ضرر ملبنى املوردين ب�سبب الأخطار التي متت تغطيتها مبوجب وثيقة الت�أمني �ضد احلريق.

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/11824بتاريخ 1431/10/18هـ (املوافق 2010/09/26م).
 	-9تأمين جميع مخاطر المقاولين

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني الأ�ضرار املادية وامل�س�ؤولية جتاه الغري:
أ)

األضرار المادية:

تقوم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له عن �أي خ�سارة �أو �ضرر مادي مفاجئ غري متوقع ،ي�ؤدي �إلى �ضرورة �إ�صالح ال�ضرر �أو ا�ستبدال الآالت ،وذلك يف حدود مبلغ ال يتجاوز ما مت
االتفاق عليه مبوجب هذه الوثيقة والإ�ستثناءات التي ال ت�شملها التغطية .كما تدفع ال�شركة للم�ؤمن له �أي�ض ًا تكلفة �إزالة املُ َخ َّلفَات الناجتة عن ال�ضرر �أو احلادث وفق ًا لل�شروط
املتفق عليها بالوثيقة.
ب) المسؤولية تجاه الغير:

تقوم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له عن �أي مبالغ يرتتب عليه قانوني ًا �أداءها كتعوي�ضات ناجتة عن:



الإ�صابات اجل�سدية الطارئة �أو الأمرا�ض الطارئة للغري (�سواء كانت مميتة �أم ال).
اخل�سارة �أو ال�ضرر الطارئ الذي ي�صيب ممتلكات الغري.

والتي ترتبط مبا�شر ًة بعملية تركيب الآالت امل�ؤمن عليها على �أن يقع ال�ضرر يف موقع العمل �أو يف جواره مبا�شرة خالل مدة التغطية.
كما وتعو�ض ال�شركة امل�ؤمن له عما يلي:



جميع تكاليف وم�صاريف املنازعات الق�ضائية التي يحكم بها للمدعي بحق امل�ؤمن له.
جميع التكاليف وامل�صاريف التي يتحملها امل�ؤمن له للح�صول على موافقة خطية من ال�شركة لدقع التعوي�ضات (تقدمي تقارير من خرب ْاء �أو �سواها).

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/363وتاريخ 1431/10/18هـ املوافق (2010/09/26م).
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 	-10تأمين جميع مخاطر التركيب

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية �شاملة �ضد جميع الأخطار ،ما عدا تلك التي يتم ا�ستثنا�ؤها حتديد ًا ،واملخاطر املرتبطة بالتخزين �أو التجميع �أو الرتكيب كما يغطي فرتة اختبار الآالت
وو�ضعها قيد الت�شغيل بامل�صنع .كما ت�شمل التغطية الت�أمينية خماطر �إ�ضافية مثل امل�س�ؤولية جتاه الغري.
أ)

األضرار المادية

تغطي الوثيقة اخل�سائر �أو الأ�ضرار غري املتوقعة التي ت�ؤدي �إلى �ضرورة الإ�صالح �أو اال�ستبدال و�ستعو�ض ال�شركة نقد ًا �أو ت�ستبدل �أو تُ�صلح (وفق ًا لقرار ال�شركة) ال�ضرر يف حدود
مبلغ ال يتجاوز ما هو متفق عليه يف الوثيقة.
ب) المسؤولية تجاه الغير

تقوم ال�شركة بتعوي�ض امل�ؤمن له عن �أي مبالغ ترتتب عليه نظام ًا �أداءها كتعوي�ضات ناجتة عن:



الإ�صابات اجل�سدية الطارئة �أو الأمرا�ض الطارئة للغري (�سواء كانت مميتة �أم ال).
اخل�سارة �أو ال�ضرر الطارئ الذي ي�صيب ممتلكات الغري.

كما وتعو�ض ال�شركة امل�ؤمن له عما يلي:



جميع تكاليف وم�صاريف املنازعات الق�ضائية التي يحكم بها للمدعي بحق امل�ؤمن له.
جميع التكاليف وامل�صاريف التي يتحملها امل�ؤمن له للح�صول على موافقة خطية من ال�شركة لدقع التعوي�ضات (تقدمي تقارير من خرب ْاء �أو �سواها).

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/363وتاريخ 1431/10/18هـ املوافق (2010/09/26م).
 	-11تأمين التوقف اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ للمعدات واآلالت

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية اخل�سائر �أو الأ�ضرار املادية غري املتوقعة �أو املفاجئة نتيجة عيوب يف عملية ال�سبك �أو يف املواد �أو الت�صميم يف الور�شة �أو يف الرتكيب �أو عيب م�صنعي �أو
ب�سبب الإهمال �أو نق�ص املياه يف الغاليات �أو انفجار �أو متزق ب�سبب قوة الطرد املركزية �أو ق�صور يف الدائرة �أو �أي �سبب غري مما ي�ستدعى الإ�صالح �أو اال�ستبدال وذلك خالل
فرتة الت�أمني.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/363وتاريخ 1431/10/18هـ املوافق (2010/09/26م).
 	-12تأمين تجهيزات وآليات المقاول

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية ت�أمينية �ضد الأ�ضرار العر�ضية التي ت�صيب معدات املقاول مثل معدات ال�سحب والرافعات ومعدات الإ�شراف واجل ّرافات وماكينات احلفر واخلالطات
وطواحني ال�صخور وماكينات ر�صف الطرق� ،إلخ .كما تغطي الوثيقة الأ�ضرار/اخل�سائر الناجمة عن جمموعة متنوعة من الأ�سباب والتي ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر:
احلرائق واملخاطر املرتبطة بها ،وال�سطو امل�سلح ،وال�سرقة والأ�ضرار العر�ضية.
التغطية ت�شمل معدات املقاولني يف املوقع املحدد للم�شروع� ،أو يف وقت العمل �أو الراحة �أو �أثناء تفكيكها �سواء للتنظيف �أو لإجراء ال�صيانة.
وميكن متديد هذا الغطاء الت�أميني للوثيقة مقابل �أق�ساط �إ�ضافية لي�شمل ما يلي:




�إ�صابة عمال الغري �أو تلف املمتلكات.
تكاليف الإخالء � /إزالة املخلفات بعد �أي حادث.
اخل�سارة/ال�ضرر على املمتلكات املجاورة.

وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/363وتاريخ 1431/10/18هـ املوافق (2010/09/26م).
 	-13تأمين المعدات اإللكترونية

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية ت�أمينية عن ال�ضرر املادي غري املتوقع �أو املفاجئ الذي ي�صيب املعدات الإلكرتونية مما ي�ستدعي �إ�صالحها �أو ا�ستبدالها .وتغطي الوثيقة الأ�ضرار/
اخل�سائر الناجتة عن احلريق واملخاطر املرتبطة بها ،والأعطال وال�سطو امل�سلح ،والأ�ضرار العر�ضية  .كما تُغطي وثيقة الت�أمني الأ�ضرار واخل�سائر العر�ضية التي تلحق باملعدات
الإلكرتونية ك�آالت التعامل مع البيانات الإلكرتونية ومعدات االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وتركيبات البث واال�ستقبال ومعدات اختبار و�أبحاث املواد ووحدات الإ�شارات ووحدات
البث ووحدات التحكم ووحدات الإ�شراف.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/363وتاريخ 1431/10/18هـ املوافق (2010/09/26م).
 	-14تأمين الحمولة البحرية والبرية

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية اخل�سائر والأ�ضرار التي ت�صيب الب�ضائع �أثناء نقلها بحر ًا وبر ًا .و�أن �أ�س�س التغطية �سوف تكون وفق ال�شروط الدولية املعتمدة يف الأ�سواق العاملية بهذا
ربي كافة الأخطار والتغطية الأولية والتغطية �ضد احلريق ،غرق ال�سفن ،حتطم الناقل الربي.
اخل�صو�ص .ت�شمل تغطية ال�شحن البحري وال ّ
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/364تاريخ 1429/02/11هـ (املوافق 2005/03/21م)
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 	-15تأمين على النقد

ت�شمل التغطية يف هذا الت�أمني ما يلي:
 )1الت�أمني على النقد خالل وجوده يف خزينة مغلقة �أو غرفة منيعة يف مبنى امل�ؤمن له.
	)2الت�أمني على النقد خالل وجوده يف �أي مكان مببنى امل�ؤمن له �أثناء �ساعات العمل املعتادة ب�شرط �أن ال يتم ترك تلك النقود دون رقابة يف �أي وقت من الأوقات.
 )3الت�أمني على النقد املنقول على الطريق لدفع الأجور و�/أو الرواتب :يكون الت�أمني �ساري املفعول من حلظة ا�ستالم النقود من البنك حتى ت�سليمه يف مبنى امل�ؤمن له وخالل
وجوده داخل املبنى ملدة (� )48ساعة ب�شرط �أن يتم حفظه يف خزينة محُ ًك َمة الإقفال �أو غرفة منيعة بعد �ساعات العمل.
 )4الت�أمني على النقد املنقول على الطريق ملدفوعات خالف الأجور و�/أو الرواتب :يكون الت�أمني نافذ املفعول من حلظة ا�ستالم النقود من البنك حتى ت�سليمه يف مبنى امل�ؤمن
له وعند ذلك الوقت يتوقف الت�أمني فورا وي�صبح غري نافذا .و خالل �إر�سال النقد من مبنى امل�ؤمن له حتى ت�سليمه للبنك �أو �أي مبنى �آخر تابع للم�ؤمن له وعند ذلك الوقت
يتوقف الت�أمني فورا وي�صبح غري نافذا.
�	)5أي نقود �أخرى منقولة يف الطريق ح�سبما هو متفق عليه يف الوثيقة :فيما يتعلق بالأق�سام ( )4( ، )3و (� )5أعاله لن تكون امل�سئولية عن الت�أمني تراكمية بخ�صو�ص �أي
مطالبة ،ويكون التعوي�ض مق�صورا على حدود امل�سئولية ذات ال�صلة القابلة للتطبيق املتفق عليها بني ال�شركة وامل�ؤمن له.
 )6اخل�سارة �أو ال�ضرر الذي يلحق باخلزنة  /الغرفة املنيعة املحددة يف كل وثيقة ،نتيجة ال�سرقة �أو حماولة ال�سرقة.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/359تاريخ 1429/02/10هـ (املوافق 2008/02/17م).
 	-16تأمين على المسؤولية الشاملة

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية امل�س�ؤولية القانونية التي يكون فيها امل�ؤمن له م�س�ؤول عن دفعها نظام ًا كتعوي�ضات للغري لت�سببه ب�أي �إ�صابة �أو �إ�صابات ج�سدية عر�ضية للغري مبا يف ذلك
الوفاة �أو املر�ض �أو ال�ضرر وكذلك �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار تلحق مبمتلكات الغري والتي تن�ش�أ يف �سياق ت�أدية امل�ؤمن له لعمله �أو مهنته �أو ن�شاطاته.
يوفر ت�أمني امل�س�ؤولية العامة تغطية �ضد امل�س�ؤوليات القانونية جتاه �أ�شخا�ص �آخرين ،املتعلقة ب�أعمال امل�ؤمن له التي تتم يف �أماكن حمددة متفق عليها بني الطرفني .ت�شمل التغطية
يف هذه الوثيقة امل�س�ؤولية القانونية عن الأ�ضرار ،وامل�صاريف ،والتكاليف الناجتة عن:



الإ�صابة اجل�سدية التي يتعر�ض لها �أي �شخ�ص عن طريق اخلط�أ.
ال�ضرر الذي تتعر�ض له املمتلكات عن طريق اخلط�أ.

ب�شرط حدوث ال�ضرر يف الأماكن املحددة يف الوثيقة وخالل فرتة �سريانها .وعلى �أن تتم �إقامة الدعوى الق�ضائية خالل (� )12شهر ًا من �إنتهاء مدة الوثيقة.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/361تاريخ 1429/02/10هـ (املوافق 2008/02/17م).
 	-17تأمين ضد سرقة مباني العمل

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية ال�ضرر الالحق �أو اخل�سارة لأي ملكية م�شمولة بالت�أمني خالل وجودها يف املبنى املحدد بالوثيقة وذلك نتيجة ال�سرقة امل�صحوبة بالدخول �أو اخلروج
عنوة وبا�ستخدام العنف �أو با�ستخدام �أي و�سيلة تهديد �أخرى .
كما ت�شمل تغطية هذه الوثيقة املبنى الذي ي�ضم امللكية امل�ؤمن عليها لل�ضرر نتيجة ال�سرقة امل�صحوبة بالدخول �أو اخلروج عنوة �أو با�ستخدام �أي و�سيلة تهديد �أخرى على �أن �أن
تكون التغطية بحدود ال تتجاوز ما ن�سبة ( )%5من قيمة املحتويات امل�ؤمنة.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/358تاريخ 1429/02/10هـ (املوافق 2008/02/17م).
 	-18تأمين خيانة األمانة

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية ال�ضرر �أو الأ�ضرار عند قيام املوظف �أو املوظفني عند �أدائهم للمهام املبينة يف الوثيقة ،بارتكاب �أي فعل �أو �أفعال تزوير ،اختال�س� ،سرقة �أو ا�ستيالء
على العهدة من املال �أو الب�ضاعة اخلا�صة بامل�ؤمن له ،وتقوم ال�شركة بتعوي�ض ال�ضرر الذي يلحق بامل�ؤمن له ب�صورة مبا�شرة ب�سبب تلك الأفعال وذلك بعد ح�سم جميع الرواتب
والعموالت والأموال والعقار والأ�صول وامللكية اخلا�صة باملوظف �أو املوظفني التي تكون بحوزة ال�شركة �أو حتت �سيطرتها� ،إلى حدود املبلغ الذي ال يتجاوز قيمة ال�ضرر املرتكب
ومبا ال يتجاوز �إجمايل مبلغ الت�أمني املتفق عليه يف الوثيقة.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/357تاريخ 1429/02/10هـ (املوافق 2008/02/17م).
 	-19التأمين الطبي

ي�شمل هذا الت�أمني توفري الرعاية ال�صحية للم�ؤمن له وذلك من خالل �شبكة مقدمي اخلدمات املعينني من قِبل �شركة الت�أمني كما ت�شمل �أي �شخ�ص �آخر يعمل لدى امل�ؤمن ومدرج
يف ال�سجالت الأخرية ومل يتعدَ عمره ( )65عام ًا عند االن�ضمام �إلى التغطية الت�أمينية� ،إ�ضاف ًة �إلى زوجات الزوج والأطفال املوظف والذين يعيلهم واملدرجني يف �سجالت امل�ؤمن
له املقيمني ب�صورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية ب�صورة قانونية.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/356تاريخ 1429/02/10هـ (املوافق 2008/02/17م).
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 	-20تأمين ضدّ الحريق

ي�شمل هذا الت�أمني تعوي�ض للم�ؤمن له يف حال َت َع ُر�ض �أي ملكية م�ؤمنة للدمار �أو الأ�ضرار الناجتة مبا�شرة ب�سبب حريق ،برق �أو انفجار وذلك خالل مدة الت�أمني املحددة بالوثيقة.
وتدفع ال�شركة للم�ؤمن له قيمة املمتلكات يف وقت حدوث الدمار �أو قيمة ال�ضرر الذي �أ�صاب املمتلكات �أو تقوم قيمة ب�إ�صالحات التي تتكبدها ال�شركة �أو تكلفة �إعادة الو�ضع �إلى
ما كان عليه �أو ا�ستبدال تلك املمتلكات �أو �أي جزء منها �ضمن حدود املبلغ املتفق عليه مع امل�ؤمن له يف الوثيقة.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/356تاريخ 1429/02/10هـ (املوافق 2008/02/17م).
 	-21تأمين على الممتلكات

ي�شمل هذا الت�أمني تغطية املمتلكات امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها يف حال تعر�ضها لدمار �أو �ضرر مادي عن طريق اخلط�أ وميكن ان ت�شمل املمتلكات – املباين  -الآالت واملعدات
 الأجهزة واالدوات  -املخزون  -الأثاث  -املعدات املكتبية و التجهيزات الثابتة .وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديمبوجب اخلطاب رقم  IS/356تاريخ 1429/02/10هـ (املوافق 2008/02/17م).
 	-22تأمين التكافل االدخاري المسترد

ميكن االكتتاب بهذه الوثيقة ابتداء من عمر � 18سنة �إلى � 58سنة.
ميكن االكتتاب بهذه الوثيقة وفق املدد التالية:




� 12سنة :ي�ستحق امل�ؤمن له  %20من مبلغ الت�أمني بعد � 4سنوات من بدء العمل بالوثيقة و� %20إ�ضافية بعد � 8سنوات من بدء الوثيقة ثم  %60عند انتهائها .ويتم
اال�ستفادة من قيمة الت�أمني فقط �إذا كان امل�ؤمن له على قيد احلياة بتاريخ حلول الأجل.
� 15سنة :ي�ستحق امل�ؤمن له  %20من مبلغ الت�أمني بعد � 5سنوات من بدء الوثيقة و� %20إ�ضافية بعد � 10سنوات من بدء الوثيقة ثم  %60عند انتهائها .ويتم اال�ستفادة
من قيمة الت�أمني فقط �إذا كان امل�ؤمن له على قيد احلياة بتاريخ حلول الأجل.
� 18سنة :ي�ستحق امل�ؤمن له  %20من مبلغ الت�أمني بعد � 6سنوات من بدء الوثيقة و� %20إ�ضافية بعد � 12سنة من بدء الوثيقة ثم  %60عند انتهائها .ويتم اال�ستفادة
من قيمة الت�أمني فقط �إذا كان امل�ؤمن له على قيد احلياة بتاريخ حلول الأجل.

�إذا تعر�ض امل�ؤمن له حلادث ،يف �أي وقت تكون فيه الوثيقة �سارية املفعول بكامل مبلغها امل�ؤمن به ،وقبل �إنتهاء مدتها على �أن تكون كافة اال�شرتاكات م�سددة ،و�أدى هذا احلادث
�إلى عجز دائم �أو �إلى وفاته ومت �إثبات ذلك ب�شكل مر�ضي لل�شركة ،توافق ال�شركة على الآتي:
يف حالة العجز ( )1تدفع ال�شركة تعوي�ضات �شهرية ملدة (� )10سنوات مببلغ �إ�ضايف يعادل املبلغ امل�ؤمن به مبوجب هذه الوثيقة  .و�إذا �أ�صبحت هذه الوثيقة قيد املطالبة قبل
�إنتهاء فرتة الع�شر (� )10سنوات ،يتم دفع تعوي�ضات منفعة العجز الكلي – حتى ولو مل ت�صبح م�ستحقة  -مع املطالبة )2( .تتخلى ال�شركة عن املدفوعات امل�ستقبلية لال�شرتاكات
(�إذا كان ذلك ممكن ًا).
يف حال وفاة امل�ؤمـن له ،يتم دفع مبلغ �إ�ضايف ي�ساوي القيمة امل�ؤمن بها مبوجب هذه الوثيقة� ،إذا تعر�ض امل�ؤمـن لـه لأي �إ�صـابة ج�سدية و�أدت خالل  180يوما من حدوثها ب�شكل
مبا�شر لوفاة امل�ؤمن له .وعلى كل حال ،لن يتجاوز �إجمايل ذلك املبلغ الإ�ضايف القابل للدفع اخلا�ص بهذه عن مبلغ  500.000ريال .
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/487تاريخ 1431/03/15هـ (املوفق 2014/01/16م).
 	-23تأمين التكافل االدخاري المضاعفة

ميكن االكتتاب بهذه الوثيقة ابتداء من عمر � 18سنة �إلى � 55سنة .يف حال بلوغ �أجل الوثيقة ي�ستحق امل�ؤمن له مبلغ الت�أمني والأرباح املوزعة .ويف حالة الوفاة خالل مدة الت�أمني
ي�ستحق امل�ؤمن له �ضعف مبلغ الت�أمني� .إن �أجل الوثيقة يرتاوح ما بني � 5سنوات �إلى � 25سنة.
�إذا تعر�ض امل�ؤمن له حلادث ،يف �أي وقت تكون فيه الوثيقة �سارية املفعول بكامل مبلغها امل�ؤمن به ،وقبل �إنتهاء مدتها على �أن تكون كافة اال�شرتاكات م�سددة ،و�أدى هذا احلادث
�إلى عجز دائم �أو �إلى وفاته ومت �إثبات ذلك ب�شكل مر�ضي لل�شركة ،توافق ال�شركة على الآتي:
يف حالة العجز ( )1تدفع ال�شركة تعوي�ضات �شهرية ملدة (� )10سنوات مببلغ �إ�ضايف يعادل املبلغ امل�ؤمن به مبوجب هذه الوثيقة  .و�إذا �أ�صبحت هذه الوثيقة قيد املطالبة قبل
�إنتهاء فرتة الع�شر (� )10سنوات ،يتم دفع تعوي�ضات منفعة العجز الكلي – حتى ولو مل ت�صبح م�ستحقة  -مع املطالبة )2( .تتخلى ال�شركة عن املدفوعات امل�ستقبلية لال�شرتاكات
(�إذا كان ذلك ممكن ًا).
يف حال وفاة امل�ؤمـن له ،يتم دفع مبلغ �إ�ضايف ي�ساوي القيمة امل�ؤمن بها مبوجب هذه الوثيقة� ،إذا تعر�ض امل�ؤمـن لـه لأي �إ�صـابة ج�سدية و�أدت خالل  180يوما من حدوثها ب�شكل
مبا�شر لوفاة امل�ؤمن له .وعلى كل حال ،لن يتجاوز �إجمايل ذلك املبلغ الإ�ضايف القابل للدفع اخلا�ص بهذه عن مبلغ  500.000ريال .
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/487تاريخ 1431/03/15هـ (املوفق 2014/01/16م).
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 	-24تأمين الحماية

ميكن االكتتاب بهذه الوثيقة ابتداء من عمر � 18سنة �إلى � 55سنة .يتم دفع مبلغ الت�أمني يف حال الوفاة خالل مدة الت�أمني .هذه الوثيقة ال ت�شمل االدخار.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/487تاريخ 1431/03/15هـ (املوفق 2014/01/16م).
 	-25تأمين التكافل واالدخار

ميكن االكتتاب بهذه الوثيقة ابتداء من عمر � 18سنة �إلى � 65سنة .يف حال بلوغ �أجل الوثيقة ي�ستحق امل�ؤمن له مبلغ الت�أمني (ي�ساوي مبلغ الوفاة يف حال حدوثها قبل حلول �أجل
الوثيقة) �إ�ضاف ًة �إلى الأرباح املوزعة� .إن �أجل الوثيقة يرتاوح ما بني � 5سنوات �إلى � 25سنة.
�إذا تعر�ض امل�ؤمن له حلادث ،يف �أي وقت تكون فيه الوثيقة �سارية املفعول بكامل مبلغها امل�ؤمن به ،وقبل �إنتهاء مدتها على �أن تكون كافة اال�شرتاكات م�سددة ،و�أدى هذا احلادث
�إلى عجز دائم �أو �إلى وفاته ومت �إثبات ذلك ب�شكل مر�ضي لل�شركة ،توافق ال�شركة على الآتي:
يف حالة العجز ( )1تدفع ال�شركة تعوي�ضات �شهرية ملدة (� )10سنوات مببلغ �إ�ضايف يعادل املبلغ امل�ؤمن به مبوجب هذه الوثيقة  .و�إذا �أ�صبحت هذه الوثيقة قيد املطالبة قبل
�إنتهاء فرتة الع�شر (� )10سنوات ،يتم دفع تعوي�ضات منفعة العجز الكلي – حتى ولو مل ت�صبح م�ستحقة  -مع املطالبة )2( .تتخلى ال�شركة عن املدفوعات امل�ستقبلية لال�شرتاكات
(�إذا كان ذلك ممكن ًا).
يف حال وفاة امل�ؤمـن له ،يتم دفع مبلغ �إ�ضايف ي�ساوي القيمة امل�ؤمن بها مبوجب هذه الوثيقة� ،إذا تعر�ض امل�ؤمـن لـه لأي �إ�صـابة ج�سدية و�أدت خالل  180يوما من حدوثها ب�شكل
مبا�شر لوفاة امل�ؤمن له .وعلى كل حال ،لن يتجاوز �إجمايل ذلك املبلغ الإ�ضايف القابل للدفع اخلا�ص بهذه عن مبلغ  500.000ريال .
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/487تاريخ 1431/03/15هـ (املوفق 2014/01/16م).
 	-26تأمين التكافل االدخاري المسترد والحماية مدى الحياة (مع األرباح)

ميكن االكتتاب بهذه الوثيقة ابتداء من عمر � 18سنة �إلى � 65سنة .يف حال بلوغ �أجل الوثيقة ي�ستحق امل�ؤمن له مبلغ الت�أمني والأرباح املوزعة� .إن �أجل الوثيقة يرتاوح ما بني 5
�سنوات �إلى � 25سنة.
�إذا تعر�ض امل�ؤمن له حلادث ،يف �أي وقت تكون فيه الوثيقة �سارية املفعول بكامل مبلغها امل�ؤمن به ،وقبل �إنتهاء مدتها على �أن تكون كافة اال�شرتاكات م�سددة ،و�أدى هذا احلادث
�إلى عجز دائم �أو �إلى وفاته ومت �إثبات ذلك ب�شكل مر�ضي لل�شركة ،توافق ال�شركة على الآتي:
يف حالة العجز ( )1تدفع ال�شركة تعوي�ضات �شهرية ملدة (� )10سنوات مببلغ �إ�ضايف يعادل املبلغ امل�ؤمن به مبوجب هذه الوثيقة  .و�إذا �أ�صبحت هذه الوثيقة قيد املطالبة قبل �إنتهاء
فرتة الع�شرة (� )10سنوات ،يتم دفع تعوي�ضات منفعة العجز الكلي – حتى ولو مل ت�صبح م�ستحقة  -مع املطالبة )2( .تتخلى ال�شركة عن املدفوعات امل�ستقبلية لال�شرتاكات
(�إذا كان ذلك ممكن ًا).
يف حال وفاة امل�ؤمـن له ،يتم دفع مبلغ �إ�ضايف ي�ساوي القيمة امل�ؤمن بها مبوجب هذه الوثيقة� ،إذا تعر�ض امل�ؤمـن لـه لأي �إ�صـابة ج�سدية و�أدت خالل  180يوما من حدوثها ب�شكل
مبا�شر لوفاة امل�ؤمن له .وعلى كل حال ،لن يتجاوز �إجمايل ذلك املبلغ الإ�ضايف القابل للدفع اخلا�ص بهذه عن مبلغ  500.000ريال .
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/487تاريخ 1431/03/15هـ (املوفق 2014/01/16م).
 	-27تأمين المنفعة للطفل (مع األرباح(

مبوجب هذا الت�أمني يتم ت�أمني ال�شخ�ص املعيل للطفل (الأب �أو الأم) وتعود منفعة الوثيقة ل�صالح الطفل .ي�ستحق امل�ؤمن له  %20من مبلغ الت�أمني عن كل من ال�سنوات الثالث
الأخرية من عمر الوثيقة ثم يح�صل على  %40والأرباح امل�ستحقة املوزعة يف نهاية �أجل الوثيقة� ،شرط �أن يكون امل�ؤمن له على قيد احلياة يف هذا التاريخ� .إن �أجل الوثيقة يرتاوح
ما بني � 10سنوات �إلى � 25سنة.
�إذا تعر�ض امل�ؤمن له حلادث ،يف �أي وقت تكون فيه الوثيقة �سارية املفعول بكامل مبلغها امل�ؤمن به ،وقبل �إنتهاء مدتها على �أن تكون كافة اال�شرتاكات م�سددة ،و�أدى هذا احلادث
�إلى عجز دائم �أو �إلى وفاته ومت �إثبات ذلك ب�شكل مر�ضي لل�شركة ،توافق ال�شركة على الآتي:
يف حالة العجز ( )1تدفع ال�شركة تعوي�ضات �شهرية ملدة (� )10سنوات مببلغ �إ�ضايف يعادل املبلغ امل�ؤمن به مبوجب هذه الوثيقة  .و�إذا �أ�صبحت هذه الوثيقة قيد املطالبة قبل �إنتهاء
فرتة الع�شرة (� )10سنوات ،يتم دفع تعوي�ضات منفعة العجز الكلي – حتى ولو مل ت�صبح م�ستحقة  -مع املطالبة )2( .تتخلى ال�شركة عن املدفوعات امل�ستقبلية لال�شرتاكات
(�إذا كان ذلك ممكن ًا).
يف حال وفاة امل�ؤمـن له ،يتم دفع مبلغ �إ�ضايف ي�ساوي القيمة امل�ؤمن بها مبوجب هذه الوثيقة� ،إذا تعر�ض امل�ؤمـن لـه لأي �إ�صـابة ج�سدية و�أدت خالل  180يوما من حدوثها ب�شكل
مبا�شر لوفاة امل�ؤمن له .وعلى كل حال ،لن يتجاوز �إجمايل ذلك املبلغ الإ�ضايف القابل للدفع اخلا�ص بهذه عن مبلغ  500.000ريال .
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة نهائية على هذا املنتج من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  IS/487تاريخ 1431/03/15هـ (املوفق 2014/01/16م).
و ت�ؤكد ال�شركة �أن لي�س لديها خطط لطرح منتجات جديدة يف الفرتة احلالية.
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4 4 4 -4إعادة التأمين
تقوم ال�شركة ب�إعادة الت�أمني على جزء من املخاطر التي ي�ؤمن عليها مبوجب عمليات الت�أمني التي تقوم بها وذلك لتقليل تعر�ضها للخ�سائر ،والعمل على ا�ستقرار �أرباحها وحماية
م�صادر ر�أ�س مالها مبا يتما�شى مع اللوائح التنفيذية.
وفيما يلي �أ�سماء �شركات �إعادة الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة:

اجلدول رقم � 4-6شركات �إعادة الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة
ا�سم معيد الت�أمني

م

اجلهة املانحة للت�صنيف

الدولة

الو�ضع

الت�صنيف

1

�سوي�س ريSwiss Re /

�سوي�سرا

�إيه �إم ب�ست

A+

ايجابي

2

هانوفر ري تكافلHannoverReTakaful /

البحرين

�إيه �إم ب�ست

A+

ايجابي

3

هانوفر اليف ريHannover Re Group /

فرن�سا

�إيه �إم ب�ست

A+

ايجابي

4

جي �أي �سي ريGIC Re /

الإمارات العربية املتحدة

�إيه �إم ب�ست

A-

م�ستقر

5

ماليزيا ريMalaysian Re /

الأمارات العربية املتحدة

�إيه �إم ب�ست

A-

م�ستقر

6

نيو اندياNew India Assurance /

الهند

�إيه �إم ب�ست

A-

م�ستقر

7

�سعودي ريSaudi Re /

ال�سعودية

�إ�س �آند بي

BBB+

م�ستقر

8

ايه �سي �أرACR ReTakaful /

البحرين

�إيه �إم ب�ست

A-

م�ستقر

9

الفجر ري (االمارات ري)Emirates Re /

الأمارات العربية املتحدة

�إيه �إم ب�ست

B++

جيد

10

تكافل ريTakaful Re /

الأمارات العربية املتحدة

�إيه �إم ب�ست

B+

جيد

امل�صدر :وفا للت�أمني

4 4 4 -4المخصصات الفنية (االحتياطيات)
يتم احت�ساب االحتياطيات الفنية وفق ًا ملتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك بناء على معايري حما�سبية معتمدة من قبل هيئة املحا�سبني القانونيني ال�سعوديني ،ووفق ًا
للأ�س�س العلمية املعتمدة من قبل اخلبري الإكتواري ،وت�شمل تلك املخ�ص�صات (االحتياطيات) الفنية ما يلي:
4 44 -4 4 -4احتياطي األقساط غير المكتسبة
االحتياطات الفنية املتعلقة بالوثائق التي ميتد �سريانها �إلى ما بعد �إنتهاء ال�سنة املالية واملح�سوبة للفرتة التي تكون فيها تلك الوثائق �سارية املفعول.
4 44 -4 4 -4احتياطي المطالبات تحت التسوية
املخ�ص�صات الفنية املتعلقة باملطالبات النا�شئة واملبلغ عنها لل�شركة ولكن مل يتم ت�سديدها وهي تعادل قيمة اخل�سائر التي يطالب بها امل�ؤمن لهم.
 4 44 -4 4 -4احتياطي مصاريف المطالبات
متثل م�صاريف املطالبات املبالغ املالية الإ�ضافية املدفوعة بوا�سطة �شركات الت�أمني لفرق البحث وامل�سح وت�سوية اخل�سائر املهنية بتقدير املطالبات كما يتم حتديد احتياطي ملثل
هذه امل�صروفات للمطالبات غري امل�سددة.
 4 44 -4 4 -4احتياطي المطالبات الناشئة غير المبلغ عنها
متثل احتياطيات املطالبات النا�شئة غري املبلغ عنها توقعات ال�شركة للخ�سائر النا�شئة والتي مل يتم املطالبة بها قبل نهاية ال�سنة املالية ولكنها ح�سب جتربة ال�شركة �ستتم املطالبة
بها يف وقت الحق خ�صو�ص ًا تلك املتعلقة بالت�أمني الطبي وامل�س�ؤولية العامة.
4 44 -4 4 -4احتياطي مخاطر الكوارث
عبارة عن احتياطي �إ�ضايف تخ�ص�صه �شركة الت�أمني ويزداد عام ًا بعد عام ملقابلة �أي حوادث كارثية غري متوقعه تنطوي على خ�سائر متعددة متزامنة قد تطال �آثارها ن�شاطات
الت�أمني املحتفظ بها لدى ال�شركة.
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5.5هيكل الشركة التنظيمي وحوكمتها
5 55 -5الهيكل التنظيمي للشركة
ال�شكل رقم  5-1الهيكل التنظيمي لل�شركة
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5 55 -5مجلس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة يتكون من (� )9أع�ضاء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية .ولدى املجل�س عدة جلان فرعية وهي :اللجنة التنفيذية ،جلنة املراجعة،
جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،وجلنة اال�ستثمار ،وتقوم هذه اللجان مب�ساندة جمل�س الإدارة يف متابعة ومراجة ن�شاطات ال�شركة وتزويد �إدارة ال�شركة بالإر�شاد والتوجية الالزم.
تتمثل امل�س�ؤولية الرئي�سة ملجل�س الإدارة يف �ضمان ا�ستمرار جناح ال�شركة على املدى البعيد ،ويت�ضمن ذلك:









42

مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�شركة و�سيا�سات �إدارة املخاطر والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�صي بها �إدارة ال�شركة.
و�ضع �أهداف الأداء العام لل�شركة.
الإ�شراف على نفقات ر�أ�س املال الرئي�سة.
مراجعة قرارات جلنة املكاف�آت املتعلقة بالإدارة العليا لل�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.
مراقبة و�إدارة حاالت تعار�ض امل�صالح املحتملة لدى �أع�ضاء الإدارة العليا و�أع�ضاء املجل�س وامل�ساهمني.
�ضمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية املحا�سبية و�إعداد التقارير املالية لل�شركة ،مبا يف ذلك م�ساندة �أق�سام التدقيق /املراجعة امل�ستقلة و�ضمان وجود وتطبيق
�أنظمة رقابية منا�سبة ،وخ�صو�ص ًا �أنظمة مراقبة املخاطر ،والإجراءات املالية والإلتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�صلة.
مراقبة مدة فعالية �سيا�سات حوكمة ال�شركة.
الإ�شراف على عملية الإف�صاح لل�شركة.

مت ت�شكيل جمل�س الإدارة للدورة احلالية (الثالثة) والتي بد�أت بتاريخ 2013/07/17م من الآتية �أ�سمائهم:

اجلدول رقم � 5-1أع�ضاء جمل�س الإدارة
م

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�أ�سهم
�ضمان
الع�ضوية

�أ�سهم
امللكية
املبا�شرة

�أ�سهم
امللكية غري
املبا�شرة

�صفة الع�ضوية
اال�ستقاللية

تنفيذي
/غري
تنفيذي

التمثيل/
ا�سم
املمَثل

تاريخ الع�ضوية

1

�صالح بن عبداهلل بن
�صالح احلناكي

الرئي�س

�سعودي

42

315

315

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2011/02/06م

2

حممد بن عبداهلل
بن حممد العريفي

ع�ضو

�سعودي

51

500

500

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2007/06/26م

3

ماجد بن عبداهلل بن
حمد احلقيل

ع�ضو

�سعودي

47

20

20

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2011/03/26م

4

ف�ؤاد بن عبداهلل بن
عبدالرحمن الرا�شد

ع�ضو

�سعودي

44

70

70

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2013/07/17م

5

يا�سر بن في�صل بن
يحيى ال�شريف

ع�ضو

�سعودي

41

237

237

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2013/07/17م

6

�صالح بن عبدالعزيز
بن العبداهلل
ال�سبيل*

ع�ضو

�سعودي

66

280

280

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2011/10/10م

7

**

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

***

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

****

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

-

-

امل�صدر :وفا للت�أمني
* فيما يتعلق بع�ضو املجل�س� /صالح ال�سبيل ف�إنه قدم ا�ستقالته من من�صب الرئي�س التنفيذي يف ال�شركة �إال �أنه باقٍ كع�ضو جمل�س �إدارة.
** عني ع�ضو جمل�س الإدارة � /سو�شهوبان �ساركار ،ممث ًال عن ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة بتاريخ 2012/05/12م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/06/01م.
*** عني ع�ضو جمل�س الإدارة  /رامبهدران �سريدهران بيالي ،ممث ًال عن �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة بتاريخ 2012/03/20م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/07/13م.
**** عني ع�ضو جمل�س الإدارة  /ثاموهدران رام�سامي ،ممث ًال عن �شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) بتاريخ 2010/12/06م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/07/01م.




�إن تعيني �أع�ضاء جدد يتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (ومن املتوقع �أن يتم تعيني �أع�ضاء جدد خالل الربع الأول من عام 2015م).
معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة لديهم �أ�سهم �ضمان �أقل من احلد الأدنى كما يف نظام ال�شركات ،وتعمل ال�شركة حالي ًا على تعديل ذلك ومن املتوقع �أن يتم خالل
الربع الأول من عام 2015م.
�إن �سبب ا�ستقالة الأع�ضاء الثالثة تعود �إلى تقاعدهم النظامي من ال�شركات التي ميثلونها يف جمل�س الإدارة حيث �أن تلك ال�شركات تابعة للحكومة الهندية.
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5 55 -55 -5إن نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة
م
1

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل
اال�سم

�صالح بن عبداهلل احلناكي

العمر

42

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2011/02/06م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالوريو�س يف علوم الأ�ساليب الكمية من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1994م يف اململكة العربية ال�سعودية.
حا�صل على ماج�ستري يف العلوم الإكتوارية عام 2002م من جامعة ميت�شيغان يف الواليات املتحدة الأمريكية.
حا�صل على ماج�ستري يف االقت�صاد عام 1998م من جامعة كولورادو بالواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية

�شغل من�صب مفت�ش بنكي يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  ،وذلك منذ عام 1998م حتى 2006م.
�شغل من�صب مدير �أول يف �إدارة الأ�صول يف م�صرف الراجحي وهي �شركة م�ساهمة عامة متار�س ن�شاطها يف القطاع امل�صريف ،وذلك منذ
2006م حتى 2007م.
�شغل من�صب مدير �إدارة الأ�صول يف �شركة فالكم للخدمات املالية وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متار�س ن�شاط جميع �أعمال الأوراق
املالية  ،وذلك منذ عام 2007م حتى 2014م.
ي�شغل حالي ًا من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة الإمناء لال�ستثمار وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متار�س ن�شاط جميع �أعمال الأوراق
املالية منذ عام 2014م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة جزل العربية لال�ستثمارات التجارية ،وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية تعمل يف جمال
اال�ستثمار التجاري ،وذلك منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

2

اال�سم

حممد بن عبداهلل العريفي

العمر

51

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/06/23م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالوريو�س يف العلوم الزراعية يف عام 1989م من جامعة كاليفورنيا بالواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية

�شغل من�صب مدير عام �شركة ال�صايف دانون وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط �إنتاج الألبان ،وذلك منذ عام 1997م
حتى 2002م.
ي�شغل من�صب نائب الرئي�س للتطوير واال�ستثمار مبجموعة فواز احلكري وهي �شركة م�ساهمة عامة متار�س جتارة اجلملة والتجزئة للمالب�س
والعقار واال�ستثمار  ،وذلك منذ عام 2006م حتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة فا�س القاب�ضة وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س الن�شاط العقاري،
وذلك منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة املراكز العربية وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤوية حمدودة متار�س ن�شاط التجارة
والت�سويق ،وذلك منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة هاجن املحدودة وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤوية حمدودة متار�س ن�شاط الطباعة ،وذلك
منذ عام 2007م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة غراء وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤوية حمدودة متار�س ن�شاط االت�صاالت وتقنية
املعلومات ،وذلك منذ عام 2008م وحتى تاريخه.
يعترب حالي ًا مدير و�شريك يف �شركة راي اخلليج وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤوية حمدودة متار�س ن�شاط البناء واملقاوالت ،وذلك منذ عام
2008م وحتى تاريخه.
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3

اال�سم

ماجد بن عبداهلل احلقيل

العمر

47

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2011/03/26م.

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1410هـ
حا�صل على ماج�ستري يف �إدارة الأعمال يف عام 1999م من جامعة �إيلينوي بالواليات املتحدة الأمريكية.

4

اخلربات العملية

�شغل من�صب املدير املايل ل�شركة ال�صايف دانون وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط �إنتاج الألبان ،وذلك منذ عام 1999م حتى
2003م.
ً
ي�شغل حاليا من�صب الرئي�س التنفيذي ب�شركة رافال للتطوير العقاري وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط التطوير العقاري،
وذلك منذ 2007م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة اجلزيرة املالية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية متار�س ن�شاط �أعمال الأوراق املالية ،
وذلك منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة نا�س وهي �شركة قاب�ضة �سعودية متار�س ن�شاط اخلدمات اجلوية ،وذلك منذ عام 2013م
وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة بنك اجلزيرة وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية متار�س ن�شاط ن�شاط اخلدمات
امل�صرفية  ،وذلك منذ عام 2012م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة رافال للتطوير العقاري وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط التطوير
العقاري ،وذلك منذ عام 2007م وحتى تاريخه.

اال�سم

ف�ؤاد بن عبداهلل الرا�شد

العمر

44

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/07/17م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على دبلوم عايل يف املحا�سبة يف عام 1996م من املعهد االقت�صادي التابع جلامعة كلورادو بالواليات املتحدة الأمريكية.
حا�صل على بكالوريو�س حما�سبة بجامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1992م.
اجتياز اختبار  CIAزمالة املراجعني الداخليني AIIبالواليات املتحدة الأمريكية عام 2002م.
اجتياز اختبار الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني  SOCPAعام 1997م يف اململكة العربية ال�سعودية.
اجتياز اختبار  CPAزمالة املحا�سبني الأمريكية بالواليات املتحدة الأمريكية عام 1996م.

اخلربات العملية

أرا�ض �صناعية متكاملة
�شغل من�صب املدير املايل التنفيذي يف الهيئة ال�سعودية للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية والتي متار�س ن�شاط تطوير � ٍ
اخلدمات وذلك منذ عام 2004م حتى 2007م.
�شغل من�صب نائب رئي�س املالية والإدارية يف �شركة حممد عبدالعزيز احلبيب لال�ستثمار والتي متار�س ن�شاط تنمية وتطوير القطاع العقاري،
وذلك منذ عام 2007م حتى 2012م.
ي�شغل حالي ًا من�صب الرئي�س التنفيذي يف �شركة �أ�صالة القاب�ضة وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط اال�ستثمار
العقاري ،وذلك منذ عام 2012م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة اال�ست�شارات العقارية الدولية وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط
اال�ستثمار العقاري ،وذلك منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

45

5

اال�سم

يا�سر بن في�صل ال�شريف

العمر

41

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/07/17م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1995م
حا�صل على ماج�ستري يف �إدارة املخاطر يف عام 2010م من جامعة نيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية

�شغل من�صب مدير �إدارة خماطر ال�سوق يف البنك العربي الوطني وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة متار�س ن�شاطها يف القطاع امل�صريف،
وذلك منذ عام 2003م حتى 2006م.
 �شغل من�صب الرئي�س التنفيذي لإدارة املخاطر والتدقيق يف �شركة جدوى وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متار�س ن�شاط اخلدمات املالية
منذ عام 2006م حتى 2008م.
�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي للمخاطر مبجموعة �سعد وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية متار�س ن�شاط اخلدمات املالية ،وذلك منذ عام
2006م حتى 2011م.
�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي ب�شركة منافع القاب�ضة وهي �شركة �سعودية قاب�ضة متار�س ن�شاط اال�ستثمار املايل والعقاري ،وذلك منذ يناير
2011م وحتى يونيو 2014م.
ي�شغل حالي ًا من�صب الع�ضو املنتدب ب�شركة مكني املالية وهي �شركة م�ساهمة �سعودي مقفلة متار�س ن�شاط اخلدمات املالية واال�ستثمار منذ
عام 2014م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة �آفاق كابيتال لال�ستثمار وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة متار�س ن�شاط
اال�ستثمار والتطوير ،وذلك منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

6

اال�سم

�صالح بن عبدالعزيز ال�سبيل

العمر

66

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2011/10/10م.

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالوريو�س يف اللغة العربية من كلية اللغة العربية بالريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 1975م.
حا�صل على املاج�ستري يف العلوم الإجتماعية من جامعة غرب ميت�شيغان يف عام 1981م بالواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية

�شغل من�صب نائب الرئي�س للح�سابات الرئي�سة يف �شركة التعاونية للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة متار�س ن�شاطها يف قطاع
الت�أمني ،وذلك منذ عام 1997م حتى عام 2011م.
�شغل من�صب الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني) وهي �شركة م�ساهمه متار�س
ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2011م حتى عام 2014م.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة جنم خلدمات الت�أمني وهي �شركة م�ساهمة مقفلة �سعودية متار�س ن�شاط تقدير احلوادث
وخدمات الت�أمني ،وذلك منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
ي�شغل حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،وهي م�ؤ�س�سة حكومية تعنى مبراقبة الت�أمني ال�صحي يف
اململكة العربية ال�سعودية  ،وذلك منذ عام 1434هـ وحتى تاريخه.
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5 55 -55 -5نبذة مختصرة عن سكرتير مجلس اإلدارة
م
1

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل
اال�سم

حمود بن عبداهلل العنزي

العمر

27

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

�سكرتري جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2013/09/22م.

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على ماج�ستري يف نظام الت�أمني يف عام 2012م من جامعة كونيتيكت بالواليات املتحدة الأمريكية.
حا�صل على البكالوريو�س يف القانون يف عام 2009م من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية.

اخلربات العملية

ي�شغل من�صب م�س�ؤول االلتزام و�سكرتري جمل�س الإدارة بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني) وهي �شركة م�ساهمه متار�س
ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2013م وحتى تاريخه.
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يتم �إقرتاح تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة بوا�سطة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت متا�شي ًا مع النظام الأ�سا�سي لل�شركة ورفعها ملجل�س الإداراة متهيد ًا لإعتمادها من
اجلمعية العامة العادية وفق ًا للقرارات والتعليمات الر�سمية ال�صدارة بهذا اخل�صو�ص وذلك بحدود ما تن�ص عليه �أنظمة ولوائح ال�شركات والأنظمة واللوائح املكملة لها.
بلغ �إجمايل الرواتب واملكاف�آت والبدالت خلم�سة من كبار التنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل التنفيذي يف عام 2011م مبلغ  3.422.635ريال �سعودي بينما
بلغ يف عام 2012م مبلغ  3.135.985ريال �سعودي وبينما بلغ يف عام 2013م مبلغ  3.684.581ريال �سعودي وهي عبارة عن رواتب وتعوي�ضات وبدالت ومكاف�آت ،كما بلغ
�إجمايل املكاف�آت والبدالت لأع�ضاء جمل�س الإدارة يف عام 2011م مبلغ  160.500ريال �سعودي ويف عام 2012م بلغ  1.023.000ريال �سعودي وبينما بلغ يف عام  2013مبلغ
 1.128.000ريال �سعودي وهي عبارة عن رواتب وتعوي�ضات وبدالت ومكاف�آت.

اجلدول رقم  5-2يو�ضح املكاف�آت واملزايا التي ح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أكرب خم�سة مدراء تنفيذيني مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل
خالل الأعوام 2011م – 2012م– 2013م
2012م

2013م

(بالرياالت ال�سعودية)

2011م

�أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني وغري التفيذيني

160.500

1.023.000

1.128.000

�أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني (الرئي�س التنفيذي)*

1.805.219

1.335.000

1.338.000

كبار التنفيذيني

1.617.416

1.800.985

2.346.581

الإجمايل (بالريال ال�سعودي)

3.583.135

4.158.985

4.812.581

امل�صدر :وفا للت�أمني
*املق�صود به هنا الرئي�س التنفيذي ال�سابق� :صالح بن عبدالعزيز ال�سبيل ،امل�ستقيل بتاريخ يوم االربعاء 1435/12/21هـ املوافق 2014/10/15م.
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لقد �أبرم بع�ض �أفراد الإدارة العليا وكبار التنفيذيني عقود خدمة حمدودة املدة مع ال�شركة تت�ضمن �شروط توظفيهم وخم�ص�صاتهم.
وقد وقع الأ�ستاذ /عبدالرحمن عبداهلل ال�سهلي ،عقد توظيف مع ال�شركة بتاريخ 2014/10/01م ومبوجب هذا العقد مت تعيينه يف من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة.
هذا العقد �ساري املفعول ابتداء ًا من تاريخ 2014/10/15م ملدة �سنتني ( )2ويجوز جتديده ملدة �أو مدد مماثلة مبوافقة الطرفني ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر برغبته بعدم
التجديد خطي ًا قبل ( )30ثالثون يوم ًا من نهاية املدة املتفق عليها.
يتقا�ضى اال�ستاذ/عبدالرحمن عبداهلل ال�سهلي ،مبوجب �شروط هذا العقد راتب ًا �شهري ًا �إ�ضاف ًة �إلى مكاف�آه قدرها ثالثمائة ( )300.000ريال �سعودي يف حال حتقيق �صايف
عمليات الأرباح وفق امليزانية ال�سنوية املعتمدة من جمل�س الإدارة .وقد التزم بعدم الإرتباط ب�أي وظيفة �أخرى طوال فرتة �سريان هذا العقد �سواء ًا كانت مبقابل �أو بدون مقابل
وبغ�ض النظر عن القيام بذلك �أثناء الإجازة �أو العطالت الر�سمية �أو خارج �أوقات العمل الر�سمية لل�شركة.
وفق ًا لهذا العقد يقر الأ�ستاذ/عبدالرحمن عبداهلل ال�سهلي ،ب�إبقاءه على كافة املعلومات ال�سرية ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة طي الكتمان والتعهد بعدم �إف�شائها �إلى �أي �شخ�ص
�أو جهة �أخرى.
كما وقع الأ�ستاذ� /أمني ابراهيم �أمني �صربي ،عقد توظيف مع ال�شركة بتاريخ 2013/05/01م ومبوجب هذا العقد مت تعيني الأ�ستاذ� /أمني ابراهيم �أمني �صربي ،يف من�صب
املدير املايل التنفيذي لل�شركة.
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�سيكون هذا العقد �ساري املفعول ابتداء ًا من 2013/05/01م ملدة �سنة ( )1واحدة ويجوز جتديده ملدة �أو مدد مماثلة مبوافقة الطرفني ما مل يخطر �أحد الطرفني االخر برغبته
بعدم التجديد خطي ًا قبل ( )30ثالثون يوم ًا من نهاية املدة املتفق عليها.
يتقا�ضى الأ�ستاذ� /أمني �صربي ،مبوجب هذا العقد تعوي�ضا �سنوي ًا ثابت ًا �إ�ضافة �إلى املخ�ص�صات املعتادة (بدل ال�سكن واملوا�صالت والتذاكر ال�سنوية) املمنوحة ل�شاغلي هذه
الدرجة الوظيفية .وقد �إلتزم بعدم الإرتباط ب�أي وظيفة �أخرى طوال فرتة �سريان هذا العقد �سواء ًا كانت مبقابل �أو بدون مقابل وبغ�ض النظر عن القيام بذلك �أثناء الإجازة �أو
العطالت الر�سمية �أو خارج �أوقات العمل الر�سمية لل�شركة .ووفق ًا لأحكام هذا العقد يقر الأ�ستاذ� /أمني �صربي ،ب�إبقاءه على كافة املعلومات ال�سرية ذات ال�صلة بن�شاط ال�شركة
طي الكتمان والتعهد بعد �إف�شاءها �إلى �أي �شخ�ص �أو جهة �أخرى.
تخ�ضع هذه الإتفاقيات �إلى نظام العمل والعمال ال�سعودي و�سوف يتم حل �أي منازعات قد تن�ش�أ عنها عن طريق اجلهات الق�ضائية ال�سعودية املخت�صة.

5 55 -5اإلدارة التنفيذية العليا
تعمل ال�شركة على �أداء مهامها برئا�سة الرئي�س التنفيذي لل�شركة مع فريق عمل مكون من �أفراد الإدارة العليا  ،ووفق هيكل تنظيمي و�ضع وفق ًا خلطط ال�شركة وتوجهاتها
الت�سويقية لتقدمي املنتجات واحللول املبتكرة لعمالئها .واجلدير بالذكر �أن لدى ال�شركة �سبعة منا�صب هامة �شاغرة وهي :م�س�ؤول املخاطر ومدير املخاطر لفرع احلماية
واالدخار ومدير �إعادة الت�أمني وم�س�ؤول �إعادة الت�أمني لفرع ت�أمني احلماية واالدخار ومدير �إدارة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ومدير �إدارة الت�سويق واملبيعات و�أخري ًا من�سق
املراجعة الداخلية .وال�شركة ب�صدد �شغلها ح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اجلدول رقم � 5-3أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا
م

املن�صب

اال�سم

اجلن�سية

1

عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سهلي

الرئي�س التنفيذي

�سعودي

50

2014/10/15م

2

�أمني ابراهيم �صربي

املدير املايل التنفيذي

�أردين

37

2013/05/11م

3

عادل �إدري�س خمتار حممد

مدير الت�أمني الطبي

�سوداين

43

2009/12/05م

4

رايف دوديجارام

مدير �إدارة عمليات الت�أمني العام

هندي

38

2012/01/11م

5

�شاغر

مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

6

حمود بن عبداهلل العنزي

م�س�ؤول االلتزام و�سكرتري جمل�س الإدارة

�سعودي

27

2013/09/22م

7

�شاغر

م�س�ؤول املخاطر

-

-

-

8

�شاغر

مدير �إدارة الت�سويق واملبيعات

-

-

-

9

ريا�ض عبا�س الدخيل

مدير �إدارة تقنية املعلومات

10

�شاغر

من�سق املراجعة الداخلية

�سعودي
-

امل�صدر :وفا للت�أمني
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م

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا
اال�سم

عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سهلي

العمر

50

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

الرئي�س التنفيذي

تاريخ التعيني

2014/10/15

امل�ؤهالت العلمية

بكالوري�س الهند�سة الزراعية من جامعة امللك في�صل يف ال�سعودية �سنة 1988

اخلربات العملية

عمل يف البنك ال�سعودي الهولندي من  2001الى  2014كمدير للتامني
عمل يف البنك ال�سعودي الفرن�سي من  1999الى  2001كمدير للتامني امل�صريف

48

العمر

تاريخ الإلتحاق

2013/10/06م

32
-

-

2

اال�سم

�أمني ابراهيم �صربي

العمر

37

اجلن�سية

�أردين

املن�صب احلايل

املدير املايل التنفيذي

تاريخ التعيني

2013/05/11م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على �شهادة البكالوري�س يف املحا�سبة من جامعة العلوم التطبيقية يف الأردن عام 1999م.
حا�صل على �شهادة املاج�ستري يف الإدارة العامة (  ) MBAمن جامعة نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 2006م.

اخلربات العملية

�شغل من�صب مدير ح�سابات يف ال�شركة العاملية للت�أمينات العامة وهي �شركة �أردنية ذات م�س�ؤولية منذ عام 2004م حتى عام 2008م.
�شغل من�صب مدير مايل ل�شركة الن�سر العربي للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة �أردنية عامة منذ عام 2010م حتى 2013م.
ي�شغل حالي ًا من�صب الرئي�س املايل بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين وفا للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية متار�س
ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2013م وحتى تاريخه.

3

اال�سم

عادل �إدري�س خمتار حممد

العمر

43

اجلن�سية

�سوداين

املن�صب احلايل

مدير الت�أمني الطبي املكلف

تاريخ التعيني

2009/12/05م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالريو�س يف العلوم تخ�ص�ص الأحياء الدقيقة يف عام 1995م من جامعة  BAMUبالهند .

اخلربات العملية

�شغل من�صب م�ساعد مدير ال�شبكة الطبية يف �شركة �سايكو للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية متار�س ن�شاطها يف قطاع الت�أمني،
وذلك منذ عام 2006م حتى 2009م.
�شغل من�صب مدير ال�شبكة الطبية بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين وفا للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية متار�س
ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2010م حتى 2011م.
�شغل من�صب مدير عمليات الت�أمني الطبي بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين وفا للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية
متار�س ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2011م حتى 2013م.
ي�شغل حالي ًا من�صب مدير الت�أمني الطبي بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين وفا للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية متار�س
ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

4

اال�سم

رايف دوديجا

العمر

38

اجلن�سية

هندي

املن�صب احلايل

مدير �إدارة عمليات الت�أمني العام

تاريخ التعيني

2012/01/11م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على املاج�ستري يف �إدارة الأعمال يف عام 2008م من جامعة  IGNOUبالهند.

اخلربات العملية

�شغل من�صب مدير منطقة يف �شركة رويال �صن للت�أمني وهي �شركة وهي �شركة م�ساهمة عامة هندية متار�س ن�شاط الت�أمني ،وذلك منذ عام
2008م حتى 2009م.
�شغل من�صب م�ساعد مدير الت�أمينات العامة بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين وفا للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية
متار�س ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2010م حتى عام 2014م.
ي�شغل حالي ًا من�صب املدير الفني بال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني) وهي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية متار�س
ن�شاطها يف قطاع الت�أمني ،وذلك منذ عام 2014م وحتى تاريخه.

49

5

اال�سم

�شاغر

العمر

مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية.

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
6

اال�سم

حمود بن عبداهلل العنزي

العمر

يرجى مراجعة الق�سم ( 5.2.2نبذة خمت�صرة عن �سكرتري جمل�س الإدارة)

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
7

اال�سم

�شاغر

العمر

م�س�ؤول املخاطر

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
8

اال�سم

�شاغر

العمر

مدير �إدارة الت�سويق واملبيعات

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
9

اال�سم

ريا�ض عبا�س الدخيل

العمر

32

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

مدير تقنية املعلومات

تاريخ التعيني

2013/10/06

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على البكالوريو�س يف هند�سة احلا�سب الآلى من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن عام 2006م باململكة العربية ال�سعودية

اخلربات العملية

�شغل من�صب م�ساعد مدير تقنية املعلومات يف �شركة تكافل الراجحي للتامني وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة متار�س ن�شاطها يف قطاع
الت�أمني ،وذلك منذ عام 2010م حتى عام 2013م.
�شغل من�صب كبري حمللني نظم التامني يف �شركة �أك�سا للتامني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة متار�س ن�شاطها يف قطاع الت�أمني،
وذلك منذ عام 2007م حتى 2010م.
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اال�سم

�شاغر

العمر

من�سق املراجعة الداخلية

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية

5 55 -5إدارات الشركة
5 55 -55 -5إدارة عمليات التأمين العام (االكتتاب والمطالبات)
تتلخ�ص مهام عمل �إدارة عمليات الت�أمني العام يف الآتي:














�إعدادات �سيا�سات و�إجراءات عمل اكتتاب الت�أمني.
�إعداد دليل االكتتاب وتعديله كلما دعت احلاجة.
توفري �أنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات.
�إعداد وتطبيق الأ�س�س العامة لعمليات الت�أمني املكرر.
التعامل مع اجلهات النظامية والر�سمية و�إجراء التدريب الالزم لأخ�صائيي االكتتاب الت�أميني وغريهم من املوظفني.
جمع وتقييم املعلومات املتعلقة باملخاطر املعنية.
تقدير الأخطار املحتملة مب�ساندة الأخ�صائي الإكتواري.
�إعداد الت�سعريات واحت�ساب م�ستوى الأق�ساط با�ستعمال املعلومات الإكتوارية والإح�صائيات الأخرى والتقدير الذاتي.
ت�سعري �أعمال الت�أمني املعرو�ضة وقبول املخاطر املربحة وامل�ستح�سنة و�إدارتها.
مناق�شة العقود مع العمالء و�صياغتها.
امل�ساعدة يف تطوير وتطبيق حلول �إعادة الت�أمني للعمالء.
�إدارة وت�أمني �إعداد وثائق العمالء بدقة ويف الوقت املنا�سب دون ت�أخري.
حتليل ومراقبة �أداء املحفوظة الت�أمينية

كما تركز خدمات املطالبات على تطوير اخلربات املهنية الالزمة لرفع م�ستوى اخلدمات املقدمة �إلى رافعي املطالبات حيث مت تزويد الإدارة بالأفراد املخت�صني امل�ؤهلني مهني ًا
وفق ًا للم�ستويات العاملية وذلك ل�ضمان حماية حقوق �أ�صحاب الوثائق امل�ؤمن عليهم مع �ضمان حماية م�صالح ال�شركة.
وتت�ضمن خدمات املطالبات �إجراءات تقليل املخاطر واحلد من اخل�سائر والتي تتم بعمل حتليل �إح�صائي لتاريخ العميل وطبيعة اخل�سائر الأمر الذي ي�ؤدي �إلى حت�سني منو م�ستمر
ملحافظ ذات ربحية ،وتعد عملية املراقبة الفعالة للتكاليف �إحدى الأهداف الرئي�سة لإدارة املطالبات يف ال�شركة وميكن حتقيق ذلك من خالل متابعة الآتي :




الت�صرف يف املمتلكات امل�سرتدة.
الإ�سرتداد.
التحقق من �صحة املطالبات.

عالوة على تعاملها مع املطالبات املرفوعة وتوا�صلها مع ال�شركات امل�سندة حول الأمور املتعلقة باملطالبات ،تقوم �إدارة املطالبات بال�شركة مبراجعات دورية ملطالبات معينة كما
�أنها تقوم مبراجعة �شاملة للإجراءات املعمول بها يف �إدارة املطالبات.
يتم التفاو�ض حول ت�سويات عادلة وعاجلة مع رافعي املطالبات امل�ستوفية لل�شروط الالزمة� ،أما بالن�سبة للمطالبات غري امل�شمولة بالتغطية فيتم تزويد �أ�صحابها بالتو�ضيحات
الكافية والفورية حول �أ�سباب رف�ض املطالبة .ومن املتوقع احلد من اخل�سائر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة من خالل �سرعة ا�سرتداد املبالغ املطلوبة من معيدي الت�أمني واملتابعة
الفعالة للمطالبات املرفوعة �ضد الغري حيال م�س�ؤولياتهم  .وقد مت الإعداد لتدوين ومترير كافة املعامالت اخلا�صة باملطالبات بطريقة حمكمة ومالئمة.
ي�ضطلع مد ّيري املطالبات ( ال�سيارات و الت�أمينات العامة) مب�س�ؤولية :




تطبيق �إجراءات املطالبات ورفع املقرتحات �إلى الإدارة العليا ملناق�شتها لغر�ض التح�سني والتطوير حيثما كان منا�سب ًا.
جمع املعلومات املتعلقة باملطالبات ومعاجلتها.
فح�ص املطالبات والظروف ذات العالقة.
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�إدارة �إعداد وثائق املطالبات بال�شكل الالزم ويف الوقت املنا�سب.
التن�سيق مع الأق�سام املعنية ل�ضمان الت�سديد ال�سريع للمطالبات ال�سليمة.
تقييم �أثر املطالبة على املحفظة الت�أمينية ككل والنتائج الف�صلية  /ال�سنوية.
�ضمان وجود قاعدة بيانات بهيكل منا�سب لت�سهيل اال�ستخدام الإكتواري الحت�ساب ن�سبة اخل�سارة النهائية و�إجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري.
و�ضع �إجراءات ا�ستعادة م�ستحقات ال�شركة من �شركات �إعادة الت�أمني التي �أحيلت �إليها املخاطر.

5 55 -55 -5إدارة التأمين الطبي وتأمين الحماية واإلدخار (االكتتاب وإدارة الوثائق)
تتلخ�ص مهام عمل �إدارة الت�أمني الطبي وت�أمني احلماية واالدخار يف الآتي:

















�إعدادات �سيا�سات و�إجراءات عمل اكتتاب الت�أمني.
�إعداد دليل االكتتاب وتعديله كلما دعت احلاجة.
تطبيق التعليمات الواردة من اجلهات الر�سمية فيما يخ�ص تطبيق وثائق الت�أمني املوحدة.
اكتتاب جمموعات الت�أمني املتماثلة وتقييم الأخطار واحت�ساب الأق�ساط با�ستعمال املعلومات الإح�صائية وتطبيق الأ�س�س الإكتوارية.
توفري �أنظمة التقييم املنا�سبة ملختلف قواعد البيانات.
تطبيق الأ�س�س العامة يف عمليات الت�أمني.
التعامل مع اجلهات النظامية والر�سمية و�إجراء التدريب الالزم لأخ�صائيي االكتتاب الت�أميني وغريهم من املوظفني.
جمع وتقييم املعلومات املتعلقة باملخاطر املعنية.
تقدير الأخطار املحتملة بح�سب تقييم اخلبري الإكتواري.
مناق�شة العقود مع العمالء و�صياغتها بح�سب متطلبات العميل.
�إدارة وت�أمني �إعداد وثائق العمالء بدقة ويف الوقت املنا�سب دون ت�أخري.
حتليل ومراقبة �أداء املحفظة الت�أمينية.
التفاو�ض مع �شركة �إدارة املطالبات للح�صول على �أف�ضل ال�شروط لتقدمي اخلدمات الطبية.
مراقبة �شركة �إدارة املطالبات والت�أكد من ح�صول امل�ؤمن عليهم على اخلدمات ب�صورة ممتازة.
متابعة وحتليل املطالبات الطبية الواردة من �شركة �إدارة املطالبات املتعاقد معها.
مناق�شة �إتفاقيات �إعادة الت�أمني مع معيدي الت�أمني للح�صول على اف�ضل ال�شروط.

�إن �إجراءات تقليل املخاطر واحلد من اخل�سائر تتم من خالل طريقة عملية للتحليل الإح�صائي ملعدالت اخل�سائر ال�سابقة للعمالء وطبيعة اخل�سائر عند اكتتاب الأخطار والذي
ي�ؤدي �إلى حت�سن منو حمفظة ت�أمينية ذات ربحية وتعد عملية املراقبة الفعالة للمطالبات املقدمة لل�سيطرة على معدالت اخل�سائر للوثائق املكتتبة.
تقوم �إدارة الت�أمني الطبي والت�أمني على احلياة ب�إدارة وثائق الت�أمني املكتتبة ب�صورة كاملة بحيث تتم مراقبة جميع العمليات ب�صورة يومية للت�أكد من بذل العناية الالزمة يف
�إدارة الوثائق والإلتزام بتنفيذ وثائق الت�أمني املتفق عليها فعلي ًا مع العمالء .والذي يقود �إلى تفادي �أي عمليات غري حقيقية تتم على الوثائق من �أجل ال�سيطرة على معدالت
اخل�سائر.
يتم رفع املقرتحات للإدارة العليا لل�شركة كلما كان ذلك �ضروري ًا لتطوير الأعمال داخل الإدارة ،كما تقوم �إدارة الت�أمني الطبي والت�أمني على احلياة وبالتعاون مع �شركة �إدارة
املطالبات بفح�ص املطالبات الواردة من �شبكة مقدمي اخلدمات الطبية وذلك للت�أكد من �سالمة املطالبات املقدمة من حيث التغطية الت�أمينية و تتما�شى مبوجب الوثيقة املتفق
عليها مع العمالء كما �أن عمليات التعوي�ض املبا�شر للعمالء تتم فقط من خالل �إدارة الت�أمني الطبي ،ويتم العمل على �إيجاد قاعدة بيانات ت�سهل الإ�ستخدام الإكتواري الحت�ساب
ن�سبة اخل�سارة النهائية و�إجراء التقييم املنا�سب لو�سائل الت�سعري.
5 55 -55 -5اإلدارة المالية
تقوم الإدارة املالية بال�شركة مبهام الت�أكد من �سالمة املعلومات املالية لل�شركة ودقتها ،وكذلك �إعداد امليزانيات ال�سنوية ،و�إدارة التدفقات النقدية ،وتن�سيق عملية �إعداد
ح�سابات ال�شركة مع املراجع اخلارجي .كما تقوم الإدارة املالية بالإ�شراف على ا�ستثمارات ال�شركة ب�إتباع �إ�سرتاتيجية ا�ستثمار متكنها من احلفاظ على هوام�ش مالءة مالية
قوية وحلماية م�صالح كافة امل�ساهمني ح�سب ما ن�صت عليه �أنظمة وقواعد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تتلخ�ص مهام الإدارة املالية فيما يلي :
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�إعداد القوائم املالية وتقدمي معلومات االلتزام باملعايري املحا�سبية املعتمدة من قبل ال�شركة ومراقبتها مب�ستوى هذا االلتزام� ،إ�ضافة �إلى �إعداد الإجراءات
املحا�سبية واملالية اخلا�صة باملحفظة اال�ستثمارية من الناحيتني ،املحا�سبة العامة واملحا�سبة الفنية.
الت�أكد من و�ضع الإطار العام والنظم املنا�سبة لل�سيا�سة املالية مو�ضع التطبيق لكي يتمكن الق�سم من امل�شاركة الفعالة يف تطوير الإ�سرتاتيجية العامة.
�إعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والإح�صائيات الإدارية التقديرية ال�شهرية  /الربع �سنوية  /ال�سنوية.
الت�أكد من وجود الإعداد والتطبيق املنا�سب لنظام فعال لتوزيع التكاليف.






الإ�شراف على تطبيق الإ�سرتاتيجية اال�ستثمارية املعدة من قبل جلنة اال�ستثمار ومراقبة �أداء مديري الأ�صول.
�إدارة التدفقات النقدية لل�شركة على �أ�س�س �أ�سبوعية و�شهرية وربع �سنوية و�سنوية.
�إجراء االت�صاالت الالزمة بخ�صو�ص الزكاة  /ال�ضريبة و�صياغة ال�سيا�سة اال�ستثمارية و�إدارة مزودي اخلدمات املالية اخلارجيني.
�إبالغ �إدارة ال�شركة بامل�سائل املالية الرئي�سة.

اجلدير بالذكر �أن �أنظمة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ت�سمح ب�إ�سناد وظيفة مدير اال�ستثمار �إلى �أي جهة خارجية مرخ�ص لها من قبل هيئة ال�سوق املالية للعمل يف هذا
املجال عالوة على ذلك ف�إن املبادئ التوجيهية لال�ستثمار املحددة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متحفظة واخلروج عنها يعترب خمالفة وذلك يحد من املخاطر املتعلقة
باملحفظة اال�ستثمارية والإخفاق يف �إدارتها.
يت�ضمن الإ�شراف على ا�ستثمارات ال�شركة القيام باملهام التالية :





و�ضع �سيا�سة اال�ستثمار :عن طريق حتديد �أهداف اال�ستثمار وفق ًا لقواعد و�أنظمة اال�ستثمار ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وحتليل وتقييم املخاطر
والعوائد املتوقعة.
القيام بتحليل الأوراق املالية :عن طريق �إعادة تقييم الأوراق املالية املوجودة يف املحفظة احلالية لتحديد الأوراق املالية التي قدرت قيمتها بقيمة �أقل.
مراجعة املحفظة :عن طريق حتديد �أي من الأوراق املالية التي ينبغي بيعها و�أي منها يتعني �شرائها يف املحفظة احلالية.
تقييم �أداء املحفظة :عن طريق حتديد الأداء الفعلي للمحفظة على �أ�سا�س املخاطر والعائدات ومقارنة م�ستوى الأداء مع �أداء املحافظ الأ�سا�سية املالئمة.

5 55 -55 -5إدارة تقنية المعلومات
تتولى هذه الإدارة الإ�شراف على �صيانة وتطوير �أنظمة تقنية املعلومات ،كما تقوم الإدارة بنظيم و�أر�شفة املعلومات والبيانات التي تخ�ص �أعمال ال�شركة وو�ضع �أنظمة داخلية
للتحكم با�ستخدام احلا�سب الآيل وال�شبكات ،كذلك تقوم الإدارة بالتن�سيق ال�ستخراج البيانات املطلوبة لكافة الإدارات وفروع ال�شركة وو�ضع �ضوابط اال�ستخدام للحا�سب الآيل
وبراجمه.
5 55 -55 -5إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية
تتولى هذه الإدارة �ش�ؤون العاملني وتوزيع الأعمال وتن�سيقها و�إعداد ملفات لكل موظف يت�ضمن كافة البيانات و�إعداد ك�شوف الرواتب ال�شهرية ومراقبة الإجازات واملزايا الأخرى،
كذلك تقوم هذه الإدارة مب�س�ؤولية التوظيف والتدريب وتلبية احتياجات ال�شركة من اخلدمات الإدارية ،و�أية �أعمال �أخرى تتعلق باجلهات احلكومية.
5 55 -55 -5إدارة الرقابة الداخلية
حتدد الرقابة الداخلية وهيكلة التقارير بال�شركة بالدقة والكيفية الكافية لتحقيق التحكم الفعال يف �أداء ال�شركة بطريقة منظمة وت�ضطلع وحدة املراجعة الداخلية امل�ستقلة بكافة
مهام الرقابة الداخلية ،تتخذ املراجعة الداخلية جميع الإجراءات الالزمة ل�ضمان معاجلة ما حتتويه تقارير املراجعة من مالحظات وقد مت توجيه �أعمال املراجعة الداخلية �إلى
الأن�شطة والوظائف ذات املخاطر العالية و�إلى رفع كفاءة وفاعلية وربحية عمليات ال�شركة .واجلدير بالذكر �أن املراجعة الداخلية تقوم بتقدمي خدمات مو�ضوعية م�ستقلة بهدف
م�ساعدة جمل�س الإدارة وجلنة املراجعة والإدارة التنفيذية يف القيام مب�س�ؤولياتهم على درجة عالية من الكفاءة والفاعلية وال تخ�ضع لأي ت�أثري من قبل الإدارة التنفيذية ولها
كامل ال�صالحيات للو�صول الكامل غري املقيد لأي �سجالت وممتلكات وفق ما تتطلبه املهام.
تتلخ�ص م�س�ؤوليات املراجعة الداخلية فيما يلي:








�إعداد اخلطة اال�سرتاتيجية لعمل املراجعة الداخلية.
تنفيذ عمليات الفح�ص وفق ًا للخطة ال�سنوية.
تقدمي تقارير نتائج الفح�ص.
حتديد املخاطر املالية والت�شغيلية والتعاون مع الإدارة لتوفري �أدوات رقابية فعالة وبتكلفة منا�سبة للحد من �آثار املخاطر واكت�شافها مبكراً.
التن�سيق بني الإدارات املختلفة بال�شركة واجلهات الرقابية اخلارجية مبا فيها مدقق احل�سابات اخلارجي.
تطوير �سيا�سات و�إجراءات تنفيذ املراجعة لتتفق مع املمار�سات املهنية وا�ستخدام املوارد املتاحة مبا يتالءم مع ميزانية.
املراجعة الداخلية املعتمدة.

5 55 -55 -5إدارة االلتزام
تهتم �إدارة االلتزام ل�ضمان حماية ال�شركة بتطبيق الأنظمة والقوانني ال�صادرة من اجلهات امل�شرعة لقطاع الت�أمني  ،كما ت�ؤدي �أعمالها بطريقة متكاملة ومهنية ومتخ�ص�صة
وير�أ�سها م�سئول االلتزام وميكن تلخي�ص مهام املطابقة وااللتزام فيما يلي:





امل�ساندة الفعالة لإدارة ال�شركة يف حتديد خماطر االلتزام والتبليغ عنها وتقدمي التقارير الداخلية بخ�صو�صها.
م�ساعدة الإدارة العليا يف العمليات اليومية للأعمال الفعالة واملربحة دون خمالفة لل�ضوابط القانونية.
�ضمان االلتزام مببادئ �أعمال ال�شركة وقيمتها والقوانني وال�ضوابط والأنظمة ال�سارية يف اململكة.
ن�شر ثقافة االلتزام وتعزيز العالقات مع اجلهات املنظمة.
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5 55 -55 -5إدارة التسويق والمبيعات
ت�ضطلع هذه الإدارة بعمليات الت�سويق واملبيعات ملنتجات ال�شركة عرب تنفيذ اال�سرتاتيجية املو�ضوعة والقائمة على تنويع املنتجات وتبني طريقة ت�سعري دقيقة وزيادة ر�ضا العمالء
ل�ضمان املحافظة عليهم واالعتماد على �شبكة وا�سعة للتوزيع وتق�سيم ال�سوق �إلى قطاعات مع الرتكيز على القطاعات التالية:







امل�ؤ�س�سات والهيئات العامة و�شبه احلكومية.
ال�شركات الكبرية.
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية.
خدمات الت�أمني ال�شخ�صي للأفراد.
عمليات �إعادة الت�أمني ال�شخ�صي (الأفراد).
عمليات �إعادة الت�أمني االختياري.

ت�سعى ال�شركة ب�صورة م�ستمرة �إلى تطوير منتجاتها لتتنا�سب وحاجات عمالئها مع الأخذ يف االعتبار املتطلبات ال�شرعية واخللفية الثقافية للمجتمع املحلي كما تقوم ال�شركة
�إ�ضافة �إلى البيع املبا�شر عن طريق الفروع املنت�شرة يف �أنحاء اململكة با�ستخدام قنوات توزيع �أخرى كوكالء وو�سطاء الت�أمني وقنوات التوزيع الأخرى البديلة كما تقوم بتنظيم
حمالت مكثفة للدعاية والإعالن والعالقات العامة التي من �ش�أنها متكني ال�شركة من اكت�ساب و�ضع قيادي متميز يف �سوق الت�أمني وتقدمي منتجات تت�سم باجلودة والأمان والقيمة
التناف�سية.
5 55 -55 -5إدارة المخاطر
تعمل �إدارة املخاطر بتبني �أف�ضل املمار�سات املعمول بها يف املجال واملعروفة بتحديد وقيا�س وال�سيطرة على وتخفي�ض املخاطر التي تواجه ال�شركة .ومن م�س�ؤوليات ادارة املخاطر
عملية قيا�س وتقييم للمخاطر وتطوير �إ�سرتاتيجيات لإدارتها .كما تت�ضمن هذه الإ�سرتاتيجيات نقل املخاطر (�إعادة الت�أمني) �إلى جهة �أخرى لتقليل �آثارها ال�سلبية.
5 5 5 -55 -5إدارة إعادة التأمين
تعترب ادارة اعادة الت�أمني مبثابه حلقه و�صل مع معيدي الت�أمني وت�ضطلع بامل�سئوليات واملهام التالية:





املحافظة على عالقة ال�شركة مع معيدي الت�أمني.
التعاقد و�إنهاء االتفاقيات املربمة مع معيدي الت�أمني.
القيام بتحليل �أو�ضاع �شركات �إعادة الت�أمني و�إعداد الت�صنيف الداخلي.
�ضمان نقل املخاطر ب�أف�ضل معدالت اال�سعار.

5 55 -5اإلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة و سكرتير المجلس وكبار التنفيذيين
يقر �أع�ضاء و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�شركة مبا يلي:
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�أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو � ٍأي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة.
�أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان � ٍأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �سكرتري
جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
�أنه ال يوجد لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا لل�شركة �أو �سكرتري جمل�س الإدارة �أو �أي من �أقاربهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة يف �أ�سهم ال�شركة با�ستثناء ما ذكر يف جدول �أع�ضاء جمل�س الإدارة املذكور يف دليل ال�شركة يف ال�صفحة (و) من هذه الن�شرة.
مل تقم ال�شركة يف ال�سابق ب�إ�صدار �أي �أدوات دين ومل ت�صرح ب�إ�صدار مثل هذه الأدوات.
با�ستثناء ما ذكر يف ن�شرة الإ�صدار هذه (الق�سم "الر�سملة واملديونية») ف�إنه لي�س على ال�شركة �أي التزامات حمتملة كما مل تقم ال�شركة بتقدمي �أي �ضمانات ل�صالح
�أي �أطراف �أخرى.
تبني �أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة الإثنا ع�شر �شهر ًا التي تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار.
لي�س لديهم �أي �صالحيات �أو حقوق لالقرتا�ض من ال�شركة.
لي�س لهم حق الت�صويت على مكاف�آتهم اخلا�صة �أو على �أي عقد �أو عر�ض يكون لهم فيها م�صالح جوهرية.
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة بال�شركة و�أداءها املايل قد مت الإف�صاح عنها يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،و�أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى
ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى ت�ضليل امل�ساهمني.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتزامهم باملادة ( )69التا�سعة وال�ستني واملادة ( )70ال�سبعني من نظام ال�شركات فيما يتعلق بالعقود مع الأطراف ذات العالقة
كما يلي:
 يتم عر�ض جميع العقود مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها ،ومن ثم يتم عر�ضها على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها مع
امتناع ع�ضو جمل�س الإدارة ذي العالقة عن الت�صويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها.






 ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على �أ�س�س جتارية �صرفة.
 �إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أو املدير التنفيذي حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح يكون لهم فيه م�صلحة  ،وال يعطي
�أي �صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة خا�صة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لكبار التنفيذيني االقرتا�ض من ال�شركة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�شركة.
كما �أنه ال يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة
مبا�شرة لتاريخ ن�شرة الإ�صدار .وال توجد حالي ًا عقود عمل قائمة �أو مقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها� ،أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.
�أن ا�ستقالة الرئي�س التنفيذي ال�سابق� /صالح بن عبدالعزيز ال�سبيل ،كانت لأ�سباب �شخ�صية ،ويقرون ب�أنه ال توجد �أية معلومات يجب �إطالع امل�ستثمر عليها عن
�سبب ا�ستقالة الرئي�س التنفيذي ال�سابق.

5 55 -5حوكمة الشركة
تلتزم �إدارة ال�شركة بتطبيق معايري عالية ومتوافقة مع املتطلبات الواردة يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.ويدرك جمل�س الإدارة ب�أن الإدارة والرقابة
الفاعلة تعد م�ؤ�شر مهم ًا لنجاح ال�شركة .هذا وقد �سبق ملجل�س �إدارة ال�شركة �إعتماد قواعد اختيار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ومدة الع�ضوية و�أ�سلوب عمل اللجنة ومهامها و�سيا�سة
تعار�ض امل�صالح و�سيا�سات و�إجراءات مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب و�سيا�سة اال�ستثمار والئحة �سيا�سات و�إجراءات �إدارة املخاطر .وي�أتي التزام ال�شركة ب�إتباع �أف�ضل
معايري احلوكمة من خالل تطبيقها لإطار تنفيذي وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح لأجل الت�أكد من �أن جمل�س الإدارة يعمل على حتقيق �أف�ضل امل�صالح للم�ساهمني ويقدم �صورة
حقيقية وا�ضحة وعادلة لأحوال ال�شركة املالية ونتائج عملياتها .وقد �إعتمدت اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة املنعقدة بتاريخ 2010/03/31م ،قواعد اختيار �أع�ضاء جلنة
املراجعة ومدة الع�ضوية و�أ�سلوب عمل اللجنة ومهامها ،وقواعد اختيار �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ومدة الع�ضوية و�أ�سلوب عمل اللجنة ومهامها .كما �إعتمدت بتاريخ
2014/05/11م �سيا�سات و�إجراءات ومتطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية.
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ف�إن ال�شركة ال تتبع نظام الت�صويت الرتاكمي يف اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة حيث �أن هذا الإجراء اختياري ومعمول به يف معظم ال�شركات،
و�ستتجه ال�شركة لتطبيق نظام الت�صويت الرتاكمي الختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة غري العادية – يف حال �إلزاميته – وذلك بعد �أخذ موافقة امل�ساهمني يف
اجلمعية العامة غري العادية القادمة وتعديلها يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،كما �أن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال مينع الأع�ضاء االعتباريني �أو غري امل�ستقلني من الت�صويت على
اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
تقر ال�شركة ب�أنها ملتزمة بجميع بنود الئحة حوكمة ال�شركات فيما عدا البنود املذكورة �أدناه ،كما تقر ب�أنها �سوف تقوم على تعديل قواعد عمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
لتتوافق مع الئحة متطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية ال�صادرة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:




املادة ( )10الفقرة (د) واملتعلقة ب�سيا�سات و�إجراءات تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومهام وم�س�ؤوليات املجل�س.
املادة ( )10الفقرة (ج) واملتعلقة بالئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة.
مراجعة الئحة عمل جلنة الرت�شيحات لتو�سيع �صالحياتها بح�سب الئحة متطلبات التعيني يف املنا�صب القيادية يف امل�ؤ�س�سات املالية اخلا�ضعة لإ�شراف م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي وال�صادرة عنها.

وقد �أعلنت �شركة وفا للت�أمني يف موقع تداول بتاريخ 2013/07/01م عن عدم التزامها بالفقرة (د) من املادة العا�شرة من الئحة حوكمة ال�شركات بناء ًا على تعميم الهيئة رقم
( )6802/4وتاريخ 1434/02/18هـ املوافق 2012/12/31م املت�ضمن الزامية الفقرة (د) من املادة العا�شرة من الالئحة ابتداء ًا من تاريخ 2013/06/30م.
علم ًا ب�أن جمل�س �إدارة ال�شركة قد �أو�صى ب�إجتماعه رقم ( )38وتاريخ 2014/07/16م بعر�ض تلك البنود على جمعية امل�ساهمني للت�صويت يف �أول �إجتماع لها.
لدى ال�شركة تنظيم وا�ضح للم�س�ؤوليات بني الدور الإ�شرايف ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة ومت�شي ًا مع �أف�ضل الأ�ساليب الدولية املنتهجة يف جمال احلوكمة ف�إن �أكرث
من ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�ستقلني غري تنفيذيني .كما لدى ال�شركة �أنظمة و�ضوابط مراقبة داخلية فعالة ،كما �أن لديها جهاز مراجعة داخلية ي�ضم �أفراد على قدر عال من
املهنية للقيام مبراجعات م�ستقلة لكافة �أق�سام ومهام ال�شركة.
فيما يلي ملخ�ص لإطار عمل حوكمة ال�شركة املطبق:
5 55 -55 -5الجمعية العامة للمساهمين:
يتم �إطالع امل�ساهمني على كافة التطورات املهمة يف ال�شركة من خالل توفري تقارير عن الأداء املايل لل�شركة ون�شر كافة الأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة بال�شركة وعملياتها،
ويتم ت�شجيع امل�ساهمني على ح�ضور اجلمعيات العامة لل�شركة وتزويدهم بجميع ما يحتاجونه يف تلك اجلمعيات.
5 55 -55 -5مجلس اإلدارة:
يتولى جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة لت�سيري ال�شركة وحماية م�صالح م�ساهميها علم ًا ان ثلث �أع�ضاء جمل�س الإدارة من امل�ستقلني.
5 55 -55 -5تقديم المعلومات المالية والمعلومات األخرى:
جمل�س �إدارة ال�شركة م�س�ؤول عن تزويد امل�ساهمني باملعلومات عن �أداء ال�شركة املايل
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5 55 -55 -5لجان مجلس اإلدارة:
لدى جمل�س الإدارة جلان ًا لتمكينه من �أداء مهامه ب�شكل �أف�ضل و�أكرث كفاءة ،ويتقيد املجل�س يف ت�شكيل هذه اللجان مبا تقت�ضيه الئحة حوكمة ال�شركات.
5 55 -55 -55 -5اللجنة التنفيذية
ا�ستنادا �إلى املادة ( )20من النظام الأ�سا�سي لل�شركة �ش ّكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية م�ؤلفة من ثالثة �أع�ضاء كحد �أدنى.
�إن واجبات وم�س�ؤوليات اللجنة التنفيذية هي كما يلي:




تتولى اللجنة التنفيذية مهام الإدارة اليومية لأعمال ال�شركة مبا يف ذلك تنفيذ قرارات جمل�س الإدارة بالتن�سيق مع الرئي�س التنفيذي كما تقوم ب�إقرتاح وحتديد
�أهداف و�إ�سرتاتيجية املجل�س والإ�شراف على �سري العمليات وتطور �أعمال امل�شاريع وهي خمولة من قبل جمل�س الإدارة بكافة �صالحياته التي ميكن تفوي�ضها لها
لت�ؤدي مهامها وفق ًا لعقد ت�أ�سي�س ال�شركة ونظامها الأ�سا�سي والقوانني املعمول بها يف هذا ال�صدد.
متار�س اللجنة التنفيذية ال�صالحيات التي فو�ضت بها على النحو الذي يتما�شى مع ال�سيا�سات والإجراءات العامة لل�شركة و�أية قرارات �أو توجيهات حمددة يفر�ضها
عليها جمل�س الإدارة .تقوم اللجنة التنفيذية بتقدمي تقارير دورية ملجل�س الإدارة حول املهام املناطة بها وممار�ستها لهذه ال�صالحيات املفو�ضة.

ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات مبلغ (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال لكل ع�ضو عن كل جل�سة ،عالو ًة على مكاف�أة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء
املايل لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
يو�ضح اجلدول التايل �أع�ضاء اللجنة التنفيذية:

اجلدول رقم � 5-4أع�ضاء اللجنة التنفيذية
ال�صفة

اال�سم

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

�صالح بن عبداهلل احلناكي

رئي�س اللجنة

رئي�س جمل�س الإدارة – غري تنفيذي

حممد بن عبداهلل العريفي

ع�ضو اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة– غري تنفيذي

�صالح بن عبدالعزيز ال�سبيل

ع�ضو اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي

امل�صدر :وفا للت�أمني

للإطالع على النبذة املخت�صرة عن �أع�ضاء اللجنة التنفيذية يرجى مراجعة الق�سم ( 5.2.1نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة)
يف هذه الن�شرة.
5 55 -55 -55 -5لجنة المراجعة
ا�ستنادا �إلى املادة ( )19من النظام الأ�سا�سي لل�شركة واملادة ( )14من الئحة حوكمة ال�شركات �شكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة امل�ؤلفة من ثالثة �أع�ضاء ،و تعمل جلنة
املراجعة وفق ًا لأحكام الأنظمة واللوائح القانونية وا�ستناد ًا �إلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافقت عليها اجلمعية العامة بتاريخ 2010/03/31م.
تتمثل الوظيفة الأ�سا�سية للجنة املراجعة يف م�ساعدة جمل�س الإدارة يف القيام مبهامه الإ�شرافية بكفاءة وفعالية وب�صفة خا�صة تعترب اللجنة م�س�ؤولة عن �سالمة وكمال القوائم
املالية و�سيا�سات و�إجراءات الرقابة الداخلية والعالقة مع املحا�سبني القانونيني.
تت�ألف جلنة املراجعة املعينة من قبل جمل�س الإدارة من ثالثة �أع�ضاء واحد منهم على الأقل متخ�ص�ص لديه خلفية وخربة يف الأمور املالية واملحا�سبية ويقوم جمل�س الإدارة يف
كل �سنة بدرا�سة تو�صيات جلنة املراجعة وتقييم نظام عملها و�صالحيتها.
ومن بني امل�س�ؤوليات التي ت�ضطلع بها جلنة املراجعة مايلي:
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الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات الت يحددها لها جمل�س الإدارة.
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه.
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد اتعابهم ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من �إ�ستقالليتهم.
متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني و�إعتماد �أي عمل خارج عن نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليه.
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة مامت يف �ش�أنها.
درا�سة القوائم املالية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها.
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.

ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات مبلغ ( )3.000ثالثة �آالف ريال لكل ع�ضو عن كل جل�سة ،عالو ًة على مكاف�أة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء املايل
لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
يو�ضح اجلدول التايل �أع�ضاء جلنة املراجعة:

اجلدول رقم � 5-5أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

ال�صفة

ف�ؤاد بن عبداهلل الرا�شد

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي

عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شتوي

ع�ضو اللجنة

ع�ضو من خارج جمل�س الإدارة

ه�شام بن علي العقل

ع�ضو اللجنة

ع�ضو من خارج جمل�س الإدارة

امل�صدر :وفا للت�أمني

5 55 -55 -55 -55 -5نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة المراجعة
م
1

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

ف�ؤاد بن عبداهلل الرا�شد

العمر

يرجى مراجعة الق�سم ( 1-2-5نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة)

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
2

اال�سم

عبدالرحمن بن عبدالعزيز ال�شتوي

العمر

44

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني

1435/05/24هـ

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على بكالوريو�س يف علوم احلا�سب عام 1992م من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية.
حا�صل على ماج�ستري يف علوم احلا�سب عام 1998م من جامعة �سان ديجو يف الواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية

�شغل من�صب نائب الرئي�س التنفيذي يف �شركة احللول املتميزة والتي متار�س ن�شاط تقنية املعلومات وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية
حمدودة منذ عام 2004م حتى 2008م.
ي�شغل حالي ًا من�صب الرئي�س التنفيذي يف �شركة احللول املتميزة والتي متار�س ن�شاط تقنية املعلومات وهي �شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية
حمدودة منذ عام 2009م وحتى تاريخه.
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3

اال�سم

ه�شام بن علي العقل

العمر

37

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني

1435/05/24هـ

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على بكالوريو�س يف العلوم الإدارية عام 2000م من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية.
حا�صل على ماج�ستري يف علوم املحا�سبة عام 2004م من جامعة اليونز يف الواليات املتحدة الأمريكية.

اخلربات العملية

�شغل من�صب مراقب ت�أمني يف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وذلك منذ عام 2000م حتى 2006م.
�شغل من�صب املدير املايل يف �شركة نا�س للطريان وهي �شركة م�ساهمة مقفلة متار�س ن�شاط النقل اجلوي ،وذلك منذ عام 2007م حتى
2009م.
�شغل من�صب م�ساعد مدير مايل يف م�صرف الراجحي وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة متار�س ن�شاطها يف القطاع امل�صريف وذلك منذ
عام 2009م حتى 2010م.
ي�شغل حالي ًا من�صب املديراملايل يف م�صرف الراجحي وهي �شركة م�ساهمة �سعودية عامة متار�س ن�شاطها يف القطاع امل�صريف وذلك منذ
عام 2010م حتى تاريخه.

امل�صدر :وفا للت�أمني

5 55 -55 -55 -5لجنة الترشيحات والمكافآت
ا�ستناد ًا �إلى املادة ( )15من الئحة حوكمة ال�شركات �شكل جمل�س الإدارة جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت امل�ؤلفة من ثالثة �أع�ضاء .تعمل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت وفق ًا لأحكام
الأنظمة واللوائح القانونية وا�ستناد ًا �إلى القواعد املنظمة لعمل اللجنة التي وافقت عليها اجلمعية العامة بتاريخ 2010/03/31م .تعترب جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من اللجان
التي ت�ؤ�س�س مل�ستقبل ال�شركة فهي تعني ببناء العن�صر الب�شري واحلفاظ عليه و�إعداد اخلطط الإ�سرتاتيجية لرفع �آداء ال�شركة ومتكينها من �إمتالك مفاتيح النجاح وتهتم
بالتطوير الإداري وبرامج التعاقب الوظيفي كما ت�ساعد يف ا�ستقطاب املواهب القيادية .تعمل اللجنة وفق ًا للنظام الذي يتم �إقراره من قبل جمل�س الإدارة ويتم تعيني رئي�س جلنة
املكاف�آت والرت�شيحات و�أع�ضائها الآخرين من قبل جمل�س الإدارة.
يقوم جمل�س الإدارة مبراجعة ودرا�سة تو�صيات اللجنة ب�ش�أن الرت�شيحات واملكاف�آت كما يقوم مبراجعة وتقييم نظام عمل اللجنة �سنوي ًا.
ومن بني امل�س�ؤوليات التي �ست�ضطلع بها جلنة املكاف�آت والرت�شيحات مايلي:







التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق �إدانته بجرمية خملة لل�شرف والأمانة.
املراجعة ال�سنوية للإحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة و�إعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س الإدارة ،مبا يف ذلك
حتديد الوقت الذي يلزم �أن يخ�ص�صه الع�ضو لأعمال جمل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها.
حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س الإدارة ،و�إقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
الت�أكد ب�شكل �سنوي من �إ�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح �إذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة �أخرى.
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء.

ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل جل�سات مبلغ (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال لكل ع�ضو عن كل جل�سة ،عالو ًة على مكاف�أة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء
املايل لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
يو�ضح اجلدول التايل �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت

اجلدول رقم � 5-6أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

ال�صفة

ماجد بن عبداهلل احلقيل

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي

* ف�ؤاد بن عبداهلل الرا�شد

ع�ضو اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي

امل�صدر :وفا للت�أمني
*ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لهذا التعيني بتاريخ 1435/12/20هـ (املوافق 2014/10/14م).

وللإطالع على النبذة املخت�صرة عن �أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يرجى مراجعة الق�سم ( 5.2.1نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة) يف هذه الن�شرة.
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5 55 -55 -55 -5لجنة االستثمار
تتمثل امل�س�ؤولية الرئي�سة للجنة اال�ستثمار يف و�ضع اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية لل�شركة والإ�شراف على �أداء ا�ستثمارات ال�شركة .وقد كون املجل�س هذه اللجنة لتمكينه من ت�أدية
مهامه ب�شكل �أف�ضل وفعال.
ويتقا�ضى �أع�ضاء اللجنة بدل مبلغ (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال لكل ع�ضو عن كل جل�سة ،عالو ًة على مكاف�أة يعتمدها املجل�س يف نهاية العام بنا ًء على موقف الأداء املايل
لل�شركة وتو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
يو�ضح اجلدول التايل �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار:

اجلدول رقم � 5-7أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
اال�سم

الع�ضوية يف جمل�س الإدارة

ال�صفة

يا�سر بن في�صل ال�شريف

رئي�س اللجنة

ع�ضو جمل�س الإدارة – غري تنفيذي

عبدالرحمن بن عبداهلل ال�سهلي

ع�ضو اللجنة

ع�ضو من خارج جمل�س الإدارة

�أمني ابراهيم �صربي

ع�ضو اللجنة

ع�ضو من خارج جمل�س الإدارة

ثامر حممد بن معمر

ع�ضو اللجنة

ع�ضو من خارج جمل�س الإدارة

امل�صدر :وفا للت�أمني

5 55 -55 -55 -55 -5نبذة مختصرة عن أعضاء لجنة االستثمار
م
1

نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
اال�سم

يا�سر بن في�صل ال�شريف

العمر

يرجى مراجعة الق�سم ( 5.2.1نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء جمل�س الإدارة)

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
2

اال�سم

�أمني �صربي

العمر

يرجى مراجعة الق�سم ( 5.3.1نبذة خمت�صرة عن �أع�ضاء الإدارة التنفيذية العليا)

اجلن�سية
املن�صب احلايل
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية
اخلربات العملية
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3

اال�سم

ثامر حممد بن معمر

العمر

39

اجلن�سية

�سعودي

املن�صب احلايل

ع�ضو جلنة اال�ستثمار

تاريخ التعيني

2013/11/17م

امل�ؤهالت العلمية

حا�صل على �شهادة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال عام 1998م من جامعة امللك �سعود يف يف اململكة العربية ال�سعودية.

اخلربات العملية

�شغل من�صب م�ساعد مدير �صندوق يف �إدارة الأ�صول ب�شركة فالكم للخدمات املالية وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متار�س ن�شاط جميع
�أعمال الأوراق املالية ،وذلك منذ عام 2008م حتى 2010م.
�شغل من�صب مدير �صندوق يف �إدارة الأ�صول ب�شركة فالكم للخدمات املالية وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متار�س ن�شاط جميع �أعمال
الأوراق املالية ،وذلك منذ عام 2010م حتى 2013م.
�شغل من�صب مدير �صندوق �أول يف �إدارة الأ�صول ب�شركة فالكم للخدمات املالية وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متار�س ن�شاط جميع
�أعمال الأوراق املالية ،وذلك منذ عام 2013م حتى �شهر يونيو 2014م.
ي�شغل حالي ًا من�صب مدير �إدارة الأ�صول املكلف ب�شركة فالكم للخدمات املالية وهي �شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة متار�س ن�شاط جميع
�أعمال الأوراق املالية ،وذلك منذ �شهر يونيو 2014م وحتى تاريخه.

5 55 -55 -55 -5إجتماعات اللجان
تفر�ض 114الفقرة ( )3الثالثة من املادة ( )20ع�شرون من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على اللجنة التنفيذية �أن تعقد (� )6ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا .وي�ستنتج من الئحة
جلان املراجعة وم�سودة الئحة احلوكمة املزمع اعتمادها قريب ًا من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي� ،أن امل�ؤ�س�سة �ستفر�ض حد �أدنى لعدد اجتماعات اللجان املنبثقة عن جمل�س
الإدارة بحيث ال يقل عن �ستة اجتماعات �سنوي ًا بالن�سبة للجنة املراجعة.
يبني اجلدول �أدناه املتعلق بعدد اجتماعات اللجان خالل الأعوام 2011م و 2012م و2013م و 2014م مدى التزام جلان جمل�س �إدارة �شركة وفا بعدد اجتماعاتها وب�شكل دوري
خالل �أي من الأعوام املالية ال�سابقة.

اجلدول رقم  5-8عدد اجتماعات جلان جمل�س الإدارة يف ال�شركة للأعوام 2011م و 2012م و 2013م و 2014م
اللجنة

عدد االجتماعات
2011م

2012م

2013م

2014م

اللجنة التنفيذية

3

3

3

7

جلنة املراجعة

6

7

7

8

جلنة الرت�شيحات واملكاف�أت

-

-

1

3

جلنة اال�ستثمار

-

-

2

3
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�إن على جلان جمل�س �إدارة ال�شركة املحافظة على اال�ستمرارية يف عقد اجتماعاتها ب�شكل دوري خالل ال�سنة املالية .حيث �أبدت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مالحظة
بخ�صو�ص �أن جلنة الرت�شيحات واملكافئات مل جتتمع .وفيما يخ�ص اجتماعات اللجنة التنفيذية حيث �أبدت امل�ؤ�س�سة مالحظة �أن اللجنة التنفيذية �أجتمعت ثالث (� )3إجتماعات
فقط ،و على اللجنة زيادة عدد اجتماعاتها يف ال�سنوات القادمة بحيث ال يقل عددها خالل ال�سنة املالية الواحدة عن (� )6ستة اجتماعات وذلك عم ًال ب�أحكام املادة ع�شرين
( )20من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،وقامت ال�شركة بتفادي ذلك خالل عام 2014م كما هو مو�ضح يف اجلدول �أعاله.
5 55 -55 -5تضارب المصالح
وفق ًا للمادة ( )69من نظام ال�شركات واملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات ،اليجوز لع�ضو جمل�س الإدارة ،بغري موافقة من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة� ،أن تكون له �أي
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة وي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريقة مناف�سة عامة �إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة �صاحب
العر�ض الأف�ضل .وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحه �شخ�صية بالأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ويثبت هذا التبليغ مبح�ضر االجتماع وال
يجوز للع�ضو ذي م�صلحة الإ�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند �إنعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ويرفق هذا التبليغ تقرير ًا خا�ص ًا
من املحا�سب القانوين.
ووفق ًا للمادة ( )70من نظام ال�شركات واملادة ( )18ب من الئحة حوكمة ال�شركات ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة يجدد كل �سنة �أن ي�شرتك يف
�أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و�إال كان لل�شركة �أن تطالبه بالتعوي�ض �أو �أن تعترب العمليات التي با�شرها حل�سابه اخلا�ص قد
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�أجريت حل�سابها .وفق ًا للمادة ( )71من نظام ال�شركات واملادة ( )18ج من الئحة حوكمة ال�شركات اليجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو
�أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع الغري.
كما ال يجوز �أن يقوم رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت على �أي قرارات تتعلق ب�أجورهم وخم�ص�صاتهم طبق ًا لأحكام املادة ( )69واملادة ( )70واملادة ( )71من نظام
ال�شركات وكذلك املادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
بهذا ت�ؤكد ال�شركة وجمل�س �إدارتها و�أفراد �إدارتها التنفيذيني العليا االلتزام التام ب�أحكام املادة ( )69واملادة ( )70واملادة ( )71من نظام ال�شركات وكذلك املادة ( )18من
الئحة حوكمة ال�شركات ولل�شركة �إتفاقية خدمات مع طرف ذو عالقة ،والذي يتم عر�ضه على اجلمعية العامة للموافقة عليه ب�شكل �سنوي (يرجى الإطالع على «العقود مع
الأطراف ذات العالقة» يف ق�سم املعلومات القانونية يف هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل عن هذه الرتتيبات).

5 55 -5برامج أسهم الموظفين
ال يوجد لدى ال�شركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفيها� ،أو �أي ترتيبات �أخرى ت�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.

5 55 -5الموظفون والسعودة
بلغ عدد موظفي ال�شركة ( )108موظف منهم ( )44موظف �سعودي و ( )64موظف غري �سعودي �أي بن�سبه �سعودة قدرها  %41كما يف 1435/11/07هـ (املوافق 2014/09/02م)
وت�سعى ال�شركة ب�إ�ستمرار من �أجل زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف والتدريب والتطوير وكافة الإجراءات الأخرى التي من
�ش�أنها حتقيق املتطلبات اخلا�صة بال�سعودة .وتندرج ال�شركة حتت النطاق االخ�ضر املرتفع من برنامج نطاقات لل�سعودة.
ال�شركة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بت�شغيل املوظفني من غري ال�سعوديني و�أن جميعهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة ال�شركة .ومل ت�ؤثر املهلة الت�صحيحة
من قبل وزارة العمل على ال�شركة ت�أثري ًا �سلبي ًا .با�ستثناء ثمانية ( )8موظفني �أجانب لي�سوا على كفالتها ويعملون لديها وجاري العمل على نقل كفالتهم وت�صحيح �أو�ضاعهم.
من جهة �أخرى ،ف�إن امل�سمى الوظيفي يف رخ�ص �إقامة بع�ض موظفي ال�شركة يختلف عن ذلك الوارد يف عقود عملهم و�ستعمل ال�شركة على تعديل رخ�ص الإقامات تالفي ًا لأي
م�ساءلة قد تتعر�ض لها من قبل وزارة العمل.
ال�شركة ملتزمة بتطبيق الأنظمة والتعليمات اخلا�صة بت�شغيل املوظفني غري ال�سعوديني والت�أكد من نظامية ت�شغيلهم وفق ًا ملتطلبات اجلهات املخت�صة.
وتعد ال�شركة �ضمن فئة الأخ�ضر املرتفع لربنامج نطاقات نظر ًا للن�سبة احلالية للمواطنني ال�سعوديني العاملني لديها حيث حققت ن�سبة �سعودة قدرها  %41كما يف 1435/11/07هـ
(املوافق 2014/09/02م)

اجلدول رقم � 5-9أعداد املوظفني ون�سبة ال�سعودة
2012م

2011م

الن�صف الأول 2014م

2013م

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

ال�سعوديون

%47

35

%48

45

%53

53

%53

57

غري ال�سعوديني

%53

40

%52

48

%47

47

%47

50

املجموع

%100

75

%100

93

%100

100

%100

107
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اجلدول رقم � 5-10أعداد املوظفني ح�سب الإدارات
الإدارة

2012

2011

الن�صف الأول 2014م

2013

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

املوراد الب�شرية
وال�ش�ؤون االدارية

3

7

3

7

3

8

3

8

املالية

5

3

5

3

7

3

7

4

فرع ال�سيدات

1

3

1

5

1

5

1

4

فرع الريا�ض

5

3

7

4

6

4

6

5

فرع جدة

6

3

8

4

9

4

9

5

فرع اخلرب

5

3

7

6

5

10

6

12

الت�أمني الطبي

8

2

9

3

9

3

8

3
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الإدارة

2012

2011

الن�صف الأول 2014م

2013

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

غري ال�سعوديني

ال�سعوديون

ال�ش�ؤون القانونية
وااللتزام

0

0

0

1

0

1

0

2

تقنية املعلومات

1

1

1

1

1

2

3

0

املطالبات

1

7

2

8

2

8

3

9

االدارة التنفيذية

5

3

5

3

4

5

4

5

�إجمايل املوظفني

40

35

48

45

47

53

50

57
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وتعزى الزيادة يف عدد املوظفني يف كل �سنة �إلى الزيادة يف حجم املحفظة الت�أمينية والأق�ساط املكتتبة ،وبالتايل حاجة ال�شركة �إلى كادر ب�شري يتنا�سب مع تلك الزيادة.
�إ�شارة �إلى تعميم امل�ؤ�س�سة رقم (/38639م ت )1051/وتاريخ 1430/08/03هـ (املوافق 2009/07/25م) ب�ش�أن �إلزامية احل�صول على ال�شهادة العامة يف �أ�سا�سيات الت�أمني
( )IFCEلبع�ض موظفي �شركات الت�أمني ،ف�إنه يف العام 2014م تقدم ع�شرين ( )20موظف للح�صول على تلك ال�شهادة وقد ح�صل �ستة ( )6منهم على �شهادة ( .)IFCEهذا
و�سيخ�ضع باقي املوظفني املطالبني باحل�صول على هذه ال�شهادة للإمتحان مرة �أخرى ،ويف حال عدم ح�صولهم على ال�شهادة �سيمنعهم ذلك من العمل يف ال�شركة.
كما �أنه وفق ًا لنظام العمل ف�إن �أي �شركة يعمل لديها ع�شرة ( )10موظفني و�أكرث ملزمة ب�إعداد الئحة عمل داخلية تت�ضمن الأحكام الداخلية للعمل يف ال�شركة وقواعد تنظيم
العمل .ويجب �أخذ موافقة وزارة العمل قبل اعتماد الالئحة .ومبا �أن لدى ال�شركة �أكرث من ع�شرة ( )10موظفني فقد مت �إعداد الئحة تنظيم عمل داخلية و ُقدمت �إلى وزارة
العمل لإعتمادها واملوافقة عليها ومازالت قيد الدرا�سة.
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6.6مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها
6 66 -6مقدمة
لقد مت �إعداد ق�سم مناق�شة وحتليل املركز املايل ونتائج العمليات ا�ستناد ًا �إلى – ويجب �أن يقر�أ مقرون ًا مع  -القوائم املالية ال�سنوية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية
يف دي�سمرب للأعوام 2011م و 2012م و2013م بالإ�ضافة �إلى القوائم املالية غري املراجعة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م .وقد مت ا�ستخراج الأرقام املالية الواردة يف هذا
الق�سم من نف�س هذه القوائم ،والتي قام مبراجعتها كل من :مكتب كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان ومكتب ال�سبتي وباجنا ومكتب �سعد �صالح ال�سبتي وبالتايل ال يجب �أن يقر�أ
هذا الق�سم مبعزل عنها.
وال ميلك مراجعو احل�سابات /مكتب كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان ومكتب ال�سبتي وباجنا ومكتب �سعد �صالح ال�سبتي حما�سبون ومراجعون قانونيون وال � ٍأي من �شركائهم
�أو موظفيهم �أو � ٍأي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة ،وقد �أعطى مراجعو احل�سابات امل�شار �إليهم �أعاله موافقتهم اخلطية على الإ�شارة يف هذه الن�شرة
�إلى دورهم و�إفاداتهم ب�صفتهم مدققي ح�سابات ال�شركة للأعوام املالية 2011م و 2012م و 2013م وللفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م ،ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ
هذه الن�شرة.
قد ي�شتمل هذا الق�سم على بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية قد تنطوي على قدر من املخاطر والتوقعات غري امل�ؤكدة ،وقد تختلف النتائج الفعلية لل�شركة اختالف ًا جوهري ًا ب�سبب
جمموعة من العوامل املتعددة ،مبا يف ذلك العوامل التي متت مناق�شتها يف هذا الق�سم ويف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة ،ال �سيما تلك الواردة يف “الق�سم ( )2عوامل املخاطرة”
من هذه الن�شرة.
جميع املبالغ يف هذه الن�شرة هي بالريال ال�سعودي مامل يرد خالف ذلك ،كما مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف ،بينما تظهر الن�سب ب�شكل ع�شري.

6 66 -6إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،منفردين وجمتمعني بالتايل:












كاف لفرتة الإثنى ع�شر �شهر ًا التي تلي تاريخ “ن�شر ن�شرة الإ�صدار” هذه.
�أنه يتوفر لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل ٍ
�أنه مل يطر�أ �أي تغيري �سلبي ملمو�س على الو�ضع املايل لل�شركة �أو توقعاتها كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
�أن املعلومات املالية املقدمة يف هذا الق�سم قد مت ا�ستخال�صها دون �أي تغيريات جوهرية عن القوائم املالية املراجعة كما يف  31دي�سمرب من الأعوام 2011م2012 ،م،
2013م و القوائم املالية غري املراجعة للفرتة املنتهية يف  30يونيو لعامي 2013م و 2014م..
ً
�أنه قد مت �إعداد القوائم املالية املراجعة وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية و روجعت وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
�أنه مل يتم �إغفال �أي معلومات �أو وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى جعل البيانات املالية واملعلومات الواردة يف هذه الن�شرة م�ضللة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
�أن هذه الن�شرة حتتوي على معلومات مالية مقدمة ب�شكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة.
�أنه مل يطر�أ �أي توقف على �أعمال ال�شركة قد يكون له ت�أثري جوهري على �أعمالها.
�أنه اليوجد �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل الأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب من الأعوام 2011م2012 ،م2013 ،م  ،وخالل
الفرتة املالية املنتهية يف  30يونيو  2014وحتى تاريخ هذه الن�شرة.
�أنه مل يطر�أ �أي تغيري �سلبي جوهري على ن�شاط ال�شركة منذ الفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م وحتى تاريخ هذه الن�شرة� .أن جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة
بال�شركة و�أدائها املايل قد مت الإف�صاح عنها يف ن�شرة الإ�صدارهذه ،و�أنه التوجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف هذه الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة
واردة فيها م�ضللة.
�أنه ال يوجد �أدوات دين لل�شركة.

6 66 -6بيان الهيكلة القانونية للشركة ونظرة عامة على نشاطاتها وعملياتها
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين هي �شركة مت ت�أ�سي�سها ك�شركة م�ساهمة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م ،60 /ال�صادر بتاريخ
1427/9/18هـ .وقرار جمل�س الوزراء رقم  233ال�صادر بتاريخ 1427/09/16هـ.
ويبلغ ر�أ�سمال ال�شركة املدفوع  100مليون ريال �سعودي مق�سم على ع�شرة ماليني (� )10.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد ر�أ�س مال م�شمو ًال بحق خيار .بالإ�ضافة �إلى ذلك مل يتم منح �أي عموالت معينة �أو خ�صومات �أو غريها من التعوي�ضات الغري نقدية (يف
غ�ضون ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لطلب الت�سجيل وقبول الإدراج) فيما يتعلق بهذا الطرح �أو تقدمي �أية ورقة مالية من قبل ال�شركة �إلى �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو
�أع�ضاء جمل�س الإدارة املقرتحني �أو كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني �أو الأ�شخا�ص الذين يقدمون امل�شورة يف طرح الأوراق املالية �أو�أي خرباء �آخرين.
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اجلدول رقم  6-1الهيكلة القانونية كما يف  31دي�سمرب 2013م
عدد الأ�سهم

�سعر ال�سهم

ر�أ�س املال املدفوع

ن�سبة امل�ساهمة

امل�ساهم

م
1

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

1.020.000

10

10.200.000

%10.2

2

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

1.020.000

10

10.200.000

%10.2

3

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة

1.060.000

10

10.600.000

%10.6

امل�صدر :وفا للت�أمني

الغر�ض من �إن�شاء ال�شركة هو مزاولة ن�شاط الت�أمني التعاوين والأن�شطة ذات ال�صلة يف اململكة العربية ال�سعودية ومت �إدراج �أ�سهم ال�شركة بال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ
2007/08/25م.
يتمثل الن�شاط الرئي�س لل�شركة يف تقدمي منتجات الت�أمني التعاوين ومتار�س ال�شركة �أن�شطتها وفق ًا لأنظمة ولوائح الت�أمني التعاوين املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ومبا
يتوافق مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
وتقدم �شركة وفا للت�أمني حقيبة من املنتجات الت�أمينية املتكاملة يف جمال الت�أمني التعاوين والت�أمني التكافلي ب�أنواعه املختلفة والتي ت�شمل الت�أمني الطبي للمجموعات والأفراد
بالإ�ضافة �إلى الت�أمني على ال�سيارات والت�أمني البحري والت�أمني على احلريق واملمتلكات.
وت�ؤكد ال�شركة �أن �أعمالها وو�ضعها املايل ال يت�أثر ب�أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية ،كما �أنه با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم “عوامل املخاطرة” ف�إن عمليات ال�شركة مل تت�أثر ب�أي
�سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى (ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) حتى تاريخ هذه الن�شرة.

6 66 -6ملخص السياسات المحاسبية الهامة
�أُعدت القوائم املالية املرفقة وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية و روجعت وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبيني القانونيني .وتعد القوائم
املالية على ا�سا�س مبدا التكلفة التاريخي .وفيما يلي عر�ض لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�شركة .وهي على النحو التايل:
6 66 -66 -6عملة العرض والنشاط
�إن القوائم املالية يتم عر�ضها بالريال ال�سعودي وكذلك ف�إن جميع التعامالت يف ال�شركة تتم بالريال ال�سعودي ،كما �أن كافة املعلومات والبيانات املالية لل�شركة مت تقريبها لأقرب
ريال �سعودي.
6 66 -66 -6استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية
يتطلب �إعداد القوائم املالية ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة للموجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما بتاريخ
القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�سجلة خالل فرتة �إعداد التقارير .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى
الإدارة ،ف�إنه من املمكن �أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر ،ويتم �إظهار �أثر التغيريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة حمل الفح�ص والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.
6 66 -66 -6اإللتزام المطلق الناشيء عن المطالبات الناتجة عن عقود التأمين
يعترب تقدير الإلتزامات املطلقة الناجتة عن املطالبات املقدمة يف �إطار عقود الت�أمني �أكرث تقديرات ال�شركة �أهمية .وهناك العديد من م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أن ت�ؤخذ
بعني الإعتبار يف تقدير قيمة الإلتزام الذي �سوف تدفعه ال�شركة يف نهاية الأمر مقابل هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تقدير ًا للمطالبات
التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة
املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
يتطلب تقدير املطالبات قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حدة .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات باملمتلكات .تقوم الإدارة
مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات غري املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي.
6 66 -66 -6اإلنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع
تقرر ال�شركة ما �إذا كان هناك �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف املوجودات املالية كا�ستثمارات متاحة عندما يكون هناك �إنخفا�ض جوهري �أو دائم /م�ستمر يف القيمة العادلة �أقل/مقارنة
من التكلفة .يتطلب حتديد ماهية الإنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر �إلى عمل تقديرات .عند القيام بهذه التقديرات تقوم ال�شركة بتقييم عدد من العوامل من بينها التغري العادي
يف �أ�سعار الأ�سهم واملالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات يف التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية .يعترب �إنخفا�ض القيمة منا�سب ًا
عند وجود دليل على التدهور يف املالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.
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6 66 -66 -6اإلنخفاض في الذمم المدينة
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص �إئتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود �إنخفا�ض م�ؤقت يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ي�ستمر
يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ت�ستثني يف الذمم املدينة عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
القيمة �إجراء التقديرات والأحكام .وللقيام بذلك تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص الإئتمان التي ت�أخذ بعني الإعتبار حاالت التعرث ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على
�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.,
6 66 -66 -6النقد وما في حكمه
لغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك مبا يف ذلك الودائع حتت الطلب ولأجل والتي تقل مدة
ا�ستحقاقها عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها.
6 66 -66 -6ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي
متثل الذمم املدينة موجودات مالية غري م�شتقة مرتبطة بدفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ،حيث يتم �إثباتها مبدئي ًا بالقيمة العادلة للذمم امل�ستلمة �أو قابلة للتح�صيل والحق ًا
للإعرتاف املبدئي يتم قيا�س الذمم املدين ًة بالتكلفة املطفاة وذلك با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي بعد خ�صم خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة ،ويتم تخفي�ض القيمة
الدفرتية للأ�صل با�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ويتم الإعرتاف مببلغ اخل�سارة يف قائمة عمليات الت�أمني .يتم تكوين خم�ص�ص للإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي
ب�أن القيمة الدفرتية ال ميكن ا�سرتدادها.
6 66 -66 -6تكاليف االكتتاب المؤجلة
يتم ت�أجيل عموالت الو�ساطة والتكاليف الأخرى اخلا�صة باحل�صول على الت�أمني واملتعلقة ب�صورة �أ�سا�سية باملنتجات اجلديدة وجتديد الأعمال ويتم �إطفا�ؤها على �أ�سا�س ثابت
طبق ًا ل�شروط التغطية يف الوثيقة ذات العالقة فيما عدا تلك التكاليف اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر
الأخرية من ال�سنة.
6 66 -66 -6الممتلكات والمعدات
تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم ،ويتم �إحت�ساب اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر وتتلخ�ص فيما
يلي:
		 ال�سنوات
				
�أثاث وتركيبات

10

		
معدات مكتبية وموجودات �أخرى

4

				
�أجهزة حا�سب �آيل وبرامج

4

					
�سيارات

4

م�صروفات ال�صيانة والإ�صالح يتم �إعتبارها كم�صروفات بينما م�صروفات التجديدات يتم ر�سملتها .يتم ا�ستهالك املوجودات التي تكون تكلفتها  3.000ريال �سعودي بن�سبة
 %100يف �سنة ال�شراء .تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمها
عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيم الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل زيادة
القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أو قيمة الأ�صل عند الإ�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض
تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
يتم حتديد الأرباح واخل�سائر من اال�ستبعادات مبقارنة العائدات مع القيمة الدفرتية ،وتدرج يف قائمة عمليات الت�أمني حتت بند م�صاريف عمومية و�إدارية.
يتم ر�سملة برامج احلا�سب الآيل املقتناة بالتكلفة املتكبدة مقابل ال�شراء والتكاليف الأخرى املتكبدة حتى يكون الربنامج جاهز لال�ستخدام .يتم �إطفاء التكلفة على مدى العمر
الإنتاجي املتوقع للربامج.
واليوجد لدى ال�شركة �أي خطة لتعديل هذه ال�سيا�سة يف الوقت احلايل ،ونظر ًا لطبيعة ن�شاط ال�شركة (ن�شاط الت�أمني) ف�إنها ال تعتمد على �أ�صول ثابتة ذات قيمة جوهرية ،وال
يوجد لدى ال�شركة خطة ل�شراء �أو ا�ستئجار �أ�صول ثابتة ذات قيمة جوهرية.
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6 6 6 -66 -6االستثمارات
يتم االعرتاف بكافة اال�ستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة منها ،با�ستثناء اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل� ،إن وجدت،
مت�ضمنة م�صاريف الإقتناء املرتبطة باال�ستثمار.
يتم تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة .تظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني وكدخل �شامل �آخر يف قائمة الدخل ال�شامل
لعمليات امل�ساهمني .يتم عر�ض الأرباح �أو اخل�سائر املحققة الناجتة عن بيع هذه اال�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني �أو قائمة عمليات الت�أمني.
6 6 6 -66 -6االنخفاض المؤقت في موجودات إعادة التأمين والموجودات المالية األخرى
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقييم للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية (مبا يف ذلك الذمم
املدينة اخلا�صة بالت�أمني) .ويف حالة وجود دليل مو�ضوعي على تكبد خ�سائر نتيجة الإنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل ،يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل
املايل ،ويتم الإعرتاف ب�أي خ�سائر ناجتة عن الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف القيمة والتي يتم �إحت�سابها لإظهار التغريات يف قيمتها الدفرتية.
6 6 6 -66 -6االنخفاض في موجودات مالية أخرى
ال يتم ا�ستهالك املوجودات التي لي�س لها عمر �إنتاجي حمدد مثل الأرا�ضي بل يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمتها ب�شكل �سنوي .يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
قيمة املوجودات اخلا�ضعة لال�ستهالك عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد.
يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد .القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل
ناق�ص ًا تكاليف البيع وقيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات
النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
6 6 6 -66 -6الزكاة وضريبة الدخل
يخ�ضع امل�ساهمني ال�سعوديني يف ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية� ،إن الزكاة املقدرة الناجتة ت�ستحق وحتمل على قائمة عمليات
امل�ساهمني.
يخ�ضع امل�ساهمني غري ال�سعوديني ل�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم حتميل �ضريبة الدخل املقدرة على قائمة عمليات
امل�ساهمني.
يتم �إثبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة والتي تنتج عن الفروقات امل�ؤقتة اجلوهرية بني الربح املحا�سبي والربح ال�ضريبي ،وذلك يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها تلك الفروقات ،ويتم تعديلها
عند عك�س الفروقات امل�ؤقتة املتعلقة بها .يتم �إثبات موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة املتعلقة باخل�سائر املرحلة �إلى احلد الذي يحتمل عنده توفر ربح م�ستقبلي خا�ضع لل�ضريبة
مقابل تلك اخل�سائر ال�ضريبية املرحلة .يتم حتديد �ضريبة الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام �شرائح ال�ضريبة املطبقة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ويتوقع �أن يتم تطبيقها عند حتقق
موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة �أو ت�سوية مطلوبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع ال�ضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع �أطراف مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك طبق ًا لنظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
6 6 6 -66 -6مخصصات واحتياطيات أخرى
يتم ت�سجيـل املخ�ص�صات للمطلوبات غري م�ؤكدة القيمة �أو املدة ،عندما يكون على ال�شركة �إلتزامات قانونية ظهرت نتيجة لأحداث وقعت يف فرتات �سابقة تتطلب تدفقات ملنافع
اقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن تقدير هذه النفقات بطريقة يعتمد عليها .ال يتم �إثبات املخ�ص�صات للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية
6 6 6 -66 -6اإلحتياطي النظامي
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ومتا�شي ًا مع املادة 2( 70ج) من نظام تطبيق الت�أمني التعاوين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تقوم ال�شركة بتحويل  %20من �صايف
الربح ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي حتى ي�ساوي هذا الإحتياطي ر�أ�س املال .مل يتم تكوين �أي خم�ص�ص للإحتياطي النظامي لل�سنة احلالية ب�سبب تكبد ال�شركة للخ�سائر.
6 6 6 -66 -6تحقق إيرادات األقساط والعموالت
يتم الإعرتاف ب�إجمايل الأق�ساط والعموالت عند بدء الت�أمني �ضد املخاطر مبا يتنا�سب مع فرتة التغطية .يتم �إظهار �أق�ساط الت�أمني قبل ا�ستقطاع العمولة .ويتم ت�سجيل اجلزء
من الأق�ساط والعموالت التي �سيتم حتققها يف امل�ستقبل ك�إيرادات �أق�ساط غري مكت�سبة وعموالت ،وبالتايل ت�ؤجل ح�سب بند التغطية يف الوثيقة ذات العالقة ،فيما عدا تلك
الإيرادات اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة.
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6 6 6 -66 -6دخل االستثمار
يتم �إثبات دخل اال�ستثمار على �أ�سا�س العائد الفعلي مع مراعاة القيمة الأ�صلية القائمة و�سعر العمولة املطبق .يتمثل دخل اال�ستثمار يف عوائد �صناديق متوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
يتم الإعرتاف بدخل العموالت من الودائع ق�صرية الأجل على �أ�سا�س زمني با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
6 6 6 -66 -6دخل توزيعات األرباح
يتم �إثبات دخل توزيعات الأرباح عند ن�شوء حق ا�ستالم الأرباح.
6 6 6 -66 -6إعادة التأمين
تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إ�سناد �أق�ساط الت�أمني واملخاطر املرتتبة ،حيث ت�ؤمن هذه الرتتيبات تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر
املحتملة الناجتة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو �إ�ضايف ،ويتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات وعقود ت�أمني �إختيارية و�إعادةت�أمني فائ�ض اخل�سارة،
وت�سجل املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني والتي متثل �أق�ساط م�ستحقة من معيدي الت�أمني �أو دفعات م�ستحقة لهم وح�صة ال�شركة يف اخل�سائر القابلة
لال�سرتداد من معيدي الت�أمني ،تقدر املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير �إلتزامات املطالبات املتعلقة بالأطراف امل�ؤمن عليها.
6 6 6 -66 -6مطالبات تحت التسوية
ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف ت�سوية املطالبات ،والنق�ص يف القيمة املتوقعة
للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سوا ًء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أو مل يتم ،يتم تكوين خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل
على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حده ،كما يتم تكوين خم�ص�ص وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة
املركز املايل ،مبا يف ذلك تكاليف ت�سوية املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .مت ح�ساب املطالبات املتكبدة غري املبلغ
عنها بنا ًء على تو�صية اخلبري الإكتواري.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املكونة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة .يتم �إظهار املطالبات حتت
الت�سوية ب�شكل �إجمايل وتظهر ح�صة �إعادة الت�أمني املتعلقة ب�شكل منف�صل.
6 6 6 -66 -6إختبار كفاية المطلوبات
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء �إختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة ،ولإجراء هذه الإختبارات،
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف ت�سوية املطالبات وامل�صاريف الإدارية ،يح ّمل �أي نق�ص يف القيمة
الدفرتية مبا�شرة على قائمة نتائج عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة مبا�شرة وبعد ذلك يتم تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجتة عن �إختبارات
كفاية املطلوبات (خم�ص�ص خ�سائر املخاطر غري املنتهية) .ويف احلاالت التي يتطلب فيها �إختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام �أف�ضل الإفرتا�ضات اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه
الإفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري عك�سي) لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
6 6 6 -66 -6مكافأة نهاية الخدمة
يتم قيد مكاف�أة نهاية اخلدمة ودفعها للموظفني مبوجب �شروط �أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية عند �إعادة عقود توظيفهم .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على
�أ�سا�س القيمة احلالية للمكاف�أة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم �إحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س
رواتب وبدالت املوظفني الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
6 6 6 -66 -6التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك عادة عند بيعها� ،أو عند �إنتقال التدفقات املتعلقة بها
�إلى �أي جهة م�ستقلة.
6 6 6 -66 -6المقاصة
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بال�صايف يف قائمة املركز املايل عند حق نظامي ملزم وعندما يكون لل�شركة نية لت�سويتها على �أ�سا�س ال�صايف �أو بيع املوجودات
وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني وقائمة عمليات امل�ساهمني �إال �إذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا من قبل املعايري
املحا�سبية �أو تف�سرياتها.
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6 6 6 -66 -6عقود اإليجار التشغيلية
يتم حتميل م�صروف الإيجار الذي يتم دفعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية والتي مل تكن جوهرية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2013م و 2012م على قوائم العمليات
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت مبوجب عقود الإيجار ،ومل يكن هناك �إلتزامات عقود �إيجار ت�شغيلية جوهرية كما يف  31دي�سمرب 2013م.
6 6 6 -66 -6تحويل العمالت األجنبية
حتتفظ ال�شركة ب�سجالتها بالريال ال�سعودي وهي العملة الوظيفية .يتم حتويل العمالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التمويل يف
قائمة عمليات الت�أمني� .إن الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية غري جوهرية وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة.
6 6 6 -66 -6فائض عمليات التأمين
طبق ًا للمتطلبات اخلا�صة بتطبيق القواعد املنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ف�إن  %90من �صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني يتم حتويلها �إلى قائمة عمليات
امل�ساهمني ،ويتم توزيع ن�سبة الـ  %10املتبقية على حملة الوثائق .ويف حالة اخل�سارة ف�إن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قامت بتوجيه ال�شركة لتقوم بتحويل كامل املبلغ �إلى
قائمة عمليات امل�ساهمني.
6 6 6 -66 -6المعلومات القطاعية
يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) ،والذي يكون معر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن خماطر وعوائد القطاعات الأخرى.
ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها .يتم عر�ض القطاعات الت�شغيلية مبا يتفق مع التقارير الداخلية املقدمة �إلى الرئي�س الت�شغيلي
املخ ّول �صانع القرار� .إن رئي�س الت�شغيل �صانع القرار ،هو امل�سئول عن تخ�صي�ص املورد وتقييم �أداء القطاعات الت�شغيلية ،والذي ٌيعرف على �أنه املدير الإداري املخ ّول ب�إتخاذ
القرارات اال�سرتاتيجية .مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة .و�إذا ما حدثت �أي معاملة ،ف�إنه يتم حتديد الأ�سعار املتداولة بني القطاعات على �أ�سا�س الأ�سعار التي
تتم بها تلك املعامالت مع �أطراف ثالثة .دخل القطاع وم�صاريفه ونتائجه تت�ضمن على تلك التحويالت التي تتم بني القطاعات والتي يتم ا�ستبعادها على م�ستوى القوائم املالية.
6 6 6 -66 -6وديعة نظامية
مبوجب املادة  58من الالئحة التنفيذية من نظام الت�أمني التعاوين� ،أودعت ال�شركة مبلغ  10.100.000ريال �سعودي و�أ�صبحت  10.800.035ريال �سعودي مت�ضمنة الأرباح يف
بنك الريا�ض والذي مت ا�ستثماره يف �صكوك� .إن تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي لهذه الوديعة هو  15يوليو 2027م مع خيار ا�ستحقاق مبكر يف  15يوليو 2012م والذي مل يتم تطبيقه من
قبل ال�شركة� .إال �أنه ال ي�سمح لل�شركة ب�سحب �أي جزء من الوديعة �أو الأرباح ما مل يتم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .الأرباح امل�ستحقة البالغة 700.035
ريال �سعودي (دي�سمرب 2012م 700.035 :ريال �سعودي) مت �إ�ضافتها �إلى الوديعة النظامية ،كما يظهر مبلغ مماثل كمطلوبات �ضمن املطلوبات الأخرى.

6 66 -6نتائج العمليات
6 66 -66 -6بيان الدخل
بيان دخل عمليات التأمين

اجلدول رقم  6-2قائمة دخل عمليات الت�أمني
�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

الإيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

93.896

162.460

196.869

98.767

120.780

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني
ال�صادرة

27.531

57.593

71.751

34.898

40.299

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

66.365

104.867

125.118

63.869

80.481

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

10.248

23.246

7.907

7.511-

9.354

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

56.117

81.621

117.210

56.358

71.127

عمولة �إعادة الت�أمني

9.844

7.506

6.790

2.191

2.463
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�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م

2013م

�إيرادات ا�ستثمارات �أخرى

13

14

175

جمموع ا لإيرادات

65.974

89.141

124.175

 30يونيو 2013م
58.549

 30يونيو 2014م
56
73.646

امل�صروفات
�إجمايل املطالبات املدفوعة

62.852

79.389

126.080

60.551

58.439

يخ�صم ح�صة معيدي الت�أمني

31.814

25.998

50.125

26.913-

19.013

�صايف املطالبات املدفوعة

31.038

53.391

75.955

33.637

39.426

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

3.288

3.045

8.752

1.387

4.517

�صايف املطالبات املتكبدة

34.326

56.436

84.707

35.024

43.943

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

10.994

15.070

18.387

8.718

10.200

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

1.562

2.841

3.195

1.598-

1.567

م�صاريف اكتتاب �أخرى

3.133

5.241

7.657

3.332

4.760

رواتب ت�شغيل و�إدارة

12.302

17.474

18.344

7.979

9.278

م�صاريف عمومية و�إدارية �أخرى

6.795

4.660

3.300

3.755

7.673

جمموع التكاليف وامل�صاريف

69.112

101.722

135.591

60.406

77.421

�صايف العجز يف نتائج عمليات
الت�أمني

3.139

12.581

11.416

1.857-

3.775-

�صايف العجز املحول �إلى قائمة
عمليات امل�ساهمني

3.139

12.581

11.416

1.857

3.775
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اجلدول رقم  6-3ن�سب وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة
2011م
مراجعة

2012م
مراجعة

2013م
مراجعة

 30يونيو 2013م
(غري مراجعة)

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)

معدل الإحتفاظ

%70.6

%64.5

%63.5

%64.6

%66.6

معدل اخل�سارة� ،صايف

%60.1

%69.1

%72.3

%62.2

%61.2

معدل امل�صاريف

%28

%28.3

%25

%24.2

%23.2

معدل املركب

%88.1

%97.4

%97.3

%86.4

%84.4

م�صاريف العمولةاملتكبدة كن�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%8.5

%9.3

%10.7

%8.8

%8.5

عمولة �إعادة الت�أمني املكت�سبة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة

%5.7

%9.2

%5.8

%3.9

%3.5

فائ�ض/عجز عمليات الت�أمني كن�سبة من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

%5.6-

%15.4-

%9.7-

%3.3-

%5.3-

ن�سب وم�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة
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حققت ال�شركة ارتفاع يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالث ال�سنوات ال�سابقة حيث ارتفعت الأق�ساط املكتتبة يف عام 2011م من  93مليون ريال �سعودي �إلى حوايل 197
مليون ريال �سعودي يف عام 2013م متزامن ًا مع ارتفاع الأق�ساط املكتتبة يف الت�أمني الطبي (�أكرث من  98.5مليون ريال) وت�أمني ال�سيارات (�أكرث من  10.6مليون ريال) ،يف حني
انخف�ضت الأق�ساط املكتتبة يف �أن�شطة الت�أمني الأخرى خالل تلك الفرتة .ويعزى االرتفاع يف الت�أمني الطبي وت�أمني ال�سيارات �إلى توقيع ال�شركة لإتفاقية مع �شركة وتد الوطنية
لوكالة الت�أمني املحدودة (“وتد”) (يرجى الإطالع على ق�سم املعلومات القانونية – ملخ�ص العقود اجلوهرية يف هذه الن�شرة) والتي �شكلت حوايل  %42.6من االرتفاع احلا�صل
يف الأق�ساط املكتتبة للفرتة من عام 2011م �إلى عام 2013م ،و�شكلت مبيعات �شركة وتد حوايل  44مليون ريال من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م (ما ميثل %22.3
من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف ذلك العام) .كما �أن توجه ال�شركة بالرتكيز على االكتتاب يف الت�أمني الطبي للأفراد �أ�سهم يف ذلك االرتفاع.
ارتفع عجز عمليات الت�أمني ب�شكل كبري من  3.1مليون ريال يف عام 2011م �إلى  11.4مليون ريال يف عام 2013م ويعود ذلك �إلى عدة عوامل كالتايل :ارتفاع �صايف املطالبات
املتكبدة من  34مليون ريال خالل عام 2011م �إلى  56مليون ريال يف عام 2012م ويعود ذلك �إلى قيام ال�شركة بت�أمني �سيارات الأجرة والإيجار مما �أدى �إلى هذا االرتفاع
باملطالبات (حيث �أن �سيارات الأجرة والإيجار ذات خماطر عالية وقامت ال�شركة يت�أمني هذا النوع ب�أ�سعار متدنية ال تتنا�سب مع املخاطر مما �أدى �إلى زيادة املطالبات ب�شكل
كبري) ،ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني مبقدار  7.4مليون ريال ،ارتفاع م�صاريف اكتتاب �أخرى مبقدار  4.5مليون ريال ،ارتفاع امل�صاريف العمومية والإدارية مبقدار
 2.5مليون ريال .هذا العجز القى تعوي�ض ًا ب�شكل جزئي من خالل االرتفاع االيجابي يف �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة بحوايل  59.5مليون ريال يف الفرتة من العام 2011م
�إلى عام 2013م.
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يف عام 2013م طر�أ بع�ض التح�سن يف النتائج مقارن ًة بعام 2012م مع ا�ستمرارية العجز ،حيث كانت اخل�سائر يف عام 2012م تقدر بحوايل  12.5مليون مقارن ًة بحوايل 11.4
مليون يف عام 2013م ،وكان ال�سبب الرئي�س للخ�سائر يف عام 2013م هو ر�صد مبلغ  12.8مليون كمخ�ص�ص فني ح�سب درا�سة االكتواري.
قامت ال�شركة يف عام 2013م بتح�سني نوعية االكتتاب من خالل التوقف التام عن ت�أمني �سيارات الأجرة والإيجار والتوقف عن ت�أمني امل�ستودعات ذات املخاطر املرتفعة والرتكيز
على الت�أمني الطبي الفردي مما كان له �أثر �إيجابي يف تخفيف العجز.
ارتفعت �أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة من  27مليون ريال يف عام 2011م �إلى  57.5مليون ريال يف عام 2012م و �إلى  71.7مليون ريال يف عام 2013م و يعود ذلك االرتفاع
ب�شكل رئي�س �إلى االرتفاع يف ن�شاط الت�أمني الطبي يليه االرتفاع يف ن�شاط ت�أمني ال�سيارات ،حيث �شكل الت�أمني الطبي حوايل  %45.5من �أق�ساط �إعادة الت�أمني ال�صادرة يف عام
2013م .كما �أن تغري ن�سب الإ�سناد يف جميع �أن�شطة الت�أمني �ساهم يف ذلك االرتفاع.
وانخف�ضت عمولة �إعادة الت�أمني من  9.8مليون ريال عام 2011م �إلى  6.8مليون ريال يف عام 2013م ب�سبب انخفا�ض عمولة �إعادة الت�أمني لفرع ت�أمني املمتلكات والت�أمني
الهند�سي تزامن ًا مع انخفا�ض �أق�ساط �إعادة الت�أمني لهذين الن�شاطني ،مقابل ارتفاع �أق�ساط �إعادة الت�أمني لفرع الت�أمني الطبي الذي اليوجد به عموالت �إعادة ت�أمني .حيث �أن
الت�أمني الطبي يقوم على مبد�أ م�شاركة الربح مع �شركة �إعادة الت�أمني.
ويالحظ �أي�ضا ارتفاع تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من  10.9مليون ريال عام 2011م �إلى  15مليون ريال يف عام 2012م و�إلى  18.3مليون ريال عام 2013م ويعود ذلك ب�شكل
رئي�س الرتفاع تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني الطبي ،حيث ارتفعت مبقدار  8.4مليون ريال للفرتة من عام 2011م �إلى عام 2013م.
ويالحظ �أي�ضا االرتفاع الكبري يف املطالبات املدفوعة من  62.8مليون ريال يف عام 2011م �إلى  79مليون ريال يف عام 2012م وذلك يعود �إلى االرتفاع الكبري يف املطالبات
املدفوعة يف ن�شاط ت�أمني ال�سيارات ( 18.6مليون ريال) و ن�شاط الت�أمني الطبي ( 17.1مليون ريال) .وارتفعت املطالبات املدفوعة �إلى  126مليون ريال يف عام 2013م وذلك
ب�سبب املطالبات املدفوعة يف ن�شاطي الت�أمني الطبي وت�أمني ال�سيارات ،حيث بلغت املطالبات املتكبدة حوايل  25.8مليون ريال و  10.6مليون ريال على التوايل .وهذا متزامن
مع االرتفاع العام يف حجم املحفظة الت�أمينية بالإ�ضافة �إلى ت�أثري املطالبة املدفوعة مل�ؤ�س�سة حممد �صديق �أبو عرب البالغة  7.2مليون ريال والتي كانت نتيج ًة ملطالبة حريق يف
م�ستودعات التربيد اخلا�صة مب�ؤ�س�سة حممد �صديق �أبو عرب يف جدة.
�أما بالن�سبة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م فقد �شهدت زيادة بالأق�ساط املكتتبة مقارنة بالفرتة املماثلة من العام ال�سابق ب�سبب تركيز ال�شركة على عمليات االكتتاب يف
الت�أمني الطبي.
وقد ازداد العجز خالل تلك الفرتة مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق من  1.8مليون ريال �إلى  3.7مليون ريال ب�سبب �إرتفاع امل�صاريف ب�شكل ملحوظ خالل الن�صف الأول
من عام 2014م نظر ًا لقيام ال�شركة بر�صد مبلغ �إ�ضايف ملخ�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها.
قائمة عمليات المساهمين

اجلدول رقم  6-4قائمة دخل امل�ساهمني
�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م
51

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

2013م
5.244

4.435

2.214

1.219

463

795

-

894-

ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

276

دخل عموالت

209

-

رد مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

2.110

-

-

م�صاريف عمومية و�إدارية

565-

1.470-

1.600-

966-

�صايف ( العجز ) املحول من عمليات الت�أمني

3.138

12.581-

11.416-

1.857-

3.775-

�صايف ( خ�سارة ) الفرتة قبل الزكاة وال�ضريبة

1.107-

14.000-

6.553-

2.075

1.660-

خم�ص�ص الزكاة

1.267

1.965

-

750

-

�صايف ( خ�سارة ) الفرتة بعد الزكاة وال�ضريبة

2.375-

15.965-

6.553-

1.325

1.660-

ربح  ( /خ�سارة ) ال�سهم

0.24-

1.6-

0.66-

0.13

0.17-
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طبق ًا لنظام الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية تتحمل قائمة دخل عمليات الت�أمني كامل العجز املتكبد من عمليات الت�أمني و %90من الفائ�ض املحقق يف عمليات الت�أمني .وعلى
�ضوء ذلك فقد حتملت قائمة دخل امل�ساهمني خ�سائر حملة الوثائق (عمليات الت�أمني) والتي ارتفعت من  3.1مليون ريال يف عام 2011م لتبلغ  12.5مليون ريال يف عام 2012
وانخف�ضت ب�شكل ب�سيط يف عام 2013م لتبلغ  11.4مليون ريال .وطر�أ حت�سن كبري خالل عام 2013م على �صايف اخل�سائر حيث انخف�ضت �إلى  6.5مليون ريال مقارنة بخ�سائر
 15.9مليون ريال خالل عام 2012م ويعود ذلك �إلى �إرتفاع ايرادات اال�ستثمارات خالل عام 2013م ب�شكل ملمو�س جدا.
كانت (ربحية /خ�سارة) ال�سهم خالل الأعوام 2011م و 2012م و 2013م  0.24-ريال و  1.60-ريال و  0.66-ريال على التوايل وذلك يعود ب�شكل كبري �إلى الإنخفا�ض يف
عمليات الت�أمني يف تلك الفرتة.
�إن االرتفاع يف ايرادات اال�ستثمارات خالل عام 2013م �إلى  5.24مليون ريال مقابل  51الف ريال خالل عام 2012م يعود �إلى قيام ال�شركة باال�ستثمار يف الطروحات الأولية
للأ�سهم واال�سهم املدرجة حديثا.
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كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة مل تقم بر�صد خم�ص�ص للزكاة خالل العام 2013م والن�صف الثاين من العام 2014م ب�سبب قيام ال�شركة بر�صد خم�ص�ص مرتفع خالل عام
2012م .حيث �أن ال�شركة قامت بر�صد مبلغ  1.965مليون ريال �سعودي كمخ�ص�ص للزكاة يف عام 2012م ،يف حني �أن ما مت دفعه فع ًال هو مبلغ � 698ألف ريال �سعودي عن نف�س
العام ،مما �أدى �إلى تبقي مبلغ  1.3مليون ريال �سعودي كزيادة يف املخ�ص�ص ،وحيث �أن ال�شركة مل حتقق �أرباح ًا خالل الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م وكذلك بالن�سبة
لل�ستة �أ�شهر الأولى من عام 2014م لذلك ف�إنها مل تقم بر�صد خم�ص�ص �إ�ضايف ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة ح�صلت على �شهادة زكاة مقيدة للعام 2013م و مل حت�صل على
�شهادة زكاة نهائية.
وانخف�ضت الأرباح خالل الن�صف الأول من عام 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق نظرا لإنخفا�ض �أرباح اال�ستثمارات و�إرتفاع العجز املحول من عمليات الت�أمني.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة �سبق و �أن قدمت اعرتا�ض ًا لدى م�صلحة الزكاة والدخل حول �إخ�ضاع الوديعة النظامية ل�ضريبة الزكاة .وقد تقدمت ال�شركة باعرتا�ض لدى جلنة
االعرتا�ض االبتدائية الزكوية ال�ضريبية بتاريخ 1435/09/02هـ (املوافق 2014/06/29م) ،حيث �أن مبلغ الزكاة املطلوب �أكرث من القيمة التي قامت ال�شركة باحت�سابها بحوايل
 174الف ريال �سعودي ،وال يوجد �أي م�ستجدات بخ�صو�ص هذا الأمر حتى تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار.
بيان دخل العمليات حسب فئات التأمين (القطاعات)

اجلدول رقم  6-5بيان دخل العمليات ح�سب فئات الت�أمني لعام 2011م
�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سيارات

املمتلكات

الطبي

الهند�سي

�أخرى

املجموع

عمليات الت�أمني
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

43.289

23.318

15.176

2.427

9.686

93.896

�صايف الأق�ساط املح�صلة

35.477

14.519

1.396

230

2.933

54.555

عموالت �إعادة الت�أمني

-

2.767

3.978

816

2.282

9.843

�إيرادات �أخرى

-

-

-

14

14

�صايف املطالبات املتكبدة

30.021

4.087

2.643

101

2.526-

34.326

م�صاريف �أخرى

5.913

3.762

2.498

434

1.520

14.127

-

ا�ستهالك
م�صاريف ت�شغيل رواتب �إدارية وم�صاريف عمومية و�إدراية
�أخرى

8.592

4.685

3.012

482

2.326

19.097

الدخل  ( /اخل�سارة ) من عمليات الت�أمني

9.051-

4.752

2.779-

29

3.911

3.138-

-

-

-

-

-

9.051-

4.752

2.779-

3.911

3.138-

عموالت على ا�ستثمارات
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

29
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اجلدول رقم  6-6بيان دخل العمليات ح�سب فئات الت�أمني لعام 2012م
�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سيارات

الطبي

املمتلكات

الهند�سي

�أخرى

املجموع

عمليات الت�أمني
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

59.661

76.357

14.903

2.160

9.379

162.460

�صايف الأق�ساط املح�صلة

48.754

25.081

1.459

321

3.164

78.779

344-

3.756

1.154

2.940

7.506

14

14

592

56.436

1.612

20.311

عموالت �إعادة الت�أمني

-

�إيرادات �أخرى

-

-

-

-

�صايف املطالبات املتكبدة

43.441

11.288

1.124

9-

م�صاريف �أخرى

7.379

8.393

2.496

431

ا�ستهالك
م�صاريف ت�شغيل رواتب �إدارية وم�صاريف عمومية و�إدراية
�أخرى

8.080

9.870

1985

297

1.902

22.134

الدخل  ( /اخل�سارة ) من عمليات الت�أمني

10.147-

4.814-

389-

756

2.013

12.581-

عموالت على ا�ستثمارات
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

10.147-

4.814-

389-

756

2.013

12.581-
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اجلدول رقم  6-7بيان دخل العمليات ح�سب فئات الت�أمني لعام 2013م
�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سيارات

الطبي

املمتلكات

الهند�سي

�أخرى

املجموع

عمليات الت�أمني
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

53.937

121.806

11.323

2.415

7.388

196.869

�صايف الأق�ساط املح�صلة

60.987

49.539

523

383

2.583

114.015

-

2.599

2.299

520

1.371

6.789

عموالت �إعادة الت�أمني

-

�إيرادات �أخرى

175

�صايف املطالبات املتكبدة

57.184

26.036

م�صاريف �أخرى

7.534

14.857

175

-

-

-

959

323

205

84.707

2.188

389

1.075

26.044

ا�ستهالك
م�صاريف ت�شغيل رواتب �إدارية وم�صاريف عمومية و�إدارية
�أخرى

5.386

13.165

2.015

266

812

21.644

الدخل  ( /اخل�سارة ) من عمليات الت�أمني

8.943-

1.919-

2.341-

75-

1.862

11.416-

عموالت على ا�ستثمارات
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

8.943-

1.919-

2.341-

75-

1.862

11.416-
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اجلدول رقم  6-8بيان دخل العمليات ح�سب فئات الت�أمني الن�صف الأول من عام 2013م
�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سيارات

الطبي

املمتلكات

الهند�سي

�أخرى

املجموع

عمليات الت�أمني
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

35.176

46.522

9.152

1.863

6.054

98.767

�صايف الأق�ساط املح�صلة

31.455

21.727

371

184

1.023

54.760

عموالت �إعادة الت�أمني

-

332

1.112

313

434

2191

�إيرادات �أخرى

-

-

-

-

-

-

�صايف املطالبات املتكبدة

23.033

9.460

2.030

71

430

35.024

م�صاريف �أخرى

3.933

6.488

1.019

194

416

12.050

ا�ستهالك
م�صاريف ت�شغيل رواتب �إدارية وم�صاريف عمومية و�إدارية
�أخرى

3.697

5.508

1.157

211

1.161

11.734

الدخل  ( /اخل�سارة ) من عمليات الت�أمني

792

271

2.391-

21

550-

1.857-

عموالت على ا�ستثمارات
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

271

792

2.391-

21

550-

1.857-
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اجلدول رقم  6-9بيان دخل العمليات ح�سب فئات الت�أمني الن�صف الأول من عام 2014م
�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سيارات

الطبي

املمتلكات

الهند�سي

�أخرى

املجموع

عمليات الت�أمني
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

42.283

61.601

8.956

1.705

6.235

120.780

�صايف الأق�ساط املح�صلة

24.036

44.353

176

175

819

69.559

534

1.170

235

524

2.463

عموالت �إعادة الت�أمني

72

-

ال�سيارات

�آالف الرياالت ال�سعودية
�إيرادات �أخرى

56

الطبي

املمتلكات

الهند�سي

�أخرى

-

-

-

-

املجموع
56

�صايف املطالبات املتكبدة

30.506

11.489

1.456

23

469

43.943

م�صاريف �أخرى

4.189

9.250

915

238

368

14.960

ا�ستهالك
م�صاريف ت�شغيل رواتب �إدارية وم�صاريف عمومية و�إدارية
�أخرى

5.770

8.592

1.145

295

1.149

16.951

الدخل  ( /اخل�سارة ) من عمليات الت�أمني

16.373-

15.022

1.636-

146-

642-

3.775-

عموالت على ا�ستثمارات
الفائ�ض من عمليات الت�أمني

15.022

16.373-

146-

1.636-

3.775-

642-
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إجمالي األقساط المكتتبة

اجلدول رقم � 6-10إجمايل الأق�ساط املكتتبة مقابل �صايف الأق�ساط املكتتبة للأعوام 2011م 2012م و2013م
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�آالف الرياالت ال�سعودية

�صايف الأق�ساط املكتتبة

2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

الت�أمني الطبي

23.317

76.356

121.806

17.475

40.167

66.436

الت�أمني على ال�سيارات

43.289

59.660

53.937

42.349

57.524

51.858

الت�أمني الهند�سي

2.427

2.161

2.416

282

274

425

الت�أمني على املمتلكات

15.177

14.903

11.323

1.583

1.164

339

الت�أمني البحري

4.962

5.056

3.749

770

864

760

احلوادث العامة و امل�سئولية

3.369

3.019

2.677

1.383

1.139

1.434

الت�أمني على احلياة

1.354

1.305

960

961

894

670

املجموع

93.895

162.460

196.868

64.803

102.026

121.922
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اجلدول رقم � 6-11إجمايل الأق�ساط املكتتبة مقابل �صايف الأق�ساط املكتتبة مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
�آالف الرياالت ال�سعودية

�صايف الأق�ساط املكتتبة

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

الت�أمني الطبي

46.522

61.602

25.193

35.560

الت�أمني على ال�سيارات

35.176

42.284

34.136

40.902

الت�أمني الهند�سي

1.864

1.706

343

207

الت�أمني على املمتلكات

9.152

8.956

345

112

الت�أمني البحري

3.580

2.654

896

481

احلوادث العامة و امل�سئولية

1.999

3.118

987

1.561

الت�أمني على احلياة

474

459

371

90

املجموع

98.767

120.780

62.271

78.914
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كما ذكر �سابق ًا فقد حققت ال�شركة ارتفاع يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالث ال�سنوات ال�سابقة حيث ارتفعت الأق�ساط املكتتبة يف عام 2011م من  93مليون ريال �سعودي
�إلى حوايل  197مليون ريال �سعودي يف عام 2013م متزامن ًا مع ارتفاع الأق�ساط املكتتبة يف الت�أمني الطبي (�أكرث من  98.5مليون ريال) وت�أمني ال�سيارات (�أكرث من  10.6مليون
ريال) ،يف حني انخف�ضت الأق�ساط املكتتبة يف �أن�شطة الت�أمني الأخرى خالل تلك الفرتة.
و جتدر الإ�شارة �إلى �أن عدم جتديد ثالثة عمالء لوثائقهم يف عام 2013م (�شركة رواحل امل�شاعر ،و�شركة بن �سمار للمقاوالت و �شركة بن زومه الدولية للتجارة والتطوير) �أ�سهم
ب�إنخفا�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة بن�سبة .%10
و يف عام 2013م �شكل �أكرب ع�شرة عمالء لل�شركة حوايل  %16.3من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،و �شكل �أكرب خم�سة و�سطاء ما ن�سبته  %23.8من �إجمايل االق�ساط املكتتبة ،و�شكل
�أكرب عمالء ال�شركة (�شركة �ساركو) حوايل  %4.5من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،وميثل �أكرب خم�سة عمالء حوايل  %12.8من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،وميثل �أكرب ع�شرة
عمالء حوايل  %16.3من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف ذلك العام.
الت�أمني الطبي :ارتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة للت�أمني الطبي من  23.3مليون ريال يف عام 2011م �إلى  76.4مليون ريال يف عام 2012م و �إلى  121.8مليون ريال يف عام
2013م نتيجة لتوقيع ال�شركة التفاقية مع �شركة وتد الوطنية للعمل كوكيل لل�شركة ،حيث �ساهمت الأق�ساط املكتتبة من هذا الوكيل بحوايل  %96من مقدار االرتفاع يف �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة للت�أمني الطبي .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن الإنخفا�ض يف معدل الأق�ساط املكتتبة للت�أمني الطبي لكل وثيقة مبقدار  11.8الف ريال خالل تلك الفرتة من عام
2011م �إلى عام 2013م يعود �إلى االنخفا�ض يف ا�سعار الوثائق ح�سب تو�صية اخلبري الإكتواري بناء على تقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ت�أمني ال�سيارات :ارتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لت�أمني ال�سيارات مبقدار  16.4مليون ريال بني عامي 2011م وعام 2012م ب�سبب االرتفاع يف عدد الوثائق املكتتبة (�أكرث من
 21.541وثيقة) نتيجة لتوقيع ال�شركة اتفاقية مع �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني .يف عام  2013انخف�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لت�أمني ال�سيارات مبقدار  5.7مليون ريال
نتيجة ارتفاع ا�سعار وثائق الت�أمني الإلزامي ،ومنتجات الت�أمني ال�شامل ح�سب الت�سعرية الواردة بتقرير اخلبري الإكتواري و �إلى توقف ال�شركة عن ت�أمني �سيارات الأجرة والإيجار.
ت�أمني املمتلكات :انخف�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لت�أمني املمتلكات من  15.2مليون ريال يف عام 2011م �إلى  11.3مليون ريال يف عام 2013م متزامنا مع االنخفا�ض يف عدد
الوثائق املكتتبة مبقدار  549وثيقة وذلك يعود �إلى انتهاج ال�شركة �سيا�سة متحفظة من خالل �إيقاف ت�أمني احلريق للم�ستودعات ذات املخاطر العالية .ويف عام 2013م قررت
ال�شركة عدم امل�شاركة يف تقدمي خدمات ت�أمينية ل�شركة �سايكو و �شركة العاملية ب�سبب خماطرها العالية و ارتفاع عدد املطالبات.
الت�أمني الهند�سي :انخف�ض �إجمايل الأق�ساط املكتتبة للت�أمني الهند�سي من  2.4مليون ريال يف عام 2011م �إلى  2.2مليون ريال يف عام 2012م وارتفع �إلى  2.4مليون ريال يف
عام 2013م وذلك يعود �إلى عوامل متعلقة مبزيج الوثائق ح�سب نوع العميل ومدة امل�شاريع املغطاة بالوثيقة .جتدر الإ�شارة �إلى �أن معدل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لكل وثيقة ارتفع
مبقدار  6.1الف ريال نتيجة فوز ال�شركة باكتتابات كبرية يف عام 2013م ومدد تغطيتها ترتاوح ما بني � 3إلى � 5سنوات ،وقد مت قيدها يف مبيعات عام 2013م.
كما انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني البحري من  4.9مليون ريال عام 2011م �إلى  3.7مليون ريال عام 2013م ب�سبب املناف�سة ال�شديدة يف ال�سوق ،كذلك انخف�ضت �أق�ساط ت�أمني
احلوادث العامة و امل�س�ؤولية من  3.3مليون عام 2011م �إلى  2.6مليون ريال عام 2013م ب�سبب اتباع ال�شركة �سيا�سة جتنب االكتتابات ذات املخاطر العالية مثل �سيارات الأجرة
والت�أجري و امل�ستودعات وم�صانع البال�ستيك (حيث �أن م�صانع البال�ستيك ذات خماطر عالية جد ًا ب�سبب �سهولة اال�شتعال ،وتكون عاد ًة الأق�ساط منخف�ضة ،كما �أن معيدي
الت�أمني اليف�ضلون هذا النوع من املخاطر) .كما �أن ال�شركة تقوم �أي�ضا با�ستهداف ال�شركات ال�صغرية ومتو�سطة احلجم والإبتعاد قدر امل�ستطاع عن ال�شركات ذات احلجم
الكبري .
ويالحظ خالل الن�صف الأول من عام 2014م �إرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني الطبي من  46مليون ريال �إلى  61.6مليون ريال ب�سبب تركيز ال�شركة علي بيع وثائق الت�أمني الفردي.
و�أي�ضا يالحظ �إرتفاع �أق�ساط ت�أمني ال�سيارات بالرغم من قيام ال�شركة برفع �أ�سعارها خالل عام 2014م ويعود ذلك �إلى �إرتفاع �أ�سعار وثائق ت�أمني ال�سيارات يف ال�سوق ال�سعودي
مما �أدى �إلى ح�صول ال�شركة على ح�صة �أف�ضل يف الن�صف الأول من عام 2014م.
وحافظت ال�شركة على نف�س معدالت النمو لباقي فروع الت�أمني خالل الن�صف الأول من العام 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق لرتكيز ال�شركة على بيع وثائق الت�أمني
الطبي الفردي.

اجلدول رقم � 6-12إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب القنوات
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املبيعات املبا�شرة

34.830

67.511

78.876

32.511

50.805

الو�سطاء/الوكالء

59.066

94.949

117.993

66.256

69.974

الإجمايل

93.896

162.460

196.869

98.767

120.779

كن�سبة من الإجمايل
املبيعات املبا�شرة

%37

%42

%40

%33

%42

الو�سطاء /الوكالء

%63

%58

%60

%67

%58

الإجمايل

%100

%100

%100

%100

%100
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ارتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من خالل املبيعات املبا�شرة من  34.8مليون ريال يف عام � 2011إلى  78.9مليون ريال يف عام 2013م ويعود ذلك �إلى االرتفاع يف عدد الوثائق
املكتتبة مبقدار  103.430وثيقة خالل تلك الفرتة ،و يعزى ذلك �إلى ارتفاع املبيعات من فريق املبيعات الداخلي لدى ال�شركة.
كما تعتمد ال�شركة ب�شكل كبري على الو�سطاء/الوكالء حيث �شكلت مبيعاتهم يف عام 2013م ن�سبة  %60من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة و�شكلت املبيعات املبا�شرة  %40من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة يف نف�س العام .كما �شكل �أكرب خم�سة و�سطاء ما ن�سبته  %23.8من �إجمايل االق�ساط املكتتبة يف عام 2013م.
و ارتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من خالل الو�سطاء مبقدار  15.4مليون ريال يف الفرتة من عام 2011م �إلى عام 2013م نتيجة الرتفاع الأق�ساط من �شركة توكل لو�ساطة
الت�أمني مبقدار  6.8مليون ريال متزامنة مع دخول �شركة الوطنية لو�ساطة الت�أمني يف عام 2013م والتي �ساهمت مبقدار  6.3مليون ريال يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لعام
2013م.
وارتفع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من خالل الوكالء ب�شكل كبري من  0.3مليون ريال يف عام 2011م �إلى  43.8مليون ريال يف عام 2013م ويعود ذلك �إلى ارتفاع عدد الوثائق
املكتتبة مبقدار  109.419وثيقة خالل تلك الفرتة نتيجة توقيع ال�شركة مع �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني يف عام  ،2012حيث �شكلت  %42.6من االرتفاع احلا�صل يف �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة للفرتة من عام 2011م �إلى عام 2013م.

اجلدول رقم � 6-13إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب املناطق
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املنطقة الغربية

31.105

42.073

45.225

21.024

22.332

املنطقة ال�شرقية

18.845

23.921

31.542

10.047

16.500

املنطقة الو�سطى

43.946

96.466

120.102

67.696

81.947

الإجمايل

93.896

162.460

196.869

98.767

120.779

كن�سبة من الإجمايل
املنطقة الغربية

%32

%26

%23

%21

%18

املنطقة ال�شرقية

%20

%15

%16

%10

%14

املنطقة الو�سطى

%48

%59

%61

%69

%68

الإجمايل

%100

%100

%100

%100

%100
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ترتكز مبيعات ال�شركة باملنطقة الو�سطى حيث بلغت املبيعات يف عام 2013م ن�سبة  %61من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
يالحظ ان ال�شركة تعتمد ب�شكل كبري على الو�سطاء /الوكالء مع حت�سن ن�سبة مبيعات املبا�شرة يف الن�صف الأول من عام 2014م لت�صبح  %42مقابل  %33مع �سنة املقارنة.
ومازالت مبيعات ال�شركة ترتكز باملنطقة الو�سطى حيث بلغت ن�سبة املبيعات  %68من �إجمايل املبيعات خالل الن�صف الأول من عام 2014م.

اجلدول رقم � 6-14إجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب طبيعة امل�ؤمن لهم
2011م

2012م

2013م

 30يونيو
2014م

 30يونيو
2013م

�أفراد

12.520

67.548

112.122

69.679

54.412

�شركات

81.375

94.912

84.747

51.101

44.355

الإجمايل

93.896

162.460

196.869

120.800

98.767

بالآف الرياالت

كن�سبة من الإجمايل
�أفراد

%13.3

%41.6

%57

%57.7

%55.1

�شركات

%86.7

%58.4

%43

%42.3

%44.9

الإجمايل

%100

%100

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

يالحظ تغري ا�سرتاتيجية البيع خالل الثالث ال�سنوات ال�سابقة حيث كان تركيز ال�شركة على البيع لل�شركات وقد بلغت يف العام 2011م  %86.7من �إجمايل املبيعات وانخف�ضت
�إلى  %43يف العام 2013م من �إجمايل املبيعات بالتزامن مع ارتفاع مبيعات الأفراد من  %13.3عام 2011م �إلى  %57يف عام 2013م.
وا�ستمرت ال�شركة باتباع نف�س اال�سرتاتيجية خالل الن�صف الأول من عام 2014م حيث مثلت مبيعات الأفراد مان�سبته  %55.1من �إجمايل املبيعات.
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إعادة التأمين

اجلدول رقم � 6-15إجمايل الأق�ساط امل�سندة ح�سب فئات الت�أمني (�شام ً
ال فائ�ض �أق�ساط اخل�سارة) للأعوام 2011م – 2012م و 2013م
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

5.843

36.190

55.371

%20

%60

%74

الت�أمني على ال�سيارات

940

2.137

2.080

%3

%3.5

%3

الت�أمني الهند�سي

2.144

1.887

1.990

%7

%3

%2.5

الت�أمني على املمتلكات

13.594

13.738

10.984

%47

%23

%15

الت�أمني البحري

4.192

4.191

2.988

%14

%7

%4

احلوادث العامة و امل�سئولية

1.987

1.881

1.244

%7

%3

%1

الت�أمني على احلياة

392

410

289

%2

%0.5

%0.5

املجموع

29.092

60.434

74.946

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم � 6-16إجمايل الأق�ساط امل�سندة ح�سب فئات الت�أمني (�شام ً
ال فائ�ض �أق�ساط اخل�سارة) (مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول
لعام 2014م)
 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

21.328

26.042

%58

%62

الت�أمني على ال�سيارات

1.598

1.567

4%

4%

الت�أمني الهند�سي

1.467

1.472

4%

4%

الت�أمني على املمتلكات

8.550

8.765

%23

%21

الت�أمني البحري

2.498

2.123

7%

5%

احلوادث العامة و امل�س�ؤولية

952

1.528

3%

4%

الت�أمني على احلياة

102

369

%0

1%

املجموع

36.496

41.866

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم  6-17ن�سبة الإ�سناد ح�سب فئات الت�أمني (با�ستثناء فائ�ض اخل�سارة) للأعوام 2011م – 2012م و 2013م
البيان
الت�أمني الطبي

2011م

%47

%45

-

-

الت�أمني الهند�سي

%85

%85

%78

الت�أمني على املمتلكات

%88

%90

%92

الت�أمني البحري

%80

%80

%70

احلوادث العامة و امل�سئولية

%56

%56

%42

الت�أمني على احلياة

%29

%31

%30

املجموع الكلي

%29

%35.45

%36.45

معدل االحتفاظ

%71

%64.55

%63.55

الت�أمني على ال�سيارات

امل�صدر :وفا للت�أمني
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%25

2012م

2013م

-

اجلدول رقم  6-18ن�سبة الإ�سناد ح�سب فئات الت�أمني (با�ستثناء فائ�ض اخل�سارة) (مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م)
 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

البيان

%45.85

%42.28

-

-

الت�أمني الهند�سي

%78.71

%86.28

الت�أمني على املمتلكات

%93.41

%97.87

الت�أمني البحري

%69.79

%80

احلوادث العامة و امل�سئولية

%47.61

%48.99

الت�أمني على احلياة

%21.61

%80.37

املجموع الكلي

%35.33

%33.37

معدل االحتفاظ

%64.67

%66.63

الت�أمني الطبي
الت�أمني على ال�سيارات

امل�صدر :وفا للت�أمني

ارتفعت �أق�ساط �إعادة الت�أمني مبقدار  45.8مليون ريال للفرتة من عام 2011م �إلى عام 2013م ويعود ذلك �إلى منو ن�شاط الت�أمني الطبي حيث �شكل ن�سبة  %45من �أق�ساط �إعادة
الت�أمني بالإ�ضافة �إلى منو ن�شاط ت�أمني ال�سيارات لنف�س الفرتة.
ارتفعت ن�سبة الإ�سناد لن�شاط الت�أمني الطبي املحكوم باتفاقيات احل�ص�ص الن�سبية �إرتفاع ًا ملحوظ يف ن�سبة الإ�سناد ح�سب االتفاقية املوقعة مع هانوفر اليف ري – باري�س .حيث
ارتفعت من  %25.1يف عام 2011م �إلى  %47.4يف عام 2012م وذلك ب�سبب �أن �أق�ساط الت�أمني الطبي يف عام 2011م كانت لت�أمني ال�شركات والتي ميكن لل�شركة ان حتتفظ
بها ب�شكل كبري ،على عك�س ت�أمني الأفراد يف عام 2012م والذي مت �إ�سناد جزء كبري منها .وانخف�ضت ن�سبة الإ�سناد �إلى  %45.5يف عام 2013م ب�سبب �أن ح�صة معيدي الت�أمني
انخف�ضت ح�سب االتفاقيات من  %65يف عام 2012م �إلى  %60يف عام 2013م.
ارتفعت �أق�ساط �إعادة الت�أمني لت�أمني ال�سيارات (فائ�ض اخل�سارة) من  0.9مليون ريال يف عام 2011م �إلى  2.1مليون ريال يف عام 2013م متزامنة مع النمو يف �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة لت�أمني ال�سيارات خالل تلك الفرتة� .إن االرتفاع يف ن�سبة الإ�سناد لت�أمني ال�سيارات بني عامي 2011م و 2012م كان ب�سبب ارتفاع احلد الأدنى للق�سط يف
االتفاقية بناء على االرتفاع يف حمفظة ت�أمني ال�سيارات .وتعترب ن�سب الإ�سناد يف ن�شاط الت�أمني على ال�سيارات (با�ستثناء فائ�ض اخل�سارة) معدومة حيث اليوجد اتفاقيات �إعادة
ت�أمني لن�شاط قطاع ال�سيارات وامنا قطاع الت�أمني على ال�سيارات مغطى باتفاقيات فائ�ض اخل�سارة.
انخف�ضت ن�سبة الإ�سناد للت�أمني الهند�سي �إلى  %82.4يف عام 2013م من  %88.4يف عام 2011م نتيجة لتغري �أنواع الوثائق (وثائق مل�شاريع بناء بفرتات خمتلفة) بالإ�ضافة
لتغري يف اتفاقية �إعادة الت�أمني.
و نالحظ ان باقي الفروع قد حافظت على نف�س ن�سب النمو يف �أق�ساط �إعادة الت�أمني ب�سبب ان ال�شركة قد اتبعت �سيا�سة متحفظة لباقي الفروع لتقليل االخطار.
لقد حافظت ال�شركة على معدل ثابت لن�سب الإ�سناد لغالبية فروع الت�أمني ماعدا الفرع البحري حيث �شهد انخفا�ض يف ن�سبة الإ�سناد من  %80يف عام 2011م �إلى  %70يف عام
2013م نتيجة لتغري يف االتفاقية.
حافظ ن�شاط الت�أمني الطبي على نف�س االرتفاع خالل الن�صف الأول من العام 2014م حيث �شكل ن�سبة  % 62من �إجمايل �أق�ساط �إعادة الت�أمني و�شكل ت�أمني املمتلكات ن�سبة %21
من �إجمايل �أق�ساط �إعادة الت�أمني مببلغ  8.7مليون يف الن�صف الأول من العام 2014م.

اجلدول رقم � 6-19إجمايل الأق�ساط امل�سندة ح�سب �أ�ساليب �إعادة الت�أمني
2011م

2012م

2013م

 30يونيو
2014م

 30يونيو
2013م

�إعادة الت�أمني الإختياري

3.117

3.940

7.405

8.216

817

�إعادة الت�أمني التنا�سبي

24.415

53.653

64.346

32.083

34.081

�إعادة الت�أمني غري التنا�سبي (فائ�ض اخل�سارة)

1.561

2.841

3.195

1.567

1.598

الإجمايل

29.092

60.434

74.946

41.866

36.496

بالآف الرياالت

الن�سب
�إعادة الت�أمني الإختياري

%10.7

%7.3

%9.9

%19.6

%2.4

�إعادة الت�أمني التنا�سبي

%83.9

%88.8

%85.9

%76.6

%93.4

�إعادة الت�أمني غري التنا�سبي (فائ�ض اخل�سارة)

%5.4

%3.9

%4.2

%3.8

%4.2

الإجمايل

%100

%100

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني
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اجلدول رقم � 6-20إجمايل الأق�ساط امل�سندة ح�سب التوزيع اجلغرايف
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2013م

بالآف الرياالت
داخل اململكة العربية ال�سعودية

4.139

3.435

2.424

9.122

1.874

خارج اململكة العربية ال�سعودية

24.953

56.999

72.522

32.744

34.622

الإجمايل

29.092

60.434

74.946

41.866

36.496

معدل الإ�سناد املحلي

%14.2

%5.7

%3.2

%21.8

%5.1

امل�صدر :مناذج تقارير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�صة بال�شركة

معيدو التأمين

اجلدول رقم  6-21قائمة اتفاقيات معيدو الت�أمني الطبي خالل عام 2013م
ا�سم معيد الت�أمني

ت�صنيف �إيه �إم ب�ست

هانوفر اليف ري  -باري�س

ن�سبة امل�شاركة
%100

+A

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم  6-22قائمة اتفاقيات معيدو الت�أمني غري الطبي خالل ال�سنة املالية 2013م
ت�صنيف �إيه �إم ب�ست

ا�سم معيد الت�أمني
�سوي�س ري

A+

هانوفر ري تكافل – البحرين

A+

ت�صنيف ا�س اند بي

ن�سبة امل�شاركة
الت�أمني الهند�سي

الت�أمني �ضد احلريق

الت�أمني البحري

جي �أي �سي ري – دبي

A-

%42.5

%42.5

%42.5

ماليزيا ري – دبي

A-

%7.5

%7.5

%7.5

نيو انديا – الهند

A-

%20

%20

%20

ميلي ري –تركيا

B++

%2

%2

%2

%15

%15

%15

افريكا ري

A-

%2.5

%2.5

%2.5

ايه �سي �أر

A-

%3.5

%3.5

%3.5

الفجر ري/االمارات ري

B++

%5

%5

%5

تكافل ري

B+

%2

%2

%2

�سعودي ري

BBB+

امل�صدر :وفا للت�أمني

املخاطر يف ال�شركة موزعة على عدد من معيدي الت�أمني بت�صنيف �إئتماين جيد و �أو�ضاع م�ستقرة وبحد �أدنى  B+وهو يفي مبتطلبات الأنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي.
عموالت إعادة التأمين

اجلدول رقم  6-23العموالت املكت�سبة للأعوام 2011م 2012م و 2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
العمولة امل�ستلمة

10.336

6.303

6.428

3.265

3.885

التغيري يف العمولة غري املكت�سبة

492-

1.203

361

1.074-

1.466-

العمولة املكت�سبة

9.844

7.506

6.789

2.191

2.419

امل�صدر :وفا للت�أمني
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اجلدول رقم  6-24العموالت امل�ستلمة ح�سب فئات الت�أمني للأعوام 2011م 2012م و 2013م
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

2.766

344-

2.498

%8

%5-

%7

الت�أمني على ال�سيارات

-

-

-

-

-

-

الت�أمني الهند�سي

805

973

438

%42

%46

%35

الت�أمني على املمتلكات

4.316

2.907

2.254

%16

%30

%13

الت�أمني البحري

1.649

1.875

818

%8

%15

%7

احلوادث العامة و امل�سئولية

800

892

420

%27

%14

%39

الت�أمني على احلياة

-

-

-

-

-

-

املجموع

10.336

6.303

6.428

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم  6-25العموالت امل�ستلمة ح�سب فئات الت�أمني مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2014م

الت�أمني الطبي

-

534

-

%14

الت�أمني على ال�سيارات

-

-

-

-

الت�أمني الهند�سي

340

343

%10

9%

الت�أمني على املمتلكات

1.872

2.093

%57

%54

الت�أمني البحري

781

531

%24

%14

احلوادث العامة و امل�سئولية

272

383

8%

%10

الت�أمني على احلياة

-

-

-

-

املجموع

3.265

3.885

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم  6-26العموالت امل�ستلمة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة للأعوام 2011م 2012م و 2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول
لعام 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

الت�أمني الطبي

%47

%0.95-

%5

-

2%

الت�أمني على ال�سيارات

-

-

-

-

-

الت�أمني الهند�سي

%38

%52

%22

%37.54

%51.57

الت�أمني على املمتلكات

%32

%21

%21

%31.75

%21.16

الت�أمني البحري

%39

%45

%27

%39.34

%44.73

احلوادث العامة و امل�سئولية

%40

%47

%34

%40.27

%47.44

الت�أمني على احلياة

-

-

-

-

-

امل�صدر :وفا للت�أمني

ت�شمل العموالت امل�ستلمة ك ًال من عموالت �إعادة الت�أمني وعمولة الأرباح ،حت�صل عموالت �إعادة الت�أمني على الأن�شطة امل�شمولة باتفاقيات الت�أمني الن�سبي (كالت�أمني الهند�سي
والت�أمني �ضد احلريق والت�أمني على امل�شحونات البحرية واحلوادث العامة) با�ستثناء ن�شاط الت�أمني الطبي (التنطبق عمولة �إعادة الت�أمني على الت�أمني الطبي ح�سب �شروط
االتفاقية) .العموالت امل�ستلمة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة تكون عموم ًا مت�سقة مع �أحكام االتفاقية اخلا�صة بكل ن�شاط من �أن�شطة الت�أمني يف كل �سنة.
انخف�ضت العموالت املكت�سبة من  9.8مليون ريال يف عام 2011م �إلى  6.7مليون ريال يف عام 2013م ب�سبب انخفا�ض �أق�ساط �إعادة الت�أمني جلميع فروع الت�أمني وب�سبب
انخفا�ض ن�سبة العمولة املتفق عليها مع معيد الت�أمني ،كما انخف�ضت العموالت امل�ستلمة جلميع فروع الت�أمني ب�سبب انخفا�ض ن�سبة العمولة املتفق عليها مع معيد الت�أمني.
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يتم احت�ساب عمولة الأرباح لن�شاط الت�أمني الطبي على مدى متحرك (كن�سبة من الأرباح) اعتماد ًا على ن�سبة اخل�سارة ال�سائدة يف الن�شاط الطبي لكل �سنة بناء على اتفاقية مع
�شركة هانوفر ري تكافل .لقد انخف�ضت عموالت �إعادة الت�أمني الطبي من  2.7مليون ريال يف عام 2011م �إلى  -0.3مليون ريال يف عام 2012م ،ويعود ذلك �إلى عملية عك�س
قيمة ح�صة ربح معيد الت�أمني خالل العام .ويف عام 2013م ارتفعت عموالت �إعادة الت�أمني الطبي �إلى  2.5مليون ريال نتيجة للنمو يف الأق�ساط امل�سندة مبقدار  19.2مليون
ريال.
انخف�ضت عموالت �إعادة الت�أمني للممتلكات مبقدار  2مليون ريال خالل الفرتة من عام 2011م �إلى 2013م تزامن ًا مع االنخفا�ض يف الأق�ساط امل�سندة لت�أمني املمتلكات من
 13.6مليون ريال يف عام 2011م �إلى  11مليون ريال يف عام 2013م ،وبالتزامن �أي�ض ًا مع االنخفا�ض يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة (مبقدار  549وثيقة) خالل نف�س الفرتة.
انخف�ضت عموالت �إعادة الت�أمني البحري من  1.6مليون ريال يف عام 2011م �إلى  0.8مليون ريال يف عام 2013م نتيجة لالنخفا�ض يف الأق�ساط امل�سندة للت�أمني البحري من
 4.2مليون ريال يف عام 2011م �إلى  3مليون ريال يف عام 2013م.
وبالن�سبة لعموالت �إعادة الت�أمني الهند�سي فقد انخف�ضت من � 805ألف ريال عام 2011م �إلى � 438ألف ريال يف عام 2013م تزامن ًا مع االنخفا�ض يف الأق�ساط امل�سندة للت�أمني
الهند�سي من  2.1مليون ريال عام 2011م �إلى  1.99مليون ريال يف عام 2013م.
و يالحظ انخفا�ض ن�سبة العموالت امل�ستلمة ب�شكل وا�ضح للت�أمني الهند�سي من  %38عام 2011م �إلى  %22عام 2013م ب�سبب انخفا�ض الأق�ساط امل�سندة يف تلك الفرتة و انخفا�ض
ن�سبة العمولة املتفق عليها مع معيد الت�أمني.
ويالحظ اي�ضا انخفا�ض ن�سبة العمولة لبقية الفروع الت�أمني البحري بن�سبة  %39واملمتلكات بن�سبة  %32واحلوادث العامة بن�سبة  %40يف عام 2011م �إلى مان�سبته  %27و  %21و
 %34على التوايل يف عام 2013م ويعود ال�سبب �إلى انخفا�ض الن�سب املتفق عليها مع معيد الت�أمني.
يعود االرتفاع يف العموالت امل�ستلمة خالل الن�صف الأول من عام 2014م مقارنة بالن�صف الأول من عام 2013م �إلى احت�ساب عمولة الأرباح لن�شاط الت�أمني الطبي بقيمة 534
�ألف ريال .كما مل يطر�أ ارتفاع على العموالت املكت�سبة لباقي فروع الت�أمني ب�سبب ثبات معدل منو �أق�ساط �إعادة الت�أمني خالل الن�صف الأول من عام 2014م.
المطالبات

اجلدول رقم � 6-27صايف املطالبات املتكبدة ح�سب فئات الت�أمني للأعوام 2011م 2012م و2013م
اخل�سارة ال�صافية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م

2013م

الت�أمني الطبي

4.087

11.288

26.037

%23

الت�أمني على ال�سيارات

30.021

43.442

57.183

%71

%76

الت�أمني الهند�سي

100

-9

253

%36

-%3

%60

الت�أمني على املمتلكات

2.642

1.124

886

%167

%97

%261

الت�أمني البحري

323

208

37

%42

%24

%5

احلوادث العامة و امل�سئولية

5.638-

228

92

%4-

%20

%6

الت�أمني على احلياة

2.790

155

219

%290-

%17

%33

املجموع

34.325

56.436

84.707

%53

%55

%69

كن�سبة من الإجمايل
الت�أمني الطبي

%11.9

%20

%30.7

الت�أمني على ال�سيارات

%87.5

%77

%67.5

الت�أمني الهند�سي

%0.3

%0

%0.3

الت�أمني على املمتلكات

%7.7

%2

%1

الت�أمني البحري

%0.9

%0.4

%0

احلوادث العامة و امل�سئولية

-%0.2

%0.4

%0.1

الت�أمني على احلياة

-%8.1

%0.3

%0.3

املجموع

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني
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2011م

2012م

2013م

%28

%39
%110

اجلدول رقم � 6-28صايف املطالبات املتكبدة ح�سب فئات الت�أمني مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

الت�أمني الطبي

9.460

11.490

%38

%32

الت�أمني على ال�سيارات

23.033

30.507

%67

%75

الت�أمني الهند�سي

71

23

%21

%11

الت�أمني على املمتلكات

2.030

1.456

%589

%1.301

الت�أمني البحري

47

114

%9

%24

احلوادث العامة و امل�سئولية

189

334

%19

%21

الت�أمني على احلياة

194

19

%44

%22

املجموع

35.024

43.943

%56

%56

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم � 6-29إجمايل املطالبات ح�سب فئات الت�أمني للأعوام 2011م 2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

%47

%62

الت�أمني الطبي

9.797

26.945

52.791

%25

%27

الت�أمني على ال�سيارات

24.969

43.525

54.108

%46

%37

الت�أمني الهند�سي

137

1.042

834

%3

%1

%1

الت�أمني على املمتلكات

25.921

6.132

16.971

%16

%9

%6

الت�أمني البحري

1.574

1.162

905

%5

%3

%2

احلوادث العامة وامل�سئولية

213

217

145

%4

%2

%1

الت�أمني على احلياة

240

366

325

%1

%1

%0

املجموع

62.851

79.389

126.079

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم � 6-30إجمايل املطالبات ح�سب فئات الت�أمني مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

23.803

26.277

%39

%45

الت�أمني على ال�سيارات

23.969

29.033

%40

%50

الت�أمني الهند�سي

690

48

%1

%0

الت�أمني على املمتلكات

11.108

1.991

%18

%3

الت�أمني البحري

572

153

%1

%0

احلوادث العامة و امل�سئولية

84

739

%0

%1

الت�أمني على احلياة

325

198

%1

%0

املجموع

60.551

58.439

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني
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اجلدول رقم � 6-31إجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب املناطق اجلغرافية للأعوام 2011م 2012م و 2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

%35

%28

املنطقة الغربية

20.815

28.030

34.911

%33

%18

املنطقة ال�شرقية

7.105

11.788

22.135

%11

%15

املنطقة الو�سطى

34.931

39.571

69.034

%56

%50

%54

املجموع الكلي

62.851

79.389

126.080

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم � 6-32إجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب املناطق اجلغرافية مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املنطقة الغربية

22.219

10.088

%37

%17

املنطقة ال�شرقية

9.322

14.553

%15

%25

املنطقة الو�سطى

29.009

33.798

%48

%58

املجموع الكلي

60.550

58.439

%100

%100

امل�صدر وفا للت�أمني

اجلدول رقم � 6-33إجمايل املطالبات ح�سب قنوات التوزيع للأعوام 2011م 2012م و2013م
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املبيعات املبا�شرة

10.189

24.846

29.917

%16

%31

%24

الو�سطاء/الوكالء

52.662

54.543

96.163

%84

%69

%76

املجموع الكلي

62.851

79.389

126.080

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم � 6-34إجمايل املطالبات ح�سب قنوات التوزيع مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
املبيعات املبا�شرة

18.524

9.836

%30.5

%16.7

الو�سطاء/الوكالء

42.026

48.603

%69.5

%83.3

املجموع الكلي

60.550

58.439

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

�إرتفعت الن�سبة الكلية ل�صايف اخل�سارة يف عام 2013م �إلى  %69مقارنة بـ  %53يف عام 2011م ويعود ذلك �إلى ازدياد كبري بن�شاط ت�أمني ال�سيارات الإلزامي خالل الربع الرابع
من عام 2012م والربع الأول من عام 2013م مما �أدى �إلى زيادة املطالبات املدفوعة ب�شكل ملحوظ ،و�أي�ضا قيام ال�شركة خالل الأعوام 2011م و 2012م بقبول اكتتابات الت�أمني
غري الرابحة مثل �سيارات الأجرة والإيجار و ت�أمني املمتلكات (احلريق) ذات اخلطورة العالية.
انخف�ض �صايف املطالبات جلميع فروع الت�أمني ما عدا الت�أمني الطبي وال�سيارات واحلوادث العامة وامل�سئولية والهند�سي ب�سبب عدم قبول الت�أمينات ذات املخاطر العالية واتباع
�سيا�سة ت�أمينية متحفظة حيث يالحظ انخفا�ض �صايف املطالبات لفرع ت�أمني املمتلكات من  2.6مليون ريال يف عام 2011م �إلى� 886ألف ريال عام 2013م وانخفا�ض �صايف
املطالبات لفرع الت�أمني البحري من � 323ألف ريال عام 2011م �إلى � 37ألف ريال عام 2013م وانخفا�ض املطالبات لفرع ت�أمني احلياة من  2.7مليون ريال �إلى � 219ألف ريال.
ارتفعت ن�سبة �صايف اخل�سارة لفرع الت�أمني الطبي خالل عام 2013م ب�سبب قيام ال�شركة بر�صد خم�ص�ص للمطالبات غري املبلغ عنها حيث ارتفعت من  %23عام 2011م �إلى
 %110عام 2013م.
ارتفعت ن�سبة �صايف اخل�سارة لفرع الت�أمني ال�سيارات خالل العام 2013م ب�سبب قيام ال�شركة بر�صد خم�ص�ص للمطالبات غري املبلغ عنها حيث ارتفعت من  %71عام 2011م
�إلى  %39عام 2013م.
مع العلم ان ال�شركة قامت خالل عام 2013م بر�صد مبلغ  12.8مليون كمخ�ص�ص للمطالبات غري املبلغ عنها ( )IBNRمما �أدى �إلى زيادة اخل�سائر خ�صو�ص ًا يف ت�أمني
ال�سيارات والت�أمني الطبي.

82

وا�ستمر االرتفاع ب�صايف املطالبات خالل الن�صف الأول من العام 2014م مقارنة بالعام ال�سابق يف فروع ت�أمني الطبي وال�سيارات ب�سبب تركيز املبيعات على هذين الفرعني،
حيث ارتفعت �صايف املطالبات لفرع ت�أمني ال�سيارات من  23مليون خالل الن�صف الأول من عام 2013م �إلى  30مليون خالل الن�صف الأول من عام 2014م ب�سبب قيام ال�شركة
بر�صد خم�ص�صات ا�ضافية مببلغ  3مليون ريال وا�ستمرار وثائق الت�أمني الإلزامي.
ويعزى الإرتفاع يف �إجمايل املطالبات املدفوعة من  62.8مليون ريال يف عام 2011م �إلى  126مليون ريال يف عام 2013م �إلى الإزدياد الكبري لن�شاط الت�أمني الطبي والت�أمني على
ال�سيارات ،ويعزى الإرتفاع يف املطالبات املدفوعة لن�شاط الت�أمني الطبي ب�صورة �أ�سا�سية �إلى النمو يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني الطبي بن�سبة  %426خالل الثالث �أعوام ال�سابقة.
وانخف�ض �إجمايل املطالبات جلميع فروع الت�أمني ما عدا فروع الت�أمني الطبي وال�سيارات والهند�سي حيث ارتفعت من  9.7مليون و  24.9مليون و � 137ألف ريال خالل لعام
2011م �إلى  52.7مليون و  54مليون و � 137ألف ريال خالل عام 2013م.
ويعزى الإرتفاع الكبري يف �إجمايل املطالبات لن�شاط ت�أمني ال�سيارات �إلى بيع وثائق الت�أمني الإلزامي ب�أ�سعار منخف�ضة و�أي�ضا بيع وثائق ت�أمني ل�سيارات الأجرة و الإيجار ذات
املخاطر العالية مما �أدى �إلى اخل�سائر الكبرية وزيادة حجم املطالبات املدفوعة.
ويعزى االرتفاع الكبري يف �إجمايل املطالبات يف فرع الت�أمني الطبي �إلى االرتفاع الكبري يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل االعوام 2012م و 2013م.
تعترب املنطقة الو�سطى باململكة العربية ال�سعودية الأكرب ن�صيب ًا لإجمايل املطالبات املدفوعة يف خالل عام 2011م و 2012م و 2013م الأمر الذي يعك�س متركز ن�شاط ال�شركة
يف هذه املنطقة حيث مثلت �إجمايل املطالبات املدفوعة يف املنطقة الو�سطى  %56و %50و  %54يف الأعوام 2011م و 2012م و 2013م على التوايل من �إجمايل املطالبات الكلي.
انخف�ض �إجمايل املطالبات خالل الن�صف الأول من عام 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2013م من  60.5مليون ريال �إلى  58.4مليون ريال ب�سبب �إنخفا�ض املطالبات
املدفوعة لن�شاط ت�أمني املمتلكات حيث كان هناك مطالبة كبرية مت دفعها خالل الن�صف الأول من العام 2013م و�أي�ضا ب�سبب توقف ال�شركة عن ت�أمني امل�ستودعات ذات املخاطر
العالية.
و�إرتفعت املطالبات ب�شكل ملحوظ خالل الن�صف الأول من عام 2014م والتي م�صدرها الو�سطاء والوكالء ب�سبب زيادة الن�شاط بالت�أمني الطبي وال�سيارات من خالل الو�سطاء
والوكالء ،والزالت املنطقة الو�سطى تعترب الأكرب ن�صيب ًا لإجمايل املطالبات خالل الن�صف الأول من عام 2014م.
العموالت المتكبدة

اجلدول رقم  6-35العمولة املتكبدة للأعوام 2011م 2012م و 2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
عمولة مدفوعة

12.762

17.394

20.067

10.640

12.817

التغيري يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

1.768-

2.324-

1.680-

1.923-

2.616-

عمولة متكبدة

10.994

15.070

18.387

8.717

10.201

امل�ؤ�شرات الرئي�سة

%12

%9

%9

%11

%10.5

العمولة املدفوعة كن�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة
امل�صدر :وفا للت�أمني

العموالت المدفوعة

اجلدول رقم  6-36العمولة املدفوعة للأعوام 2011م 2012م و 2013م
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

2.095

6.073

10.470

%16

%35

%52

الت�أمني على ال�سيارات

6.445

7.406

6.374

%51

%43

%32

الت�أمني الهند�سي

403

357

383

%3

%2

%2

الت�أمني على املمتلكات

2.290

2.147

1.823

%18

%12

%9

الت�أمني البحري

859

819

556

%7

%5

%3

احلوادث العامة و امل�سئولية

551

485

395

%4

%3

%2

الت�أمني على احلياة

119

107

66

%1

%1

%0

املجموع

12.762

17.394

20.067

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني
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اجلدول رقم  6-37العمولة املدفوعة مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

3.910

5.669

%37

%44

الت�أمني على ال�سيارات

3.930

4.771

%37

%37

الت�أمني الهند�سي

308

226

%3

%2

الت�أمني على املمتلكات

1.633

1.273

%15

%10

الت�أمني البحري

532

398

%5

%3

احلوادث العامة و امل�سئولية

300

463

%3

%4

الت�أمني على احلياة

27

17

%0

%0

املجموع

10.641

12.817

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

يتم االتفاق على ن�سبة العموالت املدفوعة لوكالء وو�سطاء الت�أمني وفريق مبيعات ال�شركة على �أ�سا�س كل حالة على حدة ومع ذلك ف�إن وفا للت�أمني قد بد�أت يف تطبيق لوائح
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اجلديدة املتعلقة بالعمولة املدفوعة والتي ت�شرتط �أن التتعدى معدالت العمولة  %15من الأق�ساط ما عدا الت�أمني الإلزامي على ال�سيارات والت�أمني
الطبي الإلزامي (التتعدى العمولة لهذين الن�شاطني  )%8وال�ضمان ال�صحي ال�شامل بحيث التتعدى العمولة  %10متا�شي ًا مع متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي املن�شورة
يف عام 2011م.
�إرتفعت العموالت ب�شكل كبري يف ن�شاط الت�أمني الطبي من  2مليون ريال عام 2011م �إلى  10مليون ريال يف عام 2013م وذلك ب�س�سب الإرتفاع الكبري بحجم الأق�ساط املكتتبة،
يعزى الإرتفاع الكبري بالعمولة املتكبدة والعمولة املدفوعة �إلى الإرتفاع الوا�ضح يف ن�شاط الت�أمني الطبي ومانتج عنه من عموالت للو�سطاء والوكيل.
حافظت ال�شركة على معدل عمولة مدفوعة ثابتة لباقي فروع الت�أمني ب�سبب معدل النمو الثابت جلميع الفروع والتزام ال�شركة مبعدل العمولة املدفوعة ح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي.
يالحظ �إرتفاع العموالت املدفوعة خالل الن�صف الأول من عام 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق ب�سبب الإرتفاع يف حجم الأق�ساط املكتتبة خالل الن�صف الأول من
عام 2014م ،ومازال ن�شاط الت�أمني الطبي ميثل احل�صة االكرب من �إجمايل العموالت املدفوعة خالل الن�صف الأول من عام 2014م.
ويالحظ ارتفاع العمولة املدفوعة لفرع ت�أمني ال�سيارات ب�سبب ارتفاع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل الن�صف الأول من عام 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق.
المصاريف العمومية واإلدارية

اجلدول رقم  6-38امل�صاريف العمومية والإدارية للأعوام 2011م 2012م و 2013م
2011م

%

2012م

%

2013م

%

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الرواتب واالجور

12.304

%64

17.475

%79

18.346

%85

الت�سويق واالعالن

80

%0.5

292

%1

454

%2

الإيجار

1.242

%6.5

1.298

%6

1.183

%5.5

الإهالك

1.782

%9.3

1.025

%5

925

%4

�أتعاب مهنية ور�سوم ترخي�ص

717

%4

1.117

%5

1.054

%5

�أتعاب ال�شريعة

165

%0.9

65

%0.3

-

-

م�صاريف �سفر وتنقالت

122

%0.65

319

%1.45

303

%1.4

�صيانة �سيارات

90

%0.5

69

%0.3

40

%0.2

م�ستلزمات مكتبية ومواد طباعة

301

%1.6

712

%3.20

577

%2.7

م�صروف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

475

%2.5

1.500-

%6.8-

2.500-

%11.5-

م�صاريف تقنيات املعلومات

978

%5.1

1.117

%5

1.262

%5.7

-

100

%0.5

-

-

غرامات
م�صاريف �أخرى

841

%4.4

45

% 0.05

-

-

املجموع

19.097

%100

22.134

%100

21.644

امل�صدر :وفا للت�أمني

84

-

%100

اجلدول رقم  6-39امل�صاريف العمومية والإدارية مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

%

 30يونيو 2013م

%

 30يونيو 2014م

الرواتب واالجور

9.601

%81.82

9.154

%54

الت�سويق واالعالن

175

%1.49

82

%0.48

الإيجار

569

%4.85

1.263

%7.4

الإهالك

494

%4.21

408

%2.4

�أتعاب مهنية ور�سوم ترخي�ص

499

%4.25

1.240

%7.43

�أتعاب ال�شريعة

-

-

-

-

م�صاريف �سفر وتنقالت

175

%1.49

138

%0.81

�صيانة �سيارات

-

-

-

-

م�ستلزمات مكتبية ومواد طباعة

209

%1.78

449

%2.64

م�صروف الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

-

-

3.305

%19.49

م�صاريف تقنيات املعلومات

709

%6.04

479

%2.8

غرامات

-

-

-

-

م�صاريف �أخرى

697-

%5.94-

433

%2.55

املجموع

11.734

%100

16.951

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

ارتفعت امل�صاريف العمومية والإدارية لعمليات امل�ساهمني وعمليات الت�أمني من  19.1مليون ريال يف عام 2011م �إلى  22مليون ريال يف عام 2013م ويعود ذلك ب�شكل رئي�س �إلى
انخفا�ض خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من  475الف ريال يف عام 2011م �إلى  -2.5مليون ريال يف عام 2013م� ،إلتزام ًا من ال�شركة باتباع متطلبات م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي فيما يتعلق باحت�ساب املخ�ص�صات .كما �أن االرتفاع بحوايل  6مليون ريال يف م�صاريف الرواتب والأجور كان ب�سبب توظيف  24موظف.
ويالحظ �أن ن�سبة امل�صاريف الإدارية والعمومية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة انخف�ضت من  %20عام 2011م �إلى  %11عام 2013م ويعود ذلك �إلى الإرتفاع الكبري يف الأق�ساط
املكتتبة مقارنة بامل�صاريف خالل الثالث ال�سنوات ال�سابقة.
مثلت رواتب املوظفني وامل�صاريف ذات ال�صلة العن�صر الأكرب يف امل�صاريف العمومية والإدارية لل�شركة يف عام 2011م و 2012م و2013م حيث مثلت ما ن�سبته  %64و%79
و %85على التوايل من �إجمايل امل�صاريف العمومية ،ويعترب هذا امل�ستوى من الرواتب �ضمن املعدل الطبيعي حيث �أن امل�صروف الرئي�س جلميع �شركات الت�أمني هو الرواتب.
وزادت ن�سبة �إجمايل الرواتب والأجور لكل موظف من  146الف ريال يف عام 2011م �إلى � 170ألف ريال يف عام 2013م حيث قامت ال�شركة خالل ال�سنتني املا�ضيتني بتعيني
عدد من مدراء الإدارات يف الوظائف ال�شاغرة مما �أدى �إلى ارتفاع م�صروف الرواتب ب�شكل ملحوظ من  12.3مليون ريال عام 2011م �إلى  18.3مليون ريال عام 2013م،
كما متت الإ�شارة �إلى �أن ذلك الإرتفاع يعد �إحدى املخاطر التي قد ت�ؤثر على نتائج ال�شركة الت�شغيلية (ف�ض ًال راجع ق�سم “عوامل املخاطرة” – “املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة
وعملياتها” – “خماطر ارتفاع الرواتب”.
ارتفعت م�صاريف تقنية املعلومات من  1مليون ريال يف عام 2011م �إلى  1.3مليون ريال يف عام 2013م ويعود ذلك �إلى �شراء وت�شغيل النظام املحا�سبي اجلديدة لل�شركة
(ا�سكدينيا) يف عام 2012م.
�شكلت الأتعاب املهنية مان�سبته  %4و %5و %5من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية يف عام 2011م و2012م و2013م على التوايل وهي ت�شمل �أتعاب املراجعني القانونيني
وفريق املراجعة الداخلية وامل�ست�شارين املاليني وامل�ست�شارين القانونيني والأخ�صائيني الإكتواريني والذين مت تعيينهم من جهات خارجية.
انخف�ض م�صروف االيجار من  1.2مليون عام 2011م �إلى  1.1مليون عام 2013م ،بالرغم من �أن ال�شركة قد قامت با�ستئجار مبنى جديد خالل العام 2013م ،ويعود ذلك �إلى
عدم ت�سجيل امل�صروف ب�شكل �صحيح خالل عام 2013م ومت عمل التعديل املنا�سب خالل الن�صف الأول من عام 2014م.
ويالحظ ارتفاع م�صروف امل�ستلزمات املكتبية ومواد الطباعة من � 301ألف ريال �إلى � 577ألف ريال ب�سبب النمو يف حجم ال�شركة وزيادة عدد املوظفني.
ويالحظ �أي�ضا انخفا�ض كبري مب�صروف الديون امل�شكوك بتح�صيلها خالل العام 2013م مببلغ  2.5مليون ريال ب�سبب �أن ال�شركة قد اتبعت �سيا�سة حت�صيل جديدة �أدت �إلى
تخفي�ض الذمم املدينة وحت�صيل ذمم قدمية.
يالحظ خالل الن�صف الأول من عام 2014م وجود �إرتفاع يف امل�صاريف العمومية والإدارية ب�شكل ملمو�س مقارنة بالن�صف الأول من عام 2013م ويعود ذلك �إلى ر�صد ال�شركة
خم�ص�ص �إ�ضايف للديون امل�شكوك بتح�صيلها بقيمة  3.3مليون ريال و�أي�ضا �إلى �إرتفاع م�صروف الإيجار ب�سبب قيام ال�شركة با�ستئجار مبنى جديد خالل العام وب�سبب
الت�صحيح الذي مت على م�صروف الإيجار خالل العام 2014م.
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وت�ؤكد ال�شركة �أن �أعمالها وو�ضعها املايل ال يت�أثر ب�أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية ،كما �أنه با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم «عوامل املخاطرة» ف�إن عمليات ال�شركة مل تت�أثر ب�أي
�سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى (ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر) حتى تاريخ هذه الن�شرة.
قائمة المركز المالي

اجلدول رقم  6-40املركز املايل للأعوام 2011م 2012م و2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
بالآف الرياالت

 31دي�سمرب
2011م
(مراجعة)

 31دي�سمرب
2012م
(مراجعة)

 31دي�سمرب
2013م
(مراجعة)

 30يونيو
2014م
( غري مراجعة)

موجودات عمليات الت�أمني
نقدوما يف حكمه

2.624

15.651

10.400

427

ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

34.742

50.022

45.452

49.678

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

14.844

24.653

20.705

24.722

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

13.041

29.019

36.520

46.932

تكاليف �إكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

5.384

7.708

9.403

12.020

م�صاريف مدفوعة مقدما

790

1.406

3.865

948

ا�ستثمارات

2.423

2.423

2.423

2.423

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

3.891

1.047

6.669

6.690

ممتلكات ومعدات� ،صايف

586

473

398

482

موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

572

2.209

1.657

1.265

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

13.561

23.377

35.304

46.339

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

92.458

157.987

172.794

191.927

موجودات امل�ساهمني
نقدوما يف حكمه

47.617

30.898

10.099

26.033

ا�ستثمارات

8.561

15.258

45.570

38.334

9

930

428

وديعة نظامية

10.748

15.800

10.800

10.800

�إجمايل موجودات امل�ساهمني

66.626

61.965

67.399

75.595

�إجمايل املوجودات

159.084

219.952

240.193

267.522

-

مدفوعات مقدما وموجودات �أخرى

مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

5.372

16.023

9.492

7.737

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

40.986

80.211

95.452

115.376

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

2.756

1.553

1.192

2.658

مطالبات حتت الت�سوية

32.124

44.979

49.767

58.301

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

1.342

1.342

1.517

1.517

م�صروفات م�ستحقة

1.392

2.920

2.608

929

-

-

-

ذمم دائنة م�ستحقة للو�سطاء

2.940

مطلوبات �أخرى

7.783

9.825

11.419

1.027

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

703

1.136

1.346

1.442
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بالآف الرياالت
جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب
2011م
(مراجعة)

 31دي�سمرب
2012م
(مراجعة)

 31دي�سمرب
2013م
(مراجعة)

 30يونيو
2014م
( غري مراجعة)

92.458

157.987

172.794

191.927

فائ�ض عمليات الت�أمني
فائ�ض مرتاكم

-

-

-

-

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

-

-

157.227

172.794

191.927

92.458

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني
مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
زكاة م�ستحقة

1.100

1.300

601

251

م�صروفات م�ستحقة

194

1.194

1.314

1.105

مطلوبات �أخرى

648

700

700

700

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

13.561

23.377

35.304

46.339

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

15.502

26.571

37.919

48.396

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة

100.000

100.000

100.000

100.000

()49.160

()65.126

()71.679

()73.339

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

284

520

1.159

538

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

51.124

35.394

29.480

27.199

�إجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

66.626

61.965

67.399

75.595

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

159.084

219.952

240.193

267.522

امل�صدر :القوائم املالية

اجلدول رقم  6-41قائمة املركز املايل – ن�سب وم�ؤ�شرات الأداء
 31دي�سمرب
2011م

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2013م

 30يونيو
2014م

ن�سبة ال�سيولة

1.46

1.17

1.13

1.10

ن�سبة النقدية

0.57

0.35

0.32

0.28

القيمة الدفرتية لل�سهم (ريال �سعودي)

5.1

3.5

2.9

2.7

ن�سبة �أق�ساط الـت�أمني املدينة�/إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%37

%31

%23

%41

ن�سبة �أق�ساط الـت�أمني املدينة�/إجمايل املوجودات

%22

%23

%19

%19

معدل دوران الأ�صول (مرة)

0.41

0.46

0.51

0.29

البيان

امل�صدر :حتليالت الإدارة

ارتفع �إجمايل املوجودات من  159.1مليون ريال كما يف  31دي�سمرب2011م �إلى  240.2مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2013م تزامن ًا مع االرتفاع يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع
مبقدار  37مليون ريال ،و ارتفاع ح�صة معيدي الت�أمني يف خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة بالإ�ضافة �إلى ارتفاع امل�ستحقات من عمليات امل�ساهمني مبقدار  21.7مليون ريال.
و�شكلت موجودات عمليات الت�أمني (حملة الوثائق) ن�سبة  %57.8من �إجمايل املوجودات كما يف  31دي�سمرب 2011م مقابل ن�سبة  %71.6يف عام 2012م و ن�سبة  %71.6يف عام
2013م ،يف حني بلغت النقدية و�شبه النقدية ن�سبة  %1.25يف عام 2011م ون�سبة  %7يف عام 2012م ون�سبة  %4يف عام 2013م من �إجمايل املوجودات ،والأق�ساط املدينة  %21يف
عام 2011م و  %23يف عام 2012م و  %18.75يف عام 2013م من �إجمايل املوجودات .و�شكلت موجودات عمليات الت�أمني (حملة الوثائق) ن�سبة  %71.8من �إجمايل املوجودات
يف  30يونيو 2014م وبلغت النقدية و�شبة النقدية كما يف  30يونيو 2014م ن�سبة  %9.9من �إجمايل املوجودات و�شكلت الأق�ساط املدينة مان�سبته  %18.6كما يف  30يونيو 2014م
من �إجمايل املوجودات.
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ارتفع �إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني من  159.1مليون ريال كما يف  31دي�سمرب2011م �إلى  240.2مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2013م ويعزى ذلك ب�شكل كبري
�إلى ارتفاع خم�ص�ص الأق�ساط الغري مكت�سبة مبقدار  54.5مليون ريال ،و ذلك االرتفاع يعود �إلى عمليات الت�أمني ( 21.7+مليون ريال) و خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية
( 17.6+مليون ريال) ،وهذا االرتفاع القى انخفا�ض ًا ب�شكل جزئي من اخل�سائر املرتاكمة مبقدار  22.5مليون ريال.
وارتفع �إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني �إلى  267.5مليون كما يف  30يونيو 2014م ب�سبب االرتفاع يف خم�ص�ص الأق�ساط املكت�سبة حيث ارتفع �إلى  115مليون ريال كما يف
 30يونيو 2014م و �أي�ضا ارتفاع خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية �إلى  58.3مليون ريال كما يف  30يونيو 2014م.
و�شكلت مطلوبات عمليات الت�أمني  %58من �إجمايل املطلوبات كما يف  31دي�سمرب 2011م و ن�سبة  %71.8يف عام 2012م و ن�سبة  %71.9يف عام 2013م ،حيث بلغت �إجمايل
الأق�ساط غري املكت�سبة يف عام 2011م ما ن�سبته  %36.4( %25.7يف عام 2012م و  %39.7يف عام 2013م) من �إجمايل املوجودات و�شكلت �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية ما
ن�سبته  %20يف عام 2011م ( %20.4يف عام  2012و  %20.7يف عام 2013م) من �إجمايل املطلوبات.
انخف�ضت النقدية و�شبة النقدية يف عام 2012م لت�صبح  46.4مليون ريال مقابل  50.2مليون ريال يف عام 2011م وانخف�ضت يف عام 2013م لت�صبح  20.4مليون ريال ب�سبب
قيام ال�شركة باال�ستثمار لدى �شركة اخلري كابيتال مببلغ  30مليون ريال يف عام 2013م وكذلك قيام ال�شركة بت�سوية جميع التزاماتها ،وارتفعت النقدية يف الن�صف الأول من
عام 2014م لت�صبح  26.4مليون ريال ب�سبب حت�سن عملية التح�صيل.
�إرتفعت الأق�ساط املدينة خالل عام 2012م لت�صبح  50مليون ريال مقابل  34.7مليون ريال يف عام 2011م ب�سبب الزيادة يف حجم الأق�ساط وكذلك ب�سبب اجتذاب ال�شركة
لعميل جديد (�شركة �سراكو) ملنتج الت�أمني الطبي بقيمة ( 8مليون ريال يف عام 2012م) ،باملقابل انخف�ضت الأق�ساط املدينة يف عام 2013م لت�صبح  45.4مليون ريال بالرغم
من ارتفاع حجم الأق�ساط املكتتبة و لكن ال�شركة اتبعت �سيا�سة حت�صيلية جديدة �أدت �إلى حت�سني عملية التح�صيل وا�ستمرت نف�س ال�سيا�سة يف الن�صف الأول من عام 2014م
حيث ارتفعت الأق�ساط املدينة ب�شكل ب�سيط لت�صبح  49.6مليون ريال بالرغم من ارتفاع الأق�ساط املكتتبة خالل الفرتة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن زيادة تركيز ال�شركة على قطاع
الأفراد �ساعد يف تخفي�ض معدل �أيام حت�صيل الأق�ساط املدينة من  172يوم �إلى  101يوم بني عامي 2011م و 2013م.
ارتفعت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية من  14.8مليون ريال يف عام 2011م �إلى  24.6مليون ريال يف عام 2012م و�إلى  20.7مليون ريال يف عام 2013م
ب�سبب االرتفاع يف املطالبات حتت الت�سوية خالل ال�سنوات 2011م 2012-م و 2013م .وا�ستمر االرتفاع يف الن�صف الأول من العام 2014م �إلى  24.7مليون ريال.
ارتفعت ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من  13مليون ريال يف العام 2011م �إلى  29مليون ريال يف العام 2012م �إلى  26.5مليون ريال يف العام 2013م
ب�سبب االرتفاع يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنوات 2011م 2012-م و 2013م .وا�ستمر االرتفاع يف الن�صف الأول من العام 2014م �إلى  46.9مليون ريال
ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة من  5.3مليون ريال يف عام 2011م �إلى  7.7مليون ريال يف عام 2012م و�إلى  9.4مليون ريال يف عام 2013م ب�سبب االرتفاع يف
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنوات 2011م 2012-م و 2013م .وا�ستمر االرتفاع يف الن�صف الأول من العام 2014م �إلى  12مليون ريال.
و�أي�ض ًا ارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدما من � 790ألف ريال يف عام 2011م �إلى  1.4مليون ريال يف عام 2012م �إلى  3.9مليون ريال يف العام 2013م ب�سبب قيام ال�شركة
با�ستئجار مبنى جديد بقيمة  1.4مليون ريال خالل عام 2013م وت�سجيله كم�صروف مدفوع مقدم ًا .وانخف�ض يف الن�صف الأول من عام 2014م �إلى � 948ألف ريال.
ويالحظ ارتفاع دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى من  3.8مليون ريال يف عام 2011م �إلى  1مليون ريال يف عام 2012م �إلى  6.7مليون ريال يف عام 2013م ب�سبب ر�صد مبلغ
 3مليون ريال ك�أرباح معاهدات ت�أمني �صحي مع هانوفر ري باري�س .ومل يتغري املبلغ يف الن�صف الأول من العام 2014م.
وكذلك ارتفعت املوجودات الغري ملمو�سة� ،صايف من � 572ألف ريال يف العام 2011م �إلى  2.2مليون ريال يف عام 2012م �إلى  1.7مليون ريال يف عام 2013م ب�سبب قيام ال�شركة
ب�شراء نظام حما�سبي وت�أميني جديد (ا�سكادينا) .وانخف�ض املبلغ يف الن�صف الأول من عام 2014م �إلى  1.2مليون ريال ب�سبب االطفاءات.
وكذلك ارتفعت ذمم معيدي الت�أمني من  5.3مليون ريال يف عام 2011م �إلى  16مليون ريال يف عام 2012م و�إلى  9.4مليون ريال يف عام 2013م ب�سبب ارتفاع �أق�ساط اعادة
الت�أمني وخا�صة فرع الت�أمني الطبي خالل ال�سنوات 2011م 2012-م و 2013م .وانخف�ض الر�صيد يف الن�صف الأول من عام 2014م �إلى  7.7مليون ريال ب�سبب قيام ال�شركة
بدفع مبلغ  10مليون ريال �إلى هانوفر ري باري�س.
وارتفعت االحتياطيات الفنية ب�شكل كبري خالل عام 2013م لت�صبح  147.9مليون ريال ب�سبب االرتفاع الكبري يف خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة يف عام 2013م وارتفاع
خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية يف عام 2013م .وا�ستمر هذا االرتفاع خالل الن�صف الأول من عام 2014م حيث �أ�صبح جمموع االحتياطيات الفنية  177.8مليون ريال.
وكذلك ارتفعت امل�صروفات امل�ستحقة من 1.3مليون ريال يف عام 2011م �إلى  2.9مليون ريال يف العام 2012م �إلى  2.6مليون ريال يف العام 2013م ب�سبب ارتفاع �أق�ساط
الت�أمني الطبي خالل ال�سنوات 2011م 2012-م و 2013م .حيث �أن ال�شركة تقوم بر�صد ن�سبة  %1من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لفرع الت�أمني الطبي كل نهاية �سنة مالية ليتم
دفعه �إلى جمل�س ال�ضمان ال�صحي .وانخف�ض املبلغ ب�شكل كبري خالل الن�صف الأول من عام 2014م ب�سبب قيام ال�شركة بدفع مبلغ  1.2مليون ريال �إلى جمل�س ال�ضمان ال�صحي
عن عام 2013م.
مل تقم ال�شركة بر�صد خم�ص�ص زكاة م�ستحقة خالل عام 2013م ب�سبب قيام ال�شركة بر�صد خم�ص�ص عايل خالل عام 2012م لذلك يالحظ انخفا�ض خم�ص�ص الزكاة �إلى
� 601ألف ريال يف عام 2013م مقابل  1.1مليون يف عام 2011م و 1.3مليون ريال يف عام 2012م .وا�ستمر هذا االنخفا�ض خالل الن�صف الأول من عام  2014ب�سبب قيام
ال�شركة بدفع مبلغ الزكاة بقيمة � 370ألف ريال عن عام 2013م.
�أما امل�صروفات امل�ستحقة يف قائمة امل�ساهمني فتمثل �أتعاب جمل�س الإدارة التي تبلغ معدل  1.1مليون ريال �سنوي ،ومل تقم ال�شركة بر�صد هذا املخ�ص�ص خالل عام 2011م
بنا ًء على رغبة جمل�س الإدارة .وخالل الن�صف الأول من عام 2014م قامت ال�شركة بدفع �أتعاب جمل�س الإدارة عن عام 2013م.
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و �سجلت ال�شركة خ�سائر مرتاكمة قدرها  73.3مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب  2014م والتي متثل ما ن�سبته  %73.3من ر�أ�س مال ال�شركة .هذا وجتدر الإ�شارة �إلى
قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم ( )2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ املوافق 2013/11/18م الذي يق�ضي باعتماد الإجراءات والتعليمات اخلا�صة بال�شركات املدرجة
�أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة �أكرث من  %50و�أقل من  %75من ر�أ�س مالها ،حيث يتوجب عليها الإعالن عن قوائمها املالية ب�شكل �شهري .ويف حال جتاوزت
خ�سائر ال�شركة � %75أو �أكرث فقد يتعر�ض �سهم ال�شركة للتعليق عن التداول من قبل الهيئة ،كما يو�ضح ذلك اجلدول الآتي:

اجلدول  6-42ملخ�ص الإجراءات والتعليمات ال�صادرة عن ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) ب�ش�أن ال�شركات التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من
ر�أ�س مالها
 %75ف�أكرث و�أقل من %100

 %50ف�أكرث و�أقل من %75

 %100ف�أكرث

الإجراءات
�إعالن ال�شركة للخ�سائر

تقوم ال�شركة بالإعالن عند بلوغ خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من ر�أ�س مالها على �أن يت�ضمن الإعالن مقدار اخل�سائر املرتاكمة ون�سبتها من ر�أ�س املال،
والأ�سباب الرئي�سة التي �أدت �إلى بلوغ هذه اخل�سائر

تعليق التداول

تعليق �أ�سهم ال�شركة من التداول ملدة �ساعتني
من افتتاح ال�سوق

و�ضع العالمة

�إ�ضافة عالمة يف موقع تداول

تعليق �أ�سهم ال�شركة جلل�سة تداول واحدة بعد
�صدور �إعالن ال�شركة على موقع تداول

تعليق �أ�سهم ال�شركة من التداول

الت�سوية املقا�صة

نظام تداول الآيل

بعد رفع التعليق تتم املقا�صة خالل يومي عمل
( )2+Tوي�ستمر ذلك ملدة �سنتني ماليتني
كاملتني ال تقل كل واحدة منهما عن اثني ع�شر
�شهر ًا (تليان ال�سنة املالية التي بلغت فيها
اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %75ف�أكرث من
ر�أ�س مالها).

يجوز التعامل يف �أ�سهم ال�شركة خالل فرتة
تعليق تداول �أ�سهمها من خالل مركز الإيداع
وفق ًا للآلية املعمول بها لدى ال�سوق (،)2+T
وي�ستمر ذلك ملدة �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل
كل واحدة منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا (تليان
ال�سنة املالية التي بلغت فيها اخل�سائر املرتاكمة
لل�شركة  %75ف�أكرث من ر�أ�س مالها)

خطة تعديل الأو�ضاع

ال ينطبق

الإعداد والإف�صاح عن خطة لتعديل �أو�ضاع
ال�شركة خالل فرتة ال تتجاوز  90يوم تقوميي ًا
من �صدور الإعالن

الإعداد والإف�صاح عن خطة لتعديل �أو�ضاع
ال�شركة خالل فرتة ال تتجاوز  90يوم تقوميي ًا
من �صدور الإعالن

�إعالن ال�شركة عن تفا�صيل تنفيذ اخلطة

ال ينطبق

ربع �سنوي

ربع �سنوي

�إعالن القوائم املالية

الإعالن عن القوائم املالية ب�شكل �شهري مبا ال يتجاوز ع�شرة �أيام من كل �شهر

�إعالن عند خف�ض اخل�سائر

تقوم ال�شركة بالإعالن عند خف�ض خ�سائرها
املرتاكمة عن  %50وحتذف العالمة من موقع
تداول

تقوم ال�شركة بالإعالن ولكن البد من انقق�ضاء
�سنتني ماليتني كاملتني لرفع التعليق و�إعادة
املقا�صة �إلى (( )0+Tبعد حتقيق ال�شروط).

تقوم ال�شركة بالإعالن ولكن البد من انقق�ضاء
�سنتني ماليتني كاملتني لرفع التعليق و�إعادة
املقا�صة �إلى (( )0+Tبعد حتقيق ال�شروط).

�إلغاء الإدراج

ال ينطبق

يلغى �إدراج ال�شركة بعد  30يوم ًا من حتقق �أي
من احلاالت الآتية:

يلغى �إدراج ال�شركة بعد  30يوم ًا من حتقق �أي
من احلاالت الآتية:

 .1عدم التزام ال�شركة ب�إعداد خطة تعديل
�أو�ضاعها و�إعالنها مل�ساهميها خالل فرتة ال
تتجاوز  90يوم من �صدور �إعالن ال�شركة عن
خ�سائرها.

 .1عدم التزام ال�شركة ب�إعداد خطة تعديل
�أو�ضاعها و�إعالنها مل�ساهميها خالل فرتة ال
تتجاوز  90يوم من �صدور �إعالن ال�شركة عن
خ�سائرها.

 .2انق�ضاء �سنتني ماليتني دون تعديل
�أو�ضاعها بخف�ض خ�سائرها عن  %75من ر�أ�س
مالها �أو عدم حتقيق �أرباح ت�شغيلية عن ال�سنة
املالية الأخرية.

 .2انق�ضاء �سنتني ماليتني دون تعديل
�أو�ضاعها بخف�ض خ�سائرها عن  %75من ر�أ�س
مالها �أو عدم حتقيق �أرباح ت�شغيلية عن ال�سنة
املالية الأخرية (املدة املذكورة ت�شمل املدة
املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية ( )2من
الفقرة (ي) من املادة الرابعة للإجراءات
والتعليمات).

التداول بعد �إلغاء الإدراج

ال ينطبق

يجوز التعامل يف �أ�سهم ال�شركة من خالل مركز
الإيداع (خارج املن�صة) وفق ًا للآلية املعلمول
بها لدى ال�سوق.

يجوز التعامل يف �أ�سهم ال�شركة من خالل مركز
الإيداع (خارج املن�صة) وفق ًا للآلية املعلمول
بها لدى ال�سوق.

امل�صدر :ال�سوق املالية ال�سعودية تداول

وحيث �أن ال�شركة قد بلغت خ�سائرها املرتاكمة �أكرث من  %50و�أقل من  %75من ر�أ�س مالها ،لذا يتوجب عليها الإعالن عن قوائمها ب�شكل �شهري اعتبار ُا من 2014/07/01م .كما
يظهر عالمة ذات لون �أ�صفر للداللة على ذلك بجانب ا�سم ال�شركة يف موقع تداول .وتنوي ال�شركة تغطية خ�سائرها املرتاكمة بعد عملية الطرح مو�ضوع هذه الن�شرة.
كما ت�ؤكد ال�شركة �أن لي�س لديها �أي �أدوات دين (�سواء كانت �صادرة �أو حتت الت�سوية �أو م�صرح بها �أو �أن�شئت ومل يتم ا�صدارها) �أو �أي قرو�ض �أخرى لأجل �أو �أي قرو�ض �أو ديون
�أو رهونات كما يف  31دي�سمرب للأعوام 2011م و 2012م و2013م ،كذلك ف�إن ال�شركة تقر ب�أنه لي�س عليها �أي التزامات طارئة �أو �ضمانات كما يف  31دي�سمرب للأعوام 2011م و
2012م و 2013م ،بخالف تلك املعلنة يف القوائم املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب للأعوام 2011م و 2012م و2013م ،كما اليوجد �أي التزامات طارئة �أو �ضمانات
حتى تاريخ  30يونيو 2014م.
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االستثمارات

ارتفعت اال�ستثمارات املتاحة للبيع مبقدار  37مليون ريال من  31دي�سمرب 2011م �إلى  31دي�سمرب 2013م .و كانت ح�صة عمليات امل�ساهمني من �إجمايل اال�ستثمارات حوايل
 45.6مليون ريال (ما يعادل  %95من املجموع) مقارنة بح�صة عمليات الت�أمني  2.4مليون ريال (ما يعادل  )%5كما يف  31دي�سمرب 2013م.
تتكون ا�ستثمارات عمليات الت�أمني من اال�ستثمار يف �شركة جنم للت�أمني بحوايل  1.9مليون ريال و �صكوك البنك ال�سعودي الهولندي بحوايل  0.5مليون ريال ،وحافظا على نف�س
القيمة طوال الفرتة من عام 2011م �إلى عام 2013م.
تتكون ا�ستثمارات عمليات امل�ساهمني من ا�ستثمارات يف �صناديق متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية مثل �صكوك �أوريك�س ،و�صندوق الريا�ض كابيتال ،و�صندوق اخلري كابيتال.
وتبلغ قيمة تلك اال�ستثمارات حوايل  43.7مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2013م وت�شكل حوايل  %95.5من جمموع ا�ستثمارات عمليات امل�ساهمني .كما �أن اال�ستثمارات يف
ال�شركات املطروحة مثل جمموعة الطيار يف عام 2012م و�شركة بوان يف عام 2013م بلغت حوايل  1.9مليون ريال ،و�شكلت  %4.1من �إجمايل ا�ستثمارات عمليات امل�ساهمني
كما يف دي�سمرب 2013م.
وقد ا�ستثمرت ال�شركة مبلغ  30مليون ريال يف �صندوق اخلري كابيتال يف عام 2013م وي�شكل حوايل  %65.8من �إجمايل اال�ستثمارات متاحة للبيع لعمليات امل�ساهمني.
كما قامت ال�شركة خالل الن�صف الأول من عام 2014م باخلروج من �صندوق الريا�ض كابيتال مببلغ  8.9مليون ريال بهدف رفع املالءة املالية لل�شركة وقامت ال�شركة �أي�ض ًا خالل
الن�صف الأول من عام 2014م ب�شراء �أ�سهم يف �شركة ا�سواق املزرعة مببلغ � 650ألف ريال تقريب ًا.
وت�ؤكد ال�شركة �أنه با�ستثناء ما ذكر يف الفقرة ال�سابقة �أعاله فال يوجد ممتلكات مبا يف ذلك الأوراق املالية التعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو
ي�صعب الت�أكد من قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم املوقف املايل.
المخصصات الفنية

اجلدول رقم  6-43املخ�ص�صات الفنية للأعوام 2011م 2012م و 2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
دخل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

40.985

80.210

95.451

91.115

115.376

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

1.341

1.341

1.516

1.341

1.516

مطالبات حتت الت�سوية

32.123

44.978

49.767

42.434

58.301

امل�صدر :وفا للت�أمني

يتم تقييم كفاية املخ�ص�صات الفنية على �أ�سا�س �سنوي ،ويتم اقرتاح التعديالت من قبل اخلبري االكتواري لل�شركة مبا يتوافق مع متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ارتفع خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة من  40.9مليون ريال خالل عام 2011م �إلى  95مليون ريال خالل عام 2013م ب�سبب االرتفاع يف حجم الأق�ساط املكتتبة.
وارتفعت املطالبات حتت الت�سوية من  32مليون ريال خالل عام 2011م �إلى  49.7مليون ريال خالل عام 2013م ب�سبب ارتفاع خم�ص�ص املطالبات غري املبلغ عنها يف عام
2013م ح�سب تقرير اخلبري االكتواري.
وخالل الن�صف الأول من عام 2014م ارتفع خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة ب�شكل كبري ب�سبب االرتفاع يف حجم الأق�ساط املكتتبة خالل الن�صف الأول مقارنة بالعام ال�سابق.
وخالل الن�صف الأول من العام 2014م ارتفعت مطالبات حتت الت�سوية �إلى  58.3مليون ريال من  42.4مليون ريال ب�سبب ارتفاع عدد املطالبات خالل الن�صف الأول من عام
2014م وخ�صو�صا لفرع ال�سيارات.

النقديه وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية لعمليات المساهمين

اجلدول رقم  6-44النقدية و�شبه النقدية لعمليات امل�ساهمني للأعوام 2011م 2012م و 2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

نقد بال�صندوق

378

ح�سابات جارية

46.938

2012م

2013م

-

-

897

10.098

الودائع الجل

-

30.000

-

املجموع الكلي

47.316

30.897

10.098

امل�صدر :وفا للت�أمني
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2011م

2012م

2013م

%0

%0

%0

%100

%3

%100

%0

%97

%0

%100

%100

%100

اجلدول رقم  6-45النقدية و�شبه النقدية لعمليات امل�ساهمني مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
نقد ًا بال�صندوق

-

-

-

-

ح�سابات جاريه

8.953

26.033

%100

%100

الودائع الجل

-

-

-

-

املجموع الكلي

8.953

26.033

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

النقدية والشبه النقدية لعمليات التأمين

اجلدول رقم  6-46النقدية و�شبه النقدية لعمليات الت�أمني للأعوام 2011م 2012م و2013م
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
نقد بال�صندوق

3

5

7

%0

%0

%0

ح�سابات جارية

10.395

15.645

2.617

%100

%100

%100

املجموع الكلي

10.399

15.650

2.624

%100

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم  6-47النقدية و�شبه النقدية لعمليات الت�أمني مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

نقد بال�صندوق

2

5

%0

%0

ح�سابات جارية

12.848

421

%100

%100

املجموع الكلي

12.850

426

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

الوديعه النظامية

اجلدول رقم  6-48الوديعة النظامية للأعوام 2011م 2012م و2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
وديعه نظامية

10.747

10.800

10.800

10.800

10.800

املجموع

10.747

10.800

10.800

10.800

10.800

امل�صدر :وفا للت�أمني

�سجل �إجمايل النقدية لل�شركة ككل �إنخفا�ض ًا كبري ًا حيث قامت ال�شركة با�ستثمار مبلغ  30مليون ريال لدى �شركة اخلري كابيتال مما �أدى �إلى �إنخفا�ض النقد ،كذلك قامت
ال�شركة بتحويل بع�ض املبالغ من ح�ساب امل�ساهمني �إلى ح�ساب عمليات الت�أمني خالل عامي 2012م و 2013م.
�إرتفعت النقدية خالل عام 2012م من عمليات الت�أمني ب�شكل كبري ب�سبب حت�سن عملية التح�صيل وازدياد �أق�ساط الت�أمني املكتتبة وانخف�ضت ب�شكل طفيف خالل عام 2013م
نظرا لقيام ال�شركة بت�سديد مطالباتها ب�شكل فوري مما �أدى �إلى �إنخفا�ض حجم النقدية .
مت حتديد االحتياطيات النظامية مبدئي ًا بن�سبة  %10من احلد الأدنى لر�أ�س املال ،وقد �صرحت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�شركة وفا للت�أمني باال�ستثمار يف ال�صكوك لدى
�شركة الريا�ض املالية وقد بلغت القيمة ال�سوقية العادلة لل�صكوك يف عام 2011م  10.7مليون ريال ويف عام 2012م بلغت  10.8مليون ريال ويف عام 2013م بلغت  10.8مليون
ريال.
كما هو يف (اجلدول رقم  6-45النقدية و�شبه النقدية لعمليات امل�ساهمني مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م) �أعاله يالحظ �إرتفاع النقدية
لعمليات امل�ساهمني ب�شكل كبري خالل الن�صف الأول من عام 2014م حيث ارتفاع من  8.953مليون ريال يف الن�صف الأول من عام 2013م �إلى  26.033مليون ريال يف الن�صف
الأول من عام 2014م ،وذلك لقيام ال�شركة بتحويل بع�ض اال�ستثمارات �إلى النقدية للمحافظة على هام�ش املالءة وب�سبب �أرباح اال�ستثمارات خالل الن�صف الأول من عام
2013م.
كذلك يالحظ الإنخفا�ض احلاد بالنقدية لعمليات الت�أمني خالل الن�صف الأول من عام 2014م مقارنة بنف�س الفرتة من العام ال�سابق ب�سبب قيام ال�شركة بدفع مبلغ  10مليون
ريال ملعيدي الت�أمني و�أي�ضا متويل �شراء ا�ستثمارات جديدة بقيمة  5ماليني ريال تقريب ًا.
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األقساط وأرصدة التأمين المدينة

اجلدول رقم  6-49الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة للأعوام 2011م 2012م و 2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل �أق�ساط ت�أمني مدينة

44.304

58.084

51.014

50.983

58.447

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

9.562-

8.062-

5.562-

8.062-

8.770-

�صايف الأق�ساط املدينة

34.741

50.022

45.452

42.920

49.677

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سة
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

93.895

162.460

196.868

98.767

120.779

الأق�ساط املدينة�/إجمايل الأق�ساط املكتتبة

%36.5

%30.8

%22.9

%43

%41

امل�صدر :وفا للت�أمني

ارتفع ر�صيد �صايف الأق�ساط املدينة من  34.7مليون ريال ( %37منها متثل �أق�ساط مكتتبة) يف عام 2011م �إلى  45.4مليون ريال ( %23.1منها متثل �أق�ساط مكتتبة) يف عام
2013م ،ويعزى هذا االرتفاع �إلى زيادة عقود الت�أمني لن�شاطي الت�أمني الطبي وت�أمني ال�سيارات.
ويف عام 2013م �شكلت الأق�ساط املدينة من �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني حوايل  %14.5من �إجمايل الأق�ساط املدينة وتقدر بحوايل  6.6مليون ريال.
وارتفعت الأق�ساط املدينة خالل الن�صف الأول من عام 2014م لت�صبح  49.6مليون ريال مقابل  42.9مليون ريال يف الن�صف الأول من عام 2013م ويعزى هذا �إلى االرتفاع
يف الأق�ساط املكتتبة خالل الن�صف االول من عام 2014م.
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �شركة وتد ت�شكل ما ن�سبته  %14.5من �إجمايل الذمم املدينة كما يف دي�سمرب 2013م.
حساب مخصص الديون الهالكة كما في  31ديسمبر 2013م

اجلدول رقم  6-50ح�ساب خم�ص�ص الديون الهالكة كما يف  31دي�سمرب 2013م
لي�ست مت�أخرة
وغري منخف�ضة

 180-91يوم

 365-181يوم

 365يوم
وما فوق

املجموع

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني مدينة

30.547

3.611

10.788

6.067

51.014

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها %

%0

%15

%25

%75

541

2.697

4.550

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

7.789

امل�صدر :وفا للت�أمني

�أعلنت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ  01يناير 2011م ب�أن تاريخ اال�ستحقاق للأق�ساط امل�ستحقة هو تاريخ ا�صدار الوثيقة ،عالوة على ذلك ف�إن خم�ص�ص الأق�ساط
املدينة امل�شكوك يف حت�صيلها ينبغي �أن يح�سب على الأر�صدة التي تبلغ فرتة ا�ستحقاقها �أكرث من  90يوم بنا ًء على الن�سبة املن�صو�ص عليها يف الوثيقة (الالئحة التنفيذية).
تقوم ال�شركة بت�صنيف الأر�صدة كـ «مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة» على �أ�سا�س كل حالة على حده ،و مت ت�سجيل ت�سويات الإنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني.
بعد نهاية عام 2013م مت حت�صيل مبلغ  2.5مليون ريال �سعودي والتي تخ�ص �أر�صدة مت�أخرة لأكرث من  365يوم ًا والتي مت تكوين خم�ص�ص لها بالكامل يف القوائم املالية للربع
الرابع ل�سنة 2013م ولكن مت عك�س املخ�ص�ص بنا ًء على معلومات التح�صيل حتى تاريخ �إعداد القوائم املالية ال�سنوية لعام 2013م.
ت�شتمل الذمم املدينة عدد ًا كبري ًا من العمالء وتظهر الذمم املدينة على �أ�سا�س الإجمايل بدون �أي مزايا �أو عائدات للعمالء .يت�ضمن امل�ستحق من حملة وثائق الت�أمني مبلغ 7.86
مليون ريال �سعودي خالل عام 2013م م�ستحقة من خالل و�سطاء الت�أمني الذين تتعامل معهم ال�شركة.
وقامت ال�شركة بر�صد خم�ص�ص ا�ضايف بقيمة  3.2مليون خالل الن�صف الأول من عام 2014م حت�سبا لوجود ذمم م�شكوك يف حت�صيلها وحتى ت�ستطيع ال�شركة مواجهة �أي
م�شاكل يف عملية التح�صيل يف امل�ستقبل ،كما ارتفع خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها لي�صبح  8.8مليون يف  30يونيو 2014م ب�سبب ر�صد خم�ص�ص ا�ضايف خالل الن�صف
الأول من عام 2014م.
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اجلدول رقم  6-51خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
بالآف الرياالت

�صفر – 90
يوم

 180 – 91يوم

 365 – 181يوم

�أكرث من  365يوم

خمتلف عليها �أو غري
قابلة للتح�صيل

املجموع

�أق�ساط ت�أمني مدينة
 31دي�سمرب 2011م

11.002

11.516

17.029

4.757

-

44.304

 31دي�سمرب 2012م

28.627

17.961

6.511

4.984

-

58.085

 31دي�سمرب 2013م

30.547

3.611

10.788

6.067

-

51.014

 30يونيو 2014م

37.956

7.866

5.229

4.191

58.447

3.205

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
 31دي�سمرب 2011م

-

1.727-

4.257-

3.579-

-

9.563-

 31دي�سمرب 2012م

-

2.694-

1.628-

3.741-

-

8.063-

 31دي�سمرب 2013م

-

542-

2.697-

2.324-

-

5.563-

 30يونيو 2014م

-

1.180-

1.307-

3.078-

3.205-

8.770-

�صايف �أق�ساط ت�أمني مدينة
 31دي�سمرب 2011م

11.002

9.789

12.772

1.178

-

34.741

 31دي�سمرب 2012م

28.627

15.267

4.883

1.243

-

50.021

 31دي�سمرب 2013م

30.547

3.069

8.091

3.743

-

45.451

 30يونيو 2014م

37.956

6.686

3.922

1.113

-

49.677

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة وحتليالت الإدارة

�أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف منت�صف العام 2010م تعميما ي�ؤكد على �شركات الت�أمني الإلتزام ب�إحت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها وفقا للفقرة (د)
من املادة ( )69من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والتي ن�صت على �أن «حتت�سب خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،بحد الأدنى ،وفق الأتي:
 %15 -1خم�س ع�شرة باملئة من �إجمايل املبالغ امل�ستحقة على امل�ؤمن لهم التي جتاوزت �آجالها ت�سعني يوما.
 %25 -2خم�س وع�شرون باملئة من �إجمايل املبالغ امل�ستحقة على امل�ؤمن لهم التي جتاوزت �آجالها مئة وثمانني يوما.
 %75 -3خم�س و�سبعون باملئة من �إجمايل املبالغ التي جتاوزت �آجالها ثالث مئة و�ستني يوما.
 %100 -4مئة باملئة من املبالغ امل�ستحقة واملختلف عليها.
وين�ص التعميم على �إعتبار مبالغ �أق�ساط الت�أمني للوثائق امل�صدرة م�ستحقة بالكامل �إعتبارا من تاريخ بدء التغطية الت�أمينية ولي�س بناءا على تواريخ �شروط ال�سداد املتفق فيها مع
امل�ؤمن لهم .وقد �إلتزمت ال�شركة بهذا التعميم منذ البدء يف عملياتها الت�شغيلية منت�صف عام 2011م وتقوم ب�إحت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها على هذا الأ�سا�س.
�إنخف�ض خم�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها كما يف  31دي�سمرب 2012م مقارنة مع  31دي�سمرب 2011م وذلك بقيمة  1.5مليون ريال وذلك ب�سبب املتابعة اجليدة يف عمليات
التح�صيل و�إ�ستمر ذلك الأمر كما يف  31دي�سمرب 2013م حيث انخف�ض خم�ص�ص الديون امل�شكوك بتح�صيلها مببلغ  2.5مليون ريال فقط على الرغم من �إرتفاع �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة بن�سبة  .%20لكنه �شهد �إرتفاعا ملحوظا مببلغ  3.2مليون ريال كما يف  30يونيو 2014م وذلك ب�سبب قيام ال�شركة بر�صد خم�ص�ص �إ�ضايف للديون غري القابلة للتح�صيل.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة قامت بعك�س مبلغ  2.5مليون ريال يف خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها يف عام 2013م مبا يتوافق مع متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي.
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المطالبات تحت التسوية ونصيب إعادة التأمين فيها حسب فئات التأمين (بدون المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها)

اجلدول رقم  6-52املطالبات حتت الت�سوية ون�صيب �إعادة الت�أمني فيها ح�سب فئات الت�أمني (بدون املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها) للأعوام 2011م
2012م و 2013م
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

3.637

3.575

3.821

%20

%14

%24.5

الت�أمني على ال�سيارات

6.301

6.459

6.706

%34

%25.5

%43

الت�أمني الهند�سي

1.502

578

975

%8

%2

%6

الت�أمني على املمتلكات

5.706

12.534

3.180

%31

%50

%20

الت�أمني البحري

758

1.194

54

%4

%5

%1.5

احلوادث العامة و امل�سئولية

97

634

643

%1

%2.5

%4

الت�أمني على احلياة

333

333

200

%2

%1

%1

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

18.334

25.307

15.579

%100

%100

%100

الت�أمني الطبي

2.372

2.145

2.297

%23.9

%13.7

%35.74

-

-

-

-

-

-

الت�أمني الهند�سي

1.335

524

806

%13.4

%3.3

%12.4

الت�أمني على املمتلكات

5.253

11.145

2.650

%53

%71.5

%40.9

الت�أمني البحري

606

955

43

%6.1

%6.3

%0.66

احلوادث العامة و امل�سئولية

78

507

515

٪1

%3.25

%7.9

الت�أمني على احلياة

266

305

160

%2.6

%1.95

%2.4

9.910

15.581

6.471

%100

%100

%100

الت�أمني على ال�سيارات

ح�صة �إعادة الت�أمني
يف املطالبات حتت الت�سوية
امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم  6-53املطالبات حتت الت�سوية ون�صيب �إعادة الت�أمني فيها ح�سب فئات الت�أمني (بدون املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها) مقارنة الن�صف
الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

4.631

5.442

%21.13

%25.68

الت�أمني على ال�سيارات

7.384

6.053

%32.5

%28.4

الت�أمني الهند�سي

619

1.026

%2.7

%4.82

الت�أمني على املمتلكات

8.674

7.427

%38.2

%34.9

الت�أمني البحري

551

355

%2.4

%1.7

احلوادث العامة و امل�سئولية

695

847

%3

%4

الت�أمني على احلياة

160

100

%0.7

%0.5

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

22.715

21.251

%100

%100

الت�أمني الطبي

2.779

2.993

%24.92

%28.7

-

-

-

-

الت�أمني الهند�سي

530

847

%4.7

%8

الت�أمني على املمتلكات

6.799

5.724

%60.9

%54.5

الت�أمني البحري

432

251

%3.8

%2.4

احلوادث العامة و امل�سئولية

487

594

%4.3

%5.7

الت�أمني على احلياة

132

80

%1.2

%0.7

ح�صة �إعادة الت�أمني يف املطالبات حتت الت�سوية

11.160

10.489

%100

%100

الت�أمني على ال�سيارات

امل�صدر :وفا للت�أمني

94

�سجل ن�شاط الت�أمني على املمتلكات الن�سبة الأكرب يف املطالبات حتت الت�سوية حيث بلغ  12.5مليون ريال يف عام 2012م مقابل  5.7مليون ريال عام 2011م و�شهد �إنخفا�ض ًا
كبري ًا يف عام 2013م حيث بلغ  3.1مليون ريال ويعود ال�سبب لقيام ال�شركة بت�سديد بع�ض املطالبات الكبرية و�أي�ض ًا ب�سبب قيام ال�شركة بتغيري �سيا�سية االكتتاب لن�شاط ت�أمني
على املمتلكات.
انخف�ضت املطالبات حتت الت�سوية لفرع الت�أمني البحري ب�شكل كبري حيث بلغت � 54ألف ريال يف عام 2013م مقابل  1.1مليون ريال يف عام 2012م ويعود ذلك �إلى قيام ال�شركة
بت�سديد املطالبات مع عدم وجود مطالبات جديدة خالل عام 2013م.
�إرتفعت املطالبات حتت الت�سوية لفرع احلوادث العامة وامل�س�ؤولية ب�شكل كبري خالل العامني 2012م و2013م ب�سبب الزيادة يف الديات املتعلقة بالأخطاء الطبية والتي مت رفعها
من قبل ال�سلطات الر�سمية من � 100ألف ريال �إلى � 300ألف ريال يف نهاية عام 2011م.
ارتفعت املطالبات حتت الت�سوية لفرع الت�أمني الطبي ب�شكل ب�سيط من  3.6مليون ريال عام 2011م �إلى  3.8مليون ريال يف عام 2013م ،وارتفعت �أي�ضا املطالبات حتت الت�سوية
لفرع ت�أمني ال�سيارات ب�شكل ب�سيط من  6.3مليون ريال عام 2011م �إلى  6.7مليون ريال عام 2013م ب�سبب �أن ال�شركة �أوقفت ت�أمني �سيارات الأجرةو�سيارات الت�أجري مما �أدى
�إلى عدم االرتفاع الكبري باملطالبات.
صافي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها (حسب فئات التأمين)

اجلدول رقم � 6-54صايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها (ح�سب فئات الت�أمني) للأعوام 2011م 2012م و 2013م
2011م

2012م

2013م

2011م

2012م

2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

2.125

3.392

7.106

%24

%33

%42

الت�أمني على ال�سيارات

5.991

6.251

8.710

%69

%60

%52

الت�أمني الهند�سي

73

57

172

%1

%1

%1

الت�أمني على املمتلكات

136

364

261

%2

%3

%2

الت�أمني البحري

206

95

170

%2

%1

%1

احلوادث العامة و امل�سئولية

187

265

311

%2

%3

%2

-

-

-

-

-

-

8.718

10.424

16.730

%100

%100

%100

الت�أمني على احلياة
�إجمايل املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها
امل�صدر :وفا للت�أمني

اجلدول رقم � 6-55صايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها (ح�سب فئات الت�أمني) مقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الت�أمني الطبي

3.025

7.106

%43.49

%42

الت�أمني على ال�سيارات

2.885

8.710

%41.3

%52

الت�أمني الهند�سي

56

172

%0.8

%1

الت�أمني على املمتلكات

509

261

%7.2

%2

الت�أمني البحري

149

170

%2.13

%1

احلوادث العامة و امل�سئولية

355

311

%5.08

%2

-

-

6.979

16.730

الت�أمني على احلياة
�إجمايل املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

%100

%100

امل�صدر :وفا للت�أمني

يتم احت�ساب املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها على �أ�سا�س �ضرب �صايف املطالبات حتت الت�سوية يف الن�سبة املحددة لفئة الت�أمني ح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف املادة ( )69من
الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتي حتدد احلد الأدنى الحتياطيات املطالبات املكبدة غري املبلغ عنها ح�سب فئة الت�أمني ويتم �إ�ضافة االحتياطيات الالحقة
بناء على تقدير الأخ�صائيني الإكتواريني.
ارتفع �صايف املطالبات ب�شكل ملحوظ يف عام 2013م نظر ًا لقيام اخلبري الإكتواري ب�إتباع التعليمات اجلديدة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث مت ر�صد مبلغ  6مليون ريال
خا�صة لن�شاطي ت�أمني ال�سيارات والت�أمني الطبي.
�سجل ت�أمني ال�سيارات �أعلى �صايف مطالبات متكبدةغري مبلغ عنها يف عام 2013م حيث بلغت  8.7مليون ريال متثل  %52من ال�صايف الكلي للمطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها
مقابل  6.2مليون يف عام 2012م يليه ن�شاط الت�أمني الطبي مببلغ  7.1مليون ريال عام 2013م مقابل  3.3مليون يف عام 2012م.
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حافظت باقي فروع الت�أمني على خم�ص�ص منخف�ض من �صايف املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ب�سبب تركيز ال�شركة على فرعي ت�أمني ال�سيارات والت�أمني الطبي وبقاء معدل
النمو يف فروع الت�أمني الأخرى ثابت ،حيث بلغ �صايف خم�ص�ص املطالبات غري املبلغ عنها لفرع ت�أمني الهند�سي � 172ألف ريال ولفرع املمتلكات � 261ألف ريال ولفرع الت�أمني
البحري � 170ألف ريال ولفرع ت�أمني احلوادث العامة � 311ألف ريال.
وبقي �صايف خم�ص�ص املطالبات غري املبلغ عنها يف الن�صف الأول من عام 2014م بدون �أي تغيري يذكر مقارنة بعام 2013م ،وارتفع ب�شكل كبري باملقارنة بالن�صف الأول من عام
2013م ب�سبب ر�صد خم�ص�صات جديد يف نهاية عام 2013م ح�سب تقرير اخلبري االكتواري.
مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة

اجلدول رقم  6-56معامالت الأطراف ذات العالقة للأعوام 2011م 2012م و 2013م
طبيعة املعاملة

الطرف ذي العالقة

�صايف مبلغ املعاملة (�آالف الرياالت ال�سعودية)
 31دي�سمرب 2011م
-

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2013م

 30يونيو 2014م

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

مطلوبات �أخرى

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

�أق�ساط وثائق ت�أمني م�سندة

1.545

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

عمولة �إعادةت�أمني

556

72

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

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

1.790

443

772

�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية

مكاف�آت

1.020

1.140

670

�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية

بدل ح�ضور جل�سات

30

174

100

47

-

10

9

1.132

155

781

35

195
260
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متثل املعامالت مع �شركة نيو انديا للت�أمني قيمة الأق�ساط امل�سندة �ضمن اتفاقية �إعادة الت�أمني مع ال�شركة ويوجد معامالت مع جمموعة احلكري ك�أحد كبار امل�ساهمني يف ال�شركة
متثلت بوجود عقود ت�أمينية خالل عامي 2011م و2012م ،علم ًا ب�أن جمموعة احلكري ال تعد حالي ًا من كبار امل�ساهمني.
يف عام 2011م مل تقم ال�شركة بدفع قيمة املكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة حيث قام �أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتنازل عن قيمة هذه املكاف�آت ،وقامت ال�شركة بدفع مكاف�آت
لأع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  1.020مليون لعام 2012م ومبلغ  1.140مليون لعام 2013م.
بيان التغيير في حقوق المساهمين

اجلدول رقم  6-57التغيري يف حقوق امل�ساهمني للأعوام 2011م 2012م و 2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الر�صيد كما يف  1يناير 2011م

ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

100.000

46.784-

�صايف اخل�سارة لل�سنة

الإجمايل

2.375-

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011م

100.000

49.160-

50.839

الر�صيد كما يف  1يناير 2012م

100.000

49.160-

51.124

15.965-

15.965-

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012م

100.000

65.125-

35.394

الر�صيد كما يف  1يناير 2013م

100.000

65.125-

35.394

6.553-

6.553-

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2013م

100.000

71.678-

29.480

الر�صيد كما يف  1يناير 2014م

100.000

71.678-

29.480

1.660-

1.660-

73.339-

27.199

�صايف اخل�سارة لل�سنة

�صايف اخل�سارة لل�سنة

�صايف اخل�سارة للن�صف الأول 2014م
الر�صيد كما يف  30يونيو2014م
امل�صدر :وفا للت�أمني
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100.000

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة  100مليون ريال موزعة على  10مليون �سهم بقيمة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
كما يف  30يونيو 2014م بلغت حقوق امللكية لل�شركة  27.1مليون ريال ب�سبب �أن ال�شركة حققت خ�سائر متتالية خالل الثالث �سنوات املا�ضية 2011م و 2012م و 2013م.
تنوي ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها يف عام 2014م للأ�سباب التالية:





تغطية خ�سائرها املرتاكمة البالغة  73.3مليون ريال كما يف � 30سبتمرب 2014م.
تعزيز هام�ش املالءة املالية ح�سب متطلبات اللوائح التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
زيادة قدرتها على قبول �أق�ساط وب�صورة ا�سا�سية �أق�ساط الت�أمني لل�شركات.
تنويع نقديتها لت�شمل ا�ستثمارات تعود عليها بالأرباح.

بيان التدفقات النقدية بعمليات التأمين والمساهمين

اجلدول رقم  6-58بيان التدفقات النقدية بعمليات الت�أمني وامل�ساهمني للأعوام 2011م 2012م و2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف
الأول لعام 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

عمليات الت�أمني (حملة الوثائق)
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

2.375-

10.574

5.469-

379

9.784-

�صايف النقد(امل�ستخدم يف) من الأن�شطة اال�ستثمارية

300-

2.548-

298-

92-

188-

�صايف النقد من(امل�ستخدم يف) من الأن�شطة التمويلية

500

5.000

515

3.087-

-

النقد والنقد يف البنوك عند بداية ال�سنة

4.801

2.624

15.650

15.650

10.399

النقد والنقد يف البنوك عند نهاية ال�سنة

2.624

15.650

10.399

12.850

427

امل�ساهمون
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

649

94

-854

570-

8.544

�صايف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية

9.612

11.514-

19.428-

3.087

7.391

�صايف النقد من الأن�شطة التمويلية

500-

5.000-

515-

-

-

النقد والنقد يف البنوك عند بداية ال�سنة

37.554

47.316

30.897

35.897

10.098

النقد والنقد يف البنوك عند نهاية ال�سنة

47.316

30.897

10.098

8.952

26.033

امل�صدر :وفا للت�أمني

�شهدت النقدية بالبنوك لعمليات الت�أمني �إرتفاعا ملحوظا يف عام 2012م وعام 2013م مقارنة بعام 2011م ب�سبب حت�سن عمليات التح�صيل وحت�سن الإنتاج خالل العامني
2012م و2013م ،وب�سبب �إرتفاع املطالبات املدفوعة يف عام 2013م �إنخف�ض النقد يف البنوك �إلى  10مليون ريال مقابل  15.6مليون ريال يف عام 2012م.
�شهدت النقدية يف البنوك لعمليات امل�ساهمني �إنخفا�ض ًا ملحوظا ب�سبب قيام ال�شركة با�ستخدام النقد يف ا�ستثمارات جديدة مع �شركة اخلري كابيتال بقيمة  30مليون ريال يف
عام 2013م.
�شهدت النقدية خالل الن�صف الأول من عام 2014م لعمليات امل�ساهمني �إرتفاعا ملحوظا مقارنة بفرتة املقارنة من عام 2013م ،حيث ارتفعت من  8.9مليون ريال خالل
الن�صف الأول من عام 2013م �إلى  26مليون ريال يف الن�صف الأول من عام 2014م ب�سبب �أن ال�شركة قد قامت بتحويل بع�ض اال�ستثمارات �إلى النقدية للمحافظة على هام�ش
املالءة.
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األصول المضمنة في حساب المالءة
األصول المضمنة – إجمالي االصول

اجلدول رقم  6-59الأ�صول امل�ضمنة – �إجمايل الأ�صول للأعوام 2011م 2012م و 2013م ومقارنة الن�صف الأول لعام 2013م مع الن�صف الأول لعام 2014م
2011م

2012م

2013م

 30يونيو 2013م

 30يونيو 2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
النقد يف البنوك

49.941

46.549

20.499

21.803

26.460

�أر�صدة الت�أمني امل�ستحقة خالل  90يوم

13.769

28.627

30.547

20.752

37.956

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

13.041

29.019

36.519

32.547

46.932

ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات حتت الت�سوية

14.844

24.653

20.706

20.723

24.722

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

5.384

7.708

9.403

9.630

12.020

مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

790

645

3.865

397

1.038

املمتلكات واملعدات

586

473

397

400

482

ودائع الجل لدى البنوك

10.748

15.800

40.800

45.800

40.800

�سندات م�ؤ�س�سات مالية

7.926

14.136

14.204

14.181

5.500

-

-

-

3.334

-

�أ�سهم مدرجة يف ال�سوق ال�سعودي

1.585

�أ�سهم �أخرى
احتياطيات نظامية
�إجمايل ا�صول عمليات الت�أمني امل�ضمنة يف املالءة

3.789

3.545

-

-

-

118.614

171.155

180.729

1.923

1.923
-

168.156

201.167

امل�صدر :وفا للت�أمني

ح�سب ن�ص املادة  )1( 65من الالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ف�إن القيمة ال�سوقية للأ�صول ينبغي �أن التزيد عن عملية التقييم لغر�ض ح�ساب
هام�ش املالءة� ،إذا كانت الن�سبة من �إجمايل الأ�صول �أقل من عامل الت�ضمني ف�إن الأ�صل برمته يعترب قابل للت�ضمني.
ح�سب ن�ص املادة  )2( 65من الالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ف�إن احلد الأعلى لكل فئة من فئات الأ�صول لإجمايل الأ�صول  %20و يتم �إدخال
التعديالت يدوي ًا من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعك�س اخل�صومات التي التتوافق مع حدود تنظيم تركز اال�صول والتي تتجاوز �سقف الفئة املحددة للأ�صول.
حساب هامش المالءة

اجلدول رقم  6-60ح�ساب هام�ش املالءة للإثني ع�شر �شهراً املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
�إجمايل الأق�ساط
املكتتبة (�أ)

�صايف الأق�ساط
املكتتبة (ب)

الت�أمني الطبي

121.807

66.437

%54.5

الت�أمني على ال�سيارات

53.937

51.857

%96.1

%20

الت�أمني الهند�سي

2.444

439

%50

%30

362

الت�أمني على املمتلكات

11.323

339

%50

%16

907

الت�أمني البحري

3.749

760

%50

%30

562

احلوادث العامة و امل�سئولية

2.648

1.419

%53.6

%30

426

�أ�س�س الأق�ساط

الت�أمني على احلياة

ن�سبة االحتفاظ (احلد الأدنى ل�صايف/
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة = ( %50ج)

عامل خماطر
الفئة (د)

املالءة املطلوبة
(ه)=�أ*ج*د

%16

10.631
10.372

195
195.908

121.251

23.455

امل�صدر :وفا للت�أمني

ح�سب متطلبات الالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ف�إنه يجب على ال�شركة االحتفاظ بهام�ش مالءة يعادل �أعلى مبالغ من الثالثة الآتية :متطلبات
احلد الأدنى من ر�أ�س املال  100مليون ريال هام�ش مالءة الأق�ساط  23.4مليون ريال وهام�ش مالءة املطالبات  12.6مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2013م وعلى هذا الأ�سا�س
ف�إن هام�ش املالءة املالية املطلوبة لل�شركة هو  100مليون ريال كما يف  31دي�سمرب 2013م.
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تحليل المالءة

اجلدول رقم  6-61حتليل املالءة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كما يف  30يونيو 2014م

الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة
عمليات الت�أمني (حملة الوثائق)

125.910

عمليات امل�ساهمني

75.257

�إجمايل الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة

201.167

املطلوبات
عمليات الت�أمني(حملة الوثائق)

191.926

عمليات امل�ساهمني

2.059

�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة

193.985

عمليات الت�أمني(حملة الوثائق)

()66.016

عمليات امل�ساهمني

73.198

�إجمايل �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة(�أ)

7.182

احلد الأدنى املطلوب من هام�ش املالءة (ب)

100.000

فائ�ض (عجز) �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني قيا�س ًا على احلد الأدنى
غطاء هام�ش املالءة(�أ)(/ب)

()92.818
%7.18

امل�صدر :وفا للت�أمني

بلغ عجز ال�شركة يف �صايف �أ�صول عمليات الت�أمني القابلة للت�ضمني يف يف ح�ساب املالءة قيا�س ًا على احلد الأدنى املطلوب  92.8مليون ريال كما يف  30يونيو 2014م .
بلغ هام�ش املالءة (�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني قيا�س ًا على احلد الأدنى املطلوب من هام�ش املالءة مق�سوما على احلد الأدنى املطلوب من هام�ش املالءة)  % 7.18كما يف 30
يونيو  2014وهذا يعد اقل بكثري من �إجمايل احلد الأدنى املطلوب .
وال�شركة ب�صدد اتخاذ الإجراءات املطلوبة ملعاجلة هذا الو�ضع كما هو حمدد بو�ضوح يف املادة  68من الالئحة التنفيذية ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�أي زيادة
ر�أ�س املال ،تعديل الأق�ساط ،تقليل التكاليف ....الخ) ،من املتوقع ان متكن الزيادة املرتقبة يف ر�أ�س املال ال�شركة من تعزيز ن�سبة هام�ش مالءتها وتغطية خ�سائرها املرتاكمة.
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7.7الرسملة والمديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي مق�سمة على ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ع�شرة ( )10رياالت وجميع
الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اكتتب منها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بـ  %60بينما اكتتب الأفراد بـ  %40من �إجمايل الأ�سهم التي مت طرحها لالكتتاب العام يف �شهر مايو 2007م ومل
متنح ال�شركة �أي مزايا او حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني او غريهم من امل�ساهمني.

اجلدول  7-1الر�سملة واملديونية
مطلوبات عمليات الت�أمني

2013م

مبالغ م�ستحقة ملعيدي الت�أمني

9.492

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

95.452

عمولة اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

1.192

�إجمايل مطالبات غري م�سددة

49.767

مبالغ م�ستحقة الدفع وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

16.890

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

172.794

مطلوبات امل�ساهمني
زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة الدفع

1.915

مبالغ م�ستحقة حلملة الوثائق

35.304

مطلوبات �أخرى

700

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

37.919

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

100.000

التغيري يف القيمة العادلة

1.159

خ�سائر مرتاكمة

()71.678

جمموع حقوق امل�ساهمني

29.480

جمموع وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

67.399

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

240.193

امل�صدر :القوائم املالية لل�شركة.

ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه التوجد لديها �أي �أدوات �صادرة �أو قائمة �أو م�صرح بها ومل يتم �إ�صدارها �أو اية قرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو
م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن كما بتاريخ ن�شرة اال�صدار.
كما ت�ؤكد ب�أنه اليوجد لديها �أية قرو�ض �أخرى �أو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية وااللتزامات حتت القبول و�إئتمان القبول �أو التزامات ال�شراء
الت�أجريي تكون م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
كما �أنه التوجد لديها �أي رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار ،وكذلك ال توجد �أية التزامات �أو مديونية حمتملة �أو �ضمانات لل�شركة كما
يف تاريخ هذه الن�شرة ،وت�ؤكد ال�شركة ب�أن ر�أ�سمالها لي�س م�شمو ًال ب�أي حق خيار كما بتاريخ هذه الن�شرة ،كما ت�ؤكد ب�أنه مل يتم القيام بتعديل ر�أ�س مال ال�شركة البالغ منذ ت�أ�سي�سها
( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي (ر�أ�س مال الت�أ�سي�س).
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8.8سياسة توزيع األرباح
تتما�شى �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح مع القواعد الواردة يف نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،والقواعد الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة الذي مت اعتماده من قبل
اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة ،حيث حتدد املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح على الوجه التايل:
 -1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
ُ -2يجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال املدفوع.
 -3للجمعية العامة العادية ،بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة� ،أن تجُ نب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطيي �إ�ضايف يخ�ص�ص لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة
تقررها اجلمعية العامة.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
 -5يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني بو�صف ح�صة من الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.
 -6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة � 4أعاله وفق ًا للقواعد املنظمة لذلك ال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
هذا مع مراعاة الفقرة ( )5من املادة (�( )43أو ًال) من النظام الأ�سا�سي والتي تن�ص على توزيع  %10من الفائ�ض ال�صايف بحيث يتم توزيعه مبا�شرة للم�ؤمن لهم �أو بتخفي�ض
�أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل � %90إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.
علم ًا ب�أنه مل توزع �أية �أرباح حتى الآن نظر ًا لوجود خ�سائر مرتاكمة (عدم وجود �أرباح قابلة للتوزيع).
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9.9هيكل رأس المال
يبلغ ر�أ�س املال املدفوع ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي مق�سمة على ع�شرة ماليني (� )10.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ( )10ع�شرة رياالت
�سعودية وقد اكتتب منها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة فيما جمموعه (� )6.000.000ستة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد
وبقيمة �إجمالية قدرها (� )60.000.000ستون مليون ريال �سعودي مدفوعة بالكامل متثل  %60من ر�أ�س املال ،بينما اكتتب الأفراد يف عدد (� )4.000.000أربعة ماليني �سهم
عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة �إجمالية قدرها (� )40.000.000أربعون مليون ريال �سعودي متثل  %40من ر�أ�س املال مت طرحها
لالكتتاب العام يف 2007/05/19م ومل متنح ال�شركة �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني.

اجلدول رقم  9-1قائمة امل�ساهمون الذين ميلكون � %5أو �أكرث
امل�ساهم

م

ن�سبة امللكية ()%

1

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

10.20

2

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

10.20

3

�شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة

10.60

امل�صدر :وفا للت�أمني

مت م�ؤخر ًا احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000133768وتاريخ 1435/10/30هـ (املوافق 2014/08/26م).على زيادة ر�أ�س
مال ال�شركة مببلغ ( )105.000.000مائة وخم�سة مليون ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،وعند اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�صبح ر�أ�س املال
( )205.000.000ريال �سعودي مق�سم على ( )20.500.000ع�شرين مليون وخم�سمائة �ألف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وقد
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/06/27هـ (املوافق 2014/04/27م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة لغر�ض رفع املالءة املالية لل�شركة ،ويف تاريخ
1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة على النحو املذكور و�سوف تقت�صر الزيادة
على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية).
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1010وصف األسهم
1 110 10رأس المال
حدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة ماليني �سهم مت�ساوية القيمة قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت
�سعودية وجميعها �أ�سهم عادية.
لقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف عدد من �أ�سهم ال�شركة تبلغ (� )6.000.000ستة ماليني �سهم ،والتي متثل ما ن�سبته  %60من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة ،وباقي مبلغ ر�أ�س املال
البالغ (� )40.000.000أربعني مليون ريال �سعودي مق�سم �إلى (� )4.000.000أربعة ماليني �سهم والتي متثل ما ن�سبته  %40من �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة ،مت االكتتاب فيها
عن طريق طرح ال�شركة لالكتتاب العام.

1 110 10زيادة رأس المال
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التثبت من اجلدوى االقت�صادية وبعد موافقة اجلهات املخت�صة �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة
بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله ومبراعاة ما يق�ضي به نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام
ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق املالية .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال (وللإطالع على �آلية طرح حقوق الأولوية يرجى مراجعة ق�سم �شروط وتعليمات االكتتاب “”19.1
“االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية»).

1 110 10تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت باخل�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة
تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له ،وعن االلتزامات التي على ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ،ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض
نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي
يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف املعياد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدمه له �ضمان ًا
كافي ًا للوفاء به �إذا كان �آج ًال.

1 110 10األسهم
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثنا ًء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ؤ�س�سني
قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل �إنق�ضاء فرتة احلظر ،ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته
�إلى الغري.

1 110 10حقوق حملة األسهم
تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�صلة بال�سهم ،وعلى وجه اخل�صو�ص احلق يف احل�صول على ن�صيب من الأرباح التي يتقرر توزيعها ،واحلق يف احل�صول على ن�صيب من
موجودات ال�شركة عند الت�صفية ،وحق ح�ضور جمعيات امل�ساهمني واال�شرتاك يف مداوالتها والت�صويت على قراراتها ،وحق الت�صرف يف الأ�سهم ،وحق طلب االطالع على دفاتر
ال�شركة ووثائقها ومراقبة �أعمال جمل�س الإدارة ورفع دعوى امل�س�ؤولية على �أع�ضاء جمل�س الإدارة والطعن بالبطالن يف قرارات جمعيات امل�ساهمني ،وذلك بال�شروط والقيود
الواردة يف نظام ال�شركات ،ووفق ًا لأحكام نظام ال�شركات ف�إنه ال يوجد �أية �أحكام متنح امل�ساهمني يف ال�شركات امل�ساهمة حق طلب ا�سرتداد �أ�سهمهم �أو �إعادة �شرائها من قبل
ال�شركة.

1 110 10حقوق التصويت
لكل م�ساهم ميتلك ع�شرين (� )20سهم ًا على الأقل حق ح�ضور اجلمعيات العامة ،بالأ�صالة �أو بالنيابة ،وللم�ساهم �أن يوكل عنه كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة
�أو موظفي ال�شركة يف ح�ضور اجلمعية العامة .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع� .،شريطة �أنه يف
حالة الت�صويت على تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يتم فرز الأ�صوات على �أ�سا�س نظام الت�صويت الرتاكمي.
ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة
قبل انق�ضاء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي �أو باندماج ال�شركة �أو دجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى (وذلك بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي) ويف هذه احلاالت
اليكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
ميتلك كل م�ساهم احلق يف مناق�شة املو�ضوعات املدرجة يف جدول �أعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ش�أنها �إلى �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات ،ويجيب جمل�س
الإدارة �أو مراقب احل�سابات على �أ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�ض م�صلحة ال�شركة لل�ضرر ،و�إذا �شعر امل�ساهم �أن الرد على �س�ؤاله غري مقنع احتكم �إلى اجلمعية العامة،
ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ش�أن نافذ ًا.
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1 110 10الجمعيات العامة للمساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�س لل�شركة .تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني �إما عادية �أو غري عادية.
وفيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتعقد مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وذلك
خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية لإنتهاء ال�سنة املالية لل�شركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك .ويجب على جمل�س الإدارة طلب عقد جمعية
عمومية عندما يطلب منه مراجعو احل�سابات �أوعدد من امل�ساهمني ميلكون ما اليقل عن خم�سة باملئة ( )%5من ر�أ�س مال ال�شركة ،وللإدارة العمومية لل�شركات بوزارة التجارة
وال�صناعة �إذا مل يقم جمل�س الإدارة بالدعوة �إلى عقد تلك اجلمعية خالل �شهر واحد من التاريخ املحدد النعقادها ،وبناء على طلب م�ساهمني ميلكون ما اليقل عن اثنني باملئة
( )%2من ر�أ�س مال امل�صرف �أن تطلب اجتماع اجلمعية العامة �أوبناء على قرار من وزير التجارة.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية .ويتم ن�شر حم�ضر اجتماع الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية و�صحيفة يومية
توزع يف املدينة التي يوجد فيها مقر ال�شركة الرئي�س قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88من نظام ال�شركات ويعترب
الأولّ ،
ً
ً
االجتماع الثاين �صحيحا �أيا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة ( )%50على الأقل من ر�أ�س املال ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع الأول ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال
على الأقل.
ير�أ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة� ،أو من يفو�ضه يف حالة غيابه ،ويعني �سكرتري ًا لالجتماع وجامع ًا للأ�صوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�ضر يت�ضـمن �أ�سمــاء
امل�ساهمني احلا�ضـرين �أو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�صالـة �أو بالنيابة وعـدد الأ�صوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�صوات التي وافقت عليها �أو
خالفتها وخال�صة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع ،وتدون املحا�ضر ب�صفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�ص يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�صوات.

1 110 10مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعة وت�سعون (� )99سنة ميالدية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها ،ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة غري العادية قبل �إنتهاء �أجلها ب�سنة واحدة على الأقل .وذلك بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.

1 110 10حل الشركة وتصفيتها
وعند �إنتهاء مدة ال�شركة ويف حال حلها قبل الأجل املحدد تقرر اجلمعية العامة غري العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد
�صالحيتهم و�أتعابهم.
تنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفني ،وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض
مع اخت�صا�صات امل�صفني .ويراعى يف الت�صفية حفظ حق امل�شرتكني يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطات املكونة ح�سب املن�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي الت�أ�سي�سي .
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1111استخدام متحصالت االكتتاب
1 111 11صافي متحصالت االكتتاب
يقدر �إجمايل متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية بـ ( )105.000.000مائة وخم�سة ماليني ريال �سعودي �سيدفع منها ( )5.000.000خم�سة ماليني ريال �سعودي
لتغطية م�صاريف و�أتعاب االكتتاب اخلا�صة بامل�ست�شار املايل ،امل�ست�شار القانوين ،مدير االكتتاب ،ومتعهد التغطية وم�صاريف الإعالنات والطباعة واجلهات امل�ستلمة وغريها
من امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب.
�سيبلغ �صايف املتح�صالت مبلغ ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي والذي �سي�ستخدم ب�شكل رئي�س للإيفاء مبتطلبات املالءة املالية ،ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي من
املتح�صالت النا�شئة عن االكتتاب.

1 111 11استخدام متحصالت االكتتاب
تزاول جميع �شركات الت�أمني العاملة باململكة ن�شاطها وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
من وقت لآخر.
ين�ص نظام مراقبة �شركات الت�أمني على �أن حتتفظ �شركات الت�أمني بحد �أدنى من هام�ش املالءة ح�سب املتطلبات الثالث الواردة التالية:




احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال.
هام�ش املالءة املالية للأق�ساط.
هام�ش املالءة املالية للمطالبات.

ينبغي على �شركات الت�أمني االحتفاظ بحد �أدنى من �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب هام�ش املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة �إلى االحتفاظ باحلد الأدنى من
الغطاء التام ( )%100لهام�ش املالءة املالية (�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة مق�سوم ًا على احلد الأدنى لهام�ش املالءة).

اجلدول رقم  11-1تفا�صيل غطاء هام�ش املالءة املالية لل�شركة كما يف  30يونيو 2014م
مباليني الرياالت

البند
احلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال

100.000

هام�ش املالءة املالية الكتتاب �أق�ساط الت�أمني

31.189

هام�ش املالءة املالية للمطالبات

3.738

هام�ش احلد الأدنى للمالءة املالية

100.000

�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة املالية

7.185

غطاء هام�ش املالءة املالية ()%

%7.185

امل�صدر :وفا للت�أمني

حتتاج ال�شركة حاليا ل�ضخ ر�أ�س مال �إ�ضايف لي�س فقط للحفاظ على  %100من احلد الأدنى املطلوب من غطاء هام�ش املالءة املالية بل �أي�ض ًا للوفاء مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ت�سعى ال�شركة لتحقيق ن�سبة م�ستهدفة من غطاء املالءة املالية وتقدر بـ  %117وذلك بنا ًء على تو�صيات اخلبري الإكتواري ،تت�ضمن اال�ستخدامات املقرتحة
ل�صايف متح�صالت االكتتاب التي تبلغ حوايل  100مليون ريال تغطية �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة املالية وتوفري الغطاء الالزم لهام�ش املالءة املالية.

اجلدول رقم  11-2ح�ساب هام�ش املالءة املالية لل�شركة
2014م

2015م

2016م

2017م

2018م

كما يف  31دي�سمرب
متطلبات احلد االدنى من را�س املال

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

هام�ش مالءة االق�ساط

29.615

35.064

43.144

53.103

63.585

هام�ش مالءة املطالبات

20.439

23.492

25.380

30.629

37.586

هام�ش احلد االدنى للمالءة املالية

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

قبل االكتتاب
�صايف اال�صول القابلة للت�ضمني يف املالءة

4.305

17.380

33.707

56.930

86.447
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2014م

كما يف  31دي�سمرب

%4

غطاء هام�ش املالءة ()%

2015م
%17

2016م
%33

2017م
%56

2018م
%86

بعد االكتتاب
املتح�صالت

105.000

�صايف اال�صول القابلة للت�ضمني يف املالءة

109.305

122.370

138.707

161.930

191.447

غطاء هام�ش املالءة ()%

%109

%122

%138

%161

%191

مت�شيا مع متطلبات املادة ( ،)30الفقرة (ج) من قواعد الت�سجيل واالدراج �ستقوم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدامها ملتح�صالت ا�صدار �أ�سهم حقوق
االولوية و�ستعلن تطورات ا�ستخدام املتح�صالت لعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد.
خطة االستثمار المقترحة لعام (2015م):

طبقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يجب �أن تكون الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س املال املدفوع و�سوف تقوم ال�شركة باالحتفاظ مببلغ  10.50مليون ريال �سعودي
كوديعة نظامية مدفوعة بعد زيادة ر�أ�س املال املدفوع.
تعتزم ال�شركة على ا�ستخدام �صايف املتح�صالت (بعد خ�صم الوديعة النظامية وم�صروفات االكتتاب) يف زيادة ر�أ�س املال بعد �إنتهاء عملية االكتتاب مبا�شرة يف اال�ستثمار طبقا
للأوعية اال�ستثمارية املوجودة يف نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين وتبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمار حوايل  89.5مليون ريال �سعودي و�سوف تت�ضمن املحفظة اال�ستثمارية
النقد واال�ستثمار ق�صري الأجل مان�سبته  ،%50و�سندات وا�ستثمارات طويلة الأجل مان�سبته  %35و�أ�سهم و�أوعية ا�ستثمارية مان�سبته .%15

اجلدول رقم  11-3تفا�صيل ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
البيان

مباليني الرياالت ال�سعودية

وديعه نظامية

10.50

امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب

5

اال�ستثمارات*

89.50

�إجمايل متح�صالت االكتتاب
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امل�صدر :وفا للت�أمني
*انظر تركيبة اال�ستثمارات املقرتحة يف اجلدول � 11-3أدناه.

تركيبة االستثمارات

اجلدول رقم  11-4الرتكيبة اال�ستثمارية املقرتحة
البيان

مباليني الرياالت ال�سعودية

ا�ستثمارات يف حمافظ ا�ستثمارية ق�صرية الأجل ()%50

44.75

ا�ستثمارات يف �سندات وا�ستثمارات طويلة الأجل ()%35

31.33

ا�ستثمارات يف �أ�سهم و�أوعية ا�ستثمارية �أخرى ()%15

13.42

�إجمايل اال�ستثمارات

89.50

امل�صدر :وفا للت�أمني
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1212إفادات الخبراء
لكل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين واملحا�سبني القانونيني وم�ست�شار العناية املهنية واخلبري الإكتواري لإدراج �أ�سمائهم و�شعاراتهم
مت احل�صول على موافقة خطية ٍ
و�إفاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب تلك املوافقات حتى تاريخ �إعداد هذه الن�شرة ،كما �أنه لي�س لأي من املذكورين �أعاله �أو من يعمل لديهم �أو �أي من �أقاربهم
�أ�سهم ًا �أو �أية م�صلحة يف ال�شركة مهما كان نوعها.

107

1313اإلقرارات
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة مبا يلي:




















مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل االثنى ع�شر (� )12شهر ًا الأخرية.
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضافة
�إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
بخالف ما ورد يف ق�سم («« - »15.6املعلومات القانونية – ملخ�ص العقود اجلوهرية  -العقود مع الأطراف ذات العالقة” “ -ال�صفحة ( )»)140من هذه الن�شرة،
ف�إنه لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو لأي من �أقربائهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
�أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان � ٍأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أو �أي من �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة �أو �سكرتري
جمل�س الإدارة معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف ،كما مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.
فيما عدا ما جرى الإف�صاح عنه يف ق�سم «العقود مع الأطراف ذات العالقة» يف الق�سم املعنون بـ «املعلومات القانونية» من ن�شرة الإ�صدار هذه ،ال يوجد �أي عقد �أو
ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع �إبرامه عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار فيه لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أي من �أقربائهم م�صلحة يف �أعمال
ال�شركة.
�أنه قد مت �إعداد القوائم املالية املراجعة وفق ًا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ( )IFRSو روجعت وفق ًا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة عن الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ،وي�ؤكد جمل�س الإدارة �أنه مت االف�صاح عن كافة املعلومات ب�صورة عادلة.
�أن ال�شركة مل متنح �أي قر�ض نقدي لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،ومل تقم ب�ضمان ولن تقوم ب�ضمان �أي قر�ض متعاقد عليه بني �أحد �أع�ضاء جمل�س �إدارتها وطرف
ثالث ،وذلك تطبيق ًا للمادة  71من نظام ال�شركات.
فيما عدا ما جرى الإف�صاح عنه يف ق�سم «املعلومات القانونية» ال يوجد هناك �أي رهونات �أو �أعباء �أو حقوق على ممتلكات ال�شركة حتى تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار
هذه.
عدم مناف�سة �أعمال ال�شركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة.
�أنهم ملتزمون بالأحكام الواردة يف املادتني ( )69و ( )70من نظام ال�شركات و�أحكام املواد ذات العالقة من الئحة حوكمة ال�شركات وعلى وجه اخل�صو�ص املادة
( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.
�إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ال يعطي �أي ع�ضو يف جمل�س الإدارة �أوالرئي�س التنفيذي �أوكبار التنفيذيني �أو�سكرتري جمل�س الإدارة حق الت�صويت على �أي عقد �أو
اقرتاح يكون لهم فيه م�صلحة ،وال يعطي �أي �صالحية لأي منهم للت�صويت على مكاف�أة متنح لهم �أو �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أوالرئي�س التنفيذي
�أوكبار التنفيذيني �أو�سكرتري جمل�س الإدارة االقرتا�ض من ال�شركة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال توجد نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة القائم منذ ت�أ�سي�سها ،و�أنها كانت حتت �إ�شراف �إدارة مل
تتغري يف جمملها تغري ًا جوهري ًا ،وم�ؤهلة من حيث الدراية الالزمة واخلربة املنا�سبة لإدارة �أعمال ال�شركة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه اليوجد لل�شركة يف الوقت احلايل �أي ن�شاط جتاري خارج اململكة العربية ال�سعودية.
كما �أنه ال يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية الثالثة ال�سابقة
مبا�شرة تاريخ ن�شرة الإ�صدار .وال توجد حالي ًا عقود عمل قائمة �أو مقرتحة لأع�ضاء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه اليوجد �أي تعديالت بالزيادة �أو اخلف�ض لر�أ�س مال ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ال�شركة ال تتبع ملجموعة وال متار�س ال�شركة �أي ن�شاط خارج اململكة العربية ال�سعودية حتى تاريخ هذه الن�شرة.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص القوائم المالية

مت �إعداد الق�سم ( )6من هذه الن�شرة “مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها» من قبل �إدارة ال�شركة ،ومت اعتماده من قبل جمل�س الإدارة ،ويقر �أع�ضاء
جمل�س الإدارة ب�أنه مل يكن هناك �أي تغيريات ذات �أثر مادي على القوائم املالية �أو التوقعات امل�ستقبلية منذ تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
يتحمل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة عن دقة وم�صداقية املعلومات والتحليالت املالية ،وي�ؤكد قيامه بجميع الإجراءات الالزمة ،و�أنه قام بالإف�صاح الكامل والعادل عن هذه
البيانات .كما ال توجد �أي معلومات �أو وثائق �أخرى قد ي�ؤدي �إغفالها �إلى �أن تكون هذه البيانات املالية واملعلومات الواردة م�ضللة ب�أي �شكل من الأ�شكال.
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1414ملخص النظام األساسي للشركة
يت�ضمن النظام الأ�سا�سي لل�شركة البنود املذكورة �أدناه .وال يجب االعتماد على هذا امللخ�ص اعتماد ًا تام ًا عو�ض ًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي ميكن معاينته يف املقر
الرئي�س لل�شركة .واجلدير بالذكر �أن هناك عدة �إجراءات تتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مثل رفع �أو تخفي�ض ر�أ�س املال ،وتوزيع الأرباح ،ونقل ملكية �أ�سهم
امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ،ودمج ال�شركة مع �شركات �أخرى ،وت�صفية ال�شركة ،وتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
التأسيس:

ت�ؤ�س�س طبق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ونظام ال�شركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام �شركة م�ساهمة �سعودية بني مالكي الأ�سهم املبينة �أحكامها �أدناه.
اسم الشركة:

ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين “وفا للت�أمني» (بتاريخ 2012/04/09م وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تعديل املادة الثانية ( )2من النظام الأ�سا�سي
واخلا�صة با�سم ال�شركة).
أغراض الشركة:

تنفيذ �أعمال الت�أمني التعاوين وجميع الأن�شطة ذات ال�صلة مثل �إعادة الت�أمني والوكاالت والتمثيل واملرا�سلة والو�ساطة وفق ًا لقوانني و�أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
المشاركة في الشركات األخرى:

يجوز لل�شركة �أن متتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال املالية �أو التي تعاونها على حتقيق
غر�ضها� ،أو �أن تدجمها فيها �أو ت�شرتيها .وتبا�شر ال�شركة جميع هذه الأعمال املذكورة يف هذه املادة �سواء داخل اململكة �أو خارجها.
المركز الرئيس:

يقع املركز الرئي�س لل�شركة يف مدينة الريا�ض.
مدة الشركة:

مدة ال�شركة هي � 99سنة ميالدية تبد�أ اعتبار ًا من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها �شركة م�ساهمة .يجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار
�صادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل �إنتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.
رأس مال الشركة:

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائة مليون ريال ( 100.000.000ريال) مق�سمة �إلى ع�شر مليون �سهم ( )10.000.000مت�ساوية القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت
�سعودية لكل �سهم.
تخفيض رأس المال:

يجوز تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وفق ًا ملربرات مقبولة وبعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة �إذا جتاوز ر�أ�س املال متطلبات ال�شركة
�أو تكبدت ال�شركة خ�سائر .و يجوز فقط اتخاذ هذا القرار بعد �سماع تقرير مراجع احل�سابات الذي يذكر الأ�سباب التي تربر تخفي�ض ر�أ�س املال وعن االلتزامات التي لل�شركة
و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات وموافقته لنظام ال�شركات كما يبني القرار طريقة تخفي�ض ر�أ�س املال.
و �إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة وجبت دعوة دائني ال�شركة لتقدمي اعرتا�ضاهم خالل �ستني  60يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار تخفي�ض ر�أ�س املال يف
جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة .ف�إذا اعرت�ض �أي من دائني ال�شركة على تخفي�ض ر�أ�س املال وقدم �إلى ال�شركة خالل الفرتة املذكورة م�ستندات
مطالبته يجب على ال�شركة �أن تدفع دينه بالكامل �إذا حل موعد ا�ستحقاقه وتقدمي �ضمان منا�سب لدفع الدين �إذا مل يحل موعد ا�ستحقاقه.
تداول األسهم:

جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن الهيئة وا�ستثنا ًء من ذلك ،ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن �أثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة .وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب بـه امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر .ومع ذلك ،يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر
�أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.
مجلس اإلدارة:

يدير ال�شركة جمل�س �إدارة مكون من ت�سعة (� )9أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تتجاوز ثالث �سنوات ومتتد فرتة املجل�س الأول ثالثة �سنوات اعتبار ًا من تاريخ
القرار الوزاري الذي يعلن ت�أ�سي�س ال�شركة.
ب�إمكان ال�شركة ان تعقد ،بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �شركة �أو �أكرث من ال�شركات امل�ؤهلة يف جمال الت�أمني.
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العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة:

تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة ب�إنتهاء املجل�س �أو ا�ستقالة �أو وفاة ع�ضو جمل�س الإدارة �أو بعزل �أو حرمان الع�ضو من حقوقه وفق ًا لأية قوانني �أو نظم �سارية �أو ح�سبما توافق عليه
اجلمعية العامة� .إذا �شغرت وظيفة ع�ضو جمل�س الإدارة يجوز للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا م�ؤقت ًا بد ًال منه ب�شرط �أن يتم هذا التعيني قبل اجلل�سة الأولى التالية للجمعية العامة
العادية ،ويكمل الع�ضو اجلديد املعني باقي مدة �سلفه� .إذا مل يبلغ اجتماع جمل�س الإدارة الن�صاب املطلوب يتم عقد اجتماع جمعية عامة ب�أقرب وقت لتعيني العدد املطلوب
لأع�ضاء املجل�س.
سلطة مجلس اإلدارة:

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

تكون مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارى مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ًا وقدره ( )180.000ريال �سنوي ًا كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س مقابل اخلدمات التي يقوم
بها مبلغ ًا وقدره ( )120.000ريال �سنوي ًا و ُيدفع لكل من رئي�س جمل�س الإدراة وكل ع�ضو مبلغ ( )3.000ريال عن كل �إجتماع يح�ضره من �إجتماعات املجل�س ،وبلغ ()1.500
ريال عن كل �إجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية� .إ�ضافة �إلى النفقات الفعلية التي يتحملونها من �أجل ح�ضور �إجتماعات املجل�س �أو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك
م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء .ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء املجل�س عن  %5من �صايف الأرباح.
الرئيس والعضو المنتدب والسكرتير:

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ويجوز �أن يعني �أحد �أع�ضائه ع�ضو ًا منتدب ًا .ويحق لهما التوقيع عن ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س ويتمتعان ب�صالحيات متثيل
ال�شركة �أمام املحاكم و�أمام الغري ،ولأي منهما حق توكيل الغري بعمل �أو �أعمال معينة .يعد الع�ضو املنتدب م�س�ؤو ًال عن الإدارة التنفيذية لل�شركة .ويعيني املجل�س �سكرتريا ويجوز
له �أن يعيني م�ست�شارين له يف خمتلف املجاالت ،و�أن يحدد مكاف�آتهم.
اجتماعات مجلس اإلدارة:

يجتمع جمل�س الإدارة بناء على دعوة موجهة من الرئي�س يف مركز ال�شركة الرئي�س ،ويجب على الرئي�س �أن يدعو �إلى االجتماع �إذا طلب ذلك ع�ضوين من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
ال يعد اجتماع جمل�س الإدارة �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ثلثي �أع�ضاء املجل�س على الأقل ب�شرط �أال يقل عدد �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين �أ�صالة عن �أربعة �أع�ضاء .ويجتمع املجل�س �أربع
مرات خالل العام املايل ب�شرط �أن ال تتعدى الفرتة بني االجتماعات مدة �أربعة �أ�شهر.
ت�صدر قرارات املجل�س بالإجماع ،ويف حال اخلالف ت�صدر القرارات ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين �أو املمثلني على الأقل .وللمجل�س �أن ُي�صدر القرارات بالت�صويت
عليها بالتمرير� .إذا كان لأي من الأع�ضاء م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي مو�ضوع مطروح يجب عليه �أن يبلغ املجل�س �أو اللجنة التنفيذية بذلك .ال يحق لأع�ضاء جمل�س
الإدارة �إبرام �أي اتفاقيات ت�أمينية مع ال�شركة لهم م�صلحة فيها �إال مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
محاضر اجتماعات المجلس:

تدون مداوالت وقرارات املجل�س يف حما�ضر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وحتفظ يف �سجل خا�ص يوقع عليه كل من رئي�س املجل�س وال�سكرتري.
لجنة المراجعة:

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكرث ممن ال ي�شغل من�صب املدير التنفيذي لل�شركة وتكون �أغلبية �أع�ضائها من
غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومبوجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة والهيئة.
اللجنة التنفيذية:

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيـذية مكونة من ثالثة (� )3أع�ضاء على الأقل وخم�سة (� )5أع�ضاء على الأكرث .ير�أ�س اجتماعات اللجنة التنفيذية رئي�س يعينه �أع�ضاء اللجنة
التنفيذية من بينهم .وتكون ع�ضوية اللجنة التنفيذية متزامنة مع ع�ضوية املجل�س وي�سد املجل�س �أية �شواغر يف اللجنة التنفيذية .
الجمعيات العامة للمساهمين:

متثل اجلمعية العامة العادية �أو غري العادية املنعقدة امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها مقر ال�شركة الرئي�س.
يجوز لكل ع�ضو ميتلك � 20سهم ًا على الأقل �أن يح�ضر اجتماع اجلمعية العامة العادي �أو غري العادية .يجوز للم�ساهم �أن يعني م�ساهم ًا �آخر لي�س ع�ضو ًا يف جمل�س الإدارة �أو م�س�ؤول
ال�شركة حل�ضور اجتماعات اجلمعية العامة باعتباره وكي ًال له.
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الجمعية العامة العادية:

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا ما مل يح�ضره م�ساهمون ميثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة� .إذا مل يكتمل ن�صاب احل�ضور لالجتماع يتم �إر�سال �إ�شعار
الجتماع ثانٍ يعقد خالل  30يوم ًا من تاريخ االجتماع الأول .يعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا بغ�ض النظر عن عدد احل�ص�ص املمثلة فيه.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية  ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة  ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
الجمعية العامة غير العادية:

ال يعد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إذا مل يح�ضر م�ساهمون ميثلون  %50على الأقل من ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به� .إذا مل يكتمل ن�صاب ح�ضور االجتماع كما
هو مقرر �سلف ًا يتم توجيه �إ�شعار باجتماع ثان ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة.
قرارات الجمعيات العامة:

تتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف اجلمعية .كما يتم اتخاذ قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف اجلمعية.
�أما القرارات التي تتعلق بزيادة �أو نق�ص ر�أ�س مال ال�شركة �أو دمج ال�شركة مع �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى �أو متديد مدة ال�شركة �أو �إغالق ال�شركة ،ف�إنه يتعني موافقة ثالثة �أرباع
ممثلي الأ�سهم يف االجتماع.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
مراقب الحسابات:

تعني اجلمعية العامة �إثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يف اململكة العربية ال�سعودية.و حتدد �أتعابهما ويجوز لها �أن تعيد تعيينهما.
يحق ملراقب احل�سابات الو�صول �إلى دفاتر و�سجالت ال�شركة يف �أي وقت وكذلك �إلى امل�ستندات الأخرى كما يحق له طلب �أية بيانات �أو تو�ضيحات متى ر�أى ذلك �ضروري ًا كما
يحق له التحقق من �أ�صول وخ�صوم ال�شركة.
يجب �أن يقدم مراقب احل�سابات تقرير ًا �سنوي ًا �إلى اجلمعية العامة يبني فيه موقف �إدارة ال�شركة من متكينه من احل�صول على البيانات والتو�ضيحات التي طلبها و�أية خمالفات
لنظام ال�شركات �أو نظام ال�شركة التي قد يكت�شفها مع اقراره بخ�صو�ص ما �إذا كانت ح�سابات ال�شركة تعك�س بياناتها بدقة.
السنة المالية:

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة اعتبار ًا من �أول يناير من ال�سنة املالية وتنتهي يف الواحد والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى لل�شركة بعد ت�أ�سي�سها
اعتبار ًا من تاريخ �صدور القرار الوزاري اخلا�ص بت�أ�سي�س ال�شركة وحتى الواحد والثالثني من دي�سمرب من العام التايل.
توزيع األرباح:

توزع �أرباح ال�شركة ال�سنوية ال�صافية على الوجة التايل ( )1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة ( )2جتنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين الإحتياطي النظامي ( )3للجمعية
العامة العادية �أن جتنب �إحتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض معني تقرره اجلمعية ( )4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع ()5
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة ( )6يجوز بقرار من جمل�س الإدراة توزيع دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة
فيا الفقرة  4الواردة �أعاله وفق ًا للقواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
خسائر الشركة:

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س مالها وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف �إمكانية ا�ستمرار �أعمال ال�شركة �أو حلها قبل �إنتهاء
مدتها ويتم يف كافة الأحوال ن�شر قرار اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية.
حل وتصفية الشركة:

تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا لهذا النظام �أو وفق ًا لنظام ال�شركات .وعند �إنتهاء مدة ال�شركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية
وبناء على �إقرتاح من جمل�س الإدارة �إجراءات ت�صفية ال�شركة وتعيني م�صف �أو �أكرث حتدد �صالحياته ومكاف�أته مبوجب القرار .تنتهي �صالحيات جمل�س الإدارة عند �إنتهاء
م�صف ،كما وحتتفظ �إدارات ال�شركة ب�صالحياتها بالقدر الذي ال تتعار�ض فيه
مدة ال�شركة وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور �أعاله يف �إدارة ال�شركة حتى يتم تعيني
ٍ
مع �صالحيات امل�صفي.
األحكام:

تطبق �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ونظام ال�شركات ونظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف هذا النظام.
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1515المعلومات القانونية
1 115 15تأسيس الشركة والتراخيص والتصاريح التي تعمل بموجبها
وفق ًا للمادة الثالثة ( )3من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،مت ت�أ�سي�س �شركة وفا مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )60/وتاريخ 1427/09/18هـ (املوافق2006/10/11م)
وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )233وتاريخ 1427/09/16هـ (املوافق 2006/10/09م) وترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار رقم ( )10202330317013وتاريخ  1426/01/26هـ
(املوافق 2005/03/07م) وترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم (ت م ن )20086 /14/وتاريخ  1429/06/06هـ (املوافق 2008/06/10م) ،وعليه مت الرتخي�ص لوفا
مبزاولة ن�شاط الت�أمني الذي ي�شمل خدمات الت�أمني الرئي�سة التي تزاولها ال�شركة يف اململكة وهي كما يلي )1( :الت�أمني العام ( )2الت�أمني الطبي ( )3احلماية واالدخار .وتزاول
ال�شركة ن�شاطها وفقا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد الأخرى ال�سارية يف اململكة حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
و ُق ِّيدت ك�شركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم ( )1010236705ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ  1428/07/24هـ (املوافق 2007/08/07م).
ح�صلت ال�شركة على كافة الرتاخي�ص الالزمة ملزاولة ن�شاطها وفق ًا للأنظمة املعمول بها وهي على النحو التايل:

اجلدول رقم  15-1الرتاخي�ص التي ح�صلت عليها ال�شركة الالزمة ملزاولة ن�شاطها وفقاً للأنظمة املعمول بها
الرتاخي�ص واملوافقات

الغر�ض

رقم الرتخي�ص
ت م ن20086 /14/

ترخي�ص مبزاولة ن�شاط الت�أمني

مزاولة الت�أمني العام والت�أمني
الطبي واحلماية واالدخار

ترخي�ص ا�ستثمار �أجنبي خدمي

مزاولة ن�شاط الت�أمني

10202330317013

ال�سجل التجاري

قيد ال�شركة يف �سجل ال�شركات
التجارية (�شركات امل�ساهمة)

1010236705

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين
(ت�أهيل ال�شركة)

ممار�سة �أعمال ال�ضمان ال�صحي
التعاوين

112

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
الت�أمني ال�شامل على ال�سيارات
اخلا�صة وال�سيارات التجارية
ووثيقة الت�أمني الإلزامي على
ال�سيارات.

341000062919

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

متديد املوافقة امل�ؤقتة لت�سويق
وطرح �أربعة ( )4منتجات من
منتجات ال�شركة الت�أمينية:

351000143204

تاريخ الإ�صدار
1429/06/06هـ

تاريخ الإنتهاء

اجلهة امل�صدرة

املوافق 2008/06/10م

 1438 /06/04هـ املوافق
2017/03/03م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

1426/01/26هـ

 1436/03/25هـ

املوافق 2005/03/07م

2015/01/16م

الهيئة العامة
لال�ستثمار الأجنبي

1428/07/24هـ

 1437/07/24هـ املوافق
2016/05/01م

وزارة التجارة /
مكتب ال�سجل
التجاري

 1436/08/12هـ املرافق
2015/05/30م

جمل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوين

املوافق
2007/08/07م
1435/08/13هـ
املوافق
2014/06/11م
1434/05/19هـ املوافق
2013/03/31م

1435/11/21هـ املوافق
2014/09/16م

)1وثيقة ت�أمني �ضد الأخطاء
الطبية

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

1436/05/20هـ

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافق
2015/03/11م

)2وثيقة ت�أمني على املن�ش�آت
الطبية
 )3وثيقة ت�أمني على امل�س�ؤولية
العامة وامل�س�ؤولية عن الآالت
 )4وثيقة ت�أمني على ال�سفر الدويل
املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
ت�أمني على تعوي�ض العمال.

IS /2111

1431/11/16هـ املوافق
2010/10/24م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
ت�أمني على االنقطاع عن العمل

IS /1824

1431/10/18هـ املوافق
2010/09/27م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي
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الغر�ض

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثائق
الت�أمني التالية:

رقم الرتخي�ص
IS/363

تاريخ الإ�صدار
1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

تاريخ الإنتهاء

اجلهة امل�صدرة
م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

 )1وثيقة ت�أمني على جميع خماطر
املقاولني
 )2وثيقة ت�أمني على جميع خماطر
الت�شييد/الرتكيب
 )3وثيقة ت�أمني عطب الآالت
 )4وثيق ت�أمني على م�صانع
ومعدات املقاولني
 )5وثيقة ت�أمني على الأجهزة
الإلكرتونية
املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثائق
الت�أمني التالية:

IS/364

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

 )1وثيقة ت�أمني على احلمولة
البحرية (تغطية مفتوحة)
 )2وثيقة ت�أمني على الب�ضاعة
املنقولة بالرب (تغطية مفتوحة)
 )3وثيقة ت�أمني على احلمولة
البحرية (�شحنة واحدة)
 )4وثيقة ت�أمني على الب�ضاعة
املنقولة بالرب (�شحنة واحدة)
املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
ت�أمني على احلوادث ال�شخ�صية
(للفرد �أو املجموعة).

IS/362

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
ت�أمني على النقود.

IS/361

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح
وثيقة ت�أمني على امل�س�ؤولية العامة
ال�شاملة.

IS/359

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
ت�أمني �ضد ال�سرقة.

IS/358

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
ت�أمني �ضمان الأمانة.

IS/357

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
الت�أمني الطبي.

IS/357

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
الت�أمني على املمتلكات وت�شمل:

IS/356

1429/02/10هـ املوافق
2008/02/17م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

 )4وثيقة ت�أمني �ضد ال�ضرر يف
املمتلكات
 )5وثيقة ت�أمني �ضد احلريق
 )6وثيقة ت�أمني �ضد احلريق
(�سكني).
املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثيقة
ت�أمني على احلماية للمجموعات.

IS/2093

1431/11/15هـ املوافق
2010/10/23م

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي
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الغر�ض

املوافقة على طرح منتجات ت�أمينية

موافقة نهائية لت�سويق وطرح وثائق
ت�أمني احلماية واالدخار التالية:

تاريخ الإ�صدار

رقم الرتخي�ص

اجلهة امل�صدرة

تاريخ الإنتهاء

1431/03/15هـ املوافق
2010/03/01م

IS/487

م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي

 )7برنامج اال�سرتداد النقدي
 )8برنامج م�ساعدة الأطفال
 )9ت�أمني على احلياة (برنامج
التغطية املزدوجة)
 )10برنامج احلماية
 )11برنامج ا�سرتاد الأموال
وبرنامج طويل حلماية احلياة
 )12ت�أمني على احلياة (برنامج
امل�شاركة)
 1435/10/14هـ

�شهادة مقيدة (غري �صاحلة ل�صرف
امل�ستحقات النهائية)

للإفادة ب�أن ال�شركة قدمت
�إقرارها ال�سنوي عن الفرتة املنتهية
يف 2012/12/31م والتزمت
ب�سداد الزكاة

9005

�شهادة ت�سجيل املوظفني بفرعي
املعا�شات والأخطار (لل�سعوديني)
وفرع الأخطار املهنية (لغري
ال�سعوديني)

التزام ال�شركة جتاه �أنظمة
امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات
االجتماعية

17079893

املوافق

 1436/07/11هـ املوافق
2015/04/30م

م�صلحة الزكاة
والدخل

2014/08/10م
1435/09/17هـ

1436/03/17هـ

امل�ؤ�س�سة العامة
للت�أمينات
االجتماعية

املوافق

املوافق

 2014/07/14م

 2015/01/08م

�شهادة ع�ضوية الغرفة التجارية
ال�صناعية

التزام ال�شركة بنظام ال�سجل
التجاري الذي يوجب على
ال�شركات اال�شرتاك يف الغرف
التجارية وال�صناعية.

101000184583

2014/01/01م

2014/12/31م

الغرفة التجارية
ال�صناعية
بالريا�ض

ترخي�ص مزاولة ن�شاط جتاري

رخ�صة املوقع الرئي�س لل�شركة
ال�صادرة عن بلدية العليا

1282

 1435/01/11هـ

 1438/01/11هـ

املوافق

املوافق

وزارة ال�شئون
البلدية والقروية

2013/11/14م

2016/10/12م

امل�صدر :التقرير القانوين

1 115 15فروع الشركة
لدى ال�شركة فرعني يف مدينتي اخلرب وجدة ،بعد �أن ح�صلت على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم (2 /27049ت )1144/وتاريخ 1429/08/02هـ
(املوافق 2008/08/03م).

اجلدول رقم  15-2معلومات فرعي ال�شركة يف مدينة جدة ومدينة اخلرب
تاريخ الإ�صدار

تاريخ الإنتهاء

م

العنوان

املكتب

رقم ال�سجل التجاري

1

فرع جدة*

�شارع �أبو بكر ال�صديق حي ال�شرفية برج
اخلياط

4030199026

 1431/04/08هـ (املوافق
2010/03/24م)

 1436/04/08هـ (املوافق
2015/01/28م)

2

فرع اخلرب*

�شارع الأمري تركي (الكورني�ش) جممع مركز
اخلليج

2051039742

1430/04/19هـ (املوافق
2009/04/15م).

1435/04/22هـ (املوافق
2014/02/22م)

امل�صدر :التقرير القانوين
*فيما يخ�ص فرع جدة مل يتم حتديث ال�سجل التجاري ليعك�س ا�سم مدير الفرع اجلديد وكذلك مل يتم ا�ستخراج �شهادة ع�ضوية الغرفة التجارية وال�صناعية للعام 2014م� .أما بالن�سبة لفرع اخلرب فلم يتم جتديد
ال�سجل التجاري حيث �أن ذلك يتطلب موافقة الهيئة العامة لال�ستثمار والذي هو قيد الإجراء حالي ًا ومن املتوقع �أن يتم احل�صول على املوافقة وكذلك جتديد ال�سجالت التجارية خالل الربع الأول من العام 2015م.

1 115 15عقود اإليجار
تتوزع املواقع امل�ست�أجرة داخل مناطق اململكة على النحو التايل:
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( )1عقد �إيجار يف املنطقة الو�سطى
( )3ثالثة يف املنطقة ال�شرقية
( )1عقد �إيجار يف املنطقة الغربية.

�أغلب تلك العقود هي عقود �إيجار تقليدية �أي تن�ص على مبلغ �إيجار تدفعه ال�شركة للم�ؤجر �سنوي ًا ،معظم تلك العقود قابلة للتجديد وتعترب الغية �إذا ت�أخر امل�ست�أجر يف دفعه
للإيجار وال يحق له ت�أجري العقار من الباطن دون �أخذ املوافقة اخلطية من امل�ؤجر .كما ال يجوز تغيري الن�شاط بدون موافقة امل�ؤجر .مت تلخي�ص عقود الإيجار على النحو التايل:

اجلدول رقم  15-3ملخ�ص عقود الإيجار
تاريخ التوقيع

رقم

امل�ؤجر

1

2013/06/30م.

�شركة جمموعة الفي�صلية القاب�ضة

املدة

ال�سعر (ر�.س)

�سنة هجرية و �أحد ع�شر �شهر ًا تبد�أ من
1434/08/20هـ املوافق 2013/06/29م
و تنتهي بتاريخ 1436/07/19هـ املوافق
2015/05/08م.

2.683.333

مالحظات

ال يتجدد العقد �إال مبوافقة امل�ؤجر
2

2007/12/04م.

م�ؤ�س�سة باذل اخلري للأعمال
التجارية و العقارية

�سنة ميالدية تبد�أ من 2007/12/04م و
تنتهي بتاريخ 2008/12/03م.
ال يتجدد العقد تلقائي ًا �إال مبوافقة امل�ؤجر
الكتابية و ذلك قبل �إنتهاء مدة العقد
بثالثني يوم ًا.

75.735

3

2013/06/15م.

م�ؤ�س�سة باذل اخلري للأعمال
التجارية و العقارية

�سنة ميالدية تبد�أ من 2013/06/15م و
تنتهي بتاريخ 2014/06/14م.
ال يتجدد العقد تلقائي ًا �إال مبوافقة
امل�ؤجر الكتابية قبل �إنتهاء مدة العقد
بثالثني يوم ًا.

72.762

4

2013/11/03م.

م�ؤ�س�سة باذل اخلري للأعمال
التجارية و العقارية

�سنة ميالدية واحدة تبد�أ من
2013/11/03م و تنتهي بتاريخ
2014/11/02م
ال يتجدد العقد تلقائي ًا �إال مبوافقة
امل�ؤجر الكتابية قبل �إنتهاء مدة العقد
بثالثني يوم ًا.

61.200

5

1433/11/02هـ املوافق
2012/09/18م.

�أحمد طه خياط

ثالث �سنوات ميالدية تبد�أ من
2012/12/01م و تنتهي بتاريخ
2015/12/01م.
ً
ال يتجدد العقد تلقائيا  ،و للم�ست�أجر
احلق يف انهاء العقد قبل مدته و ذلك
بخطاب كتابي قبل االنهاء ب�شهرين.

110.000

مت جتديد العقد بتاريخ
2013/12/03م
حتى
2014/12/03م
مت جتديد العقد بتاريخ
2014/06/14م
حتى 2015/06/14م

ال�شركة ب�صدد جتديد
هذا العقد

امل�صدر :التقرير القانوين

1 115 15هيكل رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )100.000.000مائة مليون ريال ،مق�سم �إلى ( )10.000.000ع�شرة مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم وجميع
الأ�سهم مدفوعة بالكامل وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون ب�ستة ماليني (� )6.000.000سهم متثل ن�سبة (� )%60ستني باملائة من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة بينما مت طرح الباقي
من الأ�سهم والتي متثل ن�سبة (� )%40أربعني باملائة لالكتتاب العام يف �شهر مايو عام 2007م ،وقد مت تغطية كامل الأ�سهم املطروحة من قبل الأفراد.

1 115 15أعضاء مجلس اإلدارة
مت تعيني جمل�س الإدارة احلايل للدورة الثالثة التي بد�أت بتاريخ 2013/07/11م ولغاية 2016/07/10م ويتكون املجل�س من الأع�ضاء التالية �أ�سما�ؤهم:

اجلدول رقم � 15-4أع�ضاء جمل�س الإدارة
م

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�أ�سهم
�ضمان
الع�ضوية

�أ�سهم
امللكية
املبا�شرة

�أ�سهم
امللكية غري
املبا�شرة

�صفة الع�ضوية
اال�ستقاللية

تنفيذي
/غري
تنفيذي

التمثيل/
ا�سم
املمَثل

تاريخ الع�ضوية

1

�صالح بن عبداهلل
بن �صالح احلناكي

الرئي�س

�سعودي

42

315

315

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2011/02/06م

2

حممد بن عبداهلل
بن حممد العريفي

ع�ضو

�سعودي

51

500

500

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2007/06/26م

3

ماجد بن عبداهلل
بن حمد احلقيل

ع�ضو

�سعودي

47

20

20

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2011/03/26م

115

م

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�أ�سهم
�ضمان
الع�ضوية

�أ�سهم
امللكية
املبا�شرة

�أ�سهم
امللكية غري
املبا�شرة

�صفة الع�ضوية
اال�ستقاللية

التمثيل/
ا�سم
املمَثل

تنفيذي
/غري
تنفيذي

تاريخ الع�ضوية

4

ف�ؤاد بن عبداهلل
بن عبدالرحمن
الرا�شد

ع�ضو

�سعودي

44

70

70

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2013/07/17م

5

يا�سر بن في�صل
بن يحيى ال�شريف

ع�ضو

�سعودي

41

237

237

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2013/07/17م

6

�صالح بن
عبدالعزيز بن
العبداهلل ال�سبيل*

ع�ضو

�سعودي

66

280

280

-

م�ستقل

غري
تنفيذي

-

2011/10/10م

7

**

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

***

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

****

ع�ضو

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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* فيما يتعلق بع�ضو املجل�س� /صالح ال�سبيل ف�إنه قدم ا�ستقالته من من�صب الرئي�س التنفيذي يف ال�شركة �إال �أنه باقٍ كع�ضو جمل�س �إدارة.
** عني ع�ضو جمل�س الإدارة � /سو�شهوبان �ساركار ،ممث ًال عن ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة بتاريخ 2012/05/12م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/06/01م.
*** عني ع�ضو جمل�س الإدارة  /رامبهدران �سريدهران بيالي ،ممث ًال عن �شركة نيو انديا للت�أمني املحدودة بتاريخ 2012/03/20م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/07/13م.
**** عني ع�ضو جمل�س الإدارة  /ثاموهدران رام�سامي ،ممث ًال عن �شركة الت�أمني على احلياة (العاملية) بتاريخ 2010/12/06م وقدم ا�ستقالته بتاريخ 2014/07/01م.




�إن تعيني �أع�ضاء جدد يتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (ومن املتوقع �أن يتم تعيني �أع�ضاء جدد خالل الربع الأول من عام 2015م).
معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة لديهم �أ�سهم �ضمان �أقل من احلد الأدنى كما يف نظام ال�شركات ،وتعمل ال�شركة حالي ًا على تعديل ذلك ومن املتوقع �أن يتم خالل
الربع الأول من عام 2015م.
�إن �سبب ا�ستقالة الأع�ضاء الثالثة تعود �إلى تقاعدهم النظامي من ال�شركات التي ميثلونها يف جمل�س الإدارة حيث �أن تلك ال�شركات تابعة للحكومة الهندية.

�إلتزمت ال�شركة باملادة الثانية ع�شر ( )12من الئحة حوكمة ال�شركات اخلا�صة باملعايري املطلوبة لت�شكيل املجل�س ،وحتديد ًا الفقرتان الإلزاميتان (ج ،هـ) .كما �أن ال�شركة ملتزمة
مبتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بتكوين جمل�س الإدارة .ف�أغلبية الأع�ضاء هم من غري التنفيذيني وهناك �ستة من �أع�ضاء املجل�س م�ستقلني .ويجب تخ�صي�ص �أ�سهم
�ضمان لع�ضوية الأع�ضاء امل�ستقلني اخلم�سة امل�شار لهم يف اجلدول �أعاله وفق ما يفر�ضه النظام ،وحتديد من هي اجلهة/املحفظة املقدمة لأ�سهم ال�ضمان املتعلقة بع�ضوية
الأع�ضاء امل�ستقلني .ويتبني من اجلدول �أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام املادة الثامنة وال�ستني ( )68من نظام ال�شركات فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�ضمان.
وفق ًا للمادة ( )21احلادية والع�شرون من النظام الأ�سا�سي يجتمع املجل�س يف مركز ال�شركة الرئي�س بدعوة من رئي�سه ومتى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء ،ويجب �أن تكون
الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س .ويجوز �أن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�شركة ،على �أن يجتمع �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة ،وال يجوز �أن تنق�ضي
�أربعة �أ�شهر دون انعقاده .ويتبني من حما�ضر اجتماعات جمل�س �إدارة ال�شركة عن الأعوام 2011م و2012م و2013م ،ب�أن ال�شركة ملتزمة ب�أحكام النظام الأ�سا�سي لناحية
الن�صاب والت�صويت.ويبني اجلدول التايل �إلتزام ال�شركة بالنظام الأ�سا�سي من ناحية عدد االجتماعات:

اجلدول رقم  15-5عدد اجتماعات جمل�س الإدارة يف ال�شركة للأعوام 2011م و 2012م و 2013م
اجلهة الإدارية

عدد االجتماعات املنعقدة يف عام 2011م

عدد االجتماعات املنعقدة يف عام 2012م

عدد االجتماعات املنعقدة يف عام 2013م

 6اجتماعات

 5اجتماعات

 5اجتماعات

جمل�س الإدارة
امل�صدر :وفا للت�أمني

1 115 15ملخص العقود الجوهرية:
عقد ت�سوية مطالبات ت�أمينية مع �شركة غلوب مد ال�سعودية
الأطراف� :أبرمت ال�شركة عقد ت�سوية مطالبات ت�أمينية مع �شركة غلوب مد ال�سعودية بتاريخ 1428/10/09هـ (املوافق 2007/10/20م).
مدة ال�سريان :مدة هذا العقد �سنة ميالدية تبد�أ من 2007/10/20م ويتجدد تلقائي ًا ما مل ُيخطر �أحد الطرفني الآخر برغبته عدم التجديد قبل � 3أ�شهر من �إنتهاء مدة العقد
الأ�صلية �أو �أي مدة جتديد الحقة� .إن هذا العقد ما زال م�ستمر ًا بني الطرفني حتى تاريخ هذه الن�شرة.
اخلدمات املقدمة :تقوم �شركة غلوب مد ال�سعودية من خالل هذا العقد بت�أمني �شبكة خدمات لل�شركة وعمالئها و�إ�صدار املوافقات �أو رف�ض املطالبات الت�أمينية للعمالء وا�ستالم
الفواتري والت�أكد من �أنها تتطابق مع تعرفة ال�شركة وبحدود التغطية املتفق عليها مع كل عميل وكما تقدم لل�شركة خدمات تدريب ملوظفي ال�شركة وخدمات الدعم الفني يف تقنية
املعلومات خالل �ساعات العمل .وقد مت �إعطاء ال�شركة احلق يف ا�ستعمال بع�ض �شبكات �أنظمة وبرامج غلوب مد ال�سعودية.
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ال�سعر :ت�ستحق �شركة غلوب مد ال�سعودية مقابل اخلدمات التي تقدمها لل�شركة ما يلي:



ال�سنة الأولى :ما ن�سبته  %6من �إجمايل الأق�ساط التي ح�صلتها ال�شركة من كل عميل.
ال�سنوات التالية )1( :ما ن�سبته  %6.30من �إجمايل الأق�ساط التي ح�صلتها ال�شركة من كل عميل ( )2وما ن�سبته  %9.90من �إجمايل الأق�ساط لكل فرد �أو عائلة
م�ؤمنة �إ�ضاف ًة �إلى التعديالت بالقيمة التي تطر�أ على وثائق الت�أمني ب�إ�ضافة فرد.

النظام املطبقُ :يف�سر هذا العقد وفق ًا للأنظمة املعمول بها يف املمكلة العربية ال�سعودية و�أي نزاع بني الطرفني يتم ت�سويته عن طرق التحكيم.
�	)1إتفاقيات وكالة الت�أمني و ّقعت ال�شركة اتفاقيتني لوكالة الت�أمني مع �شركتني متخ�ص�صتني بهذا املجال لتمثيل ال�شركة يف ت�سويق وبيع وثائق الت�أمني حل�سابها �أو نيابة عنها
�إلى الأفراد والأعمال التجارية .وي�ستحق وكالء الت�أمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�صت عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني وهي ترتاوح ما بني %8
و %15بح�سب فروع/منتجات الت�أمني التي يتم بيعها وحتت�سب العموالت على �أ�سا�س الأق�ساط فقط وال ت�سدد �أي عمولة عن امل�صاريف .فيما يلي تفا�صيل اتفاقيتي وكالة
الت�أمني املربمتني من قبل ال�شركة :اتفاقية وكالة ت�أمني ح�صرية مع �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني املحدودة .ت�سري هذه االتفاقية من تاريخ 1433/10/15هـ (املوافق
2012/09/01م) وتنتهي بتاريخ 1436/11/17هـ (املوافق 2015/08/31م) .تقوم �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني املحدودة بتمثيل ال�شركة يف ت�سويق وبيع كافة وثائق
الت�أمني حل�ساب ال�شركة ونيابة عنها �إلى الأفراد وال�شركات ،وب�شكل خا�ص وثائق ت�أمني ال�سيارات والت�أمني الطبي وغريها من وثائق ومنتجات الت�أمني كما يحق لها ا�ستعمال
�شعار ال�شركة وعالمتها التجارية .تقوم �شركة وتد الوطنية لوكالة الت�أمني املحدودة با�ستالم مطالبات الت�أمني وامل�ستندات و�إ�صدار االي�صاالت وا�ستالمها وتوريدها �إلى
ال�شركة .تُف�سر هذه االتفاقية وفق ًا للأنظمة املعمول بها يف املمكلة العربية ال�سعودية.
 )2اتفاقية وكالة ت�أمني غري ح�صرية مع �شركة اخلليج لو�ساطة الت�أمني واعادة الت�أمني ( .)GIBت�سري هذه االتفاقية من تاريخ 1433/08/11هـ (املوافق2012/07/01م)
وتنتهي بتاريخ 1435/09/03هـ (املوافق 2014/06/30م) ويف حال ا�ستمرار التعامل بني الطرفني يتم جتديد الإتفاقية تلقائي ًا ملدة �سنة ميالدية �إ�ضافية بنف�س ال�شروط.
تقوم �شركة اخلليج لو�ساطة الت�أمني واعادة الت�أمني بتمثيل ال�شركة يف ت�سويق وبيع وثائق الت�أمني حل�ساب ال�شركة ونيابة عنها �إلى الأفراد وال�شركات .تُف�سر هذه االتفاقية
وفق ًا للأنظمة املعمول بها يف املمكلة العربية ال�سعودية.
عقود إعادة التأمين

لقد �أبرمت ال�شركة مع �شركات �إعادة ت�أمني عدد من عقود �إعادة ت�أمني لأن�شطتها والتي ت�شتمل على ا�ستثناءات خمتلفة تبعا للمنتج الذي ي�شمله كل عقد .فيما يلي قائمة عقود
�إعادة الت�أمني املربمة من قبل ال�شركة:
 )1عقد �إعادة ت�أمني مع هانوڤر لإعادة الت�أمني البحرين  Hannover Retakaful BSCلتغطية منتجات ال�شحن البحري املكتتبة من قبل ال�شركة وي�شمل �إعادة الت�أمني على
خماطر نقل الب�ضائع وت�سليمها من مكان لآخر .ي�سري هذا العقد من تاريخ 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م) وي�ستمر �إلى �أن ُيخطر �أحد الطرفني الآخر ب�إنهاء
العقد قبل � 3أ�شهر من تاريخ التجديد.
 )2عقد �إعادة ت�أمني مع هانوڤر لإعادة الت�أمني البحرين  Hannover Retakaful BSCلتغطية �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة .وت�شمل التغطية وثائق الت�أمني املكتتبة
من ال�شركة اخلا�صة بالت�أمني �شامل لل�سيارات ،والإ�صابة اجل�سدية للغري يف �سياق حوادث ال�سيارات ال�شخ�صية ،وامل�سئولية العامة للغري ،و ت�أمني تعوي�ضات العمال -
م�سئولية �أ�صحاب العمل ،وت�أمني �أخطاء مزاولة املهن ال�صحية ،وامل�س�ؤولية املدنية والت�أمني على املنتجات .على �أن تكون �إعادة الت�أمني على كافة الأخطار التي يتم تغطيتها
متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ي�سري هذا العقد من تاريخ 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م) وينتهي بتاريخ 1436/03/10هـ (املوافق 2014/12/31م).
 )3عقد �إعادة ت�أمني مع هانوڤر لإعادة الت�أمني البحرين  Hannover Retakaful BSCلتغطية �إجمايل م�سئوليات وفائ�ض خ�سائر ال�شركة الناجتة عن الت�أمني �ضد احلريق،
و الت�أمني الهند�سي والت�أمني �ضد حوادث النقل البحري اخلا�ص بالب�ضائع وال�سلع امل�ؤمن عليها .ي�سري هذا العقد من تاريخ 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م)
وينتهي بتاريخ 1436/03/10هـ (املوافق 2014/12/31م).
 )4عقد �إعادة ت�أمني مع هانوڤر لإعادة الت�أمني البحرين  Hannover Retakaful BSCلتغطية فائ�ض خ�سائر ال�شركة الناجتة عن منتجات الت�أمني �ضد حوادث احلريق،
الت�أمني الهند�سي ،احلوادث املختلفة املكتتبة من قبل ال�شركة .ينق�سم �إلى ثالثة حماور )1( :احلريق :كافة ممتلكات التي تقوم ال�شركة بالت�أمني عليها ب�شكل مبا�شر فقط
مبا يف ذلك ال�سطو التي ترتافق مع حوادث احلريق ،انقطاع العمل )2( .الت�أمني الهند�سي :الذي يتم تغطيته من تغطيه من ال�شركة مبا يف ذلك خماطر املقاولني� ،أعطال
الآالت ،جميع خماطر الرتكيب ،املعدات ،الغاليات �أو �أوعية ال�ضغط ،خ�سارة املخزون ،اخل�سائر املرتتبة عن توقف املعدات )3( .حوادث خمتلفة :ال�سطو ،الأموال النقدية
يف �سياق نقلها من مكان �إلى �آخر ،خيانة الأمانة . .ي�سري هذا العقد من تاريخ 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م) وي�ستمر العمل به �إلى �أن يتم �إبالغ �أحد الطرفني
الآخر ب�إنهائه قبل � 3أ�شهر من بداية كل �سنة.
 )5عقد �إعادة ت�أمني مع هانوڤر لإعادة الت�أمني البحرين  Hannover Retakaful BSCلتغطية منتجات الت�أمني الطبي املكتتبة من قبل ال�شركة .وت�شمل تغطية �إعادة
الت�أمني امل�صاريف الطبية للأفراد واملجموعات (حوادث و�أمرا�ض) وم�صاريف العالج ال�سريري يف امل�ست�شفى ونقل اجلثامني .ي�سري هذا العقد من تاريخ 1434/02/20هـ
(املوافق2013/01/01م) وي�ستمر العمل به �إلى �أن يتم �إبالغ �أحد الطرفني الآخر ب�إنهائه قبل � 3أ�شهر من بداية كل �سنة.
 )6عقد �إعادة ت�أمني مع ال�شركة الهندية العامة للت�أمني ( )GICلتغطية فائ�ض اخل�سائر الناجتة عن �أ�ضرار الأعمال ملنتجات الت�أمني املكتتبة من ال�شركة وت�شمل التغطية
ت�أمني �شامل لل�سيارات ،و ت�أمني �شامل لل�سيارات عن امل�سئولية جتاه الغري ،ت�أمني لل�سيارات عن امل�سئولية جتاه الغري ،امل�سئولية ال�شخ�صية جتاه للغري ،و ت�أمني تعوي�ضات
العمال-م�سئولية �أ�صحاب العمل ،و ت�أمني �أخطاء مزاولة املهن ال�صحية ( 100وثيقة) ،وامل�س�ؤولية املدنية والت�أمني على املنتجات .على �أن تكون �إعادة الت�أمني على كافة
الأخطار التي يتم تغطيتها متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية .ي�سري هذا العقد من تاريخ (1434/02/19هـ املوافق 2013/01/01م) وي�ستمر العمل به �إلى �أن يتم ف�سخه
من �أي من الطرفني.
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 )7عقد �إعادة ت�أمني مع ال�شركة الهندية العامة للت�أمني ( )GICلتغطية املخاطر الناجتة عن �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة املتعلقة بال�شحن بحري والت�أمني على
هيكل ال�سفينة وحمولة ال�سفن بحر ًا �أو يف �سياق ترانزيت مرور بر ًا �أو جو ًا كما يغطي الأ�ضرار املادية واخل�سائر التي ت�صيب اليخوت .ي�سري هذا العقد من تاريخ
(1429/08/18هـ املوافق 2008/08/20م) وي�ستمر العمل به �إلى �أن يتم ف�سخه من �أي من الطرفني.
 )8عقد �إعادة ت�أمني مع ال�شركة الهندية العامة للت�أمني ( )GICلتغطية حوادث خمتلفة وت�شمل التغطية املخاطر الناجتة عن �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة يف �سياق
تغطيتها ملخاطر احلوادث ال�شخ�صية (�أفراد وجمموعات) ،و �سرقة املنازل و ال�سطو ،احلقائب ،نقل الأموال ،و الأموال املحفوظة يف خزنة ،واملواد الزجاجية ،و خيانة
الأمانة ،و الت�أمني ال�شامل على �صكوك البنوك ،و املجوهرات وت�أمني ال�سفر .ي�سري هذا العقد من تاريخ 1429/08/18هـ (املوافق 2008/08/20م) وي�ستمر العمل به �إلى
�أن يتم ف�سخه من قبل �أي من الطرفني.
 )9عقد �إعادة ت�أمني مع ال�شركة الهندية العامة للت�أمني ( )GICلتغطية املخاطر الناجتة عن �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة يف �سياق تغطيتها ملخاطر احلريق
وت�شمل التغطية كافة املخاطر الناجتة عن �إجمايل م�سئوليات وخ�سائر ال�شركة يف �سياق تغطيتها ملخاطر احلريق ي�سري هذا العقد من تاريخ 1429/08/18هـ (املوافق
2008/08/20م) وي�ستمر العمل به �إلى �أن يتم ف�سخه من قبل �أي من الطرفني.
العقود مع األطراف ذات العالقة


عقود ت�أمني مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة

حتى تاريخ 2014/05/11م بلغ جمموع قيمة عقود الت�أمني على ال�سيارات التي �أبرمتها ال�شركة مع بع�ض �أع�ضاء املجل�س مبلغا قدره ( )43.131ثالثة و�أربعون �ألف ًا ومائة وواحد
وثالثون ريال وفق ما يلي:




ال�شركة ورئي�س جمل�س الإدارة� :صالح بن عبداهلل احلناكي (وثيقة ت�أمني مببلغ  9.343ريال وهي �سارية لغاية 2014/11/25م)
ال�شركة وع�ضو جمل�س الإدارة :حممد بن عبداهلل العريفي (وثيقة ت�أمني مببلغ  30.105ريال وهي �سارية لغاية 2015/02/18م)
ال�شركة وع�ضو جمل�س الإدارة� :صالح بن عبدالعزيز ال�سبيل (وثيقتي ت�أمني مببلغ  3.683ريال وهي �سارية لغاية 2015/01/29م)

ويتبني من حم�ضر االجتماع التا�سع للجمعية العامة املنعقد بتاريخ 2014/05/11م (بعد الدعوة للمرة الثانية) ب�أنه مت الت�صويت على تلك العقود يف اجلمعية العامة لل�شركة
بدون م�شاركة ذوي العالقة احلا�ضرين الذين لهم م�صالح يف تلك العقود .ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لأع�ضاء جمل�س الإدارة الآخرين �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة يف ال�شركة ،ومل يتم توقيع عقود مع �أطراف ذات عالقة �آخرين ،مبا يف ذلك �إ�صدار وثائق ت�أمني لتغطية �أعمالهم وممتلكاتهم.
كما �إلتزمت ال�شركة باملادة ( )47ال�سابعة والأربعني من الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق الت�أمني التي ال جتيز ل�شركة الت�أمني �إ�صدار �أو جتديد وثيقة ت�أمني لأي من مالكها
�أو �أع�ضاء جمل�س ادارتها او كبار مدرائها التنفيذين �أو االطراف وذوي العالقة بهم اال بعد دفع كامل الق�سط .ويق�صد باالطراف ذوي ال�صلة �أفراد العائلة (من الزوجات
واالزواج والأطفال والأباء والأمهات والأخوان والأخوات ،واي من امل�ؤ�س�سات التي ميلك فيها �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أكرث من � .%5إ�ضافة �إلى �إلتزامها بن�ص املادة
( )49التا�سعة والأربعون التي ال جتيز ا�صدار �أوجتديد �أي وثيقة ت�أمني لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الإدارة التفيذية �أو الأطراف ذوي العالقة بهم اال بعد دفع الق�سط
امل�ستحق بالكامل .واذا تقدم �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو مديريها التنفيذيني باملطالبة بدفع تعوي�ض لوثيقة ت�أمني �صادرة لهم من ال�شركة ،فيجب التعامل مع املطالبة
وفق ًا للإجراءات الواردة يف الالئحة املطبقة على مطالبات العمالء االخرين ودون معاملة تف�ضيلية ،مع ا�شعار املراقب النظامي ب�أي تعوي�ض لأي منهم .وت�ؤكد ال�شركة التزامها
بالالئحة التنفيذية وب�أحكام نظام ال�شركات والئحة حوكمة ال�شركات فيما يتعلق بعقود الأطراف ذات العالقة .كما �أن هذه العقود تت�ضمن نف�س الأحكام وال�شروط املطبقة على
العمالء دون �أي متييز بني وثائق الت�أمني امل�شار �إليها �أعاله وتلك املعرو�ضة من قبل ال�شركة لعمالئها .وت�ؤكد ال�شركة التزامها ب�أحكام الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق الت�أمني
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.


عقد خدمات �إكتوارية مع �شركة نطاق للخدمات الإكتوارية

بتاريخ 2014/05/01م وقعت ال�شركة عقد تقدمي خدمات �إكتوارية مدته �سنة ميالدية مع �شركة نطاق للخدمات الإكتوارية مقابل مبلغ �إجمايل وقدره ( )540.000خم�سمائة
و�أربعني �ألف ريال ت�شمل تقدمي تقارير مالية �سنوية وتقرير �سنوي للت�سعري (ال�سيارات) وتقرير �سنوي للت�سعري (الطبي) ويف حال طلبت ال�شركة �إعداد تقارير ت�سعري �أخرى �سيتم
زيادة بدل الأتعاب .علما ب�أن العقد قابل للتجديد ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل ت�سعني ( )90يوما من �إنتهاء مدة العقد .يخ�ضع العقد للنظام
ال�سعودي ويكون االخت�صا�ص منعقدا للمحاكم ال�سعودية يف حال ن�شوء �أي نزاع بني املتعاقدين.
ح�صلت ال�شركة على عدم ممانعة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتعيني �شركة نطاق للخدمات الإكتوارية مبوجب اخلطاب رقم ( )351000008122بتاريخ  1435/01/17هـ
(املوافق 2013/11/20م) .وقد مت الإف�صاح مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وللجمعية العامة عن عالقة رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة نطاق عم ًال بنظام ال�شركات والأنظمة
والتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.
ال�شركة ملتزمة ب�أحكام املادة التا�سعة وال�ستني ( )69وال�سبعني ( )70من نظام ال�شركات واملادة الثامنة ع�شرة ( )18من الئحة احلوكمة فيما يتعلق ب�إف�صاح �أع�ضاء جمل�س
الإدارة مبا لهم من م�صلحة �شخ�صية يف املعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة وعدم م�شاركتهم بالت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن.
عقود استشارية

�أبرمت ال�شركة عدد من العقود اال�ست�شارية على النحو التايل:
 -1اتفاقية لتقدمي خدمات حما�سبية موقعة بتاريخ 2013/04/07م فيما بني وفا و�شركة ارن�ست اند يونغ (حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون) مقابل بدل �أتعاب �سنوية مببلغ
قدره ( )300.000ثالثمائة �ألف ريال .االتفاقية منتهية املدة .وقد مت حتديد مهلة تقريبية لإمتام نطاق العمل بثمانية �أ�شهر من تاريخ التوقيع على االتفاقية .والزالت
االتفاقية �سارية املفعول نظر ًا لعدم �إمتام جميع اخلدمات املتفق عليها ،ومل توقع ال�شركة على �أي عقد جديد مع املدقق الداخلي.
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 -2اتفاقية تعيني مراقب احل�سابات مكتب الفوزان وال�سدحان كي بي ام جي موقعة بتاريخ 2014/06/12م ملراجعة القوائم املالية للعام املنتهي 2014م والبيانات املالية الربع
�سنوية مبا فيها الربع الأول من العام 2015م وذلك مقابل مبلغ قدره ( )300.000ثالثمائة �ألف ريال كبدل �أتعاب.
 -3بتاريخ 1433/07/13هـ (املوافق 2012/06/02م) �أبرمت �شركة وفا اتفاقية مع �شركة دار املراجعة ال�شرعية لتتولى �أعمال التدقيق والرقابة ال�شرعية على �أن�شطة
ومعامالت ال�شركة ملتابعة توافقها مع ال�ضوابط ال�شرعية مقابل بدل �أتعاب وقدره ( )65.000خم�سة و�ستون �ألف ريال .ومدة العقد ( )2عامني يبد�أ من تاريخ التوقيع
(2012/06/02م) ويجدد تلقائي ًا ملدة مماثلة ما مل يبدِ �أحد الطرفني رغبته يف عدم التجديد قبل تاريخ الإنتهاء مبدة �شهر واحد.
وت�ؤكد ال�شركة على عدم وجود �أي ت�ضارب م�صالح يف تعيينات كافة امل�ست�شارين و �أنه ال توجد �أي م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لل�شركاء او �أع�ضاء الإدارة التنفيذية يف تلك
ال�شركات اال�ست�شارية من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على ا�ستقاللية الر�أي املهني املطلوب تقدميه لل�شركة.
عقود تقنية المعلومات

لدى ال�شركة �إدارة م�ستقلة متخ�ص�صة بتقنية املعلومات وقد �أبرمت عدد ًا من العقود املتعلقة بربامج احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات �أهمها:
بتاريخ 2012/04/02م وقعت ال�شركة عقد مع �شركة برجميات �إ�سكادينيا ل�شراء برامج حا�سب �آيل وتقدمي خدمات دعم وترخي�ص برنامج �إ�سكادينيا للت�أمني و�صيانته مببلغ
قدره ( )3.468.675ثالثة ماليني و�أربعمائة وثمانية و�ستون �ألف و�ستمائة وخم�سة و�سبعون ريال �سعودي� ..إن مدة هذا العقد مرتبطة بتنفيذ كافة مراحلة املتفق عليها يف العقد
و عليه ف�إنه ينتهي بعد التنفيذ التام لكافة مراحل العقد .و حتى تاريخ هذه الن�شرة مت تنفيذ املرحلة الأولى و هو الآن يف املرحلة الثانية.بتاريخ 2012/05/28م.وقعت ال�شركة
عقد مع �شركة الإت�صاالت ال�سعودية لإدارة و تخزين و حماية البيانات الإلكرتونية و تزويد ال�شركة بالأجهزة و الربامج الالزمة لذلك مببلغ قدره ( )19.000ت�سعة ع�شر �ألف
ريال مع الإ�شارة �إلى احتمال وجود تكاليف �إ�ضافية يف حالة طلب ال�شركة لبع�ض اخلدمات الإ�ضافية املحددة يف العقد� .إن مدة هذا العقد هي ثالث �سنوات ميالدية تبد�أ من
تاريخ �إ�شعار التفعيل و هو عبارة عن وثيقة توقع من قبل الطرفني للت�أكيد على �أن تركيب اخلدمات متت وفق ًا ملعايري اختبارات القبول اخلا�صة مبركز البيانات يف جدة التابع
ل�شركة االت�صاالت ال�سعودية .و يتجدد العقد تلقائي ًا ملدة �سنتني متتاليتني ،مامل يخطر �أحد الطرفني الآخر كتابة بعدم رغبته بالتجديد قبل �إنتهاء مدة العقد بثالثة �أ�شهر.

1 115 15المنازعات والدعاوى القضائية
با�ستثناء الدعاوى املو�ضحة �أدناه ي�ؤكد جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أن ال�شركة لي�ست طرفا يف �أي دعوى ق�ضائية �أو مطالبة �أو حتكيم �أو �إجراءات �إدارية جمتمعة �أو منفردة قائمة
�أو من املحتمل �إقامتها ،من �ش�أنها �أن ت�ؤثر جوهريا على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل .وقد مت تق�سيم الدعاوى بح�سب مو�ضوعها واملرحلة التي و�صلت �إليها وقت �إعداد هذا
التقرير ،وفق ًا ملا يلي:
الدعاوى املرفوعة �ضد ال�شركة وتتعلق مبطالبة ال�شركة بتعوي�ضات عن تلفيات ال�سيارات و تنق�سم �إلى �أربعة �أق�سام:
أو ً
ال :التعويضات عن تلفيات و أضرار السيارات الناتجة عن حوادث سير وصدر فيها قرار ابتدائي ضد الشركة قابل لالستئناف

اجلدول رقم  15-6التعوي�ضات عن تلفيات و �أ�ضرار ال�سيارات الناجتة عن حوادث �سري و�صدر فيها قرار ابتدائي �ضد ال�شركة قابل لال�ستئناف
م

املدعي

1

عبدالعزيز بن �سعد بن
عبدالعزيز ال�شبانات

2

يحيى بن علي بن خليفة
اجلعفر

3

خالد بن عبداهلل بن
عبدالعزيز �أبابطني

4

�شركة املفتاح لت�أجري
ال�سيارات

تاريخ احلدث

املبلغ

1434/05/18هـ

 53.860ريال

2013/03/29م

ثالثة وخم�سون �ألف و
ثمامنائة و �ستون ريال.

املوافق

1434/12/12هـ

 47.395ريال

املوافق
2013/10/17م

�سبعة و�أربعون �ألف و
ثالثمائة و خم�سة وت�سعون
ريال.

اجلهة الق�ضائية
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية
جلنة الريا�ض

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية
جلنة الدمام

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

1434/08/10هـ

 13.060ريال

املوافق
2013/06/19م

ثالثة ع�شر �ألف و �ستون
ريال.

جلنة الريا�ض

1433/06/18هـ املوافق
2012/05/09م

 10.820ريال ع�شرة �آالف
وثمامنائة وع�شرون ريال

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية
جلنة الدمام

الو�ضع احلايل للق�ضية
مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة بتاريخ
1435/05/09هـ املوافق 2014/07/02م
و�سجل اال�ستئناف بالرقم 1350114
ّ
ومازالت املطالبة قيد النظر �أمام اللجنة
اال�ستئنافية
مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة بتاريخ
1435/06/27هـ املوافق 2014/04/27م
و�سجل اال�ستئناف بالرقم 3350162
ّ
ومازالت املطالبة قيد النظر �أمام اللجنة
اال�ستئنافية
مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة بتاريخ
2014/04/24مو�سجل
1435/06/24هـ املوافق
ّ
اال�ستئناف بالرقم 1350160
ومازالت املطالبة قيد النظر �أمام اللجنة
اال�ستئنافية
مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة بتاريخ
1434/01/10هـ املوافق 2012/11/23م
و�سجل اال�ستئناف بالرقم 3340002
ّ
ومازالت املطالبة قيد النظر �أمام اللجنة
اال�ستئنافية

امل�صدر :وفا للت�أمني
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ثاني ًا :التعويضات عن قيمة األضرار للسيارات والناتجة عن حوادث سير وصدر فيها قرار نهائي ضد الشركة

اجلدول رقم  15-7التعوي�ضات عن قيمة الأ�ضرار لل�سيارات و الناجتة عن حوادث �سري و�صدر فيها قرار نهائي �ضد ال�شركة
م

املدعي

1

�أحمد عبد العزيز عبد اهلل القطعي

2

ح�سن حممد ح�سن ال�شهراين

3

�سعد بن فالح بن حمد القحطاين

4

عبد الرحمن عامر �صالح الكربي

5

فهد عبيد فرحان ال�شمري

6

مر�سي بن �سعد الدين بن مر�سي
�أبو بكر

7

عبد اهلل بن �صالح بن م�سلط
ال�شلوي

8

م�صطفى بن �سعيد بن ح�سني
ال�شرفا

9

حماد بن �صالح بن حماد امل�شعان

10

فهد بن بجاد بن حممد القحطاين

11

م�صطفى ف�ؤاد بن حممد �آل مدن

12

م�ؤ�س�سة جزاء العتيبي للنقليات

13

فلوة مو�سى حمدان القحطاين

14

ح�سن حممد �سعيد العبادي

تاريخ احلدث

املبلغ

1433/08/18هـ

5.500

املوافق

خم�سة �آالف وخم�سمائة ريال

2012/07/08م
1433/03/11هـ
املوافق

16.000
�ستة ع�شر �ألف ريال

2012/02/03م
1434/07/07هـ
املوافق

20.000
ع�شرون �ألف ريال

2013/05/17م

اجلهة الق�ضائية
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

2012/07/14م

ت�سعة ع�شر �ألف و�سبعة
وت�سعون ريال

1434/10/04هـ

10.000

املوافق

ع�شرة �آالف ريال

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

1433/08/21هـ

6.251

املوافق
2012/07/11م
1434/09/10هـ

1.614

املوافق
2013/07/18م

�ألف و�ستمائة و�أربعة ع�شر
ريا ًال

1434/11/24هـ

4.838

املوافق
2013/09/30م

�أربعة �آالف وثمامنائة وثمانية
وثالثون رياال

1434/06/12هـ

34.500

املوافق
2013/04/22م

�أربعة وثالثون �ألف
وخم�سمائة ريال

1434/07/09هـ

7.124.80

2013/05/19م

�سبعة �آالف ومائة و�أربعة
وع�شرون ريا ًال وثمانون هللة

1434/07/20هـ

9.278

2013/05/30م

ت�سعة �آالف و مائتان وثمانية
و�سبعون ريال

1435/01/03هـ

178.975

2013/11/07م

مائة وثمانية و�سبعون �ألف
وت�سعمائة وخم�سة و�سبعون
ريال

املوافق

املوافق

املوافق

1434/07/30هـ

338.600

املوافق
2013/06/09م

ثالثمائة و ثمان وثالثون �ألف
و�ستمائة ريال

1432/06/01هـ املوافق
2011/05/04م

 25.000خم�سة وع�شرون
�ألف ريال

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية
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متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الريا�ض
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الدمام
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الريا�ض
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية جلنة الدمام
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية جلنة الدمام
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الدمام
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الدمام
جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية

جلنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات
الت�أمينية
اللجنة اال�ستئنافية للف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية
جلنة الريا�ض

امل�صدر :وفا للت�أمني

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الريا�ض

جلنة الريا�ض

�ستة �آالف ومائتان وواحد
وخم�سون ريا ًال

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الريا�ض

1433/08/24هـ

2013/08/11م

متت الت�سوية بنف�س مبلغ املطالبة

جلنة الريا�ض

19.097

املوافق

الو�ضع احلايل للق�ضية

متت الت�سوية مببلغ  53.540ريال

متت الت�سوية مببلغ
 93.950ريال
متت الت�سوية مببلغ  8.350ريال

ثالث ًا :التعويضات عن قيمة تلفيات وأضرار السيارات الناتجة عن حوادث سير ولم يصدر فيها قرار حتى اآلن

اجلدول رقم  15-8التعوي�ضات عن قيمة تلفيات و�أ�ضرار ال�سيارات الناجتة عن حوادث �سري ومل ي�صدر فيها قرار
م
1

املدعي
�شيخة حمد اجلعيدي

تاريخ احلادث
1435/10/15هـ
املوافق

الو�ضع احلايل للق�ضية

املبلغ

اجلهة الق�ضائية

 120.690مائة وع�شرون �ألف ًا
و�ستمائة وت�سعون ريال

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية
جلنة الريا�ض

2014/08/22م

مازالت اجلل�سات
م�ستمرة يف اللجنة �أمام
جلنة الف�صل باملنازعات
الت�أمينية

امل�صدر :وفا للت�أمني

ً
رابعأ :التعويضات عن قيمة تكاليف األضرار للسيارات و الناتجة عن هطول أمطار وصدر فيها قرار ابتدائي ضد الشركة قابل
لالستئناف

اجلدول رقم  15-9التعوي�ضات عن قيمة تكاليف الأ�ضرار لل�سيارات والناجتة عن هطول �أمطار و�صدر فيها قرار ابتدائي �ضد ال�شركة قابل لال�ستئناف
م
1

املدعي
القن�صلية العامة الهندية

املبلغ

تاريخ احلدث
1432/03/11هـ

100.000

املوافق

مائة �ألف ريال

اجلهة الق�ضائية
جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية
جلنة جده

2011/02/14م

الو�ضع احلايل للق�ضية
مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة
بتاريخ 1434/03/17هـ املوافق
2013/01/28م ومت ت�سجيل
اال�ستئناف بالرقم 2340070
ومازالت املطالبة قيد النظر �أمام
اللجنة اال�ستئنافية

امل�صدر :وفا للت�أمني

الدعاوى املرفوعة �ضد ال�شركة وتتعلق مبطالبة ال�شركة بقيمة تكاليف الت�أمني الطبي وتنق�سم �إلى ق�سمني:
أو ً
ال :تعويضات العمليات و العالج الناتجة عن حوادث سير وصدر فيها قرار ابتدائي ضد الشركة قابل لالستئناف

اجلدول رقم  15-10تعوي�ضات العمليات و العالج الناجتة عن حوادث �سري و�صدر فيها قرار ابتدائي �ضد ال�شركة قابل لال�ستئناف
م
1

املدعي
�أ�سامه عا�شور عبد العزيز بخيت

تاريخ احلدث

املبلغ

1433/09/12هـ

28.422

املوافق 2012/07/31م

ثمانية وع�شرون �ألف ًا و�أربعمائة
واثنان وع�شرون ريا ًال

اجلهة الق�ضائية
جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية
جلنة الدمام

الو�ضع احلايل للق�ضية
مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة بتاريخ
1434/03/17هـ املوافق 2013/01/28م
و�سجل اال�ستئناف بالرقم 3340069
ّ
ومازالت املطالبة قيد النظر �أمام اللجنة
اال�ستئنافية

امل�صدر :وفا للت�أمني

ثاني ًا :التعويضات عن قيمة تكاليف العالج الطبي وفق وثيقة التأمين الطبي وصدر فيها قرار ابتدائي ضد الشركة قابل
لالستئناف

اجلدول رقم  15-11التعوي�ضات عن قيمة تكاليف العالج الطبي وفق وثيقة الت�أمني الطبي و�صدر فيها قرار ابتدائي �ضد ال�شركة قابل لال�ستئناف
م

املدعي

1

فرح بنت �أحمد بن عو�ض القحطاين

2

قري�شي حممد ناياب ظفر

املبلغ

تاريخ احلدث
1435/02/14هـ

31.000

املوافق

واحد وثالثون �ألف ريال

2013/12/18م
1435/03/20هـ
املوافق
2014/01/21م

 2.000.000مليوين ريال

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية

مت اال�ستئناف من قبل ال�شركة بتاريخ 1435/04/19هـ
و�سجل اال�ستئناف بالرقم
املوافق 2014/02/19م ّ
3350092

جلنة الدمام
جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية

ومازالت املطالبة قيد النظر �أمام اللجنة اال�ستئنافية
�صدر القرار مل�صلحة ال�شركة بر ّد الدعوى.ا�ست�أنف
ال�سيد قري�شي ظفر القرار االبتدائي بتاريخ
و�سجل
1435/11/13هـ املوافق 2014/09/07م ّ
اال�ستئناف بالرقم  2350248ومازالت املطالبة قيد
النظر �أمام اللجنة اال�ستئنافية

امل�صدر :وفا للت�أمني
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اجلدول رقم  15-12التعوي�ضات عن ال�سرقة واحلريق و�صدر فيها قرار ابتدائي قابل لال�ستئناف
م
1

املدعي
م�ؤ�س�سة من�صور حممد ح�سن ال�سرب
التجارية

تاريخ احلادث
1431/12/04هـ
املوافق 2010/11/10م

املبلغ

اجلهة الق�ضائية

الو�ضع احلايل للق�ضية

 15.000خم�سة ع�شر �ألف ريال

جلنة الف�صل يف املنازعات
واملخالفات الت�أمينية

�صدر القرار مل�صلحة ال�شركة بر ّد الدعوى،
مت اال�ستئناف من قبل م�ؤ�س�سة من�صور
حممد ح�سن ال�سرب التجارية بتاريخ
1433/04/03هـ املوافق 2012/02/25م
و�سجل اال�ستئناف بالرقم  2330105ومازالت
املطالبة قيد النظر �أمام اللجنة اال�ستئنافية

جلنة جدة

امل�صدر :وفا للت�أمني

1 115 15األصول غير الملموسة
العالمة التجارية:
بتاريخ 1434 /06/13هـ (املوافق 2013/04/23م) قامت ال�شركة بت�سجيل العالمة التجارية اخلا�صة بها حتت الفئة ( )36اخلا�صة بخدمات الت�أمني ،وهي عبارة عن (ر�سم
هند�سي ملا ي�شبه الدرع باللونني الأزرق و الأخ�ضر) .وقد مت �إثبات ملكية ال�شركة للعالمة التجارية مبوجب �شهادة ت�سجيل عالمة جتارية رقم ( )88/1423وال�صادرة عن وزارة
التجارة وذلك ملدة ع�شرة (� )10سنوات تبد�أ من تاريخ 1434/02/09هـ (املوافق 2012/12/22م) وتنتهي بتاريخ 1444/02/08هـ (املوافق 2022/09/04م) وهي قابلة
للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة بناء على طلب تقدمه ال�شركة خالل ال�سنة الأخرية من مدة حمايتها وال�ستة �أ�شهر التالية لها وذلك وفق ًا ملا ن�ص عليه نظام العالمات التجارية
والئحته التنفيذية .كما تعتمد ال�شركة على اال�سم وال�شعار الذي اتخذته لها كهوية ت�ساهم يف جناح عملها ب�شكل كبري وتدعم و�ضعها التناف�سي يف ال�سوق .وبالتايل �إن عدم قدرة
ال�شركة على حماية �أ�صولها غري امللمو�سة املتمثلة يف العالمة التجارية� ،أو عدم قدرة ال�شركة على ا�ست�صدار موافقة وزارة التجارة وال�صناعة على ت�سجيل هذه العالمة التجارية،
�أو يف بع�ض احلاالت ،احلاجة �إلى اتخاذ �إجراء قانوين الزم حلمايتها ،قد ي�ؤثر �سلب ًا على عالمة ال�شركة التجارية ،وقد يجعل من مزاولة الأعمال �أكرث كلفة وبالتايل الت�أثري ب�شكل
�سلبي على نتائج �أعمال ال�شركة هذا وتقر ال�شركة ب�أنه لي�س لديها �أ�صول غري ملمو�سة عدا العالمة التجارية اخلا�صة بها.
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1616التعهد بالتغطية
1 116 16اسم متعهد التغطية وعنوانه
�أبرمت ال�شركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد تغطية االكتتاب �شركة فالكم للخدمات املالية يف يوم الثالثاء 1436/04/21هـ (املوافق 2015/02/10م) ،ومبوجب
هذه االتفاقية يتعهد متعهد التغطية باالكتتاب بعدد ( )10.500.000ع�شرة ماليني وخم�سمائة �ألف �سهم ًا عادي ًا ب�سعر ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،متثل جميع
�أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب.
شركة فالكم للخدمات المالية

الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
املوقع االلكرتوينwww.falcom.com.sa :
الربيد االلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :

1 116 16الشروط األساسية التفاقية التعهد بالتغطية
تن�ص ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب على ما يلي:
�أ -تتعهد ال�شركة ملتعهد التغطية �أنه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب التي مل يكتتب
بها امل�ساهمون امل�ستحقون ك�أ�سهم ا�ضافية وذلك ب�سعر االكتتاب.
ب -يتعهد متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أن يقوم بنف�سه ،يف تاريخ التخ�صي�ص ب�شراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم االكتتاب فيها �إن وجدت ،وذلك على �أ�سا�س �سعر
االكتتاب.
ج -يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من �إجمايل متح�صالت االكتتاب.
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1717المصاريف
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�صالت االكتتاب مبلغ  105.000.000ريال� ،سيدفع منها تقريب ًا  5.000.000ريال �سعودي كم�صاريف وتكاليف مت حتملها للإ�صدار ،والتي
ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين للطرح وم�ست�شار العناية املهنية املالية وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة �إ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف
اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املرتبطة بالطرح ،و�ستتحمل ال�شركة جميع تكاليف عملية الطرح ،وفيما يلي جدول يو�ضح تفا�صيل �إجمايل
تكاليف الطرح املتوقعة:

اجلدول رقم  17-1تفا�صيل �إجمايل تكاليف الطرح املتوقعة
البيان

م

القيمة (بالريال)

1

�أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بالتغطية وامل�ست�شارين الآخرين

3.435.000

2

اجلهات امل�ستلمة

1.200.000

3

م�صاريف �أخرى

365.000

املجموع
امل�صدر :وفا للت�أمني
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5.000.000

1818اإلعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �أو امل�ست�شار املايل �إلى هيئة ال�سوق املالية بطلب �إعفائها من �أي من املتطلبات الواردة يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1919شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني وحملة احلقوق املكت�سبة ومقدمي العرو�ض قراءة �شروط و�أحكام وتعليماته االكتتاب وتقدمي العرو�ض بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب
االكتتاب �أو منوذج تقدمي العر�ض املتعلق بالطرح املكمل حيث يعترب توقيع وت�سليم الطلب �أو منوذج التقدمي مبثابة موافقة وقبول بال�شروط والأحكام املذكورة.
�إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق ،وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني احل�صول على ن�شرة الإ�صدار وطلب
االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

1 119 19االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتتي االكتتاب املو�ضحة �أدناه  ،وميكن احل�صول على مناذج طلب
االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:
�شركة فالكم للخدمات املالية
الريا�ض – �شارع العليا العام
�ص.ب  ،884الريا�ض  ,11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف8004298888 :
فاك�س+966 11 2054831 :
الربيد الإلكرتوينmoath.alkhasawneh@falcom.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.falcom.com.sa :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،833 .الريا�ض  ,11421اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4774770 :
فاك�س+966 11 4799402 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com.sa :

م�صرف الراجحي
�شارع العليا العام
�ص.ب ،28 .الريا�ض  ,11411اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4629922 :
فاك�س+966 11 4624311 :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter@alrajhibank.com.sa :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب ،22622 .الريا�ض  ,11416اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042618 :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :

البنك ال�سعودي الربيطاين (�ساب)
الريا�ض � -شارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب ،9084 .الريا�ض  ,11413اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050677 :
فاك�س+966 11 4050660 :
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يتمثل االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية (“االكتتاب”) يف طرح ( )10.500.000ع�شرة ماليني وخم�سمائة �ألف �سهم عادي جديد متثل ن�سبة ( %)105من ر�أ�س مال ال�شركة
ب�سعر طرح يبلغ ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة ا�سمية ( )10رياالت �سعودية وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ ( )105.000.000مائة وخم�سة ماليني ريال
�سعودي ،وذلك لزيادة �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة من ( )100.000.000مائة مليون ريال �سعودي �إلى ( )205.000.000مائتني وخم�سة ماليني ريال �سعودي.
و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة (� )1سهم لكل ( )1حق من حقوق الأولوية ( 1.05حق مقابل (� )1سهم) .و�سيكون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة
للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة يف نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية) يوم الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق
2015/04/08م) ،وللم�ستحقني ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية ،مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�شرتون حقوق �أولوية اكتتاب �إ�ضافية
�إلى جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها �أ�ص ًال.
ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية� ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق
�أو بيعها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت �إيدعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ �أحقية االكتتاب) .ويعطي كل حق حلامله �أحقية ممار�سة االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك
ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�صيل عملية طرح �أ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:





تاريخ الأحقية :نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م).
مرحلة االكتتاب الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق
2015/04/23م) ("مرحلة االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود
عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد
حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول� .سيتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وذلك بتقدمي طلب االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة
عرب تعبئة منوذج االكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمة للمكتتبني .وجتدر
الإ�شارة �إلى �أنه عند نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية ،يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق �أولوية �أقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س
املرحلة ف�سوف يتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا �أو جزي ُا ،و�سوف يتم �إبالغ املكتتب و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
فرتة تداول حقوق �أولوية االكتتاب :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) ،وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ
(املوافق 2015/04/23م) ،وذلك تزامن ًا مع مرحلة االكتتاب الأولى .تكون (تداول) قد جهزت الآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ،ويو�ضع
رمز منف�صل حلقوق الأولوية لل�شركة (يكون م�ستق ًال عن رمز ال�شركة على �شا�شة تداول) .و�سيعمد نظام تداول �إلى �إلغاء رمز حقوق الأولوية لل�شركة على �شا�شة
تداول بعد �إنتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية .وتت�ضمن هذه الفرتة اخلطوات التالية:

�أ) يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة �أي من الآتي:
 .1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.
 .2بيع حقوق الأولوية �سوا ًء ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق.
� .3شراء حقوق �إ�ضافية وتداولها .وميكن ممار�سة االكتتاب باحلقوق الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج االكتتاب �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا
لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
 .4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية (عدم بيعها وعدم ممار�سة حق االكتتاب فيها)� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها
يف فرتة الطرح املتبقي.
ب) يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداول حقوق الأولوية �سواء ب�شراء �أو بيع كل �أوجزء من هذه احلقوق ،ويف حال قيامهم بال�شراء واالحتفاظ بحقوق
الأولوية يف هذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها يف مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة
التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم
ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.


مرحلة االكتتاب الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م)،
ال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة ،وتت�ضمن اخلطوات التالية:

�أ) يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون �أ�سهم يف ال�شركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف �أ�سهم جديدة يف ال�شركة كلي ًا �أو جزئي ًا خالل مرحلة
االكتتاب الأولى� ،أن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�ضحة يف االكتتاب يف املرحلة الأولى .ويف حال قيامهم ب�شراء حقوق �أولوية �إ�ضافية
بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها خالل مرحلة االكتتاب الثانية ،وذلك عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن
طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم
طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب) يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة االكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة
املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك
احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
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فرتة الطرح املتبقي :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م) من ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا وحتى ال�ساعة العا�شرة �صباح ًا من اليوم التايل
بتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م) .و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية بالإ�ضافة �إلى ك�سور الأ�سهم على عدد من امل�ستثمرين ذوي
الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار �إليهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم
املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض،
و�سوف يكون �سعر االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب به يف هذه الفرتة بحد �أدنى �سعر الطرح.

�إذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها �أعلى من �سعر الطرح يوزع الفرق (�إن وجد) كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا باالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه
من حقوق.




التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� ،أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية
لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء
1436/07/24هـ (املوافق 2015/05/13م).
تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب يف نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة
وتخ�صي�صها.

يتم حالي ًا تداول الأ�سهم القائمة لل�شركة يف تداول .وقد تقدمت ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية لت�سجيل وقبول �إدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق
املالية ال�سعودية «تداول» ،ومتت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة  ،ومت احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة للقيام بعملية طرح الأ�سهم
اجلديدة .ومن املتوقع �أن يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة ورد الفائ�ض (ف�ض ًال راجع ق�سم “تواريخ مهمة
للمكتتبني”).

1 119 19األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة
�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�شركة بعد �إغالق تداول �أ�سهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) وذلك
بنا ًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة �ضمن هذه الن�شرة بالإ�ضافة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغالق .و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال
ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ض ًة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض قيمة الأ�سهم اململوكة لهم حالي ًا .وبالن�سبة للأ�شخا�ص
امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�ض ًة للخ�سارة .ولن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقون غري امل�شاركني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على �أية مزايا �أو
منافع مقابل �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم ،ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه (�إن وجد) .ويحتفظ
امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة ر�أ�س املال.
ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط� ،أو يف حال عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل �شراء متعهد التغطية للأ�سهم املتبقية ب�سعر
الطرح ،فلن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.
�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ
التعوي�ض على �إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم متبقي ،و�سيتم
دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�أي�ض ًا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم.

1 119 19تعبئة طلب االكتتاب
على ال�شخ�ص امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب االكتتاب ويقدمه
مرفق ًا بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�شخ�ص االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية� ،أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني على املكتتب
دفعه فيح�سب ب�ضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتاب الثانية يف ( )10ع�شرة رياالت �سعودية.
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:
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املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب.
�أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
عدم التنازل عن حقه يف مطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري
كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها يف الن�شرة.
قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة.

1 119 19الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفق ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سبما يقت�ضيه احلال ،وتقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:







�أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد(.
�أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة(.
�أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب(.
�أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد(.
�أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني ،حيثما ينطبق احلال (للمكتتب الفرد(.
�أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية.

يجب دفع مبلغ االكتتاب كام ًال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة
امل�ستلمة� ،أو عن طريق �شيك م�صريف م�صدق م�سحوب على �أحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�شركة.
يقت�صر التوكيل بني �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين) ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب �أن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على طلب االكتتاب
و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية) �أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية
ال�سعودية يف بلد املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية).

1 119 19تقديم طلب االكتتاب
يبد�أ ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة يف اململكة خالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية .ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن �أي�ض ًا خاللها تقدمي طلبات
اكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أو اخلدمات امل�صرفية
الهاتفية �أو �أجهزة ال�صراف الآيل �أو الإنرتنت امل�صريف لأي ٍ من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمات ،علم ًا ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي
يجب اتباعها بدقة .وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب� ،ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�شخ�ص امل�ستحق ب�صورة منه ،ويف حال تبني �أن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب
غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،ف�إن طلب االكتتاب �سيعترب الغي ًا .ويجب �أن يوافق ال�شخ�ص امل�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب .ويجب
�أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب ،ويف حال عدم ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �شروط و�أحكام االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا،
و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة الغي ًا ،وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة
امل�ستلمة ،ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.
ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:




ت�سليم ال�شخ�ص امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو حمدد �أعاله) من قبل ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.
ا�ستالم ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة لإ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.

علم ًا ب�أنه �سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم للأ�شخا�ص امل�ستحقني بحد �أق�صى عدد الأ�سهم التي طلبوها.

1 119 19التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمى (ح�ساب ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين (وفا للت�أمني)) يتم �إيداع متح�صالت االكتتاب فيه� .سيتم
تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم
(مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه 1436/07/24هـ (املوافق 2015/05/13م) .ويف حال تبقى �أ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها
ف�سيقوم متعهد التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له.
ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها
يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهات امل�ستلمة .ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول على �أية معلومات
�إ�ضافية .و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه 1436/07/17هـ (املوافق 2015/05/06م).
�أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي ،و�سوف توزع متح�صالت بيع هذه الأ�سهم كل
ح�سب ما ي�ستحقه وذلك يف موعد �أق�صاه 1436/07/24هـ (املوافق 2015/05/13م).
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1 119 19دفع مبالغ التعويض
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه 1436/07/24هـ (املوافق
2015/05/13م).

ال�شكل رقم  19-1ر�سم تو�ضيحي لآلية حقوق الأولوية اجلديدة

ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa
ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑb Éeh
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1 119 19أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف
�سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلاملة �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم ذلك خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة ،و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول
هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق األولوية في المحفظة؟

يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمد ذلك على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟

هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .وعلى �سبيل املثال� :إذا
كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة ما � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.200سهم ،يكون معامل
الأحقية يف هذه احلالة � 1إلى �( 5أي �سهم واحد لكل خم�سة �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها إلى محافظ المستثمرين بنفس اسم/رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر
لها؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح .وعلى �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35
ريا ًال و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  25ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ميكن للم�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق �أولوية جديدة خالل فرتة التداول ،وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة املكت�سبة من �شراء
حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) خالل فرتتي االكتتاب فقط.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل أكثر من جهة مستلمة؟

نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند �إنتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن
عدد احلقوق اململوكة عند �إنتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية ؟

�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1000سهم يف ال�شركة) � 800سهم يف حمفظة
« أ� « و� 200سهم يف حمفظة « ب «) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.050حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1.05حق وعليه ف�سيتم �إيداع  840حق يف حمفظة « أ� « و210
حقوق يف حمفظة « ب «.
في حال االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم ايداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟

يكون �إيداع الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب الأول.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف تداول
و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذه الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ،ف�سيتم
رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق ،و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه الحقوق؟

نعم ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية.

ال ميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة التداول؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
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هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال ميكن ذلك ،بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يتعر�ض
امل�ستثمرللخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة املحفظة اال�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

1 119 19بنود متفرقة





يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري
الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه
�أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها .وقد يتم توزيع
ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حال التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
مع �أن هيئة ال�سوق املالية قد اعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد الهيئة لهذه الن�شرة وقبل قبول
�إدارج الأ�سهم يف ال�سوق ب�أنه:

 .1حدث تغري ًا مهم ًا يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.
 .2توافر �أي م�سائل �إ�ضافية كا يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة.
ويف هاتني احلالتني ف�إنه يتعني على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار
التكميلية و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها.
 .3عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تفا�صيل هذا الطرح.

1 1919 19تداول األسهم الجديدة
�سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك ،ويتوقع �أن يكون ذلك بعد رد فائ�ض االكتتاب وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية و�سيتم
االعالن عنه الحق ًا.

1 1919 19سوق األسهم السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين  ،ESISوبد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتتوين يف اململكة عام 1989م.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام “تداول” من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة و�إنتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع
على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى ال�ساعة  03:30ع�صر ًا ،من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح
ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا ،وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتدا ًء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي
تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا) وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ثم ومن ثم الأوامر املحددة لل�سعر،
ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل
فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل “رويرتز”.
تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام “تداول» .ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ب�صفته الآلية التي يعمل
من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.
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 1 1919 19التسجيل في سوق األسهم السعودية
تقدمت ال�شركة بطلب لهيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية لت�سجيل وقبول �إدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق املالية ال�سعودية «تداول» ،ومتت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار
هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة ،ومت احل�صول على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة للقيام بعملية طرح الأ�سهم اجلديدة .وبالرغم من �أن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة يف
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول� ،إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم و�إيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظر ًا
تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.
ويف حالة ن�شاطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يعملون يف مثل هذه الن�شاطات امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،و�سوف لن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية
يف هذه احلالة.
وبالرغم من �أن �أ�سهم ال�شركة القائمة م�سجلة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) �إال �أن ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم للمكتتبني
امل�ستحقني ومقدمي العرو�ض يف الطرح املتبقي و�إيداعها يف ح�ساباتهم يف تداول .ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل اعتماد عملية التخ�صي�ص.
يتحمل املكتتبون �أو مقدمو العرو�ض يف الطرح املكمل الذي يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه
احلالة.

1 1919 19القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
مت م�ؤخر ًا احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم ( )351000133768وتاريخ 1435/10/30هـ (املوافق 2014/08/26م) .على زيادة
ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )105.000.000مائة وخم�سة مليون ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ولدى اكتمال طلب االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�صبح ر�أ�س
املال ( )205.000.000مائتان وخم�سة ماليني ريال �سعودي مق�سم �إلى ( )20.500.000ع�شرين مليون وخم�سمائة �ألف �سهم بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم
الواحد ،وقد �صدر قرار جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/06/27هـ (املوافق 2014/04/27م) بالتو�صية بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية.
ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 1436/06/19هـ (املوافق 2015/04/08م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�صر
الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
كما متت املوافقة على ن�شرة اال�صدار هذه وكافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ �إعالنها يف موقع تداول يوم الأربعاء 1436/06/19هـ (املوافق
2015/04/08م).
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة تخ�ضع �إلى �إلزامية احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل الت�صرف يف الأ�سهم التي ميلكونها.

1 1919 19التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
�إن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية هو  31.71من املتوقع �أن ي�صل �إلى  20.59يف افتتاح اليوم الذي يليه والتغيري ميثل نق�ص بن�سبة .%35.1
طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:
أو ً
ال :احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة الغير عادية:

عدد الأ�سهم يف نهاية اجلمعية العامة الغري عادية  Xالإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية = القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة
الغري عادية.
ثاني ًا :احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة الغير عادية:

(القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة الغري عادية  +قيمة الأ�سهم املطروحة) ( /عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة الغري عادية  +عدد الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية الغري عادية.
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2020المستندات المتاحة للمعاينة
�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�س ل�شركة فالكم للخدمات املالية مبدينة الريا�ض �شارع العليا العام تقاطع طريق امللك عبد اهلل ،وذلك خالل �ساعات
العمل الر�سمية بني ال�ساعة � 9:00صباح ًا �إلى ال�ساعة  4:30م�سا ًء قبل  20يوم من بدء فرتة االكتتاب وخالل فرتة االكتتاب:
وثائق الشركة:

 .1النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
� .2شهادة ال�سجل التجاري.
طرح األسهم:

 .1موافقة هيئة ال�سوق املالية
 .2موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
 .3تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة را�سمال ال�شركة.
 .4قرار اجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة ر�أ�س املال.
التقارير والخطابات والمستندات:

 .1العقود واالتفاقيات التي مت الإف�صاح عنها يف هذه الن�شرة.
 .2موافقة خطية من قبل امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب واملتعهد بالتغطية �شركة فالكم للخدمات املالیة على ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم و�إفاداتهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .3موافقة خطية من قبل م�ست�شار العناية املهنية املالية �شركة براي�س وترهاو�س كوبرز ( )PWCعلى عر�ض تقريرهم والإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .4موافقة خطية من قبل امل�ست�شار القانوين �شركة عبدالعزيز الع�ساف وم�شاركوه (حمامون وم�ست�شارون) ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم و�إفاداتهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 .5موافقة خطية من قبل املحا�سبون القانونيون :كي بي �أم جي الفوزان وال�سدحان حما�سبون ومراجعون قانونيون  -ال�سبتي وبانقا حما�سبون ومراجعون قانونيون� -سعد �صالح
ال�سبتي حما�سبون ومراجعون قانونيون ،على ا�ستخدام ا�سمهم و�شعارهم و�إفاداتهم يف الن�شرة بو�صفهم املحا�سبون القانونيون لل�شركة للثالث �سنوات املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب للأعوام  2011و 2012م و 2013م وكذلك للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م.
 .6تقارير ال�سوق.
القوائم المالية:

 .1القوائم املالية املراجعة لل�شركة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب من الأعوام 2011م2012 ،م2013 ،م وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
 .2القوائم املالية غري املراجعة لل�شركة للفرتة املنتهية يف  30يونيو 2014م ،وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
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2121تقرير مراجعي الحسابات
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (“وفا للتأمين”)
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية األولية الموجزة – غير مراجعة
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2014م
مع تقرير مراجعي الحسابات عن الفحص المحدود
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي األولية
كما في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 30يونيو 2014م (غريمراجعة)

 31دي�سمرب 2013م
(مراجعة)

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

6

426.644

10.399.606

ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

11

49.677.968

45.452.179

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

24.722.284

20.704.786

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

46.932.049

36.519.809

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

12.019.795

9.402.704

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

948.455

3.865.157

2.423.078

2.423.078

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

6.689.706

6.668.524

ممتلكات ومعدات� ،صايف

481.898

397.516

موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

1.265.387

1.656.627

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

46.339.488

35.303.898

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

191.926.752

172.793.884

ا�ستثمارات

7

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

6

26.033.250

10.098.799

ا�ستثمارات

7

38.334.382

45.570.322

427.500

930.001

10.800.035

10.800.035

�إجمايل موجودات امل�ساهمني

75.595.167

67.399.157

�إجمايل املوجودات

267.521.919

240.193.041

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى
وديعة نظامية – �صكوك

8

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي األولية (تابع)
كما في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013م
(مراجعة)

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

7.736.527

9.492.315

دخل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

115.376.449

95.451.644

دخل عموالت ت�أمني غري مكت�سبة

2.658.270

1.192.183

مطالبات حتت الت�سوية

58.301.269

49.767.188

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

1.516.730

1.516.730

م�صروفات م�ستحقة

928.600

2.608.406

ذمم دائنة م�ستحقة للو�سطاء

2.940.195

9.631.006

مطلوبات �أخرى

1.026.514

1.788.077

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

1.442.198

1.346.335

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

191.926.752

172.793.884

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
الزكاة امل�ستحقة

251.316

601.009

م�صروفات م�ستحقة

1.105.000

1.314.000

700.035

700.035

م�ستحق لعمليات الت�أمني

46.339.488

35.303.898

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني

48.395.839

37.918.942

8

مطلوبات �أخرى

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
العجز املرتاكم

100.000.000

100.000.000

()73.339.085

()71.678.872

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

538.413

1.159.087

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

27.199.328

29.480.215

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني وامللكية

75.595.167

67.399.157

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

267.521.919

240.193.041

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات التأمين األولية (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م

2013م

2014م

2013م

59.797.314

44.355.838

120.779.993

98.767.099

�أق�ساط اعادة التامني امل�سندة

()23.072.969

()21.651.622

()40.299.395

()34.898.083

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

()783.392

()798.818

()1.566.784

()1.597.636

35.940.953

21.905.398

78.913.814

62.271.380

()558.375

6.307.375

()9.354.314

()7.511.407

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

35.382.578

28.212.773

69.559.500

54.759.973

عموالت �إعادة الت�أمني

1.491.825

1.093.195

2.462.677

2.190.794

دخل ا�ستثمارات �أخرى

56.380

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة

--

--

56.380

�إيرادات الإكتتاب

36.930.783

29.305.968

72.078.557

56.950.767

�إجمايل املطالبات املدفوعة

31.019.006

28.545.888

58.439.203

60.550.690

()10.471.970

()12.154.445

()19.012.994

()26.913.498

�صايف املطالبات املدفوعة

20.547.036

16.391.443

39.426.209

33.637.192

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

3.519.127

2.258.467

4.516.584

1.387.011

�صايف املطالبات املتكبدة

24.066.163

18.649.910

43.942.793

35.024.203

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

5.342.775

4.653.634

10.200.285

8.717.928

م�صروفات �إكتتاب �أخرى

2.148.394

1.854.134

4.759.791

3.331.758

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

31.557.332

25.157.678

58.902.869

47.073.889

فائ�ض الإكتتاب

5.373.451

4.148.290

13.175.688

9.876.878

م�صروفات عمومية و�إدارية

()10.079.702

()6.124.472

()16.950.917

()11.734.128

�صايف الفائ�ض(/العجز) للفرتة

()4.706.251

()1.976.182

()3.775.229

()1.857.250

4.706.251

1.976.182

3.775.229

1.857.250

--

--

--

--

يخ�صم :ح�صة معيدي الت�أمني

املحول لعمليات امل�ساهمني
�صايف نتيجة الفرتة

3

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين األولية (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)
اي�ضاح

الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م

2013م

2014م

950.511

776.155

دخل من بيع ا�ستثمارات

12.491

�أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات حمتفظ لتدرج قيمتها العادلة من
خالل قائمة الدخل

538.725

--

دخل ا�ستثمارات

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

10

م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف العجز املحول من عمليات الت�أمني
�صايف فائ�ض(/خ�سارة) الفرتة قبل الزكاة

3

لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2013م
4.435.943
--

1.438.260

450.089

273.685

795.089

463.218

1.001.305

1.224.196

3.009.504

4.899.161

()335.000

()475.341

()670.000

()698.674

()149.205

()59.409

()224.488

()267.953

()4.706.251

()1.976.182

()3.775.229

()1.857.250

()4.189.151

()1.286.736

()1.660.213

--

خم�ص�ص الزكاة

()375.000

2.075.284
()750.000

�صايف فائ�ض(/خ�سارة) الفرتة

()4.189.151

()1.661.736

()1.660.213

1.325.284

(خ�سارة) /ربح ال�سهم الواحد

()0.42

()0.17

()0.17

0.13

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة النتائج الشاملة لعمليات المساهمين األولية (غير مراجعة)
لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)
الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م
()4.189.151

(خ�سارة)  /ربح الفرتة
التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل (اخل�سارة) /الربح ال�شاملة للفرتة

-()4.189.151

2013م
()1.661.736

ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو
2014م
()1.660.213

2013م
1.325.284

21.409

()620.674

()475.080

()1.640.327

()2.280.887

850.204

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.

143

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)
ر�أ�س املال

العجز املرتاكم

الر�صيد يف  1يناير 2013م

100.000.000

()65.125.681

�صايف ربح الفرتة بعد الزكاة

--

1.325.284

دخل �شامل �آخر

--

--

التغريات املرتاكمة
يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع
519.713
-()475.080

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني
35.394.032
1.325.284
()475.080

الر�صيد كما يف  30يونيو 2013م

100.000.000

()63.800.397

44.633

36.244.236

الر�صيد يف  1يناير 2014م

100.000.000

()71.678.872

1.159.087

29.480.215

�صايف ربح الفرتة بعد الزكاة

--

()1.660.213

--

()1.660.213

دخل �شامل �آخر

--

الر�صيد كما يف  30يونيو 2014م

100.000.000

-()73.339.085

()620.674
538.413

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.

144

()620.674
27.199.328

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)

 30يونيو 2013م
(غري مراجعة)

الأن�شطة الت�شغيلية
--

�صايف نتيجة الفرتة

--

ت�سويات لـ:
()3.775.229

الربح(/اخل�سارة) املحولة لعمليات امل�ساهمني

()1.857.250

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

95.863

203.405

دخل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

19.924.805

10.904.875

()10.412.240

()3.528.028

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

391.240

349.010

اال�ستهالك

104.329

145.232

6.328.768

6.217.244

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

()4.225.789

7.101.797

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

()4.017.498

3.930.741

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

()2.617.091

()1.922.609

م�صروفات مدفوعة مقدم ًا

2.916.702

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

337.855

()21.182

()529.053

()1.755.788

()13.789.957

عموالت الت�أمني غري املكت�سبة

1.466.087

1.074.050

مطالبات حتت الت�سوية

8.534.081

()2.543.728

م�صروفات م�ستحقة

()1.679.806

()1.868.612

�أتعاب و�ساطة م�ستحقة للو�سطاء

()6.690.811

مطلوبات �أخرى

()761.563

م�ستحق من امل�ساهمني

()7.260.361

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) /الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

()9.784.251

ذمم دائنة ملعيدي الت�أمني

-2.655.156
()283.412
379.472

الأن�شطة اال�ستثمارية
--

�شراء موجودات غري ملمو�سة

()18.984

�شراء ممتلكات ومعدات

()188.711

()73.136

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()188.711

()92.120

الأن�شطة التمويلية
مبالغ م�ستلمة من عمليات امل�ساهمني

--

()3.087.757

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

--

()3.087.757

النق�ص يف النقد وما يف حكمه خالل الفرتة
النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

6

()9.972.962

()2.800.405

10.399.606

15.650.978

426.644

12.850.573

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

اي�ضاح

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)

 30يونيو
2013م
(مراجعة)

الأن�شطة الت�شغيلية
()1.660.213

�صايف ربح الفرتة قبل الزكاة

2.075.284

ت�سويات لـ :
()776.155

ربح بيع ا�ستثمار

3.775.229

اخل�سارة املحولة من عمليات الت�أمني

1.338.861

()4.435.943
1.857.250
()503.409

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
502.501

()321.099

دفعات وذمم مدينة �أخرى
م�صاريف م�ستحقة

()209.000

669.308

الزكاة املدفوعة

()349.693

()698.991

م�ستحق لعمليات الت�أمني

7.260.361

302.396

�صايف النقد الناجت من(/امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

8.543.030

()551.795

الأن�شطة اال�ستثمارية
وديعة نظامية – �صكوك

--

5.000.000

ا�ستثمارات

7.391.421

()34.480.907

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية

7.391.421

()29.480.907

الأن�شطة التمويلية
مبالغ مدفوعة لعمليات الت�أمني

-

3.087.757

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية

-

3.087.757

الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل الفرتة

15.934.451

()26.944.945

النقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

10.098.799

35.897.742

26.033.250

8.952.797

6

النقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة
معلومات غري نقدية �إ�ضافية:
�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

()620.674

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  15جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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()475.080

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م

 .1التنظيم واألنشطة الرئيسية
ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين «وفا للت�أمني» («ال�شركة») �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60ال�صادر بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ
املوافق � 9أكتوبر 2006م (تاريخ الت�أ�سي�س) .ال�شركة م�سجلة يف مدينة الريا�ض لدى وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010236705بتاريخ  24رجب
1428هـ (املوافق � 7أغ�سط�س 2007م) .العنوان امل�سجل لل�شركة هو مبنى العقارية الثانية ،مكتب � ، 305ص .ب ،341413 .الريا�ض  ،11333اململكة العربية ال�سعودية.
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال والتي ت�شمل على �إعادة الت�أمني والتوكيالت مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة واللوائح التنفيذية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وي�سمح ال�شركة مزاولة �أعمالها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
منحت ال�شركة ترخي�ص (رقم ت م ن )20086/14/اخلا�ص مبزاولة كافة �أعمال الت�أمني يف  6جمادى الآخرة 1429هـ (املوافق  8يونيو 2008م) من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتجديد ترخي�ص الن�شاط لفرتات م�ستقبلية ملدة ثالث �سنوات من  6جمادى الآخرة 1432هـ املوافق  9مايو 2011م .بد�أت
ال�شركة مبزاولة �أعمال الت�أمني العامة بتاريخ � 20أغ�سط�س 2008م و�أعمال ت�أمني احلماية والتوفري بتاريخ  11يناير 2009م.

 .2أسس اإلعداد
مت �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة لفرتة الثالثة �أ�شهر املننتهية يف  30يونيو 2014م وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم (« )34القوائم املالية الأولية» .مت �إعداد هذه
القوائم املالية على �أ�سا�س التكلفة التاريخية با�ستثناء �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي يتم قيدها بالقيمة العادلة.
ال تت�ضمن القوائم املالية الأولية املوجزة كافة املعلومات والإف�صاحات املطلوبة للقوائم املالية ال�سنوية ولذا يجب �أن تقر�أ جنب ًا �إلى جنب مع القوائم املالية ال�سنوية املراجعة
لل�شركة املعدة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.
بر�أي الإدارة ،تعك�س هذه القوائم املالية الأولية املوجزة جميع الت�سويات (مبا يف ذلك الت�سويات العادية واملتكررة) الالزمة لعر�ض نتائج العمليات الأولية للفرتات املعرو�ضة
ب�صورة عادلة .قد ال تكون النتائج الأولية لل�شركة م�ؤ�شر ًا على نتائج �أعمالها ال�سنوية.
كما يف  30يونيو 2014م لل�شركة خ�سائر مرتاكمة مببلغ  73.3مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2013م 71.6 :مليون ريال �سعودي) متثل  ٪73.3من ر�أ�س املال ( 31دي�سمرب
2013م .)٪71.6 :عند �إعتماد هذه القوائم املالية �أخذ جمل�س الإدارة املوقف املايل والربحية امل�ستقبلية يف الإعتبار ويرى �أن �أ�سا�س اال�ستمرارية امل�ستخدم يف �إعداد هذه
القوائم املالية مالئم ًا .ال�شركة يف جهود متوا�صلة لتح�سني الأداء لتقليل اخل�سائر املرتاكمة .كما ح�صلت على موافقة م�شروطة من هيئة ال�سوق املالية ب�إ�صدار ر�أ�سمال �إ�ضايف
مببلغ  105مليون ريال �سعودي لتح�سني العجز يف ر�أ�س املال بعد احل�صول على املوافقة من اجلهات التنظيمية.
وفق ًا للوائح الت�أمني يجب على ال�شركة الإحتفاظ بهام�ش مالءة .كما يف  30يونيو 2014م هام�ش املالءة �أقل من احلد الأدنى للهام�ش املطلوب .قدمت ال�شركة خطة عملية �إلى
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمحافظة على هام�ش �أدنى للمالءة .جمل�س الإدارة واثق من �أخذ اخلطة العملية بعني الإعتبار من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

 .3أسس العرض
طبق ًا للوائح املنظمة لعمل �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل
املوجودات ،املطلوبات ،الإيرادات وامل�صروفات التي ترتبط ب�أي من هذه العمليات يف احل�سابات التي تخ�صها� .أ�س�س توزيع م�صروفات الأعمال امل�شرتكة التي مت حتديدها
و�إعتمادها من قبل الإدارة وجمل�س الإدارة .مت حتمل اخل�سائر املتكبدة من عمليات الت�أمني من خالل عمليات امل�ساهمني� .سيتم توزيع �صايف الفائ�ض بواقع  ٪10يف نهاية كل �سنة
�إلى حاملي الوثائق .ن�سبة الـ  ٪90من �صايف الفائ�ض �سيتم حتويله �إلى قائمة الدخل للم�ساهمني.

 .4عملة العرض والنشاط
القوائم املالية الأولية املوجزة مت عر�ضها بالريال ال�سعودي ،وهي العملة الرئي�سية يف ال�شركة .كافة املعلومات والبيانات املالية لل�شركة مت تقريبها لأقرب ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف �إعداد القوائم املالية الأولية املوجزة تتفق مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية املوحدة ال�سنوية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب 2013م با�ستثناء تطبيق املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري احلالية كما هو مبني �أدناه ،والتي لي�س لها �أثر مايل جوهري يف القوائم املالية الأولية املوجزة لل�شركة:








 التعديالت على معيار التقارير املالية الدولية رقم  10ومعيار التقارير املالية الدولية رقم  12ومعيار املحا�سبة الدويل رقم  27والذي يقدم �إعانة موحدة لل�صناديق
اال�ستثمارية التي ت�سري من  1يناير 2014م .يقدم هذا الدعم املوحد امللزم �أن �شركات اال�ستثمار امل�ؤهلة يجب عليها املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف ال�شركات
امل�سيطر عليها واال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة بالقيمة العادلة من خالل قائة الدخل �شريطة توفر �شروط معينة مع ا�ستثناء ال�شركات التابعة
التي تعترب �إمتداد ًا لأن�شطة اال�ستثمار يف ال�شركة امل�ستثمر فيها.
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  32ت�سري التعديالت من  1يناير 2014م تو�ضح �أن �أ) �شركة حالي ًا لها حق قانوين ملزم للمقا�صة �إذا كان احلق ال يتوقف على حدث
م�ستقبلي وقابلة للتنفيذ �سوا ًء يف ال�سياق العادي للأعمال �أو يف حالة الإع�سار �أو الإفال�س للمن�ش�أة وكافة الأطراف املقابلة ،وب) الت�سوية الإجمالية تعادل �صايف
الت�سوية �إذا وفقط �أن �آلية �إجمايل الت�سوية لها ميزات اال�ستبعاد �أو ينتج عنها خماطر �إئتمان و�سيولة جوهرية والذمم املدينة والدائنة يف عملية ت�سوية �أو دورة
واحدة.
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  36يطبق التعديل ب�أثر رجعي من  1يناير  2014يتناول �إف�صاح املعلومات حول املبلغ القابل لال�سرتداد من الأ�صول املتعرثة مبوجب
التعديالت ،املبلغ القابل لال�سرتداد من كل وحدة �إنتاج النقد التي ال�شهرة �أو الأ�صول غري امللمو�سة غري حمددة الأجل مت تخ�صي�صها ليتم الإف�صاح عنها فقط
عندما يكون قد اعرتف بخ�سارة �إنخفا�ض القيمة �أو عك�سها.
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  39ت�سري التعديالت �إعتبار ًا من  1يناير 2014م ي�ضيف ا�ستئناءات حمددة ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  39لتقدمي �إعانة من عالقة
التحوط املايل املتوقفة واحلالية عندما يكون اال�ستبدال غري مكتمل يف م�ستندات التحوط الأ�صلية يفي باملعايري املحددة.

املعايري ال�صادرة وغري �سارية املفعول


 معيار التقارير املالية الدولية رقم  ،9الأدوات املالية ي�سري �إعتبار ًا من  1يناير 2018م والذي يقدم موجهات عن تبويب وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية
واملتطلبات لإلغا الأدوات املالية ومتطلبات التعديالت ملحا�سبة التحوط التي ت�سمح للمن�ش�آت لعك�س �أف�ضل لأن�شطة �إدارة املخاطر يف القوائم املالية .تقوم الإدارة
حالية بتقييم �أثر تطبيق معيار التقارير املالية الدولية رقم  9وتوقيت تطبيقه.

 .6النقد وما في حكمه
 30يونيو 2014م (غري مراجعة)
عمليات الت�أمني

امل�ساهمني
--

نقد بال�صندوق

5.165

الر�صيد يف احل�ساب اجلاري

421.479

26.033.250

426.644

26.033.250
 31دي�سمرب 2013م (مراجعة)

عمليات الت�أمني

امل�ساهمني

نقد بال�صندوق

3.919

الر�صيد يف احل�ساب اجلاري

10.395.687

10.098.799

10.399.606

10.098.799
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .7االستثمارات
 30يونيو 2014م (غري مراجعة)
عمليات الت�أمني
�أوراق مالية مدرجة – حمتفظ بها لتدرج قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
�أوراق مالية غري مدرجة – متاحة للبيع

--

3.334.382

1.923.078

--

--

30.000.000

متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية -متاحة للبيع
�صكوك متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية -متاحة للبيع

امل�ساهمني

5.000.000

500.000

38.334.382

2.423.078
 31دي�سمرب 2013م (مراجعة)
عمليات الت�أمني

امل�ساهمني

--

1.867.008

1.923.078

--

--

38.203.314

�أوراق مالية مدرجة – حمتفظ بها لتدرج قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
�أوراق مالية غري مدرجة – متاحة للبيع
متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية -متاحة للبيع
�صكوك متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية -متاحة للبيع

500.000

5.500.000

2.423.078

45.570.322

 .8وديعة نظامية ـ صكوك
مبوجب املادة  58من الالئحة التنفيذية من نظام الت�أمني التعاوين� ،أودعت ال�شركة مبلغ  10.100.000ريال �سعودي ( 10.800.035ريال �سعودي مت�ضمنة الأرباح) (دي�سمرب
2013م 10.800.035 :ريال �سعودي مت�ضمنة الأرباح) يف بنك الريا�ض والذي مت ا�ستثماره يف �صكوك� .إن تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي لهذه الوديعة هو  15يوليو 2027م مع خيار
ا�ستحقاق مبكر يف  15يوليو 2012م والذي مل يتم تطبيقه من قبل ال�شركة� .إال �أنه ال ي�سمح لل�شركة ب�سحب �أي جزء من الوديعة �أو الأرباح ما مل يتم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي .الأرباح امل�ستحقة البالغة  700.035ريال �سعودي (دي�سمرب 2013م 700.035 :ريال �سعودي) مت �إ�ضافتها �إلى الوديعة النظامية كما يظهر مبلغ مماثل
كمطلوبات �ضمن املطلوبات الأخرى.

 .9أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
مبلغ املعاملة
الطرف ذو العالقة
�شركة الهند اجلديدة للت�أمني
املحدودة (م�ساهم)

طبيعة املعاملة

�إي�ضاح

 مطلوبات �أخرى

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)
--

الر�صيد

 31دي�سمرب 2013م
(مراجعة)
61

 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)
--

 31دي�سمرب 2013م
(مراجعة)
21.061

 �أق�ساط �إعادة ت�أمني م�سندة

781.626

829.364

1.139.140

1.777.422

 عموالت �إعادة ت�أمني

194.887

225.996

283.197

454.059

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

260.294

376.642

353.994

2.455.269

905.873

--

2.979.049

670.000

698.674

990.000

798.674

100.000

33.000

139.000

81.000

جمموعة فواز احلكري (م�ساهم)

 �أق�ساط وثائق ت�أمني مكتتبة

�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة
التنفيذية

مكاف�آت

�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة
التنفيذية

بدل ح�ضور �إجتماعات

-10
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 .10مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
خالل الثالثة �أ�شهر املنتهية مت تكوين خم�ص�ص ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة مببلغ  30( 670.000يونيو 2013م 698.674 :ريال �سعودي).

 .11ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي
 30يونيو 2014م
(غري مراجعة)
58.446.693

�إجمايل الذمم املدينة الناجتة من عقود الت�أمني:

()8.768.725

يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك فيها

52.883.875

�صايف الذمم املدينة

 31دي�سمرب 2013م
(مراجعة)
51.014.997

�إجمايل الذمم املدينة الناجتة من عقود الت�أمني

()5.562.818

يخ�صم :خم�ص�ص الديون امل�شكوك فيها

45.452.179

�صايف الذمم املدينة

احلركة يف خم�ص�ص الذمم املدينة لعقود الت�أمني كما يلي:
 30يونيو 2014م

 31دي�سمرب 2013م

الر�صيد الإفتتاحي

5.562.818

8.062.818

زيادة ( /نق�صان) باملخ�ص�ص خالل الفرتة

3.205.907

()2.500.000

()8.768.725

الر�صيد اخلتامي

5.562.818

 .12القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه لبيع �أ�صل �أو دفع لتحويل �إلتزامات بتعامل منظم بني املتعاملني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س .يتم قيا�س القيمة العادلة بنا ًء على
�إفرتا�ض �أن املعاملة لبيع الأ�صل �أو حتويل املطلوبات يتم �إما:



 يف ال�سوق الرئي�سية للموجودات �أو املطلوبات
 يف غياب �سوق رئي�سي يف معظم الأ�سواق ذات الفائدة للموجودات �أو املطلوبات.

بع�ض �أو معظم الأ�سواق ذات الفائدة يجب �أن تتوفر لل�شركة .يتم قيا�س القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات با�ستخدام �إفرتا�ضات ي�ستخدمها امل�شاركني يف ال�سوق عندما
يكون ت�سعري املوجودات �أو املطلوبات ،تفرت�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق يعملون يف لتحقيق �أف�ضل م�صلحة �إقت�صادية.
القيمة العادلة للأدوات املالية املعرتف بها ال تختلف جوهري ًا من القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية الأولية املوجزة.
تتكون اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق من الوديعة النظامية – ال�صكوك البالغة  10.800.035ريال �سعودي ،ال توجد هناك تغريات يف القيمة العادلة للوديعة
النظامية – ال�صكوك.
املوجودات املالية
ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق (وديعة نظامية – �صكوك)
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .12القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)
حتديد القيمة العادلة والت�سل�سل الهرمي
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى � :1أ�سعار مدرجة يف �سوق ن�شط ملطابقة املوجودات �أو املطلوبات (بدون تعديالت).
امل�ستوى � :2أ�سعار املدرجة يف �سوق ن�شط ملوجودات وموجدات م�شابهة �أو تقييم فني �آخر والتي مبوجبها جميع املدخالت بنا ًء على معلومات قابلة للمالحظة.
امل�ستوى � :3أ�ساليب التقييم التي ال يقوم �أي مدخالت هامة على بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة.
يو�ضح اجلدول �أدناه حتلي ًال للأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة كما يف  30يونيو 2014م ح�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
 30يونيو 2014م

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

املجموع

املوجودات املالية
--

--

--

--

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

3.334.382

--

--

3.334.382

املجموع

3.334.382

--

--

3.334.382

امل�ستوى 1

امل�ستوى 2

امل�ستوى 3

املجموع

 31دي�سمرب 2013م
املوجودات املالية

--

--

--

--

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

10.570.322

--

--

10.570.322

املجموع

10.570.322

--

--

10.570.322

اال�ستثمارات غري املدرجة البالغة  37.423.078ريال �سعودي مت قيدها بالتكلفة يف ظل عدم وجود �سوق ن�شط �أو طرق قيا�س �أخرى موثوق فيها لقيا�س القيمة العادلة.
للأدوات املالية املعرتف بها بالقيمة العادلة على �أ�سا�س متكرر ،تقوم ال�شركة بتحديد ما �إذا هناك حتويل حدث بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي ب�إعادة تقييم الت�صنيف (بنا ًء
على �أقل م�ستوي مدخل هام لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية تاريخ كل فرتة.
خالل ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م لي�س هناك حتويل بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة ،وال يوجد حتويل يف �أو �إلى امل�ستوى  3لقيا�سات القيمة
العادلة.
مت ت�سجيل الزيادة يف القيمة العادلة  620.674ريال �سعودي يف قائمة النتائج ال�شاملة لعمليات امل�ساهمني.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .13المعلومات القطاعية
وفق ًا لإجراءات التقارير الداخلية يف ال�شركة ،مت �إعتماد قطاعات الأعمال من قبل الإدارة فيما يتعلق ب�أن�شطة وموجودات ومطلوبات ال�شركة كما هو مو�ضح �أدناه .املعلومات
املت�ضمنة يف الإي�ضاح مبنية على التقارير احلالية املقدمة ملتخذ القرار الت�شغيلي .ال تت�ضمن القطاعات الت�شغيلية عمليات امل�ساهمني بال�شركة.
املوجودات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن النقد وما يف حكمه من عمليات الت�أمني ،املدينون ،امل�صروفات املدفوعة مقدم ًا ،اال�ستثمارات ،ال�سلف واملدينون الآخرون ،املطلوب
من عمليات امل�ساهمني و�صايف املمتلكات واملعدات ،وعليه تظهر �ضمن املوجودات غري املخ�ص�صة.
املطلوبات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة ،دخل العموالت غري املكت�سبة ،خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،امل�صروفات امل�ستحقة
واملطلوبات الأخرى .وعليه فهي تظهر �ضمن املطلوبات غري املخ�ص�صة .ال يتم تقدمي بيانات عن املوجودات واملطلوبات غري املخ�ص�صة ملتخذ القرار الت�شغيلي يف �إطار قطاعات
االعمال ذات ال�صلة ،وتتم مراقبتها على �أ�سا�س مركزي.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .13المعلومات القطاعية ( -تابع)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م (غري مراجعة):
�سيارات

طبي

�أخرى

املجموع

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

18.013.377

29.537.497

12.246.440

59.797.314

�أق�ساط اعادة التامني امل�سندة

-

()12.525.079

()10.547.890

()23.072.969

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني امل�سندة
�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني

()783.392

-

-

17.229.985

17.012.418

1.698.550

()4.558.361

5.098.446

()1.098.460

12.671.624

22.110.864

-

�إيرادات الإكتتاب

56.380

-

()783.392
35.940.953
()558.375

600.090

35.382.578

1.491.825

1.491.825
56.380

�إجمايل املطالبات املدفوعة

12.728.004

22.110.864

2.091.915

36.930.783

�صايف املطالبات املدفوعة

15.728.074

12.926.560

2.364.372

31.019.006

()7.729.770

()2.005.550

()10.471.970

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية والإحتياطيات� ،صايف

()736.650

�صايف املطالبات املتكبدة

14.991.424

5.196.790

358.822

20.547.036

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

2.737.883

659.244

122.000

3.519.127

م�صروفات �إكتتاب �أخرى

17.729.307

5.856.034

480.822

24.066.163

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

1.595.219

3.181.844

565.712

5.342.775

(عجز) /فائ�ض الإكتتاب

120.744

1.966.323

61.327

2.148.394

م�صروفات عمومية و�إدارية

19.445.270

11.004.201

1.107.861

31.557.332

11.106.663

984.054

5.373.451

�صايف (العجز) /الفائ�ض للفرتة

()6.717.266

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

()3.036.415

�أق�ساط اعادة التامني امل�سندة

()9.753.681

()4.978.972
6.127.691

()2.064.315

()10.079.702

()1.080.261

()4.706.251
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .13المعلومات القطاعية ( -تابع)
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م (غري مراجعة):
�سيارات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أق�ساط اعادة التامني امل�سندة
الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني امل�سندة
�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني

42.283.711

طبي

�أخرى

املجموع

61.601.673

16.894.609

120.779.993

()26.042.153

()14.257.242

()40.299.395

()185.725

()1.566.784

40.902.652

35.559.520

2.451.642

78.913.814

()16.866.154

8.794.036

()1.282.196

()9.354.314

24.036.498

44.353.556

1.169.446

69.559.500

2.462.677

2.462.677

()1.381.059

-

-

-

�إيرادات ا�ستثمارات �أخرى

56.380

-

-

56.380

�إيرادات الإكتتاب

24.092.878

44.353.556

3.632.123

72.078.557

�إجمايل املطالبات املدفوعة

29.033.487

26.277.090

3.128.626

58.439.203

()15.713.606

()2.562.738

()19.012.994

ح�صة معيدي الت�أمني

()736.650

�صايف املطالبات املدفوعة

28.296.837

10.563.484

565.888

39.426.209

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية والإحتياطيات� ،صايف

2.209.133

926.022

1.381.429

4.516.584

�صايف املطالبات املتكبدة

30.505.970

11.489.506

1.947.317

43.942.793

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

3.030.610

5.910.513

1.259.162

10.200.285

م�صروفات �إكتتاب �أخرى

1.159.840

3.339.554

260.397

4.759.791

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

34.696.420

20.739.573

3.466.876

58.902.869

(عجز) /فائ�ض الإكتتاب

()10.603.542

23.613.983

165.247

13.175.688

م�صروفات عمومية و�إدارية

()5.770.529

()8.592.273

�صايف (العجز) /الفائ�ض للفرتة

()16.374.071

15.021.710
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()2.588.115

()16.950.917

()2.422.868

()3.775.229

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .13المعلومات القطاعية ( -تابع)
كما يف  30يونيو 2014م (غري مراجعة)
طبي

�سيارات

�أخرى

املجموع

موجودات:
ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية

--

ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
موجودات غري خم�ص�صة

-4.059.430
--

13.552.169

11.170.115

24.722.284

35.789.949

11.142.100

46.932.049

5.978.323

1.982.042

12.019.795

--

--

�إجمايل املوجودات

108.252.624
191.926.752

مطلوبات:
دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

35.893.879

65.878.660

13.603.910

115.376.449

مطالبات حتت الت�سوية

19.378.007

24.319.131

14.604.131

58.301.269

1.516.730

1.516.730

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

--

--

مطلوبات غري خم�ص�صة

--

--

�إجمايل املطلوبات

--

16.732.304
191.926.752
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .13المعلومات القطاعية ( -تابع)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م (غري مراجعة):
�سيارات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

25.895.830

12.408.571

44.355.838

()11.452.666

()10.198.956

()21.651.622

()278.777

()798.818

�صايف الأق�ساط املكتتبة

5.531.396

14.443.164

1.930.838

21.905.398

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

9.496.831

()2.065.631

()1.123.825

6.307.375

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

15.028.227

�أق�ساط اعادة التامني امل�سندة
الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني امل�سندة

6.051.437

طبي

�أخرى

املجموع

--

--

()520.041

12.377.533

807.013

28.212.773

332

1.092.863

1.093.195

�إيرادات الإكتتاب

15.028.227

12.377.865

1.899.876

29.305.968

�إجمايل املطالبات املدفوعة

11.423.617

14.366.020

2.756.251

28.545.888

()1.382.834

()8.619.056

()2.152.555

()12.154.445

�صايف املطالبات املدفوعة

10.040.783

5.746.964

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية والإحتياطيات� ،صايف

717.457

عموالت �إعادة الت�أمني

ح�صة معيدي الت�أمني

--

603.696

16.391.443

1.567.844

2.258.467

�صايف املطالبات املتكبدة

10.758.240

5.720.130

2.171.540

18.649.910

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

1.929.713

1.869.848

854.073

4.653.634

م�صروفات �إكتتاب �أخرى

94.757

1.682.989

76.388

1.854.134

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

12.782.710

9.272.967

3.102.001

25.157.678

فائ�ض(/العجز) الإكتتاب

2.245.517

3.104.898

()1.202.125

4.148.290

م�صروفات عمومية و�إدارية

()809.406

�صايف الفائ�ض(/العجز) للفرتة
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1.436.111

()26.834

()3.463.678

()1.851.388

()6.124.472

()358.780

()3.053.513

()1.976.182

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .13المعلومات القطاعية ( -تابع)
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م (غري مراجعة):
�سيارات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

35.176.205

طبي

�أخرى

املجموع

46.522.161

17.068.733

98.767.099

()21.328.887

()13.569.196

()34.898.083

()557.554

()1.597.636

34.136.123

25.193.274

2.941.983

62.271.380

()2.681.039

()3.465.816

()1.364.552

()7.511.407

31.455.084

21.727.458

1.577.431

54.759.973

332

2.190.462

2.190.794

�إيرادات الإكتتاب

31.455.084

21.727.790

3.767.893

56.950.767

�إجمايل املطالبات املدفوعة

23.968.385

23.801.697

12.780.608

60.550.690

()1.382.834

()14.398.599

()11.132.065

()26.913.498

�أق�ساط اعادة التامني امل�سندة
الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني امل�سندة
�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني

ح�صة معيدي الت�أمني

()1.040.082

--

--

�صايف املطالبات املدفوعة

22.585.551

9.403.098

1.648.543

33.637.192

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية والإحتياطيات� ،صايف

447.250

57.003

882.758

1.387.011

�صايف املطالبات املتكبدة

23.032.801

9.460.101

2.531.301

35.024.203

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

3.691.003

3.514.151

1.512.774

8.717.928

م�صروفات �إكتتاب �أخرى

242.666

2.974.765

114.327

3.331.758

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

26.966.470

15.949.017

4.158.402

47.073.889

فائ�ض(/العجز) الإكتتاب

4.488.614

5.778.773

م�صروفات عمومية و�إدارية

()3.697.053

()5.508.726

�صايف الفائ�ض(/العجز) للفرتة

791.561

270.047

()390.509

9.876.878

()2.528.349

()11.734.128

()2.918.858

()1.857.250
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (تابع)
لفترة األثني عشر شهر ًا المنتهية في  30يونيو 2014م
(بالرياالت السعودية)

 .13المعلومات القطاعية ( -تابع)
كما يف  31دي�سمرب 2013م
طبي

�سيارات

�أخرى

املجموع

موجودات:
ح�صة معيدي الت�أمني من مطالبات حتت الت�سوية

--

13.294.412

7.410.374

20.704.786

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

--

32.086.827

4.432.982

36.519.809

6.219.835

864.206

9.402.704

تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة
موجودات غري خم�ص�صة

2.318.663

--

--

--

�إجمايل املوجودات

106.166.585
172.793.884

مطلوبات:
دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

19.027.725

70.969.575

5.454.344

95.451.644

مطالبات حتت الت�سوية

17.168.874

23.135.353

9.462.961

49.767.188

1.516.730

1.516.730

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

--

--

مطلوبات غري خم�ص�صة

--

--

�إجمايل املطلوبات

 .14الموافقة على القوائم المالية
مت �إعتماد القوائم املالية الأولية املوجزة من قبل جمل�س الإدارة يف  19رم�ضان 1435هـ املوافق  16يوليو 2014م.

.15

أرقام المقارنة

مت �إعادة ت�صنيف بع�ض �أرقام املقارنة ،عندما يلزم ،لتتما�شى مع طريقة العر�ض للفرتة احلالية.
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--

26.058.322
172.793.884

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
مع تقرير مراجعي الحسابات

159

160
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

6

10.399.606

15.650.978

ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

7

45.452.179

50.022.175

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

8

20.704.786

24.653.297

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

9

36.519.809

29.018.995

9.402.704

7.707.726

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

10

3.865.157

1.406.027

ا�ستثمارات متاحة للبيع

11

2.423.078

2.423.078

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

12

6.668.524

1.046.883

ممتلكات ومعدات� ،صايف

13

397.516

472.540

موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

13

1.656.627

2.208.645

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

19

35.303.898

23.376.898

172.793.884

157.987.242

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

6

10.098.799

30.897.742

ا�ستثمارات متاحة للبيع

11

45.570.322

15.258.287

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

12

930.001

8.901

وديعة نظامية – �صكوك

18

10.800.035

15.800.035

�إجمايل موجودات امل�ساهمني

67.399.157

61.964.965

�إجمايل املوجودات

240.193.041

219.952.207

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي (يتبع)
كما في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

مطلوبات عمليات الت�أمني
9.492.315

16.022.701

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

95.451.644

80.210.643

1.192.183

1.552.502

مطالبات و�إحتياطيات حتت الت�سوية

8

49.767.188

44.978.585

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

14

1.516.730

1.341.850

م�صاريف م�ستحقة

15

2.608.406

2.920.371

مطلوبات �أخرى

16

11.419.083

9.824.624

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

17

1.346.335

1.135.966

172.793.884

157.987.242

دخل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

9

دخل عموالت ت�أمني غري مكت�سبة

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

601.009

1.300.000

الزكاة امل�ستحقة

2-20

م�صاريف م�ستحقة

15

1.314.000

1.194.000

مطلوبات �أخرى

16

700.035

700.035

م�ستحق لعمليات الت�أمني

19

35.303.898

23.376.898

37.918.942

26.570.933

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
العجز املرتاكم

21

100.000.000

100.000.000

()71.678.872

()65.125.681

�أرباح غري حمققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

1.159.087

519.713

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

29.480.215

35.394.032

�إجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

67.399.157

61.964.965

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

240.193.041

219.952.207

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

 31دي�سمرب 2013م

2012م

 31دي�سمرب

196.868.814

162.460.476

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()71.751.138

()57.593.191

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

()3.195.272

()2.841.268

121.922.404

102.026.017

()7.907.367

()23.246.492

114.015.037

78.779.525

6.789.540

7.505.533

دخل اال�ستثمارات الأخرى

175.090

14.312

�إيرادات الإكتتاب

120.979.667

86.299.370

�إجمايل املطالبات املدفوعة

126.079.984

79.389.165

()50.124.888

()25.998.332

75.955.096

53.390.833

8.751.992

3.045.272

�صايف املطالبات املتكبدة

84.707.088

56.436.105

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

18.387.357

15.070.164

7.657.359

5.240.507

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

110.751.804

76.746.776

فائ�ض الإكتتاب

10.227.863

9.552.594

�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة
عموالت �إعادة الت�أمني

1-12

ح�صة معيدي الت�أمني
�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف املطالبات والإحتياطيات حتت الت�سوية

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

م�صروفات عمومية و�إدارية

22

23

24

�صايف العجز لل�سنة
املحول لعمليات امل�ساهمني

23-5

()21.644.246
()11.416.383

()12.581.421

11.416.383

12.581.421
--

�صايف نتيجة ال�سنة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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()22.134.015

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
اي�ضاح
26

ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

4.435.943

دخل ا�ستثمار

808.555

دخل عموالت

1.219.509
6.464.007

-51.331
-51.331

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

24

()1.210.333

()1.020.000

م�صاريف عمومية و�إدارية

24

()390.482

()450.584

()11.416.383

()12.581.421

()6.553.191

()14.000.674

�صايف العجز املحول من عمليات الت�أمني

23-5

�صايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة وال�ضريبة
خم�ص�ص الزكاة

2-20

�صايف خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
خ�سارة ال�سهم �ألأ�سا�سية واملخف�ضة

25

--

()1.964.759

()6.553.191

()15.965.433

()0.66

()1.60

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة النتائج الشاملة لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
 31دي�سمرب
2013م
خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة

()6.553.191

()15.965.433

639.374

235.432

()5.913.817

()15.730.001

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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 31دي�سمرب
2012م

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
ر�أ�س املال
الر�صيد يف  1يناير 2012م

العجز املرتاكم

100.000.000

()49.160.248

�صايف اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة بعد الزكاة

-

()15.965.433

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

-

التغري يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة
للبيع

--

51.124.033
()15.965.433

235.432

235.432

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م

100.000.000

()61.125.681

519.713

35.394.032

الر�صيد يف  1يناير 2013م

100.000.000

()65.125.681

519.713

35.394.032

�صايف خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة

-

()6.553.191

الدخل ال�شامل الآخر لل�سنة

-

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م

100.000.000

--

284.281

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني

-()71.678.872

--

()6.553.191

639.374

639.374

1.159.087

29.480.215

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب
2013م

 31دي�سمرب
2012م

الأن�شطة الت�شغيلية
-

�صايف نتيجة ال�سنة

-

ت�سويات لـ:
()11.416.383

العجز املحول لعمليات امل�ساهمني

210.369

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()12.581.421
433.371
()1.500.000

�إطفاء

13

571.002

611.317

ا�ستهالك

13

354.360

414.507

()10.280.652

()12.622.226

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

4.569.995

()13.780.623

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

3.948.511

()9.809.722

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

()7.500.814

()15.978.283

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

()1.694.978

()2.323.627

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()2.459.130

144.431

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

()5.621.641

2.844.517

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

()6.530.386

10.650.367

دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

15.241.001

39.224.775

()360.319

عموالت ت�أمني غري مكت�سبة

4.963.483

مطالبات حتت الت�سوية

()311.965

م�صاريف م�ستحقة
مطلوبات �أخرى

()1.203.928
12.854.994
767.488

1.594.459

2.041.415

م�ستحق من امل�ساهمني

()1.026.588

()2.234.789

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)/الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

()5.469.024

10.574.790

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء موجودات غري ملمو�سة

()18.984

()300.708

�شراء ممتلكات ومعدات

()279.336

()2.247.585

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()298.320

()2.548.293

الأن�شطة التمويلية
مبالغ م�ستلمة من عمليات امل�ساهمني

19

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
(النق�ص)/الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

6

515.972

5.000.000

515.972

5.000.000

()5.251.372

13.026.497

15.650.978

2.624.481

10.399.606

15.650.978

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب
2013م

 31دي�سمرب
2012م

الأن�شطة الت�شغيلية
()6.553.191

�صايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة وال�ضريبة

()14.000.674

ت�سويات لـ :
دخل من بيع ا�ستثمارات

()5.244.484
11.416.383

العجز املحول من عمليات الت�أمني

()381.292

12.581.421
()1.419.253

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()921.100

دفعات وذمم مدينة �أخرى
م�صاريف م�ستحقة
2-20

الزكاة املدفوعة
م�ستحق لعمليات الت�أمني

120.000

1.000.500

()698.991

()1.764.759

1.026.588

مطلوبات �أخرى
�صايف النقد (امل�ستخدم يف)/الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

()8.901

2.234.789

-

52.533

()854.795

94.909

الأن�شطة اال�ستثمارية
وديعة نظامية – �صكوك

5.000.000

()5.052.533

ا�ستثمارات

()24.428.176

()6.461.594

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)/الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية

()19.428.176

()11.514.127

الأن�شطة التمويلية
()515.972

()5.000.000

19

مبالغ حمولة �إلى عمليات الت�أمني
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()515.972

()5.000.000

الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

()20.798.943

()16.419.218

30.897.742

47.316.960

10.098.799

30.897.742

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
6

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
معلومات غري نقدية �إ�ضافية:
�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

639.374

235.432

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  43جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

 .1التنظيم واألنشطة الرئيسية
�إن ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين «وفا للت�أمني» («ال�شركة») �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/ال�صادر بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ
املوافق � 9أكتوبر 2006م (تاريخ بداية ال�شركة) .ال�شركة م�سجلة يف يف مدينة الريا�ض لدى وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010236705بتاريخ 24
رجب 1428هـ (املوافق � 7أغ�سط�س 2007م) .العنوان امل�سجل لل�شركة هو� :ص .ب ،341413 .الريا�ض  ،11333اململكة العربية ال�سعودية.
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال والتي ت�شمل على �إعادة الت�أمني والتوكيالت مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة واللوائح التنفيذية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وي�سمح ال�شركة مزاولة �أعمالها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
منحت ال�شركة ترخي�ص (رقم ت م ن )20086/14/اخلا�ص مبزاولة كافة �أعمال الت�أمني يف  6جمادى الآخرة 1429هـ (املوافق  8يونيو 2008م) من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتجديد ترخي�ص الن�شاط لفرتات م�ستقبلية ملدة ثالث �سنوات من  6جمادى الآخرة 1432هـ املوافق  9مايو 2011م .بد�أت
ال�شركة مبزاولة �أعمال الت�أمني العامة بتاريخ � 20أغ�سط�س 2008م و�أعمال ت�أمني احلماية والتوفري بتاريخ  11يناير 2009م.

 .2أسس اإلعداد
مت �إعداد هذه القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية
ووفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي تتم بالقيمة العادلة.
كما يف  31دي�سمرب 2013م لل�شركة خ�سائر مرتاكمة مببلغ  71.6مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2012م 65.1 :مليون ريال �سعودي) والتي متثل  ٪71.6من ر�أ�س املال (31
دي�سمرب 2012م 65.1 :مليون ريال �سعودي) .عند �إعتماد القوائم املالية �أخذ جمل�س �إدارة ال�شركة املوقف املايل والربحية امل�ستقبلية لل�شركة يف الإعتبار ويرى �أن ا�ستخدام
مبد�أ اال�ستمرارية يف �إعداد القوائم املالية منا�سب ًا� .إن ال�شركة م�ستمرة يف العمل على حت�سني �أدائها لتتمكن من تخفي�ض خ�سائرها املرتاكمة وحت�سني العجز يف ر�أ�س املال من
خالل رفع ر�أ�سمالها بعد احل�صول على املوافقة من اجلهات التنظيمية والإنتهاء من الإجراءات الر�سمية ذات العالقة.
مبوجب �أنظمة الت�أمني يتطلب من ال�شركة الإحتفاظ بحد �أدنى هام�ش مالءة .كما يف  31دي�سمرب 2013م كان هام�ش املالءة �أقل من احلد الأدنى املطلوب .ال�شركة ب�صدد
تقدمي خطة عملية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للمحافظة على ها�ش مالءة .جمل�س الإدارة واثق من �أن خطة العمل م�شجعة للغاية بوا�سطة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

 .3أسس العرض
طبق ًا للوائح املنظمة لعمل �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل
املوجودات ،املطلوبات ،الإيرادات وامل�صروفات التي ترتبط ب�أي من هذه العمليات يف احل�سابات التي تخ�صها� .أ�س�س توزيع م�صروفات الأعمال امل�شرتكة التي مت حتديدها
و�إعتمادها من قبل الإدارة وجمل�س الإدارة .مت �إعادة جتميع /تبويب �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لتتما�شى مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.

 .4عملة العرض والنشاط
القوائم املالية مت عر�ضها بالريال ال�سعودي ،وهي العملة الرئي�سية يف ال�شركة .كافة املعلومات والبيانات املالية لل�شركة مت تقريبها لأقرب ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر
ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املطبقة يف �إعداد القوائم املالية تتفق مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م .فيما عدا
�إتباع املعايري اجلديدة التالية والتعديالت الأخرى على املعايري احلالية امل�شار �إليها �أدناه والتي لي�س ليها �أثر القوائم املالية لل�شركة.




 معيار التقارير املالية الدولية رقم  – 7مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ،الإف�صاحات اجلديدة مطلوبة لكافة الأدوات املالية املعرتف بها والتي مت �إعدادها
وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  32الأدوات املالية :العر�ض :كما يقوم الإف�صاح بتطبيق الإعرتاف بالأدوات املالية اخلا�ضعة لرتتيبات غري قابلة للإلغاء �أو
�إتفاقيات م�شابهة قابلة للإنفاذ بغ�ض النظر عما �إذا مت مقا�صتها وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  .32مل ت�ؤثر هذه التعديالت على املوقف �أو الأداء املايل لل�شركة.
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 1عر�ض البنود �أو الدخل ال�شامل الآخر ،التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم  1يقدم جتميع للبنود املعرو�ضة يف قائمة
الدخل ال�شامل الآخر .البنود التي ميكن ت�صنيفها (معاد تدويرها) للربح �أو اخل�سارة يف مرحلة قادمة .مل ت�ؤثر التعديالت على املوقف �أو الأداء املايل لل�شركة.

بالإ�ضافة �إلى �أعاله� ،إرت�أت ال�شركة عدم التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدولية رقم  – 9الأدوات املالية ،والذي مت ن�شره وميكن تطبيقه مبكر ًا ،ولكن ال يكون �ساري ًا حتى
 17يناير 2017م.
معايير جديدة

معيار التقارير املالية الدولية رقم  13قيا�س القيمة العادلة :يحل حممل التوجيهات على قيا�س القيمة العادلة يف �صياغ معايري التقارير املالية الدولية احلالية مع معيار وحيد.
حتدد معايري التقارير املالية الدولية القيمة العادلة وتقدم توجيهات على كيفية حتديد القيمة العادلة والإف�صاحات املطلوبة عن قيا�س القيمة العادلة .تطبيق معيار التقارير
املالية الدولية رقم  13نتج عنه فقط �إف�صاحات �إ�ضافية كما يف �إي�ضاح .29.8
بالإ�ضافة �إلى �أعاله� ،إرت�أت ال�شركة عدم التطبيق املبكر لأي معايري �أخرى وتف�سريات �أو تعديالت �صدرت للتطبيق املبكر ولكن مل يتم تفعيلها.
 1-4استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم املالية ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة للموجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما تاريخ
القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�سجلة خالل فرتة �إعداد التقارير .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى
الإدارة ،ف�إنه من املمكن �أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر ،ويتم �إظهار �أثر التغيريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة حمل الفح�ص والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.
 .1اإللتزام المطلق الناشيء عن المطالبات الناتجة عن عقود التأمين

يعترب تقدير الإلتزامات املطلقة الناجتة عن املطالبات املقدمة يف �إطار عقود الت�أمني �أكرث تقديرات ال�شركة �أهمية .وهناك العديد من م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أن ت�ؤخذ
بعني الإعتبار يف تقدير قيمة الإلتزام الذي �سوف تدفعه ال�شركة يف نهاية الأمر مقابل هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تقدير ًا للمطالبات
التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة
املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
يتطلب تقدير املطالبات قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات باملمتلكات .تقوم الإدارة
مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات غري املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 .2اإلنخفاض في االستثمارات المتاحة للبيع

تقرر ال�شركة ما �إذا كان هناك �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف املوجودات املالية كا�ستثمارات متاحة عندما يكون هناك �إنخفا�ض جوهري �أو دائم /م�ستمر يف القيمة العادلة �أقل/مقارنة
من التكلفة .يتطلب حتديد ماهية الإنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر �إلى عمل تقديرات .عند القيام بهذه التقديرات تقوم ال�شركة بتقييم عدد من العوامل من بينها التغري العادي
يف �أ�سعار الأ�سهم واملالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات يف التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية .يعترب �إنخفا�ض القيمة منا�سب ًا
عند وجود دليل على التدهور يف املالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.
 .3اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص �إئتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود �إنخفا�ض م�ؤقت يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ي�ستمر
يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ت�ستثني يف الذمم املدينة عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
القيمة �إجراء التقديرات والأحكام .وللقيام بذلك تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص الإئتمان التي ت�أخذ بعني الإعتبار حاالت التعرث ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على
�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.,
 2-4النقد وما في حكمه

لغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك مبا يف ذلك الودائع حتت الطلب ولأجل والتي تقل مدة
ا�ستحقاقها عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها.
 3-4ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي

متثل الذمم املدينة موجودات مالية غري م�شتقة مرتبطة بدفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ،حيث يتم �إثباتها مبدئي ًا بالقيمة العادلة للذم امل�ستلمة �أو قابلة للتح�صيل والحق ًا
للإعرتاف املبدئي يتم قيا�س الذمم املدين ًة بالتكلفة املطفاة وذلك با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي بعد خ�صم خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة ،ويتم تخفي�ض القيمة
الدفرتية للأ�صل با�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ويتم الإعرتاف مببلغ اخل�سارة يف قائمة عمليات الت�أمني .يتم تكوين خم�ص�ص للإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي
ب�أن القيمة الدفرتية ال ميكن ا�سرتدادها.
 4-4تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم ت�أجيل عموالت الو�ساطة والتكاليف الأخرى اخلا�صة باحل�صول على الت�أمني واملتعلقة ب�صورة �أ�سا�سية باملنتجات اجلديدة وجتديد الأعمال ويتم �إطفا�ؤها على �أ�سا�س ثابت
طبق ًا ل�شروط التغطية يف الوثيقة ذات العالقة فيما عدا تلك التكاليف اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر
الأخرية من ال�سنة.
 5-4الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم ،ويتم �إحت�ساب اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر وتتلخ�ص فيما يلي:
ال�سنوات
�أثاث وتركيبات

10

معدات مكتبية وموجودات �أخرى

4

�أجهزة حا�سب �آيل

4

برامج حا�سب �آيل

4

�سيارات

4

م�صروفات ال�صيانة والإ�صالح يتم �إعتبارها كم�صروفات بينما م�صروفات التجديدات يتم ر�سملتها .يتم ا�ستهالك املوجودات التي تكون تكلفتها  3.000ريال �سعودي بن�سبة
 ٪100يف �سنة ال�شراء .تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمها
عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيم الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل زيادة
القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أوقيمة الأ�صل عند الإ�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض
تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 5-4الممتلكات والمعدات (يتبع)

يتم حتديد الأرباح واخل�سائر من اال�ستبعادات مبقارنة العائدات مع القيمة الدفرتية ،وتدرج يف قائمة عمليات الت�أمني حتت بند م�صاريف عمومية و�إدارية.
يتم ر�سملة برامج احلا�سب الآيل املقتناة بالتكلفة املتكبدة مقابل ال�شراء والتكاليف الأخرى املتكبدة حتى يكون الربنامج جاهز لال�ستخدام .يتم �إطفاء التكلفة على مدى العمر
الإنتاجي املتوقع للربامج.
 6-4االستثمارات

يتم الإعرتاف بكافة اال�ستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة منها ،با�ستثناء اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل� ،إن وجدت،
مت�ضمنة م�صاريف الإقتناء املرتبطة باال�ستثمار.
يتم تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة .تظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني وكدخل �شامل �آخر يف قائمة الدخل ال�شامل
لعمليات امل�ساهمني .يتم عر�ض الأرباح �أو اخل�سائر املحققة الناجتة عن بيع هذه اال�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني �أو قائمة عمليات الت�أمني.
 7-4اإلنخفاض المؤقت في موجودات إعادة التأمين والموجودات المالية األخرى

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقييم للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية (مبا يف ذلك الذمم
املدينة اخلا�صة بالت�أمني) .ويف حالة وجود دليل مو�ضوعي على تكبد خ�سائر نتيجة الإنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل ،يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل
املايل ،ويتم الإعرتاف ب�أي خ�سائر ناجتة عن الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف القيمة والتي يتم �إحت�سابها لإظهار التغريات يف قيمتها الدفرتية.
 8-4اإلنخفاض في موجودات مالية أخرى

ال يتم ا�ستهالك املوجودات التي لي�س لها عمر �إنتاجي حمدد مثل الأرا�ضي بل يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمتها ب�شكل �سنوي .يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
قيمة املوجودات اخلا�ضعة لال�ستهالك عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد.
يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد .القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل
ناق� ًصا تكاليف البيع وقيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات
النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
 9-4الزكاة وضريبة الدخل

يخ�ضع امل�ساهمني ال�سعوديني يف ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») يف اململكة العربية ال�سعودية .الزكاة املقدرة الناجتة ت�ستحق وحتمل على
قائمة عمليات امل�ساهمني.
يخ�ضع امل�ساهمني غري ال�سعوديني ل�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم حتميل �ضريبة الدخل املقدرة على قائمة عمليات
امل�ساهمني.
يتم �إثبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة والتي تنتج عن الفروقات امل�ؤقتة اجلوهرية بني الربح املحا�سبي والربح ال�ضريبي ،وذلك يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها تلك الفروقات ،ويتم تعديلها
عند عك�س الفروقات امل�ؤقتة املتعلقة بها .يتم �إثبات موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة املتعلقة باخل�سائر املرحلة �إلى احلد الذي يحتمل عنده توفر ربح م�ستقبلي خا�ضع لل�ضريبة
مقابل تلك اخل�سائر ال�ضريبية املرحلة .يتم حتديد �ضريبة الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام �شرائح ال�ضريبة املطبقة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ويتوقع �أن يتم تطبيقها عند حتقق
موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة �أو ت�سوية مطلوبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع ال�ضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع �أطراف مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك طبق ًا لنظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
 10-4مخصصات وإحتياطيات أخرى

يتم ت�سجيـل املخ�ص�صات للمطلوبات غري م�ؤكدة القيمة �أو املدة ،عندما يكون على ال�شركة �إلتزامات قانونية ظهرت نتيجة لأحداث وقعت يف فرتات �سابقة تتطلب تدفقات ملنافع
�إقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن تقدير هذه النفقات بطريقة يعتمد عليها .ال يتم �إثبات املخ�ص�صات للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية.
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 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 11-4اإلحتياطي النظامي

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ومتا�شي ًا مع املادة 2( 70ج) من نظام تطبيق الت�أمني التعاوين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تقوم ال�شركة بتحويل  ٪20من �صايف
الربح ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي حتى ي�ساوي هذا الإحتياطي ر�أ�س املال .مل يتم تكوين �أي خم�ص�ص للإحتياطي النظامي لل�سنة احلالية ب�سبب تكبد ال�شركة للخ�سائر.
 12-4تحقق إيرادات األقساط والعموالت

يتم الإعرتاف ب�إجمايل الأق�ساط والعموالت عند بدء الت�أمني �ضد املخاطر مبا يتنا�سب مع فرتة التغطية .يتم �إظهار �أق�ساط الت�أمني قبل ا�ستقطاع العمولة .ويتم ت�سجيل اجلزء
من الأق�ساط والعموالت التي �سيتم حتققها يف امل�ستقبل ك�إيرادات �أق�ساط غري مكت�سبة وعموالت ،وبالتايل ت�ؤجل ح�سب بند التغطية يف الوثيقة ذات العالقة ،فيما عدا تلك
الإيرادات اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة.
 13-4دخل االستثمار

يتم �إثبات دخل اال�ستثمار على �أ�سا�س العائد الفعلي مع مراعاة القيمة الأ�صلية القائمة و�سعر العمولة املطبق .يتمثل دخل اال�ستثمار يف عوائد �صناديق متوقفة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
يتم الإعرتاف بدخل العموالت من الودائع ق�صرية الأجل على �أ�سا�س زمني با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
 14-4دخل توزيعات األرباح

يتم �إثبات دخل توزيعات الأرباح عند ن�شوء حق ا�ستالم الأرباح.
 15-4إعادة التأمين

تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إ�سناد �أق�ساط الت�أمني واملخاطر املرتتبة ،حيث ت�ؤمن هذه الرتتيبات تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر
املحتملة الناجتة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو �إ�ضايف ،ويتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات وعقود ت�أمني �إختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة ،وت�سجل املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني والتي متثل �أق�ساط م�ستحقة من معيدي الت�أمني �أو دفعات م�ستحقة لهم وح�صة ال�شركة يف
اخل�سائر القابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني ،تقدر املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير �إلتزامات املطالبات املتعلقة بالأطراف امل�ؤمن عليها.
 16-4مطالبات تحت التسوية

ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سدد بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف ت�سوية املطالبات ،والنق�ص يف القيمة املتوقعة
للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سوا ًء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أو مل يتم ،يتم تكوين خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل
على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حده ،كما يتم تكوين خم�ص�ص وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غرب املبلغ عنها بتاريخ قائمة
املركز املايل ،مبا يف ذلك تكاليف ت�سوية املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .مت ح�ساب املطالبات املتكبدة غري املبلغ
عنها بنا ًء على تو�صية اخلبري الإكتواري.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املكونة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة .يتم �إظهار املطالبات حتت
الت�سوية ب�شكل �إجمايل وتظهر ح�صة �إعادة الت�أمني املتعلقة ب�شكل منف�صل.
 17-4إختبار كفاية المطلوبات

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء �إختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة ،ولإجراء هذه الإختبارات،
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف ت�سوية املطالبات وامل�صاريف الإدارية ،يح ّمل �أي نق�ص يف القيمة
الدفرتية مبا�شرة على قائمة نتائج عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة مبا�شرة وبعد ذلك يتم تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجتة عن �إختبارات
كفاية املطلوبات (خم�ص�ص خ�سائر املخاطر غري املنتهية) .ويف احلاالت التي يتطلب فيها �إختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام �أف�ضل الإفرتا�ضات اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه
الإفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري عك�سي) لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
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 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 18-4مكافأة نهاية الخدمة

يتم قيد مكاف�أة نهاية اخلدمة ودفعها للموظفني مبوجب �شروط �أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية عند �إعادة عقود توظيفهم .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على
�أ�سا�س القيمة احلالية للمكاف�أة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم �إحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س
رواتب وبدالت املوظفني الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
 19-4التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك عادة عند بيعها� ،أو عند �إنتقال التدفقات املتعلقة بها
�إلى �أي جهة م�ستقلة.
 20-4المقاصة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بال�صايف يف قائمة املركز املايل عند حق نظامي ملزم وعندما يكون لل�شركة نية لت�سويتها على �أ�سا�س ال�صايف �أو بيع املوجودات
وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني وقائمة عمليات امل�ساهمني �إال �إذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا من قبل املعايري
املحا�سبية �أو تف�سرياتها.
 21-4عقود اإليجار التشغيلية

يتم حتميل م�صروف الإيجار الذي يتم دفعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية والتي مل تكن جوهرية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2013م و 2012م على قوائم العمليات
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت مبوجب عقود الإيجار ،ومل يكن هناك �إلتزامات عقود �إيجار ت�شغيلية جوهرية كما يف  31دي�سمرب 2013م.
 22-4تحويل العمالت األجنبية

حتتفظ ال�شركة ب�سجالتها بالريال ال�سعودي وهي العملة الوظيفية .يتم حتويل العمالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التمويل يف
قائمة عمليات الت�أمني� .إن الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية غري جوهرية وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة.
 23-4فائض عمليات التأمين

طبق ًا للمتطلبات اخلا�صة بتطبيق القواعد املنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ف�إن  ٪90من �صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني يتم حتويلها �إلى قائمة عمليات
امل�ساهمني ،ويتم توزيع ن�سبة الـ  ٪10املتبقية على حملة الوثائق .ويف حالة اخل�سارة ف�إن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قامت بتوجيه ال�شركة لتقوم بتحويل كامل املبلغ �إلى
قائمة عمليات امل�ساهمني.
 24-4المعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) ،والذي يكون معر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن خماطر وعوائد القطاعات الأخرى.
ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها .يتم عر�ض القطاعات الت�شغيلية مبا يتفق مع التقارير الداخلية املقدمة �إلى الرئي�س الت�شغيلي
املخ ّول �صانع القرار� .إن رئي�س الت�شغيل �صانع القرار ،هو امل�سئول عن تخ�صي�ص املورد وتقييم �أداء القطاعات الت�شغيلية ،والذي ٌيعرف على �أن املدير الإداري املخ ّول ب�إتخاذ
القرارات اال�سرتاتيجية .مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة .و�إذا ما حدثت �أي معاملة ،ف�إنه يتم حتديد الأ�سعار املتداولة بني القطاعات على �أ�سا�س الأ�سعار التي
تتم بها تلك املعامالت مع �أطراف ثالثة .دخل القطاع وم�صاريفه ونتائجه تت�ضمن على تلك التحويالت التي تتم بني القطاعات والتي يتم ا�ستبعادها على م�ستوى القوائم املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

 .6النقد وما في حكمه
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2013م
عمليات الت�أمني:
نقد بال�صندوق

3.919

5.075

ر�صيد ح�سابات جارية

10.395.687

15.645.903

املجموع

10.399.606

15.650.978

امل�ساهمني:
ر�صيد ح�سابات جارية

10.098.799

ر�صيد الودائع لأجل

897.742
30.000.000

-

30.897.742

10.098.799

 .7ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي
الذمم املدينة الناجتة من عقود الت�أمني:
يخ�صم :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�صايف الذمم املدينة

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

51.014.997

58.084.993

()5.562.818

()8.062.818

45.452.179

50.022.175

احلركة يف خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها للأق�ساط املدينة كما يلي:

الر�صيد يف  1يناير
(�شطب) /خم�ص�ص خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب
2013م

 31دي�سمرب
2012م

8.062.818

9.562.818

()2.500.000

()1.500.000

5.562.818

8.062.818

�أعمار الذمم من حملة الوثائق كما يف  31دي�سمرب كما يلي:
لي�ست مت�أخرة
وغري منخف�ضة

 180-91يوم

املجموع

 365-181يوم

2013م

30.547.351

3.611.970

10.788.174

51.014.997

2012م

28.627.258

17.961.231

6.511.948

58.084.993

تقوم ال�شركة بت�صنيف الأر�صدة كـ «مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة» على �أ�سا�س كل حالة على حده .مت ت�سجيل ت�سويات الإنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني.
بعد نهاية ال�سنة مت حت�صيل مبلغ  2.5مليون ريال �سعودي والتي تخ�ص �أر�صدة مت�أخرة لأكرث من  365يوم ًا والتي مت تكوين خم�ص�ص لها بالكامل يف القوائم املالية للربع الرابع
ل�سنة 2013م ولكن الآن مت عك�س املخ�ص�ص بنا ًء على معلومات التح�صيل حتى تاريخه.
ت�شتمل الذمم املدينة عدد ًا كبري ًا من العمالء .تظهر الذمم املدينة على �أ�سا�س الإجمايل بدون �أي مزايا �أو عائدات للعمالء .يت�ضمن امل�ستحق من حملة وثائق الت�أمني مبلغ
 7.86مليون ريال �سعودي (2012م 13.88 :مليون ريال �سعودي) م�ستحقة من و�سطاء ،التي مت من خاللها القيام ب�أعمال الت�أمني حلملة وثائق الت�أمني� .إن جميع الذمم املدينة
م�ستحقة من عمالء يف اململكة العربية وهي بالريال ال�سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م

 .8مطالبات تحت التسوية وإحتياطيات
تتكون املطالبات حتت الت�سوية والإحتياطيات مما يلي:

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

�إجمايل مطلوبات الت�أمني
املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة

15.579.357

25.354.909

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

28.830.971

17.559.261

�إحتياطي عجز �أق�ساط

5.256.860

1.935.996

�إحتياطي كوارث

100.000

100.000

-

�إحتياطي خماطر غري منتهية

49.767.188

املجموع

28.419
44.978.585

اال�سرتدادات من معيدي الت�أمني:
املطالبات املبلغ عنها غري امل�سددة

6.471.419

15.581.393

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

14.233.367

9.071.904

املجموع

20.704.786

24.653.297

�صايف مطلوبات الت�أمني:
املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة

9.107.937

9.773.516

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

17.065.737

8.487.357

�إحتياطي عجز �أق�ساط

5.256.860

1.935.996

�إحتياطي كوارث

100.000

100.000

�إحتياطي خماطر غري منتهية
املجموع

31.530.534

28.419
20.325.288

 1-8جدول تطوير المطالبات

يعك�س اجلدول �أدناه ،املطالبات املرتاكمة املتكبدة والتي ت�شتمل على املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها لكل �سنة من �سنوات احلوادث املتعاقبة
بتاريخ كل قائمة مركز مايل مبا يف ذلك الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه� .إن تطور التزامات الت�أمني يوفر مقيا�س ًا ملقدرة ال�شركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
ت�سعى ال�شركة �إلى الإحتفاظ ب�إحتياطيات كافية تتعلق بعمليات الت�أمني وذلك ملواجهة التطورات ال�سلبية للمطالبات امل�ستقبلية ،وكلما تطورت املطالبة و�أ�صبحت التكلفة النهائية
للمطالبة �أكرث ت�أكيد ًا ،ف�إن التطورات ال�سلبية �ستنتهي مما يرتتب على ذلك �إلغاء جزء من االحتياطيات املجنبة يف �سنوات احلوادث ال�سابقة .ولالحتفاظ باحتياطيات كافية،
�ستقوم ال�شركة بتحويل مبالغ االحتياطيات املعكو�سة يف �سنوات �سابقة �إلى احتياطيات احلوادث لل�سنوات احلالية حيث �أن تطور املطالبات �سيكون �أقل درجة وهناك عدم ت�أكد
�أكرب من التكلفة النهائية للمطالبات.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(ريال سعودي)

 .8مطالبات وإحتياطيات تحت التسوية (يتبع)
 1-8جدول تطوير المطالبات (يتبع)

مت �إعداد التحليل الثالثي للمطالبات ح�سب �سنوات احلوادث �شمل عدد من ال�سنوات املالية.
2013م

 2010وقبلها

2011م

2013م

2012م

املجموع

�سنة احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث

98.599.354

71.302.140

95.595.844

بعد �سنة واحدة

79.091.377

64.660.592

102.585.452

بعد �سنتني

79.706.472

69.285.238

بعد ثالث �سنوات

80.747.193

-

113.532.877

379.030.215

-

-

-

-

-

-

-

-

التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة

80.747.193

69.285.238

102.585.452

113.532.877

366.150.760

الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

71.594.036

67.048.787

97.878.597

79.862.153

316.383.573

املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

9.153.157

2.235.451

4.706.855

33.670.724

49.767.188

�إجمايل املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
2012م

49.767.188
2009م وقبلها

2010م

2012م

2011م

املجموع

�سنة احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث

65.170.994

34.558.556

73.080.040

بعد �سنة واحدة

47.174.090

33.151.059

66.438.492

بعد �سنتني

47.534.596

32.921.060

بعد ثالث �سنوات

46.836.693

--

99.796.353

272.605.943

--

--

--

--

--

--

--

--

التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة

46.800.693

32.921.060

66.438.492

99.796.353

245.956.598

الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

46.768.965

32.712.511

64.387.188

57.073.349

200.942.013

املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

31.728

172.549

2.015.304

42.723.004

44.978.585
44.978.585

�إجمايل املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل

بد�أت ال�شركة ن�شاطها يف عمليات الت�أمني العام من � 20أغ�سط�س 2008م وعمليات ت�أمني احلماية والتوفري من  11يناير 2009م.

 .9دخل أقساط تأمين غير مكتسبة
تتكون �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من الآتي:
�إجمايل دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
�صايف دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
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 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

95.451.644

80.210.643

()36.519.809

()29.018.995

58.931.835

51.191.648

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(ريال سعودي)

 .10مصروفات مدفوعة مقدم ًا
تتكون امل�صروفات املدفوعة مقدم ًا من الآتي:
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات الت�أمني:
645.325

�إيجارات مكاتب

2.084.530

مدفوعات مقدمة متعلقة بتقنية املعلومات

65.450

�ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة

1.715.177

760.702

املجموع

3.865.157

1.406.027

-

 .11االستثمارات  -المتاحة للبيع
تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع من الآتي:
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات الت�أمني:
ا�ستثمارات غري متداولة
الر�صيد يف  1يناير و  31دي�سمرب

1.923.078

1.923.078

�صناديق متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الر�صيد يف  1يناير و  31دي�سمرب

500.000

500.000

2.423.078

2.423.078

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات امل�ساهمني:
�صناديق متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
 �صكوك �سعودي �أورك�س

5.000.000

5.000.000

 الريا�ص كابيتال (�صندوق املتاجرة بال�سلغ)

8.703.314

8.636.431

 اخلري كابيتال

30.000.000

-

ا�ستثمارات مدرجة
 �أ�سهم جمموعة الطيار لل�سفر
 �أ�سهم بوان

-

1.621.856

1.867.008

-

45.570.322

15.258.287
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(ريال سعودي)

 .12دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
تتكون الدفعات املقدمة والذمم املدينة الأخرى من الآتي:
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات الت�أمني:
دفعات مقدمة للم�ست�شفيات

250.000

250.000

�أخرى

468.484

159.383

جنم خلدمات الت�أمني

481.203

دفعة مقدمة خرباء الت�أمني

637.500

دفعات مقدمة ملوظفني

734.562

-

دفعات مقدمة جلوب ميد

1.000.000

-

3.096.775

-

6.668.524

1.046.883

دخل عموالت م�ستحقة

1-12

املجموع

637.500

 1-12تت�ضمن مبلغ  2.49مليون ريال �سعودي �إيرادات �أرباح عموالت م�ستحقة من معيدي الت�أمني مبوجب �إتفاقية تقا�سم الأرباح بنا ًء على �أف�ضل تقييم للإدارة والتي تبلغ 7.55
مليون ريال �سعودي يف القوائم املالية للربع الرابع .الت�سويات ب�سبب توفر معلومات حمدثة ودقيقة.
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات امل�ساهمني:
�أرباح م�ستحقة على ودائع لأجل

930.001

8.901

 .13ممتلكات ومعدات ،صافي
تتكون املمتلكات واملعدات� ،صايف من الآتي:
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2010م

موجودات مملوكة – ملمو�سة� ،صايف

397.516

472.540

موجودات مملوكة – غري ملمو�سة� ،صايف

1.656.627

2.208.645

املجموع

2.054.143

2.681.185
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .13ممتلكات ومعدات ،صافي (يتبع)
موجودات غري ملمو�سة

موجودات ملمو�سة
2013م
�أجهزة حا�سب
�آيل

�أثاث وتركيبات

�سيارات

معدات مكتبية
وموجودات
�أخرى

املجموع

برامج حا�سب �آيل

املجموع

التكلفة
يف  1يناير 2013م

1.530.886

693.713

932.700

373.315

3.530.614

6.681.284

10.211.898

�إ�ضافات

79.499

112.000

--

87.837

279.336

18.984

298.320

يف  31دي�سمرب 2013م

1.610.385

805.713

461.152

3.809.950

6.700.268

10.510.218

932.700

اال�ستهالك والإطفاء املرتاكم
يف  1يناير 2013م

1.415.629

449.414

909.194

283.837

3.058.074

4.472.639

7.530.713

املحمل لل�سنة

107.726

118.264

23.506

104.864

354.360

571.002

925.362

يف  31دي�سمرب 2013م

1.523.355

567.678

932.700

388.701

3.412.434

5.043.641

8.456.075

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2013م

87.030

238.035

--

72.451

397.516

موجودات ملمو�سة

التكلفة

1.656.627

2.054.143

موجودات غري ملمو�سة
2012م

يف  1يناير 2012م

1.460.182

550.598

951.800

286.060

3.248.640

4.433.699

7.682.339

�إ�ضافات

78.593

143.115

--

90.869

312.577

2.247.585

2.560.162

ا�ستبعادات

()7.889

--

()19.100

()3.614

()30.603

--

693.713

932.700

373.315

3.530.614

يف  31دي�سمرب 2012م

1.530.886

6.681.284

()30.603
10.211.898

اال�ستهالك والإطفاء املرتاكم
يف  1يناير 2012م

1.232.749

358.882

848.488

222.182

2.662.301

3.861.322

6.523.623

املحمل لل�سنة

189.727

90.532

69.000

65.248

414.507

611.317

1.025.824

--

()8.294

()3.593

()18.734

449.414

909.194

283.837

3.058.074

ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2012م

()6.847
1.415.629

-4.472.639

()18.734
7.530.713

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2012م

115.257

244.299

23.506

89.478

472.540

2.208.645

2.681.185
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .14مخصص حسابي لعمليات تأمين الحياة
مت �إعتماد املخ�ص�ص احل�سابي لعقود الت�أمني على احلياة يف  31دي�سمرب 2013م بوا�سطة خبري ت�أمني م�ستقل ،والذي �أفاد ب�أن املخ�ص�صات احل�سابية مت �إحت�سابها ب�شكل يتوافق
مع املعايري الإكتوارية املنا�سبة املتبعة ملقابلة كفاية �إلتزامات ال�شركة الناجتة من عمليات الت�أمني على احلياة.
تتلخ�ص حركة املخ�ص�ص احل�سابي خالل ال�سنة كما يلي:
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

الر�صيد يف  1يناير 2012م

1.341.850

1.341.850

(م�سرتد) /مكون خالل ال�سنة

174.880

--

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م

1.516.730

1.341.850

 .15مصروفات مستحقة
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات الت�أمني:
�أتعاب مهنية

530.665

346.630

�أتعاب اخلبري الإكتواري

1.626.350

1.707.989

�أتعاب �إدارية لأطراف م�ستقلة ور�سوم جمل�س ال�ضمان ال�صحي

330.143

248.802

م�صروفات �أخرى

121.248

616.950

املجموع

2.608.406

2.159.669

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات امل�ساهمني:
مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

1.140.000

1.020.000

�أتعاب ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة

105.000

105.000

�أتعاب ح�ضور �إجتماعات اللجنة التنفيذية

12.000

12.000

�أتعاب ح�ضور �إجتماعات جلنة املراجعة

57.000

57.000

املجموع

1.314.000

1.194.000
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 .16مطلوبات أخرى
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات الت�أمني:
�ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة

11.509

10.575

دائنون �آخرون و�شيكات قدمية

365.641

226.115

عمولة وكال ومندوبي مبيعات امل�ستحقة

1.470.886

3.355.750

م�ستحقات و�سطاء

9.571.047

6.220.693
11.491

�أخرى

--

املجموع

11.419.083

9.824.624

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات امل�ساهمني:
700.035

دائنون �آخرون

700.035

ميثل ح�ساب الدائنون الآخرون يف عمليات امل�ساهمني الأرباح امل�ستحقة من الوديعة النظامية وال�صكوك (�أنظر �إي�ضاح .)18

 .17مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني خالل ال�سنة فيما يلي:
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

الر�صيد يف  1يناير

1.135.966

702.595

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

450.721

615.454

()240.352

()182.083

1.346.335

1.135.966

املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

 .18وديعة نظامية  -صكوك
مبوجب املادة  58من الالئحة التنفيذية من نظام الت�أمني التعاوين� ،أودعت ال�شركة مبلغ  10.100.000ريال �سعودي ( 10.800.035ريال �سعودي مت�ضمنة الأرباح) (دي�سمرب
2012م 15.800.035 :ريال �سعودي مت�ضمنة الأرباح) يف بنك الريا�ض والذي مت ا�ستثماره يف �صكوك� .إن تاريخ اال�ستحقاق الأ�صلي لهذه الوديعة هو  15يوليو 2027م مع خيار
ا�ستحقاق مبكر يف  15يوليو 2012م والذي مل يتم تطبيقه من قبل ال�شركة� .إال �أنه ال ي�سمح لل�شركة ب�سحب �أي جزء من الوديعة �أو الأرباح ما مل يتم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي .الأرباح امل�ستحقة البالغة  700.035ريال �سعودي (دي�سمرب 2012م 700.035 :ريال �سعودي) مت �إ�ضافتها �إلى الوديعة النظامية كما يظهر مبلغ مماثل
كمطلوبات �ضمن املطلوبات الأخرى (�إي�ضاح .)16
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 .19مستحق من عمليات المساهمين
�إن حركة املبالغ امل�ستحق من عمليات امل�ساهمني تتكون مما يلي:
�إي�ضاح
الر�صيد يف  1يناير
الر�صيد املحول �إلى عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2013م
23.376.898
()515.972

 31دي�سمرب 2012م
13.560.689
()5.000.000

مبالغ مدفوعة من عمليات الت�أمني:
�أتعاب تداول

180.000

180.000

مدفوعات الزكاة

698.991

1.764.759

م�صاريف �سفر املديرين و�إجتماعات جمل�س الإدارة

147.598

290.029

23.887.515

10.795.477

ح�صة العجز من عمليات الت�أمني

11.416.383

12.581.421

الر�صيد يف  31دي�سمرب

35.303.898

23.376.898

 .20بنود الوعاء الزكوي

وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل تخ�ضع ال�شركة للزكاة .مل تقم ال�شركة بتكوين �أي خم�ص�ص �إ�ضايف لل�سنة احلالية حيث �أن لل�شركة بالفعل خم�ص�ص كايف مرحل من
ال�سنة ال�سابقة 1-20 .يتلخ�ص وعاء الزكاة فيما يلي:
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

100.000.000

100.000.000

()65.125.681

()49.160.248

9.654.328

9.249.632

�صايف اخل�سارة لل�سنة ،املعدلة بالبنود غري القابلة للخ�صم

()4.380.498

()11.606.672

ا�ستثمارات

()28.793.435

()3.544.934

ممتلكات ومعدات� ،صايف

()4.375.571

()3.168.264

حقوق امل�ساهمني يف بداية ال�سنة
العجز املرتاكم يف بداية ال�سنة ،املعدل بالبنود غري القابلة للخ�صم
خم�ص�صات

ت�سويات �سنة �سابقة

--

--

املجموع

6.979.143

41.769.514

وعاء الزكاة للم�ساهمني ال�سعوديني بواقع ٪69

4.815.605

28.820.965

وعاء الزكاة بواقع ٪2.5

120.390

720.524

ت�ستحق الزكاة بواقع  ٪2.5من وعاء الزكاة و�صايف الربح املعدل العائد للم�ساهمني ال�سعوديني �أيهما �أعلى.
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 .20بنود وعاء الزكاة (يتبع)
 2-20مخصص الزكاة
 31دي�سمرب 2013م
الر�صيد يف  1يناير
خم�ص�ص خالل ال�سنة

 31دي�سمرب 2012م

1.300.000

1.100.000

--

1.964.759

مدفوعات خالل ال�سنة

()698.991

()1.764.759

الر�صيد يف  31دي�سمرب

601.009

1.300.000

 1-2-20موقف الربوط الزكوية والضريبة

قدمت ال�شركة �إقرارها الزكوي وال�ضريبي مل�صلحة الزكاة والدخل ل�سنة 2012م� ،إال �أنه مل يتم �إ�صدار الربط النهائي من قبل امل�صلحة.
 3-20الضريبة
 1-3-20الفروقات المؤقتة والدائمة وأمور أخرى

تتكون الفروقات امل�ؤقتة والدائمة ب�صورة �أ�سا�سية من التعديالت على اال�ستهالك واملخ�ص�صات والبنود الأخرى وفق ًا لنظام �ضريبة الدخل .مل تكن ال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة عن
الفروقات امل�ؤقتة جوهرية ،وبالتايل مل يتم ت�سجيلها كما يف  31دي�سمرب 2013م و 2012م.
مل يتم الإعرتاف بال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة عن اخل�سائر املرحلة ك�أ�صل حيث �أن �إمكانية ا�سرتداد املنافع من هذه ال�ضريبة يف امل�ستقل غري م�ؤكد يف نهاية ال�سنة.

 .21رأس المال
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

م�صرح به:
 10.000.000ح�صة بقيمة  10ريال �سعودي لكل ح�صة

100.000.000

100.000.000

موزع ،م�صدر ومدفوع بالكامل
 10.000.000مليون ح�صة بقيمة  10ريال �سعودي لكل ح�صة

100.000.000

100.000.000

يف  31دي�سمرب 2013م و 2012م ف�إن ر�أ�س املال ال�شركة اململوك من قبل امل�ساهمني كما يلي:
الن�سبة

عدد احل�ص�ص

�شركة الهند اجلديدة للت�أمني املحدودة

٪10.60

1.060.000

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

٪10.20

1.020.000

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

٪10.20

1.020.000

م�ساهمو �أغلبية حمليون

٪69.00

6.900.000
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 .22التغيرات في المطالبات واإلحتياطيات القائمة

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2011م
739.526

التغريات يف تعرث الأق�ساط والإحتياطيات الأخرى

1.001.665

التغريات يف املخ�ص�ص احل�سابي للت�أمني على احلياة

174.880

التغريات يف املطالبات القائمة� ،صايف

7.575.447

2.305.746

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م

8.751.992

3.045.272

--

 .23مصاريف إكتتاب تأمين أخرى
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

�أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين  ٪1من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي

1.218.067

763.569

ر�سوم مدراء �أطراف م�ستقلة

4.981.467

4.278.254

بطاقات طبية و�سيارات

253.571

85.250

�ضريبة اال�ستقطاع على معيدي الت�أمني

219.910

()698.868

�أتعاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  ٪0.5من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

984.344

812.302

7.657.359

5.240.507

 .24مصروفات عمومية وإدارية
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

عمليات الت�أمني:
م�صروفات عمومية و�إدارية
ت�شغيل ورواتب �إدارية ومزايا

18.344.086

17.474.258

م�صاريف دعاية و�إعالن

454.727

292.180

�إيجارات

1.182.743

1.297.045

ا�ستهالك و�إطفاء

925.362

1.025.824

1.053.975

1.116.727

م�صروفات �سفر

303.053

319.496

�صيانة �سيارات

40.538

69.859

معدات مكتبية وطباعة وقرطا�سية

577.068

712.119

�أتعاب مهنية

13

ذمم مدينة م�شكوك يف حت�صيلها
م�صروفات تقنية معلومات

()2.500.000

()1.500.000

1.262.694

1.116.295

غرامة مدفوعة لهيئة ال�سوق املالية

--

100.000

�أخرى

--

110.212

21.644.246

املجموع

22.134.015

عمليات امل�ساهمني:
1.210.333

1.020.000

حوافز جمل�س الإدارة
�أتعاب جل�سات جمل�س الإدارة واللجان

174.000

174.000

�إ�شرتاكات

180.000

180.000

م�صاريف �سفر جمل�س الإدارة وم�صروفات �أخرى

36.482

96.584

جمموع امل�صروفات

390.482

450.584

 1-24تخ�ص مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.
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 .25خسارة السهم األساسية والمخفضة
�صايف خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة

 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

()6.553.1911

()15.965.433

10.000.000

10.000.000

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

()1.60

()0.66

مت �إحت�ساب خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سية بق�سمة �صايف اخل�سارة لل�سنة باملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة يف تاريخ قائمة املركز املايل .كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م مل تقم
ال�شركة ب�إ�صدار �أي �أدوات من املمكن �أن يكون لها ت�أثري على (خ�سارة) ال�سهم عند ا�ستخدام هذه الأدوات.

 .26أرباح بيع استثمارات
خالل ال�سنة احلالية قامت ال�شركة ببيع ا�ستثمار م�ستحوذ خالل الفرتة يف �شركة م�ساهمة حملية مدرجة ب�أرباح حمققة بلغت  3.4مليون ريال �سعودي .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
قامت ال�شركة ببيع �أ�سهم يف �شركة مدرجة خالل ال�سنة احلالية ب�أرباح حمققة بلغت  1مليون ريال �سعودي.

 .27أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
الطرف ذو العالقة

�إي�ضاح

�شركة الهند اجلديدة للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية

15

طبيعة املعاملة

مبلغ املعاملة (�صايف)
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

الر�صيد
 31دي�سمرب 2013م

 31دي�سمرب 2012م

 مطلوبات خرى

9.692

10.500

21.183

11.491

 �أق�ساط وثائق ت�أمني م�سندة

155.485

1.132.534

2.103.556

368.770

 عمولة �إعادة ت�أمني

35.464

72.163

420.711

91.985

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

772.494

443.102

3.415.107

429.189

 مكاف�آت

1.140.000

1.020.000

1.140.000

1.020.000

 بدل ح�ضور جل�سات

174.000

30.000

174.000

174.000

 .28مخاطر التأمين
�إن خماطر عقد الت�أمني يتمثل يف خماطر وقوع احلادث امل�ؤمن عليه مع الت�أكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث .متثل املخاطر الرئي�سية التي تواجهها ال�شركة
مبوجب هذه العقود يف زيادة املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني .ويت�أثر ذلك مبدى تكرار وحجم املطالبات وزيادة املزايا الفعلية املدفوعة
عن تلك املقدرة �أ�ص ًال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة الأجل.
تتح�سن تغريات املخاطر بتوزيع خماطر اخل�سائر على حمفظة كربى من عقود الت�أمني حيث �أن املحافظ الأكرث تنوع ًا �ستكون �أقل ت�أثر ًا بالتغيري يف �أي جزء من املحفظة وبالنتائج
غري املتوقعة .كذلك تتح�سن تغريات املخاطر عن طريق الإختيار والتطبيق احلذر لإ�سرتاتيجية �إكتتاب الت�أمني والتعليمات املتعلقة بها وبا�ستخدام ترتيبات �إعادة الت�أمني.
يتم القيام بجزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني امل�سندة على �أ�سا�س ن�سبي وفائ�ض مع الإحتفاظ بحدود تختلف ب�إختالف منتجات الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة لال�سرتداد من
معيدي الت�أمني با�ستخدام نف�س الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف التحقق من مزايا وثائق الت�أمني ذات العالقة ،وتعر�ض يف قائمة املركز املايل كموجودات �إعادة الت�أمني.
وبالرغم من وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني لدى ال�شركة ف�إنها غري معفاة من �إلتزامها املبا�شرة جتاه حملة الوثائق ،وبالتايل ف�إنها تتعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�ش�أن عمليات �إعادة
الت�أمني امل�سندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي الت�أمني الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب ترتيبات �إعادة الت�أمني.
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 .28مخاطر التأمين (يتبع)
الحساسيات

فيما يلي حتليل معقولية �إحتمال احلركة للإفرتا�ضات الرئي�سية مثل متو�سط ن�سبة اخل�سارة مع �إبقاء �سائر الإفرتا�ضات ثابتة والذي يبني الأثر على املطلوبات و�صايف اخل�سارة:
 31دي�سمرب 2013م
ن�سبة املطالبات

 31دي�سمرب 2010م
ن�سبة املطالبات

التغري يف الإفرتا�ضات

الأثر على املطلوبات

الأثر على �صايف اخل�سارة

٪5+

378.772

378.772

٪5-

()378.772

()378.772

التغري يف الإفرتا�ضات

الأثر على املطلوبات

الأثر على �صايف اخل�سارة

٪5+

115.287

115.287

٪5-

()115.287

()115.287

مخاطر إعادة التأمين

على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ولتقليل املخاطر املالية التي قد تن�ش�أ عن مطالبات الت�أمني الكبرية ،تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ب�إبرام �إتفاقيات مع �أطراف
�أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة التعر�ض للخ�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن
قدرات منو �إ�ضافية .يتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات ن�سبية مثل طريقة احل�صة والفائ�ض ومبوجب �إتفاقيات غري ن�سبية مثل �أ�سا�س ت�أمني ن�سبة فائ�ض
اخل�سارة.
تقوم ال�شركة لتقليل تعر�ضها خل�سائر كبرية نتيجة �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني بتقييم الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني ومتابعة الرتكيز على خماطر الإئتمان التي قد تن�ش�أ يف
مناطق جغرافية مت�شابهة والن�شاطات �أو الظروف الإقت�صادية ملعيدي الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك تبقى ال�شركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بح�صتها من املطالبات حتت الت�سوية
املعاد الت�أمني عليها بالقدر الذي مل تقوم به �شركة �إعادة الت�أمني ب�إلتزاماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني .كما هو مبني يف �إي�ضاح رقم  8ف�إن ال�شركة قامت بتخفي�ض
املطالبات امل�ستحقة باملبالغ املتوقع ا�ستالمها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2013م مببلغ  20.70مليون ريال �سعودي (2012م 24.65 :مليون ريال
�سعودي).
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر
تت�ضمن الأدوات املالية يف قائمة املركز املايل موجودات ومطلوبات مالية وموجودات �إعادة الت�أمني ومطلوبات الت�أمني .مت �إظهار طرق الإعرتاف اخلا�صة املطبقة لكل بند يف
بيان ال�سيا�سة اخلا�صة به.
 1-29إدارة مخاطر رأس المال

تتمثل �أهداف ال�شركة عند �إدارة ر�أ�سمالها فيما يلي:




 الإلتزام مبتطلبات ر�أ�س مال �شركات الت�أمني كما وردت يف نظام رقابة �شركات الت�أمني التعاوين ("نظام الت�أمني")� .إن ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع متوافق مع املادة
 3من نظام الت�أمني.
 ل�ضمان قدرة ال�شركة على اال�ستمرار وبالتايل قدرتها على تزويد امل�ساهمني بعوائد الأرباح وتقدمي املنافع للم�ساهمني للأطراف امل�ستفيدة الأخرى بال�شركة.
 لتوفري العائد املنا�سب للم�ساهمني من خالل ت�سعري عقود الت�أمني مبا يتنا�سب مع م�ستوى املخاطر املتعلقة بتلك العقود.

تقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف اململكة العربية ال�سعودية بتنظيم وو�ضع متطلبات قانون املالءة املالية واحلد الأدنى من ر�أ�س املال� .إي�ضاح  2لهذه القوائم املالية.
 2-29مخاطر أسعار السوق

متثل خماطر ا�سعار ال�سوق خماطر تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار ال�سوق �سوا ًء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الورقة املالية �أو باجلهة
امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأوراق املالية املتداولة بال�سوق .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر ال�سوق بالن�سبة ال�ستثماراتها املدرجة التي متتلكها ب�صورة مبا�شرة.
حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق من خالل مراقبة العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف �سعر ال�سهم والتغريات يف ال�سوق مبا يف ذلك القيام بتحليل الأداء الت�شغيلي واملايل لل�شركات
امل�ستثمر فيها.
�إن تغري يف الأ�سعار بن�سبة  ٪5للأوراق املالية املدرجة مع ثبات جميع املتغريات الأخرى �سوق ي�ؤثر على حقوق امل�ساهمني مببلغ  528.516ريال �سعودي (2012م 512.914 :ريال
�سعودي) .و�سوف لن يكون هناك ت�أثري جوهري على قائمة عمليات الت�أمني حيث �أن جميع اال�ستثمارات يف الأوراق املالية قد مت ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.
 3-29مخاطر العمالت األجنبية

متثل خماطر العمالت الأجنبية املخاطر يف تقلبات قيمة �أداة مالية ناجتة عن تغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتم عمليات ال�شركة ب�شكل رئي�سي بالريال ال�سعودي.
تعتقد الإدارة �أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
 4-29مخاطر اإلئتمان

خماطر الإئتمان تتمثل يف عدم قدرة جهة ما على الوفاء ب�إلتزاماتها التعاقدية مما ينتج عنه خ�سارة مالية لل�شركة .جلميع م�ستويات املوجودات املالية املحتفظ بها بوا�سطة
ال�شركة ف�إن احلد الأعلى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان لل�شركة هو القيمة العادلة كما هو مبني يف قائمة املركز املايل.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
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 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 4-29مخاطر اإلئتمان (يتبع)

�إن ما ن�سبته  ٪15من الذمم املدينة لل�شركة م�ستحقة من و�سيط واحد كما يف  31دي�سمرب 2013م (2012م.)٪24 :
تتعر�ض ال�شركة �إلى خماطر الإئتمان يف البنود التالية:
  ح�صة معيدي الت�أمني من �إلتزامات الت�أمني.
  املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني عن مكطالبات مت دفعها.
  املبالغ امل�ستحقة من حاملي وثائق الت�أمني.
  املبالغ امل�ستحقة من و�سطاء الت�أمني.
تتبنى ال�شركة �سيا�سة تقوم على �إبرام �إتفاقيات تعاقدية مع �أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تقليل اخل�سارة املالية التي من املمكن �أن تنتج عن عدم القدرة على ال�سداد.
تقوم ال�شركة مبراقبة مدى تعر�ضها ملخاطر الإئتمان وكذلك الت�صنيف الإئتماين للأطراف التي تتعامل معها ،بالإ�ضافة على �أنه يتم الت�أكد من �أن القيمة الرتاكمية للإئتمان
موزعة على عدة �أطراف.
يتم اال�ستعانة ب�إعادة الت�أمني يف �إدارة خماطر الت�أمني .يتم الأخذ بالإعتبار اجلدارة الإئتمانية ملعيدي الت�أمني ب�شكل �سنوي وذلك من خالل مراجعة �أو�ضاعهم املالية قبل توقيع
العقد معهم.
حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حتتوي البيانات التاريخية للدفعات املحتملة من حاملي وثائق الت�أمني الأ�سا�سيني والذين يتم التعامل معهم يف �إطار الن�شاط الإعتيادي لل�شركة .تقوم
الإدارة بتزويد ال�شركة بتقارير حتتوي على تفا�صيل خم�ص�صات الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمة ذمم الت�أمني املدينة والأر�صدة املعدومة الحق ًا .تقوم ال�شركة ب�إعداد حتليل مايل
عند وجود خماطر �إئتمانية كبرية متعلقة بحاملي الوثائق ك�أفراد �أو كمجموعات م�شابهة لتلك التحاليل التي تقوم بها ال�شركة على معيدي الت�أمني.
�إن املخاطر الإئتمانية على ال�سيولة النقدية حمدودة حيث �أن معظم الأطراف التي تتعامل معهم ال�شركة هي بنوك ذات ت�صنيف �إئتماين مرتفع ح�سب ت�صنيف وكاالت �إئتمان
دولية .يتم عمل تقييم �إئتماين للظروف املالية لذمم الت�أمني املدينة.
ت�سعى ال�شركة للحد من خماطر �إئتمانها املتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع حدود �إئتمانية لكل عميل من العمالء ومراقبة امل�ستحقات غري امل�سددة.
يو�ضح اجلدول التايل احلد الأق�صى من خماطر الإئتمان الذي يحتويه املركز املايل:
2013م

2012م

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

10.399.606

15.650.978

ذمم مدينة� ،صايف

45.452.179

50.022.175

ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات القائمة

20.704.786

24.653.297

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

36.519.809

29.018.995

ا�ستثمارات

2.423.078

2.423.078

دفعات وذمم مدينة �أخرى

6.668.524

1.046.883

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

35.303.898

23.376.898

املجموع

157.471.880

146.192.304

2013م

2012م

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

10.098.799

30.897.742

ا�ستثمارات

45.570.322

15.258.287

دفعات وذمم مدينة �أخرى

930.001

8.901

وديعة نظامية � -صكوك

10.800.035

15.800.035

املجموع

67.399.157

61.964.965
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 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 5-29مخاطر السيولة

خماطر ال�سيولة متثل ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع
موجودات مالية ب�شكل �سريع مببلغ يقارب القيمة العادلة لها .يتم �إدارة خماطر ال�سيولة مبراقبة الأموال الكافية للوفاء بالإلتزامات امل�ستقبلية ب�شكل منتظم وكذلك احل�صول
على الدعم املايل املتوا�صل من امل�ساهمني (عند احلاجة) .مت ا�ستثمار مبلغ كبري يف ودائع لأجل مع بنوك حملية.
�إن معظم الودائع لأجل العائدة لل�شركة يف تاريخ املركز املايل ت�ستحق خالل فرتات ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر.
ملخص االستحقاق

يلخ�ص اجلدول �أدناه اال�ستحقاقات من املطلوبات املالية لل�شركة على �أ�سا�س الإلتزامات التعاقدية املتبقية:
 31دي�سمرب 2013م
�أقل من �سنة

 31دي�سمرب 2012م
املجموع

غري حمدد

�أقل من �سنة

غري حمدد

املجموع

عمليات الت�أمني:
ر�صيد معيدي الت�أمني امل�ستحق

9.492.315

--

9.492.315

16.022.701

--

16.022.701

م�صروفات م�ستحقة

2.608.406

--

2.608.406

2.920.371

--

2.920.371

مطلوبات �أخرى

11.419.083

--

11.419.083

9.824.624

--

9.824.624

--

1.346.335

1.346.335

--

1.135.966

1.135.966

23.519.804

1.346.335

24.866.139

28.767.696

1.135.966

29.903.662

مكاف�أة نهاية اخلدمة
عمليات امل�ساهمني
م�صروفات م�ستحقة
مطلوبات �أخرى
املجموع

1.314.000

1.314.000

--

--

1.194.000

1.194.000

--

700.035

700.035

--

700.035

700.035

24.833.804

2.046.370

26.880.174

29.961.696

1.836.001

31.797.697

 6-29مخاطر أسعار العموالت

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تقلبات قيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تعر�ض الأدوات املالية بعمولة
متغرية ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة عن التدفقات النقدية ،بينما تٌعر�ض الأدوات املالية بعمولة ثابتة ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة من القيمة العادلة.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت على ودائعها لأجل .الودائع لأجل لها عوائد جمزية مبعدالت ال�سوق ولكن تقوم ال�شركة باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت مبراقبة
التغريات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة بالعمالت التي متت بها ودائع ال�شركة الآجلة.
يبني اجلدول �أدناه مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني للتغريات املمكنة املعقولة يف �أ�سعار عموالت الودائع لأجل اخلا�صة بال�شركة مع بقاء كافة املتغريات
الأخرى ثابتة.
 31دي�سمرب 2013م
العملة

التغري يف املتغريات

الت�أثري على �صايف اخل�سارة

ريال �سعودي

 50 +نقطة �أ�سا�س

--

 50 -نقطة �أ�سا�س

--

 31دي�سمرب 2012م
العملة

التغري يف املتغريات

الت�أثري على �صايف اخل�سارة

ريال �سعودي

 50 +نقطة �أ�سا�س

 149.589ريال �سعودي

 50 -نقطة �أ�سا�س

( )149.589ريال �سعودي
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 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 7-29التركيز الجغرافي

�إن جميع خماطر الت�أمني لل�شركة املتعلقة بوثائق الت�أمني مت �إكتتابها يف اململكة العربية ال�سعودية.
 8-29القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

القيمة العادلة هي ال�سعر الذي يتم ا�ستالمه لبيع �أ�صل �أو دفع لتحويل �إلتزامات بتعامل منظم بني املتعاملني يف ال�سوق يف تاريخ القيا�س .يتم قيا�س القيمة العادلة بنا ًء على
�إفرتا�ض �أن املعاملة لبيع الأ�صل �أو حتويل املطلوبات يتم �إما:
  يف ال�سوق الرئي�سية للموجودات �أو املطلوبات
  يف غياب �سوق رئي�سي يف معظم الأ�سواق ذات الفائدة للموجودات �أو املطلوبات.
بع�ض �أو معظم الأ�سواق ذات الفائدة يجب �أن تتوفر لل�شركة .يتم قيا�س القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات با�ستخدام �إفرتا�ضات ي�ستخدمها امل�شاركني يف ال�سوق عندما
يكون ت�سعري املوجودات �أو املطلوبات ،تفرت�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق يعملون يف لتحقيق �أف�ضل م�صلحة �إقت�صادية.
القيمة العادلة للأدوات املالية املعرتف بها ال تختلف جوهري ًا من القيمة الدفرتية املدرجة يف القوائم املالية ال�سنوية.
تتكون اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق من الوديعة النظامية – ال�صكوك البالغة  10.800.035ريال �سعودي ،ال توجد هناك تغريات يف القيمة العادلة للوديعة
النظامية – ال�صكوك.
املوجودات املالية
ا�ستثمارات حمتفظ بها حتى تاريخ اال�ستحقاق (وديعة نظامية – �صكوك)

القيمة الدفرتية

القيمة العادلة

10.800.035

10.800.035

تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي

ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات املالية:
امل�ستوى � :1أ�سعار مدرجة يف �سوق ن�شط ملطابقة املوجودات �أو املطلوبات (بدون تعديالت).
امل�ستوى � :2أ�سعار املدرجة يف �سوق ن�شط ملوجودات وموجدات م�شابهة �أو تقييم فني �آخر والتي مبوجبها جميع املدخالت بنا ًء على معلومات قابلة للمالحظة.
امل�ستوى � :3أ�ساليب التقييم التي ال يقوم �أي مدخالت هامة على بيانات ال�سوق القابلة للمالحظة.
يو�ضح اجلدول �أدناه حتلي ًال للأدوات املالية املدرجة بالقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب 2013م ح�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
يو�ضح اجلدول التايل حتلي ًال للأدوات املالية امل�سجلة بقيمتها العادلة كما يف  31دي�سمرب 2013م و  31دي�سمرب 2012حم�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي:
 31دي�سمرب 2013م

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

موجودات مالية متاحة للبيع:
--

--

2.423.078

2.423.078

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

10.570.322

--

35.000.000

45.570.322

املجموع

10.570.322

--

37.423.078

47.993.400

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

 31دي�سمرب 2012م
موجودات مالية متاحة للبيع:

-

-

2.423.078

2.423.078

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

10.258.287

-

5.000.000

15.258.287

املجموع

10.258.287

-

7.423.078

17.681.365
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)
 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)

للأدوات املالية املعرتف بها بالقيمة العادلة على �أ�سا�س متكرر ،تقوم ال�شركة بتحديد ما �إذا هناك حتويل حدث بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي ب�إعادة تقييم الت�صنيف (بنا ًء
على �أقل م�ستوي مدخل هام لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية تاريخ كل فرتة.
مطابقة قيا�سات القيمة العادلة املتكررة امل�صنفة �ضمن امل�ستوى  3من الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
 31دي�سمرب 2013م
(غري مراجعة)

�إجمايل الأرباح �أو اخل�سائر

الر�صيد يف  1يناير
2013م

م�شرتيات

مبيعات/م�سحوبات

عمليات الت�أمني

2.423.078

--

--

عمليات امل�ساهمني

5.000.000

35.000.000

()5.000.000

املجموع

5.000.000

35.000.000

()5.000.000

الر�صيد يف  31دي�سمرب
2013م

يف الأرباح واخل�سائر

يف الدخل ال�شامل
الآخر

--

--

2.423.078

--

--

35.000.000

--

--

37.423.078

للأدوات املالية املعرتف بها بالقيمة العادلة على �أ�سا�س متكرر ،تقوم ال�شركة بتحديد ما �إذا هناك حتويل حدث بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي ب�إعادة تقييم الت�صنيف (بنا ًء
على �أقل م�ستوي مدخل هام لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية تاريخ كل فرتة.
خالل فرتة الأثني ع�شر �شهر ًا املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م لي�س هناك حتويل بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2لقيا�سات القيمة العادلة ،وال يوجد حتويل يف �أو �إلى امل�ستوى  3لقيا�سات
القيمة العادلة.
مت ت�سجيل الزيادة يف القيمة العادلة  639.374ريال �سعودي يف قائمة النتائج ال�شاملة لعمليات امل�ساهمني.

 .30الجودة اإلئتمانية لالستثمارات
اال�ستثمارات

 31دي�سمرب 2013م

درجة التقييم

 31دي�سمرب 2012م

درجة التقييم

عمليات الت�أمني:
متاحة للبيع
�أ�سهم

1.923.078

غري مق ّيمة

1.923.078

غري مق ّيمة

�صندوق متوافق مع ال�شريعة -
البنك ال�سعودي الهولندي

500.000

غري مق ّيمة

2.423.078

500.000

غري مقيمة

2.423.078

عمليات امل�ساهمني:
متاحة للبيع:
�أ�سهم

1.867.008

غري مق ّيمة

1.621.856

غري مق ّيمة

�صندوق متوافق مع ال�شريعة – الريا�ض كابيتال

8.703.314

غري مق ّيمة

8.636.431

غري مق ّيمة

اخلري كابيتال

30.000.000

غري مق ّيمة

--

--

�أورك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي

5.000.000

غري مق ّيمة

5.000.000

غري مق ّيمة

وديعة نظامية – بنك الريا�ض

10.800.035

�أ+

15.800.035

�أ+

56.370.357

31.058.322

مت احل�صول على التقييم من وكاالت تقييم خارجية.

 .31التعهدات واإللتزامات المحتملة
لي�س لدى ال�شركة �إلتزامات حمتملة �أو تعهدات مالية كما يف  31دي�سمرب 2013م.
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(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .32المعلومات القطاعية
وفق ًا لإجراءات التقارير الداخلية يف ال�شركة ،مت �إعتماد قطاعات الأعمال من قبل الإدارة فيما يتعلق ب�أن�شطة وموجودات ومطلوبات ال�شركة كما هو مو�ضح �أدناه .املعلومات
املت�ضمنة يف الإي�ضاح مبنية على التقارير احلالية املقدمة ملتخذ القرار الت�شغيلي .ال تت�ضمن القطاعات الت�شغيلية عمليات امل�ساهمني بال�شركة.
املوجودات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن النقد وما يف حكمه من عمليات الت�أمني ،املدينون ،امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ،اال�ستثمارات ،ال�سلف واملدينون الآخرون ،املطلوب من
عمليات امل�ساهمني و�صايف املمتلكات واملعدات ،وعليه تظهر �ضمن املوجودات غري املخ�ص�صة.
املطلوبات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة ،دخل العموالت غري املكت�سبة ،خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،امل�صروفات امل�ستحقة
واملطلوبات الأخرى .وعليه فهي تظهر �ضمن املطلوبات غري املخ�ص�صة .ال يتم تقدمي بيانات عن املوجودات واملطلوبات غري املخ�ص�صة ملتخذ القرار الت�شغيلي يف �إطار قطاعات
االعمال ذات ال�صلة ،وتتم مراقبتها على �أ�سا�س مركزي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م:
�سيارات

طبي

�أخرى

املجموع

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

53.937.404

121.806.722

21.124.689

196.868.814

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

--

()55.370.234

()16.380.904

()71.751.138

()1.115.109

()3.195.272

�صايف الأق�ساط املكتتبة

51.857.240

66.436.488

3.628.676

121.922.404

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

9.130.260

()16.897.240

()140.387

()7.907.367

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

60.987.500

49.539.248

3.488.289

114.015.037

2.599.438

4.190.102

6.789.540

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

()2.080.164

عموالت �إعادة الت�أمني

--

دخل ا�ستثمارات �أخرى

175.090

--

--

--

175.090

�إيرادات الإكتتاب

61.162.590

52.138.686

7.678.391

120.979.667

�إجمايل املطالبات املدفوعة

54.108.212

52.790.658

19.181.115

126.079.984

()1.382.834

()31.775.349

()16.966.706

()50.124.888

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
�صايف املطالبات املدفوعة

52.725.378

21.015.309

2.214.409

75.955.096

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

4.458.943

5.020.451

()727.402

8.751.992

�صايف املطالبات املكبدة

57.184.321

26.035.760

1.487.007

84.707.088

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني� ،صايف

7.221.135

7.834.876

3.331.346

18.387.357

م�صاريف اكتتاب �أخرى

313.814

7.022.398

321.147

7.657.359

�إجمايل املطالبات وامل�صاريف الأخرى

64.719.270

40.893.034

5.139.500

110.751.804

فائ�ض(/عجز) االكتتاب

()3.556.680

11.245.652

2.538.891

10.227.863

م�صروفات عمومية و�إدارية

()5.386.138

()13.164.961

()3.093.148

()21.644.246

�صايف الفائ�ض(/العجز) لل�سنة

()8.942.818

()1.919.309

()554.257

()11.416.383
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)
كما يف  31دي�سمرب 2013م
�سيارات

طبي

�أخرى

املجموع

املوجودات :
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

--

13.294.412

7.410.374

20.704.786

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

--

32.086.827

4.432.982

36.519.809

6.219.835

864.206

9.402.704

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

2.318.663
--

موجودات غري خم�ص�صة

--

--

جمموع املوجودات

106.166.585
172.793.884

املطلوبات
دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

19.027.725

70.969.575

5.454.344

95.451.644

املطالبات حتت الت�سوية

17.168.874

23.135.353

9.462.961

49.767.188

--

--

1.516.730

1.516.730

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة
مطلوبات غري خم�ص�صة
�إجمايل املطلوبات
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26.058.322
172.793.884

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م (معدلة):
�سيارات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

76.356.948

26.442.557

162.460.476

()36.189.152

()21.404.039

()57.593.191

()703.969

()2.841.268

57.523.672

40.167.796

4.334.549

102.026.017

()8.769.906

()15.086.586

610.000

()23.246.492

48.753.766

25.081.210

4.944.549

78.779.525

7.849.586

7.505.533

14.312

14.312

�إيرادات الإكتتاب

48.753.766

24.737.157

12.808.447

86.299.370

�إجمايل املطالبات املدفوعة

43.524.170

26.944.221

8.920.774

79.389.165

()17.086.780

()8.411.730

()25.998.332

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني
�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة

59.660.971

طبي

�أخرى

املجموع

-()2.137.299

عموالت �إعادة الت�أمني

--

دخل ا�ستثمارات �أخرى

--

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()499.822

--

()344.053
--

�صايف املطالبات املدفوعة

43.024.348

9.857.441

509.044

53.390.833

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

416.995

1.430.402

1.197.875

3.045.272

�صايف املطالبات املكبدة

43.441.343

11.287.843

1.706.919

56.436.105

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني� ،صايف

7.069.112

3.637.863

4.363.189

15.070.164

م�صاريف اكتتاب �أخرى

309.805

4.754.947

175.755

5.240.507

�إجمايل املطالبات وامل�صاريف الأخرى

50.820.260

19.680.653

6.245.863

76.746.776

فائ�ض(/عجز) االكتتاب

()2.066.494

5.056.504

6.562.584

9.552.594

م�صروفات عمومية و�إدارية

()8.080.486

()9.870.094

()4.183.435

�صايف الفائ�ض(/العجز) لل�سنة

()10.146.980

()4.813.590

2.379.149

()22.134.015
()12.581.421
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013م
(بالرياالت السعودية)

 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)
كما يف  31دي�سمرب 2013م  -معدلة:
�سيارات

طبي

�أخرى

املجموع

املوجودات :
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية

--

7.980.565

16.672.732

24.653.297

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

--

23.234.741

5.784.254

29.018.995

3.569.480

971.478

7.707.726

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة
موجودات غري خم�ص�صة

3.166.768
--

--

--

جمموع املوجودات

96.607.224
157.987.242

املطلوبات
دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

28.157.986

45.220.248

6.832.409

80.210.643

املطالبات حتت الت�سوية

12.709.931

12.801.055

19.467.599

44.978.585

1.341.850

1.341.850

--

31.456.164

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة
مطلوبات غري خم�ص�صة

---

�إجمايل املطلوبات

 .33الموافقة على القوائم المالية
مت �إعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة يف  9ربيع الآخر 1435هـ املوافق  9فرباير 2014م.34.
أرقام المقارنة

مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتما�شى مع طريقة العر�ض لل�سنة احلالية.
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القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
مع تقرير مراجعي الحسابات
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قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

6

15.650.978

2.624.481

ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

7

50.022.175

34.741.552

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

8

24.653.297

14.843.575

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

9

29.018.995

13.040.712

7.707.726

5.384.099

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

10

645.325

789.757

ا�ستثمارات متاحة للبيع

11

2.423.078

2.423.078

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

12

1.046.883

3.891.400

ممتلكات ومعدات� ،صايف

13

472.540

586.339

موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

13

2.208.645

572.376

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

19

23.376.898

13.560.689

157.226.540

92.458.058

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

6

30.897.742

47.316.960

ا�ستثمارات متاحة للبيع

11

15.258.287

8.561.262

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

12

8.901

وديعة نظامية – �صكوك

18

15.800.035

10.747.502

�إجمايل موجودات امل�ساهمني

61.964.965

66.625.724

�إجمايل املوجودات

219.191.505

159.083.782

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي (يتبع)
كما في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)
مطلوبات عمليات الت�أمني

�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م
(معدلة)

16.022.701

5.372.334

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

80.210.643

40.985.868

1.552.502

2.756.430

مطالبات و�إحتياطيات حتت الت�سوية

8

44.978.585

32.123.591

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

14

1.341.850

1.341.850

م�صاريف م�ستحقة

15

2.159.669

1.392.181

مطلوبات �أخرى

16

9.824.624

7.783.209

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

17

1.135.966

702.595

157.226.540

92.458.058

دخل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

9

دخل عموالت ت�أمني غري مكت�سبة

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني
املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
2-20

1.300.000

1.100.000

الزكاة امل�ستحقة
م�صاريف م�ستحقة

15

1.194.000

193.500

مطلوبات �أخرى

16

700.035

647.502

م�ستحق لعمليات الت�أمني

19

23.376.898

13.560.689

26.570.933

15.501.691

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
العجز املرتاكم

21

100.000.000

100.000.000

()65.125.681

()49.160.248

�أرباح غري حمققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

519.713

284.281

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

35.394.032

51.124.033

�إجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

61.964.965

66.625.724

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

219.191.505

159.083.782
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب

2011م

162.460.476

93.895.701

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()57.593.191

()27.530.817

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

()2.841.268

()1.561.652

102.026.017

64.803.232

()23.246.492

()10.248.449

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

78.779.525

54.554.783

عموالت �إعادة الت�أمني

7.505.533

9.843.611

دخل اال�ستثمارات الأخرى

14.312

13.595

�إيرادات الإكتتاب

86.299.370

64.411.989

�إجمايل املطالبات املدفوعة

79.389.165

62.851.707

()25.998.332

()31.814.066

53.390.833

31.037.641

3.045.272

3.288.244

�صايف املطالبات املتكبدة

56.436.105

34.325.885

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

15.070.164

10.994.404

5.240.507

3.132.867

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

76.746.776

48.453.156

فائ�ض الإكتتاب

9.552.594

15.958.833

�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة

ح�صة معيدي الت�أمني
�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف املطالبات والإحتياطيات حتت الت�سوية

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

م�صروفات عمومية و�إدارية

22

23

24

�صايف العجز لل�سنة
املحول لعمليات امل�ساهمني

23-5

()22.134.015

()19.097.414

()12.581.421

()3.138.581

12.581.421

3.138.581

--

�صايف نتيجة ال�سنة
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)
اي�ضاح

 31دي�سمرب 2012م
--

ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
دخل ا�ستثمار
عك�س مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

51.331
--

1-24

51.331

 31دي�سمرب 2011م
276.979
209.180
2.110.000
2.596.159

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

24

()1.020.000

م�صاريف عمومية و�إدارية

24

()450.584

()565.553

()12.581.421

()3.138.581

()14.000.674

()1.107.975

()1.964.759

()1.267.465

()15.965.433

()2.375.440

()1.60

()0.24

�صايف العجز املحول من عمليات الت�أمني

23-5

�صايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة وال�ضريبة
خم�ص�ص الزكاة

2-20

�صايف خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
خ�سارة ال�سهم �ألأ�سا�سية واملخف�ضة

25
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة النتائج الشاملة لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)
 31دي�سمرب
2012م
خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة

()15.965.433

()2.375.440

235.432

58.431

()15.730.001

()2.137.009
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 31دي�سمرب
2011م

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

ر�أ�س املال
الر�صيد يف  1يناير 2012م

العجز املرتاكم

100.000.000

()49.160.248

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة

-

()15.965.433

�أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

التغري يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة
للبيع

--

284.281
--

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني
51.124.033
()15.965.433

235.432

235.432

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م

100.000.000

()65.125.681

519.713

35.394.032

الر�صيد يف  1يناير 2011م

100.000.000

()46.784.808

502.829

53.718.021

�صايف خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة

-

()2.375.440

-

()2.375.440

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة

-

-

58.431

58.431

الأرباح املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

--

()276.979

()276.979

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

100.000.000

()49.160.248

284.281

51.124.033
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب
2011م

 31دي�سمرب
2011م

الأن�شطة الت�شغيلية
-

�صايف نتيجة ال�سنة

-

ت�سويات لـ:
()12.581.421

العجز املحول لعمليات امل�ساهمني

433.371

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة
7

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
�إيرادات ت�أمني غري مكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

()1.500.000

()3.138.581
195.415
475.000

39.224.775

13.918.591

()15.978.283

()3.670.142

�إطفاء

13

611.317

1.098.139

ا�ستهالك

13

414.507

683.558

10.624.266

9.561.980

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

()13.780.623

()7.770.345

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

()9.809.722

()3.361.906

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

()2.323.627

()1.767.330

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

144.432

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

2.844.517

()2.813.660

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

10.650.367

()4.483.650

عموالت ت�أمني غري مكت�سبة

()1.203.928
12.854.994

مطالبات و�إحتياطيات حتت الت�سوية
14

عك�س �إحتياطي لعمليات الت�أمني على احلياة

()100.465

492.490
9.572.794

--

()2.922.643

م�صاريف م�ستحقة

767.488

()1.216.491

مطلوبات �أخرى

2.041.415

4.298.565

()2.234.789

()1.865.333

م�ستحق من امل�ساهمني

10.574.790

�صايف النقد الناجت من(/امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

()2.375.994

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات

()300.708

()203.686

�شراء موجودات ملمو�سة

()2.247.585

()96.861

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()2.548.293

()300.547

الأن�شطة التمويلية
5.000.000

500.000

مبالغ حمولة من امل�ساهمني
�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية

5.000.000

500.000

النق�ص يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

13.026.497

()2.176.541

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

2.624.481

4.801.022

15.650.978

2.624.481

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

19

6
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب
2012م

 31دي�سمرب
2011م

الأن�شطة الت�شغيلية
()14.000.674

�صايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة وال�ضريبة

()1.107.975

ت�سويات لـ :
12.581.421

العجز املحول من عمليات الت�أمني

()1.419.253

3.138.581
2.030.606

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()8.901

دفعات وذمم مدينة �أخرى

53.033

م�صاريف م�ستحقة

1.000.500

()2.157.999

م�ستحق لعمليات الت�أمني

2.234.789

1.865.333

()1.764.759

()1.251.778

2-20

الزكاة املدفوعة
مطلوبات �أخرى

52.533

110.170

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية

94.909

649.365

الأن�شطة اال�ستثمارية
وديعة نظامية – �صكوك

()5.052.533

ا�ستثمارات

()6.461.594

9.723.019

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)/الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية

()11.514.127

9.612.849

()110.170

الأن�شطة التمويلية
()5.000.000

()500.000

19

مبالغ حمولة �إلى عمليات الت�أمني
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()5.000.000

()500.000

الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

()16.419.218

9.762.214

47.316.960

37.554.746

30.897.742

47.316.960

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
6

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
معلومات غري نقدية �إ�ضافية:
�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

235.432

58.431
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

 .1التنظيم واألنشطة الرئيسية
�إن ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين «وفا للت�أمني» («ال�شركة») �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/ال�صادر بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ
املوافق � 9أكتوبر 2006م (تاريخ بداية ال�شركة) .ال�شركة م�سجلة يف يف مدينة الريا�ض لدى وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010236705بتاريخ 24
رجب 1428هـ (املوافق � 7أغ�سط�س 2007م) .العنوان امل�سجل لل�شركة هو� :ص .ب ،341413 .الريا�ض  ،11333اململكة العربية ال�سعودية.
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال والتي ت�شمل على �إعادة الت�أمني والتوكيالت مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة واللوائح التنفيذية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وي�سمح ال�شركة مزاولة �أعمالها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
منحت ال�شركة ترخي�ص (رقم ت م ن )20086/14/اخلا�ص مبزاولة كافة �أعمال الت�أمني يف  6جمادى الآخرة 1429هـ (املوافق  8يونيو 2008م) من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتجديد ترخي�ص الن�شاط لفرتات م�ستقبلية ملدة ثالث �سنوات من  6جمادى الآخرة 1432هـ املوافق  9مايو 2011م .بد�أت
ال�شركة مبزاولة �أعمال الت�أمني العامة بتاريخ � 20سبتمرب 2008م و�أعمال ت�أمني احلماية والتوفري بتاريخ  11يناير 2009م.
�أ�ضافت ال�شركة العالمة التجارية “وفا للت�أمني” لإ�سمها النظامي احلايل ،بعد احل�صول على املوافقات النظامية من اجلهات املخت�صة ،وذلك ليكون لها هوية و�صورة ال�شركات
املتميزة .مت ا�ستالم ال�سجل التجاري املعدل بعد �إ�ضافة العالمة التجارية اجلديدة يف  28مايو 2012م.

 .2أسس اإلعداد
مت �إعداد هذه القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.
مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي تتم بالقيمة العادلة.
كما يف  31دي�سمرب 2012م لل�شركة خ�سائر مرتاكمة مببلغ  65مليون ريال �سعودي والتي متثل  ٪65من ر�أ�س املال ( 31دي�سمرب 2011م 49 :مليون ريال �سعودي) .عند �إعتماد
القوائم املالية �أخذ جمل�س �إدارة ال�شركة املوقف املايل والربحية امل�ستقبلية لل�شركة يف الإعتبار ويرى �أن ا�ستخدام مبد�أ اال�ستمرارية يف �إعداد القوائم املالية منا�سب ًا� .إن ال�شركة
م�ستمرة يف العمل على حت�سني �أدائها لتتمكن من تخفي�ض خ�سائرها املرتاكمة.

 .3أسس العرض
طبق ًا للوائح املنظمة لعمل �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل
املوجودات ،املطلوبات ،الإيرادات وامل�صروفات التي ترتبط ب�أي من هذه العمليات يف احل�سابات التي تخ�صها� .أ�س�س توزيع م�صروفات الأعمال امل�شرتكة التي مت حتديدها
و�إعتمادها من قبل الإدارة وجمل�س الإدارة .مت �إعادة جتميع /تبويب �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لتتما�شى مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.

 .4عملة العرض والنشاط
القوائم املالية مت عر�ضها بالريال ال�سعودي ،وهي العملة الرئي�سية يف ال�شركة .كافة املعلومات والبيانات املالية لل�شركة مت تقريبها لأقرب ريال �سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر
تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية املطبقة مع تلك املطبقة يف ال�سنة ال�سابقة ،عدا تطبيق املعايري اجلديدة والتعديالت على معايري التقارير املالية الدولية وتف�سريات جلنة املعايري
الدولية:
أ) معيار التقارير المالية الدولية رقم  7القوائم المالية :اإلفصاحات (تعديالت)

معيار املحا�سبة الدويل ب ال�صادر هو تعديل ملعيار التقارير املالية الدولية رقم  7يف � 7أكتوبر 2010م .تقدم التعديالت �إف�صاحات حت�سني للإف�صاحات لـ «الأ�صول املنقولة غري
املعرتف بها بالكامل» والأ�صول املحولة غري املعرتف بها بالكامل .التاريخ الفعلي للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يوليو 2011م.
ب) معيار المحاسبة الدولي رقم  1عرض القوائم المالية

مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم  1لإي�ضاح �أن ت�صنيف التغريات يف كل عن�صر من عنا�صر امللكية ناجتة من املعامالت املعرتف بها يف قائمة الدخل ال�شامل الآخر �أي� ًضا
يجب عر�ضها ،ولكن ميكن عر�ضها �إما يف التغريات يف حقوق امل�ساهمني �أو يف الإي�ضاحات.
ج) معيار التقارير المالية الدولية رقم  9األدوات المالية

معيار التقارير الدولية رقم  – 9الأدوات املالية – هذا املعيار هو اخلطوة الأولى يف عملية �إحالل معيار املحا�سبة الدويل رقم « 39الأودوات املالية :الإعرتاف والقيا�س» يقدم
معيار التقارير املالية الدولية رقم  9متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية .يتم تطبيقه للفرتات التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2015م وي�سمح بالتطبيق املبكر.
�إن التعديالت الأخرى لي�س لها �أثر جوهري على ال�سيا�سات املحا�سبية واملركز والأداء املايل لل�شركة.






 معيار التقارير املالية الدولية رقم  -7الأدوات املالية – الإف�صاحات
 معيار املحا�سبة الدويل رقم � -12ضريبة الدخل (تعديالت) -ال�ضريبة امل�ؤجلة :ا�سرتداد املوجودات الأ�سا�سية
 معيار التقارير املالية الدولية رقم  -13قيا�س القيمة العادلة
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  -1عر�ض القوائم املالية
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  -32الأدوات املالية  -العر�ض

�إرت�أت ال�شركة عدم التطبيق املبكر للتعديالت والت�صحيحات اخلا�صة باملعايري املتعلقة بالتقارير املالية والتي مت ن�شرها بحيث يكون تطبيقها �إلزامي ًا على ال�سنوات املالية لل�شركة
للتواريخ امل�ستقبلية.
 1-4استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم املالية ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة للموجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما تاريخ
القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�سجلة خالل فرتة �إعداد التقارير .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى
الإدارة ،ف�إنه من املمكن �أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر ،ويتم �إظهار �أثر التغيريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة حمل الفح�ص والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.
 .1اإللتزام المطلق الناشيء عن المطالبات الناتجة عن عقود التأمين

يعترب تقدير الإلتزامات املطلقة الناجتة عن املطالبات املقدمة يف �إطار عقود الت�أمني �أكرث تقديرات ال�شركة �أهمية .وهناك العديد من م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أن ت�ؤخذ
بعني الإعتبار يف تقدير قيمة الإلتزام الذي �سوف تدفعه ال�شركة يف نهاية الأمر مقابل هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تقدير ًا للمطالبات
التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة
املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
يتطلب تقدير املطالبات قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات باملمتلكات .تقوم الإدارة
مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات غري املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 .2اإلنخفاض الدائم في قيمة الموجودات المتمثلة في االستثمارات المتاحة للبيع

تقرر ال�شركة ما �إذا كان هناك �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف املوجودات املالية كا�ستثمارات متاحة عندما يكون هناك �إنخفا�ض جوهري �أو دائم /م�ستمر يف القيمة العادلة �أقل/مقارنة
من التكلفة .يتطلب حتديد ماهية الإنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر �إلى عمل تقديرات .عند القيام بهذه التقديرات تقوم ال�شركة بتقييم عدد من العوامل من بينها التغري العادي
يف �أ�سعار الأ�سهم واملالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات يف التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية .يعترب �إنخفا�ض القيمة منا�سب ًا
عند وجود دليل على التدهور يف املالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.
 .3اإلنخفاض الدائم في الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص �إئتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود �إنخفا�ض م�ؤقت يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ي�ستمر
يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ت�ستثني يف الذمم املدينة عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
القيمة �إجراء التقديرات والأحكام .وللقيام بذلك تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص الإئتمان التي ت�أخذ بعني الإعتبار حاالت التعرث ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على
�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.,
 2-4النقد وما في حكمه

لغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك مبا يف ذلك الودائع حتت الطلب ولأجل والتي تقل مدة
ا�ستحقاقها عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها.
 3-4ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي

متثل الذمم املدينة موجودات مالية غري م�شتقة مرتبطة بدفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ،حيث يتم �إثباتها مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،وتقيم الحق ًا بالتكلفة املطفاة وذلك با�ستخدام
طريقة معدل العائد الفعلي بعد خ�صم خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة ،ويتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل با�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ويتم الإعرتاف مببلغ اخل�سارة يف
قائمة عمليات الت�أمني .يتم تكوين خم�ص�ص للإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي ب�أن ال�شركة لن تتمكن من حت�صيل املبالغ امل�ستحقة وفق ًا ل�شروط العاقد الأ�صلية.
 4-4تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم ت�أجيل عموالت الو�ساطة والتكاليف الأخرى اخلا�صة باحل�صول على الت�أمني واملتعلقة ب�صورة �أ�سا�سية باملنتجات اجلديدة وجتديد الأعمال ويتم �إطفا�ؤها على �أ�سا�س ثابت
طبق ًا ل�شروط التغطية يف الوثيقة ذات العالقة فيما عدا تلك التكاليف اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر
الأخرية من ال�سنة.
 5-4الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم ،ويتم �إحت�ساب اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر وتتلخ�ص فيما يلي:
ال�سنوات
�أثاث وتركيبات

10

معدات مكتبية وموجودات �أخرى

4

�أجهزة حا�سب �آيل وبرامج

4

�سيارات

4

م�صروفات ال�صيانة والإ�صالح يتم �إعتبارها كم�صروفات بينما م�صروفات التجديدات يتم ر�سملتها .يتم ا�ستهالك املوجودات التي تكون تكلفتها  3.000ريال �سعودي بن�سبة
 ٪100يف �سنة ال�شراء .تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمها
عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيم الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل زيادة
القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة بعد خ�صم م�صروفات البيع �أوقيمة الأ�صل عند الإ�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض
تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 5-4الممتلكات والمعدات (يتبع)

يتم حتديد الأرباح واخل�سائر من اال�ستبعادات مبقارنة العائدات مع القيمة الدفرتية ،وتدرج يف قائمة عمليات الت�أمني حتت بند م�صاريف عمومية و�إدارية.
يتم ر�سملة برامج احلا�سب الآيل املقتناة بالتكلفة املتكبدة مقابل ال�شراء والتكاليف الأخرى املتكبدة حتى يكون الربنامج جاهز لال�ستخدام .يتم �إطفاء التكلفة على مدى العمر
الإنتاجي املتوقع للربامج.
 6-4االستثمارات

يتم الإعرتاف بكافة اال�ستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة منها ،با�ستثناء اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل� ،إن وجدت،
مت�ضمنة م�صاريف الإقتناء املرتبطة باال�ستثمار.
يتم تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة .تظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني وكدخل �شامل �آخر يف قائمة الدخل ال�شامل
لعمليات امل�ساهمني .يتم عر�ض الأرباح �أو اخل�سائر املحققة الناجتة عن بيع هذه اال�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني �أو قائمة عمليات الت�أمني.
 7-4اإلنخفاض المؤقت في موجودات إعادة التأمين والموجودات المالية األخرى

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقييم للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية (مبا يف ذلك الذمم
املدينة اخلا�صة بالت�أمني) .ويف حالة وجود دليل مو�ضوعي على تكبد خ�سائر نتيجة الإنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل ،يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل
املايل ،ويتم الإعرتاف ب�أي خ�سائر ناجتة عن الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف القيمة والتي يتم �إحت�سابها لإظهار التغريات يف قيمتها الدفرتية.
 8-4اإلنخفاض في موجودات مالية أخرى

ال يتم ا�ستهالك املوجودات التي لي�س لها عمر �إنتاجي حمدد مثل الأرا�ضي بل يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمتها ب�شكل �سنوي .يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
قيمة املوجودات اخلا�ضعة لال�ستهالك عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد.
يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد .القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل
ناق� ًصا تكاليف البيع وقيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات
النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
 9-4الزكاة وضريبة الدخل

يخ�ضع امل�ساهمني ال�سعوديني يف ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم حتميل مبلغ الزكاة املقدر على قائمة حقوق
امل�ساهمني.
يخ�ضع امل�ساهمني غري ال�سعوديني ل�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم حتميل �ضريبة الدخل املقدرة على حقوق امل�ساهمني.
يتم �إثبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة والتي تنتج عن الفروقات امل�ؤقتة اجلوهرية بني الربح املحا�سبي والربح ال�ضريبي ،وذلك يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها تلك الفروقات ،ويتم تعديلها
عند عك�س الفروقات امل�ؤقتة املتعلقة بها .يتم �إثبات موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة املتعلقة باخل�سائر املرحلة �إلى احلد الذي يحتمل عنده توفر ربح م�ستقبلي خا�ضع لل�ضريبة
مقابل تلك اخل�سائر ال�ضريبية املرحلة .يتم حتديد �ضريبة الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام �شرائح ال�ضريبة املطبقة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ويتوقع �أن يتم تطبيقها عند حتقق
موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة �أو ت�سوية مطلوبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع ال�ضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع �أطراف مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك طبق ًا لنظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
 10-4مخصصات وإحتياطيات أخرى

يتم ت�سجيـل املخ�ص�صات للمطلوبات غري م�ؤكدة القيمة �أو املدة ،عندما يكون على ال�شركة �إلتزامات قانونية ظهرت نتيجة لأحداث وقعت يف فرتات �سابقة تتطلب تدفقات ملنافع
�إقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن تقدير هذه النفقات بطريقة يعتمد عليها .ال يتم �إثبات املخ�ص�صات للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 11-4اإلحتياطي النظامي

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ومتا�شي ًا مع املادة 2( 70ج) من نظام تطبيق الت�أمني التعاوين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تقوم ال�شركة بتحويل  ٪20من �صايف
الربح ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي حتى ي�ساوي هذا الإحتياطي ر�أ�س املال .مل يتم تكوين �أي خم�ص�ص للإحتياطي النظامي لل�سنة احلالية ب�سبب تكبد ال�شركة للخ�سائر.
 12-4تحقق إيرادات األقساط والعموالت

يتم الإعرتاف ب�إجمايل الأق�ساط والعموالت عند بدء الت�أمني �ضد املخاطر مبا يتنا�سب مع فرتة التغطية .يتم �إظهار �أق�ساط الت�أمني قبل ا�ستقطاع العمولة .ويتم ت�سجيل اجلزء
من الأق�ساط والعموالت التي �سيتم حتققها يف امل�ستقبل ك�إيرادات �أق�ساط غري مكت�سبة وعموالت ،وبالتايل ت�ؤجل ح�سب بند التغطية يف الوثيقة ذات العالقة ،فيما عدا تلك
الإيرادات اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة.
 13-4دخل االستثمار

يتم �إثبات دخل اال�ستثمار على �أ�سا�س العائد الفعلي مع مراعاة القيمة الأ�صلية القائمة و�سعر العمولة املطبق .يتمثل دخل اال�ستثمار يف عوائد �صناديق متوقفة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
يتم الإعرتاف بدخل العموالت من الودائع ق�صرية الأجل على �أ�سا�س زمني با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
 14-4دخل توزيعات األرباح

يتم �إثبات دخل توزيعات الأرباح عند ن�شوء حق ا�ستالم الأرباح.
 15-4إعادة التأمين

تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إ�سناد �أق�ساط الت�أمني واملخاطر املرتتبة ،حيث ت�ؤمن هذه الرتتيبات تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر
املحتملة الناجتة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو �إ�ضايف ،ويتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات وعقود ت�أمني �إختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة ،وت�سجل املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني والتي متثل �أق�ساط م�ستحقة من معيدي الت�أمني �أو دفعات م�ستحقة لهم وح�صة ال�شركة يف
اخل�سائر القابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني ،تقدر املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير �إلتزامات املطالبات املتعلقة بالأطراف امل�ؤمن عليها.
 16-4مطالبات تحت التسوية

ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سدد بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف ت�سوية املطالبات ،والنق�ص يف القيمة املتوقعة
للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سوا ًء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أو مل يتم ،يتم تكوين خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل
على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حده ،كما يتم تكوين خم�ص�ص وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غرب املبلغ عنها بتاريخ قائمة
املركز املايل ،مبا يف ذلك تكاليف ت�سوية املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .مت ح�ساب املطالبات املتكبدة غري املبلغ
عنها بنا ًء على تو�صية اخلبري الإكتواري.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املكونة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة .يتم �إظهار املطالبات حتت
الت�سوية ب�شكل �إجمايل وتظهر ح�صة �إعادة الت�أمني املتعلقة ب�شكل منف�صل.
 17-4إختبار كفاية المطلوبات

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء �إختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة ،ولإجراء هذه الإختبارات،
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف ت�سوية املطالبات وامل�صاريف الإدارية ،يح ّمل �أي نق�ص يف القيمة
الدفرتية مبا�شرة على قائمة نتائج عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة مبا�شرة وبعد ذلك يتم تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجتة عن �إختبارات
كفاية املطلوبات (خم�ص�ص خ�سائر املخاطر غري املنتهية) .ويف احلاالت التي يتطلب فيها �إختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام �أف�ضل الإفرتا�ضات اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه
الإفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري عك�سي) لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 18-4مكافأة نهاية الخدمة

يتم قيد مكاف�أة نهاية اخلدمة ودفعها للموظفني مبوجب �شروط �أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية عند �إعادة عقود توظيفهم .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على
�أ�سا�س القيمة احلالية للمكاف�أة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم �إحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س
رواتب وبدالت املوظفني الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
 19-4التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك عادة عند بيعها� ،أو عند �إنتقال التدفقات املتعلقة بها
�إلى �أي جهة م�ستقلة.
 20-4المقاصة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بال�صايف يف قائمة املركز املايل عند حق نظامي ملزم وعندما يكون لل�شركة نية لت�سويتها على �أ�سا�س ال�صايف �أو بيع املوجودات
وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني وقائمة عمليات امل�ساهمني �إال �إذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا من قبل املعايري
املحا�سبية �أو تف�سرياتها.
 21-4عقود اإليجار التشغيلية

يتم حتميل م�صروف الإيجار الذي يتم دفعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية والتي مل تكن جوهرية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2012م و 2011م على قوائم العمليات
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت مبوجب عقود الإيجار ،ومل يكن هناك �إلتزامات عقود �إيجار ت�شغيلية جوهرية كما يف  31دي�سمرب 2012م.
 22-4تحويل العمالت األجنبية

حتتفظ ال�شركة ب�سجالتها بالريال ال�سعودي وهي العملة الوظيفية .يتم حتويل العمالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التمويل يف
قائمة عمليات الت�أمني� .إن الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية غري جوهرية وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة.
 23-4فائض عمليات التأمين

طبق ًا للمتطلبات اخلا�صة بتطبيق القواعد املنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ف�إن  ٪90من �صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني يتم حتويلها �إلى قائمة عمليات
امل�ساهمني ،ويتم توزيع ن�سبة الـ  ٪10املتبقية على حملة الوثائق .ويف حالة اخل�سارة ف�إن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قامت بتوجيه ال�شركة لتقوم بتحويل كامل املبلغ �إلى
قائمة عمليات امل�ساهمني.
 24-4العمليات الموسمية

لي�ست هناك تغريات مو�سمية ت�ؤثر على عمليات امل�ساهمني.
 25-4المعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) ،والذي يكون معر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن خماطر وعوائد القطاعات الأخرى.
ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها .يتم عر�ض القطاعات الت�شغيلية مبا يتفق مع التقارير الداخلية املقدمة �إلى الرئي�س الت�شغيلي
املخ ّول �صانع القرار� .إن رئي�س الت�شغيل �صانع القرار ،هو امل�سئول عن تخ�صي�ص املورد وتقييم �أداء القطاعات الت�شغيلية ،والذي ٌيعرف على �أن املدير الإداري املخ ّول ب�إتخاذ
القرارات اال�سرتاتيجية .مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة .و�إذا ما حدثت �أي معاملة ،ف�إنه يتم حتديد الأ�سعار املتداولة بني القطاعات على �أ�سا�س الأ�سعار التي
تتم بها تلك املعامالت مع �أطراف ثالثة .دخل القطاع وم�صاريفه ونتائجه تت�ضمن على تلك التحويالت التي تتم بني القطاعات والتي يتم ا�ستبعادها على م�ستوى القوائم املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(ريال سعودي)

 .6النقد وما في حكمه
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2012م
عمليات الت�أمني:
نقد بال�صندوق

5.075

7.071

ر�صيد ح�سابات جارية

15.645.903

2.617.410

املجموع

15.650.978

2.624.481

امل�ساهمني:
نقد بال�صندوق

--

378

ر�صيد ح�سابات جارية

897.742

47.316.582

ر�صيد الودائع لأجل

30.000.000

--

30.897.742

47.316.960

 .7ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

الذمم املدينة الناجتة من عقود الت�أمني:

58.084.993

44.304.370

يخ�صم :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

8.062.818

9.562.818

�صايف الذمم املدينة

50.022.175

34.741.552

احلركة يف خم�ص�ص الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها للأق�ساط املدينة كما يلي:
 31دي�سمرب 2012م
9.562.818

الر�صيد يف  1يناير
(�شطب) /خم�ص�ص خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

 31دي�سمرب 2011م
9.087.818

()1.500.000

475.000

8.062.818

9.562.818

�أعمار الذمم من حملة الوثائق كما يف  31دي�سمرب كما يلي:
لي�ست مت�أخرة وغري منخف�ضة

 180-91يوم

 365-181يوم

 365يوم وما فوق

املجموع

2012م

28.627.258

17.961.231

6.511.948

4.984.556

58.084.993

2011م

11.002.104

11.516.349

17.029.007

4.756.910

44.304.370

تقوم ال�شركة بت�صنيف الأر�صدة كـ «مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة» على �أ�سا�س كل حالة على حده .مت ت�سجيل ت�سويات الإنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني.
ت�شتمل الذمم املدينة عدد ًا كبري ًا من العمالء .تظهر الذمم املدينة على �أ�سا�س الإجمايل بدون �أي مزايا �أو عائدات للعمالء .يت�ضمن امل�ستحق من حملة وثائق الت�أمني مبلغ
 13.88مليون ريال �سعودي (2011م 9.37 :مليون ريال �سعودي) م�ستحقة من الو�سيط ال�شركة العاملية املتحدة املحدودة ،التي مت من خاللها القيام ب�أعمال الت�أمني حلملة وثائق
الت�أمني� .إن جميع الذمم املدينة م�ستحقة من عمالء يف اململكة العربية وهي بالريال ال�سعودي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(ريال سعودي)

 .8مطالبات تحت التسوية وإحتياطيات
تتكون املطالبات حتت الت�سوية والإحتياطيات مما يلي:

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

�إجمايل مطلوبات الت�أمني
املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة

25.354.909

18.334.187

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

17.559.261

12.464.515

�إحتياطي عجز �أق�ساط

1.935.996

1.186.993

�إحتياطي كوارث

100.000

100.000

�إحتياطي خماطر غري منتهية

28.419

37.896

املجموع

44.978.585

32.123.591

اال�سرتدادات من معيدي الت�أمني:
املطالبات املبلغ عنها غري امل�سددة

15.581.393

9.910.164

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

9.071.904

4.933.411

املجموع

24.653.297

14.843.575

�صايف مطلوبات الت�أمني:
املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة

9.773.516

8.424.023

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

8.487.357

7.531.104

�إحتياطي عجز �أق�ساط

1.935.996

1.186.993

�إحتياطي كوارث

100.000

100.000

�إحتياطي خماطر غري منتهية

28.419

37.896

املجموع

20.325.288

17.280.016

 1-8جدول تطوير المطالبات

يعك�س اجلدول �أدناه ،املطالبات املرتاكمة املتكبدة والتي ت�شتمل على املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها لكل �سنة من �سنوات احلوادث املتعاقبة
بتاريخ كل قائمة مركز مايل مبا يف ذلك الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه� .إن تطور التزامات الت�أمني يوفر مقيا�س ًا ملقدرة ال�شركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
ت�سعى ال�شركة �إلى الإحتفاظ ب�إحتياطيات كافية تتعلق بعمليات الت�أمني وذلك ملواجهة التطورات ال�سلبية للمطالبات امل�ستقبلية ،وكلما تطورت املطالبة و�أ�صبحت التكلفة النهائية
للمطالبة �أكرث ت�أكيد ًا ،ف�إن التطورات ال�سلبية �ستنتهي مما يرتتب على ذلك �إلغاء جزء من االحتياطيات املجنبة يف �سنوات احلوادث ال�سابقة .ولالحتفاظ باحتياطيات كافية،
�ستقوم ال�شركة بتحويل مبالغ االحتياطيات املعكو�سة يف �سنوات �سابقة �إلى احتياطيات احلوادث لل�سنوات احلالية حيث �أن تطور املطالبات �سيكون �أقل درجة وهناك عدم ت�أكد
�أكرب من التكلفة النهائية للمطالبات.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(ريال سعودي)

 .8مطالبات وإحتياطيات تحت التسوية (يتبع)
 1-8جدول تطوير المطالبات (يتبع)

مت �إعداد التحليل الثالثي للمطالبات ح�سب �سنوات احلوادث �شمل عدد من ال�سنوات املالية.
2012م

2009م وقبلها

2010م

2012م

2011م

املجموع

�سنة احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث

65.170.994

34.558.556

73.080.040

بعد �سنة واحدة

47.174.090

33.151.059

66.438.492

بعد �سنتني

47.534.596

32.921.060

بعد ثالث �سنوات

46.800.693

--

99.796.353

272.605.943

--

--

--

--

--

--

--

--

التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة

46.800.693

32.921.060

66.438.492

99.796.353

245.956.598

الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

46.768.965

32.712.511

64.387.188

57.073.349

200.942.013

املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

31.728

208.549

2.015.304

42.723.004

44.978.585

--

--

--

--

2008م

2009م

2010م

2011م

�إجمايل املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
2011م

44.978.585
املجموع

�سنة احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:

1.012.419

64.158.575

34.558.556

يف نهاية �سنة احلادث

1.233.773

45.940.317

33.151.059

بعد �سنة واحدة

749.184

46.785.412

بعد �سنتني

659.927

التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة
الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه
املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

--

73.080.040

172.809.590

--

--

--

--

--

--

--

--

659.927

46.785.412

33.151.059

73.080.040

153.676.438

()654.761

()46.285.410

()29.844.398

()44.768.278

()121.552.847

3.306.661

28.311.762

32.123.591

5.166

500.002

32.123.591

�إجمايل املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل

بد�أت ال�شركة ن�شاطها يف عمليات الت�أمني العام من � 20أغ�سط�س 2008م وعمليات ت�أمني احلماية والتوفري من  11يناير 2009م.

 .9دخل أقساط تأمين غير مكتسبة
تتكون �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من الآتي:

�إجمايل دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
�صايف دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
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 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

80.210.643

40.985.868

()29.018.995

()13.040.712

51.191.648

27.945.156
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(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(ريال سعودي)

 .10مصروفات مدفوعة مقدم ًا
تتكون امل�صروفات املدفوعة مقدم ًا من الآتي:
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات الت�أمني:
�إيجارات مكاتب

478.565

547.607

�إيجار �شقق �سكنية

166.760

242.150

املجموع

645.325

789.757

 .11االستثمارات  -المتاحة للبيع
تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع من الآتي:
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات الت�أمني:
ا�ستثمارات غري متداولة
الر�صيد يف  1يناير و  31دي�سمرب

1.923.078

1.923.078

�صناديق متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الر�صيد يف  1يناير و  31دي�سمرب

500.000

500.000

املجموع

2.423.078

2.423.078

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات امل�ساهمني:
�صناديق متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
 �صندوق املتاجرة بال�سلع (ريال �سعودي)

8.636.431

8.561.262

 �صكوك �سعودي �أورك�س

5.000.000

--

ا�ستثمارات مدرجة
 �أ�سهم جمموعة الطيار لل�سفر

1.621.856

--

الر�صيد يف  31دي�سمرب

15.258.287

8.561.262
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 .12دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
تتكون الدفعات املقدمة والذمم املدينة الأخرى من الآتي:
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات الت�أمني:
دفعات مقدمة �إلى خربء الت�أمني

637.500

637.500

ت�أمينات نقدية لإيجار املكاتب وال�شقق ال�سكنية

52.820

51.302

ت�أمينات نقدية �أخرى

1.045

1.045

�سلف موظفني

66.618

2.800

دفعات مقدمة للم�ست�شفيات

250.000

293.436

جنم خلدمات الت�أمني

--

50.000

ذمم �أرباح عموالت مدينة من معيدي الت�أمني (�صحي)

--

2.767.018

�أخرى

38.900

88.299

املجموع

1.046.883

3.891.400

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات امل�ساهمني:
�أرباح م�ستحقة على ودائع لأجل

8.901

--

 .13ممتلكات ومعدات ،صافي
تتكون املمتلكات واملعدات� ،صايف من الآتي:
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2010م

موجودات مملوكة – ملمو�سة� ،صايف

472.540

586.339

موجودات مملوكة – غري ملمو�سة� ،صايف

2.208.645

572.376

املجموع

2.681.185

586.339
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 .13ممتلكات ومعدات ،صافي (يتبع)
موجودات غري ملمو�سة

موجودات ملمو�سة
2012م
�أجهزة حا�سب
�آيل

�أثاث وتركيبات

�سيارات

معدات مكتبية
وموجودات
�أخرى

املجموع

برامج حا�سب �آيل

املجموع

التكلفة
يف  1يناير 2012م

1.460.182

550.598

951.800

286.060

3.248.640

4.433.699

7.682.339

�إ�ضافات

78.593

143.115

--

90.869

312.577

2.247.585

2.560.162

ا�ستبعادات

()7.889

--

()19.100

()3.614

()30.603

--

693.713

932.700

373.315

3.530.614

يف  31دي�سمرب 2012م

1.530.886

6.681.284

()30.603
10.211.898

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2012م

1.232.749

358.882

848.488

222.182

2.662.301

3.861.322

6.523.623

املحمل لل�سنة

189.727

90.532

69.000

65.248

414.507

611.317

1.025.824

--

()8.294

()3.593

()18.734

449.414

909.194

283.837

3.058.074

ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2012م

()6.847
1.415.629

-4.472.639

()18.734
7.530.713

�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2012م

115.257

244.299

23.506

89.478

472.540

موجودات ملمو�سة

2.208.645

2.681.185

موجودات غري ملمو�سة
2011م

التكلفة
يف  1يناير 2011م

1.376.023

538.598

887.200

243.133

3.044.954

4.336.838

7.381.792

�إ�ضافات

84.159

12.000

64.600

42.927

203.686

96.861

300.547

ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2011م

-

-

1.460.182

550.598

951.800

-

-

-

286.060

3.248.640

4.433.699

7.682.339

اال�ستهالك املرتاكم
يف  1يناير 2011م

889.305

328.470

611.600

149.368

1.978.743

2.763.184

4.741.927

املحمل لل�سنة

343.444

30.412

236.888

72.814

683.558

1.098.139

1.781.697

-

-

-

-

-

-

-

1.232.749

358.882

848.488

222.182

2.662.301

3.861.323

6.523.624

ا�ستبعادات
يف  31دي�سمرب 2011م
�صايف القيمة الدفرتية
يف  31دي�سمرب 2011م

227.433

191.716

103.312

63.878

586.339

572.376

1.158.715
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 .14مخصص حسابي لعمليات تأمين الحياة
مت �إعتماد املخ�ص�ص احل�سابي لعقود الت�أمني على احلياة يف  31دي�سمرب 2012م بوا�سطة خبري ت�أمني م�ستقل ،والذي �أفاد ب�أن املخ�ص�صات احل�سابية مت �إحت�سابها ب�شكل يتوافق
مع املعايري الإكتوارية املنا�سبة املتبعة ملقابلة كفاية �إلتزامات ال�شركة الناجتة من عمليات الت�أمني على احلياة.
تتلخ�ص حركة املخ�ص�ص احل�سابي خالل ال�سنة كما يلي:
 31دي�سمرب 2012م
الر�صيد يف  1يناير 2012م

 31دي�سمرب 2011م

1.341.850

4.264.493

(م�سرتد) /مكون خالل ال�سنة

--

()2.922.643

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م

1.341.850

1.341.850

 .15مصروفات مستحقة
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات الت�أمني:
�أتعاب مهنية

259.130

200.000

�أتعاب اخلبري الإكتواري

87.500

87.500

�أتعاب �إدارية لأطراف م�ستقلة ور�سوم جمل�س ال�ضمان ال�صحي

1.707.989

691.515

م�صروفات �أخرى

105.050

413.166

املجموع

2.159.669

1.392.181

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات امل�ساهمني:
مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

1.020.000

�أتعاب ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة

105.000

126.000

�أتعاب ح�ضور �إجتماعات اللجنة التنفيذية

12.000

16.500

�أتعاب ح�ضور �إجتماعات جلنة املراجعة

57.000

51.000

املجموع

1.194.000

193.500
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 .16مطلوبات أخرى
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات الت�أمني:
�ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة

10.575

24.921

دائنون �آخرون و�شيكات قدمية (معلقة)

225.449

202.838

عمولة مندوبي مبيعات امل�ستحقة

3.355.750

1.771.217

عمولة وكالء م�ستحقة

6.220.693

5.710.616

�إيداعات �أق�ساط ت�أمني احلياة

666

15.666
--

م�ستو�صف البدر (دعوى ق�ضائية)

56.960

ر�صيد متبقي يف الأموال امل�ستلمة ملقابلة مطالبات احلج يخ�ص �شركة �أ�شورني�س الهندية اجلديدة املحدودة

11.491

991

املجموع

9.824.624

7.783.209

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

عمليات امل�ساهمني:
700.035

دائنون �آخرون

647.502

ميثل ح�ساب الدائنون الآخرون يف عمليات امل�ساهمني الأرباح امل�ستحقة من الوديعة النظامية وال�صكوك (�أنظر �إي�ضاح .)18

 .17مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني خالل ال�سنة فيما يلي:
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

الر�صيد يف  1يناير

702.595

507.180

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

615.454

354.633

املدفوع خالل ال�سنة

182.083

()159.218

الر�صيد يف  31دي�سمرب

1.135.966

702.595

 .18وديعة نظامية  -صكوك
مبوجب املادة  58من الالئحة التنفيذية من نظام الت�أمني التعاوين� ،أودعت ال�شركة مبلغ  10.100.000ريال �سعودي ( 10.800.035ريال �سعودي مت�ضمنة الأرباح) (2011م:
 10.747.502ريال �سعودي مت�ضمنة الأرباح) يف بنك الريا�ض والذي مت ا�ستثماره يف �صكوك .مت قيد الربح امل�ستحق على �أ�سا�س ربع �سنوي .ت�ستحق هذه ال�صكوك يف  15يوليو
2027م ومت �إدراج املتح�صالت بوا�سطة بنك الريا�ض يف احل�ساب اخلا�ص بال�شركة والذي مت فتحه لأغرا�ض الوديعة النظامية .خالل ال�سنة �أودعت ال�شركة مبلغ �إ�ضايف قدره
 5.000.000ريال �سعودي يف نف�س احل�ساب البنكي� .إال �أنه ال ي�سمح لل�شركة ب�سحب �أي جزء من الوديعة الأ�صلية �أو الأرباح �أو املبلغ الإ�ضايف املودع من احل�ساب البنكي املفتوح
لأغرا�ض الوديعة النظامية ما مل يتم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .الأرباح امل�ستحقة البالغة  700.035ريال �سعودي (2011م 647.502 :ريال �سعودي)
مت �إ�ضافتها �إلى الوديعة النظامية كما يظهر مبلغ مماثل كمطلوبات �ضمن املطلوبات الأخرى (عمليات امل�ساهمني)�( .إي�ضاح .)16
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

 .19مستحق من عمليات المساهمين
�إن حركة املبالغ امل�ستحق من عمليات امل�ساهمني تتكون مما يلي:
�إي�ضاح
الر�صيد يف  1يناير
الر�صيد املحول (�إلى) /من عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2012م
13.560.689
()5.000.000

 31دي�سمرب 2011م
14.581.542
()500.000

مبالغ مدفوعة من عمليات الت�أمني:
�أتعاب تداول

180.000

180.000

مدفوعات الزكاة

1.764.759

1.251.778

م�صاريف �سفر املديرين و�إجتماعات جمل�س الإدارة

290.029

433.555

10.795.477

10.422.108

ح�صة العجز يف عمليات الت�أمني

12.581.421

3.138.581

الر�صيد يف  31دي�سمرب

23.376.898

13.560.689

 .20بنود الوعاء الزكوي
مبوجب �أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل ،تخ�ضع ال�شركة للزكاة .مت ت�سجيل خم�ص�ص للزكاة لل�سنة احلالية مببلغ  1.300.000ريال �سعودي مت �إحت�سابه على �أ�سا�س الوعاء
الزكوي مببلغ  51.765.436ريال �سعودي (2011م 50.302.136 :ريال �سعودي) .قامت ال�شركة بت�سجيل نفقات زكاة مببلغ  1.964.759خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م مبا فيها خم�ص�ص �إ�ضايف مببلغ  664.759ريال �سعودي.
مل تقم ال�شركة بت�سجيل �أي خم�ص�ص �ضريبة دخل نظر ًا لتكبد ال�شركة �صايف خ�سارة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2012م و  31دي�سمرب 2011م.
 1-20يتلخص وعاء الزكاة فيما يلي:

حقوق امل�ساهمني يف بداية ال�سنة
العجز املرتاكم يف بداية ال�سنة ،املعدل بالبنود غري القابلة للخ�صم
خم�ص�صات

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

100.000.000

100.000.000

()15.907.391

()28.956.423

9.249.632

1.170.415

�صايف اخل�سارة لل�سنة ،املعدلة بالبنود غري القابلة للخ�صم

()11.606.672

()577.467

ا�ستثمارات

()3.544.934

()1.923.078

ممتلكات ومعدات� ،صايف

()3.168.264

()2.336.567

ت�سويات �سنة �سابقة

--

5.524.767

املجموع

75.022.371

72.901.647

وعاء الزكاة للم�ساهمني ال�سعوديني بواقع ٪69

51.765.436

50.302.136

وعاء الزكاة بواقع ٪2.5

1.294.136

1.257.553

ت�ستحق الزكاة بواقع  ٪2.5من وعاء الزكاة و�صايف الربح املعدل العائد للم�ساهمني ال�سعوديني �أيهما �أعلى.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

 .20بنود وعاء الزكاة (يتبع)
 2-20مخصص الزكاة
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

الر�صيد يف  1يناير

1.100.000

1.084.313

خم�ص�ص خالل ال�سنة

1.964.759

1.267.465

مدفوعات خالل ال�سنة

()1.764.759

()1.251.778

الر�صيد يف  31دي�سمرب

1.300.000

1.100.000

 1-2-20موقف الربوط الزكوية والضريبة

قدمت ال�شركة �إقرارها الزكوي وال�ضريبي مل�صلحة الزكاة والدخل ل�سنة 2011م� ،إال �أنه مل يتم �إ�صدار الربط النهائي من قبل امل�صلحة.
 3-20الضريبة
 1-3-20الفروقات المؤقتة والدائمة وأمور أخرى

تتكون الفروقات امل�ؤقتة والدائمة ب�صورة �أ�سا�سية من التعديالت على اال�ستهالك واملخ�ص�صات والبنود الأخرى وفق ًا لنظام �ضريبة الدخل .مل تكن ال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة عن
الفروقات امل�ؤقتة جوهرية ،وبالتايل مل يتم ت�سجيلها كما يف  31دي�سمرب 2012م و 2011م.
مل يتم الإعرتاف بال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة عن اخل�سائر املرحلة ك�أ�صل حيث �أن �إمكانية ا�سرتداد املنافع من هذه ال�ضريبة يف امل�ستقل غري م�ؤكد يف نهاية ال�سنة.

 .21رأس المال
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

م�صرح به:
 10.000.000ح�صة بقيمة  10ريال �سعودي لكل ح�صة

100.000.000

100.000.000

موزع ،م�صدر ومدفوع بالكامل
 10.000.000مليون ح�صة بقيمة  10ريال �سعودي لكل ح�صة

100.000.000

100.000.000

يف  31دي�سمرب 2012م و 2011م ف�إن ر�أ�س املال ال�شركة اململوك من قبل امل�ساهمني كما يلي:
الن�سبة

عدد احل�ص�ص

�شركة الهند اجلديدة للت�أمني املحدودة

٪10.60

1.060.000

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

٪10.20

1.020.000

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

٪10.20

1.020.000

م�ساهمو �أغلبية حمليون

٪69.00

6.900.000
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

 .22التغيرات في المطالبات واإلحتياطيات القائمة
 31دي�سمرب 2012م
739.526

التغريات يف �إحتياطي تعرث الأق�ساط و�أخرى
التغريات يف املخ�ص�ص احل�سابي للت�أمني على احلياة

 31دي�سمرب 2010م
1.297.550

--

()2.922.643

التغريات يف املطالبات القائمة� ،صايف

2.305.746

4.913.337

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م

3.045.272

3.288.244

 .23مصاريف إكتتاب تأمين أخرى
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

�أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين  ٪1من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي

763.569

233.178

ر�سوم مدراء �أطراف م�ستقلة

4.278.254

1.399.071

بطاقات طبية و�سيارات

85.250

67.400

()698.868

963.739

812.302

469.479

5.240.507

3.132.867

�ضريبة اال�ستقطاع على معيدي الت�أمني
�أتعاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  ٪0.5من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

 .24مصروفات عمومية وإدارية
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012م

عمليات الت�أمني:

 31دي�سمرب 2011م
(معدلة)

م�صروفات عمومية و�إدارية
ت�شغيل ورواتب �إدارية ومزايا

17.474.258

12.302.339

م�صاريف دعاية و�إعالن

292.180

80.542

�إيجارات

1.297.045

1.242.870

1.025.824

1.781.697

�أتعاب مهنية

1.116.727

716.510

ا�ستهالك

13

�أتعاب هيئة الرقابة ال�شرعية

65.000

165.000

م�صروفات �سفر

319.496

122.855

�صيانة �سيارات

69.859

90.049

معدات مكتبية وطباعة وقرطا�سية

712.119

300.389

ذمم م�شكوك يف حت�صيلها

()1.500.000

475.000

م�صروفات تقنية معلومات

1.116.295

978.862

غرامة مدفوعة لهيئة ال�سوق املالية ال�سعودية

100.000

--

�أخرى

45.212

841.301

املجموع

22.134.015

19.097.414

عمليات امل�ساهمني:
حوافز جمل�س الإدارة

1-24

1.020.000

()2.110.000

�أتعاب جل�سات جمل�س الإدارة واللجان

174.000

193.500

�إ�شرتاكات

180.000

180.000

م�صاريف �سفر جمل�س الإدارة وم�صروفات �أخرى

96.584

192.053

جمموع امل�صروفات

450.584

565.553

 1-24خالل ال�سنة مت تكوين خم�ص�ص ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سنة 2012م مببلغ  1.020.000ريال �سعودي .بالن�سبة ل�سنة 2011م قرر جمل�س الإدارة مبوجب قراره
بتاريخ  21فرباير 2011م التنازل عن مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�سنوات 2009م و 2010م والحق ًا مت عك�س مبلغ  2.110.000ريال �سعودي يف 2011م.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

 .25خسارة السهم األساسية والمخفضة
�صايف خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

()15.965.433

()2.375.440

10.000.000

10.000.000

املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
(خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

()0.24

()1.60

مت �إحت�ساب ربح (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية بق�سمة �صايف اخل�سارة لل�سنة باملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة يف تاريخ قائمة املركز املايل .كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2012م
مل تقم ال�شركة ب�إ�صدار �أي �أدوات من املمكن �أن يكون لها ت�أثري على (خ�سارة) ال�سهم عند ا�ستخدام هذه الأدوات.

 .26أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
الطرف ذو العالقة
�شركة الهند اجلديدة للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

طبيعة املعاملة

مبلغ املعاملة (�صايف)
 31دي�سمرب 2012م

الر�صيد

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

 مطلوبات خرى

10.500

549

11.491

991

 �أق�ساط وثائق ت�أمني م�سندة

953.416

1.545.448

368.770

1.322.186

 عمولة �إعادة ت�أمني

392.241

556.389

91.985

484.226

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

1.804.276

1.790.363

429.189

2.233.465

جمموعة فواز احلكري (م�ساهم)

 �أق�ساط وثائق ت�أمني مكتتبة

1.697.891

261.978

2.426.875

4.124.766

�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية

 بدل ح�ضور جل�سات

55.500

47.999

138.000

193.500

 مكاف�آت

1.020.000

--

1.020.000

--

املبالغ املدفوعة لكبار موظفي الإدارة خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م تبلغ  3.135.985ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2011م 3.422.635 :ريال �سعودي).

 .27مخاطر التأمين
�إن خماطر عقد الت�أمني يتمثل يف خماطر وقوع احلادث امل�ؤمن عليه مع الت�أكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث .متثل املخاطر الرئي�سية التي تواجهها ال�شركة
مبوجب هذه العقود يف زيادة املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني .ويت�أثر ذلك مبدى تكرار وحجم املطالبات وزيادة املزايا الفعلية املدفوعة
عن تلك املقدرة �أ�ص ًال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة الأجل.
تتح�سن تغريات املخاطر بتوزيع خماطر اخل�سائر على حمفظة كربى من عقود الت�أمني حيث �أن املحافظ الأكرث تنوع ًا �ستكون �أقل ت�أثر ًا بالتغيري يف �أي جزء من املحفظة وبالنتائج
غري املتوقعة .كذلك تتح�سن تغريات املخاطر عن طريق الإختيار والتطبيق احلذر لإ�سرتاتيجية �إكتتاب الت�أمني والتعليمات املتعلقة بها وبا�ستخدام ترتيبات �إعادة الت�أمني.
يتم القيام بجزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني امل�سندة على �أ�سا�س ن�سبي وفائ�ض مع الإحتفاظ بحدود تختلف ب�إختالف منتجات الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة لال�سرتداد من
معيدي الت�أمني با�ستخدام نف�س الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف التحقق من مزايا وثائق الت�أمني ذات العالقة ،وتعر�ض يف قائمة املركز املايل كموجودات �إعادة الت�أمني.
وبالرغم من وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني لدى ال�شركة ف�إنها غري معفاة من �إلتزامها املبا�شرة جتاه حملة الوثائق ،وبالتايل ف�إنها تتعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�ش�أن عمليات �إعادة
الت�أمني امل�سندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي الت�أمني الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب ترتيبات �إعادة الت�أمني.
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 .27مخاطر التأمين (يتبع)
الحساسيات

فيما يلي حتليل معقولية �إحتمال احلركة للإفرتا�ضات الرئي�سية مثل متو�سط ن�سبة اخل�سارة مع �إبقاء �سائر الإفرتا�ضات ثابتة والذي يبني الأثر على املطلوبات و�صايف اخل�سارة:
 31دي�سمرب 2012م
ن�سبة املطالبات

 31دي�سمرب 2010م
ن�سبة املطالبات

التغري يف الإفرتا�ضات

الأثر على املطلوبات

الأثر على �صايف اخل�سارة

%5+

115.287

115.287

%5-

()115.287

()115.287

التغري يف الإفرتا�ضات

الأثر على املطلوبات

الأثر على �صايف اخل�سارة

%5+

245.667

()245.667

%5-

()245.667

245.667

مخاطر إعادة التأمين

على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ولتقليل املخاطر املالية التي قد تن�ش�أ عن مطالبات الت�أمني الكبرية ،تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ب�إبرام �إتفاقيات مع �أطراف
�أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة التعر�ض للخ�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن
قدرات منو �إ�ضافية .يتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات ن�سبية مثل طريقة احل�صة والفائ�ض ومبوجب �إتفاقيات غري ن�سبية مثل �أ�سا�س ت�أمني ن�سبة فائ�ض
اخل�سارة.
تقوم ال�شركة لتقليل تعر�ضها خل�سائر كبرية نتيجة �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني بتقييم الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني ومتابعة الرتكيز على خماطر الإئتمان التي قد تن�ش�أ يف
مناطق جغرافية مت�شابهة والن�شاطات �أو الظروف الإقت�صادية ملعيدي الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك تبقى ال�شركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بح�صتها من املطالبات حتت الت�سوية
املعاد الت�أمني عليها بالقدر الذي مل تقوم به �شركة �إعادة الت�أمني ب�إلتزاماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني .كما هو مبني يف �إي�ضاح رقم  8ف�إن ال�شركة قامت بتخفي�ض
املطالبات امل�ستحقة باملبالغ املتوقع ا�ستالمها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2012م مببلغ  24.65مليون ريال �سعودي (2011م 14.84 :مليون ريال
�سعودي).

228

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر
تت�ضمن الأدوات املالية يف قائمة املركز املايل موجودات ومطلوبات مالية وموجودات �إعادة الت�أمني ومطلوبات الت�أمني .مت �إظهار طرق الإعرتاف اخلا�صة املطبقة لكل بند يف
بيان ال�سيا�سة اخلا�صة به.
 1-28إدارة مخاطر رأس المال

تتمثل �أهداف ال�شركة عند �إدارة ر�أ�سمالها فيما يلي:




 الإلتزام مبتطلبات ر�أ�س مال �شركات الت�أمني كما وردت يف نظام رقابة �شركات الت�أمني التعاوين ("نظام الت�أمني")� .إن ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع متوافق مع املادة
 3من نظام الت�أمني.
 ل�ضمان قدرة ال�شركة على اال�ستمرار وبالتايل قدرتها على تزويد امل�ساهمني بعوائد الأرباح وتقدمي املنافع للم�ساهمني للأطراف امل�ستفيدة الأخرى بال�شركة.
 لتوفري العائد املنا�سب للم�ساهمني من خالل ت�سعري عقود الت�أمني مبا يتنا�سب مع م�ستوى املخاطر املتعلقة بتلك العقود.

تقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف اململكة العربية ال�سعودية بتنظيم وو�ضع متطلبات قانون املالءة املالية واحلد الأدنى من ر�أ�س املال.
يلخ�ص اجلدول �أدناه احلد الأدنى النظامي لر�أ�س مال ال�شركة و�إجمايل ر�أ�س املال اململوك:
 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2011م

�إجمايل ر�أ�س املال اململوك

100.000.000

100.000.000

احلد الأدنى لر�أ�س املال النظامي

100.000.000

100.000.000

 2-28مخاطر أسعار السوق

متثل خماطر ا�سعار ال�سوق خماطر تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار ال�سوق �سوا ًء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الورقة املالية �أو باجلهة
امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأوراق املالية املتداولة بال�سوق .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر ال�سوق بالن�سبة ال�ستثماراتها املدرجة التي متتلكها ب�صورة مبا�شرة.
حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق من خالل مراقبة العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف �سعر ال�سهم والتغريات يف ال�سوق مبا يف ذلك القيام بتحليل الأداء الت�شغيلي واملايل لل�شركات
امل�ستثمر فيها.
�إن تغري يف الأ�سعار بن�سبة  ٪5للأوراق املالية املدرجة مع ثبات جميع املتغريات الأخرى �سوق ي�ؤثر على حقوق امل�ساهمني مببلغ  512.914ريال �سعودي (2011م 428.063 :ريال
�سعودي) .و�سوف لن يكون هناك ت�أثري جوهري على قائمة عمليات الت�أمني حيث �أن جميع اال�ستثمارات يف الأوراق املالية قد مت ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.
 3-28مخاطر العمالت األجنبية

متثل خماطر العمالت الأجنبية املخاطر يف تقلبات قيمة �أداة مالية ناجتة عن تغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتم عمليات ال�شركة ب�شكل رئي�سي بالريال ال�سعودي.
تعتقد الإدارة �أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
 4-28مخاطر اإلئتمان

خماطر الإئتمان تتمثل يف عدم قدرة جهة ما على الوفاء ب�إلتزاماتها التعاقدية مما ينتج عنه خ�سارة مالية لل�شركة .جلميع م�ستويات املوجودات املالية املحتفظ بها بوا�سطة
ال�شركة ف�إن احلد الأعلى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان لل�شركة هو القيمة العادلة كما هو مبني يف قائمة املركز املايل.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 4-28مخاطر اإلئتمان (يتبع)

�إن ما ن�سبته  ٪24من الذمم املدينة لل�شركة م�ستحقة من و�سيط واحد كما يف  31دي�سمرب 2012م (2011م.)٪21 :
تتعر�ض ال�شركة �إلى خماطر الإئتمان يف البنود التالية:
  ح�صة معيدي الت�أمني من �إلتزامات الت�أمني.
  املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني عن مكطالبات مت دفعها.
  املبالغ امل�ستحقة من حاملي وثائق الت�أمني.
  املبالغ امل�ستحقة من و�سطاء الت�أمني.
تتبنى ال�شركة �سيا�سة تقوم على �إبرام �إتفاقيات تعاقدية مع �أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تقليل اخل�سارة املالية التي من املمكن �أن تنتج عن عدم القدرة على ال�سداد.
تقوم ال�شركة مبراقبة مدى تعر�ضها ملخاطر الإئتمان وكذلك الت�صنيف الإئتماين للأطراف التي تتعامل معها ،بالإ�ضافة على �أنه يتم الت�أكد من �أن القيمة الرتاكمية للإئتمان
موزعة على عدة �أطراف.
يتم اال�ستعانة ب�إعادة الت�أمني يف �إدارة خماطر الت�أمني .يتم الأخذ بالإعتبار اجلدارة الإئتمانية ملعيدي الت�أمني ب�شكل �سنوي وذلك من خالل مراجعة �أو�ضاعهم املالية قبل توقيع
العقد معهم.
حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حتتوي البيانات التاريخية للدفعات املحتملة من حاملي وثائق الت�أمني الأ�سا�سيني والذين يتم التعامل معهم يف �إطار الن�شاط الإعتيادي لل�شركة .تقوم
الإدارة بتزويد ال�شركة بتقارير حتتوي على تفا�صيل خم�ص�صات الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمة ذمم الت�أمني املدينة والأر�صدة املعدومة الحق ًا .تقوم ال�شركة ب�إعداد حتليل مايل
عند وجود خماطر �إئتمانية كبرية متعلقة بحاملي الوثائق ك�أفراد �أو كمجموعات م�شابهة لتلك التحاليل التي تقوم بها ال�شركة على معيدي الت�أمني.
�إن املخاطر الإئتمانية على ال�سيولة النقدية حمدودة حيث �أن معظم الأطراف التي تتعامل معهم ال�شركة هي بنوك ذات ت�صنيف �إئتماين مرتفع ح�سب ت�صنيف وكاالت �إئتمان
دولية .يتم عمل تقييم �إئتماين للظروف املالية لذمم الت�أمني املدينة.
ت�سعى ال�شركة للحد من خماطر �إئتمانها املتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع حدود �إئتمانية لكل عميل من العمالء ومراقبة امل�ستحقات غري امل�سددة.
يو�ضح اجلدول التايل احلد الأق�صى من خماطر الإئتمان الذي يحتويه املركز املايل:
2012م

2011م

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

15.650.978

2.624.481

ذمم مدينة� ،صايف

50.022.175

34.741.552

ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات القائمة

24.653.297

14.843.575

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

29.018.995

13.040.712

ا�ستثمارات

2.423.078

2.423.078

دفعات وذمم مدينة �أخرى

1.046.883

3.891.400

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

23.376.898

13.560.689

املجموع

146.192.304

85.125.487

2012م

2011م

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

30.897.742

47.316.960

ا�ستثمارات

15.258.287

8.561.262

دفعات وذمم مدينة �أخرى

8.901

وديعة نظامية � -صكوك

15.800.035

10.747.502

املجموع

61.964.965

66.625.724
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
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 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 5-28مخاطر السيولة

خماطر ال�سيولة متثل ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع
موجودات مالية ب�شكل �سريع مببلغ يقارب القيمة العادلة لها .يتم �إدارة خماطر ال�سيولة مبراقبة الأموال الكافية للوفاء بالإلتزامات امل�ستقبلية ب�شكل منتظم وكذلك احل�صول
على الدعم املايل املتوا�صل من امل�ساهمني (عند احلاجة) .مت ا�ستثمار مبلغ كبري يف ودائع لأجل مع بنوك حملية.
�إن معظم الودائع لأجل العائدة لل�شركة يف تاريخ املركز املايل ت�ستحق خالل فرتات ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر.
ملخص االستحقاق

يلخ�ص اجلدول �أدناه اال�ستحقاقات من املطلوبات املالية لل�شركة على �أ�سا�س الإلتزامات التعاقدية املتبقية:
 31دي�سمرب 2012م
�أقل من �سنة

 31دي�سمرب 2011م
املجموع

غري حمدد

�أقل من �سنة

غري حمدد

املجموع

عمليات الت�أمني:
ر�صيد معيدي الت�أمني امل�ستحق

16.022.701

--

16.022.701

5.372.334

--

5.372.334

م�صروفات م�ستحقة

2.159.669

--

2.159.669

1.392.181

--

1.392.181

مطلوبات �أخرى

9.824.624

--

9.824.624

7.783.209

--

7.783.209

مكاف�أة نهاية اخلدمة

--

1.135.966

1.135.966

--

702.595

702.595

28.006.994

1.135.966

29.142.960

14.547.724

702.595

15.250.319

عمليات امل�ساهمني
م�صروفات م�ستحقة
مطلوبات �أخرى
املجموع

1.194.000

1.194.000

--

193.500

--

193.500

--

700.035

700.035

--

647.502

647.502

29.200.994

1.836.001

31.036.995

14.741.224

1.350.097

16.091.321

 6-28مخاطر أسعار العموالت

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تقلبات قيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تعر�ض الأدوات املالية بعمولة
متغرية ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة عن التدفقات النقدية ،بينما تٌعر�ض الأدوات املالية بعمولة ثابتة ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة من القيمة العادلة.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت على ودائعها لأجل .الودائع لأجل لها عوائد جمزية مبعدالت ال�سوق ولكن تقوم ال�شركة باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت مبراقبة
التغريات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة بالعمالت التي متت بها ودائع ال�شركة الآجلة.
يبني اجلدول �أدناه مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني وحقوق امل�ساهمني للتغريات املمكنة املعقولة يف �أ�سعار عموالت الودائع لأجل اخلا�صة بال�شركة مع بقاء كافة املتغريات
الأخرى ثابتة.
 31دي�سمرب 2012م
العملة

التغري يف املتغريات

الت�أثري على �صايف اخل�سارة

ريال �سعودي

 50 +نقطة �أ�سا�س

 149.589ريال �سعودي

 50 -نقطة �أ�سا�س

( )149.589ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2011م
العملة

التغري يف املتغريات

الت�أثري على �صايف اخل�سارة

ريال �سعودي

 50 +نقطة �أ�سا�س

 234.000ريال �سعودي

 50 -نقطة �أ�سا�س

( )234.000ريال �سعودي
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 .28األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 7-28التركيز الجغرافي

�إن جميع خماطر الت�أمني لل�شركة املتعلقة بوثائق الت�أمني مت �إكتتابها يف اململكة العربية ال�سعودية.
 8-28القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد �إلتزامات بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة .تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد
وما يف حكمه ،الذمم املدينة من حاملي الوثائق ،ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات القائمة ،دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى واال�ستثمارات وتتكون املطلوبات املالية من الذمم
الدائنة ملعيدي الت�أمني ،املطالبات القائمة ،امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى ومكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني.
ال تختلف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل عند �إحت�ساب وعر�ض القيمة العادلة للأدوات املالية.
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الإداة املالية (�أي بدون تعديل �أو دعم).
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س املوجودات واملطلوبات املالية �أو طرق ت�سعري �أخرى والتي تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبينة على معلومات
�سوقية مالحظة.
امل�ستوى الثالث :طرق الت�سغري التي ال تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية مالحظة.
يو�ضح اجلدول التايل حتلي ًال للأدوات املالية امل�سجلة بقيمتها العادلة كما يف  31دي�سمرب 2012م و  31دي�سمرب 2011حم�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي:
 31دي�سمرب 2012م

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

موجودات مالية متاحة للبيع:
-

-

2.423.078

2.423.078

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

10.258.287

-

5.000.000

15.258.287

املجموع

10.258.287

-

7.423.078

17.681.365

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

 31دي�سمرب 2011م
موجودات مالية متاحة للبيع:

-

-

2.423.078

2.423.078

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

8.561.262

-

-

8.561.262

املجموع

8.561.262

-

2.423.078

10.984.340
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

 .29الجودة اإلئتمانية لالستثمارات
اال�ستثمارات

 31دي�سمرب 2012م

درجة التقييم

 31دي�سمرب 2011م

درجة التقييم

عمليات الت�أمني:
متاحة للبيع
�أ�سهم

1.923.078

غري مق ّيمة

1.923.078

غري مق ّيمة

�صندوق متوافق مع ال�شريعة -
البنك ال�سعودي الهولندي

500.000

غري مق ّيمة

2.423.078

500.000

غري مقيمة

2.423.078

عمليات امل�ساهمني:
متاحة للبيع:
�أ�سهم

1.621.856

غري مقيمة

--

--

�صندوق متوافق مع ال�شريعة  -بنك الريا�ض

8.636.431

غري مقيمة

8.561.262

غري مقيمة

�أورك�س ال�سعودية للت�أجري التمويلي

5.000.000

غري مقيمة

--

--

وديعة نظامية – بنك الريا�ض

15.800.035

�أ+

10.747.502

�أ+

31.058.322

19.308.764

مت احل�صول على التقييم من وكاالت تقييم خارجية.

 .30التعهدات واإللتزامات المحتملة
لي�س لدى ال�شركة �إلتزامات حمتملة �أو تعهدات مالية كما يف  31دي�سمرب 2012م.

 .31المعلومات القطاعية
وفق ًا لإجراءات التقارير الداخلية يف ال�شركة ،مت �إعتماد قطاعات الأعمال من قبل الإدارة فيما يتعلق ب�أن�شطة وموجودات ومطلوبات ال�شركة كما هو مو�ضح �أدناه .املعلومات
املت�ضمنة يف الإي�ضاح مبنية على التقارير احلالية املقدمة ملتخذ القرار الت�شغيلي .ال تت�ضمن القطاعات الت�شغيلية عمليات امل�ساهمني بال�شركة.
املوجودات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن النقد وما يف حكمه من عمليات الت�أمني ،املدينون ،امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ،اال�ستثمارات ،ال�سلف واملدينون الآخرون ،املطلوب من
عمليات امل�ساهمني و�صايف املمتلكات واملعدات ،وعليه تظهر �ضمن املوجودات غري املخ�ص�صة.
املطلوبات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة ،دخل العموالت غري املكت�سبة ،خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،امل�صروفات امل�ستحقة
واملطلوبات الأخرى .وعليه فهي تظهر �ضمن املطلوبات غري املخ�ص�صة .ال يتم تقدمي بيانات عن املوجودات واملطلوبات غري املخ�ص�صة ملتخذ القرار الت�شغيلي يف �إطار قطاعات
االعمال ذات ال�صلة ،وتتم مراقبتها على �أ�سا�س مركزي.
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 .31المعلومات القطاعية ( -يتبع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م:

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني «وفا للتأمين»
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
(بالرياالت السعودية)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

ت�أمني عام و�صحي

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري

املبلغ الإجمايل

�سيارات

ممتلكات

�شحن بحري

هند�سي

طبي

�صايف الأق�ساط املكتتبة

املجموع

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

حماية

3.019.018

1.138.897

حماية وتوفري

حوادث
وم�س�ؤوليات

()1.696.321

()183.800

املجموع

59.660.971

57.523.672

عموالت �إعادة الت�أمني

()23.246.492

14.902.879

()2.137.299

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

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

5.055.057

1.164.117

961.835

2.160.336

()313.869

205.471

1.344.368
--

76.356.948

863.511

()8.769.906

48.753.766

161.155.209

()147.500

295.379

1.459.496
3.756.138

777.336

273.664

61.765

925.276
1.977.840

527.931

()58.800
47.385

321.049
1.153.773

1.305.267

()344.053

162.460.476

-40.167.796
()15.086.586
25.081.210

--

101.131.657

7.505.533

()13.424.893

()2.841.268
()23.246.492
77.885.165

()4.044.046

--

�إيرادات الإكتتاب

�إجمايل املطالبات املدفوعة

()1.827.872

-399.081
-399.081

--

217.433

()36.189.152

--

--

2.306.203

()57.182.284

-495.279
-495.279

--

48.753.766

43.524.170

()378.255

--

--

5.215.634
6.131.437

()32.652

-894.360
-894.360

--

2.903.116
1.162.940

()410.907

102.026.017

7.505.533

--

1.474.822
1.042.751

()57.593.191
()2.841.268

78.779.525

--

24.737.157
26.944.221

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

�صايف املطالبات املدفوعة

التغريات يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

90.413

64.880

56.280.812

11.287.843

()9.334

208.820
909.208
25.275

1.123.605
2.379.412
116.825

43.441.343

7.069.112

309.805

228.535

546.428

15.176

�صايف املطالبات املكبدة

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني� ،صايف

م�صاريف اكتتاب �أخرى

--

155.293

10.722

دخل ا�ستثمارات �أخرى

--

85.390.698
79.022.952

()175.371

42.062

186.473

14.312

399.081
275.800

()499.822

416.995

14.312
90.413

()6.172.557

43.024.348

14.312

509.591

()930.352

()41.120
1.164.725

908.672

()912.810

232.588
()23.768

366.213

()17.086.780

129.941
()139.275

86.299.370

()25.777.692

9.857.441
1.430.402

79.389.165

()220.640

3.035.552

()220.640

53.245.260

()25.998.332

9.720

9.720

55.160

145.573

90.413

3.045.272

--

53.390.833
56.436.105

420.577

م�صروفات عمومية و�إدارية

4.754.947

�إجمايل املطالبات وامل�صاريف الأخرى

فائ�ض(/عجز) االكتتاب

3.637.863

790.139

1.516.064

()411.859

5.232.750

50.820.260

()2.066.494

()8.080.486

1.104.205

14.962.600

3.619.842
1.595.792
()1.985.134

()10.146.980

5.118

1.143.303
1.759.813
()675.286

()389.342

93.875

421.965
1.052.857
()296.517

1.084.527

2.639

19.680.653
5.056.504
()9.870.094

756.340

13.689

76.476.162
8.914.536
()21.319.376

()4.813.590

7.757

163.873
235.208
()443.576

()12.404.840

107.564

106.741
402.850
()371.063

()208.368

5.240.507

270.614
638.058
()814.639

31.787

15.070.164

76.746.776
9.552.594
()22.134.015

()176.581

�صايف الفائ�ض(/العجز) لل�سنة

()12.581.421
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حوادث
وم�س�ؤوليات

 .31المعلومات القطاعية ( -يتبع)

كما يف  31دي�سمرب 2012م

املوجودات :

�سيارات

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

ت�أمني عام و�صحي

طبي

املجموع

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”

ممتلكات

�شحن بحري

هند�سي

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

حماية

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري

حماية وتوفري

املجموع

املبلغ الإجمايل

7.980.565

775.491

24.348.337

--

304.960

13.556.355

--

1.337.658

304.960

698.268

24.653.297

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

23.234.741

543.357

29.018.995

--

--

4.183.220

--

157.576

197.178

--

3.569.480

860.499

29.018.995

7.707.726

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

--

147.746

--

--

3.166.768

--

--

632.016

7.707.726

--

34.140

موجودات غري خم�ص�صة

--

--

--

--

--

-381.200
208.551

--

80.210.643
44.597.385

---

45.220.248
12.801.055

---

1.002.595
837.031

---

246.473
1.672.073

---

4.628.328
15.409.908

---

28.157.986

12.709.931

---

955.013

1.167.387

--

--

دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

املطالبات حتت الت�سوية

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

مطلوبات غري خم�ص�صة

--

95.846.522

--

جمموع املوجودات

--1.133.299

--

157.226.540

-381.200
1.341.850

--

املطلوبات
80.210.643
44.978.585
1.341.850
30.695.462

�إجمايل املطلوبات

157.226.540
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 .31المعلومات القطاعية ( -يتبع)

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م
(بالرياالت السعودية)

هند�سي
2.427.131

�شحن بحري
4.961.933

ممتلكات
15.176.976

()13.337.409
()256.908

�سيارات
43.288.637

--

حوادث
وم�س�ؤوليات

3.369.115

()1.899.377

()87.200

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

م�صاريف �إعادة الت�أمني

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م (معدلة):
طبي
23.317.854

()196.200

ت�أمني عام و�صحي
املجموع
92.541.646

()3.995.308

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري
حماية
729.657

()80.960

حماية وتوفري
624.398

()2.063.292

املجموع
1.354.055

--

املبلغ الإجمايل
93.895.701

()5.843.342

()940.384

()1.561.652

--

--

()1.561.652

()27.138.728

�صايف الأق�ساط املكتتبة

--

1.382.538

()364.541

42.348.253

()27.548

1.582.659

()392.089

770.425

()27.530.817

282.879

17.474.512

13.595

التغري يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

64.411.989

()106.182

240.371

5.144.674

62.851.707

()324.074

--

64.803.232

63.841.266

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

365.116

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

596.850

1.206.894

961.966

()175.644

�إيرادات الإكتتاب

35.476.654

عموالت �إعادة الت�أمني

دخل ا�ستثمارات �أخرى

�إجمايل املطالبات املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني

�صايف املطالبات املدفوعة

()6.871.599

46.121

1.395.955

707.703

--

1.914.597

213.507

()167.386

()186.704

--35.476.654
24.968.599

()91.777
24.876.822

()6.467

53.592.817

2.966.865

763.958

()10.248.449

5.373.880
25.920.498

()22.953.633

230.095

365.116

314.854

()52.784

-596.850

-2.338.668
1.574.769

()1.259.915

14.519.261

-961.966

24.174

()2.955.251

54.554.783

-1.046.350
137.293

()113.119

()10.248.449

2.743.154

3.977.925

-17.286.279
9.796.670

()7.053.516

1.574.710

--

-63.436.428

30.971.990

816.255

--365.116

62.611.336

()31.639.346

8.887

2.767.018

-13.595

610.445

218.400

43.680

76.737

�صايف املطالبات املتكبدة

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني� ،صايف

9.843.611

9.843.611
13.595

975.561
21.971

()174.720

1.344.325

()60.061

438.821

21.971

--

6.144.367

5.666.602

65.651

()23.684

30.021.496

()174.720

()2.832.439

2.642.791
2.032.032

31.037.641
()2.856.123

323.741
835.962

()31.814.066
3.288.244

100.911
352.932

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

�إجمايل املطالبات وامل�صاريف الأخرى

4.087.479

92.635

471.395

فائ�ض(/عجز) الإكتتاب

م�صروفات عمومية و�إدارية

�صايف الفائ�ض(/العجز) لل�سنة

1.548.657

247.793

35.935.891

1.443.202

()668.706

774.496

37.116.357

466.079

5.140.902

()459.237
()8.591.976
()9.051.213

10.875.006

24.810

1.184.513

232.978
()3.012.342
()2.779.364

19.996

81.910

535.753

1.154.155
()984.850
169.305

91.420

7.849.006

510.597
()481.739
28.858

27.978

2.212.870

9.437.273
()4.685.114
4.752.159

()2.810.468

3.126.097

51.117.460
12.318.968
()18.424.727
()6.105.759

119.398

3.648

115.064
250.052
()362.488
()112.436

()2.790.472

3.122

()2.779.368
3.389.813
()310.199
3.079.614

34.325.885
6.770

()2.664.304
3.639.865
()672.687
2.967.178

10.994.404
3.132.867

48.453.156
15.958.833
()19.097.414
()3.138.581
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 .31المعلومات القطاعية ( -يتبع)

كما يف  31دي�سمرب 2010م  -معدلة:

حوادث
وم�س�ؤوليات

(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)

ت�أمني عام و�صحي

(بالرياالت السعودية)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012م

ممتلكات

�شحن بحري

6.829.408

هند�سي

1.447.310

طبي

1.896.675

حماية

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري
حماية وتوفري

املجموع

املبلغ الإجمايل

266.080

3.550.604

--

14.577.495

266.080

4.950.748

14.843.575

534.583

--

1.330.670

--

5.569.535

--

13.040.712

13.040.712

املجموع

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”

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

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

�سيارات

710.058

655.176

موجودات:
143.440
--

تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة

2.831.479

863.980

5.384.099

123.920

--

220.568

--

1.134.402

--

--

5.384.099

--

645.643

5.691.235
7.518.237

19.388.080
12.436.375

1.272.302

915.481
--

دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

مطالبات حتت الت�سوية

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

--

--

--

1.520.151

1.805.493

--

--

--

12.468.457

2.174.713

--

--

--

40.985.868

6.940.692

--

92.458.058

59.189.672

--

31.790.991

--

مطلوبات غري خم�ص�صة

--

209.750

موجودات غري خم�ص�صة

جمموع املوجودات

--

332.600

--

--

مطلوبات:
---

--

--

40.985.868
332.600

208.551

--

32.123.591

1.133.299

--

1.341.850

--

1.341.850

--

--

--

--

92.458.058

18.006.749

--

�إجمايل املطلوبات

 .32الموافقة على القوائم المالية

مت �إعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة يف  13ربيع الأخر 1434هـ املوافق  23فرباير 2013م .

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

 1يناير 2010م

(معدلة)

(معدلة)

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

6

2.624.481

4.801.022

5.591.243

ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

7

34.741.552

27.446.207

24.092.673

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

8

14.843.575

11.481.669

31.202.127

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

9

13.040.712

9.370.570

10.816.013

5.384.099

3.616.769

784.877

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

10

789.757

689.292

456.828

ا�ستثمارات متاحة للبيع

11

2.423.078

2.423.078

2.423.078

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

12

3.891.400

1.077.740

1.091.777

ممتلكات ومعدات� ،صايف

13

586.339

1.066.211

1.385.354

موجودات غري ملمو�سة� ،صايف

13

572.376

1.573.654

2.569.744

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

19

13.560.689

9.056.775

17.299.914

92.458.058

72.602.987

97.713.628

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

�إجمايل موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

6

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

24.519.469

47.316.960

37.554.746

-

-

-

53.033

276.939

18.502.829

43.404.474
10.546.923

21.357

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

12

ا�ستثمارات متاحة للبيع

11

8.561.262

وديعة نظامية – �صكوك

18

10.747.502

10.637.332

�إجمايل موجودات امل�ساهمني

66.625.724

66.747.940

78.769.162

�إجمايل املوجودات

159.083.782

139.350.927

176.482.790

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة المركز المالي (يتبع)
كما في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
مطلوبات عمليات الت�أمني

�إي�ضاح

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

 1يناير 2010م

(معدلة)

(معدلة)

5.372.334

9.855.984

12.449.249

40.985.868

27.067.277

25.108.643

2.756.430

2.263.940

1.706.736

مطالبات و�إحتياطيات حتت الت�سوية

8

32.123.591

22.550.797

49.129.451

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

14

1.341.850

4.264.493

3.044.613

م�صاريف م�ستحقة

15

1.392.181

2.608.672

1.514.741

مطلوبات �أخرى

16

7.783.209

3.484.644

4.444.641

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

17

702.595

507.180

315.554

92.458.058

72.602.987

97.713.628

دخل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

9

دخل عموالت ت�أمني غري مكت�سبة

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

1.100.000

1.084.313

1.099.368

الزكاة امل�ستحقة

2-20

م�صاريف م�ستحقة

15

193.500

2.351.499

1.203.500

مطلوبات �أخرى

16

647.502

537.332

446.923

م�ستحق لعمليات الت�أمني

19

13.560.689

9.056.775

17.299.914

15.501.691

13.029.919

20.049.705

�إجمايل مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
العجز املرتاكم

21

100.000.000

100.000.000

100.000.000

()49.160.248

()46.784.808

()41.685.017

�أرباح غري حمققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع

284.281

502.829

404.474

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

51.124.033

53.718.021

58.719.457

�إجمايل مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

66.625.724

66.747.940

78.769.162

�إجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

159.083.782

139.350.927

176.482.790

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
�إي�ضاح
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م
(معدلة)

93.895.701

66.963.773

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()27.530.817

()25.185.623

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

()1.561.652

()1.360.800

64.803.232

40.417.350

()10.248.449

()3.404.077

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

54.554.783

37.013.273

عموالت �إعادة الت�أمني

9.843.611

6.090.356

دخل اال�ستثمارات الأخرى

13.595

14.446

�إيرادات الإكتتاب

64.411.989

43.118.075

�إجمايل املطالبات املدفوعة

62.851.707

40.478.408

()31.814.066

()21.522.471

31.037.641

18.955.937

3.288.244

()7.367.178

�صايف املطالبات املتكبدة

34.325.885

11.588.759

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

10.994.404

8.411.678

3.132.867

2.622.846

�إجمايل املطالبات وامل�صروفات الأخرى

48.453.156

22.623.283

فائ�ض الإكتتاب

15.958.833

20.494.792

()19.097.414

()23.244.167

()3.138.581

()2.749.375

3.138.581

2.749.375

-

-

�صايف الأق�ساط املكتتبة
التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة

ح�صة معيدي الت�أمني
�صايف املطالبات املدفوعة
التغريات يف املطالبات والإحتياطيات حتت الت�سوية

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

م�صروفات عمومية و�إدارية
�صايف (العجز) لل�سنة
املحول لعمليات امل�ساهمني

22

23

24

�صايف نتيجة ال�سنة

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
اي�ضاح

 31دي�سمرب 2011م

ربح من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

276.979

دخل ا�ستثمار

209.180

عك�س مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

15

م�صاريف عمومية و�إدارية

24

 31دي�سمرب 2010م
(معدلة)
266.345

2.110.000
2.596.159

266.345

()565.553

()1.516.761

�صايف (العجز) املحول من عمليات الت�أمني

()3.138.581

()2.749.375

�صايف (خ�سارة) ال�سنة قبل الزكاة وال�ضريبة

()1.107.975

()3.999.791

()1.267.465

()1.100.000

()2.375.440

()5.099.791

()0.24

()0.51

خم�ص�ص الزكاة

2-20

�صايف (خ�سارة) ال�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
خ�سارة ال�سهم �ألأ�سا�سية واملخف�ضة

25

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة النتائج الشاملة لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
 31دي�سمرب
2011م
(خ�سارة) ال�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل (اخل�سارة) ال�شاملة لل�سنة

()2.375.440

(معدلة)
()5.099.791

58.431

98.355

()2.137.009

()5.001.436

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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 31دي�سمرب
2010م

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
ر�أ�س املال
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010م

العجز املرتاكم

التغري يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة
للبيع

�إجمايل حقوق
امل�ساهمني

100.000.000

()46.784.808

502.829

53.718.021

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة

-

()2.375.440

58.431

()2.317.009

�أرباح حمققة من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

()276.979

()276.979

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

100.000.000

()49.160.248

284.281

51.124.033

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2009م – كما هو مدرج يف القوائم املالية

100.000.000

()48.442.661

404.474

51.961.813

ت�سويات �سنوات �سابقة – (�إي�ضاح )26

-

6.757.644

الر�صيد كما يف  1يناير  – 2010معدل
�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة لل�سنة بعد الزكاة وال�ضريبة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010م  -معدل

-

6.757.644

100.000.000

()41.685.017

404.474

58.719.457

-

()5.099.791

98.355

()5.001.436

100.000.000

()46.784.808

502.829

53.718.021

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
الأن�شطة الت�شغيلية

�إي�ضاح

�صايف نتيجة ال�سنة

 31دي�سمرب
2011م
-

 31دي�سمرب
2010م
(معدلة)
-

ت�سويات لـ:
()3.138.581

العجز املحول لعمليات امل�ساهمني
خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

()2.749.375

195.415

191.626

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

7

475.000

2.078.021

�إطفاء

13

1.098.139

1.068.966

ا�ستهالك

13

683.558

599.550

()686.469

1.188.788

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
ذمم مدينة من حملة الوثائق� ،صايف

()7.770.345

()5.431.555

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

()3.361.906

19.720.458

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

()3.670.142

1.445.443

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

()1.767.330

()2.804.553

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

()100.465

()232.464

دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى

()2.813.660

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

()4.483.650

()2.593.265

�إيرادات ت�أمني غري مكت�سبة

13.918.591

1.958.634

عموالت ت�أمني غري مكت�سبة

492.490

557.204

مطالبات و�إحتياطيات حتت الت�سوية

9.572.794

()26.605.993

()2.922.643

1.219.880

()1.216.491

1.093.931

�إحتياطي لعمليات الت�أمني على احلياة

14

م�صاريف م�ستحقة
مطلوبات �أخرى

14.037

4.298.565

()959.997

م�ستحق من امل�ساهمني

()1.865.333

()107.486

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

()2.375.994

()11.536.938

الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات

()300.547

()353.283

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()300.547

()353.283

الأن�شطة التمويلية
مبالغ حمولة من امل�ساهمني

19

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة التمويلية
النق�ص يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

500.000

11.100.000

()2.176.541

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

500.000

11.100.000

6

4.801.022

5.591.243

2.624.481

4.801.022

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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()790.221

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)
الأن�شطة الت�شغيلية

�إي�ضاح

�صايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة وال�ضريبة

 31دي�سمرب 2011م
()1.107.975

 31دي�سمرب 2010م
(معدلة)
()3.999.791

ت�سويات لـ :
3.138.581

العجز املحول من عمليات الت�أمني

2.030.606

2.749.375
()1.250.416

التغريات يف املوجودات و املطلوبات الت�شغيلية
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

-

دفعات وذمم مدينة �أخرى

53.033
()2.157.999

م�صاريف م�ستحقة

1.865.333

م�ستحق لعمليات الت�أمني
2-20

الزكاة املدفوعة

()1.251.778

21.357
223.906
1.147.999
107.486
()1.115.055

مطلوبات �أخرى

110.170

90.409

�صايف النقد الناجت من(/امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

649.365

()774.314

الأن�شطة اال�ستثمارية
وديعة نظامية – �صكوك

()110.170

()90.409

ا�ستثمارات

9.723.019

25.000.000

�صايف النقد الناجت من الأن�شطة اال�ستثمارية

9.612.849

24.909.591

الأن�شطة التمويلية
19

مبالغ حمولة �إلى عمليات الت�أمني
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة التمويلية

()500.000

()11.100.000

()500.000

()11.100.000

الزيادة يف النقد وما يف حكمه خالل ال�سنة

9.762.214

13.035.277

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

37.554.746

24.519.469

47.316.960

37.554.746

6

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
معلومات غري نقدية �إ�ضافية:
�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

58.431

98.355

تعترب الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

 .1التنظيم واألنشطة الرئيسية
�إن ال�شركة ال�سعودية الهندية للت�أمني التعاوين («ال�شركة») �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 60/ال�صادر بتاريخ  18رم�ضان 1427هـ املوافق 9
�أكتوبر 2006م (تاريخ بداية ال�شركة) .ال�شركة م�سجلة يف يف مدينة الريا�ض لدة وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010236705بتاريخ  24رجب 1428هـ
(املوافق � 7أغ�سط�س 2007م) .العنوان امل�سجل لل�شركة هو� :ص .ب ،341413 .الريا�ض  ،11333اململكة العربية ال�سعودية.
تتمثل الأن�شطة الرئي�سية لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال والتي ت�شمل على �إعادة الت�أمني والتوكيالت مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة واللوائح التنفيذية املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وي�سمح ال�شركة مزاولة �أعمالها داخل اململكة العربية ال�سعودية.
منحت ال�شركة ترخي�ص (رقم ت م ن )20086/14/اخلا�ص مبزاولة كافة �أعمال الت�أمني يف  6جمادى الآخرة 1429هـ (املوافق  8يونيو 2008م) من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي .قامت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتجديد ترخي�ص الن�شاط لفرتات م�ستقبلية ملدة ثالث �سنوات من  6جمادى الآخرة 1432هـ املوافق  9مايو 2011م .بد�أت
ال�شركة مبزاولة �أعمال الت�أمني العامة بتاريخ � 20أغ�سط�س 2008م و�أعمال ت�أمني احلماية والتوفري بتاريخ  11يناير 2009م.

 .2أسس اإلعداد
مت �إعداد هذه القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ولي�س وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية
ال�سعودية.
مت �إعداد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء �إعادة تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي تتم بالقيمة العادلة.

 .3أسس العرض
طبق ًا للوائح املنظمة لعمل �شركات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حما�سبية منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل
املوجودات ،املطلوبات ،الإيرادات وامل�صروفات التي ترتبط ب�أي من هذه العمليات يف احل�سابات التي تخ�صها� .أ�س�س توزيع م�صروفات الأعمال امل�شرتكة التي مت حتديدها
و�إعتمادها من قبل الإدارة وجمل�س الإدارة .مت �إعادة جتميع /تبويب �أرقام املقارنة لل�سنة ال�سابقة لتتما�شى مع طريقة عر�ض ال�سنة احلالية.

 .4عملة العرض والنشاط
القوائم املالية مت عر�ضها بالريال ال�سعودي ،وهي العملة الرئي�سية يف ال�شركة .كافة املعلومات والبيانات املالية لل�شركة مت تقريبها لأقرب ريال �سعودي.

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر
تتوافق ال�سيا�سات املحا�سبية و�سيا�سات �إدارة املخاطر املطبقة يف �إعداد القوائم املالية مع تلك املطبقة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية املراجعة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م ،فيما عدا تطبيق املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري القائمة واملبينة �أدناه والتي مل يكن لها ت�أثري مايل على القوائم املالية لل�شركة:
تطوير ملعايري التقارير املالية الدولية 2010م (�إعتبار ًا من  1يناير 2011م):
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 معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 1عر�ض القوائم املالية
 معيار املحا�سبة الدويل رقم � -- 24إف�صاحات الأطراف ذات العالقة (تعديل 2009م)
 معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 34التقارير املالية الأولية
 معيار التقارير املالية الدولية رقم  – 7امل�شتقات املالية  :الإف�صاحات
 معيار التقارير املالية الدولية رقم  – 8التقارير القطاعية

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
التعديالت املتوقعة يف �إطار معايري التقارير املالية الدولية – �إختارت ال�شركة عدم التطبيق املبكر للتعديالت والت�صحيحات اخلا�صة باملعايري املتعلقة بالتقارير املالية والتي مت
ن�شرها بحيث يكون تطبيقها �إلزامي ًا على ال�سنوات املالية لل�شركة التي تبد�أ بعد  1يناير 2012م.


 املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية رقم  – 9الأدوات املالية – هذا املعيار هو اخلطوة الأولى يف عملية �إحالل/ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم 39
«الأودوات املالية :الإعرتاف والقيا�س» يقدم معيار التقارير املالية الدولية رقم  9متطلبات جديدة لت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية .يتم تطبيقه للفرتات التي تبد�أ
يف �أو بعد  1يناير 2013م وي�سمح بالتطبيق املبكر.

بخالف معيار التقارير املالية الدولية رقم  ،9ف�إن املعايري املعدلة والتعديالت والتف�سريات لي�س لها �أثر جوهري على القوائم املالية لل�شركة.

 1-5استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية
يتطلب �إعداد القوائم املالية ا�ستخدام التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على املبالغ امل�سجلة للموجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة كما تاريخ
القوائم املالية ومبالغ الإيرادات وامل�صروفات امل�سجلة خالل فرتة �إعداد التقارير .وبالرغم من �أن هذه التقديرات مبنية على �أف�ضل املعلومات والأحداث احلالية املتوفرة لدى
الإدارة ،ف�إنه من املمكن �أن تختلف النتائج الفعلية النهائية عن هذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات والإفرتا�ضات املتعلقة بها على �أ�سا�س م�ستمر ،ويتم �إظهار �أثر التغيريات يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة حمل الفح�ص والفرتات امل�ستقبلية التي
تت�أثر بها.
 .1اإللتزام المطلق الناشيء عن المطالبات الناتجة عن عقود التأمين

يعترب تقدير الإلتزامات املطلقة الناجتة عن املطالبات املقدمة يف �إطار عقود الت�أمني �أكرث تقديرات ال�شركة �أهمية .وهناك العديد من م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أن ت�ؤخذ
بعني الإعتبار يف تقدير قيمة الإلتزام الذي �سوف تدفعه ال�شركة يف نهاية الأمر مقابل هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تقدير ًا للمطالبات
التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة
املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
يتطلب تقدير املطالبات قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات باملمتلكات .تقوم الإدارة
مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات غري املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي.
 .2اإلنخفاض الدائم في قيمة الموجودات المتمثلة في االستثمارات المتاحة للبيع

تقرر ال�شركة ما �إذا كان هناك �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف املوجودات املالية كا�ستثمارات متاحة عندما يكون هناك �إنخفا�ض جوهري �أو دائم /م�ستمر يف القيمة العادلة �أقل/مقارنة
من التكلفة .يتطلب حتديد ماهية الإنخفا�ض اجلوهري �أو امل�ستمر �إلى عمل تقديرات .عند القيام بهذه التقديرات تقوم ال�شركة بتقييم عدد من العوامل من بينها التغري العادي
يف �أ�سعار الأ�سهم واملالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات يف التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية .يعترب �إنخفا�ض القيمة منا�سب ًا
عند وجود دليل على التدهور يف املالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع والتغريات التقنية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.
 .3اإلنخفاض الدائم في الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص �إئتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود �إنخفا�ض م�ؤقت يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ي�ستمر
يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ت�ستثني يف الذمم املدينة عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض غري م�ؤقت يف قيمتها .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
القيمة �إجراء التقديرات والأحكام .وللقيام بذلك تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص الإئتمان التي ت�أخذ بعني الإعتبار حاالت التعرث ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على
�سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.,
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 2-5النقد وما في حكمه

لغر�ض �إعداد قائمة التدفقات النقدية ،يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والأر�صدة لدى البنوك مبا يف ذلك الودائع حتت الطلب ولأجل والتي تقل مدة
ا�ستحقاقها عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها.
 3-5ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي

متثل الذمم املدينة موجودات مالية غري م�شتقة مرتبطة بدفعات ثابتة �أو قابلة للتحديد ،حيث يتم �إثباتها مبدئي ًا بالقيمة العادلة ،وتقيم الحق ًا بالتكلفة املطفاة وذلك با�ستخدام
طريقة معدل العائد الفعلي بعد خ�صم خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة ،ويتم تخفي�ض القيمة الدفرتية للأ�صل با�ستخدام ح�ساب خم�ص�ص ويتم الإعرتاف مببلغ اخل�سارة يف
قائمة عمليات الت�أمني .يتم تكوين خم�ص�ص للإنخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي ب�أن ال�شركة لن تتمكن من حت�صيل املبالغ امل�ستحقة وفق ًا ل�شروط العاقد الأ�صلية.
 4-5تكاليف اإلكتتاب المؤجلة

يتم ت�أجيل عموالت الو�ساطة والتكاليف الأخرى اخلا�صة باحل�صول على الت�أمني واملتعلقة ب�صورة �أ�سا�سية باملنتجات اجلديدة وجتديد الأعمال ويتم �إطفا�ؤها على �أ�سا�س ثابت
طبق ًا ل�شروط التغطية يف الوثيقة ذات العالقة فيما عدا تلك التكاليف اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر
الأخرية من ال�سنة.
 5-5الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد خ�صم اال�ستهالك املرتاكم ،ويتم �إحت�ساب اال�ستهالك با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على �أ�سا�س العمر الإنتاجي املقدر وتتلخ�ص فيما
يلي:
ال�سنوات
�أثاث وتركيبات

10

معدات مكتبية وموجودات �أخرى

4

�أجهزة حا�سب �آيل وبرامج

4

�سيارات

4

م�صروفات ال�صيانة والإ�صالح يتم �إعتبارها كم�صروفات بينما م�صروفات التجديدات يتم ر�سملتها .تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات واملعدات واملوجودات غري املتداولة
الأخرى للت�أكد من وجود �أي دليل على حدوث خ�سارة نتيجة �إنخفا�ض يف قيمها عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظـروف �إلى �أن القيم الدفرتية غري قابلة للإ�سرتداد .يتم
�إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض يف القيمة� ،إن وجدت ،والتي متثل زيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة لال�سرتداد� .إن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة
بعد خ�صم م�صروفات البيع �أوقيمة الأ�صل عند الإ�ستخدام� ،أيهما �أكرب .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن
حتديد التدفقات النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
يتم حتديد الأرباح واخل�سائر من اال�ستبعادات مبقارنة العائدات مع القيمة الدفرتية ،وتدرج يف قائمة عمليات الت�أمني حتت بند م�صاريف عمومية و�إدارية.
يتم ر�سملة برامج احلا�سب الآيل املقتناة بالتكلفة املتكبدة مقابل ال�شراء والتكاليف الأخرى املتكبدة حتى يكون الربنامج جاهز لال�ستخدام .يتم �إطفاء التكلفة على مدى العمر
الإنتاجي املتوقع للربامج.
 6-5االستثمارات

يتم الإعرتاف بكافة اال�ستثمارات مبدئي ًا بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة منها ،با�ستثناء اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل� ،إن وجدت،
مت�ضمنة م�صاريف الإقتناء املرتبطة باال�ستثمار.
يتم تقييم اال�ستثمارات املتاحة للبيع الحق ًا بالقيمة العادلة .تظهر الأرباح واخل�سائر غري املحققة كبند م�ستقل �ضمن حقوق امل�ساهمني وكدخل �شامل �آخر يف قائمة الدخل ال�شامل
لعمليات امل�ساهمني .يتم عر�ض الأرباح �أو اخل�سائر املحققة الناجتة عن بيع هذه اال�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني �أو قائمة عمليات الت�أمني.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
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 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 7-5اإلنخفاض المؤقت في موجودات إعادة التأمين والموجودات المالية األخرى

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقييم للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على وجود �إنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية (مبا يف ذلك الذمم
املدينة اخلا�صة بالت�أمني) .ويف حالة وجود دليل مو�ضوعي على تكبد خ�سائر نتيجة الإنخفا�ض يف قيمة �أي �أ�صل مايل ،يتم حتديد القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لذلك الأ�صل
املايل ،ويتم الإعرتاف ب�أي خ�سائر ناجتة عن الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف القيمة والتي يتم �إحت�سابها لإظهار التغريات يف قيمتها الدفرتية.
 8-5اإلنخفاض في موجودات مالية أخرى

ال يتم ا�ستهالك املوجودات التي لي�س لها عمر �إنتاجي حمدد مثل الأرا�ضي بل يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمتها ب�شكل �سنوي .يتم مراجعة الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف
قيمة املوجودات اخلا�ضعة لال�ستهالك عندما ت�شري الأحداث �أو التغري يف الظروف �إلى �أن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد.
يتم �إثبات اخل�سارة الناجتة عن الإنخفا�ض والتي متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد .القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل
ناق� ًصا تكاليف البيع وقيمة اال�ستخدام �أيهما �أعلى .لغر�ض تقييم الإنخفا�ض يف قيمة املوجودات ،يتم جتميع املوجودات �إلى �أدنى م�ستوى لها بحيث ميكن حتديد التدفقات
النقدية لكل وحدة ب�صورة منف�صلة (وحدات مدرة للنقد).
 9-5الزكاة وضريبة الدخل

يخ�ضع امل�ساهمني ال�سعوديني يف ال�شركة للزكاة وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل («امل�صلحة») يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم حتميل مبلغ الزكاة املقدر على قائمة حقوق
امل�ساهمني.
يخ�ضع امل�ساهمني غري ال�سعوديني ل�ضريبة الدخل وفق ًا لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية ويتم حتميل �ضريبة الدخل املقدرة على حقوق امل�ساهمني.
يتم �إثبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة والتي تنتج عن الفروقات امل�ؤقتة اجلوهرية بني الربح املحا�سبي والربح ال�ضريبي ،وذلك يف الفرتة التي تن�ش�أ فيها تلك الفروقات ،ويتم تعديلها
عند عك�س الفروقات امل�ؤقتة املتعلقة بها .يتم �إثبات موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة املتعلقة باخل�سائر املرحلة �إلى احلد الذي يحتمل عنده توفر ربح م�ستقبلي خا�ضع لل�ضريبة
مقابل تلك اخل�سائر ال�ضريبية املرحلة .يتم حتديد �ضريبة الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام �شرائح ال�ضريبة املطبقة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل ويتوقع �أن يتم تطبيقها عند حتقق
موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة �أو ت�سوية مطلوبات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة.
تقوم ال�شركة با�ستقطاع ال�ضريبة الواجبة عن معامالت حمددة مع �أطراف مقيمة يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك طبق ًا لنظام �ضريبة الدخل ال�سعودي.
 10-5مخصصات وإحتياطيات أخرى

يتم ت�سجيـل املخ�ص�صات للمطلوبات غري م�ؤكدة القيمة �أو املدة ،عندما يكون على ال�شركة �إلتزامات قانونية ظهرت نتيجة لأحداث وقعت يف فرتات �سابقة تتطلب تدفقات ملنافع
�إقت�صادية لت�سوية هذه الإلتزامات وميكن تقدير هذه النفقات بطريقة يعتمد عليها .ال يتم �إثبات املخ�ص�صات للخ�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية.
 11-5اإلحتياطي النظامي

وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ومتا�شي ًا مع املادة 2( 70ج) من نظام تطبيق الت�أمني التعاوين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تقوم ال�شركة بتحويل  ٪20من �صايف
الربح ال�سنوي �إلى الإحتياطي النظامي حتى ي�ساوي هذا الإحتياطي ر�أ�س املال .مل يتم تكوين �أي خم�ص�ص للإحتياطي النظامي لل�سنة احلالية ب�سبب تكبد ال�شركة للخ�سائر.
 12-5تحقق إيرادات األقساط والعموالت

يتم الإعرتاف ب�إجمايل الأق�ساط والعموالت عند بدء الت�أمني �ضد املخاطر مبا يتنا�سب مع فرتة التغطية .يتم �إظهار �أق�ساط الت�أمني قبل ا�ستقطاع العمولة .ويتم ت�سجيل اجلزء
من الأق�ساط والعموالت التي �سيتم حتققها يف امل�ستقبل ك�إيرادات �أق�ساط غري مكت�سبة وعموالت ،وبالتايل ت�ؤجل ح�سب بند التغطية يف الوثيقة ذات العالقة ،فيما عدا تلك
الإيرادات اخلا�صة بت�أمني ال�شحن البحري والتي يتم ت�أجيلها بالكامل بالن�سبة للوثائق ال�صادرة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة.
يتم الإعرتاف بدخل العموالت من الودائع ق�صرية الأجل على �أ�سا�س زمني با�ستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 13-5دخل االستثمار

يتم �إثبات دخل اال�ستثمار على �أ�سا�س العائد الفعلي مع مراعاة القيمة الأ�صلية القائمة و�سعر العمولة املطبق .يتمثل دخل اال�ستثمار يف عوائد �صناديق متوقفة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية.
 14-5دخل توزيعات األرباح

يتم �إثبات دخل توزيعات الأرباح عند ن�شوء حق ا�ستالم الأرباح.
 15-5إعادة التأمين

تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إ�سناد �أق�ساط الت�أمني واملخاطر املرتتبة ،حيث ت�ؤمن هذه الرتتيبات تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة بالتحكم يف اخل�سائر
املحتملة الناجتة عن املخاطر الكربى وت�ؤمن �إمكانية منو �إ�ضايف ،ويتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات وعقود ت�أمني �إختيارية و�إعادة ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة ،وت�سجل املوجودات واملطلوبات يف قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني والتي متثل �أق�ساط م�ستحقة من معيدي الت�أمني �أو دفعات م�ستحقة لهم وح�صة ال�شركة يف
اخل�سائر القابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني ،تقدر املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير �إلتزامات املطالبات املتعلقة بالأطراف امل�ؤمن عليها.
 16-5مطالبات تحت التسوية

ت�شتمل املطالبات حتت الت�سوية على التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سدد بتاريخ قائمة املركز املايل ،وكذلك تكاليف ت�سوية املطالبات ،والنق�ص يف القيمة املتوقعة
للخردة واال�سرتدادات الأخرى� ،سوا ًء مت التبليغ عنها من قبل امل�ؤمنني �أو مل يتم ،يتم تكوين خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل
على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حده ،كما يتم تكوين خم�ص�ص وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة ال�شركة ال�سابقة لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غرب املبلغ عنها بتاريخ قائمة
املركز املايل ،مبا يف ذلك تكاليف ت�سوية املطالبات والقيمة املتوقعة للخردة واال�سرتدادات الأخرى كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .مت ح�ساب املطالبات املتكبدة غري املبلغ
عنها بنا ًء على تو�صية اخلبري الإكتواري.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املكونة يف ال�سنة الالحقة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة .يتم �إظهار املطالبات حتت
الت�سوية ب�شكل �إجمايل وتظهر ح�صة �إعادة الت�أمني املتعلقة ب�شكل منف�صل.
 17-5إختبار كفاية المطلوبات

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء �إختبارات للت�أكد من مدى كفاية مطلوبات عقود الت�أمني ،بعد خ�صم تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة ،ولإجراء هذه الإختبارات،
تقوم الإدارة با�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها ،وم�صاريف ت�سوية املطالبات وامل�صاريف الإدارية ،يح ّمل �أي نق�ص يف القيمة
الدفرتية مبا�شرة على قائمة نتائج عمليات الت�أمني وذلك ب�شطب تكاليف الإكتتاب امل�ؤجلة ذات العالقة مبا�شرة وبعد ذلك يتم تكوين خم�ص�ص للخ�سائر الناجتة عن �إختبارات
كفاية املطلوبات (خم�ص�ص خ�سائر املخاطر غري املنتهية) .ويف احلاالت التي يتطلب فيها �إختبار كفاية املطلوبات ا�ستخدام �أف�ضل الإفرتا�ضات اجلديدة ،يتم ا�ستخدام هذه
الإفرتا�ضات (بدون �أي هام�ش لقاء �أي تغري عك�سي) لقيا�س هذه املطلوبات الحق ًا.
 18-5مكافأة نهاية الخدمة

يتم قيد مكاف�أة نهاية اخلدمة ودفعها للموظفني مبوجب �شروط �أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية عند �إعادة عقود توظيفهم .يتم �إحت�ساب مبلغ الإلتزام على
�أ�سا�س القيمة احلالية للمكاف�أة املكت�سبة التي حتق للموظف فيما لو ترك املوظف كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم �إحت�ساب املبالغ امل�سددة عند نهاية اخلدمة على �أ�سا�س
رواتب وبدالت املوظفني الأخرية وعدد �سنوات خدماتهم املرتاكمة ،كما هو مو�ضح يف �أنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
 19-5التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي يتكون منها ويتم ذلك عادة عند بيعها� ،أو عند �إنتقال التدفقات املتعلقة بها
�إلى �أي جهة م�ستقلة.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

 .5أهم السياسات المحاسبية وسياسات إدارة المخاطر (يتبع)
 20-5المقاصة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بال�صايف يف قائمة املركز املايل عند حق نظامي ملزم وعندما يكون لل�شركة نية لت�سويتها على �أ�سا�س ال�صايف �أو بيع املوجودات
وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة عمليات الت�أمني وقائمة عمليات امل�ساهمني �إال �إذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا من قبل املعايري
املحا�سبية �أو تف�سرياتها.
 21-5عقود اإليجار التشغيلية

يتم حتميل م�صروف الإيجار الذي يتم دفعة مبوجب عقود الإيجار الت�شغيلية والتي مل تكن جوهرية لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2011م و 2010م على قوائم العمليات
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت مبوجب عقود الإيجار ،ومل يكن هناك �إلتزامات عقود �إيجار ت�شغيلية جوهرية كما يف  31دي�سمرب 2011م.
 22-5تحويل العمالت األجنبية

حتتفظ ال�شركة ب�سجالتها بالريال ال�سعودي وهي العملة الوظيفية .يتم حتويل العمالت بالعملة الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة يف تواريخ املعامالت .يتم
حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التمويل يف
قائمة عمليات الت�أمني� .إن الفروقات الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية غري جوهرية وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�صورة م�ستقلة.
 23-5فائض عمليات التأمين

طبق ًا للمتطلبات اخلا�صة بتطبيق القواعد املنظمة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ف�إن  ٪90من �صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني يتم حتويلها �إلى قائمة عمليات
امل�ساهمني ،ويتم توزيع ن�سبة الـ  ٪10املتبقية على حملة الوثائق .ويف حالة اخل�سارة ف�إن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قامت بتوجيه ال�شركة لتقوم بتحويل كامل املبلغ �إلى
قائمة عمليات امل�ساهمني.
 24-5العمليات الموسمية

لي�ست هناك تغريات مو�سمية ت�ؤثر على عمليات امل�ساهمني.
 25-5المعلومات القطاعية

يعترب القطاع جزء �أ�سا�سي من ال�شركة يقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات (قطاع �أعمال) ،والذي يكون معر�ض ملخاطر وعوائد تختلف عن خماطر وعوائد القطاعات الأخرى.
ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل وذلك ح�سب منتجاتها وخدماتها .يتم عر�ض القطاعات الت�شغيلية مبا يتفق مع التقارير الداخلية املقدمة �إلى الرئي�س الت�شغيلي
املخ ّول �صانع القرار� .إن رئي�س الت�شغيل �صانع القرار ،هو امل�سئول عن تخ�صي�ص املورد وتقييم �أداء القطاعات الت�شغيلية ،والذي ٌيعرف على �أن املدير الإداري املخ ّول ب�إتخاذ
القرارات اال�سرتاتيجية .مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة .و�إذا ما حدثت �أي معاملة ،ف�إنه يتم حتديد الأ�سعار املتداولة بني القطاعات على �أ�سا�س الأ�سعار التي
تتم بها تلك املعامالت مع �أطراف ثالثة .دخل القطاع وم�صاريفه ونتائجه تت�ضمن على تلك التحويالت التي تتم بني القطاعات والتي يتم ا�ستبعادها على م�ستوى القوائم املالية.
 26-5إعادة التبويب

مت �إعادة تبويب �أرقام املقارنة ،عندما لزم الأمر ،لتتما�شى مع طريقة العر�ض لل�سنة احلالية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م

(ريال سعودي)
 .6النقد وما في حكمه
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

عمليات الت�أمني
نقد بال�صندوق

7.071

14.781

ر�صيد ح�سابات جارية

2.617.410

4.786.241

املجموع

2.624.481

4.801.022

امل�ساهمني
نقد بال�صندوق

378

378

ر�صيد ح�سابات جارية

47.316.582

554.368

ر�صيد الودائع لأجل

-

37.000.000

47.316.960

37.554.746

 .7ذمم مدينة من حملة الوثائق ،صافي
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الذمم املدينة الناجتة من عقود الت�أمني:

44.304.370

36.534.025

يخ�صم :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

9.562.818

9.087.818

�صايف الذمم املدينة

34.741.552

27.446.207

 90-1يوم

 180-91يوم

 365-181يوم

 365يوم
وما فوق

املجموع

2011م

11.002.104

11.516.349

17.029.007

4.756.910

44.304.370

2010م

8.633.987

7.866.302

14.234.857

5.798.879

36.534.025

تقوم ال�شركة بت�صنيف الأر�صدة كـ «مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة» على �أ�سا�س كل حالة على حدى .مت ت�سجيل ت�سويات الإنخفا�ض يف قائمة عمليات الت�أمني.
ت�شتمل الذمم املدينة عدد ًا كبري ًا من العمالء .تظهر الذمم املدينة على �أ�سا�س الإجمايل بدون �أي مزايا �أو عائدات للعمالء .يت�ضمن امل�ستحق من حملة وثائق الت�أمني مبلغ 9.37
مليون ريال �سعودي (2010م 10.80 :مليون ريال �سعودي) م�ستحقة من الو�سيط ال�شركة العاملية املتحدة املحدودة ،التي مت من خاللها القيام ب�أعمال الت�أمني حلملة وثائق
الت�أمني� .إن جميع الذمم املدينة م�ستحقة من عمالء يف اململكة العربية وهي بالريال ال�سعودي.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)

 .8مطالبات تحت التسوية وإحتياطيات
تتكون املطالبات حتت الت�سوية والإحتياطيات مما يلي:

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

�إجمايل مطلوبات الت�أمني
املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة

18.334.187

11.906.329

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

12.464.515

10.617.129

�إحتياطي عجز �أق�ساط

1.186.993

-

�إحتياطي كوارث

100.000

-

�إحتياطي خماطر غري منتهية

37.896

27.339

املجموع

32.123.591

22.550.797

اال�سرتدادات من معيدي الت�أمني:
املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة

9.910.164

7.284.600

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

4.933.411

4.197.069

املجموع

14.843.575

11.481.669

�صايف مطلوبات الت�أمني:
املطالبات املبلغ عنها غري املدفوعة

8.424.023

4.621.729

املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

7.531.104

6.420.060

�إحتياطي عجز �أق�ساط

1.186.993

-

�إحتياطي كوارث

100.000

-

�إحتياطي خماطر غري منتهية

37.896

27.339

املجموع

17.280.016

11.069.128

 1-8جدول تطوير المطالبات

يعك�س اجلدول �أدناه ،املطالبات املرتاكمة املتكبدة والتي ت�شتمل على املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها لكل �سنة من �سنوات احلوادث املتعاقبة
بتاريخ كل قائمة مركز مايل مبا يف ذلك الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه� .إن تطور التزامات الت�أمني يوفر مقيا�س ًا ملقدرة ال�شركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
ت�سعى ال�شركة �إلى االحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق بعمليات الت�أمني وذلك ملواجهة التطورات ال�سلبية للمطالبات امل�ستقبلية ،وكلما تطورت املطالبة و�أ�صبحت التكلفة النهائية
للمطالبة �أكرث ت�أكيد ًا ،ف�إن التطورات ال�سلبية �ستنتهي مما يرتتب على ذلك �إلغاء جزء من االحتياطيات املجنبة يف �سنوات احلوادث ال�سابقة .ولالحتفاظ باحتياطيات كافية،
�ستقوم ال�شركة بتحويل مبالغ االحتياطيات املعكو�سة يف �سنوات �سابقة �إلى احتياطيات احلوادث لل�سنوات احلالية حيث �أن تطور املطالبات �سيكون �أقل درجة وهناك عدم ت�أكد
�أكرب من التكلفة النهائية للمطالبات.

255

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)

 .8مطالبات وإحتياطيات تحت التسوية (يتبع)
 1-8جدول تطوير المطالبات (يتبع)

مت �إعداد التحليل الثالثي للمطالبات ح�سب �سنوات احلوادث �شمل عدد من ال�سنوات املالية.
2011م
�سنة احلادث

2009م وقبلها

2011م

2010م

املجموع

تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث

65.170.994

34.558.556

بعد �سنة واحدة

47.174.090

33.151.059

73.080.040

172.809.590

-

-

بعد �سنتني

47.534.596

-

-

-

بعد ثالث �سنوات

47.445.339

-

-

-

التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة
الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه
املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

47.445.339

33.151.059

73.080.040

153.676.438

()46.940.171

()29.844.398

()44.768.278

()121.552.847

3.306.661

28.311.762

32.123.591

505.168
-

-

-

32.123.591

2008م

2009م

2010م

املجموع

�إجمايل املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل
2010م
�سنة احلادث
تقدير تكلفة املطالبات النهائية:
يف نهاية �سنة احلادث

1.012.419

64.158.575

بعد �سنة واحدة

1.233.773

45.940.317

بعد �سنتني

753.065

التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة
الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه
املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل
�إجمايل املطلوبات املدرجة يف قائمة املركز املايل

34.558.556

-

99.729.550

-

-

-

-

753.065

45.940.317

34.558.556

81.251.938

()219.503

()44.473.816

()14.007.822

()58.701.141

533.562

1.466.501

20.550.734

22.550.797

-

-

-

22.550.797

بد�أت ال�شركة ن�شاطها يف عمليات الت�أمني العام من � 20أغ�سط�س 2008م وعمليات ت�أمني احلماية والتوفري من  11يناير 2009م.

 .9دخل أقساط تأمين غير مكتسبة
تتكون �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من الآتي:
 31دي�سمرب 2011م
�إجمايل دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
�صايف دخل الأق�ساط غري املكت�سبة
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 31دي�سمرب 2010م

40.985.868

27.067.277

()13.040.712

()9.370.570

27.945.156

17.696.707

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)

 .10مصروفات مدفوعة مقدم ًا
تتكون امل�صروفات املدفوعة مقدم ًا من الآتي:
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

عمليات الت�أمني:
�إيجارات مكاتب

547.607

462.075

�إيجار �شقق �سكنية

242.150

227.217

املجموع

789.757

689.292

 .11االستثمارات  -المتاحة للبيع
تتكون اال�ستثمارات املتاحة للبيع من الآتي:
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

عمليات الت�أمني:
ا�ستثمارات غري متداولة
الر�صيد يف  1يناير و  31دي�سمرب

1.923.078

1.923.078

�صناديق متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الر�صيد يف  1يناير و  31دي�سمرب

500.000

500.000

املجموع

2.423.078

2.433.078

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

عمليات امل�ساهمني:
�صناديق متوافقة مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية
الر�صيد يف  1يناير و  31دي�سمرب
(ا�ستبعادات) خالل ال�سنة

18.502.829

18.404.474

()9.999.998

-

التغري يف القيمة العادلة

58.431

98.355

الر�صيد يف  31دي�سمرب

8.561.262

18.502.829
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(ريال سعودي)

 .12دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
تتكون الدفعات املقدة والذمم املدينة الأخرى من الآتي:
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

عمليات الت�أمني:
دفعات مقدمة �إلى خربء الت�أمني

637.500

637.500

ت�أمينات نقدية لإيجار املكاتب وال�شقق ال�سكنية

51.302

76.302

ت�أمينات نقدية �أخرى

1.045

1.045

�سلف موظفني

2.800

40.383

دفعات مقدمة للم�ست�شفيات وور�ش العمل

293.436

253.000

جنم خلدمات الت�أمني

50.000

50.000

ذمم �أرباح عموالت مدينة من معيدي الت�أمني (�صحي)

2.767.018

�أخرى

88.299

19.510

املجموع

3.891.400

1.077.740

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

-

عمليات امل�ساهمني:
�أرباح م�ستحقة على ودائع لأجل

-

53.033

 .13ممتلكات ومعدات ،صافي
تتكون املمتلكات واملعدات� ،صايف من الآتي:
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

موجودات مملوكة – ملمو�سة� ،صايف

586.339

1.066.211

موجودات مملوكة – غري ملمو�سة� ،صايف

572.376

1.573.654

املجموع

1.158.715

2.639.865
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 .13ممتلكات ومعدات ،صافي (يتبع)
موجودات ملمو�سة
�أجهزة حا�سب
�آيل

�أثاث وتركيبات

�سيارات

موجودات غري ملمو�سة
معدات مكتبية
وموجودات
�أخرى

املجموع

برامج حا�سب �آيل

املجموع

التكلفة:
الر�صيد يف  1يناير 2011م

1.376.023

538.598

887.200

243.133

3.044.954

4.336.838

7.381.792

�إ�ضافات

84.159

12.000

64.600

42.927

203.686

96.861

300.547

-

-

-

1.460.182

550.598

951.800

ا�ستبعادات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

286.060

-

-

-

3.248.640

4.433.699

7.682.339

اال�ستهالك املرتاكم
الر�صيد يف  1يناير 2011م

889.305

328.470

611.600

149.368

1.978.743

2.763.184

4.741.927

املحمل لل�سنة

343.444

30.412

236.888

72.814

683.558

1.098.139

1.781.697

-

-

-

-

-

-

1.232.749

358.882

848.488

2.662.301

3.861.323

6.523.624

ا�ستبعادات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

222.182

�صايف القيمة الدفرتية
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

227.433

191.716

103.312

63.878

586.339

572.376

1.158.715

التكلفة:
الر�صيد يف  1يناير 2010م

1.163.501

522.718

887.200

227.068

2.800.487

4.263.962

7.064.449

�إ�ضافات

220.712

15.880

-

43.886

280.478

72.876

353.354

-

-

()27.821

()36.011

538.598

887.200

243.133

3.044.954

ا�ستبعادات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010م

()8.190
1.376.023

4.336.838

()36.011
7.381.792

اال�ستهالك املرتاكم:
الر�صيد يف  1يناير 2010م

603.326

289.657

389.800

132.350

1.415.133

1.694.218

3.109.351

املحمل لل�سنة

294.168

38.813

221.800

44.769

599.550

1.068.966

1.668.516

()8.189

-

-

()27.751

()35.940

-

889.305

328.470

611.600

149.368

1.978.743

ا�ستبعادات
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010م

2.763.184

()35.940
4.741.927

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2010م

486.718

210.128

275.600

93.765

1.066.211

1.573.654

2.639.865
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 .14مخصص حسابي لعمليات تأمين الحياة
قامت ال�شركة باحت�ساب املخ�ص�ص احل�سابي لعمليات ت�أمني احلياة بنا ًء على تو�صية تقرير خرب الت�أمني.
تتلخ�ص حركة املخ�ص�ص احل�سابي خالل ال�سنة كما يلي:
 31دي�سمرب 2011م
الر�صيد يف  1يناير 2011م

 31دي�سمرب 2010م

4.264.493

3.044.613

(م�سرتد) /مكون خالل ال�سنة

()2.922.643

1.219.880

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

1.341.850

4.264.493

مت �إعتماد املخ�ص�ص احل�سابي لعقود الت�أمني على احلياة يف  31دي�سمرب 2011م بوا�سطة خبري ت�أمني م�ستقل ،والذي �أفاد ب�أن املخ�ص�صات احل�سابية مت �إحت�سابها ب�شكل يتوافق
مع املعايري الإكتوارية املنا�سبة املتبعة ملقابلة كفاية �إلتزامات ال�شركة الناجتة من عمليات الت�أمني على احلياة.

 .15مصروفات مستحقة
عمليات الت�أمني:

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م
(معدلة)

�أتعاب مهنية

200.000

260.000

�أتعاب اخلبري الإكتواري

87.500

157.500

�أتعاب �إدارية لأطراف م�ستقلة ور�سوم جمل�س ال�ضمان

691.515

690.587

ال�صحي ور�سوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
م�صروفات �أخرى

-

1.270.804

�ضريبة اال�ستقطاع على �أق�ساط معيدي الت�أمني

413.166

229.781

املجموع

1.392.181

2.608.672

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

عمليات امل�ساهمني:
مكاف�أة رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

-

2.110.000

�أتعاب ح�ضور �إجتماعات جمل�س الإدارة

126.000

186.000

�أتعاب اللجنة التنفيذية

16.500

21.000

�أتعاب جلنة املراجعة

51.000

34.499

املجموع

193.500

2.351.499

خالل ال�سنة �أ�صدر جمل�س الإدارة قرار ًا بتاريخ  21فرباير 2011م بالتنازل عن مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة ل�سنة 2009م و 2010م .مل يتم عمل خم�ص�ص ملكاف�آت �أع�ضاء
جمل�س الإدارة خالل ال�سنة ومت املوافقة عليها عنها بوا�سطة املجل�س يف �إجتماعهم بتاريخ  21فرباير 2012م.
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 .16مطلوبات أخرى
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

عمليات الت�أمني:
�ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة

24.921

4.408

دائنون �آخرون� /شيكات قدمية (معلقة)

202.838

20.269

عمولة مندوبي مبيعات امل�ستحقة

1.771.217

-

عمولة وكالء م�ستحقة

5.710.616

3.458.861

�إيداعات �أق�ساط ت�أمني احلياة

15.666

664

م�ستو�صف البدر (دعوى ق�ضائية)

56.960

ر�صيد متبقي يف الأموال امل�ستلمة ملقابلة مطالبات احلج يخ�ص �شركة �أ�شورني�س الهندية اجلديدة املحدودة

991

442

املجموع

7.783.209

3.484.644

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

-

عمليات امل�ساهمني:
647.502

دائنون �آخرون

537.332

ميثل ح�ساب الدائنون الآخرون يف عمليات امل�ساهمني الأرباح امل�ستحقة من الوديعة النظامية – �صكوك (�أنظر �إي�ضاح .)18

 .17مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تتلخ�ص احلركة يف خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني خالل ال�سنة فيما يلي:
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الر�صيد يف  1يناير 2011م

507.180

315.554

املخ�ص�ص خالل ال�سنة

354.633

311.783

()159.218

()120.157

702.595

507.180

املدفوع خالل ال�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

 .18وديعة نظامية  -صكوك
مبوجب املادة ( )58من تعليمات تطبيق الت�أمني التعاوين� ،أودعت ال�شركة مبلغ  10.100.000ريال �سعودي لدى بنك الريا�ض والتي مت ا�ستثمارها يف �صكوك� .إن تاريخ
اال�ستحقاق الأ�صلي لهذه الوديعة هي  15يوليو 2027م مع خيار ا�ستحقاق مبكر يف  15يوليو 2012م .يتم ت�سجيل الربح على �أ�سا�س ربع �سنوي ،ولكن ال ي�سمح لل�شركة ب�سحب �أي
جزء من مبلغ الوديعة الأ�صلي �أو الأرباح ما مل يتم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي� .إن الأرباح امل�ستحقة تظهر �ضمن بند وديعة نظامية كما يظهر كدائنون
�آخرون �ضمن مطلوبات �أخرى (�إي�ضاح .)16
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 .19مستحق من عمليات المساهمين
�إن حركة املبالغ امل�ستحق من عمليات امل�ساهمني تتكون مما يلي:
 31دي�سمرب 2011م

�إي�ضاح
الر�صيد يف  31دي�سمرب – كما هو مدرج
ت�سويات �سنة �سابقة

26

الر�صيد يف  1يناير  -معدل
الر�صيد املحول (�إلى) /من عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2010م
(معدلة)

14.581.542

24.057.558

()5.524.767

()6.757.644

9.056.775

17.299.914

()500.000

()11.100.000

مبالغ مدفوعة من عمليات الت�أمني:
�أتعاب تداول

180.000

-

مدفوعات الزكاة

1.251.778

-

م�صاريف �سفر املديرين و�إجتماعات جمل�س الإدارة

433.555

107.486

10.422.108

6.307.400

3.138.581

1.516.498

ح�صة العجز يف عمليات الت�أمني
ت�سويات �سنة �سابقة

-

26

13.560.689

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

1.232.877
9.056.775

 .20بنود الوعاء الزكوي
مبوجب �أنظمة م�صلحة الزكاة والدخل ،تخ�ضع ال�شركة للزكاة .قامت ال�شركة بت�سجيل خم�ص�ص للزكاة مببلغ  1.267.465ريال �سعودي خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م مت �إحت�سابه على �أ�سا�س الوعاء الزكوي البالغ  50.302.136ريال �سعودي (2010م 46.085.265 :ريال �سعودي).
مل تقم ال�شركة بت�سجيل �أي خم�ص�ص �ضريبة دخل نظر ًا لتكبد ال�شركة �صايف خ�سارة لل�سنتني املنتهيتني يف  31دي�سمرب 2011م و  31دي�سمرب 2010م.
 1-20يتلخص وعاء الزكاة فيما يلي:
�إي�ضاح
حقوق امل�ساهمني يف بداية ال�سنة
العجز املرتاكم يف بداية ال�سنة ،املعدل بالبنود غري القابلة للخ�صم
خم�ص�صات

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

100.000.000

100.000.000

()28.956.423

()28.655.119

1.170.415

1.788.004

�صايف اخل�سارة لل�سنة ،املعدلة بالبنود غري القابلة للخ�صم

()577.467

()301.304

ا�ستثمارات

()1.923.078

()1.923.078

ممتلكات ومعدات� ،صايف

()2.336.567

()4.118.264

ت�سويات �سنة �سابقة

26

5.524.767

-

املجموع

72.901.647

66.790.239

وعاء الزكاة للم�ساهمني ال�سعوديني بواقع ٪69

50.302.136

46.085.265

وعاء الزكاة بواقع ٪2.5

1.257.553

1.152.132

ت�ستحق الزكاة بواقع  ٪2.5من وعاء الزكاة و�صايف الربح املعدل العائد للم�ساهمني ال�سعوديني �أيهما �أعلى.
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 .20بنود وعاء الزكاة (يتبع)
 2-20مخصص الزكاة
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الر�صيد يف  1يناير

1.084.313

1.099.368

خم�ص�ص خالل ال�سنة

1.267.465

1.100.000

مدفوعات خالل ال�سنة

()1.251.778

()1.115.055

1.100.000

1.084.313

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

 1-2-20موقف الربوط الزكوية والضريبة

قدمت ال�شركة �إقرارها الزكوي وال�ضريبي مل�صلحة الزكاة والدخل ل�سنة 2010م� ،إال �أنه مل يتم �إ�صدار الربط النهائي من قبل امل�صلحة.
 3-20الضريبة
 1-3-20الفروقات المؤقتة والدائمة وأمور أخرى

تتكون الفروقات امل�ؤقتة والدائمة ب�صورة �أ�سا�سية من التعديالت على اال�ستهالك واملخ�ص�صات وغريها من البنود وفق ًا لنظام �ضريبة الدخل .مل تكن ال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة
عن الفروقات امل�ؤقتة جوهرية ،وبالتايل مل يتم ت�سجيلها كما يف  31دي�سمرب 2011م و 2010م.
مل يتم الإعرتاف بال�ضريبة امل�ؤجلة الناجتة عن اخل�سائر املرحلة ك�أ�صل حيث �أن �إمكانية ا�سرتداد املنافع من هذه ال�ضريبة يف امل�ستقل غري م�ؤكد يف نهاية ال�سنة.

 .21رأس المال
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

م�صرح به:
 10.000.000ح�صة بقيمة  10ريال �سعودي لكل ح�صة

100.000.000

100.000.000

موزعة م�صدرة ومدفوعة بالكامل
 10.000.000مليون ح�صة بقيمة  10ريال �سعودي لكل ح�صة

100.000.000

100.000.000

كما يف  31دي�سمرب 2011م و 2010م ف�إن ر�أ�س املال ال�شركة اململوك من قبل امل�ساهمني كما يلي:
الن�سبة

عدد احل�ص�ص

�شركة نيو �إنديا للت�أمني املحدودة

٪10.60

1.060.000

ال�شركة الهندية للت�أمني على احلياة

٪10.20

1.020.000

�شركة الت�أمني على احلياة (العاملية)

٪10.20

1.020.000

م�ساهمو �أغلبية حمليون

٪29.00

2.900.000

اجلمهور

٪40.00

4.000.000
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 .22التغيرات في المطالبات واإلحتياطيات القائمة
 31دي�سمرب 2011م
التغريات يف �إحتياطي تعرث الأق�ساط

 31دي�سمرب 2010م

1.297.550

()1.701.523

()2.922.643

1.219.880

التغريات يف املطالبات القائمة� ،صايف

4.913.337

()6.885.535

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011م

3.288.244

()7.367.178

التغريات يف املخ�ص�ص احل�سابي للت�أمني على احلياة

 .23مصاريف إكتتاب تأمين أخرى
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

�أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين  ٪1من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي

233.178

132.090

ر�سوم مدراء �أطراف م�ستقلة

1.399.071

792.537

بطاقات طبية و�سيارات

67.400

53.900

�ضريبة اال�ستقطاع على معيدي الت�أمني

963.739

1.157.448

�أتعاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  ٪0.5من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

469.479

334.819

غرامات مدفوعة

-

49.015

حوافز وم�صاريف �أخرى

-

103.037

3.132.867

2.622.846

 .24مصروفات عمومية وإدارية
تتكون امل�صروفات العمومية والإدارية مما يلي:
عمليات الت�أمني:

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م
(معدلة)

م�صروفات عمومية و�إدارية
ت�شغيل ورواتب �إدارية ومزايا

12.302.339

11.846.071

م�صاريف الدعاية والإعالن

80.542

1.506.928

�إيجارات

1.242.870

1.600.065

ا�ستهالك

1.781.697

1.668.516

�أتعاب مهنية

716.510

1.445.231

�أتعاب الهيئة ال�شرعية

165.000

221.673

م�صروفات �سفر

122.855

128.415

�صيانة �سيارات

90.049

35.235

م�صاريف هاتف

126.340

118.902

بريد وقرطا�سية و�شحن وطباعة وقرطا�سية

300.389

303.622

ذمم م�شكوك يف حت�صيلها

475.000

2.078.021

م�صروفات تقنية معلومات

978.862

1.048.889

�أخرى

714.961

1.242.599

املجموع

19.097.414

23.244.167

عمليات امل�ساهمني:
�أتعاب جل�سات جمل�س الإدارة وحوافز جلنة املراجعة وجمل�س الإدارة

193.500

1.322.753

�إ�شرتاكات

180.000

180.000

م�صاريف �سفر جمل�س الإدارة وم�صروفات �أخرى

192.053

14.008

جمموع امل�صروفات

565.553

1.516.761
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( .25خسارة) السهم األساسية والمخفضة

�صايف خ�سارة ال�سنة بعد الزكاة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
(خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية واملخف�ضة

 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م
(معدلة)

()2.375.440

()5.099.791

10.000.000

10.000.000
()0.51

()0.24

مت �إحت�ساب (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سية بق�سمة �صايف اخل�سارة لل�سنة باملتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة يف تاريخ املركز املايل .كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م مل تقم
ال�شركة ب�إ�صدار �أي �أدوات التي املمكن �أن يكون لها ت�أثري على (خ�سارة) ال�سهم عند ا�ستخدام هذه الأدوات.

 .26تسويات سنوات سابقة
خالل ال�سنة� ،إكت�شفت ال�شركة فروقات مبا قيمته  644.757.6ريال �سعودي يف ح�ساب م�ستحق ملعيدي الت�أمني وهو مبلغ يتجاوز الر�صيد امل�صادق عليه من قبل �شركات �إعادة
الت�أمني .هذه الفروقات تتعلق ب�سنة �سابقة ومت ت�سويتها يف الأر�صدة الإفتتاحية لل�سنة ال�سابقة يف  1يناير 2010م .بالإ�ضافة �إلى وجود م�صروفات م�ستحقة لأحد املوظفني تقدر
ب ـ  877.232.1ريال �سعودي ومل ت�سجل خالل ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م ومت ت�سويتها يف الفرتة ال�سابقة كما يف  31دي�سمرب 2010م .وعليه ف�إن الأر�صدة
الإفتتاحية لكل من �شركات �إعادة الت�أمني واخل�سائر امل�ستحقة واملرتاكمة مت تعديلها �ضمن هذه القوائم املالية.

 .27أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة
طبيعة املعاملة

الطرف ذو العالقة

�إي�ضاح

مبلغ املعاملة (�صايف)
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

الر�صيد
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

نيو �إنديا للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

مطلوبات �أخرى

549

432.387

991

442

جمموعة فواز احلكري (م�ساهم و�شركاته ال�شقيقة)

�أق�ساط وثائق ت�أمني مكتتبة

261.978

5.584.206

4.124.766

4.386.744

�شركة الهند اجلديدة للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

�أق�ساط �إعادة ت�أمني مكتتبة

1.545.448

189.652

1.322.186

2.867.634

نيو �إنديا للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

عموالت �إعادة ت�أمني

556.389

705.046

484.226

1.040.615

نيو �إنديا للت�أمني املحدودة (م�ساهم)

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

1.790.363

1.420.015

2.233.465

443.102

رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة

مكاف�آت

�أع�ضاء جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية

بدل ح�ضور �إجتماعات

15

-47.999

1.040.000
107.999

-193.500

2.110.000
241.499

املبالغ املدفوعة لكبار موظفي الإدارة خالل فرتة ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م تبلغ 3.422.635ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2010م 3.663.430 :ريال �سعودي).
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 .28مخاطر التأمين
�إن خماطر عقد الت�أمني يتمثل يف خماطر وقوع احلادث امل�ؤمن عليه مع الت�أكد من حجم وزمن املطالبة الناجتة عن ذلك احلادث .متثل املخاطر الرئي�سية التي تواجهها ال�شركة
مبوجب هذه العقود يف زيادة املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة عن القيمة الدفرتية ملطلوبات الت�أمني .ويت�أثر ذلك مبدى تكرار وحجم املطالبات وزيادة املزايا الفعلية املدفوعة
عن تلك املقدرة �أ�ص ًال والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة الأجل.
تتح�سن تغريات املخاطر بتوزيع خماطر اخل�سائر على حمفظة كربى من عقود الت�أمني حيث �أن املحافظ الأكرث تنوع ًا �ستكون �أقل ت�أثر ًا بالتغيري يف �أي جزء من املحفظة وبالنتائج
غري املتوقعة .كذلك تتح�سن تغريات املخاطر عن طريق الإختيار والتطبيق احلذر لإ�سرتاتيجية �إكتتاب الت�أمني والتعليمات املتعلقة بها وبا�ستخدام ترتيبات �إعادة الت�أمني.
يتم القيام بجزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني امل�سندة على �أ�سا�س ن�سبي وفائ�ض مع الإحتفاظ بحدود تختلف ب�إختالف منتجات الت�أمني .تقدر املبالغ القابلة لال�سرتداد من
معيدي الت�أمني با�ستخدام نف�س الإفرتا�ضات امل�ستخدمة يف التحقق من مزايا وثائق الت�أمني ذات العالقة ،وتعر�ض يف قائمة املركز املايل كموجودات �إعادة الت�أمني.
وبالرغم من وجود ترتيبات �إعادة ت�أمني لدى ال�شركة ف�إنها غري معفاة من �إلتزامها املبا�شرة جتاه حملة الوثائق ،وبالتايل ف�إنها تتعر�ض ملخاطر الإئتمان ب�ش�أن عمليات �إعادة
الت�أمني امل�سندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي الت�أمني الوفاء ب�إلتزاماته مبوجب ترتيبات �إعادة الت�أمني.
الحساسيات

فيما يلي حتليل معقولية �إحتمال احلركة للإفرتا�ضات الرئي�سية مثل متو�سط ن�سبة اخل�سارة مع �إبقاء �سائر الإفرتا�ضات ثابتة والذي يبني الأثر على املطلوبات و�صايف اخل�سارة:
 31دي�سمرب 2011م
املطالبات املتكبدة

 31دي�سمرب 2010م
املطالبات املتكبدة

التغري يف الإفرتا�ضات

الأثر على املطلوبات

الأثر على �صايف اخل�سارة

%5+

245.667

()245.667

%5-

()245.667

245.667

التغري يف الإفرتا�ضات

الأثر على املطلوبات

الأثر على �صايف اخل�سارة

%5+

344.277

()344.277

%5-

()344.277

344.277

مخاطر إعادة التأمين

على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ولتقليل املخاطر املالية التي قد تن�ش�أ عن مطالبات الت�أمني الكبرية ،تقوم ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية ب�إبرام �إتفاقيات مع �أطراف
�أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة التعر�ض للخ�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن
قدرات منو �إ�ضافية .يتم جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب �إتفاقيات ن�سبية مثل طريقة احل�صة والفائ�ض ومبوجب �إتفاقيات غري ن�سبية مثل �أ�سا�س ت�أمني ن�سبة فائ�ض
اخل�سارة.
تقوم ال�شركة لتقليل تعر�ضها خل�سائر كبرية نتيجة �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني بتقييم الو�ضع املايل ملعيدي الت�أمني ومتابعة الرتكيز على خماطر الإئتمان التي قد تن�ش�أ يف
مناطق جغرافية مت�شابهة والن�شاطات �أو الظروف الإقت�صادية ملعيدي الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حملة الوثائق ونتيجة لذلك تبقى ال�شركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بح�صتها من املطالبات حتت الت�سوية
املعاد الت�أمني عليها بالقدر الذي مل تقوم به �شركة �إعادة الت�أمني ب�إلتزاماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني .كما هو مبني يف �إي�ضاح رقم  8ف�إن ال�شركة قامت بتخفي�ض
املطالبات امل�ستحقة باملبالغ املتوقع ا�ستالمها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2011م مببلغ  14.84مليون ريال �سعودي (2010م 11.48 :مليون ريال
�سعودي).
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر
تت�ضمن الأدوات املالية يف قائمة املركز املايل موجودات ومطلوبات مالية وموجودات �إعادة الت�أمني ومطلوبات الت�أمني .مت �إظهار طرق الإعرتاف اخلا�صة املطبقة لكل بند يف
بيان ال�سيا�سة اخلا�صة به.
 1-29إدارة مخاطر رأس المال

تتمثل �أهداف ال�شركة عند �إدارة ر�أ�سمالها فيما يلي:




 الإلتزام مبتطلبات ر�أ�س مال �شركات الت�أمني كما وردت يف نظام رقابة �شركات الت�أمني التعاوين («نظام الت�أمني»)� .إن ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع متوافق مع املادة
الثالثة من النظام.
 ل�ضمان قدرة ال�شركة على اال�ستمرار وبالتايل قدرتها على تزويد امل�ساهمني بعوائد الأرباح وتقدمي املنافع للم�ساهمني للأطراف امل�ستفيدة الأخرى بال�شركة.
 توفري العائد املنا�سب للم�ساهمني من خالل ت�سعري عقود الت�أمني مبا يتنا�سب مع م�ستوى املخاطر املتعلقة بتلك العقود.

تقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف اململكة العربية ال�سعودية بتنظيم وو�ضع متطلبات قانون املالءة املالية واحلد الأدنى من ر�أ�س املال.
يلخ�ص اجلدول �أدناه احلد الأدنى النظامي لر�أ�س مال ال�شركة و�إجمايل ر�أ�س املال اململوك:
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2010م

�إجمايل ر�أ�س املال اململوك

100.000.000

100.000.000

احلد الأدنى لر�أ�س املال النظامي

100.000.000

100.000.000

 2-29مخاطر أسعار السوق

متثل خماطر ا�سعار ال�سوق خماطر تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتقلبات يف �أ�سعار ال�سوق �سوا ًء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الورقة املالية �أو باجلهة
امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأوراق املالية املتداولة بال�سوق .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر ال�سوق بالن�سبة ال�ستثماراتها املدرجة التي متتلكها ب�صورة مبا�شرة.
حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق من خالل مراقبة العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف �سعر ال�سهم والتغريات يف ال�سوق مبا يف ذلك القيام بتحليل الأداء الت�شغيلي واملايل لل�شركات
امل�ستثمر فيها.
�إن تغري يف الأ�سعار بن�سبة  ٪5للأوراق املالية املدرجة مع ثبات جميع املتغريات الأخرى �سوق ي�ؤثر على حقوق امل�ساهمني مببلغ  428.063ريال �سعودي (2010م 925.141 :ريال
�سعودي) .و�سوف لن يكون هناك ت�أثري جوهري على قائمة عمليات الت�أمني حيث �أن جميع اال�ستثمارات يف الأوراق املالية قد مت ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع.
 3-29مخاطر العمالت األجنبية

متثل خماطر العمالت الأجنبية املخاطر يف تقلبات قيمة �أداة مالية ناجتة عن تغريات يف �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية .تتم عمليات ال�شركة ب�شكل رئي�سي بالريال ال�سعودي.
تعتقد الإدارة �أن خماطر العمالت لي�ست جوهرية.
 4-29مخاطر اإلئتمان

خماطر الإئتمان تتمثل يف عدم قدرة جهة ما على الوفاء ب�إلتزاماتها التعاقدية مما ينتج عنه خ�سارة مالية لل�شركة .جلميع م�ستويات املوجودات املالية املحتفظ بها بوا�سطة
ال�شركة ف�إن احلد الأعلى للتعر�ض ملخاطر الإئتمان لل�شركة هو القيمة العادلة كما هو مبني يف القوائم املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 4-29مخاطر اإلئتمان (يتبع)

�إن ما ن�سبته  ٪21من الذمم املدينة لل�شركة م�ستحقة من و�سيط واحد كما يف  31دي�سمرب 2011م (2010م.)٪30 :
تتعر�ض ال�شركة �إلى خماطر الإئتمان يف البنود التالية:
  ح�صة معيدي الت�أمني من �إلتزامات الت�أمني.
  املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني عن مكطالبات مت دفعها.
  املبالغ امل�ستحقة من حاملي وثائق الت�أمني.
  املبالغ امل�ستحقة من و�سطاء الت�أمني.
تتبنى ال�شركة �سيا�سة تقوم على �إبرام �إتفاقيات تعاقدية مع �أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تقليل اخل�سارة املالية التي من املمكن �أن تنتج عن عدم القدرة على ال�سداد.
تقوم ال�شركة مبراقبة مدى تعر�ضها ملخاطر الإئتمان وكذلك الت�صنيف الإئتماين للأطراف التي تتعامل معها ،بالإ�ضافة على �أنه يتم الت�أكد من �أن القيمة الرتاكمية للإئتمان
موزعة على عدة �أطراف.
يتم اال�ستعانة ب�إعادة الت�أمني يف �إدارة خماطر الت�أمني .يتم الأخذ بالإعتبار اجلدارة الإئتمانية ملعيدي الت�أمني ب�شكل �سنوي وذلك من خالل مراجعة �أو�ضاعهم املالية قبل توقيع
العقد معهم.
حتتفظ ال�شركة ب�سجالت حتتوي البيانات التاريخية للدفعات املحتملة من حاملي وثائق الت�أمني الأ�سا�سيني والذين يتم التعامل معهم يف �إطار الن�شاط الإعتيادي لل�شركة .تقوم
الإدارة بتزويد ال�شركة بتقارير حتتوي على تفا�صيل خم�ص�صات الإنخفا�ض غري امل�ؤقت يف قيمة ذمم الت�أمني املدينة والأر�صدة املعدومة الحق ًا .تقوم ال�شركة ب�إعداد حتليل مايل
عند وجود خماطر �إئتمانية كبرية متعلقة بحاملي الوثائق ك�أفراد �أو كمجموعات م�شابهة لتلك التحاليل التي تقوم بها ال�شركة على معيدي الت�أمني.
�إن املخاطر الإئتمانية على ال�سيولة النقدية حمدودة حيث �أن معظم الأطراف التي تتعامل معهم ال�شركة هي بنوك ذات ت�صنيف �إئتماين مرتفع ح�سب ت�صنيف وكاالت �إئتمان
دولية .يتم عمل تقييم �إئتماين للظروف املالية لذمم الت�أمني املدينة.
ت�سعى ال�شركة للحد من خماطر �إئتمانها املتعلقة بالعمالء وذلك بو�ضع حدود �إئتمانية لكل عميل من العمالء ومراقبة امل�ستحقات غري امل�سددة.
يو�ضح اجلدول التايل احلد الأق�صى من خماطر الإئتمان الذي يحتويه املركز املايل:
2011م

2010م
(معدلة)

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

2.624.481

4.801.022

ذمم مدينة� ،صايف

34.741.552

27.446.207

ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات القائمة

14.843.575

11.481.669

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

13.040.712

9.370.570

ا�ستثمارات

2.423.078

2.423.078

دفعات وذمم مدينة �أخرى

3.891.400

1.077.740

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

13.560.689

9.056.775

املجموع

85.125.487

65.657.061

2011م

2010م

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

47.316.960

37.554.746

ا�ستثمارات

8.561.262

18.502.829

دفعات وذمم مدينة �أخرى

-

53.033

وديعة نظامية � -صكوك

10.747.502

10.637.332

املجموع

66.625.724

66.747.940
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إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 5-29مخاطر السيولة

خماطر ال�سيولة متثل ال�صعوبات التي تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة بالأدوات املالية .قد تنتج خماطر ال�سيولة عن عدم القدرة على بيع
موجودات مالية ب�شكل �سريع مببلغ يقارب القيمة العادلة لها .يتم �إدارة خماطر ال�سيولة مبراقبة الأموال الكافية للوفاء بالإلتزامات امل�ستقبلية ب�شكل منتظم وكذلك احل�صول
على الدعم املايل املتوا�صل من امل�ساهمني (عند احلاجة) .مت ا�ستثمار مبلغ كبري يف ودائع لأجل مع بنوك حملية.
�إن معظم الودائع لأجل العائدة لل�شركة يف تاريخ املركز املايل ت�ستحق خالل فرتات ال تتجاوز ثالثة �أ�شهر.
ملخص االستحقاق

يلخ�ص اجلدول �أدناه اال�ستحقاقات من املطلوبات املالية لل�شركة على �أ�سا�س الإلتزامات التعاقدية املتبقية:
 31دي�سمرب 2011م
�أقل من �سنة

غري حمدد

 31دي�سمرب 2010م (معدلة)
املجموع

�أقل من �سنة

غري حمدد

املجموع

عمليات الت�أمني:
ر�صيد معيدي الت�أمني امل�ستحق

5.372.334

-

5.372.334

9.855.984

-

9.855.984

م�صروفات م�ستحقة

1.392.181

-

1.392.181

2.608.672

-

2.608.672

مطلوبات �أخرى

7.783.209

-

7.783.209

3.484.644

-

3.484.644

مكاف�أة نهاية اخلدمة

-

702.595

702.595

-

507.180

507.180

14.547.724

702.595

15.250.319

15.949.300

507.180

16.456.480

عمليات امل�ساهمني
م�صروفات م�ستحقة
مطلوبات �أخرى
املجموع

193.500

-

193.500

2.351.499

-

2.351.499

-

647.502

647.502

-

537.332

537.332

14.741.224

1.350.097

16.091.321

18.300.799

1.044.512

19.345.311

 6-29مخاطر أسعار العموالت

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تقلبات قيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق .تعر�ض الأدوات املالية بعمولة
متغرية ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة عن التدفقات النقدية ،بينما تٌعر�ض الأدوات املالية بعمولة ثابتة ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة من القيمة العادلة.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت على ودائعها لأجل ،وبالرغم من ذلك كما يف  31دي�سمرب 2011م لي�س هناك ودائع حمتفظ بها (حيث مت ت�سييلها) ولكن تقوم ال�شركة
باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة بالعمالت التي متت بها ودائع ال�شركة الآجلة.
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 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 6-29مخاطر أسعار العموالت (يتبع)

يبني اجلدول �أدناه مدى ح�سا�سية قائمة عمليات الت�أمني للتغريات املمكنة املعقولة يف �أ�سعار عموالت الودائع لأجل اخلا�صة بال�شركة مع بقاء كافة املتغريات الأخرى ثابتة.
 31دي�سمرب 2011م
العملة

التغري يف املتغريات

الت�أثري على �صايف اخل�سارة

ريال �سعودي

 50+نقطة �أ�سا�س

 234.000ريال �سعودي

 50-نقطة �أ�سا�س

( )234.000ريال �سعودي

 31دي�سمرب 2010م
العملة

التغري يف املتغريات

الت�أثري على �صايف اخل�سارة

ريال �سعودي

 50+نقطة �أ�سا�س

 185.000ريال �سعودي

 50-نقطة �أ�سا�س

( )185.000ريال �سعودي

 7-29التركيز الجغرافي

�إن جميع خماطر الت�أمني لل�شركة املتعلقة بوثائق الت�أمني مت �إكتتابها يف اململكة العربية ال�سعودية.
 8-29القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

القيمة العادلة هي القيمة التي يتم مبوجبها تبادل موجودات ما �أو �سداد �إلتزامات بني �أطراف راغبة يف ذلك وب�شروط تعامل عادلة .تتكون املوجودات املالية لل�شركة من النقد
وما يف حكمه ،الذمم املدينة من حاملي الوثائق ،ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات القائمة ،دفعات مقدمة وذمم مدينة �أخرى واال�ستثمارات وتتكون املطلوبات املالية من الذمم
الدائنة ملعيدي الت�أمني ،املطالبات القائمة ،امل�صروفات امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى ومكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني.
ال تختلف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية.
تحديد القيمة العادلة والتسلسل الهرمي للقيمة العادلة

ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل الهرمي التايل عند �إحت�ساب وعر�ض القيمة العادلة للأدوات املالية.
امل�ستوى الأول :الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س الإداة املالية (�أي بدون تعديل �أو دعم).
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق الن�شطة لنف�س املوجودات واملطلوبات املالية �أو طرق ت�سعري �أخرى والتي تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبينة على معلومات
�سوقية مالحظة.
امل�ستوى الثالث :طرق الت�سغري التي ال تكون فيها جميع املعطيات اجلوهرية مبنية على معلومات �سوقية مالحظة.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

 .29األدوات المالية وإدارة المخاطر (يتبع)
 8-29القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية (يتبع)

يو�ضح اجلدول التايل حتلي ًال للأدوات املالية امل�سجلة بقيمتها العادلة كما يف  31دي�سمرب ح�سب م�ستويات الت�سل�سل الهرمي:
 31دي�سمرب 2011م

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

موجودات مالية متاحة للبيع:
-

500.000

1.923.078

2.423.078

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

8.561.262

-

-

8.561.262

املجموع

8.561.262

500.000

1.923.078

10.984.340

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

 31دي�سمرب 2010م

امل�ستوى الأول

موجودات مالية متاحة للبيع:
-

500.000

1.923.078

2.423.078

 عمليات الت�أمني
 عمليات امل�ساهمني

18.502.829

-

-

18.502.829

املجموع

18.502.829

500.000

1.923.078

20.925.907

 .30الجودة اإلئتمانية لالستثمارات
 31دي�سمرب 2011م

درجة التقييم

 31دي�سمرب 2010م

درجة التقييم

اال�ستثمارات
عمليات الت�أمني:
متاحة للبيع
�أ�سهم

1.923.078

غري مق ّيمة

1.923.078

غري مق ّيمة

�صندوق متوافق مع ال�شريعة -
البنك ال�سعودي الهولندي

500.000

غري مق ّيمة

2.423.078

500.000

�أ

2.423.078

عمليات امل�ساهمني:
متاحة للبيع:
�صندوق متوافق مع ال�شريعة -
بنك الريا�ض

8.561.262

غري مق ّيمة

18.502.829

�أ

وديعة نظامية � -صكوك

10.747.502

�أ

10.637.332

�أ

19.308.764

29.140.161

مت احل�صول على التقييم من وكاالت تقييم خارجية.
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الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

 .31التعهدات واإللتزامات المحتملة
لي�س لدى ال�شركة �إلتزامات حمتملة �أو تعهدات مالية كما يف  31دي�سمرب 2011م.

 .32المعلومات القطاعية
وفق ًا لإجراءات التقارير الداخلية يف ال�شركة ،مت �إعتماد قطاعات الأعمال من قبل الإدارة فيما يتعلق ب�أن�شطة وموجودات ومطلوبات ال�شركة كما هو مو�ضح �أدناه .املعلومات
املت�ضمنة يف الإي�ضاح مبنية على التقارير احلالية املقدمة ملتخذ القرار الت�شغيلي .ال تت�ضمن القطاعات الت�شغيلية عمليات امل�ساهمني بال�شركة.
املوجودات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن النقد وما يف حكمه من عمليات الت�أمني ،املدينون ،امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا ،اال�ستثمارات ،ال�سلف واملدينون الآخرون ،املطلوب من
عمليات امل�ساهمني و�صايف املمتلكات واملعدات ،وعليه تظهر �ضمن املوجودات غري املخ�ص�صة.
املطلوبات يف التقارير القطاعية ال تت�ضمن �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة ،دخل العموالت غري املكت�سبة ،خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،امل�صروفات امل�ستحقة
واملطلوبات الأخرى .وعليه فهي تظهر �ضمن املطلوبات غري املخ�ص�صة .ال يتم تقدمي بيانات عن املوجودات واملطلوبات غري املخ�ص�صة ملتخذ القرار الت�شغيلي يف �إطار قطاعات
االعمال ذات ال�صلة ،وتتم مراقبتها على �أ�سا�س مركزي.
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لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م:

 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)

(شركة مساهمة سعودية)

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

ت�أمني عام و�صحي

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري

�سيارات

ممتلكات

�شحن بحري

هند�سي

طبي

املجموع

حماية

حماية وتوفري

املجموع

املبلغ الإجمايل

3.369.115

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

حوادث
وم�س�ؤوليات

�صايف الأق�ساط املكتتبة

43.288.637

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

عموالت �إعادة الت�أمني

15.176.976

()1.899.377

()87.200

1.382.538

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

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

4.961.933

()940.384
42.348.253

707.703

2.427.131

1.582.659

()175.644

1.206.894

23.317.854

()256.908

--

92.541.646

770.425

()6.871.599
35.476.654

729.657

()196.200

()186.704
1.395.955
3.977.925

624.398

282.879

()6.467
763.958
1.574.710

1.354.055

()80.960
()52.784
230.095
816.255

93.895.701

2.767.018

---

17.474.512
()2.955.251
14.519.261

()13.337.409

63.841.266

9.843.611

()3.995.308

()1.561.652
()10.248.449
53.592.817

()2.063.292

--

()5.843.342

-365.116
365.116

()27.138.728

--

()364.541

-596.850
-596.850

()27.548

-961.966

--

()392.089

64.803.232
-961.966

()27.530.817
()1.561.652

9.843.611
13.595

610.445
21.971

21.971
()2.832.439

-365.116
218.400

()174.720
43.680
()23.684

-63.436.428
62.611.336

()31.639.346
30.971.990
6.144.367

-17.286.279
9.796.670

()7.053.516
2.743.154
1.344.325

-1.046.350
137.293

()113.119
24.174
76.737

-2.338.668
1.574.769

()1.259.915
314.854
8.887

5.373.880
25.920.498

()22.953.633
2.966.865
()324.074

-35.476.654
24.968.599

()91.777
24.876.822
5.144.674

--

1.914.597

213.507

()167.386

46.121

()106.182

دخل ا�ستثمارات �أخرى

�إيرادات الإكتتاب

�إجمايل املطالبات املدفوعة

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

�صايف املطالبات املدفوعة

التغري يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

()10.248.449
54.554.783
13.595

975.561
240.371

()174.720
65.651
()2.856.123

6.770

()2.810.468
27.978
3.122

19.996
91.420
3.648

37.116.357
10.875.006
3.126.097

4.087.479
1.548.657
2.212.870

100.911
352.932
81.910

323.741
835.962
24.810

2.642.791
2.032.032
466.079

30.021.496
5.666.602
247.793

()60.061

438.821

92.635

�صايف املطالبات املكبدة

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني� ،صايف

م�صاريف اكتتاب �أخرى

--

13.595

64.411.989
62.851.707

3.288.244

()2.790.472
119.398

--

()31.814.066
31.037.641
34.325.885
3.132.867

35.935.891

10.994.404

232.978

فائ�ض ( /عجز) االكتتاب

5.140.902

�إجمايل املطالبات وامل�صاريف الأخرى

1.184.513
1.154.155

471.395

535.753
510.597

1.443.202

7.849.006
9.437.273

م�صروفات عمومية و�إدارية

�صايف الفائ�ض ( /العجز) لل�سنة

51.117.460

()668.706

774.496

12.318.968

()8.591.976

()9.051.213

115.064

()3.012.342
()2.779.364

250.052

()984.850
169.305

3.389.813

()481.739
28.858

()2.779.368

()4.685.114
4.752.159

3.639.865

()18.424.727
()6.105.759

()2.664.304

()362.488
()112.436

48.453.156

()310.199
3.079.614

15.958.833

()672.687
2.967.178

()459.237

()19.097.414
()3.138.581
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 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)

كما يف  31دي�سمرب 2011م

حوادث
وم�س�ؤوليات

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

ت�أمني عام و�صحي

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

�سيارات

710.058

ممتلكات

143.440

�شحن بحري

6.829.408

هند�سي

1.447.310

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

طبي

1.896.675

655.176

املجموع

3.550.604

--

املوجودات :
14.577.495

4.950.748

حماية

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري
حماية وتوفري

املجموع

املبلغ الإجمايل

266.080

534.583

--

1.330.670

266.080

5.569.535

14.843.575

13.040.712

--

تكاليف �إكتتاب وثائق م�ؤجلة

--

209.750

--

2.831.479

13.040.712

863.980

5.384.099

123.920

--

220.568

--

92.458.058

--

دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

5.384.099

1.134.402

موجودات غري خم�ص�صة

1.272.302

املطالبات حتت الت�سوية

--

--

19.388.080

915.481

--

--

5.691.235

12.436.375

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

--

645.643

7.518.237

--

--

1.520.151

1.805.493

--

--

12.468.457

2.174.713

--

--

40.985.868

6.940.692

--

--

--

31.790.991

--

59.189.672

--

جمموع املوجودات

--

332.600

--

مطلوبات غري خم�ص�صة

املطلوبات
--

--

--

--

40.985.868
332.600

208.551

--

32.123.591

1.133.299

--

1.341.850

--

1.341.850

--

--

--

--

--

18.006.749

--

�إجمايل املطلوبات

92.458.058
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 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م (معدلة):

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

م�صاريف �إعادة الت�أمني

ت�أمني عام و�صحي

حوادث
وم�س�ؤوليات

2.563.347

()1.500.882

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري

�سيارات

--

ممتلكات

28.994.922

1.720.277
1.176.818
()949.503

329.845

5.256.404
16.939.228
()15.228.719
1.710.509
()441.252
1.269.257

25.168.229
11.005.624
()162.253
10.843.371
1.692.928
12.536.299

1.174.034

214.377

()171.413

42.964

182.071

225.035

�إيرادات الإكتتاب

�إجمايل املطالبات املدفوعة

ح�صة معيدي الت�أمني

�صايف املطالبات املدفوعة

التغري يف �صايف املطالبات حتت الت�سوية

�صايف املطالبات املتكبدة

--

()80.965

227.315
102.530

--

911.063
104.761
23.796
85.078
108.874

()1.360.800

()4.929.618

()4.100.431

--

7.475.514
11.037.600
6.107.982
()10.208.413

1.317.802

10.368.879

--

41.705.521
40.478.408
()21.522.471
18.955.937
()8.587.058

1.398.108

()241.140

40.417.350

---()241.140

()3.404.077

1.461.020

�شحن بحري

14.297.213
()12.564.169

الزيادة يف خ�سائر �أق�ساط الت�أمني

�صايف الأق�ساط املكتتبة

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

هند�سي

4.280.973
()3.454.011

()87.200

975.265

()351.404

طبي

2.200.534
()1.892.794

()918.000
28.076.922
()2.908.693

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

عموالت �إعادة الت�أمني

دخل ا�ستثمارات �أخرى

املجموع

()5.754.044

()156.968
1.576.076
()147.689

623.861

--

حماية
13.208.953

()145.340
681.622
()20.333

25.168.229

550.173

حماية وتوفري
65.545.942
()25.165.900

3.437

1.428.387

--

املجموع

--

()53.292
254.448

661.289

--

املبلغ الإجمايل

80.306

20.605

257.885

3.828.017

()19.723

-7.454.909
7.475.514

1.058.988

1.337.525
()1.360.800
39.019.242
()3.404.077
35.615.165

--

()19.723
-80.306
-80.306

653.178

1.417.831

1.317.802

---

66.963.773

1.398.108

6.090.356

()25.185.623

37.013.273
---

1.332.248
---1.461.020

8.278.753

553.760

346.120

712.411

1.860.919

4.480.831

324.712

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني� ،صايف

--

-14.446

1.219.880

3.297

--

-14.446

14.446
1.412.554
---1.219.880

129.628

--

6.090.356

11.588.759
132.925

80.306

43.118.075
40.478.408
()21.522.471
18.955.937
()7.367.178
8.411.678

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

�إجمايل املطالبات وامل�صاريف الأخرى

فائ�ض(/عجز) الإكتتاب

م�صروفات عمومية و�إدارية

�صايف الفائ�ض(/العجز) لل�سنة

63.279

()320.365

613.026

561.008

()881.373

716.535

()2.534.947

17.733.665
7.434.564
()9.969.511

352.940

()3.142.614

3.483.116
1.773.288
()4.915.902

24.802

()818.736

1.067.058
653.219
()1.471.955

54.322

()354.876

509.316
401.747
()756.623

()2.178.337

5.112.132

1.368.334
9.653.851
()4.541.719

21.227.844

()2.059.406

2.580.212
20.477.677
()22.537.083

7.800

270.300

()230.043
310.349
()40.049

34.834

()960.269

1.625.482
()293.234
()667.035

42.634

()689.969

1.395.439
17.115
()707.084

22.623.283

()2.749.375

2.622.846
20.494.792
()23.244.167
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 .32المعلومات القطاعية ( -يتبع)

كما يف  31دي�سمرب 2010م  -معدلة:

الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني
(شركة مساهمة سعودية)

إيضاحات حول القوائم المالية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011م
(بالرياالت السعودية)

ت�أمني عام و�صحي

ت�أمني حماية وت�أمني حماية وتوفري

1.009.207
1.314.985

1.410.207
418.373

5.836.620
3.831.921

84.826
--

746.163

409.910

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

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

حوادث
وم�س�ؤوليات

3.395.381

�سيارات

2.394.646

ممتلكات

9.370.570

�شحن بحري

11.481.669

هند�سي

--

طبي

--

املجموع

--

حماية

--

حماية وتوفري

--

املجموع

--

املبلغ الإجمايل

9.370.570

موجودات:
11.481.669

تكاليف اكتتاب وثائق م�ؤجلة

2.054.671

769, 3.616

مطالبات حتت الت�سوية

605.935

--

دخل الأق�ساط غري املكت�سبة

101.225

--

851.393

1.057.768

170.099

--

7.233.087

588.180

769, 3.616

12.516.481

--

--

6.849.523

--

--

4.385.704

--

--

522.966
1.759.503

--

--

1.210.508

--

48.133.979

1.451.682

--

96.659

موجودات غري خم�ص�صة

جمموع املوجودات

4.440.408

987 ,72.602

7.339.051

مطلوبات:
550.797, 22

4.264.493

27.067.277

خم�ص�ص لعمليات الت�أمني على احلياة

3.965.648
--

--

987 ,72.602

18.720.420

4.264.493

--

--

مطلوبات غري خم�ص�صة

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

22.550.797

--

--

27.067.277

298.845

--

�إجمايل املطلوبات

--

 .33الموافقة على القوائم المالية

مت �إعتماد القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة يف  29ربيع الأول 1433هـ املوافق  21فرباير 2012م.

