
حتتوي ن�صرة �لإ�صد�ر هذه على معلومات قدمت بح�صب متطلبات قو�عد �لت�صجيل و�لإدر�ج �ل�صادرة عن هيئة �ل�صوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�صعودية )�مل�صار �إليها ب »�لهيئة«( ويتحمل �أع�صاء جمل�س �لإد�رة �لذين تظهر �أ�صماوؤهم على �صفحتني )د ، هـ( جمتمعني ومنفردين 
كامل �مل�صوؤولية عن دقة �ملعلومات �لو�ردة يف ن�صرة �لإ�صد�ر هذه، ويوؤكدون بح�صب علمهم و�عتقادهم، بعد �إجر�ء جميع �لدر��صات �ملمكنة و�إلى �حلد �ملعقول، �أنه ل توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن يوؤدي عدم ت�صمينها �لن�صرة �إلى جعل �أي �إفادة و�ردة فيها م�صللة. ول تتحمل 
�لهيئة و�صركة �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية )»تد�ول«( �أي م�صوؤولية عن حمتويات هذه �لن�صرة، ول تعطيان �أي تاأكيد�ت تتعلق بدقتها �أو �كتمالها، وتخليان نف�صيهما �صر�حة من �أي م�صوؤولية مهما كانت عن �أي خ�صارة تنتج عما ورد يف هذه �لن�صرة �أو عن �لعتماد على �أي جزء منها.

�صدرت هذه �لن�صرة بتاريخ 10/19/ 1436هـ )�ملو�فق )2015/8/4م(.

من يوم 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م( مرحلة الكتتاب الأولى: 

اإلى يوم 1436/11/5هـ )املوافق 2015/8/20م(   

من يوم 1436/11/8هـ )املوافق 2015/8/23م( مرحلة الكتتاب الثانية: 

اإلى يوم 1436/11/10هـ )املوافق 2015/8/25م(   

�صعودية  عامة  م�صاهمة  �صركة  هي  مارين«(  طوكيو  »�لإمنــاء  �أو  ب»�ل�صركة«  بعد  فيما  �إليها  )وي�صار  مارين  طوكيو  �لإمنــاء  �صركة 
تاأ�ص�صت مبوجب �ملر�صوم �مللكي رقم م/25 �ل�صادر بتاريخ 1430/5/3هـ )�ملو�فق 2009/4/28م( وقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 140 
�ل�صادر بتاريخ 1430/5/2هـ )�ملو�فق 2009/4/27م( و�ل�صجل �لتجاري رقم )1010342527( بتاريخ 1433/7/28هـ )�ملو�فق 

2012/06/18م( و�ل�صادر من مدينة �لريا�س. 

ويبلغ ر�أ�س مال �ل�صركة �حلايل )200.000.000( مائتي مليون ريال �صعودي مق�صم �إلى )20.000.000( ع�صرون مليون �صهمًا 
عاديًا بقيمة ��صمية قدرها )10( ع�صرة ريالت �صعودية لل�صهم �لو�حد )وي�صار �إلى كل منها بـ »�صهم حايل« و�إلى جميعها بـ »�لأ�صهم 

�حلالية«( وجميع تلك �لأ�صهم مدفوعة �لقيمة بالكامل.

�أو�صى جمل�س �إد�رة �ل�صركة يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ 1436/1/2هـ )�ملو�فق 2014/10/26م( للجمعية �لعامة غري �لعادية بزيادة 
ر�أ�س مال �ل�صركة من )200.000.000( مائتي مليون ريال �صعودي �إلى )450.000.000( �أربعمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي، 
و�فقت �جلمعية  �ملو�فق )2015/8/4م(،  تاريخ )1436/10/19هـــ(  ويف  �لالزمة.  �لنظامية  �ملو�فقات  على  بعد �حل�صول  وذلك 

�لعامة غري �لعادية على تو�صية جمل�س �لإد�رة بزيادة ر�أ�س مال �ل�صركة.

عادي جديد  �صهم  مليون  وع�صرون  )»�لكتتاب«( يف طرح )25.000.000( خم�صة  �لأولوية  �أ�صهم حقوق  �لكتتاب يف  يتمثل هذ� 
)»�أ�صهم حقوق �لأولوية« �أو »�لأ�صهم �جلديدة«( ب�صعر طرح يبلغ )10( ع�صرة ريالت �صعودية لل�صهم �لو�حد )»�صعر �لطرح«( وذلك 
لزيادة �أ�صهم ر�أ�س مال �ل�صركة من مائتي مليون )200.000.000( ريال �صعودي �إلى )450.000.000( �أربعمائة وخم�صون مليون 
ريال �صعودي، مق�صم �إلى )45.000.000( خم�صة و�أربعون مليون �صهمًا. بقيمة �إ�صمية قدرها )10( ريالت �صعودية لل�صهم �لو�حد. 

�أولوية«(  »حق  بـ  ومنفردة  �أولوية«  »حقوق  بـ  جمتمعة  �إليها  )وي�صار  للتد�ول  قابلة  مالية  كــاأور�ق  �لأولوية  حقوق  �إ�صد�ر  يتم  �صوف 
للم�صاهمني �ملقيدين ب�صجل م�صاهمي �ل�صركة كما يف نهاية تد�ول يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتاريخ 1436/10/19هـ 
)�ملو�فق 2015/8/4م( )»تاريخ �لأحقية«(. )وي�صار �إليهم جمتمعني بـ »�مل�صاهمني �ملقيدين« ومنفردين بـ »�مل�صاهم �ملقيد«( على �أن 
تودع تلك �حلقوق يف حمافظ �مل�صاهمني �ملقيدين خالل يومني من تاريخ �لأحقية بعدد )1( حق و�حد لكل )0.8( �صهم من �أ�صهم 

�ل�صركة ويعطي كل حق حلامله �أحقية �لكتتاب ب�صهم و�حد جديد وذلك ب�صعر �لطرح. 

�ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  يف  �لأولوية  حقوق  تد�ول  و�لأفــر�د  �ملوؤ�ص�صات  من  �مل�صتثمرين  وعامة  �ملقيدين  �مل�صاهمني  باإمكان  �صيكون 
�أو »�ل�صوق«( خالل �لفرتة من يوم 1436/10/26هـــ )�ملو�فق 2015/8/11م( حتى نهاية يوم 1436/11/5هـــ )�ملو�فق  )»تد�ول« 

2015/8/20م( )»فرتة �لتد�ول«(. 

�صيتم �لكتتاب بالأ�صهم �جلديدة على مرحلتني: 

ـــ  1436/11/5ه يوم  نهاية  حتى  وت�صتمر  2015/8/11م(،  )�ملو�فق  1436/10/26هــــ  يوم  تبد�أ  �لأولــى:  �لكتتاب  مرحلة   )1
)�ملو�فق 2015/8/20م( )»مرحلة �لكتتاب �لأولى«(. وخالل هذه �ملرحلة �صيتاح فقط للم�صاهمني �ملقيدين ممار�صة حقهم 
�نعقاد  بعد  حمافظهم  يف  �إيد�عها  مت  �لتي  �لأولوية  حقوق  عدد  حدود  يف  �جلديدة  �لأ�صهم  يف  جزئيًا(  �أو  )كليًا  بالكتتاب 
عدد  مبوجب  �مل�صتحقة  �جلديدة  �لأ�صهم  من  بعدد  �لكتتاب  على  فقط  �ملو�فقة  تتم  و�صوف  �لعادية،  غري  �لعامة  �جلمعية 
حقوق �لأولوية �ملوجودة يف �ملحفظة عند نهاية فرتة �لتد�ول. وتتز�من هذه �ملرحلة مع فرتة تد�ول حقوق �لأولوية، �لتي ميكن 

للم�صاهمني �ملقيدين �أو عامة �مل�صتثمرين من �ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د خاللها تد�ول حقوق �لأولوية.

1436/11/10هـــ  يوم  نهاية  حتى  وت�صتمر  2015/8/23م(،  )�ملو�فق  1436/11/8هــــ  يوم  تبد�أ  �لثانية:  �لكتتاب  مرحلة   )2
)�ملو�فق 2015/8/25م( )»مرحلة �لكتتاب �لثانية«(. وي�صمح خاللها جلميع حملة حقوق �لأولوية �صو�ًء كانو� من �مل�صاهمني 
�ملقيدين �أو من عامة �مل�صتثمرين من �ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د ممن قامو� ب�صر�ء حقوق �لأولوية خالل فرتة �لتد�ول )وي�صار �إلى 
كل منهم بـ »�ل�صخ�س �مل�صتحق« و�إليهم جميعا بـ »�لأ�صخا�س �مل�صتحقني«( مبمار�صة حقهم بالكتتاب، ول ميكن تد�ول حقوق 

�لأولوية يف هذه �ملرحلة.

�لو�حد عن طريق  لل�صهم  �صعودية  ريالت  �إ�صد�ر )10( ع�صرة  ب�صعر  �صهم عادي  مليون  وع�صرون  طرح )25.000.000( خم�صة 
�إ�صد�ر �أ�صهم حقوق �أولوية متثل زيادة يف ر�أ�س مال �ل�صركة قدرها )250.000.000( مائتان وخم�صون مليون ريال �صعودي، وتبلغ 

ن�صبتها 125% من ر�أ�س مال �صركة �لإمناء طوكيو مارين.

بتاريخ  �ل�صادر  م/25  رقــم  �مللكي  �ملر�صوم  مبوجب  تاأ�ص�صت  �صعودية  عامة  م�صاهمة  �صركة  هي  مارين  طوكيو  �لإمنــاء  �صركة 
بتاريخ 1430/5/2هـ )�ملو�فق 2009/4/27م(  �ل�صادر  �لوزر�ء رقم 140  وقر�ر جمل�س  1430/5/3هـ )�ملو�فق 2009/4/28م( 

و�ل�صجل �لتجاري رقم )1010342527(  بتاريخ 1433/7/28هـ )�ملو�فق 2012/06/18م( و�ل�صادر من مدينة �لريا�س.

يتم تقدمي طلبات االكتتاب يف كال املرحلتني لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�صتلمة )»اجلهات امل�صتلمة«( املو�صحة يف �صفحة )ط( 
من ن�صرة �لإ�صد�ر هذه. 

يف حال تبقى �أ�صهم مل يكتتب بها )»�لأ�صهم �ملتبقية«( يف �ملرحلتني �لأولى و�لثانية ف�صوف تطرح ب�صعر �لطرح كحد �أدنى على عدد 
اأن تقوم تلك املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية بتقدمي  بـ »املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية«(. على  من امل�صتثمرين ذوي الطابع املوؤ�ص�صي )وي�صار لهم 
عرو�س �صر�ء لالأ�صهم �ملتبقية و�صيتم ��صتقبال �لعرو�س �بتد�ًء من �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحًا يوم �لأحد 1436/11/15هـ )�ملو�فق 
2015/8/30م( وحتى �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحًا من �ليوم �لثاين بتاريخ 1436/11/16هـ )�ملو�فق 2015/8/31م( وي�صار �إلى هذ� 
�لطرح بـ )»�لطرح �ملتبقي«(. و�صيتم تخ�صي�س �لأ�صهم �ملتبقية للموؤ�ص�صات �ل�صتثمارية ذ�ت �لعر�س �لأعلى ثم �لأقل فالأقل على �أن 
يتم تخ�صي�س �لأ�صهم بالتنا�صب على �ملوؤ�ص�صات �ل�صتثمارية �لتي تقدم نف�س �لعر�س. �أما بالن�صبة لك�صور �لأ�صهم ف�صيتم �إ�صافتها 
�لأ�صهم  بيع  باقي متح�صالت  وتوزع  لل�صركة  �ملتبقية  �لأ�صهم  �صعر طرح  �إجمايل  ت�صديد  و�صيتم  باملثل،  ومعاملتها  �ملتبقية  لالأ�صهم 
�ملتبقية وك�صور �لأ�صهم )مبا يتعدى �صعر �لطرح( على م�صتحقيها كل بح�صب ما ي�صتحقه يف موعد �أق�صاه 1436/11/25هـ )�ملو�فق 

2015/9/9م(. 

يف حال وجود �أ�صهم غري م�صرت�ة من قبل �ملوؤ�ص�صات �ل�صتثمارية ف�صيتم تخ�صي�س هذه �لأ�صهم ملتعهدي �لتغطية �للذ�ن �صيقومان 
ال�صركة  مال  راأ�ــس  �صي�صبح  االكتتاب  عملية  اكتمال  وبعد  االكتتاب«(.  وتعليمات  »�صروط  ق�صم  )راجــع  الطرح  ب�صعر  ب�صرائها 
)450.000.000( �أربعمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي مق�صم �إلى )45.000.000( خم�صة و�أربعون مليون �صهم عادي. و�صيتم 
��صتخد�م �صايف متح�صالت �لكتتاب ب�صكل رئي�س من قبل �ل�صركة لرفع معدلت وهو�م�س �ملالءة بهدف �لإيفاء مبتطلبات �ملالءة 
�ملالية و�صيتم ��صتخد�مها �أي�صا يف متويل �خلطط �لتو�صعية لل�صركة �لتي تهدف �إلى تقوية قدر�ت �ل�صركة �لتوزيعية ملنتجات �حلماية 
و�لدخار �صو�ء لالأفر�د �أو �ملوؤ�ص�صات )ر�جع ق�صم »��صتخد�م متح�صالت �لكتتاب«(. و�صيتم �لإعالن عن عملية �لتخ�صي�س �لنهائية 
�لتعهد  مت  كما  »�لتخ�صي�س«(.  ق�صم  )ر�جع  �لتخ�صي�س«(  )»تاريخ  2015/9/2م(  )�ملو�فق  1436/11/18هـــ  �أق�صاه  موعد  يف 
بالتغطية �لكاملة لالكتتاب من قبل �صركة �لإمناء لال�صتثمار و�صركة بيت �لتمويل �ل�صعودي �لكويتي )ر�جع ق�صم »�لتعهد بالتغطية«( 

��صهمها  من  �أكرث  �أو   %5 ن�صبة  ميلكون  �ل�صركة  يف  م�صاهمون  يوجد  ل  كما  م�صيطرة،  بح�صة  �ل�صركة  م�صاهمي  من  �أي  يحتفظ  ل 
با�صتثناء �مل�صاهمون �لكبار وهم م�صرف �لإمناء )و�لذي ميلك 28.75% من �أ�صهم �ل�صركة( و�صركة طوكيو مارين �أند ني�صيدو فاير 
�إن�صور�ن�س ليمتد )و�لتي متلك 28.75% من �أ�صهم �ل�صركة(، و �صركة �صابك لال�صتثمار�ت �ل�صناعية )و�لتي متلك 5% من �أ�صهم 
�ل�صركة( �ملوؤ�ص�صة �ل�صعودية للتجارة و�لتوزيع )و�لتي متلك 5% من �أ�صهم �ل�صركة(، كما هو مو�صح يف �صفحة )ق( من هذه �لن�صرة.

جميع �أ�صهم �ل�صركة من فئة و�حدة، ول يعطي �أي �صهم حلامله حقوق تف�صيلية. �صتكون �لأ�صهم �جلديدة مدفوعة �لقيمة بالكامل 
وم�صاوية متامًا لالأ�صهم �لقائمة. ويعطي كل �صهم حلامله �حلق يف �صوت و�حد، ويحق لكل م�صاهم )»�مل�صاهم«( �لذي ميلك ما ل 
يقل عن )20( ع�صرين �صهم ح�صور �جلمعيات �لعامة للم�صاهمني )»�جلمعية �لعامة«( و�لت�صويت فيها. و�صت�صتحق �لأ�صهم �جلديدة 
�أية �أرباح تعلنها �ل�صركة عن �لفرتة منذ تاريخ �إ�صد�رها وعن �ل�صنو�ت �ملالية �لالحقة �إن وجدت )ر�جع ق�صم »�صيا�صة توزيع �لأرباح« 

وق�صم »عو�مل �ملخاطرة - توزيع �أرباح �لأ�صهم«(.

�أدرجت �ل�صركة )20.000.000( ع�صرون مليون �صهم عادي لل�صركة يف �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية )تد�ول( عن طريق طرحها لالكتتاب 
بتاريخ 1433/8/4هـ )�ملو�فق 2012/6/24م(، حيث �كتتب �مل�صاهمون �ملوؤ�ص�صون مبا ن�صبته 70 % من من هذه �لأ�صهم، ومت طرح 
�ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  لل�صركة يف  �لقائمة  �لأ�صهم  تد�ول  حاليًا  يتم  قبل �جلمهور.  من  �لعام  لالكتتاب  �لأ�صهم  من  مان�صبته %30 
)»تد�ول« �أو »�ل�صوق«(. وقد تقدمت �ل�صركة بطلب لهيئة �ل�صوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�صعودية )»�لهيئة«( لت�صجيل �لأ�صهم �جلديدة 
وقبول �إدر�جها ومت �لوفاء باملتطلبات كافة. ومن �ملتوقع �أن يبد�أ تد�ول �لأ�صهم �جلديدة يف �ل�صوق يف وقت قريب بعد �لنتهاء من عملية 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ُي�صمح ملو�طني  للمكتتبني«(. و�صوف  »تو�ريخ مهمة  �لفائ�س )ر�جع ق�صم  �لأ�صهم �جلديدة ورد  تخ�صي�س 
و�ل�صركات  �ل�صعودية  �ل�صتثمار  و�صناديق  و�لبنوك  ولل�صركات  �لتعاون �خلليجي  وملو�طني دول جمل�س  نظامية  �إقامة  فيها  و�ملقيمني 
طريق  عن  �ململكة  خارج  �مل�صجلة  و�ملوؤ�ص�صات  �ململكة  خارج  �ملقيمني  �ل�صعوديني  غري  �لأفــر�د  �إلى  بالإ�صافة  �خلليجية  و�ملوؤ�ص�صات 
�تفاقيات �ملبادلة من خالل �أحد �لأ�صخا�س �ملرخ�س لهم من قبل �لهيئة بالتد�ول يف �لأ�صهم �جلديدة بعد �إدر�جها وتد�ولها بال�صوق. 

ينبغي قر�ءة ن�صرة �لإ�صد�ر هذه بالكامل ودر��صة ق�صمي )»�إ�صعار هام« و »عو�مل �ملخاطرة«( �لو�ردين فيها بعناية من قبل �مل�صاهمني 
�مل�صتحقني �لر�غبني يف �صر�ء �لأ�صهم �جلديدة قبل �تخاذ قر�ر �ل�صتثمار يف �لأ�صهم �ملطروحة لالكتتاب مبوجب هذه �لن�صرة.

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة اإلنماء طوكـيو مارين

المستشار المالي

متعهدي التغطية

مدير االكتتاب

الجهات المستلمة





بب

إشعار هام

حتتوي هذه الن�سرة على معلومات تف�سيلية عن �سركة الإمناء طوكيو مارين وعن اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب. وعند تقدمي طلب لالكتتاب يف الأ�سهم املطروحة، 
�سوف يعامل امل�ستثمرون على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند اإلى املعلومات التي حتتوي عليها هذه الن�سرة، والتي ميكن احل�سول على ن�سخة منها من املقر الرئي�س لل�سركة اأو مدير 
 )www.alinmainvestment.com( لالإ�ستثمار الإمناء  �سركة  اأو موقع   )www.atmc.com.sa( الإلكرتوين ال�سركة  زيارة موقع  اأو عن طريق  امل�ستلمة  اأو اجلهات  الكتتاب 
اأوموقع هيئة ال�سوق املالية )www.cma.org.sa( اأو موقع امل�ست�سار املايل بيت التمويل ال�سعودي الكويتي )www.skfh.com.sa( بزيارة املواقع الإلكرتونية للجهات امل�ستلمة. 

الكويتي كم�ست�سار مايل )»امل�ست�سار املايل«( و�سركة الإمناء لال�ستثمار كمدير لالكتتاب )»مدير الكتتاب«(، كما عّينت كل من �سركة  ال�سعودي  التمويل  ال�سركة بيت  عّينت 
الإمناء لال�ستثمار و�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي كمتعهدي لتغطية الكتتاب )»متعهدي التغطية«( وذلك فيما يتعلق بطرح اأ�سهم حقوق الأولوية لزيادة راأ�س مال ال�سركة 

مبوجب هذه الن�سرة. 

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن الهيئة )»قواعد الت�سجيل والإدراج«( ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة 
الواردة اأ�سماوؤهم يف �سفحة )د(، جمتمعني ومنفردين، كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة، ويوؤكدون، بعد اإجراء جميع التحريات املمكنة ب�سورة معقولة، 
اأنه ح�سب علمهم واعتقادهم ل توجد اأية وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف هذه الن�سرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة. ول تتحمل الهيئة ول ال�سوق املالية 
ال�سعودية )تداول( اأية م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحة من اأية م�سوؤولية مهما كانت عن اأية 

خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن العتماد على اأي جزء منها. 

وعلى الرغم من اأن ال�سركة قد قامت بكافة الدرا�سات املعقولة للتحري عن �سحة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزًءا كبرًيا من املعلومات الواردة 
يف هذه الن�سرة بخ�سو�س ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه ليوجد لدى ال�سركة اأو اأي من مدرائها اأو اأع�ساء جمل�س 
اإدارتها اأو امل�ساهمني املوؤ�س�سني فيها اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الواردة اأ�سماوؤهم يف ال�سفحتني )ز ، ح( اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق 

والقطاع غري دقيقة يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من هذه املعلومات. وعليه فاإنه ل يوجد اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن �سحة اأو اإكتمال هذه املعلومات. 

اإن املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري. وعلى وجه اخل�سو�س، فاإن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم الكتتاب ميكن اأن تتاأثر ب�سكل �سلبي 
نتيجة للتطورات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�سخم ومعدلت الفائدة وال�سرائب اأو غريها من العوامل الإقت�سادية وال�سيا�سية اأو العوامل الأخرى اخلارجة عن نطاق �سيطرة 
ال�سركة ) راجع ق�سم »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة( ول ينبغي اإعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأية اإت�سالت �سفهية اأو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب اأو 

تف�سريها اأو العتماد عليها، باأي �سكل من الأ�سكال، على اأنها وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقق اأي اإيرادات اأو نتائج اأو اأحداث م�ستقبلية. 

كما ليجوز اإعتبار ن�سرة الإ�سدارهذه مبثابة تو�سية من جانب ال�سركة اأو من اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من م�ست�ساريها للم�ساركة يف عملية الكتتاب. وتعترب املعلومات املوجودة 
يف ن�سرة الإ�سدار هذه ذات طبيعة عامة مت اإعدادها بدون الأخذ بعني العتبار الأهداف ال�ستثمارية الفردية اأو الو�سع املايل اأو الحتياجات ال�ستثمارية اخلا�سة. ويتحمل كل 
م�ستلم لن�سرة الإ�سدار هذه، وقبل اإتخاذ قرار بال�ستثمار، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�سارة مهنية من م�ست�سار مايل مرخ�س له من قبل الهيئة بخ�سو�س الكتتاب لتقييم مدى 

منا�سبة هذا ال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�سو�سه يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

اإلى يوم 1436/11/10هـ  �سيكون الكتتاب للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خالل الفرتة من يوم 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م( 
)املوافق 2015/8/25م( على اأن يتم الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على مرحلتني كما يلي: 

مرحلة الكتتاب الأولى: تبداأ يوم 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم 1436/11/5هـ )املوافق 2015/8/20م( )»مرحلة الكتتاب الأولى«(.  اأ( 
وخالل هذه املرحلة يتاح فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم 
بعد انعقاد اجلمعية العامة، و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. 

وتتزامن هذه املرحلة مع فرتة تداول حقوق الأولوية، التي ميكن للم�ساهمني املقيدين اأو عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

الكتتاب  )»مرحلة  2015/8/25م(  )املوافق  1436/11/10هـ  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/8/23م(،  )املوافق  1436/11/8هـ  يوم  تبداأ  الثانية:  الكتتاب  مرحلة  ب( 
الثانية«(. وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية 
خالل فرتة التداول )وي�سار اإلى كل منهم بـ »ال�سخ�س امل�ستحق« واإليهم جميعا بـ »الأ�سخا�س امل�ستحقني«( مبمار�سة حقهم بالكتتاب، ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف 

هذه املرحلة. 

ويف حال تبّقى اأ�سهم مل يكتتب بها )»الأ�سهم املتبقية«( يف املرحلتني الأولى والثانية بالإ�سافة اإلى ك�سور الأ�سهم )اإن وجدت( ف�سوف تطرح تلك الأ�سهم على عدد من امل�ستثمرين 
اإليهم بـ »املوؤ�س�سات ال�ستثمارية«( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س ل�سراء الأ�سهم املتبقية، و�سيتم ا�ستقبال العرو�س  ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار 
اليوم الثاين بتاريخ 1436/11/16هـ )املوافق  ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من  ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/11/15هـ )املوافق 2015/8/30م( وحتى  ابتداًء من 
يتم  اأن  فالأقل، على  الأقل  ثم  الأعلى  العر�س  ال�ستثمارية ذات  للموؤ�س�سات  املتبقية  الأ�سهم  و�سيتم تخ�سي�س  املتبقي«(  »الطرح  )بـ  الطرح  اإلى هذا  وي�سار  2015/8/31م( 
تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. و�سوف يكون �سعر الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد اأدنى 
�سعر الطرح، واإذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها اأعلى من �سعر الطرح، يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�س حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا مبمار�سة حقوقهم يف 
الكتتاب بن�سبة ما ميلكون من حقوق، و�ستوزع هذه املبالغ على م�ستحقيها كاًل بح�سب ما ي�ستحقه من متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( 

على م�ستحقيها كل بح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه 1436/11/25هـ )املوافق 2015/9/9م(. 
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معلومات القطاع والسوق 

مت احل�سول على املعلومات املتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وبقطاع التاأمني وبيانات ال�سوق والواردة يف هذه الن�سرة من م�سادر عامة وخمتلفة، ُيعتقد باأنه قد مّت احل�سول على 
هذه املعلومات من م�سادر موثوقة، وقد بذلت ال�سركة جهدًا منا�سبًا واإلى احلد املعقول للتحقق من �سحة هذه امل�سادر، ومع اأنه ليوجد لدى ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأي �سبب 
لالعتقاد باأن اأيًا من هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني اأو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها. غري اأن ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة 
الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحتني )ز ، ح( من هذه الن�سرة مل يقوموا بالتحقق منها ب�سكل م�ستقل، وبالتايل لميكن اإعطاء بيان اأو تاأكيد وا�سح ب�ساأن �سحة هذه املعلومات 

واكتمالها. 

وا�ستملت م�سادر معلومات القطاع وال�سوق ب�سكل رئي�س على امل�سادر التالية: 

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي )»م�ؤ�س�سة النقد«( 

الريا�س – �سارع املعذر 

�س.ب. 2992، الريا�س 11169 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 3000 463 11 966+ 

فاك�س: 2966 466 11 966+ 

 www.sama.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

 info@sama.gov.sa :الربيد الإلكرتوين

وتعترب املعلومات املعدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتي مت اإ�ستخدامها يف هذه الن�سرة متوفرة على نطاق عام ومتاحة للعموم ، وميكن احل�سول عليها دون احلاجة للح�سول 
على موافقة م�سبقة. 

م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعل�مات

الريا�س – حي املربع، �سارع الأمري عبدالرحمن بن عبدالعزيز 

�س.ب: 3735، الريا�س: 11481 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4138 401 11 966+

فاك�س: 9493 405 11 966+

www.cdsi.gov.sa :املوقع اللكرتوين

  info@cdsi.gov.sa :الربيد الكرتوين

اأن�ساأت م�سلحة الإح�ساءات واملعلومات العامة مبوجب نظام الإح�ساءات العامة للدولة ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )23( وتاريخ 1379/12/7هـ، وهي تابعة الى وزارة القت�ساد 
والتخطيط. وتعّد امل�سدر الإح�سائي الر�سمي للمملكة،وهي اجلهة امل�سئولة والر�سمية عن تزويد الإدارات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة والأفراد باملعلومات والبيانات الإح�سائية.

وزارة املالية 

الريا�س – حي املربع، طريق امللك عبدالعزيز

الريا�س: 11177، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0000 405 11 966+

فاك�س: 6055 401 11 966+

www.mof.gov.sa :املوقع اللكرتوين

Info@mof.gov.sa :الربيد الكرتوين

مت ا�ستخدام بيانات امليزانية العامة للدولة واملعدة من قبل وزارة املالية يف ق�سم املعلومات القت�سادية الواردة يف هذه الن�سرة. 
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ال�س�ي�سرية لإعادة التاأمني )»�س�ي�س ري«( 

�س ب 8022  زيورخ - �سوي�سرا 

هاتف: 2121 285 43 41+ 

فاك�س: 2999 285 43 41+ 
www.swissre.com

هي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست مبدينة زيورخ ب�سوي�سرا يف عام 1863م ومتار�س ن�ساطها يف اأكرث من 25 دولة حول العامل وت�سدر تقارير عن قطاع 
التاأمني يف العامل. 

وتعترب املعلومات املاأخوذة من تقرير التاأمني العاملي لعام 2013م  املعد بوا�سطة �سوي�س ري، والتي مت ا�ستخدامها يف هذه الن�سرة، معلومات متاحة للعموم وبالتايل مل يتطلب 
الأمر احل�سول على اأي موافقة ل�ستخدام هذه املعلومات. وقد قامت ال�سركة مبراجعة هذه املعلومات وتعتقد اأنها دقيقة ومت ا�ستخدامها ب�سكل دقيق لأغرا�س هذه الن�سرة.

المعلومات المالية 

اإلى 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م والإي�ساحات املرفقة بها والتي مت  مّت اإعداد القوائم املالية املراجعة للفرتة املالية من 9 يونيو 2012م 
اإدراجها يف هذه الن�سرة، وفًقا للمعايري الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية. مّتت مراجعة القوائم املالية للفرتة املالية من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م من قبل مكتب كي 
بي اإم جي الفوزان وال�سدحان ومكتب ديلويت اند تو�س بكر ابو اخلري و�سركاهم، يف حني مّتت مراجعة القوائم املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م من قبل مكتب 

كي بي اإم جي الفوزان وال�سدحان، ومكتب براي�س وترهاو�س كوبرز، وتقوم ال�سركة باإ�سدار بياناتها املالية بالريال ال�سعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

مّت اإعداد التوقعات والإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف العمل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات امل�ستخدمة، 
وبالتايل لي�س هناك اأي تاأكيد اأو �سمان فيما يتعلق بدقة اأي من هذه التوقعات اأو اكتمالها، وتوؤكد ال�سركة باأن الإفادات الـواردة يف هذه الن�سرة متت بناء على العناية املهنية 
الالزمة. متثل بع�س التوقعات الـواردة يف ن�سرة الإ�سدار »اإفادات م�ستقبلية«. وي�ستدل على هذه الإفادات امل�ستقبلية عن طريق ا�ستخدام بع�س الكلمات مثل »يخطط«، »يقدر«، 
»يعتقد«، »يتوقع«، »ميكن«، »قد«، »ينوي«، »يعتزم«، »�سوف«، »ينبغي«، »من املتوقع« »�سيكون« اأو �سيغ النفي لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو امل�سابهة لها يف املعنى. 
وتعك�س هذه الإفادات امل�ستقبلية وجهات النظر احلالية لل�سركة فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي، حيث اإن هناك العديد من العوامل التي 
قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجنازاتها اأو النتائج التي حتققها وتوؤدي اإلى اإختالفها ب�سكل كبري عّما كان متوقعًا �سراحة اأو �سمنًا وفقا لهذه الإفادات امل�ستقبلية. وقد مت 
ا�ستعرا�س بع�س املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا التاأثري ب�سورة اأكرث تف�سيال يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )راجع الق�سم 2 »عوامل املخاطرة«(. فاإذا 
ما حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور الحتمالية اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري 

عن تلك التي مّت توقعها اأو تقديرها اأو العتقاد بها اأو التخطيط لها اأو افرتا�سها يف هذه الن�سرة. 

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، يتعني على ال�سركة تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�سرة الإ�سدار 
هذه وقبل اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف القائمة الر�سمية، باأي مما يلي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل 
والإدراج )2( ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وفيما عدا هاتني احلالتني، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأية معلومات متعلقة بالقطاع 
وال�سوق اأو يف الإفادات امل�ستقبلية الواردة يف هذه الن�سرة، �سواء نتيجة ملعلومات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه العوامل واملخاطر والأمور الحتمالية 
والفرتا�سات الأخرى، فاإن الأحداث والظروف امل�ستقبلية التي مت تناولها يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة وقد ل حتدث اإطالقا. وعليه، يجب على 

املكتتبني املحتملني درا�سة جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �سوء هذه التو�سيحات وعدم العتماد على الإفادات امل�ستقبلية ب�سكل اأ�سا�سي. 

دليل الشركة 

أعضاء مجلس اإلدارة
�سفة اجلن�سيةالعمراملن�سبال�سم

الع�س�ية
الأ�سهم اململ�كةتاريخ التعينيجهة التمثيل

غري الن�سبةمبا�سر
مبا�سر

الن�سبة

عبد املح�سن بن عبد 
العزيز الفار�س

غريتنفيذي �سعودي52الرئي�س
/ غري 
م�ستقل

م�سرف 
الإمناء

0.0048%962*0.005%1433/6/141.000هـ

غري تنفيذي ياباين54ع�سوهي�ساتو هامادا
/ غري 
م�ستقل

طوكيو مارين 
اآند ني�سيدو 

فاير اإن�سوران�س 

0.0001%27**0.005%1433/6/141.000هـ

غري تنفيذي �سعودي56ع�سوفهد بن حممد ال�سماري
/ غري 
م�ستقل

م�سرف 
الإمناء

--0.005%1433/6/141.000هـ



ه

�سفة اجلن�سيةالعمراملن�سبال�سم
الع�س�ية

الأ�سهم اململ�كةتاريخ التعينيجهة التمثيل

غري الن�سبةمبا�سر
مبا�سر

الن�سبة

غري تنفيذي ياباين64ع�سوكني كاميكوت�سى***
/ غري 
م�ستقل

طوكيو مارين 
اآند ني�سيدو 

فاير اإن�سوران�س 

--0.005%1436/1/21000هـ

غري تنفيذي �سعودي42ع�سوفي�سل اإبراهيم بن �سويلم
/ غري 
م�ستقل

�سركة �سابك 
لال�ستثمارات 

ال�سناعية

----1436/8/1هـ

0.0002%42****0.255%1433/6/1451.000هـاجلمهور م�ستقل�سعودي56ع�سومطلق بن حمد املري�سد

--0.00055%1433/6/14110هـاجلمهورم�ستقل�سعودي65ع�سوع�سام عبدالعزيز باناجة

--0.00063%1433/6/14125هـاجلمهورم�ستقل�سعودي55ع�سوخالد بن عبداهلل الرميح

امل�سدر: ال�سركة 
*ناجتة عن ملكيته لـ )1000( �سهم يف م�سرف الإمناء وهي اأ�سهم �سمان اإ�ستنادًا للماّدة 68 من نظام ال�سركات نظرًا لكون الأ�ستاذ/ عبد املح�سن بن عبد العزيز الفار�س ع�سو يف جمل�س اإدارة م�سرف الإمناء، 

بالإ�سافة اإلى ملكيتة لأ�سهم يف م�سرف الإمناء.  
** ناجته عن ملكيته لأ�سهم يف �سركة طوكيو مارين القاب�سة والتي متتلك بالكامل اأ�سهم �سركة طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 

***ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تعيني كني كاميكوت�سي كع�سو غري تنفيذي ممثال ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد ومكمال لفرتة ع�سوية عبدالرفيق 

هارون جداوي، الذي ا�ستقال من جمل�س الإدارة خالل العام 2014، وذلك مبقت�سى خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )351000154562( وتاريخ 1435/12/27هـ )املوافق 2014/10/21م(. كما مت عر�س تعيينه على 
اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة والتي انعقدت بتاريخ 1436/8/1هـ املوافق 2015/5/19م ومتت املوافقة على تعيينه . باإ�ستثناء الأ�ستاذ/ كني كاميكوت�سي، مّت تعيني كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية 

التاأ�سي�سية لل�سركة التي اإنعقدت بتاريخ 1433/6/14هـ. املوافق  2012/5/5 م. 
**** ناجتة عن ملكيته لأ�سهم يف م�سرف الإمناء 

اإ�ستنادًا للمادّة 68 من نظام ال�سركات، يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها عن ع�سرة اآلف ريال، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان 
م�سوؤوليته يف اإدارة ال�سركة. �سيقوم كل من الأع�ساء ع�سام عبدالعزيز باناجة وخالد بن عبداهلل الرميح وفي�سل اإبراهيم بن �سويلم ب�سراء عدد كاٍف من الأ�سهم يف ال�سركة يف 

اأقرب وقت ممكن وخالل العام 2015م لي�سل جمموع قيمتها م�ساويًا لـ)10.000( ع�سرة اآلف ريال �سعودي

وفقًا للمادة 38 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، ل ميتلك اأحد من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأكرث من 5% من اأ�سهم ال�سركة.

عدا عن ذلك، ل يوجد لأع�ساء جمل�س الإدارة الآخرين اأو املدراء التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة حتى 
تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. 

كما انعقدت اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة بتاريخ 1436/8/1هـ املوافق 2015/5/19م ومتت املوافقة على مايلي: 

تعيني كني كامكو�سي، كع�سو غري تنفيذي ومكمال لفرتة ع�سوية جمل�س الدارة بدل من ال�ستاذ / عبدالرفيق هارون جداو ي ابتداًء من 22 اأكتوبر 2014 حتى انتهاء  �
مدة املجل�س احلايل الذي ينتهي يف 9 يونيو 2015 

انتخاب جمل�س ادارة لدورة جديدة ابتداًء من 2015/06/09م وملدة ثالثة اأعوام، وهم: �
عبداملح�سن عبدالعزيز الفار�س، وميثل م�سرف الإمناء. �
 فهد حممد ال�سماري، وميثل م�سرف الإمناء. �
كني كامكو�سي، وميثل �سركة طوكيو مارين ني�سيدو فاير ان�سورنز. �
هي�ساتوا همادا، وميثل �سركة طوكيو مارين ني�سيدو فاير ان�سورنز. �
في�سل ابراهيم بن �سويلم، وميثل �سركة �سابك لالإ�ستثمارات ال�سناعية )بدياًل ملطلق حمد املري�سد(  �
مطلق بن حمد املري�سد  �
خالد عبداهلل الرميح. �
ع�سام عبدالعزيز باناجه. �

متت املوافقة على تعيني ال�سيد / في�سل ابراهيم بن �سويلم ممثاًل ل�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية بدًل عن ال�سيد/ مطلق بن حمد املري�سد والذي اأ�سبح ع�سوا ممثال 
للجمهور، كما انتهت فرتة ع�سوية ال�سيد خالد بن حممد العبودي يف جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2015/6/9م.



وو

عن�ان ال�سركة 

�سركة الإمناء ط�كي� مارين 

الطابق احلادي والع�سرون

برج العنود الثاين، �سارع امللك فهد

�س ب 643. الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9333 212 11 966+ 

فاك�س: 9444 212 11 966+ 

www.atmc.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@atmc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

ممثلي ال�سركة

الأ�سم: فهد بن حممد ال�سماري

املن�سب: ع�سو جمل�س الإدارة 

�سركة الإمناء طوكيو مارين 

الطابق احلادي والع�سرون

برج العنود الثاين، طريق امللك فهد

�س ب 643، الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9333 212 11 966+ 

فاك�س: 9444 212 11 966+ 

www.atmc.com.sa :املوقع الإلكرتوين

fmsemari@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

ال�سم: ج�ن هيمي 

املن�سب: الرئي�س التنفيذي  

�سركة الإمناء طوكيو مارين 

الطابق احلادي والع�سرون

برج العنود الثاين، طريق امللك فهد

�س ب 643، الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9333 212 11 966+ 

فاك�س: 9444 212 11 966+ 

www.atmc.com.sa :املوقع الإلكرتوين

 j.hemmi@atmc.com.sa  :الربيد الإلكرتوين

�سكرتري جمل�س الإدارة 

الأ�سم: ج�ن هيمي

�سركة الإمناء طوكيو مارين 

الطابق احلادي والع�سرون

برج العنود الثاين، �سارع امللك فهد

�س ب 643. الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9333 212 11 966+ 

فاك�س: 9444 212 11 966+ 

www.atmc.com.sa :املوقع الإلكرتوين

j.hemmi@atmc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

�س�ق الأ�سهم

ال�س�ق املالية ال�سع�دية )تداول( 

اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل 

700 طريق امللك فهد

�س.ب 60612 الريا�س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:  9999 218 11 966+

فاك�س:  9090 218 11 966+ 

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين

webinf@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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المستشارون

امل�ست�سار املايل 

�سركة بيت التم�يل ال�سع�دي الك�يتي 

واحة غرناطة املبنى 4اأ، الدور 14
�س.ب 50051 - الريا�س 11523

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 7300 511 11 966+
فاك�س: 9819 201 11 966+

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

مدير الكتتاب 

�سركة الإمناء لال�ستثمار 

برج العنود، الدور الثامن 
�س.ب 66333 الريا�س 11576

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 5555 218 11 966+
فاك�س: 5000 218 11 966+

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

متعهدي التغطية

�سركة الإمناء لال�ستثمار  

برج العنود، الدور الثامن 
�س.ب 66333 الريا�س 11576

اململكة العربية ال�سعودية 
هاتف: 5555 218 11 966+
فاك�س: 5000 218 11 966+

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

�سركة بيت التم�يل ال�سع�دي الك�يتي  

واحة غرناطة املبنى 4اأ، الدور 14
�س.ب 50051 - الريا�س 11523

اململكة العربية ال�سعودية
هاتف: 7300 511 11 966+
فاك�س: 9819 201 11 966+

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

امل�ست�سار القان�ين 

العنزي حمام�ن وم�ست�سارون قان�ني�ن

بالتعاون مع اإي كاي بارترنز

�سارع املعذر – الريا�س برج فوتورو – الطابق الثالث

�س.ب. 69171- الريا�س 11547

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7372 276 11 966+

فاك�س: 6960 276 11 966+

www.ekplegal.com :املوقع الإلكرتوين

  info@ ekplegal.com :الربيد الإلكرتوين



حح

م�ست�سار العناية املهنية املالية 

الب�سام والنمر 

بالتعاون مع بي كي اف - اليد حما�سبون 

مركز املتواي، �سارع املعادي، حي الروي�س

�س.ب 15651- جدة 21454 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 2703 652 12 966+

فاك�س: 2894 652 12 966+

www.aacpa-sa.com :املوقع الإلكرتوين

ibrahim.albassam@sa-uhy.com : الربيد الإلكرتوين

املحا�سبان القان�نيان 

كي بي اإم جي الف�زان وال�سدحان 

برج كي بي اإم جي، طريق �سالح الدين الأيوبي 

�س.ب 92876- الريا�س11633 

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8500 874 11 966+

فاك�س: 8600 874 11 966+

www.kpmg.com/sa :املوقع الإلكرتوين

furqanullahkhan@kpmg.com  :الربيد الإلكرتوين

براي�س ووتر هاو�س ك�بريز 

برج اململكة – الدور 21 

�س.ب.  213- الريا�س 11

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4240 465 11 966+

فاك�س: 1660 465 11 966+

www.pwc.com/middle-east :املوقع الإلكرتوين

khalid.mahdhar@sa.pwc.com :الربيد الإلكرتوين

اخلبري الإكت�اري  

نعمان اأ�س��سيت�س 

7ب ، بلوك ف، غلبريغ 2 لهور

جمهورية باك�ستان الإ�سالمية 

هاتف: 0204  3576 9242+

فاك�س: 7867 3575 9242+

www.naumanassociates.com :املوقع الإلكرتوين

nauman@naumanassociates.com : الربيد الإلكرتوين

مالحظة: قدمت جميع اجلهات املذكورة اأعاله موافقتها اخلطية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائها وعناوينها و�سعاراتها واإفاداتها يف هذه الن�سرة وفق ال�سكل وال�سياق الظاهر فيها ، 
ومل تقم اأي منها ب�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. واجلدير بالذكر اأن جميع هذه اجلهات والعاملني لديها اأو اأي من اأقاربهم ل ميلكون اأ�سهما اأو م�سلحة من اأي نوع 

يف ال�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.



ط

اجلهات امل�ستلمة 

م�سرف الإمناء 

الريا�س - طريق امللك فهد

�س.ب 66674 - الريا�س 11586

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5555 218 11 966+ 

فاك�س: 5000 218 11 966+

www.alinma.com :املوقع الإلكرتوين

info@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

جمم�عة �سامبا املالية

الريا�س – طريق امللك عبدالعزيز 

�س.ب. 833 - الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7400 479 11 966+

فاك�س: 9676 477 11 966+

www.samba.com.sa :املوقع الإلكرتوين
 customercare@samba.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الريا�س

الريا�س – طريق امللك عبدالعزيز 

�س ب 22622 - الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 11 966 +

فاك�س: 2618 404 11 966 +

www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

البن�ك التي تتعامل معها ال�سركة 

م�سرف الإمناء 

طريق امللك فهد

�س.ب 66674 - الريا�س 11586

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5555 218 11 966+ 

فاك�س: 5000 218 11 966+

www.alinma.com :املوقع الإلكرتوين

 info@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

م�سرف الراجحي 

�سارع العليا العام

�س.ب 28 - الريا�س 11586

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 211 11 966+ 

فاك�س: 0705 460 11 966+

 www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactcenter@alrajhibank.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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البن�ك التي تتعامل معها ال�سركة 

البنك ال�سع�دي الربيطاين 

الريا�س – �سارع الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي )ال�سباب( 

�س.ب 9084 - الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0677 405 11 966+ 

فاك�س: 0660 405 11 966+

www.sabb.com :املوقع الإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري 

جدة – طريق امللك عبدالعزيز 

�س.ب 3555 - الريا�س 21481

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3333 649 21 966+ 

فاك�س: 7426 643 11 966+

www.alahli.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخص الطرح:

على امل�ستثمرين الراغبني بالكتتاب يف اأ�سهم هذا الطرح قراءة ن�سرة الإ�سدار كاملًة قبل اتخاذ قرارهم ال�ستثماري املتعلق بالكتتاب يف هذه الأ�سهم. ويف ما يلي ملخ�ّس عن 
الطرح:

�سركة الإمناء طوكيو مارين وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/25 ال�سادر بتاريخ 1430/5/3هـ ال�سركة
)املوافق 2009/4/28م( وقرار جمل�س الوزراء رقم 140 ال�سادر بتاريخ 1430/5/2هـ )املوافق 2009/4/27م( وال�سجل التجاري رقم 

)1010342527( تاريخ 1433/7/28هـ )املوافق 2012/06/18م( وال�سادر من مدينة الريا�س. 

تقوم ال�سركة مبزاولة اأعمال التاأمني التعاوين والأن�سطة ذات العالقة وذلك مبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ووفقا لأحكام نظام ملخ�س اأن�سطة ال�سركة 
مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة. كما تلتزم ال�سركة باحل�سول على الرتاخي�س 

الالزمة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لالأن�سطة التي تزاولها اأو املنتجات التي تقدمها. 

ن�سبة امللكية عدد الأ�سهمامل�ساهمامل�ساهمون الكبار 

28.75% 5.750.000م�سرف الإمناء 

28.75% 5.750.000طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد

5.00% 1.000.000�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية

5.00% 1.000.000املوؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة والتوزيع

زيادة يف راأ�س مال ال�سركة من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية طبيعة الطرح

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحدالقيمة ال�سمية لل�سهم 

)20.000.000( ع�سرون مليون �سهم عادي مدفوع القيمة بالكاملعدد الأ�سهم القائمة وامل�سدرة قبل الطرح

)200.000.000( مائتا مليون ريال �سعوديراأ�س مال ال�سركة احلايل قبل الطرح 

اإجمايل عدد الأ�سهم اجلديدة املطروحة 
لالكتتاب 

)25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم عادي. 

)45.000.000( خم�سة واأربعون مليون �سهم عادي اإجمايل عدد الأ�سهم بعد الطرح

�سيتم زيادة راأ�س مال ال�سركة بن�سبة 125% ن�سبة الزيادة يف راأ�س املال

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد �سعر الطرح 

)250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي اإجمايل قيمة الطرح

)450.000.000( اربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي راأ�س املال ال�سركة بعد الطرح

)4.000.000( اأربعة ماليني ريال �سعودي تكاليف الطرح

اإجمايل ح�سيلة الطرح بعد خ�سم تكاليف 
الطرح

)246.000.000( مائتان �ستة واأربعون مليون ريال �سعودي 

�سيتم زيادة راأ�س مال ال�سركة من )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي اإلى )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب
�سعودي، ويتوقع اأن تبلغ �سايف متح�سالت الكتتاب )246.000.000( مائتان و�ستة واأربعون مليون ريال �سعودي بعد خ�سم م�ساريف 
الطرح البالغة )4.000.000( اأربعة ماليني ريال �سعودي من اإجمايل متح�سالت الكتتاب البالغة )250.000.000( مائتان وخم�سون 
مليون ريال �سعودي. متثل م�ساريف الطرح اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومتعهدي التغطية وامل�ست�سار القانوين وم�ست�سار 
و�سيتم  بالكتتاب،  املتعلقة  الأخرى  وامل�ساريف  الت�سويق  م�ساريف  اإلى  بالإ�سافة  امل�ستلمة  اجلهات  وم�ساريف  املالية  املهنية  العناية 
ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب ب�سكل رئي�سي لرفع معدلت وهوام�س املالءة لل�سركة بهدف الإيفاء مبتطلبات املالءة املالية و�سيتم 
ا�ستخدامها اأي�سا يف متويل اخلطط التو�سعية لل�سركة التي تهدف اإلى تقوية قدرات ال�سركة التوزيعية ملنتجات احلماية والدخار �سواء 

لالأفراد اأو املوؤ�س�سات )ف�سال راجع ق�سم »ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب«( 

)25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم. عدد الأ�سهم املتعهد بتغطيتها

)250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي اإجمايل املبالغ املتعهد بتغطيتها

اإلى )22.90( ريال �سعودي لل�سهم وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري ال�سعر املعدل مت تعديل �سعر �سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية 
�سعودي  ريال  ال�سهم مبقدار )16.13(  ب�سعر  انخفا�س  ذلك  وميثل  املال  راأ�س  زيادة  على  ال�سركة  امل�ساهمني يف  موافقة  وبعد  العادية 

لل�سهم الواحد.

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �ست�سوت على الزيادة املقرتحة لراأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س الإدارة، تاريخ الأحقية
وذلك بتاريخ 1436/10/19هـ )املوافق 2015/8/4م(. 

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم يف يوم 1436/11/18هـ )املوافق 2015/9/2م(.تاريخ التخ�سي�س



لل

بتاريخ 1436/10/19هـ )املوافق امل�ساهمون املقيدون العادية  العامة غري  انعقاد اجلمعية  ال�سركة املقيدون يف �سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم  م�ساهمو 
2015/8/4م(.

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

املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم. 

هي الأ�سهم املطروحة لالكتتاب من قبل امل�ساهمني املقيدين والناجتة عن زيادة الأ�سهم امل�سدرة لل�سركة.الأ�سهم اجلديدة

حق واحد )1( لكل )0.80( �سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين، وهي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة على الأ�سهم احلالية.معامل اأحقية الكتتاب

)25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون حق. عدد حقوق الأولوية امل�سدرة

2015/8/20م( مرحلة الكتتاب الأولى  )املوافق  1436/11/5هـ  اخلمي�س  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/8/11م(،  )املوافق  1436/10/26هـ  الثالثاء  يوم  تبداأ 
)»مرحلة الكتتاب الأولى«(. وخالل هذه املرحلة يتاح فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليًا اأو جزئيًا( يف الأ�سهم 
اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية، و�سوف تتم املوافقة فقط 
على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن 
هذه املرحلة مع فرتة تداول حقوق الأولوية، التي ميكن للم�ساهمني املقيدين اأو عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول 

حقوق الأولوية.

تبداأ يوم الثالثاء 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/11/5هـ )املوافق 2015/8/20م(، فرتة تداول حقوق الأولوية
وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية.

تبداأ يوم الأحد 1436/11/8هـ )املوافق 2015/8/23م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/11/10هـ )املوافق 2015/8/25م( مرحلة الكتتاب الثانية
)»مرحلة الكتتاب الثانية«(. وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو من عامة امل�ستثمرين من 
املوؤ�س�سات والأفراد ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول )وي�سار اإلى كل منهم بـ »ال�سخ�س امل�ستحق« واإليهم جميعا بـ 

»الأ�سخا�س امل�ستحقني«( مبمار�سة حقهم بالكتتاب، ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة. 

يجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى اأي طريقة الكتتاب
من هذه اجلهات خالل فرتة الكتتاب. كذلك، ميكن الكتتاب عن طريق الإنرتنت، الهاتف امل�سريف، اأو ال�سراف الآيل لأي من اجلهات 

امل�ستلمة، وذلك ب�سرطني اأ�سا�سني: 

اأن يكون لدى ال�سخ�س امل�ستحق ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات  .1

اأن ل تكون قد طراأت تغيريات على املعلومات اخلا�سة بال�سخ�س امل�ستحق ما مل تكن هذه التغيريات قد بلغت للجهة امل�ستلمة ومت   .2
حتديثها.

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم الكتتاب بها يف مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية.الأ�سهم املتبقية

تلك الطرح املتبقي تقوم  اأن  على  ال�ستثمارية«(  »املوؤ�س�سات  بـ  اإليهم  )وي�سار  املوؤ�س�سي  الطابع  ذوي  امل�ستثمرين  من  عدد  على  املتبقية  الأ�سهم  تطرح 
املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء لالأ�سهم املتبقية و�سيتم اإ�ستقبال العرو�س اإبتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحا من يوم الأحد 
1436/11/15هـ )املوافق 2015/8/30م( وحتى ال�ساعة العا�سرة �سباحا من اليوم التايل 1436/11/16هـ )املوافق 2015/8/31م(، 
الأقل  ثم  الأعلى  العر�س  ذات  ال�ستثمارية  للموؤ�س�سات  املتبقية  الأ�سهم  تخ�سي�س  و�سيتم  املتبقي«(،  »الطرح  الطرح  هذا  اإلى  )وي�سار 
فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم 

اإ�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

الأولوية الأ�سخا�س امل�ستحقون ب�سراء حقوق  قاموا  والأفراد ممن  املوؤ�س�سات  امل�ستثمرين من  اأو من عامة  املقيدين  امل�ساهمني  الأولوية من  جميع حملة حقوق 
خالل فرتة التداول.

تقوم »تداول« بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية بو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية بحيث يكون م�ستقاًل عن رمز �سهم اإدرج وتداول حقوق الأولوية
ال�سركة، وميلك امل�ساهمون املقيدون خالل فرتة اإكتتاب وتداول حقوق الأولوية اخليارات التالية:

• الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة الكتتاب فيها،	

• بيع احلقوق املكت�سبة اأو جزء منها،	

• �سراء حقوق اإ�سافية من خالل ال�سوق،	

• عدم القيام باأي �سيء مما يتعلق بحقوق الأولوية، ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية يف فرتة الطرح املتبقي نتيجة لعدم 	
ممار�سة تلك احلقوق.

كما يجوز لعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خالل فرتة التداول �سراء وبيع حقوق الأولوية وممار�سة الكتتاب فيها اإذا مت الحتفاظ 
بها اإلى نهاية مرحلة الكتتاب الأولى ويكون ذلك خالل مرحلة الكتتاب الثانية. و�سيقوم نظام »تداول« باإلغاء رمز حقوق الأولوية لل�سركة 
بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية لل�سركة على �سا�سة تداول. وعليه �سيتوقف تداول حقوق الأولوية مع انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية.

تعك�س القيمة الإر�سادية للحق الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح، و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�سر القيمة الإر�سادية للحق
قيمة احلق الإر�سادية على املوقع الإلكرتوين لتداول وب�سكل م�ستمر خالل فرتة التداول متاأخرة بخم�س دقائق. اإ�سافة اإلى مزودي خدمة 

معلومات ال�سوق حتى يت�سنى للم�ستثمرين الإطالع على القيمة الإر�سادية للحق عند اإدخال الأوامر.
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هو ال�سعر الذي يتم التداول به علمًا باأنه يحدد من خالل اآلية العر�س والطلب، وبالتايل فاإنه قد يختلف عن قيمة احلق الإر�سادية.�سعر تداول احلق 

قيام الأ�سخا�س امل�ستحقون بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية عرب تعبئة منوذج الكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة اأو ممار�سة حقوق اأولوية الكتتاب
الكرتونيًا لدى تلك اجلهات. وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:

• يتاح يف مرحلة الكتتاب الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة وذلك يف 	
حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. و�ستتم املوافقة فقط على الكتتاب 
بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول، وتتزامن هذه املرحلة 

مع فرتة تداول حقوق الأولوية والتي ميكن خاللها للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول احلقوق.

• يف مرحلة الكتتاب الثانية، ي�سمح جلميع حملة احلقوق �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات 	
اأوالأفراد ممن قاموا ب�سراء احلقوق خالل فرتة التداول مبمار�سة حقهم بالكتتاب.

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

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل �سحيح ومكتمل. وبالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سوف يتم تخ�سي�س الأ�سهم
جمعها وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. �سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، 
وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كل ح�سب ماي�ستحقة يف موعد اأق�ساه 

يوم 1436/11/25هـ )املوافق 2015/9/9م(. )ف�شال راجع ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«( 

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س النقدي لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب كليا اأو جزئيا يف الأ�سهم اجلديد ومل�ستحقي دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت(
»�شروط  ق�شم  راجع  )ف�شال  2015/9/9م(  )املوافق  1436/11/25هـ  يوم  اأق�ساه  موعد  يف  ا�ستقطاعات  اأي  دون  من  الأ�سهم  ك�سور 
وتعليمات الكتتاب«(، علما باأن مبالغ التعوي�س النقدي متثل متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقة وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( 

من عملية الطرح املتبقي. 

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلنها ال�سركة منذ تاريخ اإ�سدارها ويف الفرتات املالية التي تليها )راجع ق�سم اأحقية الأرباح
»�سيا�سة توزيع الأرباح«(.

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم وهي الأ�سهم العادية ولي�س لأي م�ساهم اأية حقوق ت�سويت تف�سيلية. ويحمل كل �سهم من الأ�سهم حقوق الت�سويت 
املطروحة حق الت�سويت، ولكل م�ساهم ميلك )20( ع�سرين �سهمُا على الأقل احلق يف ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

يبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة وتخ�سي�سها.تداول الأ�سهم

ال�سركة )ب( عوامل املخاطرة  بعمليات  املتعلقة  املخاطر  )اأ(  اإلى  املخاطر  الكتتاب على خماطر معينة، وميكن ت�سنيف هذه  ال�ستثماريف هذا  ينطوي 
خماطر ذات �سله بال�سوق والبيئة الت�سريعية )ج( املخاطر املتعلقة بالأ�سهم. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم رقم )2( »عوامل 
املخاطرة« من هذه الن�سرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب )ف�سال راجع الق�سم 

رقم )2( »عوامل املخاطرة« للمزيد من املعلومات«( 

اأدرجت ال�سركة )20.000.000( �سهم عادي بتاريخ 1433/8/4هـ )املوافق 2012/6/24هـ( يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، حيث الأ�سهم التي �سبق اإدراجها
اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبا ن�سبته 70 % من راأ�س مال ال�سركة، ومت طرح ما ن�سبته 30% من راأ�س املال لالكتتاب العام.

م�سرف الإمناء و�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد، وتبلغ ملكية كل منهما )28.75%( من اأ�سهم ال�سركة قبل الطرح، ال�سركاء الإ�سرتاتيجيون 
ب�سكل كبري يف  ت�سهم  والتي  واإدارية وت�سويقية  ال�سركاء ال�سرتاتيجيون دور فعال وذلك مبا لديهم من خربات فنية وتكنولوجية  ويقدم 

حتقيق قيمة م�سافة لل�سركة. 

اأ�سهم حقوق الأولوية وفق احلقوق اخلا�سة بكل منهم، وفيما جدول يو�سح  قدم ال�سركاء ال�سرتاتيجيون خطابات التزام بالكتتاب يف 
ملكية ال�سركاء ال�سرتاتيجيون قبل وبعد الطرح:

بعد الطرحقبل الطرحامل�ساهم

الن�سبةعدد الأ�سهمالن�سبةعدد الأ�سهم

28.75% 28.7512.937.500% 5.750.000م�سرف الإمناء 

28.75% 28.7512.937.500% 5.750.000طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد

ل يجوز للموؤ�س�سني الت�سرف يف اأي من اأ�سهمهم ملدة ثالث �سنوات مالية كاملة لتقل كل منها عن اإثني ع�سر �سهرا »فرتة احلظر« من تاريخ القيود املفرو�سة على الأ�سهم 
تاأ�شي�س ال�شركة. وبعد انتهاء فرتة احلظر يج�ز للم�ؤ�ش�شني الت�شرف يف اأ�شهمهم ب�شرط احل�ش�ل على م�افقة م�ؤ�ش�شة النقد والهيئة على 
ذلك، وحيث اأن ال�سركة قد ح�سلت على ال�سجل التجاري بتاريخ 1433/7/28هـ )املوافق 2012/06/18م(، فاإن فرتة احلظر على اأ�سهم 
اأحد امل�ساهمون  انق�ساء فرتة احلظر ويف حال رغب  بتاريخ 2015/12/31م، وبعد  املوؤ�س�سني مل تنق�سي بعد و�سوف تنتهي  امل�ساهمني 

املوؤ�س�سون ببيع جزء اأو كافة اأ�سهمه، فاإنه يجب اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية. 



نن

يو�سح اجلدول التايل بيانات وملكية امل�ساهمني املوؤ�س�سني لل�سركة: امل�ساهمون املوؤ�س�سون 

% عدد الأ�سهمعدد الأ�سهماجلن�سيةامل�ساهم�ن امل�ؤ�س�س�ن 

28.75%5.750.00057.500.000يابانية�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 

28.75%5.750.00057.500.000�سعوديةم�سرف الإمناء 

5.00%1.000.00010.000.000�سعودية�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية 

5.00%1.000.00010.000.000�سعوديةاملوؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة والتوزيع 

2.00%400.0004.000.000�سعوديعبداهلل بن حممد الرميزان 

0.50%100.0001.000.000�سعودية�سركة جيان ال�سعودية املحدودة 

ل يوجد قيود مفرو�سة على اكتتاب امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف اأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة، وقد قدم ال�سركاء ال�سرتاتيجيون خطابات القيود املفرو�سة على حقوق الأولوية 
التزام بالكتتاب يف كامل حقوق الأولوية اخلا�سة بكل منهم،.

ويف حال رغب اأي من امل�ساهمون الكبار الذين ميلكون )5%( اأو اكرث من اأ�سهم ال�سركة �سراء حقوق اإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الأولى 
فاإنه ح�سب الالأئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يحب الأتي:

تعده  �سنوي  ربع  تقرير  ال�سركة، من خالل  اأ�سهم  من  اأكرث  اأو  �سخ�س ميلك )%5(  اأي  ملكية  بن�سبة  املوؤ�س�سة  اإبالغ  ال�سركة  على   .1
ال�سركة.

على اأي �سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اإبالغ املوؤ�س�سة كتابيًا بن�سبة ملكيته. واأي تغري يطراأ عليها، خالل خم�سة اأيام   .2
عمل من تاريخ حدوث ذلك.

بعد انق�ساء فرتة احلظر امل�سار اإليها اأعاله يف » القيود املفرو�سة على الأ�سهم« ، ويف حال رغب اأحد امل�ساهمون الكبار بالت�سرف يف حقوق 
الأولوية اململوكة له، يجب عليه اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد.

تنويه: يجب الرجوع اإلى ق�سمي »اإ�سعار هام« و »عوامل املخاطرة« الواردين يف ن�سرة الإ�سدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية وفق هذه الن�سرة

تواريخ مهمة للمكتتبين: 

التاريخاجلدول الزمني املت�قع لالكتاب

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

يوم الثالثاء تاريخ 1436/10/19هـ )املوافق 2015/8/4م(

من يوم الثالثاء تاريخ 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م( اإلى يوم اخلمي�س تاريخ 1436/11/5هـ تاريخ مرحلة الكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية
)املوافق 2015/8/20م(

من يوم الأحد تاريخ 1436/11/8هـ )املوافق 2015/8/23م(اإلى يوم الثالثاء تاريخ 1436/11/10هـ تاريخ مرحلة الكتتاب الثانية
)املوافق 2015/8/25م(

يوم الثالثاء تاريخ 1436/11/10هـ )املوافق 2015/8/25م(تاريخ انتهاء مرحلة الكتتاب واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب

من يوم الأحد تاريخ 1436/11/15هـ )املوافق 2015/8/30م(اإلى يوم الأثنني تاريخ 1436/11/16هـ تاريخ فرتة الطرح املتبقي
)املوافق 2015/8/31م(

يوم الأربعاء تاريخ 1436/11/18هـ )املوافق 2015/9/2م(الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي لكافة املكتتبني

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

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( يف موعد اأق�ساه يوم الأربعاء تاريخ 1436/11/25هـ 
)2015/9/9م(

�سوف يتم تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب عند النتهاء من الإجراءات النظامية ذات العالقة، و�سوف بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
يتم الإعالن عنه لحقًا يف ال�سحف املحلية وعلى موقع تداول.

تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية عرب ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب املوقع الإلكرتوين لتداول 
www.tadawul.com.sa على �سبكة الإنرتنت



�س

تواريخ اإلعالنات المهمة:

تاريخ الإعالناملعلنالإعالن

يوم الثالثاء تاريخ 1436/10/19هـ )املوافق 2015/8/4م(ال�سركةاإعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية(

يوم الثالثاء تاريخ 1436/10/19هـ )املوافق 2015/8/4م(ال�سركةاإعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على زيادة راأ�س املال

يوم الأربعاء تاريخ 1436/10/20هـ )املوافق 2015/8/5م(تداولاإعالن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واإعالن قيمة احلق الإر�سادية

يوم الأربعاء تاريخ 1436/10/20هـ )املوافق 2015/8/5م(ال�سركةاإعالن حتديد فرتات الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

يوم الثالثاء تاريخ 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن بدء مرحلة الكتتاب الأولى وعن فرتة تداول حقوق الأولوية

اإعالن تذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنويه باأهمية بيع احلقوق ملن ل 
يرغب بالكتتاب

يوم اخلمي�س تاريخ 1436/11/5هـ )املوافق 2015/8/20م(تداول

يوم الأحد تاريخ 1436/11/8هـ )املوافق 2015/8/23م(ال�سركةاإعالن بدء مرحلة الكتتاب الثانية

يوم الثالثاء تاريخ 1436/11/10هـ )املوافق 2015/8/25م(ال�سركةاإعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب للمرحلة الثانية

الإعالن عن:

• نتائج الكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية	

• تفا�سيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب بها )اإن وجدت( وبدء فرتة الطرح 	
املتبقي

يوم اخلمي�س تاريخ 1436/11/12هـ )املوافق 2015/8/27م(ال�سركة

يوم الأربعاء تاريخ 1436/11/18هـ )املوافق 2015/9/2م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي والإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

يوم الأحد تاريخ 1436/11/22هـ )املوافق 2015/9/6م(تداولاإعالن باإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

يوم الأربعاء تاريخ 1436/11/25هـ )املوافق 2015/9/9م(ال�سركةاإعالن توزيع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لالأ�سخا�س امل�ستحقني

تنويه: جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعاله تقريبية. و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية عرب ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب املوقع الإلكرتوين لتداول 
www.tadawul.com.sa على �سبكة الإنرتنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية على الأ�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف تطرح اأية اأ�سهم متبقية غري 
مكتتب بها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. يتعني على ال�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف ال�سهم 
اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة الكتتاب الأولى ومرحلة الكتتاب الثانية )ح�سبما ينطبق( )وي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون 
الكتتاب يف اأ�سهم اإ�سافية من خالل �سراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول، وميكن الكتتاب بالأ�سهم الإ�سافية اجلديدة املكت�سبة من �سراء احلقوق اجلديدة خالل مرحلة 
الكتتاب الثانية فقط(، ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه اجلهات امل�ستلمة قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية )حتى واإن مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة(، كما ميكن 

الكتتاب عرب النرتنت اأو الهاتف امل�سريف او ال�سراف اليل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني:

اأن يكون للمكتتب )ال�سخ�س امل�ستحق( ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.  .1
اأن تكون البيانات اخلا�سة باملكتتب )ال�سخ�س امل�ستحق( حمدثة.   .2

يجب تعبئة من�ذج طلب االكتتاب بالكامل وفقًا للتعليمات ال�اردة يف ق�شم »�شروط تعليمات االكتتاب« من ن�شرة االإ�شدار هذه. ويجب على كل مكتتب )�شخ�س م�شتحق( اأن ي�افق 
على كل الفقرات الواردة يف منوذج طلب الكتتاب واأن يقوم بتعبئتها، وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س الطلبات املكررة اأو اأي طلب لالكتتاب يف ال�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا 
يف حال عدم ا�شتيفاء الطلب الأي من �شروط وتعليمات االكتتاب. وال يج�ز التعديل يف طلب االكتتاب اأو �شحبه بعد ت�شليمه للجهات امل�شتلمة. ويعترب طلب االكتتاب عند تقدميه 

عقدًا ملزمًا بني ال�شركة وامل�شاهم امل�شتحق )ف�شاًل راجع ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

أسئلة واجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية:

ماهي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

متنح حقوق الأولوية جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية..

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم اإيداع حقوق الأولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية، ولن ي�سمح بتداول 

هذه احلقوق اأو الكتتاب فيها ال عند بداية فرتة التداول والكتتاب.
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كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

ما هو معامل االحقية؟

هو املعامل الذي مُيّكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على �سبيل املثال، اإذا 
كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة 1.000�سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�س مالها عن طريق طرح 200 �سهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�سهمها اإلى 1.200 �سهم، يكون معامل الحقية 

حينئذ ( 1 اإلى 5 و)�سهم لكل خم�سة اأ�سهم(.

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

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

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

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

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة )املذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذه( وخالل فرتتي الكتتاب 
فقط.

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

نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان ل تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق، حيث اأن اأي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن 
عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه اإلغاء طلب الإكتتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية ؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1.000 �سهم يف ال�سركة )800 �سهم يف حمفظة 
)اأ( و 200 �سهم يف حمفظة )ب(( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1.000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق عليه ف�سيتم اإيداع )800 ( حق يف حمفظة )اأ( و )200( 

حق يف حمفظة )ب(.

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

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة ال�ستثمارية املذكورة يف طلب الكتتاب الأول 

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول ؟

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

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

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

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

نعم، باإمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق والكتتاب باجلزء املتبقي.
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هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟

ل ميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

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

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

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

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

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

ملخص المعلومات األساسية:

يقدم هذ امللخ�س نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. ونظرًا لأنه ملخ�س، فاإنه ل ي�ستمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني. ويجب على م�ستلمي 
هذه الن�سرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة. وقد مت تعريف بع�س امل�سطلحات والعبارات املخت�سرة الواردة يف هذه الن�سرة يف ق�سم 

»التعريفات وامل�سطلحات« ويف اأماكن اخرى من هذه الن�سرة.

نبذة عن الشركة

�سركة الإمناء طوكيو مارين هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/25 ال�سادر بتاريخ 1430/5/3هـ )املوافق 2009/4/28م( وقرار جمل�س 
الوزراء رقم 140 ال�سادر بتاريخ 1430/5/2هـ )املوافق 2009/4/27م( وال�سجل التجاري رقم )1010342527( بتاريخ 1433/7/28هـ )املوافق 2012/06/18م(، وعنوانها 
الرئي�سي )طريق امللك فهد برج العنود 2 / الدو 21( وم�سرح لها مبزاولة اأعمال التاأمني مبوجب ترخي�س موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم )ت م ن / 33 / 20129( ال�سادر 

بتاريخ 1433/11/15هـ )املوافق 2012/10/1م(. 

اإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي  تزاول ال�سركة ن�ساطها مبا يتما�سى مع نظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد الأخرى ال�سارية يف اململكة وحتت 
ال�سعودي ومبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وتعد موؤ�س�سة النقد اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن التطبيق والإ�سراف على نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحة 

التنفيذية. متار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�شع�دية من خالل فروعها املرخ�شة باالإ�شافة اإلى عدد من نقاط البيع م�زعة يف معظم املدن ومناطق اململكة.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي مق�سم الى )20.000.000( ع�سرون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية 
لل�سهم الواحد.

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1436/1/2هـ )املوافق 2014/10/26م( للجمعية العامة غري العادية بزيادة راأ�س مال ال�سركة من )200.000.000( 
مائتي مليون ريال �سعودي اإلى )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية للو�سول والحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب، 
كما ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب رقم 361000042979 وتاريخ 1436/3/17هـ )املوافق 2015/1/8م( على زيادة 
راأ�س مال ال�سركة مببلغ )250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بعدد )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم بقيمة 
اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، لي�سبح راأ�س مال ال�سركة )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )45.000.000( خم�سة 
واربعون مليون �سهم بقيمة اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، ويف تاريخ )1436/10/19هـ( املوافق )2015/8/4م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية على 

تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة. 



�س�س

نشاط الشركة 

مت الرتخي�س لل�سركة مبزاولة اأن�سطة التاأمني الرئي�سة التالية: )1( التاأمني العام. )2( التامني ال�سحي علمًا بان ال�سركة قد ح�سلت حتى الن على موافقات نهائية وموؤقتة 
وم�سروطة من موؤ�س�سة النقد لعدد من منتجاتها التاأمينية وهي كما يلي: 

موافقات نهائية 
التاأمني �سد حوادث املركبات. �
تاأمني احلماية اجلماعية.  �
تاأمني خماطر الئتمان.  �
التاأمني ال�سحي. �

موافقات مؤقتة

• •تاأمني جميع املخاطر للممتلكات.	 تاأمني اأخطار اأعمال الإن�ساء.	

• •التاأمني �سد احلرائق.	 التاأمني على الآلت.	

• •التاأمني على املخاطر ومعدات اآليات املقاولني.	 تاأمني تعوي�س العمال. 	

• •تاأمني �سد خماطر خ�سارة الأرباح ب�سبب تعطل املعدات والآليات.	 تاأمني خيانة الأمانة.	

• •التاأمني على مراجل وخزانات ال�سغط.	 التاأمني على النقود يف اخلزينة / نقل النقود.	

• •التاأمني البحري	 التاأمني �سد الإ�سابات الفردية واجلماعية. 	

• •تاأمني امل�سوؤولية العامة.	 تاأمني انقطاع الأعمال.	

• •التاأمني على خماطر امل�سوؤولية العامة التجارية	 تاأمني كافة اأخطار املقاولني.	

• •تاأمني على خماطر حمتويات ال�سكن.	 تاأمني احلريق واملخاطر اخلا�سة.	

موافقات مشروطة: 
برنامج التوفري البالتيني �
برنامج التوفري الذهبي �
برنامج الإ�ستثمار �
برنامج الزواج �
برنامج التعليم �

مالحظة: يجب على ال�شركة اإ�شتيفاء ال�شروط املطل�بة للم�افقات امل�شروطة وتزويدها مل�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي خالل �شهر من خطاب امل�افقة ال�شادر من م�ؤ�ش�شة النقد 
بتاريخ 1436/8/29هـ )املوافق 2015/6/16م(.

منتجات تحت التطوير والدراسة:
برنامج حفظ العائلة. �
برنامج حماية الرهن العقاري. �
املحافظة على �سندات البنوك املجتمعة. �
تاأمني ال�سفر. �
تعوي�س املهنية. �
تاأمني املدراء واملوظفني. �

مراحل تأسيس الشركة 

بتاريخ 1430/5/2هـ  ال�سادر   140 رقم  الوزراء  وقرار جمل�س  )املوافق 2009/4/28م(  بتاريخ 1430/5/3هـ  ال�سادر  رقم م/25  امللكي  املر�سوم  ال�سركة مبوجب  تاأ�س�ست 
اإكتتب  التاأ�سي�س،  عند  الريا�س.  مدينة  من  وال�سادر  2012/06/18م(  )املوافق  1433/7/28هـ  بتاريخ   )1010342527( رقم  التجاري  وال�سجل  2009/4/27م(  )املوافق 
املوؤ�س�سون مبا جمموعه اأربعة ع�سر مليون )14.000.000( مليون �سهم متثل )70%( من راأ�س املال ال�سركة ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم، يف حني مت طرح )6.000.000( 
�ستة ماليني �سهم عادي لالكتتاب العام متثل 30% من راأ�س مال ال�سركة وب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد خالل الفرتة من 1433/4/26هـ املوافق )2012/3/19م( 

اإلى 1433/5/2هـ )املوافق 2012/3/25م(. يف حني مّت اإدراج وبدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية بتاريخ 1433/8/4هـ )املوافق 2012/6/24م(.



ق

المساهمون الكبار الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة

قيمة الأ�سهمعدد الأ�سهماجلن�سيةامل�ساهم�ن يف ال�سركة
)ريال �سع�دي(

الن�سبة املئ�ية
)%(

28.75%5.750.00057.500.000ال�سعوديةم�سرف الإمناء 

28.75%5.750.00057.500.000اليابانطوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد

5.00%1.000.00010.000.000ال�سعودية�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية

5.00%1.000.00010.000.000ال�سعوديةاملوؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة والتوزيع

67.5%13.500.000135.000.000-الإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة 

تعد امللكيات اأعاله ملكية مبا�سرة ولتوجد ملكيات غري مبا�سرة 

رؤية الشركة 
ت�سعى ال�سركة باأن ت�سبح اخليار التاأميني الأول يف اململكة العربية ال�سعودية، وذلك بتقدمي منتجات تاأمينية عالية اجلودة وم�سممة للوفاء باحتياجات العمالء، ومدعومة بفريق عمل مدرب 

ب�سكل جيد وبنية حتتية متميزة من تقنية املعلومات. 

رسالة الشركة:
والتدريب  املهارة  من  عالية  درجة  على  عمل  فريق  بوا�سطة  الإ�سالمية  ال�سريعة  اأحكام  مع  املتوافقة  التاأمينية  احللول  من  جمموعة  تقدمي  خالل  من  لعمالئها  حقيقية  قيمة  وخلق  الثقة  بناء 

وبا�ستخدام اأف�سل احللول التقنية وتقدمي منتجات التاأمني مب�ستوى خدمات متميز. 

استراتيجية الشركة 
تهدف ال�سركة اإلى حتقيق الريادة يف �سوق التاأمني ال�سعودي من خالل تقدمي منتجات وخدمات متنوعة وعلى درجة عالية من اجلودة، وتقوم ا�سرتاتيجية ال�سركة على جمموعة من العنا�سر 

الرئي�سية التي تعمل من خاللها على حتقيق اأهدافها: 

اأ�سرتاتيجية النم� وذلك من خالل:  �

� )TMNF( تطوير منتجات تاأمينية متخ�س�سة وذلك بال�ستفادة من اخلربة  واملعرفة الطويلة لدى ال�سريك ال�سرتاتيجي، طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س
حتقيق تنوع اأكرب يف منتجات التاأمني املقدمة للعمالء، من خالل تطوير منتجات متخ�س�سة كمنتجات احلماية والدخار.  �

كفاءة النتاجية وذلك من خالل:  �

حتديد اأعمال ومنتجات التاأمني وذلك مبا يتنا�سب مع معدلت درجات املخاطرة لدى ال�سركة وقدرتها على اإعادة التاأمني،   �
حت�سني وتطوير قدرة اإدارة ال�سركة يف عمليات الهند�سة الداخلية للمخاطر املرتبطة باأعمال ال�سركة،  �
تقدمي م�ستوى خدمات متميز وخا�سة فيما يتعلق مبعاجلة مطالبات التاأمني للعمالء،  �
تقدمي خدمة متميزة  للعمالء والتفاعل الإيجابي مع �سكاوي ومقرتحات العمالء. �
و�سع نظام حمكم لأعمال الكتتاب،  �

النتقائية: وذلك من خالل: �

ال�سعي امل�ستمر يف تقليل م�ستويات املخاطر املحتملة بقدر الإمكان وحماية ال�سركة �سد املطالبات التاأمينية ذات القيم العالية، �
فهم خ�سائ�س �سوق التاأمني يف املنطقة، وخا�سة فيما يتعلق باملطالبات التاأمينية،  �
تعظيم معدلت الربحية يف املنتجات اجلديدة ووثائق التاأمني املجددة وذلك من خالل �سيا�سة ت�سعري متزنة ومتنا�سبة مع اأ�سعار املنتجات املماثلة يف ال�سوق املحلي،  �

والتطوير امل�ستمر يف اإدارة الكتتاب التاأميني، 

التط�ير امل�ستمر مل�ظفي ال�سركة وذلك من خالل: �

و�سع برامج تدريب �ساملة لتطوير مهارات وخربات موظفي ال�سركة،  �
الرتكيز على خطط التطوير امل�ستمر للم�سارات الوظيفية ملوظفي ال�سركة،  �
نظام متكامل لتقييم اأداء اإدارة ال�سركة يتم تطبيقة ومراجعتة ب�سكل دوري،  �
حتقيق معدلت �سعودة جيدة ومبا يتما�سى مع املتطلبات التنظيمية وال�سعي امل�ستمر يف توطني الوظائف لدى ال�سركة.  �



رر

نواحي القوة والمزايا التنافسية 

لدى ال�سركة العديد من نواحيالقوة واملزايا التناف�سية مقارنة ببع�س مناف�سيها يف �سوق التاأمني وت�سمل هذه املزايا ما يلي:

فريق عمل يتمتع بخربات حملية ودولية:  �

لدى اإدارة ال�سركة عدد كبري من �سنوات اخلربة املرتاكمة واملعرفة يف جمال التاأمني �سواء على امل�ستوى املحلي، الإقليمي والعاملي. 

عالقات ا�سرتاتيجية ق�ية مع العمالء: �

ا�ستطاعت ال�سركة على مدى ال�سنوات ال�سابقة بناء عالقات ا�سرتاتيجية مع بع�س عمالئها الرئي�سيني، الأمر الذي �ساعد ال�سركة يف ال�ستمرارية والنمو. ومن �سمن هوؤلء 
العمالء �سركات رائدة يف اململكة العربية ال�سعودية الأمر الذي مكن ال�سركة من ال�ستفادة من هذه العالقات يف ت�سويق منتجاتها لعمالء جدد.

جمال متن�ع من املنتجات واخلدمات: �

قامت ال�سركة برتخي�س اأكرث من 20 منتج تاأميني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وذلك يف كل من جمال التاأمني العام والتاأمني ال�سحي لتلبي احتياجات معظم عمالوؤها 
من �سركات واأفراد. اإ�سافة اإلى ذلك، تعمل ال�سركة على النتهاء من ترخي�س خم�سة منتجات اأخرى والتي ما زالت حتت درا�سة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بالإ�سافة اإلى 
اأن �ستة منتجات تاأمينية اأخرى مازالت يف مرحلة الإعداد والتطوير. تتم عملية تطوير املنتجات التاأمينية بال�ستفادة من اخلربات الدولية املقدمة من ال�سريك ال�سرتاتيجي 

 .) TMNF( طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س(

انظمة معل�ماتية وتقنية متقدمة:  �

قامت ال�سركة بتوفري اأحدث الأنظمة املعلوماتية والتقنية املتطورة يف جمال التاأمني، والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف رفع معدل فعالية اأعمال ال�سركة وتطوير منتجاتها.

اأنظمة حمكمة للرقابة الداخية واإدارة املخاطر: �

و�سعت ال�سركة الأنظمة الالزمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية التي من �ساأنها التنبوؤ باأي حتديات اأو خماطر يف وقت مبكر وبدء الإجراءات الت�سحيحية للحد من اأثرها 
على اأعمال ال�سركة.

نظرة عامة على قطاع التأمين في المملكة:

مّت احل�سول على املعلومات القت�سادية ومعلومات ال�سوق وقطاع التاأمني املو�سوعة يف هذه الن�سرة من م�سادر خمتلفة ومتاحة للعموم، وقد اجرت ال�سركة التحريات املعقولة 
للتاأكد من �سحة هذه امل�سادر وُيعتقد اأن هذه امل�سادر موثوقة. وبالرغم من اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اي من م�ست�ساريها اأي �سبب لالعتقاد باأن هذه املعلومات املتعلقة بقطاع 
التاأمني غري دقيقة يف جوهرها، اإل انه مل يتم التحقق ب�سكل م�ستقل من �سحة اأو دقة هذه املعلومات ول ميكن تقدمي اي تاأكيد بخ�سو�س دقتها اأو اكتمالها. وت�سمل ومن تلك 

امل�سادر:

تقديرات وتوقعات ال�سركة. �
املعلومات والتحليالت اخلا�سة ب�سناعة التاأمني والقت�ساد والتي مت احل�سول عليها من م�سادر ومواد ت�سدر عن اأطراف اخرى متاحة للعموم وميكن احل�سول  �

عليها عرب �سبكة النرتنت ومل يتم طلب احل�سول على موافقات ل�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

يعترب �سوق التاأمني ال�سعودي حديث ن�سبيًا حيث كان ل يغطي يف ال�سابق �سوى احتياجات اأ�سواق الت�سدير والنفط يف �سبعينيات القرن الع�سرين. وقد واجه قطاع التاأمني �سعوبات 
نتيجة غياب القوانني واللوائح املنظمة له. وبناء عليه، مت ت�سجيل اأكرث من 100 �سركة عاملة يف قطاع التاأمني خارج البالد كو�سطاء تاأمني عامليني اأو كوكالء ل�سركات تاأمني خا�سة 
وهي تقدم خدماتها يف اململكة العربية ال�سعودية. وكانت تلك ال�سركات م�سجلة يف الغالب يف البحرين ب�سبب القرب اجلغرايف من اململكة، وب�سبب عدم وجود اإطار تنظيمي، 
افتقر حملة وثائق التاأمني اإلى هيئة تنظيمية حتميهم من امل�سغلني املجردين من املبادئ اأو املحتالني. وقد مهد هذا الو�سع الطريق لتنفيذ اإ�سالحات على قطاع التاأمني يف اململكة 
واإعادة هيكلته. وقد اف�سى ذلك اإلى ا�سالحات تنظيمية واملوافقة على القرار رقم 51 بتاريخ 1397/04/04هـ املوافق ) 1977/03/23م(، وقد ا�سدرت هيئة كبار العلماء فتوى 
باأن التاأمني التعاوين هو اأحد اأ�سكال عقود التربع ومن ثم فهو مقبول مبوجب الت�سريع ال�سالمي. ويف عام 1406هـ املوافق ) 1986م(، اأ�س�ست احلكومة �سركة التاأمني التعاوين 
الولى، ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين )التعاونية(، وكان الهدف من تاأ�سي�سها هو الوفاء باحتياجات التاأمني املحلية وتلبية طموحات احلكومة يف اإخ�ساع جميع اعمال التاأمني 

يف القطاع العام ل�سيطرتها التنظيمية.

تتولى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مهمة تنظيم قطاع التاأمني والإ�سراف عليه واإعداد وتطبيق معايري الرتخي�س بالن�سبة لل�سركات التاأمني، ويفر�س النظام اجلديد على 
�سركات التاأمني اإما احل�سول على ترخي�س من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر يف عام 2003م 
اأو اإنهاء وت�سفية اأعمالها يف ال�سوق ال�سعودي. وقد �سمحت موؤ�س�سة النقد لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها اأو التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكمل اإجراءات 

تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني للعمالء يف مهلة انتهت يف 17 فرباير 2010م.

كما اأّدت الإ�سالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة اإلى منو قطاع التاأمني مبعدلت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�سية حيث منت �سناعة التاأمني من 10.9 مليار ريال �سعودي 
) ما يعادل 2.9 مليار دولر امريكي( يف عام 2008 اإلى حوايل 25 مليار ريال �سعودي )ما يعادل 6.7 مليار دولر امريكي( يف عام 2013م، مبعدل منو �سنوي مركب بلغ %18.

وي�سري التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعام املايل 2013م اإلى اأن التاأمني على املركبات قد �سكل ما ن�سبته 49% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة، يف حني 
�سكل التاأمني ال�سحي حوايل 33%. ومن اجلدير بالذكر اأن التاأمني ال�سحي اأ�سبح اإلزاميًا جلميع الوافدين واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س ابتداًء من تاريخ 15 يوليو 
2006م وفق بيانات جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين، كما اأن التاأمني على املركبات يعترب اأي�سًا من املتطلبات التنظيمية )جاء ذلك ا�ستنادًا اإلى نظام مراقبة �سركات التاأمني 
التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/ 32 وتاريخ 1424/06/02هـ ولئحته التنفيذية ال�سادرة مبوجب قرار وزير املالية رقم 1/ 596 وتاريخ 1425/03/01هـ، وعلى قرار 
جمل�س الوزراء رقم 222 وتاريخ 1422/8/13هـ ب�ساأن التاأمني الإلزامي على املركبات، وبدء العمل بـ«الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات« والتي مت اعتمادها من 

حمافظ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي(.
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ملخص المعلومات المالية للشركة: 

يجب قراءة القوائم املالية الواردة اأدناه مع القوائم املالية املراجعة وما يتبعها من اإي�ساحات مرفقة بها للفرتة املالية من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

31 دي�سمرب 2014م )مراجعة(31 دي�سمرب 2013م )مراجعة(املركز املايل )األف ريال �سع�دي(

64.72289.667جمموع موجودات عمليات التاأمني

132.34191.926جمموع موجودات امل�ساهمني

197.063181.593جمموع املوجودات

64.72289.667جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

13.5663.513جمموع مطلوبات امل�ساهمني

118.77588.413جمموع حقوق امل�ساهمني

132.34191.926جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

197.063181.593جمموع مطلوبات عمليات التاأمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية للفرتة املالية من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م

للفرتةقائمة الدخل )األف ريال �سع�دي(
من 9 ي�ني� 2012م اإلى 31 دي�سمرب 2013م

) مراجعة (

لل�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014م

)مراجعة(

51.25292.585جمم�ع اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)44.878()56.132(اإجمايل املطالبات املدفوعة

)33.134()12.469(�سايف املطالبات املتكبدة

)27.576()40.780(�سايف العجز املحول من عمليات التاأمني

)2.951()10.104(م�ساريف عمومية واإدارية

)29.382()73.050(�سايف اخل�سارة للفرتة / لل�سنة

)1.47()3.65(خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�س )بعد الزكاة( للفرتة / لل�سنة

امل�سدر: القوائم املالية للفرتة املالية من 9 يونيو 2012م اإلى 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م

للفرتةالتدفقات النقدية )األف ريال �سع�دي(
من 9 ي�ني� 2012م اإلى 31 دي�سمرب 2013م 

) مراجعة (

لل�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014م

)مراجعة(

15.53414.023�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

)3.250()6.610(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

--�سايف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة التمويلية

8.92410.773نقد وما يعادله يف بداية الفرتة / ال�سنة

)41.597()82.898(�سايف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة الت�سغيلية

27.313)59.729(�سايف النقد )امل�ستخدم يف( / الناجت من الأن�سطة ال�ستثمارية

-194.058�سايف النقد من الن�سطة التمويلية

51.43137.147النقد وما يعادله يف نهاية الفرتة / ال�سنه

امل�سدر: القوائم املالية للفرتة املالية من 9 يونيو 2012م اإلى 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م
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لل�سنة املنتهية يف
31 دي�سمرب 2014م

)مراجعة(

للفرتة
من 9 ي�ني� 2012م اإلى 31 دي�سمرب 2013م 

) مراجعة (

امل�ؤ�سرات املالية الرئي�سية 

%56 %41 معدل اخل�سائر املرتاكمة / راأ�س املال 

%36 %17 �شايف االأق�شاط املكت�شبة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

)%100( )%143( �سايف ن�سبة اخل�سارة

)%3( )%1( العم�لة املتكبدة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 

)%15( )%9( عم�لة اإعادة التاأمني املكت�شبة / االأق�شاط امل�شندة 

)%108( )%456( ن�سبة امل�ساريف

%172 %263 ن�سبة التداول 

%102 %185 ن�سبة النقدية 

4.42 5.94 �سايف القيمة الدفرتية لل�سهم )ريال �سعودي( 

%31 %33 ن�شبة اأق�شاط تاأمني و اإعادة تاأمني مدينة ، �شايف / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
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1

تعريفات ومختصرات. 1

يت�سمن اجلدول التايل قائمة بالتعريفات والخت�سارات وامل�سطلحات امل�ستخدمة يف ن�سرة ال�سدار:

التعريفامل�سطلح اأو الخت�سار املعرف

CAGR.معدل النمو املركب ال�سنوي

SOCPA.الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 
)IFRS(

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

�سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني.الإمناء طوكيو مارين/ ال�سركة

اأي �سخ�س طبيعي يدير ويكون م�سوؤوًل عن و�سع وتنفيذ القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركة مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي ونوابه واملدير املايل.كبار التنفيذيني اأو الإدارة اأو الإدارة العليا

ورقة مالية متداولة يف ال�سوق.ورقة مالية متداولة/ قابلة للتداول

اأ�سهم ال�سركة العادية البالغ عددها 20.000.000 �سهم واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية 10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.الأ�سهم

طرح اأ�سهم اإ�سافية مل�ساهمي ال�سركة احلق يف الكتتاب فيها مبا يتنا�سب مع ن�سب متلكهم.اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية

اإلى 450.000.000 ريال �سعودي عن طريق طرح الكتتاب اأو الطرح اأو طرح حقوق الأولوية زيادة راأ�س مال �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني من 200.000.000 ريال �سعودي 
اأ�سهم حقوق اأولوية جديدة عددها 25.000.000 �سهم وبقيمة اإجمالية 250.000.000 ريال �سعودي وبقيمة ا�سمية تبلغ 10 ريالت �سعودية 

لل�سهم الواحد.

25.000.000 �سهم عادي من اأ�سهم �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني.اأ�سهم الكتتاب

نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي مت الت�سويت فيها على الزيادة املقرتحة لراأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س تاريخ الأحقية
الإدارة خالل اجتماعه بتاريخ 1436/10/19هـ )املوافق 2015/8/4م(

تبداأ يوم الثالثاء 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م( ، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/11/5هـ )املوافق 2015/8/20م(. مرحلة الكتتاب الأولى
ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم يف الكتتاب )جزئيًا اأو كليًا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت 
اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية غري العادية، و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب 
عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية والتي ميكن 

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

باإمكان الأ�سخا�س امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية يف )1( حق لكل )0.80( �سهم من اأ�سهم ال�سركة �سواًء ببيعها اأو �سرائها يف ال�سوق املالية تداول حقوق الأولوية
ال�سعودية »تداول«.

تبداأ يوم الثالثاء 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/11/5هـ )املوافق 2015/8/20م(. فرتة تداول حقوق الأولوية
وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من الوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق اأولوية.

2015/8/25م(. مرحلة الكتتاب الثانية )املوافق  1436/11/10هـــ  الثالثاء  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/8/23م(،  )املوافق  1436/11/8هـــ  الأحد  يوم  تبداأ 
وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول )وي�سار 
اإلى كل منهم بـ »ال�سخ�س امل�ستحق« واإليهم جميعًا بـ »الأ�سخا�س امل�ستحقني«( مبمار�سة حقهم يف الكتتاب. ول ميكن تداول حقوق الأولوية 

يف هذه املرحلة.

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

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء لالأ�سهم الطرح املتبقي
املتبقية. و�سوف يتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/11/15هـ )املوافق 2015/8/30م(وحتى 
ال�ساعة العا�سرة �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/11/16هـ )املوافق 2015/8/31م(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات 
ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س، 

اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ف�سيتم اإ�سافتها اإلى الأ�سهم املتبقية و�سيتم معاملتها باملثل. 

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

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

�سركة امل�ساهمة التي تعمل بالو�ساطة ، ووكيل الو�سيط الذي يعمل لدى �سركة الو�ساطة، والذي يقوم بكل اأو بع�س الأعمال التالية: الو�سيط املايل 

يعمل ب�سفة جتارية و�سيطًا يف تداول الأوراق املالية. . 1

يقدم ب�سفة جتارية عر�سًا لالآخرين للح�سول على اأ�سول مالية يف �سورة اأوراق مالية. . 2

يقوم ب�سفة جتارية بتنفيذ �سفقات الأوراق املالية حل�سابه اخلا�س عن غري طريق اإ�سدار الأوراق املالية، وذلك من اأجل اإيجاد �سوق يف . 3
الأوراق املالية، اأو لتحقيق الربح الناجت من الفرق بني اأ�سعار عرو�س الأوراق املالية وطلباتها.

يقوم ب�سفة جتارية بحيازة اأو طرح الأوراق املالية للم�سدر، اأو ل�سخ�س م�سيطر على ذلك امل�سدر. . 4

يقوم بالو�ساطة ب�سفة جتارية مبا يف ذلك ترتيبات عقود ملبادلة العملة والأوراق املالية. . 5
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وت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�س�سات ال�ستثمارية

اإذا كانت . 1 ال�سعودية  املالية  ال�سعودية واملطروحة طرحًا عامًا والتي ت�ستثمر يف الأوراق  العربية  املوؤ�س�سة يف اململكة  �سناديق ال�ستثمار 
�شروط واأحكام ال�شندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقي�د املن�ش��س عليها يف الئحة �شناديق اال�شتثمار.

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

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي البنوك والتاأمني . 3
املدرجة يف ال�سوق ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها هيئة ال�سوق املالية، على اأن ل توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي تعار�س 

يف امل�سالح.

اتفاقية التعهد بالتغطية املربمة بني متعهدي التغطية وال�سركة.اتفاقية التعهد بالتغطية

اجلهات التي تقوم با�ستالم طلبات الكتتاب من املكتتبني خالل مراحل الطرح، وهي م�سرف الإمناء، جمموعة �سامبا املالية، وبنك الريا�س.اجلهات امل�ستلمة

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

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركة، والتي تخت�س بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل )6( ال�ستة اأ�سهر اجلمعية العامة
التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة.

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.احلكومة

10 ريالت �سعودية لكل �سهم.�سعر الطرح

�سهم عادي بقيمة ا�سمية )10( ريالت �سعودية يف راأ�س مال ال�سركة.ال�سهم

10 ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة ال�سمية

لوائح العمل يف اململكة العربية ال�سعودية التي تفر�س على ال�سركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة معينة من ال�سعوديني.ال�سعودة

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

اأي �سخ�س طبيعي، اأو اعتباري تقر له اأنظمة اململكة بهذه ال�سفة. �سخ�س

يق�سد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج ما يلي:الطرف ذو العالقة

تابعي امل�سدر.. 1

امل�ساهمون الكبار يف امل�سدر.. 2

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

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر.. 4

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.. 5

امل�ست�سار القانوين وامل�ست�سار املايل للم�سدر.. 6

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1،2،3،4 اأو 5( اأعاله.. 7

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف )1،2،3،4،5،6 اأو 7( اأعاله.. 8

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

القدرة على التاأثري على اأفعال اأو قرارات �سخ�س اآخر، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر، منفردًا اأو جمتمعًا مع قريب اأو تابع، من خالل اأي من ال�سيطرة
الآتي:

• امتالك ن�سبة ت�ساوي 30% اأو اأكرث من حقوق الت�سويت يف ال�سركة.	

• حق تعيني 30% اأو اأكرث من اأع�ساء اجلهاز الإداري، وتف�سر كلمة »امل�سيطر« وفقًا لذلك.	

القوائم املالية لل�سركة للفرتة املالية من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014مالقوائم املالية

يق�سد به يف قواعد الت�سجيل والإدراج الأ�سخا�س غري املذكورين اأدناه:اجلمهور 

تابعي امل�سدر.. 1

امل�ساهمون الكبار يف امل�سدر.. 2

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

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�سدر.. 4

اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.. 5

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )4.3.2.1 اأو 5 ( اأعاله.. 6

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي �سخ�س م�سار اإليه يف )5.4.3.2.1 اأو 6( اأعاله.. 7

الأ�سخا�س الذين يعملون بالتفاق معًا وميلكون جمتمعني )5%( اأو اأكرث من فئة الأ�سهم املراد اإدراجها. . 8
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قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 3-11-2004 وتاريخ 1425/08/20هـ املوافق 2004/10/04م قواعد الت�سجيل والإدراج
بناًء على نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 وتاريخ 1424/06/02هـ، وتعديالته الالحقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

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

القيمة الجمالية لالأ�سهم املكتتب بها.متح�سالت الكتتاب

�سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم تكاليف الطرح.�سايف متح�سالت الكتتاب

�سركة الإمناء لال�ستثمار و�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي. متعهدي تغطية الكتتاب

�سركة الإمناء لال�ستثمار.مدير الكتتاب

�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي. امل�ست�سار املايل

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

بالن�سبة لل�سركة امل�ساهمة ي�سمل اأع�ساء جمل�س الإدارة، وبالن�سبة لأي �سركة اأخرى ي�سمل اأي مدير اأو م�سوؤول كبري اآخر من مهامه و�سع وتنفيذ ع�سو جمل�س الإدارة
القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركة.

�سخ�س ميلك )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة.م�ساهم كبري

حملة اأ�سهم ال�سركة لأي فرتة حمددة من الزمن.امل�ساهم اأو امل�ساهمون

لل�سركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم وهي الأ�سهم العادية ، ول يتمتع اأي م�ساهم باأية حقوق اأف�سلية يف الت�سويت، ومينح كل �سهم �سوتًا واحدًا حقوق الت�سويت
ويحق لكل م�ساهم ميتلك )20( ع�سرين �سهمًا على الأقل ح�سور اجلمعية العامة والت�سويت فيها.

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�سة بالكتتاب والواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحتني )ز ، ح( من هذه الن�سرةامل�ست�سارون

م�ست�سار يقوم باإعداد النظريات الإح�سائية والحتمالت املختلفة حيث يتم ت�سعري اخلدمات وتقييم اللتزامات وح�ساب املخ�س�سات.اخلبري الكتواري

كل �سخ�س يقدم طلبًا لالكتتاب و/اأو يكتتب يف اأ�سهم حقوق اأولوية.املكتتب

اململكة العربية ال�سعودية.اململكة

هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية.الهيئة

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

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.موؤ�س�سة النقد )�ساما(، املوؤ�س�سة

النظام الأ�سا�سي لل�سركة.النظام الأ�سا�سي

نظام ال�سركات ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( وتاريخ 1385/03/22هـ وتعديالته.نظام ال�سركات

�سركة التاأمني خا�سعة لإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.�سركة تاأمني

�سخ�س طبيعي اأو اعتباري ي�ستفيد من العوائد التي ت�سملها وثيقة التاأمني نتيجة لتعر�سه لبع�س املخاطر املغطاة.امل�ستفيد

�سخ�س طبيعي يهتم بالأعمال التنظيمية ل�سمان التقيد بجميع الأنظمة واللوائح.موظف مراقبة تطبيق الأنظمة

نوع من اأنواع اأداة التاأمني ح�سب احلالة حيث يكون لل�سركة اإعادة التاأمني خيار القبول اأو الرف�س ملخاطر حمددة.التاأمني الختياري

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.جمل�س التعاون

اآلية تعاقدية يتم مبوجبها حتويل اأعباء املخاطر البحتة عن طريق ت�سنيفها وجتميعها.التاأمني

قبول معيد التاأمني جميع اأو جزء من خماطر التاأمني اأو اإعادة التاأمني املتعهد بتغطيتها من جانب �سركة التاأمني املبا�سر التي حتول املخاطر اإعادة التاأمني
مبوجب وثيقة تاأمني واحدة اأو اأكرث.

ال�سخ�س الطبيعي اأو العتباري الذي يربم عقد التاأمني.املوؤمن له

�سركة التاأمني التي تقبل عقود التاأمني مبا�سرة من املوؤمن لهم وتتولى التعوي�س عن املخاطر التي يتعر�س لها املوؤمن له.املوؤمن

الأ�سخا�س الذي ميلكون وثائق التاأمني ال�سادرة عن طريق �سركة التاأمني.حامل وثيقة التاأمني

�سخ�س اعتباري يقوم مقابل اأجر معني بتمثيل املوؤمن عليهم القائمني اأو املحتملني يف اجتذاب عقود تاأمني والتفاو�س عليها.و�سطاء التاأمني

�سخ�س معنوي يقوم مقابل عمولة بتمثيل املوؤمن لجتذاب عقود تاأمني والتفاو�س عليها واإبرامها.وكالة التاأمني

�سخ�سية اعتبارية تقوم بدرا�سة وتقييم اخل�سائر والتفاو�س على الت�سويات نيابة عن �سركة التاأمني.خبري ت�سوية املطالبات التاأمينية

وحتديد مقيم اخل�سائر القيمة  وتقدير  الأ�سباب  لتحديد  حدوثها  بعد  الأ�سرار  ودرا�سة  عليها  التاأمني  قبل  التاأمينية  املخاطر  بدرا�سة  تقوم  اعتبارية  جهة 
امل�سوؤوليات.

ال�سخ�س املقدم خلدمات التاأمني واإعادة 
التاأمني

�سخ�س طبيعي م�سرح له بتقدمي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني اأو الأعمال املتعلقة وامل�سرح بها يف اململكة العربية ال�سعودية والذي يعمل 
لدى اإحدى �سركات التاأمني.
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هو احلدث الذي يت�سمن خ�سارة اأو قد ل يت�سمن خ�سارة لكن ل ي�ستمل على اأي مك�سب. اخلطر

مقدار من املخاطرة حتتفظ به ال�سركة يف �سجالتها مقارنة مبخاطر التاأمني املتنازل عنها ل�سركة اإعادة التاأمني.الحتفاظ باملخاطر

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة )�ش�اء مت اكت�شابها اأم ال( لعق�د التاأمني املربمة اأو امللتزم بها خالل فرتة حمددة دون خ�شم االأق�شاط امل�شندة.اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لفرتة حمددة ناق�س االأق�شاط امل�شندة اإلى �شركات التاأمني خالل تلك الفرتة.�شايف االأق�شاط املكتتبة

طريقة اإعادة تاأمني اختيارية على اأ�سا�س كل حالة على حدة، ويكون ملعيد التاأمني اخليار يف رف�س اأو قبول املخاطر املعرو�سة للتاأمني.اإعادة التاأمني الختياري

يتحمل فيه مقدم اخلدمات ن�سبة من اخل�سارة بقدر املنفعة التي يح�سل عليها من بولي�سة التاأمني، ل�سيما فيما يخ�س الأعمال ذات اخلطورة اإعادة التاأمني التنا�سبي/ الن�سبي
العالية واملتقلبة بحيث ل ت�سمل التاأمني على احلياة.

اإعادة التاأمني غري التنا�سبي/ غري 
الن�سبي )فائ�س اخل�سارة(

نوع غري ن�سبي من اتفاقيات اإعادة التاأمني حيث يتعني على املوؤمن عليه اأن يتنازل عن بع�س املخاطر �سمن مبالغ معينة تزيد عن قيمة اخل�سارة 
والتي وافق املوؤمن )�سركة التاأمني( على قبولها، ويتعهد معيد التاأمني اأن يقبل التاأمني على املخاطر امل�سندة اإليه.

املطالبات واحلوادث التي قام املوؤمن له باإخطار ال�سركة عنها والتي ما زالت قيد البحث ومل تتم ت�سويتها اأو دفعها، وهي تعادل قيمة اخل�سائر املطالبات حتت الت�سوية
التي يطالب بها املوؤمن لهم وذلك بناء على مبالغ التاأمني يف الوثيقة.

اإلى تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني تعزى  التي  الأخرى  العامة  والتكاليف  بالإدارة  املتعلقة  امل�ساريف  العمولت واجلزء من  التاأمني مبا فيها  وثائق  اكتتاب  تكاليف  جمموع 
عمليات التاأمني.

امل�سوؤوليات التاأمينية اأي القيمة التي تو�سع لتغطية املخاطر املتوقعة الناجتة عن جمموعة من الوثائق والتزاماتها املالية.املخ�س�سات )الحتياطات( الفنية

مدى زيادة اأ�سول ال�سركة القابلة للتحويل اإلى نقد عن التزامالتها.هام�س املالءة

مقيا�س الأق�شاط التاأمني املكتتب بها التي حتتفظ بها �شركة التاأمني، وميكن احل�ش�ل عليه من خالل ق�شمة �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتب بها معدل الحتفاظ
على اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها.

معدل املطالبات املتكبدة اإلى �شايف االأق�شاط املكت�شبة.معدل اخل�سائر

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر مبوجب قرار الوزاري رقم )596/1( وتاريخ 1425/03/01هـ )املوافق الالئحة التنفيذية
2004/04/21م(.

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية.نظام التاأمني

مبلغ يدفعه املوؤمن عليه للموؤمن مقابل موافقة املوؤمن على تعوي�س املوؤمن عليه من اخل�سائر اأو الأ�سرار الناجتة مبا�سرة عن اأحد الأخطار ال�سرتاك اأو امل�ساهمة اأو الق�سط
املغطاة.

ن�شبة اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها اإلى اإجمايل الناجت املحلي للدولةعمق التاأمني

معدل اإنفاق املفرد على التاأمني )اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها مق�ش�مة على عدد ال�شكان(كثافة التاأمني

جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين املوؤ�س�س وفقًا لنظام التاأمني ال�سحي التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم )م/10( وتاريخ 1420/05/01هـ جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين
)املوافق 1999/08/13م( وما طراأ عليه من تعديالت.

هي اأداة مركبة من اأدوات ال�ستثمار تتكون من اأ�سلني اأو اأكرث.املحفظة ال�ستثمارية

الأ�سول التي تدخل يف ح�ساب هام�س املالءة فقط خم�سومًا منها اإجمايل املطلوبات وذلك طبقًا لالئحة التنفيذية.�سايف الأ�سول املقبولة

طريقة حل�ساب هام�س املالءة املطلوب وحت�سب كالتايل:طريقة جمم�ع االأق�شاط املكتتبة

رقم  ال�شع�دي )اجلدول  العربي  النقد  م�ؤ�ش�شة  ال�شادرة عن  التنفيذية  لالئحة  وفقًا  التاأمني  لفروع  املكتتبة  االأق�شاط  ت�شنيف جمم�ع  يتم 
.)5-3

يحت�شب �شايف االأق�شاط لكل فرع بعد خ�شم ما يخ�شه من اإعادة التاأمني بحيث ال يقل عن )50%( من اإجمايل االأق�شاط لهذا الفرع.. 1

يتم احت�شاب هام�س املالءة املطل�ب ب�شرب املعامل الن�شبي يف �شايف االأق�شاط املعدلة.. 2

طريقة حل�ساب هام�س املالءة املطلوب وحت�سب كالتايل:طريقة املطالبات

النقد  ال�سادرة عن موؤ�س�سة  التنفيذية  ال�سابقة وفقًا لالئحة  الثالث  لل�سنوات  التاريخية  البيانات  بناًء على  املطالبات  يتم ت�سنيف جمموع 
العربي ال�سعودي )اجلدول رقم 3(.

يحت�شب �شايف االأق�شاط لكل فرع بعد خ�شم ح�شة االإعادة بحيث ال يقل عن )50%( من اإجمايل االأق�شاط لهذا الفرع.. 1

يتم احت�ساب هام�س املالءة املطلوب ب�سرب املعامل الن�سبي يف �سايف املطالبات املعدلة.. 2

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

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�سركة فيما يتعلق بالكتتاب.ن�سرة الإ�سدار/ الن�سرة

املنتجات واخلدمات التي تقدمها ال�سركة.املنتجات
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التعريفامل�سطلح اأو الخت�سار املعرف

م�سرف الإمناء و�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد، وت�سل ملكية كل منهما اإلى 28.75% من اأ�سهم ال�سركة قبل الطرح. ال�سركاء ال�سرتاتيجيون
يلعب ال�سركاء ال�سرتاتيجيون دورًا فعاًل وذلك من خالل ما لديهم من خربات فنية وتكنولوجية واإدارية وت�سويقية والتي ت�سهم ب�سكل كبري 

يف حتقيق قيمة م�سافة لل�سركة.

هي جمم�عة من امل�ؤثرات املحتملة التي يجب االإملام بها والتح�ط لها قبل اتخاذ قرار اال�شتثمار.عوامل املخاطرة

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وفقًا للقرار رقم 2006/212/1م بتاريخ 1427/10/21هـ لئحة حكومات ال�سركات
)املوافق 2006/11/12م( وتعديالته الالحقة.

راأي يف م�ستوى الأهلية الئتمانية جلهة يف م�ستوى الأهلية الئتمانية لورقة مالية با�ستخدام رموز اأو حروف اأو اأعداد اأو اأي �سكل اآخر.الت�سنيف الئتماين

ال�سخ�س العتباري امل�سنف م�ستوى اأهليته الئتمانية �سراحًة اأو �سمنًا يف الت�سنيف الئتماين )وي�سمل ذلك م�سدر الأوراق املالية املراد اجلهة امل�سنفة
ت�سنيفها( �سواء كان ذلك بناء على طلبه اأم ل و�سواء قدم املعلومات الالزمة لت�سنيف م�ستوى اأهليته الئتمانية اأم ل.

BBB ت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندرد اأند بورز يعرب عن قدرة كافية لتلبية اللتزامات املالية اإل اأنه عند حدوث ظروف اقت�سادية غري مواتية ت�سنيف
اأو متغرية فاإنه من املرجح اأن توؤدي اإلى �سعف القدرة على تلبية اللتزامات املالية )متو�سط اجلودة(.

S&P ستاندرد اأند بورز هي �سركة اأمريكية متخ�س�سة يف جمال الت�سنيف الئتماين وتطوير موؤ�سرات قيا�س اأداء الأ�سواق املالية يف خمتلف الأ�سواق�
العاملية بالإ�سافة اإلى مقدمي خدمات حتليل ودرا�سات متخ�س�سة لأكرث من 2000 �سركة مدرجة يف الأ�سواق العاملية.

AA- ت�سنيف ائتماين من �سركة �ستاندرد اأند بورز يعرب عن جدارة ائتمانية عالية اأو م�ستوى جودة عايل، كما اأن اإ�سارة ال�سالب ت�سري اإلى احلد ت�سنيف
الأدنى يف جمموعة )AA( )خماطر منخف�سة جدًا(.

�سالمة �سندوق النقد الدويل تعزيز  على  للعمل  1945م  عام  دولية  معاهدة  مبوجب  اأن�سئ  املتحدة،  لالأمم  تابعة  وودز  بريتون  منظومة  من  متخ�س�سة  وكالة  هو 
القت�ساد العاملي، ويقع مقر ال�سندوق يف وا�سنطن العا�سمة الأمريكية، ويديره اأع�ساوؤه الذين ميثلون معظم دول العامل تقريبًا.

اأي يوم با�ستثناء اأيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية يف اململكة العربية ال�سعودية.يوم العمل
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عوامل المخاطرة. 2

يتعنّي على كل من يرغب يف الإ�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالإكتتاب اأن يدر�س بعناية املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ول �سّيما عوامل املخاطرة املحددة اأدناه، 
وذلك قبل اتخاذ اأي قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية. مع الإ�سارة اإلى اأّن املخاطر املو�سحة اأدناه ل ت�سمل جميع املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل من املمكن 
وج�د خماطر اأخرى اأو اإ�شافية لي�شت معل�مة لل�شركة يف ال�قت احلايل، اأو تعتربها ال�شركة غري ج�هرية يف ال�قت احلايل قد تعيق عملياتها. قد يتاأثر ن�شاط ال�شركة ومركزها 
املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�سورة �سلبية جوهرية ب�سبب حدوث اأو حتقق اأي من هذه املخاطر، وقد ينخف�س �سعر اأ�سهم حقوق الأولوية ب�سبب حدوث اأو حتقق اأي 

من هذه املخاطر اأو غريها، مما قد يت�سبب يف خ�سارة املكتتبني ل�ستثمارهم ب�سكل جزئي اأو كلي.

كما يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة ح�سب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن يوؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ساهمني، كما بتاريخ هذه الن�سرة، 
فيما عدا ما مت الإف�ساح عنه بهذا الق�سم. 

ال�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالإكتتاب وفقًا لهذه الن�سرة منا�سب فقط للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك ال�ستثمار ولديهم موارد مالية كافية 
لتحمل اأية خ�سارة قد تنتج عنه. واإذا كان لدى امل�ستثمر املحتمل اأي �سك ب�ساأن الإجراء الذي يجب اأن يتخذه، فعليه ا�ست�سارة م�ست�سار مايل مرخ�س له من هيئة ال�سوق املالية 

بتقدمي ال�ست�سارات ب�ساأن �سراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.

ويف حال حدوث اأو حتقق  اأي من عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�سركة يف الوقت احلا�سر باأنها مهمة، اأو حدوث اأي خماطر مل يت�سنى لل�سركة اأن حتددها، اأو التي تعتربها يف 
الوقت احلا�سر غري جوهرية، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يت�سبب هذا الأمر بخ�سارة امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره بهذه الأ�سهم اجلديدة. 

اإن املخاطر املو�سحة اأدناه مقدمة برتتيب ل يعك�س مدى اأهميتها اأو تاأثريها املتوقع على ال�سركة واأعمالها. 

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة 221

مخاطر كفاية االحتياطيات  22121

اإ�ستنادًا اإلى املادة 69 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني، يجب على ال�سركة الإحتفاظ باإحتياطيات وخم�س�سات ملواجهة وتغطية الإلتزامات املالية والتي 
حددت باملخ�س�سات التالية كحد اأدنى:  

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

تعد عملية تقدير املطلوبات الحتياطية عملية �سعبة ومعقدة وتتدخل فيها متغريات وافرتا�سات غري مو�سوعية. بالنظر اإلى طبيعة الأخطار الكامنة والدرجة العالية من عدم 
التيقن امل�ساحبة لتحديد مطالبات وثائق التاأمني غري امل�سددة، ل ت�ستطيع ال�سركة اأن حتدد ب�سكل دقيق املبلغ الذي �سيدفع يف نهاية الأمر لت�سوية تلك امل�سوؤوليات، ومن املمكن 
اأي�سا مراجعة الفرتا�سات التي مت على اأ�سا�سها اإحت�ساب الحتياطيات يف حال توفر معلومات اأو بيانات اإ�سافية كاحل�سول على بيانات تاريخية ذات موثوقية عالية للمطالبات 
املتكبدة اأو يف حال حدوث تغيري يف القوانني القائمة اأو اختالف يف تف�سري ن�سو�سها. اإ�سافة اإلى ذلك، قد يوؤثر التاريخ الق�سري ن�سبيًا والقدر املحدود من البيانات عن قطاع 
التاأمني يف اململكة فيما يتعلق بالنتائج ال�سابقة للمطالبات على قدرة ال�سركة يف اإعداد افرتا�سات ح�سابات تاأمينية ملنتجات معينة. وجتدر الإ�سارة باأن اإجمايل قيمة املطالبات 
املتكبدة قد ارتفع من 10.57 مليون ريال يف عام 2013م لي�سل اإلى 33.13 مليون ريال بنهاية العام 2014م. نتيجة ملا ذكر، فاإن الحتياطيات التي و�سعت لت�سديد املطالبات 
امل�ستقبلية لوثائق التاأمني ميكن اأن يثبت اأنها غري كافية واأن على ال�سركة عندئذ اأن تقوم بزيادة احتياطياتها. ويف حال حدوث زيادة يف احتياطيات اخل�سائر فاإن ذلك �سوف 

يوؤدي اإلى انخفا�س �سايف الدخل واإذا ما كان حجم النخفا�س كبريًا �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

مخاطر التعامل مع األطراف ذات العالقة 22122

اأبرمت ال�سركة جمموعة من العقود مع اأطراف ذات عالقة، مبا يف ذلك م�ساهميها املوؤ�س�سني و�سركات تابعة لبع�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني. فقد تعاقدت ال�سركة مع م�سرف 
الإمناء وهو اأحد امل�ساهمني الكبار ومع �سركة الإمناء لال�ستثمار )وهي �سركة تابعة مل�سرف الإمناء( يف ما يتعّلق بتقدمي خدمات خمتلفة لل�سركة ومنها )اأ( اإدارة املحافظ 
التاأمينية لل�سركة من قبل �سركة الإمناء لال�ستثمار وهي �سركة تابعة مل�سرف الإمناء و)ب( تقدمي اإ�ست�سارات �سرعية من قبل الهيئة ال�سرعية مل�سرف الإمناء )ف�ساًل راجع 

الق�سم رقم )6( »املعلومات القانونية  - ملخ�س باأهم العقود والإتفاقيات«( 

ال ميكن اإعطاء �شمانات يف ما يتعّلق ب�شروط تلك التعامالت اأو ب�شكل عام ب�شروط اأية تعامالت اأخرى بني ال�شركة واالأطراف ذوي العالقة باأن تك�ن منا�شبة لل�شركة وتعك�س 
امل�سلحة الإقت�سادية واملالية الأف�سل لل�سركة الأمر الذي من املمكن اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها، متت هذه العقود على 

اأ�س�س جتارية ولي�ست تف�سيلية، 

وقد �سكلت التعاقدات مع الأطراف ذات العالقة واملتمثلة يف تعامل ال�سركة مع م�سرف الإمناء ماقيمته 13.6 مليون ريال م�سكاًل بذلك مان�سبته 26.6% من اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة لدى ال�سركة خالل العام 2013م يف حني بلغ حجم التعامل مع م�سرف الإمناء خالل العام 2014م ماقيمته 20.7 مليون ريال وبن�سبة 22.4% من اإجمايل االأق�شاط 

املكتتبة لدى ال�سركة.
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كما اأن ال�سركة مل تتحمل اأي تكاليف اكتتاب لوثائق التاأمني املوؤجلة لقطاع احلماية والإدخار واخلا�سة مب�سرف الإمناء وذلك خالل العامني 2013م و 2014م ب�سبب اأن تلك 
الوثائق تتعلق مبحفظة القرو�س اخلا�سة مب�سرف الإمناء والتي يتم ت�سنيفها كعميل مبا�سر لل�سركة.

وليوجد اأي �سمان لتجديد العقود مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل عند انتهاء مددها، اإذ من املمكن األ يوافق جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية العامة على جتديد تلك 
العق�د اأو الي�افق االأطراف ذات العالقة على جتديدها وفقًا ل�شروط وثائق التاأمني التي حتددها ال�شركة، ونظرا لذلك فاإن عدم جتديد تلك العق�د �ش�ف يك�ن له اأثر �شلبي 

وجوهري على ربحية ال�سركة وبالتايل على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

مخاطر عدم مقدرة الشركة على الحصول على العوائد االستثمارية المقنعة 22122

تفر�س الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين قيود معينة على ا�ستثمارات ال�سركة التي يجب ان تتنوع ب�سكل يهدف لتقليل خماطر التذبذب اأو فقدان جزء 
من قيمتها ونظرًا للتنوع يف ال�ستثمارات املفرو�سة من لئحة مراقبة �سركات التاأمني التعاوين بالإ�سافة اإلى تدين العوائد من الودائع النقدية الى ادنى م�ستوياتها، قد ل ت�ستطيع 
ال�سركة من حتقيق منوًا كبريًا يف حمفظتها ال�ستثمارية، وبالتايل يحد من قدرتها على مواجهة اأي زيادة غري متوقعة يف مطالبات التاأمني غري املغطاة من الحتياطيات اإذا ما 
عجزت ال�سركة عن النجاح يف ادارة ال�سيولة النقدية على املدى الق�سري، فاإنها قد ت�سطر اإلى ت�سييل ا�ستثماراتها يف بع�س الأوقات وباأ�سعار رمبا تكون غري مالئمة، الأمر الذي 
�سوف يكون له تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. تتطلب اإدارة هذه ال�ستثمارات نظام اإداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة ال�ستثمارات 

وتنوعها و�سوف يوؤدي اإخفاق ال�سركة يف ذلك اإلى انخفا�س عائداتها وبالتايل حقوق م�ساهميها الأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل

ترتكز ا�ستثمارات ال�سركة ب�سكل جوهري يف �سندوق الراجحي لل�سلع، حيث بلغ حجم ا�ستثمار ال�سركة يف هذا ال�سندوق ماقيمته 32.3 مليون ريال كما يف تاريخ 2014/12/31م 
وبن�سبة ت�سل اإلى 94% من اإجمايل ا�ستثمارات ال�سركة، ونظرا لرتكز ا�ستثمارات ال�سركة ب�سكل كبري يف �سندوق واحد، فاأن اأي اإخفاق يف العوائد املتحققة من هذا ال�سندوق 

�سوف يوؤدي اإلى انخفا�س يف الرباح وحقوق امل�ساهمني الأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.  

مخاطر تركز مديونية العمالء  22122

تت�سف عقود التاأمني العام برتكزها يف عدد �سغري من العمالء، حيث بلغ حجم مديونية خم�سة عمالء فقط مان�سبته 62% من اإجمايل مديني االأق�شاط املكتتبة  والتي تبلغ قيمتها 
10.1 مليون ريال كما بنهاية العام املايل 2014م حيث جاءت �سركة عبداللطيف جميل لال�سترياد والتوزيع كاأكرب عميل لدى ال�سركة بواقع 37% من اإجمايل مديونية عمالء 
اأق�شاط التاأمني يف حني جاءت �شركة اجلري للنقل يف املرتبة الثانية ب�اقع 12% من اإجمايل مدي�نية عمالء اأق�شاط التاأمني ، بينما جاءت ن�شب ال�شركات الثالث االأخرى ب�اقع 
5% لكل �شركة من اإجمايل مديني اأق�شاط التاأمني،  ويف حال خ�شارة ال�شركة اأي من عمالوؤها الرئي�شيني اأو يف حال تعر�شها اإلى مطالبات كبرية من طرفهم، ف�ش�ف يك�ن لذلك 

تاأثري �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. 

مخاطر تركز العمالء  22125

�شكلت اإجمايل اأق�شاط التاأمني لكل من �شركة عبداللطيف جميل لال�شترياد والت�زيع وم�شرف االإمناء خالل العام 2014م مان�سبته 56% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة 
خالل العام 2014م، حيث بلغت ن�شبة االق�شاط املكتتبة ل�شركة عبداللطيف جميل لال�شترياد والت�زيع 34% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة وبقيمة بلغت 51.9 مليون ريال، يف 
حني بلغت قيمة االأق�شاط املكتتبة من قبل م�شرف االإمناء20.7 مليون ريال والتي تعادل مان�سبته 22.4% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة لدى ال�شركة خالل العام 2014م،.  
ويف حال خ�سارة ال�سركة اأي من هوؤلء العمالء الرئي�سيني اأو يف حال تعر�سها اإلى مطالبات كبرية من طرفهم، ف�سوف يكون لذلك تاأثري �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج 

عملياتها. 

مخاطر الدعاوى والمطالبات واإلجراءات 22122

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

حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة، ل يوجد �سوى دعوى واحدة مقامة �سد ال�سركة بقيمة 116.626 ريال لدى الدائرة التجارية ال�ساد�سة يف املحكمة الإدارية بالريا�س وقد �سدر 
النقد. )ف�ساًل راجع ق�سم  موؤ�س�سة  التاأمينية يف  واملخالفات  املنازعات  الف�سل يف  للجان  العامه  الأمانه  اإلى  اإحالتها  الإخت�سا�س، ومتت  لعدم  الدعوى  برّد  فيها حكم ق�سى 

املعلومات القانونية »املنازعات والدعاوى الق�سائية واملطالبات«( 

ي م�ستقبلية يف اأي وقت من قبل اجلهات التنظيمية امل�سوؤولة عن مراقبة اأعمال �سركات التاأمني، ولي�س يف  ومن املمكن اأي�سًا اأن تكون ال�سركة عر�سة ملراجعات اأو اأعمال تق�سّ
مقدور ال�سركة التنبوؤ بحجم اأو نتائج هذه املراجعات اأو اأعمال التق�سي اأو تبعاتها )يف حال حدوثها(. كما ل ميكن لل�سركة اأن ت�سمن باأن تلك املراجعات لن توؤدي اإلى اأية تغيريات 

يف اأو�ساع ال�سركة اأو اأعمالها اأو ما اإذا كان من �ساأنها التاأثري �سلبًا على نتائج ال�سركة وعلى اأو�ساعها املالية ونتائج عملياتها. 

مخاطر حدوث الكوارث التي ال يمكن توقعها 22122

قد تتعّر�س ال�سركة يف جمال تقدمي اخلدمات التاأمينية على املمتلكات وال�سابات ملطالبات تن�ساأ عن حوادث ب�سرية اأو طبيعية متعددة معروفة ب�سعوبة التنبوء بوقوعها ومن 
د، الفي�سانات، الزلزل، الرياح، احلرائق، الإنفجارات، احلوادث ال�سناعية والهجمات الإرهابية. بينها على �سبيل املثال، عوا�سف الرَبَ

يرتبط حجم اخل�سائر التي قد ت�سيب ال�سركة نتيجة هذه الكوارث بعاملني اأ�سا�سيني هما ج�سامة ال�سرر الناجت عن هذه الكوارث واملبلغ الإجمايل املعر�س للخطر واملوؤمن عليه 
يف املنطقة املت�سررة. كما اأن الطبيعة الفعلية لهذه احلوادث )يف حال وقوعها وبح�سب ج�سامتها( قد تتجاوز يف ج�سامتها ومعدلت تكرارها توقعات ال�سركة من حيث مقدار 

التكلفة املالية وم�ستوى اإدارة املخاطر. 
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قد ت�سّبب املطالبات املتعلقة بهذه احلوادث بتقلبات كبرية يف النتائج املالية لل�سركة خالل ال�سنة املالية كما اأن اأحداث الكوارث اجل�سيمة ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي جوهري 
على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

مخاطر سياسة إدارة ومراقبة المخاطر  22122

تعتمد ال�سركة يف ر�سم �سيا�سة ادارة وقيا�س ومراقبة املخاطر التي تواجهها يف اأعمالها على لئحة التاأمني التعاوين وعلى لئحة ال�سركة لإدارة املخاطر. ان عدم تطبيق هذه 
ال�سيا�سة اأو عدم حتديثها اأو عدم احل�سول على معلومات كافية لتخاذ القرار املنا�سب يف التوقيت املنا�سب �سوف يعر�س ال�سركة اإلى خماطر متنوعة منها على �سبيل املثال عدم 

الإلتزام بلوائح التاأمني التعاوين ولئحة اإدارة املخاطر والتي تعر�س ال�سركة ملختلف اجلزاءات الواردة يف النظام مبا يف ذلك �سحب ترخي�س ال�سركة.

مخاطر االعتماد على شركة طوكيو مارين أند نيشيدو فاير إنشورانس في عّدة جوانب مهّمة  22122

تعتمد ال�سركة على �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س يف توفري اخلربات واخلدمات الإدارية واإحالة بع�س اأعمال التاأمني اإليها. اإذا ما تنازلت �سركة طوكيو مارين 
اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س عن اأ�سهمها يف ال�سركة اأو جلزء منها فاإن ال�سركة �سوف ت�سطر للح�سول على خدمات بديلة معينة من جهات اأخرى. ويف هذه احلالة، قد ل تتمكن 
ال�شركة من احل�ش�ل على هذه اخلدمات ب�شروط مماثلة، االأمر الذي قد يك�ن له تاأثري �شلبي على اأعمال ال�شركة وو�شعها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و/ اأو على 

اآفاقها امل�ستقبلية. 

وعالوة على ذلك، فاإن فقدان االرتباط ب�شركة ط�كي� مارين اأند ني�شيدو فاير اإن�ش�ران�س اأو تردي �شمعة االإ�شم التجاري ل�شركة ط�كي� مارين اأند ني�شيدو فاير اإن�ش�ران�س قد يك�ن 
له تاأثري �سلبي على �سورة ال�سركة ومكانتها يف ال�سوق وعلى م�ستوى اإقبال العمالء على جتديد بوال�س التاأمني.

مخاطر االعتماد على مصرف اإلنماء  -22121

تعتمد ال�سركة ب�سكل كبري على عملها الدائم مع م�سرف الإمناء وهو اأكرب امل�ساهمني يف ال�سركة وواحد من اأكرب عمالء ال�سركة. وقد اأ�سدرت ال�سركة العديد من وثائق التاأمني 
لتغطية اإحتياجات عمالء م�سرف الإمناء يف ما يتعّلق بوثائق تاأجري ال�سيارات ووثائق الرهن العقاري  حيث �سكل حجم التعامل مع م�سرف الإمناء خالل العام 2014م  ماقيمته 

20.7 مليون ريال ممثال بذلك حوايل 22.4% من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة لدى ال�شركة. 

يف حال مل يعد م�سرف الإمناء من اأكرب امل�ساهمني يف ال�سركة اأو يف حال الإنخفا�س الكبري يف حجم اأعمال ال�سركة من م�سرف الإمناء، ف�سوف يكون لذلك تاأثري �سلبي على 
النتائج املالية لل�سركة واآفاق اأعمالها امل�ستقبلية.  

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات 221211

اإعتماد ال�سركة على اأنظمة تقنية املعلومات لإدارة اأعمالها وت�سيري املطالبات التاأمينية، ولإ�سدار التقارير املالية الدورية لالإدارة العليا اأو ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بالدقة 
والتوقيت املنا�سبني قد يعر�س اأعمال ال�سركة الى خماطر يف حال تعّر�س النظام التقني املعتمد لالإنقطاع اأو التعّطل اجلزئي والكامل. وقد يوؤدي ذلك اأي�سًا اإلى اإمكانية عدم 

التقّيد بالأنظمة واللوائح وكذلك عدم الإ�ستجابة بال�سكل املطلوب ملتغريات اأعمال التاأمني.

ل ميكن اإعطاء �سمانات على اأن اأن�سطة واأعمال ال�سركة لن تتعر�س لالنقطاع اأو تتاأثر ب�سكل جوهري يف حالة ح�سول عطل جزئي اأو كامل لأي من اأنظمة تقنية املعلومات اأو 
الت�سالت الرئي�سية املعتمدة من قبل ال�سركة. اأ�سف اإلى اأن الأنظمة التقنية املعتمدة قد تتعّر�س اإلى اإخرتاق اأو للفريو�سات اأو لأحداث اأخرى قد توؤثر على اأمن و�سّرية املعلومات 

اخلا�سة بال�سركة مما �سيوؤثر على اأعمال ال�سركة ويوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سمعتها.

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

اأنظمة معلومات واإت�سالت ال�سركة.

مخاطر سوء سلوك الموظفين وأخطائهم 221212

ل ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن عدم حدوث حالت �سوء �سلوك من قبل موظفيها يف اإطار ممار�ستهم لأعمالهم ول �سّيما اأعمال الغ�س والأخطاء املتعمدة اأو غري املتعمدة والإخفاق 
يف توثيق املعامالت ب�سورة فّعالة وحمكمة وعدم احل�سول على املوافقات الداخلية املطلوبة للقيام باإجراء معنّي. وقد ينتج عن �سوء �سلوك املوظف اأو خطاأه خمالفة النظام 
من قبل ال�سركة قد توؤدي اإلى عقوبات نظامية، اأو م�سوؤولية مالية و/اأو اإ�سرار ج�سيمة ب�سمعة ال�سركة. كما |اأن ال�سركة لت�ستطيع تقدمي �سمانات كافية لعدم ح�سول مثل هذه 

الت�سرفات التي من �ساأنها اأن توؤدي اإلى اأ�سرار جوهرية على الو�سع املايل لل�سركة..

مخاطر االعتماد على الموظفين الرئيسيين 221212

ي�سّكل املوظفون الرئي�سيون عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف جناح اأعمال ال�سركة، وبالتايل �سوف ترتبط جناحات ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية اإلى حد كبري بقدرة ال�سركة على توظيف 
املوظفني املتميزين والحتفاظ بهم. ل ميكن لل�سركة اأن توؤّكد على قدرتها باإيجاد بدلء موؤهلني لأي من املوظفني الرئي�سيني يف الوقت املحدد اأو اأن جتتذب وحتتفظ مبوظفني 

موؤهلني عندما تن�ساأ احلاجة اإليهم.

بالإ�سافة اإلى ذلك، هنالك مناف�سة عالية يف ال�سوق على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني الذين يتمتعون باخلربة املطلوبة يف جمال التاأمني نظرًا لقّلة الأفراد املوؤهلني. وبالتايل قد 
تتاأثر ال�سركة �سلبيًا اإذا خ�سرت خدمات �سخ�س اأو اأكرث من الأع�ساء الرئي�سيني على املدى الق�سري اإلى املتو�سط الأمر الذي �سيوؤدي اإلى تاأثر اأعمال ال�سركة �سلبًا على فر�س 

عملها وتطلعاتها امل�ستقبلية وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. وقد ت�سّطر ال�سركة على تقدمي رواتب اأعلى ومميزات اإ�سافية من اأجل املحافظة على العنا�سر املتمر�سة واملوؤهلة.
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العديد من امل�ظفني الرئي�شيني بال�شركة والعاملني يف اململكة العربية ال�شع�دية من غري ال�شع�ديني. وح�شب االأنظمة املعم�ل بها يف اململكة فاإنه ال يج�ز لغري ال�شع�ديني االرتباط 
بعمل دون احل�سول على تراخي�س وت�ساريح العمل النظامية. وقد يعتمد جناح ال�سركة بدرجة ما على اإ�ستمرارية خدمات املوظفني الرئي�سيني يف اململكة العربية ال�سعودية. ول 
تتوافر �سمانات مبوافقة اجلهات النظامية املعنية باإ�سدار ت�ساريح العمل املطلوبة اأو باإعادة جتديدها لدى اإنتهاء مدتها. ومن املمكن اأي�سًا قيام ال�سلطات امل�سئولة يف اململكة 

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

مخاطر السيولة  221212

تواجه ال�سركة خماطر ال�سيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية ومطلوباتها يف الوقت املحدد من جراء عدم توفر ال�سيولة، ولت�سمن ال�سركة 
عدم وقوع اأية اأحداث طارئة اأو مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية، مما �سيوؤثر �سلبا على الأداء الت�سغيلي لل�سركة وعلى و�سعها املايل. 

مخاطر التصنيف االئتماني  221215

مل تتقدم ال�سركة حتى الآن للح�سول على ت�سنيف ائتماين، ويف حال تقدم ال�سركة للح�سول على ذلك فاإنه ليوجد ماي�سمن اأن حت�سل ال�سركة على ت�سنيف جيد يف حال كانت 
املخاطر لديها اأعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق التاأمني مما قد يوؤثر �سلبيًا على اأعمال ال�سركة

اإ�سافة لذلك، وعماًل باأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يجب اختيار معيدي ت اأمني حا�سلني بحد اأدنى على ت�سنيف بي بي بي  )BBB(من 
وكالة الت�سنيف الئتماين �ستاندرد اآند بورز )S&P( اأو تقييم مكافئ لذلك من اإحدى وكالت الت�سنيف العاملية املعرتف بها. اأما بالن�سبة ملعيدي الت اأمني احلا�سلني على 
تقييم اأدنى من )BBB( اأو ت�سنيف مكافئ لذلك كحد اأدنى،  فيتوجب  على  ال�سركة احل�سول على املوافقة اخلطية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل التعاقد معهم وفقًا 
لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. و اإذا مل تتمكن من احل�سول على املوافقة فيجب عليها اإيقاف ترتيبات اإعادة التاأمني مع تلك ال�سركات ذات الت�سنيف 
املنخف�س، مما �سيزيد من اأعباء ال�سركة وُيعر�سها للمزيد من املخاطر وهي عدم قدرة معيدي التاأمني ذوي الت�سنيف املنخف�س على اللتزام بالتزاماتهم وبالتايل التاأثري على 

مركز ال�سركة املايل ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر تأثير تراجع ثقة العمالء بالشركة 221212

اأي انخفا�س اأو تراجع يف ثقة العمالء يف قطاع التاأمني ب�سكل عام اأو يف ال�سركة ب�سكل خا�س ، نتيجة لنخفا�س جودة اخلدمات املقدمة من قبل ال�سركة على �سبيل املثال،  �سوف 
يوؤدي اإلى ارتفاع عدد حالت اإلغاء وثائق التاأمني وا�سرتجاع الأموال. اأو الإحجام عن الكتتاب يف وثائق التاأمني التي تعر�سها ال�سركة مما �سيوؤثر �سلبا على مبيعات ال�سركة من 

تلك املنتجات، وبالتايل على الأو�ساع املالية لل�سركة ونتائج عملياتها. 

مخاطر إصدار وترجمة وثائق التأمين 221212

تقوم ال�سركة بدرا�سة املخاطر املحتملة قبل اإ�سدار وثائق التاأمني للطلبات املقدمة، ويتم ذلك من خالل عملية تقدير ملخاطر العمالء اأنف�سهم، ودرا�سة اأي تركيز يف املخاطر 
باملطالبات،  العالقة  ذات  واملخاطر  التاأمني  بوثائق  املرتبطة  القانونية  والتبعات  واللتزامات  عليها،  املوؤمن  املخاطر  وماهية  لطبيعة  بتقدير  ال�سركة  تقوم  كما  عليها.  املوؤمن 
بالإ�سافة اإلى القيام بعمليات تقييم ملخاطر اأي دعاوى ق�سائية اأوت�سويات وخالفه تكون مقامه �سواء من العميل اأو �سده، اإن �سوء تقدير ال�سركة ملخاطر اإ�سدار وثائق التاأمني 

تكبد ال�سركة خ�سائر مالية توؤثر ب�سكل �سلبي على اأدائها يف امل�ستقبل. 

ي�سار اأي�سا اإلى اأن ترجمة بع�س بنود وثائق التاأمني التي تقدمها ال�سركة للغري اإلى اللغة العربية لي�ست دقيقة من حيث تو�سيح بع�س امل�سطلحات الواردة يف الوثيقة. مما يوؤدي 
اإلى ن�سوء نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�سود من الوثيقة، خا�سة واأن املحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية تعتمد على الن�س العربي يف حال ن�ساأ اأي خالف بني ال�سركة واأحد 

عمالئها، وهو مايعر�س ال�سركة للدخول يف نزاعات مع العمالء توؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمالها ونتائجها املالية.

مخاطر االعتماد على الوسطاء والوكالء  221212

تعتمد ال�سركة على و�سطاء ووكالء كجهات توزيع رئي�سية لت�سويق منتجاتها )ف�سال راجع الق�سم رقم )12(  »املعلومات القانونية« – اإتفاقيات و�ساطة التاأمني(، حيث �سكلت 
ح�شتهم من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة 27.6% و 24.5% يف الأعوام 2013م و 2014م على التوايل )ف�سال راجع الق�سم رقم )6(  » مناق�سة الإدارة وحتليلها للو�سع املايل 
لل�سركة ونتائج الأعمال – »نتائج العمليات«(« ، ونظرا لالعتماد على الو�سطاء والوكالء، فاأن اأي انقطاع اأو اإنهاء لهذه الرتتيبات من �ساأنه اأن يكون له تاأثري �سلبي كبري على 

مبيعات منتجات ال�سركة، والذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى اآثار �سلبية جوهرية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

و�شكل حجم التعامل مع �شركة مار�س ال�شع�دية لل��شاطة يف التاأمني واإعادة التاأمني، ن�شبة كبرية من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة عن طريق و�شطاء التاأمني حيث بلغ مان�شبته 
30% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة عن طريق و�شطاء التاأمني كما يف 2014/12/31م، ونظرا لرتفاع حجم التعامل مع �سركة مار�س ال�سعودية للو�ساطة يف التاأمني واإعادة التاأمني 
باملقارنة مع باقي و�سطاء التاأمني الذي تتعامل ال�سركة معهم، فاأن اأي انقطاع اأو اإنهاء للرتتيبات مع �سركة مار�س ال�سعودية للو�ساطة يف التاأمني واإعادة التاأمني من �ساأنه اأن يكون 

له تاأثري �سلبي كبري على مبيعات منتجات ال�سركة، والذي من �ساأنه اأن يوؤدي اإلى اآثار �سلبية جوهرية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

مخاطر عدم تجديد وثائق التأمين  221212

اإن وثائق تاأمني ال�شركة ب�شكل عام ق�شرية املدة يف طبيعتها، فاإذا مل تتمكن ال�شركة من اال�شتمرار يف جتديد وثائق التاأمني وفقا ل�شروط واأ�شعار منا�شبة، فاإن االأق�شاط املكتتبة 
لل�سركة يف ال�سنوات القادمة والنتائج امل�ستقبلية �سوف تتاأثر �سلبيا وب�سكل جوهري.
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مخاطر عدم القدرة على اإللتزام بمتطلبات السعودة  -22122

بداأت وزارة العمل بتطبيق برنامج نطاقات الذي مت ت�سميمه لت�سجيع ال�سركات على توظيف املواطنني ال�سعوديني وزيادة ن�سبتهم من جمموع املوظفني العاملني لدى ال�سركة. 
ووفقًا لربنامج نطاقات فاإنه يتم قيا�س التزام ال�سركة مبتطلبات ال�سعودة مقابل ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني لدى ال�سركة مقارنة مبتو�سط ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركات 

العاملة يف نف�س القطاع.

قت ال�سركة ن�سبة �سعودة قدرها 47.3% من جمموع موظفيها كما يف 31 / 2014/12م وهي م�سنفة �سمن نطاق »الأخ�سر املرتفع« لربنامج نطاقات اإل اأنه ل يوجد اأي  حقَّ
�سمان باأن ت�ستمر ال�سركة يف املحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة �سمن امل�ستويات املقررة نظاما، والذي �سيعر�س ال�سركة لعقوبات لعدم التزامها بالقرارات ال�سادرة بهذا 
اخل�سو�س والتي ت�سل اإلى وقف اإ�سدار تاأ�سريات العمالة الالزمة لل�سركة اأو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني اأو ا�ستبعاد ال�سركة من ال�سرتاك يف املناف�سات احلكومية، مما 

�سيوؤثر�سلبًا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها.

عالوة على متطلبات ال�سعودة املحددة من قبل وزارة العمل فاإنه ينبغي على ال�سركة حتقيق ن�سبة �سعودة قدرها 55% بنهاية 31 دي�سمرب 2016م ح�سب مامت تقدميه من خالل 
خطة العمل املقدمة ملوؤ�س�سة النقد. ويف حال عدم التزام ال�سركة بتحقيق هذه الن�سبة بالتاريخ امل�سار اإليه، ف�ستتعر�س ال�سركة اإلى عقوبات نتيجة عدم التزامها بن�سبة ال�سعودة 

املطلوبة، ولي�س لدى ال�سركة اأي خلفية عن نوع العقوبات التي من املمكن اأن تفر�سها موؤ�س�سة النقد يف مثل هذه احلالت. 

المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين 221221

اتخذت حكومة اململكة تدابري واإجراءات لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني وفقًا لنظام العمل واأنظمة الإقامة والتي ت�سعى من خاللها اإلى اتخاذ اإجراءات �سد ال�سركات 
واملوظفني الأجانب الذين ل يعملون لدى �ساحب العمل الذي يكفلهم اأو يقومون باأعمال ل تتطابق مع امل�سمى الوظيفي وفقًا لرخ�س اإقاماتهم.  كما بتاريخ الن�سرة، جميع املوظفني 
غري ال�سعوديني العاملني لدى ال�سركة هم على كفالة ال�سركة ويقومون باأعمال تتطابق مع امل�سميات الوظيفية لهم وفقا لرخ�س اإقاماتهم، ويف حال عدم قدرة ال�سركة م�ستقباًل 
على اللتزام باإجراءات تنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني م�ستقباًل، ف�سيرتتب ذلك على فر�س غرامات من وزارة العمل قد ت�سل اإلى  )100.000( مائة األف ريال عن كل 
موظف يعمل بطريقة غري نظامية. اإن تغرمي ال�سركة اأو فر�س عقوبات عليها يف حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات املطبقة بهذا اخل�سو�س �سوف يوؤثر �سلبيُا على ن�ساطها 

ونتائج اأعمالها. 

المخاطر المتعلقة بعدم توافر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين 221222

فاإنها  ال�سوق املحلية،  املوؤهلة من  الكوادر  ا�ستقطاب  ال�سركة  ر على  ال�سركة من املوظفني ذوو اخلربة، ويف حال تعذَّ ال�سوق املحلية قد ل تفي باحتياجات  املتوفرة يف  الكوادر 
�ست�سطر ل�ستقدام موظفني من خارج اململكة، ول ت�ستطيع ال�سركة �سمان اأنها �ستتمكن من احل�سول على العدد الكايف من تاأ�سريات العمل الالزمة من وزارة العمل، ل�سيما يف 
ظل متطلبات ال�سعودة مما يخلق مناف�سة عالية بني �سركات التاأمني لتدريب وتاأهيل كوادرها و�سمان ا�ستمرار بقائهم وا�ستقطاب الكفاءات من ال�سوق املحلي مما قد ينتج عنه 
زيادة يف الأجور�سوف ت�سكل عبء اإ�سايف على ال�سركة، كذلك اإن عدم قدرة ال�سركة على ا�ستقطاب املوظفني املوؤهلني والحتفاظ بهم، �سوف يوؤدي اإلى اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية 

خطط اأعمالها، الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عملياتها وو�سعها املايل.

وجتدر الإ�سارة اإلى تعميم موؤ�س�سة النقد رقم )38639/ م ت / 1051( وال�سادر بتاريخ 1430/8/3هـ )املوافق 2009/7/25م( واخلا�س باإلزامية احل�سول على ال�سهادة 
العامة يف اأ�سا�سيات التاأمني )IFCE( لبع�س موظفي �سركات التاأمني، تبني اأنه خالل العام2014 م قد تقدم اأربعة موظفني للح�سول على تلك ال�سهادة وقد ح�سل واحد منهم 
على تلك ال�سهادة. هذا وي�سعى باقي املوظفني املطالبني باحل�سول على هذه ال�سهادة وعددهم ت�سعة ع�سر موظف للح�سول على هذه ال�سهادة، حيث يخ�سع حاليًا اإثنا ع�سر 
موظف منهم لدورة تدريبية.متخ�س�سة يف هذه ال�سهادة. ويف حال عدم ح�سولهم على ال�سهادة �سيمنعهم ذلك من العمل يف ال�سركة و�سيوؤدي ذلك اإلى نق�س عدد املوظفني 

وبالتايل �سيوؤثر ذلك �سلبيًا على اأعمال ال�سركة ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر إعادة التأمين 221222

تعتمد �سركات التاأمني على معيدي التاأمني )من ال�سركات املحلية والدولية( من اأجل تخفيف خماطر التغطية التاأمينية. وتقوم ال�سركة باإ�سناد جزء من اأق�ساطها اإلى معيدي 
التاأمني مقابل حتملهم جلزء من خ�سائر ال�سركة مبوجب وثائق التاأمني التي ت�سدرها. ، ولكن ذلك ل يعفي ال�سركة من التزامها الأ�سا�سي جتاه اأ�سحاب وثائق التاأمني بحكم 
اأو اإخفاق معيد التاأمني بالوفاء باإلتزاماتهم مّما �سيوؤّثر ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة وعلى مركزها املايل وتدفقاتها  اإلى اإمكانية عدم قيام  كونها املوؤِمن املبا�سر. اأ�سف 

النقدية. 

 )S&P( ح�سب ت�سنيف �سركة )BBB( اإ�سافة اإلى ذلك، تن�ّس الالئحة التنفيذية لنظام التاأمني على �سرورة اإعتماد �سركات التاأمني ملعيدي تاأمني حا�سل على الأقل على تقومي
اأو تقومي مكافئ �سادر من اإحدى موؤ�س�سات التقييم العاملية املعرتف بها يف ذلك. وبالتايل يف حال رغبت ال�سركة يف التعامل مع معيد تاأمني مل يتم تقوميه من قبل اإحدى موؤ�س�سات 
التقومي العاملية اأو حا�سل على تقومي اأقل من احلد الأدنى املذكور اأعاله، فيجب على ال�سركة اأخذ موافقة كتابية م�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. اإن الإخفاق يف 

االلتزام مبتطلبات الالئحة التنفيذية �ش�ف ي�ؤدي اإلى تاأثري �شلبي ج�هري على ن�شاط ال�شركة وو�شعها املايل ونتائج عملياتها وت�قعاتها امل�شتقبلية.

مخاطر تركز إعادة التأمين 221222

اإعادة تاأمني املحفظة التاأمينية لل�سركة مرتكز لدى عدد قليل من �سركات اإعادة التاأمني مما يعر�سها للمخاطر الناجتة عن اأي تعرث يف الإتفاقيات مع معيدي التاأمني خا�سة 
بالن�سبة اإلى هانوفر وامل�ستحوذ على 56% من اإجمايل اأق�شاط اإعادة التاأمني املدينة وذلك كما يف 2014/12/31م. ل توجد لدى ال�سركة اأي �سمانات بعدم تعر�س معيدي التاأمني، 
املذكورين يف الق�سم )4-10( » اإعادة التاأمني« من هذه الن�شرة ، لالإفال�س اأو االإع�شار املف�شي اإلى عدم ال�فاء ب�شروط واأحكام العق�د امل�قعة بني ال�شركة ومعيدي التاأمني مما 

يوؤثر�سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة وعملياتها الت�سغيلية.
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مخاطر الحصول على مصادر التمويل 221225

تعتمد قدرة ال�شركة على ت�فري م�شادر لتم�يل اأعمالها على عدة ع�امل منها قدرتها على زيادة ح�شتها ال�ش�قية من االأق�شاط املكتتبة وكذلك اأن يك�ن �شعر االأق�شاط املكتتبة 
والحتياطيات التي يتم تكوينها كاف لتغطية اأي خ�سائر حمتملة. وقد حتتاج ال�سركة اإلى اإيجاد م�سادر متويل جديدة عن طريق القرتا�س اأو اأن تقوم بتقلي�س م�ستوى النمو 
لديها اأو تخفي�س قيمة اأ�سولها. وقد يتبني اأن اأيجاد م�سادر متويل عن طريق القرو�س اأو زيادة راأ�س املال، يف حال توفر ذلك، ل تخدم م�سالح ال�سركة ول تتما�سى مع خططها. 
ويف حالة التمويل عن طريق زيادة راأ�س املال قد يوؤدي ذلك اإلى تقلي�س ن�سبة ملكية امل�ساهمني يف ال�سركة. واإذا مل تتمكن ال�سركة من احل�سول على راأ�س املال الكايف، �سيوؤدي 

ذلك اإلى تاأثر ن�شاط ال�شركة ونتائج اأعمالها ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 221222

اأبرمت ال�سركة اتفاقيات تعاون مع اأطراف ثالثة من الغري واأبرزها 1( التفاقيات املتعلقة مبنتجات تاأمينية، 2( التفاقيات املتعلقة بعمليات اإعادة التاأمني، 3( اتفاقيات اإدارة 
ال�ستثمار مع �سركة الإمناء لال�ستثمار 4( اتفاقية وكالة التاأمني مع وكالة الإمناء للتاأمني التعاوين 5( اتفاقية خدمات املراجعة الداخلية مع �سركة بروتيفيتي ال�سرق الأو�سط، 
بالإ�سافة لذلك قامت ال�سركة يف اإطار ن�ساطها الطبيعي باإبرام اتفاقيات توزيع مع وكالء وو�سطاء تاأمني للقيام ببيع منتجات ال�سركة. عالوة على ذلك فاإن لدى ال�سركة تعاقدات 

مع بع�س مزودي اخلدمات من م�ست�سفيات وم�ستو�سفات وور�س �سيانة �سيارات تقوم من خاللها بخدمة عمالئها وتلبية اإحتياجاتهم.

باأن  تاأكيد  اأي  اإعطاء  املذك�رة. وال ميكن  االتفاقيات  واأحكام  بالتزاماتها مب�جب �شروط  ال�فاء  املذك�رة على  االأطراف  اإ�شتعداد وقدرة  ال�شركة على  تعتمد  االإطار،  ويف هذا 
الأطراف املذكورة �سوف تكون على م�ستوى تطلعات ال�سركة، واأي اإخفاق اأو عدم فعالية اخلدمة من قبل هذه الأطراف �سيوؤثر �سلبيًا على مركز ال�سركة املايل والتدفقات النقدية 

والنتائج الت�سغيلية لل�سركة و/اأو اآفاقها امل�ستقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية 221222

لإ�سمها  الالزمة  النظامية  وبالتايل مل حت�سل على احلماية  وال�سناعة.  التجارة  وزارة  التجارية يف  العالمات  دائرة  �سعارها كعالمة جتارية يف  اأو  اإ�سمها  ال�سركة  ت�سّجل  مل 
و�سعارها اإ�ستنادًا لالأنظمة املطّبقة. يعتمد و�سع ال�سركة التناف�سي جزئيًا على قدرتها على ا�ستخدام اإ�سمها و�سعارها على موادها الإعالمية والت�سويقية وعلى الأنظمة التي ت�سوق 
خدماتها ومنتجاتها وبراجمها. اإن عدم قدرة ال�سركة على منع انتهاك حقوقها يف اململكة ميكن اأن يوؤثر �سلًبا على عالمتها وميكن اأن يجعل ممار�سة عملها اأكرث تكلفة الأمر الذي 

�سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة بالزكاة وضريبة الدخل 221222

م�ساهمة  بن�سبة  يتعّلق  ما  وذلك يف  الدخل  ول�سريبة  ال�سعوديني  امل�ساهمني  م�ساهمة  بن�سبة  يتعّلق  ما  وذلك يف  للزكاة  ال�سركة  تخ�سع  والدخل،  الزكاة  لنظمة م�سلحة  وفقا 
امل�ساهمني الجانب. ت�ستحق الزكاة و�سريبة الدخل وحُتّمل على قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني ال�سعوديني والجانب على التوايل ويتم اإحت�ساب اأية مبالغ اإ�سافية م�ستحقة، 

اإن وجدت، عند النتهاء من الربوطات وحتديد تلك املبالغ.

ل ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن بقاء اأنظمة م�سلحة الزكاة والدخل على حالها يف امل�ستقبل، واأي زيادة يف ن�سبة �سريبة الدخل �ستوؤثر على ربحية ال�سركة.

ل ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن عدم وجود فروقات زكوية قد تطالب بدفعها م�سلحة الزكاة والدخل ويف حال كانت هذه الفروقات ذات قيمة عالية، �سيكون لذلك اأثر �سلبي على 
اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.   

كما قدمت ال�سركة اإقراراتها الزكوية مل�سلحة الزكاة والدخل للفرتة املمتدة من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م وكذلك لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م ولل�سنة 
املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  وح�سلت من م�سلحة الزكاة والدخل على �سهادات مقيدة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب 2014م ، اإل اأن 
م�سلحة الزكاة والدخل مل تقم باإ�سدار التقديرات النهائية للزكاةا امل�ستحقة على ال�سركة لل�سنوات املذكورة، ويف حال فر�س اأي التزامات زكوية اأو �سريبية اإ�سافية فاإن ذلك 

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

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة  221222

�سجلت ال�سركة خ�سائر قدرها 29.4 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014 م والتي متثل ما ن�سبته 14.7 % من راأ�س مال ال�سركة، يف حني بلغت اإجمايل اخل�سائر 
املرتاكمة على ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م  ما قيمته 111.6مليون ريال والتي متثل ما ن�سبته 55.8% من راأ�س مال ال�سركة كما ارتفعت اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية 
من 9.6 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 15.7 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م، ول توجد اأي �سمانات بعدم ا�ستمرار ال�سركة يف ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية. 
يف حال حدوث ذلك، فاإن ال�سركة �ستخ�سع لعدد من الأنظمة واللوائح ذات ال�سلة. فاملادة )148( مائة وثمانية واأربعون من نظام ال�سركات تلزم اأع�ساء جمل�س الإدارة بدعوة 
اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف اإمكانية ا�ستمرار اأعمال ال�سركة اأو حلها قبل انتهاء مدتها اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة )4/3( ثالثة اأرباع راأ�سمالها.   حيث حددت لئحة 

هيئة ال�سوق املالية املعنية بالإجراءات والتعليمات اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها.  

اإلى قرار جمل�س الهيئة رقم )4-48-2013( وتاريخ 1435/1/15هـ ) املوافق 2013/11/18م ( الذي يق�سي باعتماد الإجراءات والتعليمات اخلا�سة  هذا وجتدر الإ�سارة 
بال�سركات املدرجة اأ�سهمها والتي بلغت خ�سائرها املرتاكمة اأكرث من ن�سبة )50%( خم�سني باملائة اإلى ن�سبة )75%( خم�سة و و�سبعني باملائة من راأ�سمالها حيث يتوجب عليها 

الإعالن عن قوائمها املالية ب�سكل �سهري.

وحيث اأن ال�سركة قد بلغت خ�سائرها اأكرث من ن�سبة )50%( خم�سني باملائة واأقل من ن�سبة )75%( خم�سة و�سبعون باملائة من راأ�سمالها لذا يتوجب عليها الإعالن عن قوائمها 
ب�سكل �سهري اعتبارًا من تاريخ 1436/1/16هـ ) املوافق 2014/11/9م ( مبا ليتجاوز ع�سرة اأيام من كل �سهر، كما يظهر عالمة باللون الأ�سفر بجانب ا�سم ال�سركة يف موقع 

تداول للدللة على ذلك. ويف حال مل تلتزم ال�سركة بالتقارير املطلوبة قد تتعر�س ال�سركة للم�ساءلة والعقوبة مما يوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على ن�ساطها ونتائج اأعمالها. 



1212

ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�سركة )75%( و اأقل من )100%( �سيتعر�س �سهم ال�سركة للتعليق عن التداول جلل�سة واحدة بعد �سدور اإعالن ال�سركة على موقع تداول كما تتم 
املقا�سة خالل يومي عمل ملدة �سنتني ماليتني كاملتني تليان ال�سنة املالية التي بلغت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة  )75%(  فاأكرث من راأ�سمالها، كما اأن على ال�سركة الإعداد 
والإف�ساح عن خطة لتعديل اأو�ساعها خالل فرتة ل تتجاوز 90 يومًا تقومييًا من �سدور الإعالن، ويكون الإعالن عن تفا�سيل تنفيذ اخلطة ب�سكل ربع �سنوي كما يجب عليها 

الإعالن عن قوائمها ب�سكل �سهري مبا ل يتجاوز ع�سرة )10( اأيام من كل �سهر.

ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�سركة ما ن�سبته )100%( من راأ�سمالها يتم تعليق اأ�سهم ال�سركة من التداول ويكون التعامل من خالل مركز الإيداع وتتم املقا�سة خالل يومي عمل 
ملدة �شنتني ماليتني كاملتني وبنف�س �شروط اإعالن الق�ائم ال�شهرية واالإعداد واالإف�شاح عن خطة العمل املذك�رة اأعاله للخ�شائر بني )75%( و )%100(.

المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت  -22122

تتمثل خماطر اأ�سعار �سرف العمالت يف تذبذب قيمة ال�ستثمارات املالية ب�سبب التغري يف �سعر �سرف العمالت الأجنبية. وتواجه ال�سركات خماطر اأ�سعار �سرف العمالت يف 
معظم الأحيان عندما تربطها عالقات جتارية مع اأطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم بعملتهم. تتم عمليات ال�سركة بعملة الريال ال�سعودي حيث اأن مبيعاتها من بوال�س 
اأو من تعامالتها اخلارجية بعملة اأجنبية، ف�سوف تواجه  اأية مبالغ من مبيعاتها  التاأمني تنح�سر على نطاق مدن اململكة العربية ال�سعودية. ويف حال قامت ال�سركة بتح�سيل 

خماطر اأ�سعار �سرف العمالت الأجنبية. و�سوف توؤثر اأية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف اأ�سعار ال�سرف �سلبا على الأداء املايل لل�سركة.

مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة 221221

الهيئة  وال�سادرة عن  اململكة  عليها يف  املتعارف  املحا�سبة  ملعايري  )ولي�س طبقا  املالية  بالتقارير  الدولية اخلا�سة  املحا�سبية  للمعايري  وفقا  لل�سركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم 
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني(، وال�سركة ملزمة يف هذه احلالة بتطبيق التعديالت اأو التغيريات التي تطراأ على هذه املعايري من وقت لآخر، وبالتايل فاإن اأي تغيريات يف هذه 

املعايري اأو اإلزامية تطبيق بع�س املعايري اجلديدة �سوف يوؤثر على القوائم املالية وبالتايل على نتائج ال�سركة املالية ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بخلو مناصب هامة في الشركة  221222

لدى ال�سركة عدة منا�سب �ساغرة من اأهمها: مدير اخلدمات  امل�ساندة، مدير تطوير الأعمال، مدير املوارد الب�سرية، خبري اكتواري اأول، م�سوؤول خماطر التاأمني الطبي والعام، 
وم�سوؤول خماطر تاأمني احلماية والدخار ومل يتم حتى تاريخ هذه الن�سرة اإ�سغالها. فيما يتعلق مب�سوؤول املخاطر لتاأمني احلماية والدخار وم�سوؤول خماطر التاأمني الطبي والعام 
فاإن جناح ال�سركة و�سمان ا�ستمراريتها يرتبط مبدى قدرتها على تقييم املخاطر واإدارتها ومراقبتها ب�سورة م�ستمرة ، اأما فيما يتعلق ب�سغور من�سب مدير اإدارة املوارد الب�سرية 
فيرتتب على ذلك التاأخري يف ت�سيري اأعمال املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية يف ال�سركة، وكذلك التاأخري يف �سغل املنا�سب ال�ساغرة يف الإدارة العليا وكذلك بقية الأق�سام يف 

ال�سركة. 

وخالل فرتة ال�سغور �ستتاأثر اإنتاجية ال�سركة �سلبًا يف حال تاأخرها يف التوظيف اأو يف حال عدم متكنها من تعيني ال�سخ�س الذي ميتلك الكفاءة واخلربة املطلوب توفرهما يف 
املر�سحني ل�سغل هذه املراكز ملا تلك املراكز من تاأثري ي�سب يف قدرة ال�سركة على تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخططها املر�سومة. هذا وتعتزم ال�سركة على ملء ال�سغور مبا�سرة بعد 

اكتمال عملية زيادة راأ�س املال.

مخاطر ذات صلة بالسوق والبيئة التشريعية 222

إلتزام الشركة باألنظمة واللوائح  22221

تخ�سع ال�سركة يف ممار�سة ن�ساطها التاأميني يف اململكة العربية ال�سعودية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
والتي تعترب اجلهة احلكومية الرئي�سية امل�سئولة عن تنظيم قطاع التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك و�سع ال�سيا�سات والقواعد والرتخي�س واملناف�سة وتخ�سي�س ال�ستثمار ومعايري 

اخلدمة واملعايري الفنية وترتيبات الت�سويات.

وعليه، يتعني على ال�سركة اأن تتقيد يف كافة الأوقات باأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف هذا الإطار، ن�سري اإلى اأنه ميكن اأن تتغري هذه القوانني 
والقواعد والأنظمة من وقت اإلى اآخر وقد يحّد الإطار النظامي املتغري من قدرة ال�سركة على تنفيذ اأهدافها وخططها العملية وم�سايرتها لأو�ساع ال�سوق. تبعًا لذلك، ل ت�ستطيع 
ال�سركة تقدمي اأي تاأكيد بعدم حدوث املزيد من التغيريات يف النظمة ال�سارية اأو الإطار النظامي اأو ما ينتج عن تف�سريها من تاأثري �سلبي جوهري على اأعمالها وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها.

يخول نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية موؤ�س�سة النقد �سالحيات وا�سعة مبا يف ذلك تعديل اأو تعليق اأو اإلغاء اأو رف�س جتديد ترخي�س التاأمني اأو فر�س 
غرامات على ال�سركة يف حال اإخفاقها يف التقيد باأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. ويف حال اتخاذ اأي من الإجراءات املوؤثرة �سد ال�سركة اأو يف 

حال تعر�شت ال�شركة لفر�س غرامات فاإن ذلك �ش�ف ي�ؤثر ب�ش�رة �شلبية ج�هرية على ن�شاط ال�شركة اأو و�شعها املايل اأو ت�قعاتها اأو نتائج عملياتها.

كما تخ�سع ال�سركة، باإعتبارها �سركة مدرجة، اإلى اأنظمة وقواعد ومتطلبات هيئة ال�سوق املالية. اإن عدم اإلتزام ال�سركة بهذه الأنظمة والقواعد واملتطلبات �سوف يعّر�س ال�سركة 
اإلى عقوبات من بينها فر�س غرامات وتعليق تداول الأ�سهم و�سوًل اإلى اإلغاء اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية. و�سوف يوؤثر ذلك ب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها 

املايل وتدفقاتها املالية.   
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مخاطر سحب ترخيص التأمين 22222

ح�سلت ال�سركة على ترخي�س من موؤ�س�سة النقد ملزاولة اأعمالها برقم ت م ن / 33 / 20129 بتاريخ 1433/11/14 هـ. املوافق 2012/9/30 م. اأجاز هذا الت�سريح لل�سركة 
مزاولة ن�شاط التاأمني يف اململكة العربية ال�شع�دية يف فروع التاأمني العام، التاأمني ال�شحي، احلماية واالدخار وذلك ملّدة ثالث �شن�ات من تاريخ �شدور الرتخي�س.

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

اإذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�س له لفرتة �شتة اأ�شهر من تاريخ اإ�شدار الرتخي�س. �
اإذا مل تِف ال�سركة باملتطلبات مبوجب نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأو لئحته التنفيذية. �
اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن ال�سركة قد تعمدت تزويدها مبعلومات اأو بيانات غري �سحيحة يف طلبها للرتخي�س. �
اإذا تبني للموؤ�س�سة اأن حقوق املوؤمن لهم اأو امل�ستفيدين اأو امل�ساهمني معر�سة لل�سياع نتيجة للطريقة التي متار�س بها ال�سركة اأن�سطتها املرخ�سة. �
اإذا اأفل�ست ال�سركة. �
اإذا تعمدت ال�سركة مزاولة اأعمالها باأ�سلوب ينطوي على الإحتيال. �
اإذا انخف�س راأ�س مال ال�سركة املدفوع عن احلد الأدنى املقرر اأو مل ت�ستوِف ال�سركة متطلبات املالءة املالية الواردة يف املادة )68( من الالئحة التنفيذية. �
اإذا اأنخف�ست اأعمال اأو حجم اأن�سطة ال�سركة يف فروع التاأمني اإلى امل�ستوى الذي ترى معه املوؤ�س�سة باأن من غري املمكن لل�سركة اأن تعمل يف ظله. �
اإذا رف�ست اأو اأّخرت ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق. �
اإذا رف�ست ال�سركة قيام فريق التفتي�س املكلف من قبل املوؤ�س�سة عن اأداء مهمته يف فح�س ال�سجالت اأو احل�سابات/امللفات. �
اإذا امتنعت ال�سركة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر �سدها يف اأي من املنازعات التاأمينية. �

لت�سمن ال�سركة عدم ح�سول اأي اإخفاق اأو عدم اإلتزام من قبلها والذي قد يوؤّدي اإلى عدم جتديد الرتخي�س اأو �سحبه، واإذا ما مت �سحب الرتخي�س ، فاأنه لن يكون باإ�ستطاعة 
ال�سركة ال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطها يف اململكة العربية ال�سعودية مما �سيوؤثر ب�سورة �سلبية جوهرية على ن�ساطها اأو ا�ستمراريته اأو و�سعها املايل اأو نتائج عملياتها ومن املمكن 

وقتها اأي�سا اأن يخ�سر امل�ساهمون كل اأو جزء من ا�ستثماراتهم يف ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بالتقارير المطلوبة 22222

يتطلب نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية من ال�سركة اأن تقّدم اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�سكل دوري تقارير مالية وتقارير �سنوية اإ�سافة اإلى 
معلومات اأخرى، ت�سمل معلومات تخ�س العمليات الت�سغيلية العامة لل�سركة وهيكل راأ�س املال وامللكية واملالءة املالية يتم اإعدادها وفقًا لالأ�س�س املحا�سبية النظامية. ميكن اأن 

تتعر�س ال�سركة اإلى تدابري نظامية اأو عقوبات اأو غرامات اإذا اعتقدت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باأن ال�سركة ف�سلت يف اللتزام بهذا املوجب.

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

المخاطر المتعلقة بمتطلبات المالءة 22222

عماًل باملواد )66( و)67( و)68( من الالئحة التنفيذية، يجب اأن حتتفظ ال�سركة مب�ستويات معينة من املالَءة املالية ملختلف اأنواع الأعمال. يتاأثر حجم هام�س مالَءة ال�سركة 
يف املقام الأول بالحتياطيات التي يجب تخ�سي�سها والتي تتاأثر بدورها بحجم وثائق التاأمني املباعة واللوائح التي حتّدد الإحتياطي النظامي بالإ�سافة اإلى تكاليف التاأمني 
واإعادة التاأمني. ويف حال مل حتّقق ال�سركة منوًا �سريعًا واإزداد هام�س املالئة قد ت�سّطر ال�سركة اإلى القيام ب�سل�سلة من الإجراءات لت�سحيح اأو�ساعها وفقًا ملا تفر�سه موؤ�س�سة 

النقد ومن �سمنها:

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

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

لإعادة الهيكلة اأو �سحب ترخي�س ال�سركة.

بلغ هام�س املالءة )�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني قيا�سًا على احلد الأدنى املطلوب من هام�س املالءة مق�سومًا على احلد الأدنى املطلوب من هام�س املالءة( 285% كما يف 
2014/12/31م. 

المخاطر المتعلقة بالقيود على أعمال شركات التأمين 22225

يفر�س نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية قيودًا معينة يف ما يتعّلق مبلكية الأ�سهم يف �سركات التاأمني. وفقًا للمادة )9( من نظام مراقبة �سركات التاأمني 
التعاوين واملادة )39( من الالئحة التنفيذية ل يجوز ل�سركات التاأمني واإعادة التاأمني الندماج مع �سركات التاأمني واإعادة التاأمني الأخرى اأو متلكها اأو ال�سيطرة عليها اأو �سراء 
اأ�سهم فيها دون احل�سول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. واإلتزامًا باملادة )38( من الالئحة التنفيذية ينبغي على ال�سركة اإبالغ املوؤ�س�سة 
بن�سبة ملكية اأي طرف ميتلك )5%( اأو اأكرث يف اأ�سهم ال�سركة من خالل تقرير ربع �سنوي تعده ال�سركة. وينبغي على الطرف نف�سه اإبالغ املوؤ�س�سة كتابًة بن�سبة ملكيته اأو اأي تغيري 

يطراأ عليها خالل خم�سة اأيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.
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وقد توؤدي هذه القيود يف بع�س احلالت، اإلى حتجيم قدرة ال�سركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني وا�سرتاتيجيني يف حال رف�س املوؤ�س�سة اأو تاأخرها يف اإ�سدار املوافقة املطلوبة 
اأو فر�س �شروط لي�س يف مقدور ال�شركة ا�شتيفائها مما ي�ؤدي اإلى تاأثري �شلبي ج�هري على عمليات ال�شركة وو�شعها املايل.

المخاطر المتعلقة بالتقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 22222

تخ�سع منتجات التاأمني الطبي ملراقبة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين بعد اإجازتها من موؤ�س�سة النقد. تفر�س اأنظمة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين على �سركات التاأمني 
التقيد بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات التاأمني الطبي ومنها االإلتزام بت�فري ك�ادر طبية متخ�ش�شة الأعطاء امل�افقات الطبية الالزمة خالل م�عد زمني اليتجاوز 60 دقيقة. 

كما تفر�س تلك الأنظمة على �سركات التاأمني اللتزام بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة الطبية كامل�ست�سفيات والعيادات الطبية يف موعد ليتجاوز 60 يوم. 

لي�س لل�سركة حاليًا منتجات تاأمينية �سحية ت�سوّقها وتبيعها لعمالئها اإل اأن ال�سركة قد ح�سلت على موافقة موؤ�س�سة النقد لبع�س من منتجات التاأمني ال�سحية، وتقوم ال�سركة 
حاليا بالتوا�سل مع جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين للح�سول على الرتاخي�س الالزمة. ولكن عند البدء بت�سويق وبيع منتجات تاأمينية طبّية من قبل ال�سركة ويف حال عدم 
التزامها باأنظمة وقواعد جمل�س ال�سمان ال�سحي، �ستتعّر�س للم�ساءلت والغرامات اأو رمبا �سحب رخ�سة التاأهيل لتقدمي منتجات اخلدمات الطبية والذي بدوره يوؤثر تاأثريا 

جوهريا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

المخاطر المتعلقة بالحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة 22222

يتوّجب على ال�سركة احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد وذلك قبل طرح وت�سويق اأي منتجات تاأمينية جديدة. متتلك ال�سركة حاليًا موافقات نهائية على خم�سة منتجات تاأمينية، 
يف حني لديها املوافقة النهائية امل�سروطة على خم�سة منتجات تاأمينية وادخارية اأخرى، واملوافقة املوؤقتة على ثمانية ع�سر منتجًا تاأمينيًا اآخر. 

اأي تاأخري يف احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد يف ما يتعّلق باأي منتج تاأميني جديد لل�سركة اأو لتجديد املوافقات للمنتجات احلالية �سيوؤثر على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل، 
يرجى مراجعة الق�سم )4( »ال�سركة وطبيعة اأعمالها« جدول )4-1( الرتاخي�س واملوافقات .

مخاطر النقص في التوعية الثقافية للتأمين ومدى أهميتها 22222

توجد خماطر حول نظرة املجتمع ب�ساأن قطاع وخدمات التاأمني ب�سفة عامة حيث اأن نظرة املجتمع لهذا القطاع اأنه لي�سكل دور اأ�سا�سي اأو يعمل بنطاق خدمات غري متوافقة مع 
اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. واملجتمع قد يفقد ثقته يف القطاع مما �سيوؤثر �سلبيًا  على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.  خماطر عدم توفر بيانات تاريخية ل�سوق 

التاأمني يف اململكة.

رغم اأن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم التاأمني اإل اأنه مل يتم تنظيمه اإل يف ال�سنوات الع�سر الأخرية تقريبًا، ولهذا ال�سبب يتم جمع وتوفري املعلومات والبيانات 
التاريخية املطل�بة لتقييم اأو تقدير ال�ش�ق ب�شكل غري دقيق. حيث تعتمد �شركات التاأمني يف تقدير اخل�شائر وتقييم االأق�شاط على تقديرات قد ال ترقى للم�شت�ى املطل�ب من 
الدقة وبالتايل تزيد ن�سبة املخاطرة للمحافظ التاأمينية مما يوؤدي اإلى حتمل ال�سركة ملزيد من اخل�سائر الأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل 

ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باألحوال االقتصادية والسياسية  22222

يعتمد الأداء املايل ل�سركات التاأمني ب�سورة كبرية على الأو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية املحلية داخل اململكة وكذلك الأو�ساع القت�سادية وال�سيا�سية العاملية التي توؤثر على 
اقت�ساد اململكة العربية ال�سعودية. وقد يوؤثر التغري يف الأحوال القت�سادية وال�سيا�سية على النتائج املالية ل�سركات التاأمني من خالل تاأثريه على اأو�ساع ال�سوق وعائدات ال�ستثمار 
وكذلك عن طريق التغيري يف طلب العمالء ملنتجات وخدمات التاأمني. عالوة على ذلك فاإن اجتاهات االأق�شاط واملطالبات يف اأ�ش�اق التاأمني واإعادة التاأمني تعترب متقلبة يف 
طبيعتها والأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وارتفاع معدلت الت�سخم واملناف�سة والقرارات الق�سائية قد يوؤثر على حجم املطالبات امل�ستقبلية وينعك�س �سلبا على اأرباح 
وعائدات قطاع و�سناعة التاأمني. ي�ساف اإلى ذلك اأن اأي تغيري كبري غري متوقع يف البيئة ال�سيا�سية اأو القت�سادية اأو القانونية للمملكة العربية ال�سعودية اأو الدول املجاورة اأو 
الدول الأخرى يف املنطقة قد يكون له تاأثري �سلبي وجوهري على ال�سركة من نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والو�سع املايل والتقلبات يف اأ�سعار اأ�سهمها. لي�س يف مقدور 
ال�سركة التنبوؤ بالتاأثريات امل�ستقبلية الناجتة عن التغيري يف الأحوال القت�سادية اأو ال�سيا�سية واأو�ساع قطاع التاأمني على اأعمالها التجارية، فقد تكون تلك الأحوال والأو�ساع 

موؤاتية وبالتايل فاإنه لتوجد اأي �سمانات باأن ل تكون الأحوال امل�ستقبلية ذات تاأثري �سلبي جوهري على اأرباح وعائدات ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين  -22221

ل ت�ستطيع ال�سركة اأن ت�سمن بقاء م�ستويات النمو احلايل ل�سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية او ازدياد مت�سويات هذا النمو يف امل�ستقبل كما اأن التاأثري على قطاع التاأمني 
يف اململكة نتيجة اجتاهات واأحداث معينة مثل مواكبة التقدم يف النمو القت�سادي يف اململكة والإ�سالحات امل�ستمرة يف نظام الرعاية الجتماعية هو ب�سكل عام اأمر م�ستقبلي 

غري وا�سح يف الوقت احلايل. وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية يخ�سع لعدة توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بأعمال التأمين 222211

اخلطاأ يف احت�ساب املخاطر ال�سافية التي تتعر�س لها ال�سركة ميكن اأن يكون له تاأثري �سلبي جوهري على و�سعها املايل ونتائج اأعمالها. كما اأن هنالك خماطر تتمثل يف عدم 
مقدرة ال�سركة يف احل�سول على خدمات اإعادة تاأمني يف ال�سوق م�ستقبال، وقد يوؤدي اإع�سار اأو انعدام قدرة اأو ا�ستعداد اأي من معيدي التاأمني الذين تتعامل معهم ال�سركة حاليا 
اأو التي قد تتعاقد معهم م�ستقبليا يف ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها اأو اإخفاقهم يف اللتزام باأحكام اتفاقيات اإعادة التاأمني املربمة معهم اإلى حدوث تاأثري 

�سلبي على و�سع ال�سركة.
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المخاطر المتعلقة بالمنافسة 222212

بح�سب البيانات الأخرية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، هنالك حاليًا خم�سة وثالثني �سركة تاأمني مرّخ�س لها للعمل يف اململكة، تتناف�س يف ما بينها على زيادة 
ح�س�سها ال�سوقية. وبالتايل تعمل ال�سركة يف بيئة تت�ساعد فيها حدة التناف�س مما يوؤثر �سلبيًا على الهوام�س الت�سغيلية لها. 

تق�م املناف�شة يف قطاع التاأمني على ع�امل عدة، ت�شمل االأق�شاط املحت�شبة، �شروط واأحكام التغطية، اخلدمة املقدمة والت�شنيف املايل املعتمد من جهات وم�ؤ�ش�شات تقييم 
م�ستقلة وخدمة املطالبات وال�سمعة والت�سور املوجود عن القدرة املالية واخلربة ل�سركة التاأمني. اأ�سف اإلى اأن جمل�س ال�سمان ال�سحي اأ�سدر الالئحة املوحدة للتاأمني الطبي 

التي يجب على كافة �سركات التاأمني العمل بها وبالتايل فاإنه من املتوقع ان ت�ستد املناف�سة يف قطاع التاأمني الطبي مما يوؤثر ب�سكل �سلبي على هام�س الربحية.

ة ال�ش�قية وبالتايل من االأق�شاط يف هذه البيئة التناف�شية. وقد ت�ؤدي  ال ميكن اإعطاء اأي تاأكيد على اأن ال�شركة �شتك�ن قادرة على حتقيق اأو االحتفاظ باأي م�شت�ى حمدد من احل�شّ
�شغ�ط املناف�شة املتزايدة اإلى حدوث تاأثري �شلبي ج�هري على اأعمال ال�شركة وت�قعاتها وو�شعها املايل، وذلك عن طريق:

اإنخفا�س احل�سة ال�سوقية. �
اإنخفا�س الهوام�س والتو�سعات. �
كبح عجلة منو قاعدة عمالء ال�سركة. �
تزايد معدل فقدان اأفراد الإدارة العليا واملبيعات. �
اإرتفاع النفقات الت�سغيلية مثل م�ساريف الت�سويق واملبيعات. �
اإرتفاع تكاليف حيازة وثائق التاأمني. �
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المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 22221

قد ل يكون �سعر ال�سوق اخلا�س باأ�سهم ال�سركة خالل فرتة الإكتتاب موؤ�سرًا دقيقًا لل�سعر احلقيقي لأ�سهم ال�سركة بعد النتهاء من الطرح. كما قد ل يكون �سعر �سهم ال�سركة 
م�ستقرًا وقد يتعر�س لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق بحقوق الأولوية اأو اأ�سهم ال�سركة احلالية. 

وقد تنتج هذه التذبذبات عن العديد من العوامل التي ت�سمل دون ح�سر ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم، واأي تغيريات تنظيمية يف قطاع التاأمني اأو تغريات يف ظروف واجتاهات 
اأو مناف�سيها املتعلقة بعمليات  اأداء ال�سركة، وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية، ودخول �سركات مناف�سة جديدة والإعالنات من قبل ال�سركة  هذا القطاع، وتدهور 

الندماج وعمليات ال�ستحواذ والتحالفات ال�سرتاتيجية وامل�ساريع امل�سرتكة والتغيريات يف تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية.  

لي�س هناك ما ي�سمن اأن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�سركة لن يقل عن �سعر الإ�سدار. واإن مت ذلك بعد ممار�سة امل�ستثمرين حقوق الأولوية، فذلك ل ميكن اإلغاوؤه اأو تعديله ، وبالتايل 
قد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر غري حمققة على الفور. وعالوة على ذلك، لي�س هناك ما ي�سمن اأن امل�ساهم �سوف يكون قادر على بيع اأ�سهمه ب�سعر ي�ساوي اأو اأعلى من �سعر 

الإ�سدار بعد ممار�سة حقوق الأولوية.

اأ�سف اإلى اأن بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني بعد الطرح اأو توّقع ح�سول هذه املبيعات، ميكن اأن يوؤثر �سلبيًا على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق. بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن 
امل�ستثمرون يواجهون خطر اإحتمال عدم التمكن من بيع اأ�سهم يف ال�سوق الثانوي دون اأن يوؤثر ذلك �سلبيًا على �سعر ال�سهم.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية  22222

قد يخ�سع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق باأ�سهم ال�سركة. قد تكون هذه التذبذبات كبرية نظرًا لختالف نطاق 
التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية )قيمة احلق الإر�سادية( مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به لالأ�سهم )10% هبوطا اأو �سعودًا( بالإ�سافة اإلى ذلك، ونظرًا لأن 
�سعر تداول حقوق الأولوية يعتمد على �سعر تداول �سهم ال�سركة، وت�سور ال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية، فقد توؤثر هذه العوامل بالإ�سافة اإلى العوامل املذكورة يف 
عامل املخاطرة اأعاله »التذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم« على �سعر حقوق الأولوية. بناء على ما�سبق، تخ�سع امل�ساربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر 
جوهرية، ويف حال عدم قيام امل�سارب ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق، �سي�سطر اإلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة 
وقد يتكبد بع�س اخل�سائر. وعلى ذلك، يجب على امل�ستثمرين الإطالع على كامل تفا�سيل اآلية اإدراج وتداول حقوق الأولوية، وطريقة عملها، والإملام بكل العوامل املوؤثرة فيها 

للتاأكد من اأن اأي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيا على وعي واإدراك كاملني.

المخاطر المتعلقة بنقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 22222

لي�س هناك ما ي�سمن اأنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق الأولوية خالل فرتة التداول وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية )�سواء كان م�ساهم مقيد اأو م�ستثمر جديد( من 
بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها، اأو متكينه من بيع احلقوق على الإطالق. كما اأنه لي�س هناك اأي �سمان باأنه �سيكون هناك طلب كاف على اأ�سهم ال�سركة من قبل املوؤ�س�سات 
الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. ويف حال مل تقم املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س لالأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل، قد ل يكون هناك تعوي�س كايف لتوزيعه على اأ�سحاب 
حقوق الأولوية الذين مل ميار�سوا حقهم بالإكتتاب. وعالوة على ذلك، لي�س هناك �سمان من وجود طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�سل عليها مكتتب اإما من خالل 

ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم، اأو من خالل الطرح املتبقي اأو من خالل ال�سوق املفتوحة.
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المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية 22222

اإذا مل يكتتب اأ�سحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف الأ�سهم اجلديدة، �سوف تنخف�س ملكيتهم وحقوق الت�سويت التابعة لها. كما اأنه لي�س هناك اأي �سمان يف حال رغب حامل 
حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�سة به خالل فرتة التداول، باأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعوي�سه بالكامل عن انخفا�س ن�سبة ملكيته يف راأ�س مال ال�سركة 

نتيجة لزيادة راأ�سمالها.

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 22225

�سوف تبداأ فرتة الكتتاب يف 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/12م( وتنتهي يف 1436/11/10هـ )املوافق 2015/8/25م(. يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني، والو�سطاء 
املاليني الذين ميثلونهم الت�سرف مبا ي�سمن ا�ستيفاء جميع تعليمات ممار�سة حّقهم بالإكتتاب قبل انق�ساء فرتة الإكتتاب. اإذا مل يتمكن امل�ساهمني امل�ستحقني، والو�سطاء املاليني 
الذين ميثلونهم من اإتباع الإجراءات التي تنطبق على الكتتاب يف حقوق الأولوية ب�سكل �سحيح، قد يتم رف�س طلب الكتتاب )يرجى الطالع على الق�سم 16 �شروط وتعليمات 

الكتتاب وتقدمي العرو�س(.

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

مخاطر السيطرة الفعالة من قبل المساهمين الكبار 22222

ميتلك كل من م�سرف الإمناء و�سركة طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير ان�سوران�س كومباين ملتد مان�سبته 28.75% من راأ�سمال ال�سركة. قد يوؤدي حتالف امل�ساهمني الرئي�سني اإلى 
احل�سول على الأغلبية يف اجلمعيات العاّمة للم�ساهمني مّما �سيوؤّدي اإلى التاأثري على قرارات ال�سركة الهامة، وبالتحديد، على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�سركة 
مبا يف ذلك النفقات الكبرية لل�سركة وتعيني وعزل اأع�ساء جمل�س الإدارة )باإ�ستثناء ما ورد يف املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�سركات واملادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات(، 

وقد يق�م�ا باإ�شتخدام القدرة يف التاأثري على القرارات الهامة بطريقة ت�ؤثر تاأثريًا ج�هريًا على ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج االأعمال.

المخاطر المتعلقة بأرباح  األسهم 22222

اأرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية ال�سركة واملحافظة على مركزها املايل اجلّيد والحتياجات الراأ�سمالية واحتياطياتها القابلة للتوزيع  تعتمد 
والقوة الئتمانية املتوفرة لل�سركة والأو�ساع القت�سادية العامة. قد توؤدي زيادة راأ�س مال ال�سركة الى انخفا�س ربحية ال�سهم يف امل�ستقبل على خلفية اأن اأرباح ال�سركة �سوف 

توّزع على عدد اأكرب من الأ�سهم نتيجة لزيادة راأ�سمالها. 

ال ت�شمن ال�شركة باأن اأية اأرباح على االأ�شهم �ش�ف ت�ّزع فعليًا، كما ال ت�شمن املبلغ الذي �شي�ّزع يف اأية �شنة معينة. يخ�شع ت�زيع اأرباح االأ�شهم لقي�د و�شروط معينة ين�س عليها 
النظام الأ�سا�سي لل�سركة )ف�ساًل راجع الق�سم املعلومات القانونية »ملخ�س النظام الأ�سا�سي لل�سركة«( وموافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

المخاطر المتعلقة بإنقضاء فترة الحظر على األسهم 22222

يخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون والذين ي�سكلون جمتمعني ن�سبة 70 % من ملكية اأ�سهم ال�سركة لفرتة حظر على التداول يف اأ�سهمهم لفرتة ثالث �سنوات مالية تنق�سي يف 31 دي�سمرب 
من العام 2015م. بعد اإنتهاء فرتة احلظر، يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية. قد 

يوؤدي بيع اأو �سراء مزيد من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني الى التاأثري على �سعر �سهم ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 22222

ت�سكل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة بيانات م�ستقبلية، ولكنها لي�ست �سمانًا ملا �سيكون عليه الأداء م�ستقبال. وتنطوي تلك البيانات امل�ستقبلية على خماطر معلومة وغري 
معلومة وعوامل اأخرى قد توؤثر على النتائج الفعلية وبالتايل على اأداء ال�سركة واإجنازاتها، وهناك العديد من العوامل التي قد توؤثر يف الأداء الفعلي اأو الإجنازات اأو النتائج التي 
حتققها ال�سركة وتوؤدي اإلى اختالفها ب�سكل كبري عما كان متوقعا �سراحًة اأو �سمنيًا يف البيانات املذكورة. وفيما لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املتيقنة اأو 

ثبت عدم دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة.

المخاطر المتعلقة بإحتمال إصدار أسهم جديدة -22221

لي�س لل�سركة حاليًا خططًا م�ستقبلية لإ�سدار اأ�سهم جديدة. ولكن يف حال قررت ال�سركة زيادة راأ�س مالها عن طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة، وعدم ممار�سة امل�ساهمون احلاليون 
حقوقهم عند اإ�سدار حقوق اأولوية جديدة، �سوف تنخف�س ملكيتهم لالأ�سهم ب�سكل تنا�سبي وما يلحقها من حق ت�سويت وحق احل�سول على الأرباح. وقد يكون لأي طرح اإ�سايف 

اأثر جوهري على ال�سعر ال�سوقي لالأ�سهم.

المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة كبار المساهمين لحقوقهم األولوية في اإلكتتاب 222211

يف حال مل يكتتب امل�ساهمني الكبار مبا فيهم ال�سركاء ال�سرتاتيجيني بكامل حّقهم يف احل�سول على اأ�سهم جديدة يف الطرح، �سوف تنخف�س ملكيتهم وحقوق الت�سويت التابعة 
لها ومتثيلهم يف جمل�س الإدارة كما والعائد الذي يتلقونه نتيجة لإنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف راأ�سمال ال�سركة. وباإنخفا�س حقوق ت�سويت امل�ساهمني الكبار، �سوف ينعك�س ذلك 

على دعمهم ومدى تاأثريهم يف اإتخاذ القرارات الهاّمة لل�سركة والذي قد يوؤثر على املركز املايل لل�سركة. 
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المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق لحقوق األولوية  222212

�سوق حقوق الأولوية هو �سوق جديد على امل�ستثمرين يف تداول، لذلك فقد ليعرف الكثري من امل�ستثمرين عن اآلية التداول فيه، مما ينعك�س �سلبًا على رغبتهم يف ال�ستثمار يف 
احلقوق وتداولها. ويف حالة حدوث ذلك، فاإن ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة �ستقل مما �سيوؤدي اإلى تاأثري �سلبي على هوؤلء الذين مل يقوموا مبمار�سة حقوقهم بالكتتاب، وب�سكل خا�س 

يف حال عدم توزيع اأي تعوي�سات عليهم وذلك عندما لتقدم املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ب�سعر عال يف فرتة الطرح املتبقي.  
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معلومات عن السوق والقطاع. 2

مصادر المعلومات  221

مت احل�سول على املعلومات القت�سادية ومعلومات ال�سوق وقطاع التاأمني الواردة يف هذه الن�سرة من م�سادر خمتلفة ومتاحة للعموم، ويعتقد اأن هذه امل�سادر موثوقة. وبالرغم 
من اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اي من م�ست�ساريها اأي �سبب لالعتقاد باأن هذه املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني غري دقيقة يف جوهرها، اإل انه مل يتم التحقق ب�سكل م�ستقل من 

�سحة اأو دقة هذه املعلومات ول ميكن تقدمي اي تاأكيد بخ�سو�س دقتها اأو اكتمالها. وت�سمل م�سادر املعلومات اخلا�سة بقطاع التاأمني كل من:

تقديرات وتوقعات ال�سركة. اأ( 
املعلومات والتحليالت اخلا�سة ب�سناعة التاأمني والقت�ساد والتي مت احل�سول عليها من م�سادر ومواد ت�سدر عن اأطراف اخرى متاحة للعموم وميكن احل�سول  ب( 

عليها عرب �سبكة النرتنت ومل يتم طلب احل�سول على موافقات ل�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة، وتت�سمن امل�سادر التالية:

التقرير ال�سن�ي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سع�دي للعام املايل 2013  �

تاأ�س�ست موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، امل�سرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية عام 1952م، وت�سمل اأبرز م�سوؤولياتها واخت�سا�ساتها على مايلي: 

اإ�سدار العملة الر�سمية للبالد، )الريال ال�سعودي(. �
العمل كم�سرف للتعامالت امل�سرفية للحكومة ال�سعودية. �
الإ�سراف واملراقبة على عمل البنوك التجارية �سركات التاأمني التعاوين و�سركات املهن احلرة املتعلقة بالتاأمني. �
اإدارة احتياطيات اململكة من العمالت الأجنبية. �
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف. �
ت�سجيع دعم منو النظام املايل و�سمان �سالمته. �

وتعترب املعلومات املعدة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتي مت اإ�ستخدامها يف هذه الن�سرة متوفرة على نطاق عام ومتاحة للعموم ، وميكن احل�سول عليها دون احلاجة 
للح�سول على موافقة م�سبقة.

م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعل�مات  �

وزارة  الى  تابعه  وهي  وتاريخ 1379/12/7هـ،  رقم )23(  امللكي  باملر�سوم  ال�سادر  للدولة  العامة  الإح�ساءات  نظام  واملعلومات مبوجب  العامة  الإح�ساءات  اأن�ساأت م�سلحة 
القت�ساد والتخطيط. وتعد امل�سدر الإح�سائي الر�سمي للمملكة،وهي اجلهة امل�سئولة والر�سمية عن تزويد الإدارات احلكومية واملوؤ�س�سات العامة واخلا�سة والأفراد باملعلومات 

والبيانات الإح�سائية.

ال�سركة ال�س�ي�سرية لإعادة التاأمني )»�س�ي�س ري«(  �

هي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست مبدينة زيورخ ب�سوي�سرا يف عام 1863م ومتار�س ن�ساطها يف اأكرث من 25 دولة حول العامل وت�سدر تقارير عن قطاع التاأمني 
يف العامل. وتعترب املعلومات املاأخوذة من تقرير التاأمني العاملي لعام 2013م املعد بوا�سطة �سوي�س ري، والتي مت ا�ستخدامها يف هذه الن�سرة، معلومات متاحة للعموم وبالتايل مل 

يتطلب الأمر احل�سول على اأي موافقة خطية ل�ستخدام هذه املعلومات.
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يعد القت�ساد ال�سعودي من بني اأكرب القت�سادات العاملية حيث جاءت اململكة يف املرتبة 20 على م�ستوى العامل ح�سب »جلوبال اإن�سايت«، الأمر الذي ي�سيف لالأهمية الن�سبية 
للمملكة كونها الأولى عامليا يف اإنتاج وت�سدير النفط، ومن املتوقع ا�ستمرار النمو يف الناجت املحلي الجمايل ال�سعودي خالل الفرتة احلالية لأ�سباب واقعية منها القدرة على تعزيز 

الإنتاج النفطي وزيادة م�ساهمة القطاعات غري النفطية واملحافظة على م�ستويات عالية من الإنفاق احلكومي. 

وبح�سب اإح�سائيات م�سلحة الإح�ساءات العامة واملعلومات بلغ حجم الناجت املحلي الجمايل ال�سمي )اأي باأ�سعار ال�سوق( 2.554 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م. وبناًء 
على ذلك فان القت�ساد ال�سعودي يفوق نظراءه يف عدد من الدول الأوروبية مثل ال�سويد وبولندا وبلجيكا والرنويج والنم�سا. 

كما يعد القت�ساد ال�سعودي اأكرب اقت�ساد يف منطقة ال�سرق الو�سط، حيث ي�ساهم بحوايل 24% من الناجت املحلي الإجمايل للمنطقة. وح�سب توقعات »جلوبال اإن�سايت«، فاإن 
ن�سبة م�ساهمة الناجت املحلي ال�سعودي من الناجت املحلي �ستبقى م�ستقرة على هذه الن�سبة خالل بقية هذا العقد.

ويعد الناجت املحلي الإجمايل ال�سعودي القت�ساد الكرب على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي والقت�ساد العربي، كما تقدر ن�سبة م�ساهمة القت�ساد ال�سعودي يف الناجت 
املحلي الجمايل لدى دول جمل�س التعاون اخلليجي بحوايل 49% يف عام 2011م ح�سب اح�سائيات �سندوق النقد الدويل. هذا ومن املتوقع اأن تبقى هذه الن�سبة م�ستقرة خالل 
بقية هذا العقد. ومنذ عام 2009م، �سهد اجمايل الناجت املحلي للمملكة منوًا كبريا مبعدل منو �سنوي مركب بلغ 6.4% بني عامي 2009 – 2013م ) مقابل منو مركب بنحو 

3.9% يف منطقة ال�سرق الو�سط و�سمال افريقيا(. 
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جدول رقم )3-1(: امل�ؤ�سرات القت�سادية الرئي�سة للمملكة العربية ال�سع�دية 
2018م2017م2016م2015م2014م2013م2012م2011م2010مالبيان

1.6912.1632.3562.5542.7722.9863.1963.3963.957الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي )مليار ريال �سعودي(

ن�سيب الفرد من اإجمايل الناجت املحلي ال�سمي 
)ريال �سعودي(

61.59177.03182.09187.10392.60497.784103.137106.930125.951

3.3%3.38%3.89%4.46%4.74%5.08%4.71%4.98%5.36%موؤ�سر اأ�سعار امل�ستهلك )% التغري(

3.753.753.753.753.753.753.753.753.75�سعر ال�سرف ) ريال �سعودي / دولر امريكي(

6.05%5.97%5.54%2.37%0.91%0.81%0.83%0.69%0.74%�سعر الفائدة للمدى الق�سري

امل�سدر: م�سلحة الإح�ساءات واملعلومات العامة 

ومن املتوقع اأن يوا�سل الناجت املحلي الإجمايل ال�سمي للمملكة العربية ال�سعودية بالنمو �سنويًا مبعدل 7% خالل الفرتة من 2012م اإلى 2018م، كما يتوقع اأن ينمو ن�سيب الفرد 
من اإجمايل الناجت املحلي ال�سمي ب�سكل م�ستقر وبن�سب ترتاوح ما بني 5% و 6% خالل الفرتة نف�سها.

ويتوقع اأن يحافظ الناجت املحلي الإجمايل للمملكة على معدلت منو جيدة على مدى ال�سنوات املقبلة على الرغم من التقلبات يف اأ�سعار النفط والإنتاج. ويرجع ذلك اإلى الثار 
الإيجابية املحتملة من امل�ساريع الكربى يف خمتلف القطاعات والإ�سالحات القت�سادية التي تنفذها احلكومة. وذلك من خالل �سيا�سة احلكومة لزيادة الإنفاق ال�سنوي بغ�س 

النظر عن وجود عجز حمتمل.

ويعترب التنوع القت�سادي بعيدًا عن قطاع النفط املحرك ال�سا�سي للنمو القت�سادي باململكة على املدى الطويل، مع ا�ستمرار برنامج اخل�سخ�سة كاأحد ال�سرتاتيجيات الهامة 
لدى احلكومة ال�سعودية يف اإطار جهودها لتقلي�س العتماد على قطاع النفط، واجلدير بالذكر اأن قطاع النفط والغاز ي�سهم بحوايل 44.7% من الناجت املحلي الجمايل للمملكة 

خالل العام 2013م.

وفيما يتعلق بامليزانية العامة للمملكة وكما ت�سري اأرقام وزارة املالية، ففي العام 2013م، يو�سح اجلدول التايل مقارنة لالإيردات وامل�سروفات يف ميزانية اململكة خالل الفرتة 
)2010م اإلى 2014م( 

جدول رقم )3-2(: مقارنة الإيردات وامل�سروفات يف ميزاانية اململكة
)مليار ريال 

�سع�دي(
20132014م2012م2011م2010م

الفرق الفعلياملقدر
%

الفرقالفعلياملقدر
% 

الفرق الفعلياملقدر
%

املقدرالفرق %الفعلياملقدر

36.4855%76.68291.131%105.57021.240%56.45401.110%470735اليرادات

12.8855%23.6820925%38.6690853%15.9580804%540626امل�سروفات

الفائ�س / 
العجز

70-109-40-360-12187-9206-0

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة املالية 

وت�سعى اململكة الى حت�سني البيئة ال�ستثمارية وجذب املزيد من ال�ستثمارات وهو ما ر�سخته خطة التنمية التا�سعة التي تعترب احللقة الثانية يف اإطار ال�سرتاتيجية الراهنة بعيدة 
املدى لالقت�ساد ال�سعودي التي ميتد اأفقها الزمني اإلى خم�سة ع�سر عامًا قادمة.
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ت�سري بيانات م�سلحة الح�ساءات العامة واملعلومات اإلى ان اإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة العربية ال�سعودية بلغ حوايل 29.9 مليون ن�سمة يف عام 2013م مقابل 23.21 مليون 
ن�سمة يف عام 2004م. يف حني من املتوقع اأن ي�سل اإجمايل عدد ال�سكان يف اململكة اإلى 31.75 مليون ن�سمة بحلول 2017م.

ويغلب عن�سر ال�سباب على الرتكيبة ال�سكانية للمملكة فنحو 60% من ال�سكان اأقل من عمر الثالثني والفئة ال�سابة ما بني عمر 15-39 عام ت�سكل ما يقارب 47% من اإجمايل 
ال�سكان، ووفقًا لتقديرات التقارير والدرا�سات ال�سوقية فاإنه يتوقع اأن يزداد عدد �سكان اململكة مبعدل �سنوي مركب ي�سل اإلى 2.07% خالل الأعوام من 2012م-2017م، ويو�سح 

اجلدول التايل ملخ�س النتائج الأولية لإح�ساءات ال�سكان يف اململكة:

جدول رقم )3-3(: ملخ�س اإح�سائيات �سكان اململكة العربية ال�سع�دية
الن�سبة املئ�ية للعام 2013م 2013م 2012م 2011م 2010م 2009م اجلن�س واجلن�سية

�سعوديون

%34.19 10.255.752 9.962.431 9.882.698 9.525.178 9.307.550 ذكور

%33.39 10.015.306 9.876.017 9.522.987 9.448.437 9.235.696 اإناث

%67.58 20.271.058 19.838.448 19.405.685 18.973.615 18.543.246 الإجمايل

غري ال�سعوديني



2020

الن�سبة املئ�ية للعام 2013م 2013م 2012م 2011م 2010م 2009م اجلن�س واجلن�سية

%22.82 6.843.611 6.591.296 6.313.942 6.052.837 5.706.050 ذكور

%9.60 2.879.603 2.766.151 2.656.728 2.536.980 2.411.561 اإناث

%32.42 9.723.214 9.357.447 8.970.670 8.589.817 8.117.611 الإجمايل

الإجمايل

%57.01 17.099.363 16.553.727 16.196.640 15.578.015 15.013.600 ذكور

%42.99 12.894.909 12.642.168 12.179.715 11.985.417 11.647.257 اإناث

%100 29.994.272 29.195.895 28.376355 27.563.432 26.660.857 الإجمايل

امل�سدر: م�سلحة الإح�ساءات واملعلومات العامة ووزارة القت�ساد التخطيط
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حقق قطاع التاأمني )با�ستثناء التاأمني على احلياة( يف ال�سواق العاملية لعام 2013م، معدلت منو  بلغت 2.5% دون تغيري من حيث القيمة احلقيقية، الأمر الذي يعود اإلى تباطوؤ 
االقت�شاد العاملي جمماًل. اأما بالن�شبة لالأ�ش�اق النا�شئة فاإن اأق�شاط التاأمني )با�شتثناء التاأمني على احلياة( فقد حققت معدالت من� 7.8% يف عام 2013م وذلك يف كثري من 
بلدان و�شط و�شرق اأوروبا وجن�ب �شرق اآ�شيا العتمادها على الت�شدير وبالتايل تاأثرها ب�شكل اأكرب بتباط�ؤ االقت�شاد العاملي. وعلى الرغم من ذلك فلقد ارتفعت اأق�شاط التاأمني 

)باإ�ستثناء التاأمني على احلياة( مبعدل 13% ب�سبب ارتفاع مبيعات ال�سيارات وم�ساريع البنية التحتية.
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بالرغم من معدلت النمو املرتفعة للخم�س �سنوات املا�سية، اإل ان قطاع التاأمني ليزال يحتاج الى املزيد من الوقت حتى ي�سل للن�سج التام، حيث ل زالت معدلت النت�سار، 
معدالت الكثافة )اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتب بها مق�ش�مة على عدد ال�شكان(، ومعدالت الر�شملة منخف�شة )ت�شري الر�شملة الى اال�شتثمار على وجه العم�م يف هذا القطاع(.

وعند املقارنة مع اقت�سادات العامل املتقدم، جند ان الأنظمة الت�سريعية لقطاع التاأمني يف املنطقة �سعيفة. كما من املتوقع اأن تتطور اقت�ساديات دول املنطقة يف املرحلة املقبلة 
واأن ت�سعى حكوماتها لتطوير الأنظمة الت�سريعية والرقابية بهدف زيادة الأ�ستثمار مما �سيوؤثر اإيجابًا على �سناعة التاأمني.من املمكن تق�سيم قطاعات التاأمني يف املنطقة الى 

فئتني:

الفئة الأولى: تتميز بعدد قليل من ال�سركات التي حتتكر القطاع حتت اطار تنظيمي �سابق. �
الفئة الثانية: تتميز بعدد كبري من ال�سركات مقارنة بحجم الفر�س يف القطاع وتعترب هذه ال�سركات �سغرية باملقايي�س العاملية.ومع ازدياد عدد �سركات التاأمني، فاإن  �

قطاع التاأمني يعي�س مرحلة حتول من الفئة الولى الى الفئة الثانية.

جدول رقم )3-4(: اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتبة لدول ال�شرق االو�شط و�شمال افريقيا

الن�سبة من ال�س�ق 
العاملي )2013م(

ن�سبة الزيادة ال�سن�ية 2013م 2012م الدولة

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
)ملي�ن ريال(

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
)ملي�ن ريال(

%0.03 %4.43 5.401 5.172 اجلزائر
%0.01 %8.18 2.580 2.385 البحرين
%0.04 %8.28- 6.980 7.610 م�سر
%0.01 %4.42 2.573 2.464 الأردن
%0.02 %5.31 3.570 3.390 الكويت
%0.03 %12.76 5.532 4.906 لبنان
%0.07 %5.40 11.927 11.316 املغرب
%0.04 %13.46 6.987 6.158 نيجرييا
%0.02 %10.49 3.551 3.214 عمان
%0.03 %9.86 5.516 5.021 قطر
%0.14 %3.21 21.855 21.176 اململكة العربية ال�سعودية
%1.17 %0.04 203.999 203.914 جنوب افريقيا
%0.02 %2.37 3.113 3.041 تون�س
%0.17 %11.24 29.851 26.835 المارات العربية املتحدة

امل�سدر : �سوي�س ري
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يعد �سوق التاأمني ال�سعودي حديث ن�سبيًا حيث كان ل يغطي يف ال�سابق �سوى احتياجات اأ�سواق الت�سدير والنفط يف �سبعينيات القرن املا�سي. وقد واجه قطاع التاأمني �سعوبات 
نتيجة غياب القوانني واللوائح ، حيث هناك اأكرث من 100 �سركة عاملة يف قطاع التاأمني خارج البالد كو�سطاء تاأمني عامليني اأو وكالء ل�سركات تاأمني خا�سة وهي تقدم خدماتها 
يف اململكة العربية ال�سعودية. وكانت تلك ال�سركات م�سجلة يف الغالب يف البحرين ب�سبب القرب اجلغرايف من اململكة، وب�سبب عدم وجود اإطار تنظيمي، حيث كان يعاين حملة 
وثائق التاأمني من غياب هيئة تنظيمية حتمي حقوقهم من الأعمال الحتيالية غري امل�سروعة. مما مهد هذا الو�سع الطريق فيما بعد لتنفيذ جمموعة من الجراءات الإ�سالحية 
لقطاع التاأمني يف اململكة واإعادة هيكلته. وقد اف�سى ذلك اإلى ا�سالحات تنظيمية وتبع ذلك القرار رقم 51 بتاريخ 1397/04/04هـ املوافق ) 1977/03/23م( ال�سادر عن 
هيئة كبار العلماء والذي اعتربت مبوجبه باأن التاأمني التعاوين هو اأحد اأ�سكال عقود التربع وبالتايل فهو مقبول مبوجب الت�سريع ال�سالمي. ويف عام 1406هـ املوافق ) 1986م(، 
اأ�س�ست اململكة �سركة التاأمني التعاوين الولى وهي ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين )التعاونية(، وكان الهدف من تاأ�سي�سها هو الوفاء باحتياجات التاأمني املحلية وتلبية طموحات 

احلكومة يف اإخ�ساع جميع اعمال التاأمني يف القطاع العام ل�سيطرتها التنظيمية.

كما �سهد قطاع التاأمني املحلي مرحلة انتقالية �ُسمح فيها لل�سركات القائمة بالعمل �سمن مهلة انتهت يف 9 ابريل 2008م، حيث تعني على �سركات التاأمني اإما احل�سول على 
ترخي�س من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�سمح لها بالعمل يف اململكة العربية ال�سعودية وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين لعام 2003م اأو اخلروج من ال�سوق. وقد 
�سمحت موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لل�سركات التي انتهت من درا�سة ملفاتها اأو التي �سدر لها مر�سوم ملكي بتاأ�سي�سها ومل تكمل اإجراءات تاأ�سي�سها بتجديد وثائق التاأمني 

للعمالء يف مهلة انتهت يف 2010/02/17م.

لقد ادت الإ�سالحات الهيكلية التي نفذتها احلكومة اإلى منو قطاع التاأمني مبعدلت مرتفعة يف ال�سنوات القليلة املا�سية، حيث منى قطاع التاأمني من حوايل 10.8 مليار ريال 
�سعودي يف عام 2008م اإلى حوايل 25 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م، مبعدل �سنوي مركب بلغ %18.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 222

مت تكليف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي »�ساما«  للعمل كجهة منظمة وهيئة م�سوؤولة  تتولى الأ�سراف على قطاع التاأمني واعادة التاأمني مبوجب نظام مراقبة �سركات التاأمني 
و�سدرت لحقًا  للقطاع.  وال�سرايف  القانوين  لالإطار  ا�سا�سا  و�سع  والذي  2003/7/31م(  )املوافق  1424/06/02هـ  وتاريخ  م/32  رقم  امللكي  باملر�سوم  وال�سادرة  التعاوين 
الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/03/01هـ )املوافق 2004/04/20م( ل�شبط وتنظيم ن�شاط التاأمني يف اململكة. ومن اأبرز البن�د التي ن�س 

عليها نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ما يلي:

وجوب مزاولة الن�سطة التاأمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �سركات تاأمني موؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق ملبداأ )التعاون /  �
التكافل( بالتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية والفقه الإ�سالمي.

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

)200.000.000( ريال �سعودي كحد اأدنى.
وج�ب اأن ال يزيد اإجمايل االأق�شاط املكتتبة عن ع�شرة اأ�شعاف راأ�س مال ال�شركة املدف�ع بالكامل. �
وجوب اأن حتتفظ �سركة التاأمني مبا ل يقل عن 30% من اإجمايل االق�شاط املكتتبة داخل اململكة. �
وجوب حتويل 90% من �سايف فائ�س عمليات التاأمني اإلى قائمة عمليات امل�ساهمني وتوزيع الباقي 10% على ا�سحاب وثائق التاأمني اإما مبا�سرة اأو على �سكل تخفي�س  �

يف اق�شاط التاأمني م�شتقباًل.
وجوب اإعادة التاأمني ما ل يقل عن 30% كحد ادنى من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شع�دية. �
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ارتفع اجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها يف ال�ش�ق التاأمني ال�شع�دي مببلغ وقدره 5.24 مليار ريال �سعودي لي�سل اإلى مبلغ اإجمايل 30.48 مليار ريال �سعودي يف عام 2014م 
مقابل 25.23 مليار ريال �سعودي يف عام 2013م، اأي بنمو قدره 20.8%. حيث حافظ التاأمني الطبي على مكانته باعتباره اأكرب اأن�سطة التاأمني يف عام 2014م، ويعد التاأمني 
الطبي يف اململكة اإلزاميًا جلميع الوافدين واملواطنني العاملني يف القطاع اخلا�س، حيث بلغت ن�سبة التاأمني الطبي يف قطاع التاأمني حوايل 51.6% يف العام 2014م. يف حني 
�شهد ن�شاط تاأمني الطاقة )االأقل حجما يف اأن�شطة التاأمني( انخفا�شًا طفيفا يف اإجمايل ح�شته اإلى اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتبه حيث انخف�س اإلى 0.6% يف عام 2014م 

مقابل 0.5% يف العام 2013م،  بينما ارتفع حجم اإجمايل التاأمني على املركبات يف عام 2014م لي�سل 26.3% مقابل 25.2% يف العام 2013م من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة، 

جدول رقم )3-5( اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها يف اململكة موزعة ح�شب نوع الن�شاط:

جمال 
الن�شاط 
التاأميني

2014م2013م2012م2011م2010م

ن�سبة التغري 
2013-2012

اإجمايل 
االأق�شاط 

)ملي�ن 
ريال 

�سع�دي(

الن�سبة 
من 

اإجمايل 
االق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)ملي�ن 
ريال 

�سع�دي(

الن�سبة 
من 

اإجمايل 
االق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)ملي�ن 
ريال 

�سع�دي(

الن�سبة 
من 

اإجمايل 
االق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)ملي�ن ريال 
�سع�دي(

الن�سبة 
من 

اإجمايل 
االق�شاط

اإجمايل 
االأق�شاط 

)ملي�ن ريال 
�سع�دي(

الن�سبة 
من 

اإجمايل 
االق�شاط

21.9%51.6%51.115720%52.512.895.0%52.511.285%539.708%8.690الطبي

26.3%26.3%25.28026%21.26.354.7%21.34.689%203.922%3.239املركبات

املمتلكات/ 
احلرائق

959%61.157%6.31.348%6.31.664.5%6.61923%6.3%15.5

احلوادث 
وامل�سوؤولية 

وغريها

507%3632%3.4691%3.4940.8%3.71079%3.5%14.7

19.5%4.7%4.81434%4.91.199.7%4.91.077%5913%869الهند�سي

9.6%2.7%2.9811%3.4740.3%3.4743%3634%518البحري

احلماية 
والدخار

972%6905%4.9889%4.9844.5%3.3904%3.0%7.1

)2.9%(1.5%1.8443%2456.0%2385%2361%329الطاقة

)2.6%(0.5%0.6140%1.5144.0%1.567%2272%304الطريان

20.8%100%10030.482%10025.239%10021.174%10018.504%16.387املجموع

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2014 - موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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يعرف عمق التاأمني باأنه ن�شبة اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها اإلى اإجمايل الناجت املحلي. وقد �شهد عمق التاأمني خالل ال�شن�ات اخلم�س االأخرية ارتفاعا يف معدل النم� 
ال�سنوي املركب بن�سبة 3% ففي عام 2014 م، �سهد عمق التاأمني ارتفاعا ليبلغ 1.08% مقابل 0.9 % يف عام 2013 م. يعرف عمق التاأمني غري النفطي باأنه ن�شبة اإجمايل اأق�شاط 
التاأمني املكتتب بها اإلى الناجت املحلي غري النفطي. وازداد عمق التاأمني من الناجت املحلي غري النفطي اإلى 1.9% يف عام 2014 م مقابل 1.72% يف عام 2013 م بلغت ن�سبة 

متو�سط النمو ال�سنوي لعمق التاأمني من الناجت املحلي غري النفطي 2% خالل الفرتة ما بني عام 2010 م وعام 2014 م.

جدول )3-6( عمق �س�ق التاأمني من اجمايل الناجت املحلي

ن�سبة التغري 13-2010201120122013201414نوع الن�شاط

19.3%0.49%0.41%0.33%0.36%0.40%اإجمايل التاأمني العام

20.7%0.56%0.46%0.41%0.45%0.51%التاأمني ال�سحي

6.1%0.03%0.03%0.03%0.04%0.06%تاأمني احلماية والدخار

19.6%1.08%0.90%0.78%0.82%0.97%الإجمايل

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2014م -  موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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كثافة سوق التأمين -221

تعرف كثافة التاأمني على انها معدل انفاق الفرد على التاأمني ) اإجمايل اق�شاط التاأمني املكتتب بها مق�ش�مة على عدد ال�شكان (. ارتفعت كثافة التاأمني يف اململكة من 864 ريال 
للفرد يف عام 2013م اإلى 991 ريال للفرد يف عام 2014م بزيادة ن�سبتها 14.6% حيث اأرتفع م�ستوى اإنفاق الفرد على اخلدمات التاأمينية بزيادة �سنوية بلغت 13%  يف الفرتة 

من عام 2010 الى عام 2014م.

جدول )3-7( كثافة التاأمني من اجمايل الناجت املحلي )2010م – 2014م (

ن�سبة التغري
14-13

2014 2013م 2012م 2011م 2010م نوع الن�شاط

ملي�ن ريال �سع�دي ملي�ن ريال �سع�دي ملي�ن ريال �سع�دي ملي�ن ريال �سع�دي ملي�ن ريال �سع�دي

%14.2 450 394 308 291 248 التاأمني العام

)%5.7( 511 442 387 358 320 التاأمني الطبي

- 29 29 30 33 36 تاأمني احلماية والدخار

%19.2 991 864 725 682 604 الإجمايل

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2014م - موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

المنافسة 2211

ي�سهد �سوق التاأمني حاليًا تغريات حيوية مع ارتفاع ملحوظ يف حجم املناف�سة وذلك بح�سول �سركات التاأمني على الرتاخي�س للعمل يف اململكة. فبدخول �سركات جديدة اإلى 
ال�سوق، فاإنه من املتوقع من كل �سركة اأن تقدم منتجات متطورة وجديدة لزيادة ح�ستها ال�سوقية. اإن توفري منتجات جديدة يف ال�سوق ال�سعودي مثل: التاأمني الئتماين، تاأمني 
الرهن العقاري، والتاأمني على احلياة القابل لالإ�سرتجاع والتعديل، �سوف يرفع من تنوع وجودة املنتجات يف الأ�سواق. كما يبلغ عدد ال�سركات املدرجة يف �سوق ال�سهم ال�سعودي 

)35( �سركة كما بتاريخ هذه الن�سرة وهي كالتايل:

ال�سركة التعاونية للتاأمني.. 1
�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واعادة التاأمني التعاوين ) ميد غلف(.. 2
�سركة مالذ للتاأمني واعادة التاأمني التعاوين.. 3
ال�سركة الهلية للتاأمني التعاوين.. 4
�سركة الهلي للتاأمني التعاوين.. 5
�سركة �ساب للتكافل.. 6
�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين.. 7
�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(. 8
�سركة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين.. 9

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين.. 10
�سركة �سند للتاأمني واعادة التاأمني التعاوين.. 11
�سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين.. 12
�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين.. 13
ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين )وفاء للتاأمني(.. 14
�سركة التاأمني العربية التعاونية.. 15
ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين.. 16
�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين.. 17
ال�سركة ال�سعودية لعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(.. 18
ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين.. 19
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(. 20
�سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(.. 21
�سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي.. 22
�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين.. 23
�سركة اإك�سا للتاأمني التعاوين.. 24
�سركة اي�س العربية للتاأمني التعاوين. 25
�سركة بروج للتاأمني التعاوين.. 26
ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين.. 27
ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين.. 28
�سركة �سوليديرتي ال�سعودية للتكافل.. 29
ال�سركة الوطنية للتاأمني.. 30
�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين.. 31
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�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين.. 32
�سركة المناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوين.. 33
�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين.. 34
�سركة متاليف وايه اي جي والبنك العربي للتاأمني التعاوين.. 35

توزيع الحصة السوقية لشركات التأمين  2212

اأن معظم �سركات التاأمني تفتقد القدرة الت�سعريية على منتجاتها، حيث لبد اأن تتما�سى اأ�سعار منتجاتها مع اأ�سعار ال�سركات الكربى  من املالحظ يف �سوق التاأمني باململكة 
امل�سيطرة على ال�سوق، حيث ت�ستحوذ ثالث �سركات على ماجمموعه 51.2% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة بها، بينما تت�زع الن�شبة املتبقية والبالغة 48.8% على باقي ال�سركات، 

وي��شح اجلدول التايل احل�ش�س ال�ش�قية ل�شركات التاأمني من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتب بها: 

جدول )3-8( احل�س�س ال�س�قية ل�سركات التاأمني يف اململكة خالل الأع�ام )2012م – 2013م( 

الن�سبة ال�س�قية اإجمايل االأق�شاط املكتتب بها  ال�سركة

)%( 2013 )%( 2012 2013 )ملي�ن ريال( 2012 )ملي�ن ريال(

%22.2 %26.6 5.605 5.635 التعاونية

%16.4 %15.7 4.138 3.318 ميد غلف

%12.6 %10.4 3.177 2.194 بوبا 

%5.6 %4.8 1.293 1.024 املتحدة 

%3.5 %2.6 877 561 الإحتاد التجاري

%3.1 %2.2 776 460 اأك�سا

%3.1 %2.6 771 558 مالذ

%3.0 %2.9 746 621 اإليانز

%31.1 %32.1 7.856 6.803 باقي �سركات التاأمني

امل�سدر: تقرير �سوق التاأمني ال�سعودي 2013م - موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
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ُيتوقع اأن ي�سهد قطاع التاأمني منوا ب�سكل ملحوظ خالل الفرتة املقبلة، وذلك نتيجة تطبيق اأنظمة التاأمني اجلديدة، وب�سبب تغريات عامة يف عوامل القت�ساد الكلي وكذلك يف 
ال�سيا�سات احلكومية اجلديدة. وتعتقد ال�سركة باأن هذه التطورات يتوقع لها ان تغطي املجالت التالية:

اأن تكون بيئات العمل يف ال�سركات املرخ�سة اأكرث �سفافية كونها �سركات م�ساهمة وتعمل حتت مظلة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وملا تتمتع به موؤ�س�سة النقد من  �
كفاءة يف تنظيمها لقطاع البنوك وبالتايل قطاع التاأمني.

يف الوقت احلايل، ل يوجد �سوق فعال لتاأمني احلماية والدخار التقليدي، ومن املتوقع اأن تزداد مبيعات هذا املنتج تزامنًا مع زيادة الوعي لدى امل�ستهلك. �
حدة املناف�سة يف التاأمني الطبي وتاأمني ال�سيارات، �ستوؤدي اإلى اجتاه �سركات التاأمني اإلى تطوير منتجاتها وا�ستخدام منتجات جديدة مثل تاأمني احلماية والدخار  �

التقليدي والتاأمني التكافلي، حيث ترغب ال�سركات اجلديدة والقائمة يف احل�سول على ح�سة من �سوق التاأمني.
تطور قطاع الأعمال وزيادة احتياجاته �سيوؤدي بدوره اإلى وجود منتجات تاأمينية جديدة تخدم هذه الحتياجات. �
تطبيق التاأمني الطبي الإلزامي للوافدين �سيوؤدي بدوره الى ا�ستمرار زيادة قاعدة العمالء. �
ارتفاع املناف�شة يف �ش�ق التاأمني قد ي�ؤدي اإلى انخفا�س اأ�شعار اأق�شاط التاأمني وبالتايل انخفا�س ارباح ال�شركات. يف ظل تغريات كهذه، قد يحدث اندماجات بني  �

�سركات  التاأمني اأو اخلروج من ال�سوق قبل ن�سج تلك ال�ستثمارات وتلم�س عوائدها املرجوة.
ال�سوق ال�سعودي �سيكون جابًا للعديد من �سركات التاأمني، رغم اأن بيانات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ميا يتعلق بر�سملة ال�سركات حتت التاأ�سي�س ت�سري الى اأن  �

غالبيتها لن حت�سل على ح�سة كبرية من ال�سوق ال�سعودي.
فر�س الحتياطي النظامي بدوره �سيزيد من اأداء ال�سركات املايل. �
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نبذة عن الشركة 221

�سركة الإمناء طوكيو مارين، هي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تاأ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/25( ال�سادر بتاريخ 1430/5/3هـ )املوافق 2009/4/28م( وقرار 
جمل�س الوزراء رقم )140( ال�سادر بتاريخ 1430/5/2هـ )املوافق 2009/4/27م( وال�سجل التجاري رقم )1010342527(  بتاريخ 1433/7/28هـ )املوافق 2012/06/18م(، 
وعنوانها الرئي�سي )طريق امللك فهد - برج العنود 2 / الدور 21( )جتدر الإ�سارة باأن ال�سجل التجاري لل�سركة مازال يحمل العنوان ال�سابق لل�سركة والكائن يف الريا�س – طريق 
العليا – مركز املو�سى – الدور اخلام�س ، وتعمل ال�سركة حاليا على ا�ستخراج ال�سجل التجاري املحدث من وزارة التجارة وال�سناعة بالعنوان احلايل لها(، وقد مت الت�سريح 
لل�سركة مبزاولة اأعمال التاأمني مبوجب ترخي�س موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم )ت م ن / 33 / 20129( ال�سادر بتاريخ  1433/11/15هـ )املوافق 2012/10/1م(، 
وتزاول ال�سركة ن�ساطها مبا يتما�سى مع نظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد الأخرى ال�سارية يف اململكة وحتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي ومبا يتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وتعد موؤ�س�سة النقد اجلهة الر�سمية امل�سوؤولة عن التطبيق والإ�سراف على نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولوائحة 

التنفيذية، ومتار�س ال�شركة ن�شاطها يف اململكة العربية ال�شع�دية من خالل فروعها املرخ�شة باالإ�شافة اإلى عدد من نقاط البيع م�زعة يف معظم امدن ومناطق اململكة.

يبلغ راأ�س مال ال�سركة احلايل )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي مق�سم الى )20.000.000( ع�سرون مليون �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية )10( ع�سرة 
ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1436/1/2هـ )املوافق 2014/10/26م( للجمعية العامة غري العادية بزيادة راأ�س مال ال�سركة من )200.000.000( 
مائتي مليون ريال �سعودي اإلى ).000.000450( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية للو�سول والحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب، 
كما ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب رقم 361000042979 وتاريخ 1436/3/17هـ )املوافق 2015/1/8م( على زيادة 
راأ�س مال ال�سركة مببلغ )250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بعدد )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم بقيمة 
اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، لي�سبح راأ�س مال ال�سركة )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )45.000.000( خم�سة 
واربعون مليون �سهم بقيمة اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، ويف تاريخ )1436/10/19هـ( املوافق )2015/8/4م(، وافقت اجلمعية العامة غري العادية على 

تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة.

نشاط الشركة: 222

بح�سب املادة الثالثة من النظام الأ�سا�سي لل�سركة فاإن اأغرا�س ال�سركة املرخ�س بها حمددة على النحو التايل:

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

مع جهات اأخرى«.

ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعمال �سبيهه باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق 
غر�سها، اأو اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها، وتبا�سر ال�سركة جميع الأعمال املذكورة يف هذه املادة �سواء داخل اململكة اأو خارجها. 

وقد مت الرتخي�س لل�سركة مبزاولة خدمات التاأمني الرئي�سية التالية: 1- التاأمني العام، 2- التاأمني ال�سحي 3- تاأمني احلماية والإدخار ول يجوز لل�سركة اأن تقدم منتجاتها اإل 
بعد احل�سول على موافقة نهائية اأو موؤقتة من موؤ�س�سة النقد لكل منتج )عماًل باملادة 16 من الالئحة التنفيذية(. علمًا باأن ال�سركة قد ح�سلت على موافقات نهائية وموؤقتة من 

موؤ�س�سة النقد لعدد من منتجاتها التاأمينية، 

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقات )نهائية وموؤقتة وم�سروطة( على املنتجات املو�سحة يف اجلدول اأدناه: 

جدول رقم )4-1( الرتاخي�س وامل�افقات

اجلهة امل�سدرة تاريخ الإنتهاء تاريخ الإ�سدار الغر�س ن�ع الرتخي�س

موؤ�س�سة النقد غري حمدد ال�سالحية /1433/11هـ )املوافق 
2012/10/1م(

مزاولة التاأمني العام والتاأمني ال�سحي ت�شريح مبزاولة ن�شاط التاأمني - رقم 
)ت م ن / 33 / 20129(

الهيئة العامة 
لالإ�ستثمار

1439/1/22هـ. املوافق 
2017/10/12 م.

1426/1/26هـ. املوافق 
2005/3/7م.

ترخي�س ا�ستثمار ل�سركة )خمتلطة �سعودية/اأجنبية( ترخي�س اإ�ستثمار اأجنبي- رقم /01-
/102031078439

موؤ�س�سة النقد - 1434/7/6 هـ )املوافق 
2013/5/16م(

موافقة نهائية لت�سويق وبيع: 

• وثيقة التاأمني �سد حوادث املركبات / التاأمني ال�سامل	

• وثيقة التاأمني �سد حوادث املركبات / التاأمني �سد 	
الغري 

املوافقة على طرح منتجات تاأمينية

موؤ�س�سة النقد - 1435/1/18هـ )املوافق 
2013/11/21م(

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني احلماية اجلماعية املوافقة على طرح منتجات تاأمينية
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اجلهة امل�سدرة تاريخ الإنتهاء تاريخ الإ�سدار الغر�س ن�ع الرتخي�س

موؤ�س�سة النقد 1435/1/18هـ )املوافق 
2012/12/2م(

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة تاأمني خماطر الئتمان.  املوافقة على طرح منتجات تاأمينية

موؤ�س�سة النقد 1435/2/23هـ )املوافق 
2013/12/27م(

موافقة نهائية لت�سويق وبيع وثيقة التاأمني ال�سحي. املوافقة على طرح منتجات تاأمينية

موؤ�س�سة النقد - 1436/8/29هـ )املوافق 
2015/6/16م(

موافقة نهائية م�سروطة لت�سويق وبيع املنتجات التالية: 

• برنامج التوفري البالتيني	

• برنامج التوفري الذهبي	

• برنامج الإ�ستثمار	

• برنامج الزواج	

• برنامج التعليم	

مالحظة: يجب على ال�شركة اإ�شتيفاء ال�شروط املطل�بة 
للموافقات امل�سروطة وتزويدها ملوؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي خالل �سهر من خطاب املوافقة ال�سادر 
من موؤ�س�سة النقد بتاريخ 1436/8/29هـ )املوافق 

2015/6/16م(

املوافقة على طرح منتجات تاأمينية

موؤ�س�سة النقد موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع وثائق التاأمني التالية: 

• تاأمني جميع املخاطر للممتلكات.	

• تاأمني اأخطار اأعمال الإن�ساء.	

• التاأمني �سد احلرائق	

• التاأمني على الآلت.	

• التاأمني على املخاطر ومعدات اآليات املقاولني	

• تاأمني تعوي�س العمال	

• التاأمني �سد خماطر خ�سارة الأرباح ب�سبب تعطل 	
املعدات والآليات. 

• تاأمني خيانة الأمانة 	

• التاأمني على مراجل وخزانات ال�سغط.	

• التاأمني على النقود يف اخلزينة / نقل النقود.	

• التاأمني البحري 	

• التاأمني �سد الإ�سابات الفردية واجلماعية	

• تاأمني امل�سوؤولية العامة	

• تاأمني انقطاع الأعمال	

• التاأمني على خماطر امل�سوؤولية العامة التجارية	

• تاأمني كافة اأخطار املقاولني	

• تاأمني على خماطر حمتويات ال�سكن.	

• تاأمني احلريق واملخاطر اخلا�سة.	

امل�سدر: ال�سركة 

مراحل تأسيس الشركة  222

بتاريخ 1430/5/2هـ  ال�سادر   140 رقم  الوزراء  وقرار جمل�س  )املوافق 2009/4/28م(  بتاريخ 1430/5/3هـ  ال�سادر  رقم م/25  امللكي  املر�سوم  ال�سركة مبوجب  تاأ�س�ست 
اإكتتب  التاأ�سي�س  عند  الريا�س.  مدينة  من  وال�سادر  2012/06/18م(  )املوافق  1433/7/28هـ  بتاريخ   )1010342527( رقم  التجاري  وال�سجل  2009/4/27م(  )املوافق 
املوؤ�س�سون مبا جمموعه اأربعة ع�سر مليون )14.000.000( �سهم متثل )70%( من راأ�س مال ال�سركة ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم، يف حني مت طرح )6.000.000( �ستة 
ماليني �سهم عادي لالكتتاب العام متثل 30% من راأ�س مال ال�سركة وب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد وذلك خالل الفرتة من 1433/4/26هـ املوافق )2012/3/19م( 

اإلى 1433/5/2هـ )املوافق 2012/3/25م(. مّت ادراج وبدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بتاريخ 1433/8/4هـ )املوافق 2012/6/24هـ(.

توؤكد ال�سركة باأنها مل متنح اأي مزايا تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني، كما اأنها مل تقم منذ تاأ�سي�سها وحتى تاريخ هذه الن�سرة بزيادة راأ�س مالها عن 
طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية. 
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وفيما يلي ملخ�س لأهم التطورات التي ح�سلت بعد اأعالن تاأ�سي�س ال�سركة :

اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بتاريخ 1433/8/4هـ )املوافق 2012/6/24هـ(. �
احل�سول على ت�سريح موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بتاريخ 1433/11/20هـ املوافق )2012/10/06م(، برقم )ت م ن/20129/33( املوؤرخ 1433/11/14هـ  �

املوافق )2012/09/30م( ملزاولة ن�شاط التاأمني يف اململكة العربية ال�شع�دية بفروعه التالية: )التاأمني العام، التاأمني ال�شحي، تاأمني احلماية واالدخار( وفقا 
لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية. 

من  � ال�سركة  مال  راأ�س  بزيادة  العادية  غري  العامة  للجمعية  2014/10/26م(  )املوافق  1436/1/2هـ  بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  يف  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  تو�سية 
)200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي اإلى )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية 

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب رقم 361000042979 وتاريخ 1436/3/17هـ )املوافق 2015/1/8م( على زيادة  �
راأ�س مال ال�سركة مببلغ )250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بعدد )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون 

�سهم بقيمة اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد. 

ال�ستحواذ على املحفظة التاأمينية لل�سركة العربية ال�سرقية للتاأمني و�سركة طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير للتاأمني املحدودة واأ�سول �سركة ح�سني العويني و�سركاوؤه املحدودة،  
بتاريخ 29 / 4 / 1434هـ )املوافق 12 / 3 / 2013م(، قرر جمل�س اإدارة ال�سركة التو�سية اإلى امل�ساهمني، بعدم اإ�ستكمال اإجراءات ا�ستحواذ وحتويل حمافظ التامني التابعة 

لل�سركة العربية ال�سرقية للتاأمني و�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير للتاأمني املحدودة واأ�سول �سركة ح�سني العويني و�سركاوؤه املحدودة،.

حيث اإن هذا ال�ستحواذ كان خمططًا له مبدئيًا، ومت الإف�ساح عنه يف ن�سرة اإ�سدار الطرح العام لأ�سهم ال�سركة واملوافق عليها بقرار جمل�س الهيئة رقم )2-9-2012( بتاريخ 
1433/4/4هـ )املوافق 2012/2/26م(.  

ومتا�سيا مع تو�سية جمل�س الإدارة املذكورة اأعاله، فاإن ال�سركة تعمل حاليًا على متابعة واإنهاء الإجراءات الالزمة للح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد على تو�سية جمل�س الإدارة، 
ليتم عر�سها بعذ ذلك على اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة لأخذ موافقتهم وا�ستكمال كافة الإجراءات القانونية ذات ال�سلة.

رؤية الشركة  222

ت�سعى ال�سركة باأن ت�سبح اخليار التاأميني الأول يف اململكة العربية ال�سعودية، وذلك بتقدمي منتجات تاأمينية عالية اجلودة وم�سممة للوفاء باحتياجات العمالء، ومدعومة بفريق 
عمل مدرب ب�سكل جيد وبنية حتتية متميزة من تقنية املعلومات. 

رسالة الشركة 225

بناء الثقة وخلق قيمة حقيقية لعمالئها من خالل تقدمي جمموعة من احللول التاأمينية املتوافقة مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية بوا�سطة فريق عمل على درجة عالية من املهارة 
والتدريب وبا�ستخدام اأف�سل احللول التقنية وتقدمي منتجات التاأمني مب�ستوى خدمات متميز. 

استراتيجية الشركة  222

تهدف ال�سركة اإلى حتقيق الريادة يف �سوق التاأمني ال�سعودي من خالل تقدمي منتجات وخدمات متنوعة وعلى درجة عالية من اجلودة، وتقوم ا�سرتاتيجية ال�سركة على جمموعة 
من العنا�سر الرئي�سية التي تعمل من خاللها على حتقيق اأهدافها: 

اأ�سرتاتيجية النم� وذلك من خالل:  �

� )TMNF( تطوير منتجات تاأمينية متخ�س�سة وذلك بال�ستفادة من اخلربة واملعرفة الطويلة لدى ال�سريك ال�سرتاتيجي، طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س
حتقيق تنوع اأكرب يف منتجات التاأمني املقدمة للعمالء، من خالل تطوير منتجات متخ�س�سة كمنتجات احلماية والدخار. 

كفاءة النتاجية وذلك من خالل:  �

حتديد اأعمال ومنتجات التاأمني وذلك مبا يتنا�سب مع معدلت درجات املخاطرة لدى ال�سركة وقدرتها على اإعادة التاأمني،   �
حت�سني وتطوير قدرة اإدارة ال�سركة يف عمليات الهند�سة الداخلية للمخاطر املرتبطة باأعمال ال�سركة،  �
تقدمي م�ستوى خدمات متميز وخا�سة فيما يتعلق مبعاجلة مطالبات التاأمني للعمالء،  �
تقدمي خدمة متميزة  للعمالء والتفاعل الإيجابي مع �سكاوي ومقرتحات العمالء. �
و�سع نظام حمكم لأعمال الكتتاب،  �

النتقائية: وذلك من خالل: �

ال�سعي امل�ستمر يف احلفاظ على م�ستويات معقولة للمخاطر املحتملة بقدر الإمكان وحماية ال�سركة �سد املطالبات التاأمينية ذات القيم العالية، �
فهم خ�سائ�س �سوق التاأمني يف املنطقة، وخا�سة فيما يتعلق باملطالبات التاأمينية،  �
تعظيم معدلت الربحية يف املنتجات اجلديدة ووثائق التاأمني املجددة وذلك من خالل �سيا�سة ت�سعري متزنة ومتنا�سبة مع اأ�سعار املنتجات املماثلة يف ال�سوق املحلي،  �

والتطوير امل�ستمر يف اإدارة الكتتاب التاأميني، 

التط�ير امل�ستمر مل�ظفي ال�سركة وذلك من خالل: �

و�سع برامج تدريب �ساملة لتطوير مهارات وخربات موظفي ال�سركة،  �
الرتكيز على خطط التطوير امل�ستمر للم�سارات الوظيفية ملوظفي ال�سركة،  �
نظام متكامل لتقييم اأداء اإدارة ال�سركة يتم تطبيقة على جميع الإدارات ومراجعته ب�سكل دوري،  �
حتقيق معدلت �سعودة جيدة ومبا يتما�سى مع املتطلبات التنظيمية وال�سعي امل�ستمر يف توطني الوظائف لدى ال�سركة.  �
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نواحي القوة والمزايا التنافسية  222

لدى ال�سركة العديد من املزايا التناف�سية مقارنة ببع�س مناف�سيها يف �سوق التاأمني وت�سمل هذه املزايا ما يلي:

فريق عمل يتمتع بخربات حملية ودولية �

لدى اإدارة ال�سركة عدد كبري من �سنوات اخلربة واملعرفة املرتاكمة يف جمال التاأمني �سواء على امل�ستوى املحلي، الإقليمي، والعاملي. 

قاعدة عمالء ق�ية �

ا�ستطاعت ال�سركة على مدى ال�سنوات ال�سابقة بناء عالقات ا�سرتاتيجية مع بع�س عمالئها الرئي�سيني، الأمر الذي �ساعد ال�سركة يف ال�ستمرارية والنمو. ومن �سمن هوؤلء 
العمالء �سركات رائدة يف اململكة العربية ال�سعودية الأمر الذي مكن ال�سركة من ال�ستفادة من هذه العالقات يف ت�سويق منتجاتها لعمالء جدد.

جمال متن�ع من املنتجات واخلدمات �

قامت ال�سركة برتخي�س اأكرث من 20 منتج تاأميني من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، وذلك  يف كل من جمال التاأمني العام والتاأمني ال�سحي لتلبي احتياجات معظم عمالوؤها 
من �سركات واأفراد. اإ�سافة اإلى ذلك، تعمل ال�سركة على النتهاء من ترخي�س خم�سة منتجات اأخرى والتي ما زالت حتت درا�سة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، بالإ�سافة اإلى 
اأن �ستة منتجات تاأمينية اأخرى ما زالت يف مرحلة الإعداد والتطوير.  وتتم عملية تطوير املنتجات التاأمينية بال�ستفادة من اخلربات الدولية املقدمة من ال�سريك ال�سرتاتيجي 

 .) TMNF( )طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س(

انظمة معل�ماتية وتقنية متقدمة �

قامت ال�سركة بتوفري اأحدث الأنظمة املعلوماتية والتقنية املتطورة يف جمال التاأمني، والتي من �ساأنها اأن ت�سهم يف رفع معدل فعالية اأعمال ال�سركة وتطوير منتجاتها.

اأنظمة حمكمة للرقابة الداخية واإدارة املخاطر �

و�سعت ال�سركة الأنظمة الالزمة لإدارة املخاطر والرقابة الداخلية التي من �ساأنها التنبوؤ باأي حتديات اأو خماطر يف وقت مبكر وبدء الإجراءات الت�سحيحية للحد من اأثرها 
على اأعمال ال�سركة

المساهمون الكبار في الشركة  222

يبني ال�سكل التايل هيكل ملكية امل�ساهمون الكبار ب�سكل مبا�سرة وغري مبا�سر يف �سركة الإمناء طوكيو مارين:

ال�سكل رقم )4-1( هيكل ملكية ال�سركة

Qƒ¡ª÷G
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امل�سدر: ال�سركة 
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كما يو�سح اجلدول التايل اأ�سماء ون�سب ملكية امل�ساهمني الذين ميلكون 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة قبل الطرح. 

اجلدول رقم )4-1( قائمة امل�ساهم�ن الذين ميلك�ن 5% اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة قبل الطرح

القيمةن�سبة امللكية )%(عدد الأ�سهماجلن�سيةامل�ساهم�ن 
)ريال �سع�دي (

28.7557.500.000%5.750.000�سعوديةم�سرف الإمناء 

28.7557.500.000%5.750.000يابانية�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 

5.0010.000.000%1.000.000�سعودية�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية 

5.0010.000.000%1.000.000�سعوديةاملوؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة والتوزيع 

67.5135.000.000%13.500.000الإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة 
تعد امللكيات اأعاله ملكية مبا�سرة ولتوجد ملكيات غري مبا�سرة 

مصرف اإلنماء

وتاريخ  امللكي رقم )م/15(  املر�سوم  �سعودية وذلك مبوجب  �سعودي ك�سركة م�ساهمة  ريال  مليار  براأ�س مال )15.000.000.000( خم�سة ع�سر  الإمناء  تاأ�س�س�س م�سرف 
بتاريخ  رقم )1010250808(  و�سجل جتاري  )املوافق2006/3/27م(،  وتاريخ 1427/2/27هـ  رقم )42(  الوزارء  وقرار جمل�س  )املوافق 2006/3/28م(،  1427/2/28هـ 
)1429/5/21هـ( طبقًا لأحكام نظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم )م/6( وتاريخ 1385/3/22هـ ونظام مراقبة البنوك وقرار جمل�س الوزراء رقم )245( 
املتوافقة مع  الأعمال امل�سرفية وال�ستثمارية  اأغرا�س امل�سرف يف مزاولة  تتمثل  و   ، ال�سعودية  العربية  ال�سارية يف اململكة  الأنظمة الأخرى  وتاريخ 1407/10/26هـ، وكذلك 

اْلحكام وال�سوابط ال�سرعية.

يبلغ اإجمايل عدد فروع م�سرف الإمناء مائة واربعة )104( فرع منت�سرة حول اململكة بواقع ت�سعة وخم�سون فرع للرجال وخم�سة واربعون فرع لل�سيدات ، كما بلغت القيمة ال�سوقية 
مل�سرف الإمناء بنهاية تداول يف 1436/9/13هـ )املوافق 2015/6/30م(، ما قيمته )33.870.000.000( ثالثة وثالثون مليار وثمامنائة و�سبعون مليون ريال �سعودي. يف 
حني بلغ اإجمايل دخل العمليات مل�سرف الإمناء عن العام 2014م، )2.619.839.000( مليارين و�ستمائة وت�سعة ع�سر مليون وثمامنائة وت�سعة وثالثون الف ريال �سعودي، بينما 
بلغ اإجمايل اأ�سول م�سرف الإمناء )80.861.859.000( ثمانني مليار وثمامنائة وواحد و�ستني مليون وثمامنئة وت�سعة وخم�سني األف ريال �سعودي، يف حني بلغ اإجمايل حقوق 
م�ساهمي م�سرف الإمناء )17.939.232.000( �سبعة ع�سر مليار وت�سعمائة وت�سعة وثالثني مليون ومائتني واثنني وثالثني األف ريال �سعودي.  ويو�سح اجلدول التايل هيكل 

ملكية م�سرف الإمناء كما بنهاية تداول يوم 1436/9/13هـ )املوافق 2015/6/30م(.1

اجلدول رقم )4-2( هيكل ملكية م�سرف الإمناء 

ن�سبة امللكية )%(امل�ساهم�ن 

5.1%املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

10.0%�سندوق ال�ستثمارات العامة 

10.71%املوؤ�س�سة العامة للتقاعد 

74.19%اجلمهور 

100%الإجمايل 

امل�سدر: تداول 

 )FNMT( طوكيو مارين أند نيشيدو فاير إنشورانس  تي إم إن إف

تاأ�س�ست �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س  تي اإم اإن اإف )TMNF( يف عام 1879م كواحدة من اأقدم واأكرب ال�سركات اليابانية يف جمال التاأمني، وهي �سركة 
يابانية م�سجلة وفقًا لل�سجل التجاري رقم 01990100824 عنوانها يف 1-2 مارونو�سي 1- كوم، �سيودا-كو، طوكيو 1008050، اليابان. وتعود ملكيتها بالكامل ل�سركة طوكيو 
مارين القاب�سة واملدرجة اأ�سهمها يف بور�ستي طوكيو و اأو�ساكا. كما بلغت القيمة الدفرتية لأ�سول �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س بنهاية العام املايل املنتهي 
يف 2014/3/31م حوايل 261 مليار ريال �سعودي )مايعادل 8.374 مليار ين ياباين( يف حني بلغ حجم االأق�شاط املكتتبة ل�ثائق التاأمني 61.3 مليار ريال �سعودي )مايعادل 

1.966 مليار ين ياباين( 2.

وتعترب جمموعة طوكيو مارين )ال�سركة الأم ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س( واحدة من اأكرث �سركات التاأمني عراقة يف ال�سرق الأو�سط اإذ يزيد وجودها يف 
اململكة العربية ال�سعودية عن اأربعني )40( عاما )وذلك من خالل وكيلها ال�سابق �سركة ح�سني العويني و�سركاوؤه املحدودة(، وتعمل هذه ال�سركة حاليا يف اأكرث من 38 دولة ولك 

عرب تقدمي ت�سكيلة وا�سعة من خدمات ومنتجات التاأمني. 

تقوم �سركة تي اإم اإن اإف )TMNF( بتقدمي خدمات التاأمني لالأفراد و ال�سركات من خالل جمموعة من املنتجات التي تغطي احتياجات جميع عمالئها و التي ميكن اإيجازها 
فيما يلي:

1 امل�سدر: موقع ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(
2 امل�سدر: التقرير ال�سنوي ملجموعة طوكيو مارين للفرتة املالية املنتهية يف 2014/3/31م 
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منتجات التأمين لألفراد: 

التاأمني على خماطر احلياة اليومية. �
التاأمني على املركبات. �
التاأمني على املنازل. �
تاأمني ال�سفر. �

منتجات التأمين للشركات:

تاأمني �سامل جلميع الأن�سطة التجارية. �
تاأمني املمتلكات. �
تاأمني النقل وال�سحن البحري. �

إستراتيجية مجموعة طوكيو مارين

ت�سعى جمموعة طوكيو مارين وبا�ستمرار اإلى رفع م�ستوى خدماتها وقيمتها معتمدة على ثقة عمالئها كاأ�سا�س جلميع اأعمالها، وذلك على النحو التايل:

من خالل تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة، ت�سعى املجموعة اإلى حتقيق الأمن وال�سالمة جلميع العمالء. �
من خالل بناء ن�شاط �شليم ومربح ومتنام على م�شت�ى العامل، ت�شعى جمم�عة ط�كي� مارين اإلى ال�فاء بالتزامها جتاه م�شاهميها. �
�سوف توا�سل جمموعة طوكيو مارين بناء ثقافة عامة على م�ستوى ال�سركة تقوم على احليوية والنفتاح تتيح لكل موظف اإبراز طاقته الإبداعية.  �

 )TMNF( هيكل ملكية �سركة ط�كي� مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�س�ران�س  تي اإم اإن اإف )اجلدول رقم )4-3

ن�سبة امللكية ال�سركة

100% �سركة طوكيو مارين القاب�سة 

امل�سدر: التقرير ال�سنوي ملجموعة طوكيو مارين للفرتة املالية املنتهية يف 2014/3/31م

�سركة طوكيو مارين القاب�سة هي �سركة مدرجة اأ�سهمها يف بور�ستي طوكيو واأو�ساكا، يزيد عدد مالكها عن مائة الف م�ساهم

شركة سابك لالستثمارات الصناعية

هي �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة ب�سجل جتاري رقم )1010108128( بتاريخ 1413/10/07هـ، يبلغ راأ�س مالها )300.000.000( ثالثمائة مليون ريال، مق�سمة اإلى 
ثالثمائة األف ) 300.000( �سهم بقيمة مت�ساوية قدرها األف )1.000( ريال لل�سهم. وقد دفع راأ�سمال �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية ب�سكل جزئي من قبل ال�سركة ال�سعودية 
لل�سناعات الأ�سا�سية، وهي امل�ساهم الوحيد يف �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية ومتلك ثالثون األف �سهم. وتعود ملكية �سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية بالكامل لل�سركة 

ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(.

تاأ�س�ست ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية يف 1977/1/4م براأ�س مال م�سرح به قدرة ثالثني مليار )30.000.000.000( ريال، ويبلغ راأ�س مالها املدفوع ثالثني مليار 
)30.000.000.000( ريال، مق�سمة على ثالثة مليارات )3.000.000.000( �سهم بقيمة مت�ساوية قدرها ع�سرة )10( ريالت لكل منها، ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية 

�سابك كما بنهاية تداول يوم 1436/9/13هـ )املوافق 2015/6/30م(.

اجلدول رقم )4-4( هيكل ملكية ال�سركة ال�سع�دية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( 
ن�سبة امللكية )%(امل�ساهم�ن 

70.0%�سندوق ال�ستثمارات العامة 

5.70%املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية 

24.30%اجلمهور 

100%الإجمايل 

امل�سدر: تداول 

المؤسسة السعودية للتجارة والتوزيع

األف )100.000( ريال  تاأ�س�ست املوؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة والتوزيع يف 1399/7/22هـ )املوافق 1979/6/17م( ب�سجل جتاري رقم 4030019724. ويبلغ راأ�س مالها مائة 
�سعودي وعنوانها الرئي�س هو: بناية كمال �سوان، �سارع احلمراء، حي احلمراء، جدة، اململكة العربية ال�سعودي، وتعود ملكية املوؤ�س�سة لل�سيد / غ�سان بن اإبراهيم �ساكر
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الخدمات والمنتجات 222

يقدم هذا الق�شم ملخ�س ملنتجات التاأمني املت�فرة لدى ال�شركة والتي متت امل�افقة عليها من قبل م�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي، وه� ال يت�شمن جميع �شروط واأحكام وثائق 
التاأمني ذات ال�سلة، كما قد يت�سمن بنودًا ل تتوافق كليًا مع بنود هذه الوثائق، وبالتايل فاإنه ل يغني باأي حال من الأحوال عن ن�سو�س هذه الوثائق، ولي�س له اأي قيمة تعاقدية 

اأو قانونية: 

تأمين جميع المخاطر للممتلكات 22221

التاأمينية: يعد هذا النوع من الوثائق منا�سب جلميع اأنواع الأعمال التجارية، حيث تقدم الوثيقة غطاء تاأميني جلميع املخاطر والأ�سرار العار�سة واخل�سائر املتعلقة  �
باملمتلكات ما مل يتم ا�ستثناء حالة بعينها، تغطي هذه الوثيقة الأ�سرار الناجمة عن احلريق اأو الربق اأو النفجارات اأو الفي�سانات اأو العوا�سف اأو الأعا�سري اأو 
ارتطام اأية مركبة اأو حيوان اأو اأي ج�سم متحرك على الطريق باملمتلكات املوؤمن عليها اأو ال�سرابات اأو الفو�سى اأو الع�سيان املدين اأو ال�سرقة.  ت�سمل هذه الوثيقة 

ما يلي: 
املباين  �
الآلت واملعدات  �
الأثاث والرتكيبات  �
اأجهزة احلا�سب الآيل والآلت املكتبية  �
املخزون واملحتويات الأخرى   �

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفر هذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي:   �
ف�ساد ال�سيء من داخله اأو الإهرتاء اأو الق�سور يف ال�سنعة، �
التحلل والتعرية وتغري درجة احلرارة اأو اللون اأو النكهة اأو امللم�س ،  �
نق�س املخزون،  �
الإ�سرار بالأ�سوار اأو البوابات اأو املمتلكات املتنقلة يف العراء والناجمة عن الرياح اأو الأمطار اأو الفي�سان،  �
الإرهاب اأو احلروب،  �
العطال امليكانيكية اأو الكهربائية،  �
التلوث ال�سعاعي،  �
حمو اأو ف�ساد البيانات اللكرتونية.  �

التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: تتيح هذه الوثيقة اأغطية تاأمينية اأخرى ممكن اإ�سافتها على الوثيقة وتتلخ�س مبا يلي: �
اأتعاب املعماريني وامل�ساحني واملهند�سني. �
اإ�سافات راأ�س املال )حتى 2 مليون ريال �سعودي عن كل مبنى(. �
نفقات اإطفاء احلريق )حتى 5000 ريال �سعودي(. �
خ�سارة املياه املقا�سة باملرت )حتى 5000 ريال �سعودي(. �
التكاليف الإ�سافية لالمتثال لتنظيمات الهيئات احلكومية عند اإعادة البناء. �
م�ساريف اإزالة الركام. �
ا�ستبدال الأقفال واملفاتيح بعد �سرقة )حتى 5000 ريال �سعودي(. �
املحتويات املزالة موؤقتا . �
القتفاء والو�سول )حتى 5000 ريال �سعودي(. �
اأ�سرار ال�سرقة على املبنى اأو املباين. �

التأمين ضد الحرائق 22222

التغطية التاأمينية: يعد هذا املنتج منا�سب جلميع اأنواع املباين التجارية وال�سكنية. هذه الوثيقة حتدد وت�سمي حالت الطوارئ واخل�سائر املغطاه.  كما تقدم هذه  �
الوثبقة تغطية تاأمينية اأ�سا�سية �سد الأ�سرار الناجمة عن احلريق والربق والنفجارات. كما ميكن اإ�سافة اأخطار اإ�سافية تغطي  طوارئ الإنفجارات اأو في�سان 
املوا�سري وخزانات املياه؛ وانفجار الطائرات، والعوا�سف والأعا�سري والفي�سانات؛ وارتطام اأية مركبة اأو حيوان اأو اأي ج�سم متحرك على الطريق باملمتلكات املوؤمن 

عليها ؛ والإ�سرابات والإ�سطرابات والع�سيان املدين؛ وال�سرقة )التعر�س لدخول و/ اأو خروج بالإكراه(. ت�ستمل هذه الوثيقة ما يلي: 
املباين  �
الآلت واملعدات �
التجهيزات  �
اأجهزة احلا�سب الآيل والأجهزة والآلت املكتبية  �
املخزون واملحتويات الأخرى   �

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
الزجاج املثبت الذي يتعر�س للتلطيخ اأو اخلد�س  �
املركبات املرخ�سة لال�ستخدام على الطريق  �
املن�ساآت قيد الت�سييد اأو الن�ساء �
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املمتلكات املوؤمن عليها باأي من بوال�س التاأمني البحري  �
اخل�سائر بفعل الإرهاب اأو احلروب   �
املمتلكات املنقولة خارج املقار  �
اخل�سائر التبعية �
التلوث الإ�سعاع  �
م�سح اأو اإف�ساد البيانات الألكرتونية �

التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: تتيح هذه الوثيقة اأغطية تاأمينية اأخرى ممكن اإ�سافتها على الوثيقة وتتلخ�س مبا يلي: �
اأتعاب املهند�سني املعماريني وامل�ساحني واملهند�سني  �
اإ�سافات راأ�س املال )حتى 2 مليون ريال �سعودي للمبنى الواحد(  �
نفقات اإطفاء احلريق )حتى 5000 ريال �سعودي(  �
التكاليف الإ�سافية لالمتثال لتنظيمات اجلهات احلكومية عند اإعادة  البناء  �
ازالة الركام  �
املحتويات حينما تزال ب�سكل موؤقت  �
الإقتفاء والو�سول )حتى 5000 ريال �سعودي(  �

التأمين ضد حوادث المركبات 22222

التاأمني ال�سامل للمركبات: 

التغطية التاأمينية: تقدم هذه الوثيقة الغطاء التاأميني �سد املخاطر التالية:  �
اخل�سائر والأ�سرار يف املركبة املوؤمن عليها نتيجة اأحد احلوادت التالية: أ. 
الت�سادم والنقالبات �
احلرائق والنفجارات اخلارجية  �
ال�سطو وال�سرقة  �
اإيذاء متعمد من اأطراف خارجية  �
وذلك بحدود تغطية تعادل القيمة ال�سوقية للمركبة.  �

 امل�ش�ؤولية جتاه الغري: وذلك بتع�ي�س الغري نقدا ويف حدود االأحكام وال�شروط ال�اردة يف وثيقة التاأمني عن �شرر مغطى �ش�اء نا�شئا عن ا�شتعمال املركبة اأو ب. 
اإجماليا قدره )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال  الواحدة ل تتجاوزر مبلغًا  للواقعة  ال�سعودية،  وذلك بحدود تغطية  العربية  اأرا�سي اململكة  توقفها داخل 

�سعودي، بالن�سبة لالأ�سرار اجل�سدية )مبا يف ذلك الدَيات واملبالغ املقَدرة عن الإ�سابات وامل�ساريف الطبية( والأ�سرار املادية،  
م�شاريف العالج الطبية: وذلك يف حال تعر�س �شائق املركبة امل�ؤمن عليها حلادث غري م�شتثنى من ال�ثيقة، وذلك مايتنا�شب مع اأحكام و�شروط وثيقة التاأمني، ج. 

وبحدود تغطية لتتجاوز 500 ريال �سعودي يف الأ�سبوع الواحد وبحد اأق�سى 26 اأ�سبوع.
التغطيات الإ�سافية الإختيارية: ميكن تو�سعة الوثيقة التاأمينية بتغطية تاأمينية اإ�سافية لت�سمل تعوي�سات احلوادث ال�سخ�سية لل�سائق والركاب املرافقني وبحد د. 

اأق�سى 100.000 ريال �سعودي لل�سخ�س الواحد.  

تاأمني امل�س�ؤولية �سد الغري: 

التغطية التاأمينية:  تقدم هذه الوثيقة الغطاء التاأميني �سد املخاطر التالية:

ال�اردة يف وثيقة  ال�ثيقة يتم تع�ي�س الغري نقدا ويف حدود االأحكام وال�شروط  للتاأمني االإلزامي على املركبات، مب�جب هذه  ال�ثيقة امل�حدة  مبا يتنا�شب مع  اأ. 
التاأمني، عن �سرر مغطى �سواء نا�سئا عن ا�ستعمال املركبة اأو توقفها داخل اأرا�سي اململكة العربية ال�سعودية،  وذلك بحدود تغطية للواقعة الواحدة لتتجاوزر 
مبلغًا اإجماليا قدره )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي، بالن�سبة لالأ�سرار اجل�سدية )مبا يف ذلك الدَيات واملبالغ املقَدرة عن الإ�سابات وامل�ساريف 

الطبية( والأ�سرار املادية،   
ب. التغطيات الإ�سافية الإختيارية: ميكن تو�سعة الوثيقة التاأمينية بتغطية تاأمينية اإ�سافية لت�سمل تعوي�سات احلوادث ال�سخ�سية لل�سائق والركاب املرافقني وبحد 

اأق�سى 100.000 ريال �سعودي لل�سخ�س الواحد.  

تأمين المسؤولية العامة 22222

التغطية التاأمينية: تقدم وثيقة تاأمني امل�سوؤولية العامة التغطية التاأمينية جتاه اإ�سابة طرف ثالث اأو �سرر يف ممتلكاته ينجم عن الأعمال التجارية للموؤمن له. يتم  �
تعوي�س حامل الوثيقة عن جميع املبالغ املالية التي يلتزم قانونًا ب�سدادها  زائدًا تكاليف وم�سروفات املدعي الناجمة عن الإ�سابة اجل�سدية العار�سة و/اأو ال�سرر يف 
املمتلكات خالل فرتة التاأمني مما يت�شل بن�شاط امل�ؤمن له �شمن النطاق اجلغرايف املحدد. يتم حترير وثيقة امل�ش�ؤولية العامة على اأ�شا�س »حد امل�ش�ؤولية ». وميكن 

مناق�سة عدة م�ستويات خمتلفة للتعوي�س املادي. اأما حدود التغطية املعتادة فهي كالتايل: 
الإ�سابة اجل�سدية: )100.000( مائة األف ريال �سعودي عن كل �سخ�س. �
الإ�سرار باملمتلكات: )1.000.000( مليون ريال �سعودي عن كل حادث. �
احلد امل�سرتك بني الإ�سابة اجل�سدية و املمتلكات: )1.000.000( مليون ريال �سعودي عن اأية خ�سارة واحدة يف ال�سنة الواحدة. �
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ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
ال�سرر الناجم عن الإهمال يف ا�سداء ال�ست�سارة املهنية. �
امل�سوؤولية جتاه املوظفني )تغطيها وثيقة تعوي�س عمال اأو م�سوؤولية �ساحب العمل(. �
امل�سوؤولية  التي ين�س عليها عقد )مامل تنجم امل�سوؤولية باأي حال حتى يف عدم وجود عقد(. �
عيب يف الت�سنيع. �
الغرامات اأو اجلزاءات اأو تعوي�سات نقدية عن اأ�سرار اأو الجراءات التاأديبية. �
الأعمال يف املناطق احلرة. �
التلوث )مامل ينجم عن اأ�سباب مفاجئة حمددة غري مق�سودة وغري متوقعة(. �
اللتزام جتاه املنتجات. �
العفن ال�سام. �
التعر�س لالإ�سعاع. �
التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: يتم حترير وثيقة امل�سوؤولية العامة على اأ�سا�س »حد امل�سوؤولية ». وميكن مناق�سة عدة  م�ستويات خمتلفة للتعوي�س املادي. اأما  �

حدود التغطية املعتادة فهي كالتايل: 
الإ�سابة اجل�سدية: )100.000( مائة األف ريال �سعودي عن كل �سخ�س  �
الإ�سرار باملمتلكات: )1.000.000( مليون ريال �سعودي عن كل حادث  �
احلد امل�سرتك بني الإ�سابة اجل�سدية و املمتلكات: )1.000.000( مليون ريال �سعودي عن اأية خ�سارة واحدة يف ال�سنة الواحدة   �

التأمين على مخاطر المسؤولية العامة التجارية 22225

تن�ساأ من مزاولته لأن�سطة عمليات حامل  � الغري  اأو �سرر يف ممتلكات  اإ�سابة  اأي  للمن�ساأة عن  التجارية  العامة  امل�سوؤولية  تاأمني  وثيقة  التاأمينية: تغطي  التغطية 
الوثيقة. تختلف هذه الوثيقة عن وثيقة تاأمني امل�سئولية العامة يف اإنها نا�سئة من الوليات املتحدة الأمريكية ، ولذلك فهي ت�ستعمل عبارات وتت�سمن �سروطا معروفة 
يف نظام املحاكم الأمريكية. توفر هذه الوثيقة خيار احلماية من اإ�سابة بدنية و�سرر ممتلكات اأو �سرر اإعالين و�سرر �سخ�سي ي�سيب الغري ويثبت م�سوؤولية ال�سركة 

عنه قانونا. 

يتم حتديد حدود التغطية التاأمينية على اأ�سا�س »حد امل�سئولية«. ومن املمكن مناق�سة عدة م�ستويات تعوي�س خمتلفة. وفيما يلي حدود التغطية املعتادة:     

الإ�سابة اجل�سدية: )100.000( مائة األف ريال �سعودي عن كل �سخ�س. �
الإ�سرار باملمتلكات: )1.000.000( مليون ريال �سعودي عن كل حادث. �
احلد امل�سرتك بني الإ�سابة اجل�سدية واملمتلكات: )1.000.000( مليون ريال �سعودي عن اأية خ�سارة واحدة يف ال�سنة الواحدة. �
ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �

اإ�سابة متوقعة اأو متعمدة.  �
م�سئولية عقدية.  �
قانون تعوي�سات العاملني وقوانني م�سابهة.  �
التلوث.  �
اأ�سرار ت�سيب ممتلكات املوؤمن له.  �
اأ�سرار ت�سيب منتجات املوؤمن له.  �
اأ�سرار ت�سيب اأعمال املوؤمن له.  �
طائرات اأو مركبة اآلية اأو مركبات مائية. �
م�سئولية مهنية. �
�سرر �سخ�سي ودعائي.  �
التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: تتيح هذه الوثيقة اأغطية تاأمينية اإ�سافيىة ممكن اإ�سافتها على الوثيقة وتتلخ�س مبا يلي: �

خماطر عمليات املنتجات املكتملة. �
تغطية م�سروفات العالج الطبي.  �
اأ�سرر ت�سيب مرافق موؤجرة على املوؤمن له.  �
م�سئولية عن تلوث عر�سي ومفاجئ )عدا الوليات املتحدة الأمريكية وكندا(. �
تغطية تاأمينية ملوؤمن لهم اإ�سافيني متى ُطلب ذلك بعقد مكتوب.  �
تغطية امل�سئولية عن الإ�سابة ال�سخ�سية والإعالنية. �

تأمين أخطار أعمال اإلنشاء 22222

التغطية التاأمينية: تقدم هذه الوثيقة التغطية التاأمينية �سد اأخطار اأعمال الت�سييد كافة مبا فيها ت�سييد الآلت واملن�ساآت والهياكل الفولذية من اأي نوع. وتنق�سم  �
التغطية التاأمينية اإلى الأنواع التالية: 

الن�ع الأول: جميع املخاطر: ويغطي هذا النوع جميع املمتلكات املوؤمن عليها �سد اأي خ�سارة اأو �سرر مفاجئ اأوغري متوقع قد يحدث اأثناء فرتة التاأمني. �
الن�ع الثاين: م�سوؤولية الطرف الثالث: ويغطي هذا النوع الإ�سابات البدنية اأو تلف ممتلكات تعود لطرف ثالث، متى ما كان املوؤمن له م�سئول قانونيا عن تعوي�س  �

الطرف الثالث.
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ت�سل قيمة حدود التغطية لهذه الوثيقة ما يعادل القيمة الكاملة لأعمال املقاولة عند النتهاء من امل�سروع �سامال: جميع املواد والأجور وتكاليف ال�سحن والر�سوم اجلمركية واملواد 
التي يقدمها �ساحب امل�سروع وذلك فيما يتعلق مب�سنع واآلت البناء، ويتم اعتماد القيمة ال�ستبدالية يف احت�ساب تكلفة تعوي�س املواد التالفة .

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
خماطر والإرهاب. �
التفاعالت النووية، والإ�سعاع النووي، و التلوث الإ�سعاعي. �
الفعل املتعمد اأو الإهمال املتعمد من قبل املوؤمن عليه اأو ممثليه. �
توقف العمل �سواء كليا اأو جزئيا. �
اخل�سارة التبعية. �
عيوب الت�سميم. �
تكلفة ا�ستبدال / اإ�سالح املواد التالفة. �
امل�سوؤولية التعاقدية. �
تعوي�س العمال اأو م�سئوليات اأ�سحاب العمل. �
النفقات املتكبدة يف اإ�سالح اأو ا�ستبدال اأي من الأ�سياء املوؤمن عليها مبوجب الق�سم الأول. �
احلوادث التي ت�سببها املركبات املرخ�سة لال�ستخدام يف الطرق الربية اأو تلك التي ت�سببها ال�سفن البحرية اأو الطائرات. �

التأمين على اآلالت 22222

التغطية التاأمينية: تقدم هذه الوثيقة التغطية التاأمينية على كافة الآلت امليكانيكية لدى حامل الوثيقة اأو على  جمموعة الآلت منتقاه تعترب معر�سة لالأ�سرار اأكرث  �
من غريها. يتم تعوي�س حامل الوثيقة باأي خ�سارة مادية مفاجئة وغري متوقعة اأو لأ�سرار مادية على نحٍو ي�ستلزم اإ�سالحها اأو ا�ستبدالها نتيجة اأ�سباب مثل عيوب 
ال�سب واملواد، عيوب الت�سميم، اأخطاء الور�سة اأو اأخطاء الرتكيب، �سوء الت�سنيع، الفتقار اإلى املهارة، الالمبالة، نق�س املياه يف املراجل، النفجار الفيزيائي، 

التمزق ب�سبب قوة الطرد املركزي، التما�س كهربائى، العوا�سف اأو اأي �سبب اآخر مل يتم ا�ستثنائه.  
ال�سحن والر�سوم اجلمركية   النوع وال�سفة، مبا يف ذلك تكلفة  باأخرى جديدة من نف�س  املوؤمن عليها  ا�ستبدال الآلت  الوثيقة لتكلفة  التغطية لهذه  كما ت�سل حدود 

والرتكيب.
ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �

اخل�سارة اأو التلف الالحق بالأدوات القابلة لالأ�ستبدال كالقوالب، وال�سطوانات، ومطارق ال�سحق، والأج�سام امل�سنوعة من الزجاج، والأحزمة واحلبال. �
اخل�سارة اأو التلف الناجم عن احلريق وال�سواعق املبا�سرة والنفجارات الكيميائية، واإخماد احلرائق، والطائرات، وال�سرقة، والفي�سانات، والزلزل، والهدد،  �

والنهيارات الثلجية والأعا�سري والرباكني وما اإلى ذلك.
اخل�سارة اأو التلف الذي يكون املورد اأو املقاول م�سوؤوًل عنه بحكم القانون اأو العقد. �
اخل�سارة اأو ال�سرر ب�سبب اأي اأخطاء اأو عيوب تكون بعلم املوؤمن له اأو ممثليه، موجودة يف وقت بدء التغطية �سواء كانت هذه العيوب اأو الأخطاء معلومة لل�سركة  �

اأم ل.
الفعل املتعمد اأو الإهمال املتعمد. �
خماطر احلرب اأو الإرهاب. �
التفاعالت النووية، والإ�سعاع النووي، و التلوث الإ�سعاعي. �
التاآكل وال�سداأ. �
اخل�سارة امل�سئولية التبعية اأو من اأي نوع اأو و�سف �
التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: تتيح هذه الوثيقة اأغطية تاأمينية اإ�سافيىة ممكن اإ�سافتها على الوثيقة وتتلخ�س مبا يلي: �

امكانية اإ�سافة الت جديدة اثناء �سريان التغطية من دون احلاجة لبالغ ال�سركة )عادة ما يكون بحد اأق�سى 10 % من مبلغ التاأمني املعلن يف الوثيقة(. �
ازالة الركام )عادة ما تكون 10% من مبلغ التاأمني(. �
تعجيل امل�سروفات ما يتيح للعميل بال�سروع يف اأعمال الإ�ستبدال اأو الإ�سالح بدون تاأخري. �

التأمين ضد مخاطر معدات آليات المقاولين 22222

مبا  � اإن�ساء.  موقع  اأي  يف  امل�ستخدمة  املتحركة  واملعدات  والتجهيزات  واملكائن  الآليات  اأنواع  جميع  على  التاأمينية  التغطية  الوثيقة  هذه  تقدم  التاأمينية:  التغطية 
فيها : معدات رفع الأونا�س، ومعدات تثبيت الركائز واخلوازيق، ومعدات الر�س، ومعدات ت�سليح الأرا�سي، ومعدات خلط الزفت، ومعدات املقاولت العامة مثل 
الثابتة مثل معدات جتميع اخللط، و�سواغط الهواء والرافعات  احلفارات، والبلدوزرات  والبالك هاوك، وممهدات الطرق، والكاتربيلر، واملعدات والتجهيزات 

ال�سوكية، وغريها من املعدات املماثلة الأخرى.

حيث تقدم الوثيقة التعوي�س حلاملها جراء اأي �سرر اأو خ�سارة مفاجئة وغري متوقعة من اأي �سبب غري م�ستثنى ب�سكل حمدد وباأي طريقة تقت�سي ال�سرورة اإجراء اإ�سالح اأو 
تغيري. تنطبق التغطية التاأمينية بغ�س النظر عما اإذا كانت البنود املوؤمن عليها يف حالة عمل اأو راحة  بدون عمل، اأو مفكوكة لغر�س اإ�سالح اأو تو�سيب ، اأو اأثناء العمليات ذاتها 

اأو اأثناء اأي عمليات اإعادة ت�سييد لحقة ، ولكنها يف جميع الأحوال بعد عملية ت�سغيل جتريبي ناجحة لها.

وتعادل حدود التغطية لهذه الوثيقة تكلفة البند امل�ستبدل باأخر جديد من نف�س النوعية والطاقة )�ساملة تكلفة التغيري على اأجور ال�سحن والر�سوم اجلمركية وتكلفة الت�سييد 
...الخ(.
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ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
خماطر احلرب اأو الإرهاب. �
تفاعل ن�وي اأو اإ�شعاع ن�وي اأو تل�ث بن�شاط اإ�شعاعي.  �
العطب امليكانيكي اأو الكهربائي اأو خلل التجهيزات اأو الآلت اأو جتمد �سائل التربيد...الخ.  �
خ�سارة اأو �سرر لقطع خا�سعة لال�ستبدال وامللحقات التكميلية مثل لقم الت�سكيل واملثاقيب وال�سكاكني اأو احلافات احلادة الأخرى اأو �سكاكني املنا�سري وقوالب  �

ال�سبك والت�سكيل...الخ. 
خ�سارة اأو �سرر يلحق مبركبات م�سممة ومرخ�سة لال�ستعمال على الطرق العامة.  �
خ�سارة اأو �سرر ب�سبب انفجار اأي مرجل اأو وعاء �سغط. �
تاأكل و�سداأ وتدهور ب�سبب نق�س ال�ستعمال وظروف جوية عادية.  �
خ�سارة اأو �سرر تقع اأثناء اأي عملية جتريب.  �

التأمين ضد مخاطر خسارة األرباح بسبب تعطل المعدات واآلليات 22222

التغطية التاأمينية: تقدم هذه الوثيقة التغطية التاأمينية خل�سائر الأرباح الفعلية نتيجة توقف العمل ب�سبب �سرر مادي خا�سع لتعوي�س مبوجب وثيقة تاأمني املعدات  �
واللت اأو اأي خ�سارة اأرباح ب�سبب انقطاع اأو تداخل يف عمليات العمل والتي تنتج عنها: 

اإنحفا�س يف ربح الت�سغيل مبعنى الربح املتحقق من بيع ال�سلع التي ينتجها ويتداولها املوؤمن له ومن تقدمي اخلدمات �
وامل�ساريف  �  ، القت�سادي  وال�ستهالك  والفوائد  والرواتب  الأجور  على  ذلك  وي�ستمل  فيه.  اإعاقة  اأو حدوث  العمل  توقف  املدفوعة يف حالة  التكاليف  اإجمايل 

الأ�سا�سية للطاقة امل�ستمدة من الغري، وم�سروفات املحافظة على الأبنية واملعدات والتجهيزات والإيجار وال�سرائب وغريها من م�سروفات العمل غري املحددة 
واأق�شاط ا�شرتاكات التاأمني. كما اأن تكاليف تقليل اخل�شارة م�شم�لة اأي�شا يف التغطية التاأمينية. 

يتم حتديد حدود التغطية التاأمينية لهذه الوثيقة باحت�ساب اإجمايل الأرباح الت�سغيلية غري املحققة والتكاليف املتكبدة خالل فرتة اأثنا ع�سر �سهرا تقومييا ) يطلق عليها يف العادة 
�سنة العمل(. 

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
خ�سارة اأو �سرر ي�سيب الأدوات امل�ستبدلة مثل قوالب الت�سكيل وال�سطوانات ومعدات التك�سري والدك، والأ�سياء امل�سنوعة من الزجاج، وال�سيور، واحلبال. �
خ�سارة اأو �سرر ب�سبب حريق اأو �ساعقة مبا�سرة اأو انفجار كيماوي اأو اإطفاء حريق اأو تاأثري حركة طريان  اأو �سرقة اأو انهيار  اأبنية اأو في�سان اأو زلزال اأو انزلق  �

لالأر�س اأو اأعا�سري اأو زوابع اأو براكني.
خ�سارة اأو �سرر ب�سبب فر�س ظروف غري طبيعية تن�ساأ ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر من جراء عمليات اختبار اأو تعمد زيادة احلمولة اأو التجارب.  �
خ�سارة اأو �سرر يكون املورد اأو املقاول م�سئول عنها مبقت�سى قانون اأو عقد.  �
العيوب اأو الأعطال املوجودة �سابقا.  �
�سوء ت�سرف اأو اإهمال متعمد وج�سيم. �
خماطر احلرب اأو الإرهاب. �
تفاعل ن�وي اأو اإ�شعاع ن�وي اأو تل�ث بن�شاط اإ�شعاعي.  �
التاآكل وال�سداأ. �

التأمين على مراجل وخزانات الضغط -22221

التغطية التاأمينية: تقدم هذه الوثيقة التغطية التاأمينية �سد املخاطر التالية:  �
بخالف احلرائق، اأي تلف للغاليات و خزانات ال�سغط املوؤمن عليها. �
امل�سوؤولية القانونية عن الأ�سرار التي تلحق باملمتلكات غري اخلا�سة باملوؤمن له. �
اأي  � اأو النهيار يف  اأ�سرهم والتي ي�سببها النفجار  واأفراد  اأو غريها لالأ�سخا�س بخالف املوظفني والعمال  القاتلة  القانونية عن الإ�سابات اجل�سدية  امل�سوؤولية 

املراجل اأو خزانات ال�سغط املوؤمن عليها.

يتم حتديد حدود التغطية التاأمينية لهذه الوثيقة باحت�ساب تكلفة ا�ستبدال املوؤمن عليها باأخرى جديدة من نف�س النوع وال�سفة، اأي �سعر اأوتكلفة ا�ستبدالها مت�سمنة تكلفة ال�سحن 
والر�سوم اجلمركية وتكلفة الرتكيب.

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
عيوب التاآكل اأو الأهدار يف مواد املراجل، �سواء عن طريق الت�سرب، اأو التاآكل، اأو بفعل الوقود، واحلز اأو الك�سر يف اأي من اأجزاء من املرجل، وتطور ال�سقوق،  �

وظهور البثور وما اإلى ذلك، وك�سور واأعطال الو�سالت، وكذلك النتفاخ والت�سوه ب�سبب انهاك الأنابيب.
اأعطال الأنابيب الفردية. �
تلف املمتلكات الناجت عن احلرائق الناجمة عن النفجارات اأو النهيارات اأو الأ�سرار الناجمة عن اأي اأ�سباب دخيلة. �
الفعل املتعمد اأو الإهمال املتعمد من املوؤمن له. �
اخل�سارة الناجتة عن التوقف عن العمل. �
اخل�سارة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة من الأعا�سري  والرباكني والزلزل. �
خماطر احلرب والإرهاب. �
اختبارات الفعالية ما عدا اختبارات اأخرى جترى عند �سغط ل يتجاوز ال�سغط الأق�سى. امل�سموح به من  اأي �سلطة ذات �سلة. �
تفاعل ن�وي اأو اإ�شعاع ن�وي اأو تل�ث بن�شاط اإ�شعاعي.  �
التاآكل وال�سداأ. �
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التأمين البحري  222211

التغطية التاأمينية: ي�سمل الغطاء التاأميني لوثيقة التاأمني البحري كافة مراحل نقل ال�سحنة مبا يف ذلك النقل بني املحيطات والنقل اجلوي والنقل الربي )بال�سكك  �
احلديدية اأو على الطرق(، وتقدم هذه الوثيقة الغطاء التاأميني مقابل املخاطر التالية: 

النريان والنفجارات. �
غرق ال�سفينة اأو حتطمها. �
ت�سادم ال�سفن.  �
احلوادث العامة. �
طرح ال�سحنة يف البحر. �
الأ�سرار الناجمة عن املياه. �
الأ�سرار الناجمة عن الزلزل والرباكني والربق. �
فقدان ال�سحنة. �

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
تعمد �سوء الت�سرف من املوؤمن له. �
اخل�سارة العادية يف الوزن اأو احلجم اأو حدوث ثقب يف ال�سفينة اأو تغيري اجتاهها. �
التغليف غري الكايف اأو غري املنا�سب. �
ف�ساد طبيعة املادة املوؤمن عليها. �
التاأخري. �
الت�سفية اأو العجز املايل للمالك اأو مدير اأو م�سغل اأو م�ستاأجر ال�سفينة. �
اخلطر النووي. �
عدم مالءمة ال�سفينة اأو املحرك اأو و�سيلة النقل اأو احلاوية. �
التلوث الإ�سعاعي والأ�سلحة الكيماوية والبيوكيماوية واللكرتومغناطي�سية. �

 التأمين على مخاطر محتويات السكن 222212

التغطية التاأمينية: تقدم هذه الوثيقة اأنواع متعدده وخم�س�سة لتلبية احتياجات �ساكني ومالك العقارات ال�سكنية، وفيما يلي تف�سيل باأنواع هذه الوثيقة:  �
حمت�يات امل�سكن: وت�سمل تغطية تاأمينية �سد خماطر حمددة قد تلحق مبحتويات ال�سكن من جراء وقوع اأحداث مثل احلريق والنفجار وال�سواعق والزلزل   .1
والدخان والعوا�سف والفي�سانات واأعمال ال�سغب والهياج املدين والإ�سرابات وال�سطرابات العمالية وت�سرفات واأعمال الأ�سخا�س ال�سريرين اأو املخربني، 
واالرتطام باحلي�انات اأو الطائرات اأو االأجهزة اجل�ية اأو االأدوات التي ت�شقط منها؛ وطفح املياه وال�شرقة اأو حماولة ال�شرقة و�شق�ط ه�ائيات، باالإ�شافة 

اإلى اأن هذه الوثيقة تغطي تكاليف ا�ستبدال اأقفال اأبواب، وتكلفة ال�سكن البديل واإزالة الأنقا�س.
الأ�سرار العر�سية ملحت�يات امل�سكن: تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل الأ�سرار التي ت�سببها و�سائل خارجية عر�سية  للمحتويات اأثناء وجودها يف اأمكنة   .2

املوؤمن له.
املقتنيات ال�سخ�سية والأ�سياء الثمينة: تغطية املقتنيات ال�سخ�سية والأ�سياء الثمينة واملعدات املنقولة للموؤمن له املحددة يف جدول الوثيقة �سد اخل�سارة   .3

اأو ال�سرر العر�سي اأثناء وجودها يف » املنطقة اجلغرافية « اأو اأثناء نقلها لأي مكان يف العامل حتى 90 يوما اأثناء اأي فرتة من فرتات التاأمني. 
الأبنية: تغطية الأ�سرار التي تلحق مبباين و /اأو مفرو�سات اأو جتهيزات اأو تركيبات املالك من جراء نف�س املخاطر الطارئة واملحددة يف الوثيقة على اإنها   .4
»حمتويات امل�سكن« بالإ�سافة اإلى ذلك تغطية خماطر ال�سكن البديل اأو خ�سارة الإيجار امل�ستحق ال�سداد ، ور�سوم املهند�سني واملعماريني وامل�ساحني ، واإزالة 

الأنقا�س واملخلفات.
ال�سرر العر�سي للمباين: تغطية الأ�سرار التي تلحق مبباين و /اأو مفرو�سات اأو جتهيزات اأو تركيبات املالك من جراء نف�س املخاطر الطارئة واملحددة يف   .5
الوثيقة على اإنها » حمتويات امل�سكن« بالإ�سافة اإلى ذلك تغطية خماطر ال�سكن البديل اأو خ�سارة الإيجار امل�ستحق ال�سداد ، ور�سوم املهند�سني واملعماريني 

وامل�ساحني ، واإزالة الأنقا�س واملخلفات
امل�سئ�لية العامة: تغطية امل�سئولة القانونية للموؤمن له اإما ب�سفته �ساغل للمبنى اأو مالك له وذلك فيما يتعلق بالإ�سابة البدنية اأو اأ�سرار ملمتلكات الغري، مع   .6

اخل�سوع يف ذلك حلدود التعوي�س املذكورة.
تعوي�سات الوفاة تعوي�سات لورثة املوؤمن له يف حالة وفاته نتيجة اإ�سابة عر�سية تعر�س لها يف حدث حريق اأو اقتحام الأبنية من مت�سللني خمالفني.  .7

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لكل مما يلي: �
خماطر احلرب اأو الإرهاب. �
خماطر تفاعل ن�وي اأو اإ�شعاع ن�وي اأو تل�ث بن�شاط اإ�شعاعي.  �
خ�سارة تبعية ما مل يكن من�سو�س عليها يف الوثيقة. �
موجات �سغط الطائرات. �
اختفاء غري مربر.  �
فريو�سات احلا�سب الآيل  �
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التأمين الصحي 222212

التغطية التاأمينية: تعو�س وثيقة التاأمني ال�سحي املوؤمن له عن امل�ساريف الفعلية املنفقة مقابل خدمات ومواد واأجهزة، غري م�ستثناة، ي�سفها طبيب مرخ�س  �
ب�سبب مر�س اأو علة تعر�س لها، وذلك متا�سيًا مع »وثيقة ال�سمان ال�سحي التعاوين« ال�سادرة من جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين.

التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية وذلك برفع حدود التغطية املذكورة يف جدول الوثيقة، عن منافع مثل حد املنفعة الأق�سى لكل  �
�شخ�س اأو تكاليف العالج لالأ�شنان اأو نفقات احلمل وال�الدة اإلى مبالغ اأكرب �شرط م�افقة ال�شركة على ذلك ومقابل ق�شط اإ�شايف يتفق عليه.

تأمين تعويض العمال  222212

التغطية التاأمينية: تعو�س وثائق تاأمني تعوي�س العاملني للجهة املوؤمن لها عن م�سوؤوليتها القانونية عن اأية اإ�سابة ج�سدية اأو اأمرا�س عر�سية تلحق مبوظفيها نتيجة  �
لأن�سطة خا�سة بالعمل، كما يتم توفري التغطية وفقا لأحكام قانون العمل يف اململكة مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/51، بتاريخ 23 �سعبان 1426 )املوافق 27 �سبتمرب 

2005( )الطبعة الأولى عام 2006(.
يتم احت�ساب ق�سط التاأمني على اأ�سا�س الأجور ال�سنوية املقدرة، فاإن ق�سط التاأمني املقدم للمنظمة املوؤمن لها �سيكون مبدئيًا وقاباًل للتعديل يف نهاية فرتة الوثيقة  �

وفق الأجور ال�سنوية الفعلية املدفوعة. 
ويف الوقت احلايل، فاإن امل�ستوى الأدنى من التعوي�س امل�ستحق هو 54.000 ريال �سعودي واحلد الأق�سى هو اأجور ثالث �سنوات �ساملة الإجازة ال�سنوية. وميكن  �

املطالبة بتعوي�س اإ�سايف يف حالة اإدعاء اإهمال �ساحب العمل.

تأمين خيانة األمانة 222215

التغطية التاأمينية: تغطي هذه الوثيقة املنظمة املوؤمن لها �سد خماطر خيانة الأمانة والختال�سات التي من املمكن ارتكابها من قبل موظفي املنظمة، ومن املمكن  �
اأن يتم �سياغة الوثيقة بطرق خمتلفة كما يلي: 

حتديد اأ�سماء املوظفني املراد التاأمني �سد خيانتهم لالأمانة. �
حتديد الوظائف الرئي�سية املراد التاأمني عليها �سد خيانة الأمانة. �
بدون حتديد، والتاأمني على كافة موظفي املنظمة. �

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا  للحالت التالية كما يلي: �
فقدان وت�سريب الأ�سرار التجارية. �
اخل�سارة التبعية اأو فقدان الهتمام من اأي نوع. �
اأي تغيري جوهري يف طبيعة اأعمال املنظمة املوؤمن لها ما مل يتم التفاق عليها خطيا مع ال�سركة. �
اخل�سائر املرتكبة نتيجة ت�سرفات مالك املنظمة ولي�س املوظفني. �
اخل�سائر التي ل ميكن حتديد املوظف املت�سبب بها. �
اخل�سائر الناجمة عن تداول الأوراق املالية ، واخليارات، يف الأ�سواق املالية. �
اخل�سائر التي مل تكت�سف خالل 12 �سهرا من انتهاء وثيقة التاأمني.  �

التأمين على النقود في الخزينة / نقل النقود 222212

التغطية التاأمينية: يتم مبوجب هذه الوثيقة تعوي�س املوؤمن له على خ�سارة الأموال النقدية بالإ�سافة اإلى اأي �سرر يلحق باخلزينة اأو احلجرة املنيعة اأو احلاوية مما  �
يحدث اأثناء ال�سرقة اأو حماولة ال�سرقة. وي�سمل كذلك اخل�سائر يف مقر املوؤمن له اأو يف اأثناء النقل اأو يف خزائن البنك اأو املواقع التعاقدية )خالل �ساعات العمل 

الر�سمية( اأو يف منزل املوؤمن له اأو اأي من �سركائه اأو مديريه اأو م�ستخدميه. 
يق�سد بالنقود ما يلي: الأموال النقدية اأو ال�سكوك البنكية اأو ال�سيكات )ل ي�سمل ال�سيكات على بيا�س( اأو ال�سيكات ال�سياحية اأو ال�سيكات امل�سرفية اأو التحويالت 
الربيدية اأو التحويالت النقدية اأو الطلبات الربيدية اأو الوحدات ال�سارية من اآلت التخلي�س اأو الطوابع التجارية اأو �سكوك الهبات اأو الكمبيالت اأو تذاكر ال�سفر 

اأو البطاقات الهاتفية اأو البطاقات الئتمانية. 

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا  للحالت التالية كما يلي: �
ما ينجم عن مدفوعات احتيالية اأو مل يتم حت�سيلها. �
ما ينجم عن خيانة اأمانة من قبل امل�ستخدمني )ما مل يتم اكت�ساف هذا يف غ�سون 7 اأيام من حدوثه(. �
ما ينجم عن عملية احتيالية جرت عن طريق احلا�سب الآيل اأو الكرتونيا. �
ما ينجم عن عملية احتيال با�ستخدام البطاقات الئتمانية. �
ما ينجم عن ن�سيان مفاتيح اخلزينة اأو احلجرة املنيعة باملقر. �
ما ينجم عن ق�سور ب�سبب الأخطاء اأو ال�سهو. �
اخل�سارة املرتتبة من اأي نوع. �
ما ينجم عن ترك مركبة )عربة( من دون حرا�سة اأو ا�سراف مبا�سر. �

التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: ميكن تو�سعة التغطية التاأمينية لت�سمل اخل�سائر الناجمة عن ال�ستخدام الحتيايل للبطاقات التجارية الئتمانية )وفق حد  �
معني(.
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التأمين ضد اإلصابات الفردية والجماعية 222212

التغطية التاأمينية: يتم مبوجب هذه الوثيقة توفري غطاًء تاأمينيًا للحوادث التي قد يتعر�س لها املديرين / املوظفني يف اأي وقت ويف اأي مكان.، وت�سمل تلك احلوادث  �
مايلي: 

الوفاة.. 1
فقدان كلي ودائم اأو فقدان  طرف اأو اأكرث من اأطراف اجل�سد.. 2
الفقدان الكلي وامل�ستدمي حلا�سة النظر يف اأحد العينني اأو كليهما اأو اخل�سارة الكلية امل�ستدمية حلا�سة ال�سمع يف اإحدى الأذنني اأو كليهما اأو اخل�سارة الكلية . 3

للقدرة على الكالم. 
الإعاقة الكلية امل�ستدمية والتي حتدث يف غ�سون 24 �سهرا من حدوث اإ�سابة ج�سدية عار�سة.. 4
الإعاقة الكلية امل�ستدمية . 5

اأما بالن�سبة حلدود التغطية التاأمينية فيتم حتديد تعوي�س مايل يتم التفاق عليه يف جدول الوثيقة، بالإ�سافة اإلى النفقات الطبية ذات ال�سلة باحلادثة  والتي يتم حتديدها بـ 
15% من اإجمايل املطالبة مبوجب الغطاء التاأميني )وبحد اأق�ساه 15 مليون ريال �سعودي عن اأي �سخ�س(.

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا  للحالت التالية: �
الإنهاك )الذهني اأو البدين( اأو املر�س اأو اأي ظرف طبيعي اأو عملية التحلل طبيعي. �
الإ�سابة اجل�سدية الناجمة ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة عن احلمل اأو الولدة. �
اللتحاق بالقوات البحرية اأو اجلي�س اأو القوات اجلوية. �
الوقوع حتت تاأثري الكحوليات اأو املخدرات. �
ما ينجم عن اإ�سابة متعمدة للنف�س اأو حماولة النتحار اأو اأثناء القيام بعمل اإجرامي. �
اأية »اأن�سطة م�ستثناة« مدرجة يف الوثيقة. �
ال�شفر ب��شيلة خالف اخلط�ط اجل�ية اأو البحرية اأو بطائرة خا�شة متعددة املحركات ومعتمدة. �

تأمين انقطاع األعمال 222212

التغطية التاأمينية تعرف اأي�سا بوثيقة التاأمني �سد »خ�سارة الأرباح« اأو »اخل�سارة املرتتبة على حدث موؤمن �سده«. وهو غطاء تاأميني لأية �سركة ترغب يف احلفاظ  �
على �سمعتها يف ال�سوق. توفر هذه الوثيقة غطاء تاأميني �سد خ�سارة اإجمايل الأرباح الناجمة عن انخفا�س يف العائدات واأية زيادة يف التكلفة الت�سغيلية بعد التعر�س 
خل�سارة مغطاة يف وثيقة تاأمني اأ�سرار املمتلكات – كافة املخاطر اأو مبوجب وثيقة تاأمني احلريق والأخطار الأخرى. وميكن اأن يوؤخذ الغطاء لأق�سى فرتة زمنية 

ممكنة من انقطاع �سري العمال املتوقع  لالأن�سطة التجارية املعتادة.

من حيث املبداأ ميكن التعوي�س عن اأية خ�سارة يف الأرباح طاملا تعر�ست املمتلكات املوؤمن عليها خل�سارة تكون مغطاه اأو قابلة للتعوي�س مبوجب وثيقة تاأمني اأ�سرار 
املمتلكات – كافة املخاطر اأو مبوجب وثيقة تاأمني احلريق والأخطار الأخرى. 

عند حتديد املبلغ املايل املوؤمن عليه، ينبغي على حامل الوثيقة الت�ساور مع حما�سبه للتاأكد من �سحة جميع الأرقام. ويتم يف املعتاد احت�ساب املبلغ املوؤمن عليه من 
خالل ح�ساب اإجمايل الربح املتوقع بال�ستعانة بواحدة من الطريقتني التاليتني: 

اأ�سا�س الإ�سافة = �سايف الربح + امل�سروفات الثابتة �
اأ�سا�س الفارق = العائد + قيمة خمزون اخر املدة  مطروحا منه قيمة خمزون بداية املدة+ امل�سرتيات + النفقات الت�سغيلية املحددة  �

و�ستكون الأخطار املغطاة واحلالت امل�ستثناه على النحو املحدد يف وثيقة اأ�سرار املمتلكات – كافة املخاطر اأو وثيقة احلريق والأخطار الأخرى. 

تأمين كافة أخطار المقاولين 222212

وامل�ستودعات  � وامل�سانع  واملكاتب  الأبراج  مثل  املدنية  الهند�سة  واأعمال  املباين  ت�سييد  مقاويل  اأخطار  كافة  على  التاأمني  الوثيق  هذه  تقدم  التاأمينية:  التغطية 
والطرقات والكباري والفلل ال�سكنية، ومن املمكن تق�سيم التغطية اإلى ق�سمني رئي�سيني: 

الق�سم الأول: جميع املخاطر: وت�سمل جميع املمتلكات املوؤمن عليها �سد اأي خ�سارة اأو �سرر مفاجئ اأوغري متوقع قد يحدث اأثناء فرتة التاأمني. �
الق�سم الثاين: م�سوؤولية الطرف الثالث: وت�سمل تغطية الإ�سابات البدنية اأو تلف ممتلكات اأي طرف ثالث، بينما يكون املوؤمن له م�سوؤول قانونيا عن التعوي�س. �

ويتم حتديد حدود التغطية التاأمينية م�ساوية للقيمة الكاملة لأعمال املقاولة عند النتهاء من امل�سروع، �ساماًل جميع املواد والأجور وتكاليف ال�سحن والر�سوم اجلمركية واملواد 
التي يقدمها �ساحب امل�سروع. اأما فيما يتعلق مب�سنع واآلت البناء، فيتم العتماد على القيمة ال�ستبدالية املعتمدة للمواد التالفة.

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا  للحالت التالية: �
اخل�سارة التبعية. �
عيوب الت�سميم. �
تكاليف ا�ستبدال اأو اإ�سالح اأو ت�سحيح املواد املعيبة و/اأو الت�سنيع املعيب. �
اخل�سارة اأو ال�سرر لور�سة املقاول، املعدات واآلت الور�سة نتيجة الأعطال امليكانيكية اأو الكهربائية. �
التاآكل وال�سدا. �
اخل�سائر التي تلم باملركبات املرخ�سة لال�ستخدام على الطرق الربية اأوقطع البحرية اأو الطائرات. �
امل�سوؤولية التعاقدية. �
تعوي�س العمال اأو م�سئوليات اأ�سحاب العمل. �
التلف يف املمتلكات اأو الأرا�سي الناجت عن اهتزاز اأو اإزالة اأو اإ�سعاف الدعم )اأو ال�سرر الذي يلحق بالأ�سخا�س اأو املمتلكات الناجمة عن مثل هذه الأمور(. �
احلوادث التي ت�سببها املركبات املرخ�سة لال�ستخدام يف الطرق الربية اأو تلك التي ت�سببها ال�سفن البحرية اأو الطائرات. �
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تأمين الحريق والمخاطر الخاصة -22222

والربق  � احلريق  عن  الناجمة  الأ�سرار  �سد  وذلك  وال�سكنية  التجارية  املباين  اأنواع  جلميع  املطلوبة  التاأمينية  التغطية  الوثيقة  هذه  تقدم  التاأمينية:  التغطية 
والنفجارات. كما ميكن اإ�سافة اأخطار اإ�سافية تغطي  طوارئ اإنفجار اأو في�سان املوا�سري وخزانات املياه؛ والطائرات؛ والعوا�سف والأعا�سري والفي�سانات؛ وارتطام 
اأية مركبة اأو حيوان اأو اأي ج�سم متحرك على الطريق باملمتلكات املوؤمن عليها ؛ والإ�سرابات والإ�سطرابات والع�سيان املدين؛ وال�سرقة )التعر�س لدخول و/ اأو 

خروج بالإكراه(، وت�سمل هذه الوثيقة جمالت التغطية التالية: 
املباين  �
الآلت واملعدات �
التجهيزات  �
اأجهزة احلا�سب الآيل والأجهزة والآلت املكتبية  �
املخزون واملحتويات الأخرى   �

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا  للحالت التالية: �
املركبات املرخ�سة لال�ستخدام على الطريق.  �
الزجاج املثبت الذي يتعر�س للتلطيخ اأو اخلد�س. �
املن�ساآت قيد الت�سييد اأو الن�ساء. �
املمتلكات املوؤمن عليها باأي من بوال�س التاأمني البحري. �
اخل�سائر بفعل الإرهاب اأو احلروب . �
املمتلكات املنقولة خارج املقار. �
اخل�سائر التبعية. �
التلوث والإ�سعاع. �
م�سح اأو اإف�ساد البيانات الألكرتونية. �

التغطية التاأمينية الإ�سافية املتاحة: تتيح هذه الوثيقة اأغطية تاأمينية اأخرى ممكن اإ�سافتها على الوثيقة وتتلخ�س مبا يلي: �
اأتعاب املهند�سني املعماريني وامل�ساحني واملهند�سني. �
اإ�سافات راأ�س املال )حتى 2 مليون ريال �سعودي للمبنى الواحد(. �
نفقات اإطفاء احلريق )حتى 5000 ريال �سعودي(. �
التكاليف الإ�سافية لالمتثال لتنظيمات اجلهات احلكومية عند اإعادة  البناء. �
ازالة الركام. �
املحتويات حينما تزال ب�سكل موؤقت  �
الإقتفاء والو�سول )حتى 5000 ريال �سعودي(  �

تأمين األجهزة والمعدات اإللكترونية  222221

التغطية التاأمينية: يقدم هذا املنتج التغطية التاأمينية على جميع اأنواع املعدات الإلكرتونية مبا يف ذلك: اأجهزة احلا�سب الآيل واملخدمات واأجهزة احلا�سب الآيل  �
املحمولة واحلا�سبات، واملا�سحات ال�سوئية والطابعات واآلت الت�سوير والكامريات الرقمية، واأجهزة العر�س وما اإلى ذلك. وتنق�سم التغطية التاأمينية لهذه الوثيقة 

لالأق�سام التالية: 
الق�سم الأول: جميع املخاطر: احلماية للممتلكات املوؤمن عليها �سد اأي خ�سارة اأو �سرر مفاجئ اأوغري متوقع قد يحدث اأثناء فرتة التاأمني. �
ا�سرتجاع  � تكلفة  اأي�سا  وتت�سمن  الكرتونية.  تخزين  و�سائط  واأي  والأ�سرطة،  والأقرا�س  املمغنطة،  الأقرا�س  مثل  اخلارجية:  البيانات  و�سائط  الثاين:  الق�سم 

البيانات.
الق�سم الثالث: زيادة كلفة الت�سغيل. مبا يف ذلك ر�سوم العمل الإ�سايف، وتكاليف ا�ستئجار معدات وغريها لفرتة موؤقتة حتى يتم ا�ستئناف العمل على النحو  �

املعتاد.

ينبغي اأن يتم التاأمني على املعدات بقيمة ال�سوق احلالية املقابلة ل�ستبدالها باأخرى جديدة اأو تكلفة اإعادة املعدات املوؤمن عليها من نف�س النوع وال�سفة مبا يف ذلك ال�سحن 
والر�سوم وتكاليف الت�سغيل. يف حني تبلغ القيمة التاأمينية لو�سائط البيانات اخلارجية ما يعادل املبلغ املطلوب ل�ستعادة و�سائط البيانات عن طريق ن�سخ البيانات املفقودة اأو 
التالفة اإلى الو�سائط اجلديدة. اأما بالن�سبة لزيادة كلفة الت�سغيل ، يحتاج العميل اإلى حتديد ›فرتة تعوي�س‹ منا�سبة بحيث تعك�س زمن ال�ستعادة والتكاليف النقدية والنفقات 

التي �سيتكبدها العميل خالل تلك الفرتة.

ال�ستثناءات املعتادة: ل توفرهذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا  للحالت التالية: �
خماطر احلرب والإرهاب. �
التفاعالت النووية، والإ�سعاع النووي، و التلوث الإ�سعاعي. �
 الفعل املتعمد اأو الإهمال املتعمد من املوؤمن. �
اخل�سارة املرتتبة عن طريق مبا�سر اأو غري مبا�سر على الزلزل، الرباكني، ت�سونامي، والأعا�سري. �
ال�سرقات. �
الأخطاء اأو العيوب املوجودة م�سبقًا. �
اخل�سارة اأو ال�سرر الناجت عن اأعطال اأو انقطاعات خدمات الكهرباء وما �سابه ذلك. �
البلى، والتاآكل. �
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التكاليف املتكبدة يف ال�سيانة. �
اخل�سارة اأو ال�سرر امللحق باملعدات املوؤجرة اأو امل�ستاأجرة والتي يكون املالك م�سئول عنها بالقانون اأو بالتعاقد. �
اخل�سارة اأو امل�سئولية التبعية من اأي نوع. �
العيوب املظهرية ، مثل اخلدو�س. �
فقدان اأو تلف امل�سابيح وال�سمامات . �
التكاليف الناجتة عن اأية اأخطاء يف الربجمة، اأو و�سع العالمات، اأو اإلغاء البيانات عن طريق اخلطاأ وما اإلى ذلك. �
اخل�سارة املرتتبة من اأي نوع. �
القيود التي تفر�سها ال�سلطات العامة ب�ساأن اإعادة ان�ساء اأو ت�سغيل املعدات. �
الأموال الالزمة والتي ل تتوفر مع العميل يف اآن اإ�سالح اأو ا�ستبدال املعدات التالفة واملدمرة. �

إعادة التأمين  -221

تقوم ال�سركة باإعادة تامني جزء من املخاطر التي �ستوؤمن عليها يف �سياق عمليات التاأمني التي تقوم بها وذلك بهدف موازنة حجم اخلطر الذي تتعر�س له وحماية اأرباحها 
وموارد راأ�سمالها وذلك مبا يتما�سى مع اللوائح التنفيذية. حيث قامت ال�سركة بالدخول يف برامج واتفاقيات مع عدد من �سركات اإعادة التاأمني العاملية، ويو�سح اجلدول التايل 

�سركات اإعادة التاأمني التي تتعامل معها ال�سركة: 

جدول )5-4( جدول معيدي التاأمني لل�سركة  
الت�سنيف الئتمايناجلهة مانحة الت�سنيف الئتماينالدولةال�سركة

�سكور لإعادة التاأمني 
 SCOR Reinsurance

+Aفيت�س )Fitch(ماليزيا

اإعادة ال�سعودية 
Sadui Re for co-operative Reinsurance

+BBB�ستاندرد اند بورز )S&P(ال�سعودية

ال�سركة الهندية للتاأمني التعاوين 
General Insurance Corporation of India

Aاإي اأم بي�ست )AM Best(الهند

اي �سي اآر 
ACR Retakaful MEA. Bahrain

Aاإي اأم بي�ست )AM Best(البحرين

++Aاإي اأم بي�ست )AM Best(اليابانطوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 

�سركة قطر لإعادة التاأمني
 Qatar Reinsurance Company LLC

A�ستاندرد اند بورز S&Pقطر

�سركة اخلليج لإعادة التاأمني 
Gulf Reinsurance Ltd

Aاإي اأم بي�ست )AM Best(الإمارات العربية املتحدة

امل�سدر: ال�سركة
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هيكل الشركة التنظيمي وحوكمتها . 5

الهيكل التنظيمي 521

ال�سكل رقم )5-1( الهيكل التنظيمي لل�سركة 
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مجلس اإلدارة  522

يتويل اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من )8( ثمانية اأع�ساء يتم تعيينهم من قبل اجلمعية العامة العادية ملدة لتزيد على ثالث �سنوات. لدى املجل�س جلان فرعية ت�سمل 
اللجنة التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة املكافاآت والرت�سيحات وجلنة ال�ستثمار. وتقوم هذه اللجان مبعاونة جمل�س الإدارة يف القيام مبهامه ب�سكل اأكرث فعالية، وتلعب اللجان 

دور يف توجيه واإر�ساد اإدارة ال�سركة.

تتمثل امل�سوؤوليات الرئي�سة ملجل�س الإدارة مبا يلي:

اعتماد التوجهات ال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية لل�سركة والإ�سراف على تنفيذها. �
و�سع الأنظمة وال�سوابط الداخلية ل�سبط عملية الرقابة والإ�سراف العام على عمليات ال�سركة، والتاأكد من مدى كفاية وفعالية الأنظمة املحا�سبية واإعداد التقارير  �

املالية واملراجعة الداخلية.
و�سع نظام و�سيا�سات احلوكمة يف ال�سركة وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، والإ�سراف على مدى فعالية  �

�سيا�سات نظام احلوكمة.
و�سع �سيا�سات ومعايري واإجراءات وا�سحة وحمددة للع�سوية يف جمل�س الإدارة وو�سعها مو�سع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية العامة له. �
و�سع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احرتام ال�سركة لالأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�ساح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني واأ�سحاب امل�سالح  �

الآخرين.
مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سى بها اإدارة ال�سركة. �

كما حّدد النظام الأ�سا�سي لل�سركة ال�سالحيات اخلا�سة مبجل�س الإدارة على ال�سكل التايل: 

متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري ول �سيما مع اجلهات اخلا�سة وال�سركات والبنوك وجميع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل ولدى اجلهات احلكومية واخلا�سة واأمام  �
كافة املحاكم ال�سرعية وديوان املظامل وكافة اجلهات واللجان الق�سائية و�سبه الق�سائية.

حق الإقرار واملطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة والتنازل وال�سلح وقبول وتنفيذ الأحكام. �
الدخول يف املناق�سات وبيع و�سراء ورهن العقارات. �
التعاقد والتوقيع باإ�سم ونيابًة عن ال�سركة على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات وعلى عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة مع جميع تعديالتها  �

ومالحق قرارات التعديل لدى كاتب العدل.
التوقيع على اإتفاقيات التمويل وال�سمانات والكفالت وال�سكوك لبيع و�سراء العقارات واإ�سدار الوكالت. �
البيع وال�سراء والإفراغ وقبوله والإ�ستالم والت�سليم والإ�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع. �
فتح احل�سابات والإعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك. �
تفوي�س واحدًا اأو اأكرث من بني اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معّينة �سمن �سالحيته.  �

يت�سكل جمل�س اإدارة ال�سركة من الأع�ساء التالية اأ�سمائهم :

اجلدول رقم )5-1( اأع�ساء جمل�س الإدارة
الأ�سهم اململ�كةتاريخ التعينيجهة التمثيل�سفة الع�س�يةاجلن�سيةالعمراملن�سبال�سم

الن�سبةغري مبا�سرالن�سبةمبا�سر

عبد املح�سن بن عبد العزيز 
الفار�س

غريتنفيذي / �سعودي52الرئي�س
غري م�ستقل

0.0048%962*0.005%1433/6/141.000هـم�سرف الإمناء

غري تنفيذي / ياباين54ع�سوهي�ساتو هامادا
غري م�ستقل

طوكيو مارين 
اآند ني�سيدو فاير 

اإن�سوران�س 

0.0001%27**0.005%1433/6/141.000هـ

غري تنفيذي / �سعودي56ع�سوفهد بن حممد ال�سماري
غري م�ستقل

--0.005%1433/6/141.000هـم�سرف الإمناء

غري تنفيذي / ياباين64ع�سوكني كاميكوت�سى***
غري م�ستقل

طوكيو مارين 
اآند ني�سيدو فاير 

اإن�سوران�س 

--0.005%1436/1/21000هـ

غري تنفيذي / �سعودي 42ع�سوفي�سل اإبراهيم بن �سويلم 
غري م�ستقل

�سركة �سابك 
لال�ستثمارات 

ال�سناعية

----1436/8/1هـ

0.0002%42****0.255%1433/6/1451.000هـاجلمهور م�ستقل�سعودي56ع�سومطلق بن حمد املري�سد

--0.00055%1433/6/14110هـاجلمهورم�ستقل�سعودي65ع�سوع�سام عبدالعزيز باناجة
--0.00063%1433/6/14125هـاجلمهورم�ستقل�سعودي55ع�سوخالد بن عبداهلل الرميح

امل�سدر: ال�سركة
*ناجتة عن ملكيته لـ )1000( �سهم يف م�سرف الإمناء وهي اأ�سهم �سمان اإ�ستنادًا للماّدة 68 من نظام ال�سركات نظرًا لكون الأ�ستاذ/ عبد املح�سن بن عبد العزيز الفار�س ع�سو يف جمل�س اإدارة م�سرف الإمناء، 

بالإ�سافة اإلى ملكيتة لأ�سهم يف م�سرف الإمناء.  
** ناجته عن ملكيته لأ�سهم يف �سركة طوكيو مارين القاب�سة والتي متتلك بالكامل اأ�سهم �سركة طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 

***ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تعيني كني كاميكوت�سي كع�سو غري تنفيذي ممثال ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد ومكمال لفرتة ع�سوية عبدالرفيق 

هارون جداوي، الذي ا�ستقال من جمل�س الإدارة خالل العام 2014، وذلك مبقت�سى خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )351000154562( وتاريخ 1435/12/27هـ )املوافق 2014/10/21م(. كما مت عر�س تعيينه على 
اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة والتي انعقدت بتاريخ 1436/8/1هـ املوافق 2015/5/19م ومتت املوافقة على تعيينه . باإ�ستثناء الأ�ستاذ/ كني كاميكوت�سي، مّت تعيني كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية 

التاأ�سي�سية لل�سركة التي اإنعقدت بتاريخ 1433/6/14هـ. املوافق  2012/5/5 م.  
**** ناجتة عن ملكيته لأ�سهم يف م�سرف الإمناء، 
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اإ�ستنادًا للمادّة 68 من نظام ال�سركات، يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها عن ع�سرة اآلف ريال، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان 
م�سوؤوليته يف اإدارة ال�سركة. �سيقوم كل من الأع�ساء ع�سام عبدالعزيز باناجة وخالد بن عبداهلل الرميح و في�سل اإبراهيم بن �سويلم ب�سراء عدد كاٍف من الأ�سهم يف ال�سركة 

يف اأقرب وقت ممكن وخالل العام 2015م  لي�سل جمموع قيمتها م�ساويًا لـ )10.000( ع�سرة اآلف ريال �سعودي.

وفقًا للمادة 38 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، ل ميتلك اأحد من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأكرث من 5% من اأ�سهم ال�سركة.

عدا عن ذلك، ل يوجد لأع�ساء جمل�س الإدارة الآخرين اأو املدراء التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة حتى 
تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. 

كما انعقدت اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة بتاريخ 1436/8/1هـ املوافق 2015/5/19م ومتت املوافقة على مايلي: 

تعيني كني كامكو�سي، كع�سو غري تنفيذي ومكمال لفرتة ع�سوية جمل�س الدارة بدل من ال�ستاذ / عبدالرفيق هارون جداو ي ابتداًء من 22 اأكتوبر 2014م حتى  �
انتهاء مدة املجل�س احلايل الذي ينتهي يف 9 يونيو 2015 

انتخاب جمل�س ادارة لدورة جديدة ابتداًء من 2015/06/09م وملدة ثالثة اأعوام، وهم: �
عبداملح�سن عبدالعزيز الفار�س، وميثل م�سرف الإمناء. �
 فهد حممد ال�سماري، وميثل م�سرف الإمناء. �
كني كامكو�سي، وميثل �سركة طوكيو مارين ني�سيدو فاير ان�سورنز. �
هي�ساتوا همادا، وميثل �سركة طوكيو مارين ني�سيدو فاير ان�سورنز. �
في�سل ابراهيم بن �سويلم، وميثل �سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية. �
مطلق بن حمد املري�سد. �
خالد عبداهلل الرميح. �
ع�سام عبدالعزيز باناجه. �

 متت املوافقة على تعيني ال�سيد / في�سل ابراهيم بن �سويلم ممثاًل ل�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية بدًل عن ال�سيد/ مطلق بن حمد املري�سد والذي اأ�سبح ع�سوًا ممثاًل 
للجمهور، كما انتهت فرتة ع�سوية ال�سيد خالد بن حممد العبودي يف جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2015/6/9م.

وفيما يلي نبذة خمت�سرة ملوؤهالت وخربات اأع�ساء جمل�س الإدارة : 

نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة

عبد املح�سن بن عبد العزيز الفار�سال�سم

52العمر 

�سعودياجلن�سية 

رئي�س جمل�س الإدارة املن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة املاج�ستري يف املحا�سبة من جامعة و�سرتن اإلينوي، الوليات املتحدة الأمريكية، 1989م،	

• حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود يف الريا�س عام 1982م.	

• زميل لدى املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 1995م 	

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي والع�سو املنتدب مل�سرف الإمناء،  وهي �سركة م�ساهمة عامة  �سعودية ، تعمل يف جمال ال�سريفة الإ�سالمية ، من عام 	
2006م وحتى  الآن.

• نائب رئي�س جلنة معايري املحا�سبة ال�سعودية، وذلك خالل الفرتة من 2005م اإلى 2009م.	

• رئي�س هيئة معايري املحا�سبة لدول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك خالل الفرتة من 2003م اإلى 2006م.	

• املدير العام التنفيذي للخدمات املالية ب�سركة عبداللطيف جميل املحدودة وذلك خالل الفرتة من 2004م اإلى 2006م. 	

• مديرا عاما مل�سلحة الزكاة و�سريبة الدخل يف اململكة وذلك خالل الفرتة من 2000م اإلى 2004م.	

• اأم�سى ثمانية ع�سر )18( عاما منذ عام 1983م يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حيث �سغل عدة مراكز كان اآخرها املدير العام لإدارة 	
املحا�سبة العامة.

•منا�سب اأخرى ع�سو جمل�س اإدارة م�سرف الإمناء، وهي �سركة م�ساهمة عامة �سعودية ، تعمل يف جمال ال�سريفة الإ�سالمية، من عام 2006م وحتى الآن.	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الإمناء لالإ�ستثمار، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة، تعمل ك�سركة ا�ستثمارية مرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية ، 	
من عام 2014م وحتى الآن.

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لالإنتاج الثالثي للطاقة، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة، تعمل يف جمال الطاقة، من عام 2007م 	
وحتى الآن.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ديار اخلزامى العقارية، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة، تعمل يف املجال العقاري، وذلك من عام 2012م وحتى 	
الآن.
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عبد املح�سن بن عبد العزيز الفار�سال�سم

•ع�سويات جمال�س اإدارات �سابقة ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( وهي �سركة م�ساهمة �سعودية عامة تعمل يف قطاع ال�سناعات 	
البرتوكيماوية، من عام 2004م اإلى 2011م

• ع�سو جمل�س اإدارة البنك الإ�سالمي للتنمية، وهي موؤ�س�سة مالية دولية، من عام 2001م اإلى 2009 م.	

• ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، وهي هيئة حكومية، من عام 2003م اإلى 2006م	

• ع�سو جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية، وهي موؤ�س�سة عامة حكومية، من عام 2002م اإلى 2005م .	

• ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة العامة لالإ�ستثمار، وهي هيئة حكومية، من عام 2003م اإلى 2005م. 	

• ع�سو جمل�س اإدارة البنك الزراعي العربي ال�سعودي، وهو م�سرف �سعودي  حكومي مملوك للحكومة ال�سعودية، من عام 1999م اإلى 2001م 	

هي�سات� هاماداال�سم  

54العمر 

ياباين اجلن�سية 

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الدرا�سات الأجنبية من جامعة طوكيو للدرا�سات الأجنبية، اليابان، عام1982 م.	

•اخلربات العملية م�سوؤول تنفيذي / مدير عام يف �سركة طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س، وذلك منذ عام 2013م وحتى الآن. 	

• الع�سو املنتدب ل�سركة ح�سني العويني و�سركاوؤه املحدودة، الوكيل ال�سابق لأعمال �سركة  طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س يف اململكة، 	
جدة، وذلك منذ العام 2000م.

•  مدير عام لل�سركة العربية ال�سرقية لل�سمان املحدودة يف البحرين وع�سوا يف جمل�س اإدارتها، خالل الفرتة من 2000م اإلى 2007م .	

• نائب املدير العام ل�سركة ح�سني العويني و�سركاوؤه املحدودة، الوكيل ال�سابق لأعمال �سركة  طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س يف اململكة، 	
جدة،. خالل الفرتة من 1988م اإلى 2000م .

• عمل يف عدة منا�سب لدى �سركة  طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد  اليابان خالل الفرتة من العام 1982م اإلى 1988م.	

•منا�سب اأخرى ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين م�سر فاميلي تكافل، وهي �سركة م�ساهمة م�سرية  تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2013م وحتى الن.	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين م�سر جرنال تكافل، وهي �سركة م�ساهمة م�سرية  تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2013م وحتى الن.	

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية ال�سرقية لل�سمان املحدودة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدوده، تعمل يف جمال التاأمني، مقرها البحرين،  	
من عام 2000م وحتى الن.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين ال�سرق الأو�سط املحدودة،وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدوده، تعمل يف جمال التاأمني، ومقرها دبي حتت 	
اإ�سراف �سلطة دبي للخدمات املالية، دبي، الإمارات العربية املتحدة،  من عام  2007 م وحتى الن.

ل يوجد ع�سويات جمال�س اإدارات �سابقة

فهد بن حممد ال�سماريال�سم  

56العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو جمل�س اإدارة  املن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة املاج�سترييف اإدارة الأعمال من كلية كوجود )Kogod( لالأعمال – اجلامعة الأمريكية، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 	
1989م 

• حا�سل على درجة البكالوريو�س يف هند�سة النظم من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، ال�سعودية، عام 1980م.	

• برنامج الإدارة املتقدمة بجامعة هارفرد لإدارة الأعمال يف الوليات املتحدة الأمريكية، عام 1997م 	

•اخلربات العملية مدير عام ملجموعة اخلدمات امل�سرفية لالأفراد يف م�سرف الإمناء من عام 2007م وحتى الآن.	

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة مبيان العربية ال�سعودية وذلك خالل الفرتة من 2005م حتى العام 2006م.	

• نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة �سبكة املعرفة العربية ال�سعودية وذلك خالل الفرتة من 1999م اإلى 2005م.	

ل يوجد منا�سب اأخرى

ل يوجدع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 
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كني كاميك�ت�سىال�سم

64العمر

يابايناجلن�سية

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

1436/1/2هـتاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الإقت�ساد من جامعة كيو، اليابان، عام 1973م املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية التحق كني ب�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س يف عام 1973م ، وتدرج يف عدد من املنا�سب يف ال�سركة كما يلي :	

• م�ست�سار ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س منذ عام 2014م وحتى الن 	

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو خلدمات ا�ست�سارات املخاطر خالل الفرتة من 2008م   اإلى 2014م.	

• رئي�س اإدارة يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س خالل الفرتة من 2007م  اإلى 2008م 	

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س )اأوروبا( خالل الفرتة من 2004م  اإلى 2007م.	

• مدير عام اأول لق�سم اإدارة املخاطر التجارية يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س خالل الفرتة من 2002م  اإلى 2004م.	

• مدير عام ق�سم الكتتاب التجاري يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س خالل الفرتة من 2000م  اإلى 2002م.	

• مدير عام اإدارة الإنتاج يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س خالل الفرتة من 1997م  اإلى 2000م.	

• نائب مدير عام، ال�سوؤون الإدارية و�سكرتري جمل�س الإدارة يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س خالل الفرتة من 1993م  اإلى 	
1997م.

• مدير يف ق�سم الإنتاج يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س خالل الفرتة من 1989م اإلى 1993م.	

• ممثل ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س، يف مكتب اخلرب، ال�سعودية خالل الفرتة من 1986م اإلى 1989م.	

ل يوجدمنا�سب اأخرى

ل يوجدع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 

في�سل اإبراهيم بن �س�يلمال�سم  

42العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

1436/08/01 هـتاريخ التعيني 

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة وي�سرتن اإيلينوي، الوليات املتحدة الأمريكية،  عام 2002ماملوؤهالت العلمية 

•اخلربات العملية مدير عام اإدارة املخاطر يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( منذ �سهر فرباير 2015م وحتى الآن. 	

• رئي�س ق�سم اإدارة خماطر عمليات ال�سركة، يف  ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(، من عام 2011م  اإلى 2015م. 	

• مدير يف ق�سم اإدارة خماطر وظائف ال�سركة، يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(، من عام 2009م اإلى عام 2011م 	

• مدقق داخلي يف ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(، من عام 2002م اإلى 2009م. 	

ل يوجد منا�سب اأخرى

ل يوجدع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة

مطلق بن حمد املري�سدال�سم  

56العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو جمل�س اإدارة  املن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة �ستانفورد، الوليات املتحدة  الأمريكية، عام 1989م.	

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف العلوم، تخ�س�س هند�سة نووية، من جامعة برن�ستون، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 1981م.	

• حا�سل على درجة البكالوريو�س يف العلوم، تخ�س�س فيزياء نووية وريا�سيات، من جامعة دنفر، الوليات املتحدة  الأمريكية ، عام 1979م.	
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مطلق بن حمد املري�سدال�سم  

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي لل�سركة  الت�سنيع الوطنية )ت�سنيع( منذ بداية عام 2015م وحتى الآن. 	

• نائب الرئي�س التنفيذي لتمويل ال�سركات بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك(، ال�سعودية وذلك خالل الفرتة من 2004م حتى عام 	
2015م .

• نائب الرئي�س للخدمات امل�سرتكة بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( ال�سعودية، وذلك خالل الفرتة من 2002م اإلى 2004م.	

• رئي�س جمموعة املعادن بال�سركة ال�سعودية لل�سناعات الأ�سا�سية )�سابك( ال�سعودية، وذلك خالل الفرتة من 2000م اإلى 2002م	

• رئي�س ال�سركة ال�سعودية للحديد وال�سلب )حديد( وذلك خالل االفرتة من 1999م اإلى 2000م.	

• نائب الرئي�س لل�سوؤون الهند�سية والعمليات بال�سركة ال�سعودية للبرتوكيماويات ال�سعودية، وذلك خالل الفرتة من 1997م اإلى 1999م.	

•منا�سب اأخرى ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لت�سنيع و�سبك املعادن، وهي �سركة م�ساهمة عامه �سعودية، تعمل يف جمال �سناعة احلديد وامل�سبوكات 	
املعدنية، من �سهر فرباير 2015م وحتى الآن  

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة الإمناء لالإ�ستثمار، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة،  تعمل ك�سركة ا�ستثمارية مرخ�سة من هيئة ال�سوق املالية ، 	
من عام 2014م  وحتى  الآن.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الت�سنيع وال�سحراء لالأوليفينات، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة،تعمل يف جمال ال�سناعات الكيميائية 	
والبرتوكيماوية من �سهر فرباير 2015م وحتى الآن 

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للبويل اأوليفينات، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال  ال�سناعات الكيميائية 	
والبرتوكيماوية من �سهر فرباير  2015م وحتى الآن

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لالثيلني والبويل اإثيلني ، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال  ال�سناعات الكيميائية 	
والبرتوكيماوية من �سهر  فرباير 2015م وحتى الآن

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لثاين اأك�سيد التيتانيوم » »كري�ستل«، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف انتاج وت�سويق مادة ثاين 	
اأك�سيد التيتانيوم، من �سهر فرباير  2015م وحتى الآن

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة جممع ال�سناعات املتطورة،  وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، تعمل يف جمال اإن�ساء م�ساريع �سناعية متعلقة مبعدن 	
التيتانيوم،  من �سهر  فرباير 2015م وحتى الآن

•ع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة  ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الأملونيوم البحرينية )األبا(، وهي �سركة م�ساهمة بحرينية عامة تعمل يف جمال �سناعة الأملونيوم، من عام 2013م اإلى 	
2015م.

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سابك كابيتال- هولندا ، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بالكامل من �سابك م�سوؤوله عن العمليات 	
التمويلية وال�سريبية ل�ستثمارات �سابك يف اأوروبا والوليات املتحدة الأمريكية، من عام 2008م اإلى 2015م

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة ينبع الوطنية للبرتوكيماويات )ين�ساب(، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية عامه تعمل يف جمال ال�سناعات 	
البرتوكيماوية، من عام 2006م اإلى 2015م

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة كيان ال�سعودية للبرتوكيماويات، وهي �سركة م�ساهمة  �سعودية عامة تعمل يف جمال ال�سناعات البرتوكيماوية، من 	
عام 2006م اإلى 2015م 

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة �سابك للتاأمني املحدودة  - اململكة املتحدة،  وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 	
2005م اإلى 2015م. 

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة مرافق الكهرباء واملياة باجلبيل وينبع )مرافق(، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف جمال اأعمال الت�سغيل و 	
ال�سيانة والإدارة والتو�سعة يف مدينتي اجلبيل وينبع ال�سناعيتني، من عام 1999 م اإلى 2006م 

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للحديد وال�سلب )حديد(، وهي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تعمل يف جمال ال�سناعات احلديدية، من 	
عام 2002م اإلى 2005م 

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اخلليج لدرفلة الأملونيوم )جارمكو( – البحرين، وهي �سركة م�ساهمة بحرينية مقفلة تعمل يف جمال �سناعة 	
الأملونيوم،  من عام 1999م اإلى 2005م  

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اجلبيل املتحدة للبرتوكيماويات، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سناعات البرتوكيماوية، من عام 	
2000م اإلى 2004م.  
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الدكت�ر ع�سام عبد العزيز باناجةال�سم  

65العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني 

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة الدكتوراه يف الإدارة العامة من جامعة عني �سم�س، م�سر، عام 1997م، 	

• حا�سل على درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 1985م،	

• حا�سل درجة البكالوريو�س يف الإدارة العامة من جامعة امللك عبد العزيز، جدة، 1979م.	

•اخلربات العملية �سغل جمموعة من املنا�سب لدى �سركة احلمراين املتحدة )ني�سان(، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع بيع وت�سويق ال�سيارات، 	
خالل الفرتة من 1979م اإلى 2006م، كان اآخرها  نائب الرئي�س التنفيذي ل�سركة احلمراين املتحدة )ني�سان(. 

• مدير عام العمليات يف فرع �سيتي بنك يف اململكة العربية ال�سعودية - جدة، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع امل�سريف، ، جدة، 	
ال�سعودية، من 1976م اإلى 1979م.

ل يوجدمنا�سب اأخرى

ل يوجدع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 

خالد بن عبد اهلل الرميحال�سم  

55العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني 

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الفل�سفة )علم النف�س( من جامعة امللك �سعود، الريا�س، عام 1986م.املوؤهالت العلمية 

التحق خالد عبد اهلل الرميح ب�سركة اأرامكو ال�سعودية عام 1976م بوظيفة م�ست�سار للموظفني احلكوميني، ثم تدرج يف ال�سلم الوظيفي اإلى اأن تقلد اخلربات العملية
من�سب نائب مدير اأرامكو ال�سعودية، �سئون اآرامكو ال�سعودية، منذ عام 2007م وحتى الآن. 

ل يوجدمنا�سب اأخرى

ل يوجدع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 

سكرتير مجلس اإلدارة

نبذه مختصرة عن سكرتير مجلس اإلدارة

ج�ن هيميال�سم

54العمر

ياباين اجلن�سية

�سكرتري جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي لل�سركة املن�سب احلايل

1436/4/12هـتاريخ التعيني 

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف القانون من جامعة كيو )KEIO( اليابان، عام 1983م املوؤهالت العلمية

•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي ل�سركة  طوكيو مارين للتاأمني على احلياة ) ال�سرق الأو�سط ( خالل الفرتة من 2014م اإلى 2015م 	

• رئي�س م�سارك يف �سركة طوكيو مارين القاب�سة، ومدير عام تطوير الأعمال الدولية من عام 2013م اإلى 2014م. 	

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإيديلوي�س طوكيو للتاأمني على احلياة خالل الفرتة من عام 2010م اإلى 2014م 	

• رئي�س العمليات الفنية يف �سركة طوكيو مارين )اآ�سيا( املحدودة من عام 2004م اإلى 2010م. 	

• الرئي�س التنفيذي ل�سركة اإيفكو للتاأمني العام )الهند( من عام 2000 م اإلى 2004م 	

• رئي�س  فريق عمل يف اإدارة الأعمال الدولية يف �سركة طوكيو مارين اند نا�سيدو فاير ان�سوران�س، من عام 1996م اإلى 2000م. 	

• ممثل ل�سركة طوكيو مارين اند نا�سيدو فاير ان�سوران�س، يف �سركة ح�سني العويني و�سركاوؤ- جدة )الوكيل ال�سابق ل�سركة طوكيو مارين اند 	
نا�سيدو  فاير ان�سوران�س( من عام 1992م اإلى 1996م. 
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ج�ن هيميال�سم

•منا�سب اأخرى ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين )ال�سرق الأو�سط – دبي ( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2014م وحتى 	
الآن. 

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإيديلوي�س طوكيو للتاأمني على احلياة )الهند(، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عا م 2013 	
وحتى الآن 

•ع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة  ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين للتاأمني على احلياة ) اندوني�سيا ( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2013م 	
اإلى 2014م

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأي جي اأي، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2010م اإلى 2014م. 	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين  للتاأمني على احلياة ) ماليزيا ( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2007م 	
اإلى 2009م

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اآ�سيا القاب�سة )�سنغافورا( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2006م اإلى 2009م. 	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين تكافل، )ماليزيا( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2006م اإلى 2009م.	

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين للتاأمني ) �سنغافورا ( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام من 2006م اإلى 	
2008م 

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين للتاأمني على احلياة ) �سنغافورا ( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام من 	
2006م اإلى 2008م 

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين ن�سيدو )ري تكافل( ) �سنغافورا (، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام من 	
2006م اإلى 2009م 

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة طوكيو مارين نيوا )تايوان( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام من 2006م اإلى 2008م 	

• �سركة طوكيو مارين للتاأمني على احلياة )تايلند( وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام من 2006م اإلى 2007م	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة فييتنام العاملية للتاأمني وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني، من عام 2005م اإلى 2006م	

اإلدارة التنفيذية للشركة  522

تعمل اإدارة ال�سركة مبوجب لئحة ال�سالحيات الداخلية التي حتدد م�سوؤوليات كبار املدراء بو�سوح وو�سع م�ستويات لل�سلطة والتفوي�س و�سالحية التعاقد مع الغري، حيث تبني 
الالئحة �سالحيات جميع الوظائف القيادية وفيما يلي جدول يو�سح كبار التنفيذيني يف ال�سركة: 

اجلدول رقم )5-2( كبار التنفيذيني

تاريخ التعينيالعمراجلن�سيةاملن�سبال�سم

2015/2/1م 54ياباين املدير التنفيذيجون هيمي

2011/6/3م42باك�ستاين املدير املايلفريد فاروق خيماين

2013/7/23م48ياباين مدير عمليات التاأمنيتاكايوكي يويدا

2011/4/10م 35باك�ستاين الرئي�س الكتواري ورئي�س اإدارة املخاطر�سيد رازا حيدر �سيد

2014/3/17م38�سعودي رئي�س اإدارة ال�سئون القانونية واللتزامفي�سل علي امل�سفر

-- مدير املوارد الب�سرية�ساغر

--مدير اإدارة اخلدمات امل�ساندة�ساغر

---مدير تطوير الأعمال�ساغر

امل�سدر: ال�سركة 
*لميلك اأي من كبار التنفيذيني اأي اأ�سهم ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف ال�سركة

**جاري العمل على تعيني موظفني للمنا�سب ال�ساغرة تكون فيها الأولوية لل�سعوديني. 

الرجاء مراجعة الق�سم )5-2( لالإطالع على ملخ�س ال�سرية الذاتية للرئي�س التنفيذي، حيث مت ذكر �سريته الذاتية ك�سكرتري ملجل�س الإدارة. 
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فريد فاروق خيماين ال�سم  

42العمر 

باك�ستايناجلن�سية 

املدير املايلاملن�سب احلايل

3 / 6 / 2011م تاريخ التعيني

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة كرات�سي، باك�ستان، 1992 م	

• حا�سل على �سهادة مراجع داخلي معتمد من معهد املراجعني الداخليني، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 1999م.	

• حا�سل على �سهادة مراجع معتمد لنظم املعلومات من جمعية مراجعة ومراقبة نظم املعلومات، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 2000م.	

• زميل اإدارة تاأمني احلياة، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 2004م. 	

•اخلربات العملية مديرمايل ل�سركة نور للتكافل، الإمارات العربية املتحدة  خالل الفرتة من عام 2009م اإلى 2011م.	

• مدير مايل ورئي�س التدقيق الداخلي يف �ساب تكافل  خالل الفرتة من عام 2007م اإلى 2009م.	

• مدير تنفيذي للتدقيق واللتزام يف �سركة تعمري مايكرو فاينان�س بانك ليميتد  خالل الفرتة من عام 2006م اإلى 2007م.	

• كبري املحا�سبني يف ال�سركة الأمريكية للتاأمني على احلياة املحدودة )باك�ستان(  خالل الفرتة من عام 2003م اإلى 2006م.	

• م�ساعد املدير املايل يف �سركة اأوريك�س للتاأجري باك�ستان املحدودة  خالل الفرتة من عام 2000م اإلى 2002م.	

• م�ساعد مدير يف AF فريج�سون و�سركاه حما�سبون قانونيون  خالل الفرتة من عام 1997م اإلى 2000م.	

ل يوجد منا�سب اأخرى

ل يوجد ع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 

تاكاي�كي ي�يداال�سم 

48العمر 

يابايناجلن�سية 

مدير عمليات التاأمني املن�سب احلايل

23 / 7 / 2013م تاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف الآداب من جامعة ريكيو )Rikky( ، اليابان، عام 1989ماملوؤهالت العلمية 

•اخلربات  العملية نائب املدير العام ل�سركة IFFCO طوكيو للتاأمني العام، الهند، خالل الفرتة من 2008 اإلى 2013م.	

• مدير ق�سم مبيعات تاأمني ال�سيارات يف �سركة  طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س،  فرع ياماغوت�سي، اليابان، خالل الفرتة من 2004م اإلى 	
2008م.

•  مدير ق�سم مبيعات تاأمني ال�سيارات يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س، فرع هريو�سيما، اليابان، خالل الفرتة من 2002م اإلى 	
2004م.

• م�ساعد مدير، اإدارة تاأمني م�سانع ال�سيارات، �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س، اليابان، خالل الفرتة من 1996م اإلى 2002م.	

• م�ساعد مدير ق�سم مبيعات تاأمني ال�سيارات يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س، فرع كرومي، اليابان، خالل الفرتة من 1993م 	
اإلى 1996م.

• موظف اإداري، يف ق�سم �سوؤون املوظفني يف �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س، فرع كرومي، اليابان، خالل الفرتة من 1989م اإلى 	
1993م.

ل يوجد منا�سب اأخرى

ل يوجد ع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 
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�سيد رازا حيدر �سيدال�سم  

35العمر 

باك�ستايناجلن�سية 

الرئي�س الكتواري ورئي�س اإدارة املخاطراملن�سب احلايل

2011/4/10م تاريخ التعيني

زميل معهد وكلية الكتواريني، اململكة املتحدة ، 2006م املوؤهالت العلمية 

•اخلربات  العملية مدير ق�سم الكتوارية يف �سركة �ساب تكافل، خالل الفرتة من  2007م اإلى 2011م 	

• نائب الرئي�س ومدير ق�سم ا�ست�سارات التاأمني والتكافل يف �سركة نعمان ا�سو�سيت�س )خبري اكتواري(، باك�ستان، خالل الفرتة من 2002م اإلى 	
2007م.

• م�ساعد نائب الرئي�س يف �سركة �ساب تكافل خالل الفرتة من 2002م اإلى 2005م 	

• م�ساعد كبري الكتواريني  يف �سركة �سيدات حيدر مر�سد ا�سو�سيت�س )خبري اكتواري( ، باك�ستان، خالل الفرتة من 1998م اإلى 2002م.	

ل يوجد منا�سب اأخرى

ل يوجد ع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 

في�سل علي امل�سفرال�سم

38العمر 

�سعودياجلن�سية 

رئي�س اإدارة ال�سئون القانونية واللتزام  املن�سب احلايل

2014/3/17م تاريخ التعيني

حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود، 1999م املوؤهالت العلمية 

•اخلربات العملية   مدير تنفيذي )اإدارة املطابقة واللتزام ومكافحة غ�سيل الأموال( يف ال�سركة الأهلية للتاأمني خالل الفرتة من 2011م اإلى 2013م.	

• مدير ق�سم عالقات امل�ستثمرين يف �سركة مالذ للتاأمني التعاوين خالل الفرتة من 2007م اإلى 2011م.	

• مدير عمليات تداول لأ�سهم املحلية والعاملية يف البنك ال�سعودي لال�ستثمار خالل الفرتة من 2001م اإلى 2006م 	

• م�سرف مبيعات املنطقة الو�سطة يف جمموعة الفي�سلية القاب�سة – ال�سايف دانون  خالل الفرتة من 1999م اإلى 2001م.	

ل يوجد منا�سب اأخرى

ل يوجد ع�سويات جمال�س اإدارة �سابقة 

اإلدارات الرئيسية للشركة 522

إدارة العمليات وتضم األقسام التالية:  52221

قسم االكتتاب 

يعمل ق�سم الكتتاب حتت اإ�سراف مبا�سر من الرئي�س التنفيذي للعمليات ويوؤدي املهام الرئي�سية التالية:

تقييم املخاطر للعرو�س املقدمة للوثائق اجلديدة. �
حتديد الت�شنيف، واملعدالت واالأق�شاط املنا�شبة. �
اإعداد واإ�سدار وثائق التاأمني واإعادة تقييم الوثائق عند جتديدها. �
جتديد، واإلغاء واإقرار وثائق التاأمني على النحو املطلوب. �
التاأكد من اأن ال�ثائق قد مت اإ�شدارها مبا يتنا�شب مع ال�شروط واالأحكام امل�افق عليها من قبل العمالء وال��شطاء. �
احلفاظ على البيانات الإح�سائية والتقنية مما يتيح للق�سم لالطالع عليها ل�ستخدامها يف عمليات الت�سعري وقيا�س الأداء الفني. �
حتديد ن�سبة املخاطرة املتعلقة بالوثائق امل�سدرة التي �سيتم تغطيتها من قبل ال�سركة وحتويل الن�سب الفائ�سة اإلى �سركات اإعادة التاأمني والتاأكد.من مدى درجات  �

املخاطرة مع �سيا�سات ال�سركة.
اإعداد التقارير والبيانات والح�سائيات عن اعمال الق�سم  ومتابعة اإر�سالها اإلى الدارات املخت�سة ب�سفة دورية. �
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قسم المطالبات

ت�سمل املهام الرئي�سية لهذا الق�سم على الأمور التالية:

توثيق وت�سجيل املطالبات. �
تقييم مدى قب�لية املطالبة ومدى تنا�شبها مع ما تت�شمنه اأحكام و�شروط وا�شتبعادات ال�ثيقة. �
ال�ستعانة مبكاتب ا�ست�سارية عاملية وحملية لتقييم اخل�سائر قبل التعوي�س. �
اإعداد احتياطيات خ�سائر مبا يتنا�سب مع حدود التقييم و�سيا�سة املطالبة. �
التن�سيق مع معيدي التاأمني وذلك فيما يتعلق بح�س�سهم من املطالبات. �
احلفاظ على �سجالت دقيقة من احتياطي املطالبات واملدفوعات. �
احلفاظ على البيانات الإح�سائية والتقنية مما يتيح للق�سم لالطالع عليه للت�سعري والأداء الفني. �
التاأكد من املبالغ امل�سرتدة يف الوقت املنا�سب من الأطراف ثالثة و�سركات التاأمني الأخرى. �

قسم إعادة التأمين  

اعادة التاأمني هى اآلية تقوم بها �سركات التاأمني بهدف تقليل درجة املخاطر وذلك من خالل نقل جزء من الخطار املوؤمن عليها  من ال�سركة اإلى �سركات معيدي التاأمني وبالتايل 
تقليل درجة املخاطر واخل�سائر املحتملة، حيث اأبرمت ال�سركة العديد من اتفاقيات اإعادة التاأمني مع عدد من ال�سركات العاملية واملحلية والتي حتظى بت�سنيف ائتماين ليقل 

عن BBB كحد اأدنى للت�سنيف الئتماين ل�سركات معيدي التاأمني، ويقوم هذه الق�سم بتاأدية املهام الرئي�سية التالية: 

حتليل ودرا�سة اتفاقيات اإعادة التاأمني وتقييمها والتاأكد من منا�سبتها ملتطلبات و�سيا�سات ال�سركة. �
اإدارة عالقة ال�سركة مع �سركات اإعادة التاأمني. �
متابعة تنفيذ االتفاقيات مع اق�شام التاأمني املختلفة من حيث تطبيق ال�شروط واالأحكام املتفق عليها. �
�سمان املخاطر باأقل الأ�سعار. �
حتليل �سركات اإعادة التاأمني واإعداد تقييمات داخلية. �
اللتزام والعمل وفق الالئحة التنظيمية لأعمال اإعادة التاأمني ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. �
توزيع حجم اأعمال اإعادة التاأمني على معيدي التاأمني �سواء داخل اململكة اأوخارجها.  �

اإلدارة المالية 52222

تقوم الإدارة املالية باملهام الرئي�سية التالية: 

اإعداد القوائم املالية وتوفري كافة املعلومات املالية لل�سركة امتثاًل للمعايري املحا�سبية املعتمدة، اإ�سافة اإلى اإعداد الجراءات  املحا�سبية واملالية اخلا�سة باملحفظة  �
ال�ستثمارية لل�سركة، 

التاأكد من و�سع الإطار العام والنظم املنا�سبة لل�سيا�سة املالية مو�سع التطبيق لكي يتمكن الق�سم من امل�ساركة الفعالة يف تطوير ال�سرتاتيجية العامة. �
اإعداد التقارير ال�سهرية والف�سلية لالإدارة،  �
تطوير وتطبيق الأنظمة الفعالة لتقليل التكلفة العامة،  �
متابعة وتقييم اأداء ال�ستثمارات وتطبيق ا�سرتاتيجية ال�ستثمار املعدة من قبل جلنة ال�ستثمار.  �
اإدارة التدفقات النقدية لل�سركة على اأ�سا�س اأ�سبوعي، �سهري، ربع �سنوي و�سنوي. �
التوا�سل مع م�سلحة الزكاة وال�سرائب. �
اإعداد وتقدمي الإقرارات اخلا�سة بالزكاة ال�سرائب ال�سنوي. �
تقدمي امل�سورة لإدارة ال�سركة حول الق�سايا املالية الكربى.  �

قسم تقنية المعلومات 52222

يقوم هذا الق�سم باملهام التالية: 

الإ�سراف العام على ن�ساطات تقنية املعلومات لل�سركة. �
تطوير خدمات واإمكانيات هذا الق�سم لدعم الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة. �
التاأكد من وجود اأنظمة وموارد كافية لتلبية الحتياجات الت�سغيلية لل�سركة مبا يتما�سى مع متطلبات اأعمالها. �
التاأكد من مدى قدرة الأنظمة على توفري التقارير الالزمة �سواء جلميع الإدارات الت�سغيلية ومبا يتنا�سب مع متطلبات اجلهات الإ�سرافية والرقابية. �
اإدارة عملية حماية البيانات وتوفري الإجراءات الأمنية املنا�سبة لتحقيق اأعلى درجات اأمن املعلومات. �
حتديث قاعدة بيانات ال�سركة وموقعها الإلكرتوين ب�سورة دورية. �
اإقامة وتنفيذ نظام فعال ل�سرتجاع املعلومات يف حال تعطل النظام.  �
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 اإلدارة القانونية وااللتزام  52222

تتبع الإدارة القانونية واللتزام وظيفيا للجنة املراجعة بينما تتبع اإداريا للرئي�س التنفيذي، وتقوم باملهام الرئي�سية التالية: 

التاأكد من مدى تطبيق ال�سركة لالأنظمة واللوائح املعنية ال�سادرة من جميع اجلهات الرقابية كموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وهيئة ال�سوق املالية، وال�سوق املالية  �
ال�سعودية وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين.

تقدمي الدعم الفعال لإدارة ال�سركة يف حتديد خماطر اللتزام. �
التاأكد من تاأ�سي�س اإطار منا�سب حلوكمة ال�سركة لتلبية املتطلبات التنظيمية والت�سريعية الداخلية واخلارجية. �
التاأكد من اأن جميع الوظائف اليومية متما�سية مع التعليمات ال�سادرة عن اجلهات التنظيمية التي حتكم عمل ال�سركة. �
التن�سيق مع الإدارة املالية وغريها من املهام ل�سمان اأن جميع متطلبات التقارير التنظيمية ملتزم بها يف الوقت املنا�سب. �
�سمان اللتزام مببادئ ال�سركة والقيم وكذلك القوانني والأنظمة الأخرى املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. �
حفظ �سجالت كافية لإثبات اللتزام للوائح الداخلية واخلارجية. �
اإبالغ جلنة املراجعة التابعة  ملجل�س ادارة ال�سركة يف حالة وجود اية خمالفات او خماطر تتعلق باللتزام وتطبيق ال�سركة لالنظمة واللوائح ال�سادرة من اجلهات  �

الرقابية املتعلقة باأداء ال�سركة وعالقاتها مع امل�ساهمني وال�سوق.

إدارة الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  52225

تقوم هذه الإدارة باملهام الرئي�سية التايل: 

ر�سم ال�سيا�سات املتعلقة باملوظفني وتوفري احتياجات ال�سركة من الكفاءات املختلفة. �
اإعداد م�سريات الرواتب ال�سهرية وم�ستحقات موؤ�س�سة التاأمينات الجتماعية، واحت�ساب نهاية مكافاأة خدمات موظفي ال�سركة. �
القيام بعملية التقييم ال�سنوي ملوظفني ال�سركة وذلك مبا يتنا�سب مع اأنظمة التقييم والأهداف املو�سوعة للموظفني. �
�سمان مدى التزام  ال�سركة مبتطلبات ال�سعودة، وتنفيذ خطة ال�سعودة وتوفري برامج مل�ساعدة املوظفني وتطويرهم. �
العمل مع �سندوق تنمية املوارد الب�سرية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واملعهد امل�سريف لتوفري دورات تدريبية للموظفني ال�سعوديني يف ال�سركة. �
امل�ساعدة يف بناء تنظيم هيكلي منا�سب وحتديد الحتياجات والأولويات فيما يتعلق بتنمية وتطوير املوارد الب�سرية والتدريب. �
حتديد متطلبات املوظفني لتلبية احتياجات ال�سركة واهدافها بالتن�سيق مع الدارات والق�سام الخرى. �
مراقبة تنفيذ الدليل التنظيمي للموارد الب�سرية والتاأكد من التزام جميع الدارات والق�سام به. �

المراجعة الداخلية  52222

قامت ال�سركة بتعيني �سركة بروتيفيتي )Protiviti( )وهي �سركة معروفة متخ�س�سة يف تقدمي خدمات املراجعة الداخلية لل�سركات( للقيام مبهمة املراجعة الداخلية لل�سركة، 
حيث قامت �سركة بروتيفيتي باإعداد دليل متكامل لعمل املراجعة الداخلية والتي على اأ�سا�سه تقوم باأعمال املراجعة الداخلية واإعداد التقارير الالزمة لرفعها للجنة املراجعة 

وذلك مبا يتوافق مع خطة اأعمال املراجعة الداخلية واملعتمدة من جمل�س الإدارة. 

إدارة تطوير األعمال  52222

ال�سركة  بتو�سيع قاعدة عمالء  الت�سعري والهتمام  �سيا�سات  املنتجات وحتديد  تنويع  ال�سركة من خالل  اأهداف  ال�سركة ومنتجاتها، وحتقيق  اأعمال  الإدارة بتطوير  تعنى هذه 
جودة  ومراقبة  العمالء  احتياجات  بتلبية  الإدارة  هذه  تهتم  حيث  والأفراد.  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  ال�سركات،  احلكومية،  و�سبة  احلكومية  اجلهات  فيهم  مبا  عليهم  واملحافظة 

اخلدمات املقدمة وال�ستجابة لأي �سكاوي اأو اقرتاحات مقدمة من عمالء ال�سركة، كما تقوم اأي�سا بالإ�سراف على �سري عمل فروع ال�سركة.  

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وسكرتير المجلس وكبار التنفيذيين  525

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة و�سكرتري جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني يف ال�سركة حتى تاريخ ن�سر هذه الن�سرة، وباإ�ستثناء ما مّت الإف�ساح عنه يف موا�سع اأخرى من هذه الن�سرة، 
مبا يلي:

اأنه مل يتم الإعالن يف اأي وقت من الأوقات عن اإع�سار اأو اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو �سكرتري جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني يف ال�سركة ومل 
يخ�سعوا لإجراءات الإفال�س.

مل يكن اأحد منهم خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ع�سوًا يف جمل�س اإدارة اأو يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف �سركة واجهت حالة الإع�سار. �
اأنه ليوجد لأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأع�ساء الإدارة العليا لل�سركة اأو �سكرتري جمل�س الإدارة اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة مبا�سرة اأو غري  �

مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة با�ستثناء ماورد ذكره يف الق�سم )5-2( »جمل�س الإدارة« من هذه الن�سرة. 
مل تقم ال�سركة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات ديون ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه الأدوات �

باإ�ستثناء مامت الإق�ساح عمه يف الق�سم )12( » املعلومات القانونية« من هذه الن�سرة، لي�س لهم اأو لأي من اأقاربهم اأو التابعني لهم اأي م�سلحة يف اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول 
اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي هذه الن�سرة يف ما يتعّلق باأعمال ال�سركة. 

با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »الر�سملة واملديونية« من هذه الن�سرة، مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري  يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث  �
ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة، اإ�سافًة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد 

ن�سرة الإ�سدار.
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ال ي�جد اأي ن�شاط جتاري اأو اأية اأ�ش�ل خارج اململكة العربية ال�شع�دية. �
ل يوجد لل�سركة اأي �سركة تابعة اأو �سقيقة داخل اململكة اأو خارجها.  �
مل يكن هناك اأي اإنقطاع يف اأعمال امل�سدر ميكن اأن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الـ )12( �سهرًا الأخرية. �
مل مُتنح لهم اأي عمولت اأو خ�سومات او اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل امل�سدر خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. 
با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »الر�سملة واملديونية« من هذه الن�سرة، مل تقم ال�سركة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه الأدوات. �
با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »الر�سملة واملديونية« من هذه الن�سرة، ل توجد لل�سركة اأ�سول ماّدية حتت الرهن اأو العبء اأو اأية حقوق اأخرى.  �
با�ستثناء ما ذكر يف ق�سم »الر�سملة واملديونية« من هذه الن�سرة، لي�س على ال�سركة اي التزامات حمتملة كما مل تقم ال�سركة بتقدمي اي �سمانات ل�سالح اي اأطراف  �

اأخرى. 
بعد مراجعة التدفقات النقدية، لل�سركة راأ�س مال عامل يكفي ملدة الثنا ع�سر �سهرًا التي تلي مبا�سرة تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار.  �
لي�س لديهم اأي �سالحيات اأو حقوق لالقرتا�س من ال�سركة.  �
جميع الأمور اجلوهرية املتعلقة بال�سركة واأدائها املايل قد مت الإف�ساح عنها يف ن�سرة الإ�سدار هذه واأنه ل توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف  �

هذه الن�سرة اإلى ت�سليل امل�ساهمني. 
التزامهم باملادة )69( التا�سعة وال�ستني واملادة )70( ال�سبعني من نظام ال�سركات فيما يتعلق بالعقود والتعامالت مع الطراف ذات العالقة كما يلي:  �

يتم عر�س جميع العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة على جمل�س الإدارة للموافقة عليها، ومن ثم يتم عر�سها على اجلمعية العامة العادية للموافقة عليها مع امتناع 
ع�سو جمل�س الإدارة ذي العالقة عن الت�سويت على قرار جمل�س الإدارة واجلمعية العامة العادية املتعلق بها؛ 

يوؤكد اأع�ساء جمل�س الدارة بعدم مناف�سة ال�سركة يف اأعمالها والتعامل مع الأطراف ذات العالقة بناء على اأ�س�س جتارية �سرفة؛  �
ل يعطي النظام ال�سا�سي لل�سركة اأي ع�سو يف جمل�س الإدارة او املدير التنفيذي حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح يكون لهم فيه م�سلحة ول يعطى اأي �سالحية  �

لأي منهم للت�سويت على مكافاأة خا�سة متنح لهم اأو اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لكبار التنفيذيني القرتا�س من ال�سركة. 

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه: 

ل يوجد لل�سركة اأي نية اأو توجه لإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة عمل ال�سركة.  �
ل يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة وللطرق املتبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ  �

ن�سرة ال�سدار ول توجد حاليا عقود عمل قائمة اأو مقرتحة لأع�ساء جمل�س الدارة حتى تاريخ هذه الن�سرة. 
ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�سي�س اأ�سهم ملوظفيها اأو اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة. �
تلتزم ال�سركة بالئحة حوكمة ال�سركات الإلزامية. �

تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 522

يتم اإقرتاح تعوي�سات ومكافاآت لأع�ساء جمل�س الإدارة بو�ساطة جلنة املكافاآت والرت�سيحات، وذلك متا�سيًا مع النظام الأ�سا�سي لل�سركة والقرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س، 
ويتم رفعها ملجل�س الإدارة متهيدًا لعتمادها من قبل اجلمعية العامة العادية. ويو�سح اجلدول اأدناه املكافاآت واملزايا والأجور التي ح�سل عليها اأع�ساء جمل�س الدارة، والرواتب 

ومكافاآت والبدلت خلم�سة من كبار التنفيذيينبما فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل خالل  الأعوام 2012م . 2013 م . 2014م

اجلدول رقم )5-3( الأج�ر واملكافاآت ال�سن�ية ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
2012 مالبيان 

)األف ريال �سع�دي(
2013م

)األف ريال �سع�دي(
2014م

)األف ريال �سع�دي(

5951.0201.001اأع�ساء جمل�س الإدارة 

4.9075.4304.871كبار التنفيذيني )مبا فيهم الرئي�س التنفيذي واملدير املايل (

5.5026.4505.872الجمايل )ريال �سعودي(

امل�سدر : ال�سركة.

مسؤولياتهم   522 وتحديد  المالي  والمدير  العام  والمدير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تعيين 
ومكافأتهم 

أعضاء مجلس اإلدارة

يتم تعيني اأع�شاء جمل�س االإدارة من قبل اجلمعية العاّمة للم�شاهمني اإ�شتنادًا لل�شروط واملعايري املن�ش��س عليها يف النظام االأ�شا�شي لل�شركة والئحة احل�كمة وبعد اأخذ م�افقة 
موؤ�س�سة النقد. وقد مّت تعيني اأول جمل�س لإدارة ال�سركة من قبل اجلمعية التاأ�سي�سية وذلك ملّدة ثالث �سنوات تنتهي يف �سهر يونيو من العام 2015م. 

وقد حّدد النظام الأ�سا�سي لل�سركة ال�سالحيات اخلا�سة مبجل�س الإدارة على ال�سكل التايل: 

متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري ول �سيما مع اجلهات اخلا�سة وال�سركات والبنوك وجميع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل كما ولدى اجلهات احلكومية واخلا�سة  �
واأمام كافة املحاكم ال�سرعية وديوان املظامل وكافة اجلهات واللجان الق�سائية و�سبه الق�سائية؛

حق الإقرار واملطالبة واملرافعة واملدافعة واملخا�سمة والتنازل وال�سلح وقبول وتنفيذ الأحكام؛ �
الدخول يف املناق�سات وبيع و�سراء ورهن العقارات؛ �
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التعاقد والتوقيع باإ�سم ونيابًة عن ال�سركة على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات وعلى عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة مع جميع تعديالتها  �
ومالحق قرارات التعديل لدى كاتب العدل؛

التوقيع على اإتفاقيات التمويل وال�سمانات والكفالت وال�سكوك لبيع و�سراء العقارات واإ�سدار الوكالت؛ �
البيع وال�سراء والإفراغ وقبوله والإ�ستالم والت�سليم والإ�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع؛ �
فتح احل�سابات والإعتمادات وال�سحب والإيداع لدى البنوك؛ �
تفوي�س واحدًا اأو اأكرث من بني اأع�سائه اأو من الغري يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معّينة �سمن �سالحيته.  �

كما للمجل�س عدد من امل�سوؤوليات عامة واإ�سرتاتيجية على ال�سكل التايل:  

 اعتماد التوجهات ال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية لل�سركة والإ�سراف على تنفيذها؛ �
و�سع الأنظمة وال�سوابط الداخلية ل�سبط عملية الرقابة والإ�سراف العام على عمليات ال�سركة، والتاأكد من مدى كفاية وفعالية الأنظمة املحا�سبية واإعداد التقارير  �

املالية واملراجعة الداخلية؛ 
و�سع نظام و�سيا�سات احلوكمة يف ال�سركة وذلك مبا ل يتعار�س مع اأحكام لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية، والإ�سراف على مدى فعالية  �

�سيا�سات نظام احلوكمة؛
و�سع �سيا�سات ومعايري واإجراءات وا�سحة وحمددة للع�سوية يف جمل�س الإدارة وو�سعها مو�سع التنفيذ بعد اإقرار اجلمعية العامة له؛ �
و�سع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�سمن احرتام ال�سركة لالأنظمة واللوائح والتزامها بالإف�ساح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني واأ�سحاب امل�سالح  �

الآخرين؛
مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سى بها اإدارة ال�سركة؛ �

يعيني املجل�س من بني اأع�سائه رئي�سًا للمجل�س تكون له �سالحية التوقيع نيابًة عن ال�سركة كما وتنفيذ مقررات جمل�س الإدارة وذلك يف حدود ما ن�ّس عليه  النظام الأ�سا�سي 
لل�سركة. 

املجل�س فتكون  اأع�ساء  اأّما  �سنويًا.  �سعودي  ريال  بها /180.000/  يقوم  التي  املجل�س مقابل اخلدمات  رئي�س  تكون مكافاأة  لل�سركة،  الأ�سا�سي  النظام  اإ�ستنادًا مل ين�س عليه 
مكافاأتهم ال�سنوية /120.000/ ريال �سعودي. مل يتنازل اأي ع�سو  من اأع�ساء جمل�س الإدارة  عن اأي راتب اأو تعوي�س له. ليوجد اأي مزايا عينية لأع�ساء جمل�س الإدارة اأوالإدارة 

العليا يف ال�سركة.

الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية

يعنّي املجل�س رئي�سًا تنفيذيًا لل�سركة ومدراء تنفيذيني اآخرين ويحّدد لهم �سالحياتهم ومكافاآتهم. هذا وقد مّت تعيني الإدارة التنفيذية لل�سركة وفقًا ملا يلي: 

الرئي�س التنفيذي: الأ�ستاذ/ ج�ن هيمي �

تاريخ بدء العمل: 2015/2/1م 

املدير املايل: الأ�ستاذ/ فريد فاروق خيماين �

تاريخ بدء العمل: 2011/6/3م

الرئي�س الكت�اري ورئي�س اإدارة املخاطر: ال�سيد / �سيد ر�سا حيدر �

تاريخ بدء العمل: 2011/4/10م 

مدير عمليات التاأمني: ال�سيد / تاكاي�كي ي�يدا �

تاريخ بدء العمل: 2013/7/23م 

رئي�س اإدارة ال�سئ�ن القان�نية واللتزام: ال�سيد / في�سل علي امل�سفر �

تاريخ بدء العمل: 2014/3/17م

وقد مّت توقيع عقود عمل مع كل من املدراء التنفيذيني امل�سار اإليهم اأعاله مّت حتديد �سمنهم �سالحيات ومكافاآت املدير )يرجى مراجعة الق�سم عقود عمل كبار املدراء التنفيذيني 
)7-12( لتفا�شيل اأكرث عن �شروط العق�د. كما يرجى مراجعة الق�شم اخلا�س باالإدارة التنفيذية لل�شركة لتفا�شيل اأكرث عن ال�شرية الذاتية لكل من املدراء التنفيذيني. 

حوكمة الشركة  522

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

ويدرك جمل�س الإدارة باأن الإدارة والرقابة الفاعلة تعد موؤ�سرات مهمة لنجاح ال�سركة. وياأتى التزام ال�سركة بانتهاج اأف�سل معايري احلوكمة من خالل تطبيقها لإطار تنفيذي 
وا�سح لل�سفافية والإف�ساح من اأجل التاأكد من اأن جمل�س الإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�سل امل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة حقيقية ووا�سحة وعادلة لأحوال ال�سركة املالية 
ونتائج عملياتها. وقد قامت ال�سركة باعتماد �سيا�سة خا�سة بتنظيم تعار�س امل�سالح، بالإ�سافة اإلى �سيا�سة خا�سة مبعايري واإجراءات تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة و�سيا�سات 

واإجراءات مف�سلة لالإف�ساح. كما اإن ال�سركة ملتزمة بتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية والتنظيمية واملنطبقة عليها.

اإن لدى ال�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات يف لئحة ال�سالحيات الداخلية املعتمدة بني الدور الإ�سرايف ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�سركة بالإ�سافة اإلى اأنظمة و�سوابط 
املراجعة  تقدمي خدمات  �سركة معروفة متخ�س�سة يف  وهي   )Protiviti( بروتيفيتي ل�سركة متخ�س�سة )�سركة  الداخلية  املراجعة  با�سناد  قامت  اأنها  كما  الداخلية،  الرقابة 
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الداخلية لل�سركات( للقيام مبهمة املراجعة الداخلية لل�سركة، حيث قامت �سركة بروتيفيتي باإعداد دليل متكامل لعمل املراجعة الداخلية والتي على اأ�سا�سه تقوم باأعمال املراجعة 
الداخلية واإعداد التقارير الالزمة لرفعها للجنة املراجعة وذلك مبا يتوافق مع خطة اأعمال املراجعة الداخلية واملعتمدة من جمل�س الإدارة. 

كما اأن لدى ال�شركة مراجعني خارجيني على قدر عال من املهنية واالخت�شا�س يقدم�ن تقارير �شن�ية عن ن�شاط ال�شركة، وفيما يلي ملخ�س الإطار ح�كمة ال�شركة املعم�ل به 
لدى ال�سركة: 

اإ�ستنادّا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة ولالئحة حوكمة ال�سركات، عنّي جمل�س اإدارة ال�سركة جلانًا عّدة اأُن�ساأت لتمكينه من اأداء مهامه ب�سكل اأف�سل واأكرث كفاءة. وقد تقّيد املجل�س 
يف ت�سكيل هذه اللجان مبا تقت�سيه لئحة حوكمة ال�سركات.

اللجنة التنفيذية 

تتاألف اللجنة التنفيذية من اأربعة اأع�ساء يتّم تعيينهم بناًء على تر�سيح من قبل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وذلك ملّدة ثالث �سنوات. تتمثل اأهداف اللجنة التنفيذية ب�سكل عام 
يف م�ساعدة جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي يف اأداء الأعمال التنفيذية والإ�سراف على تنفيذ قرارات اجلمعية العامة للم�ساهمني وقرارات جمل�س الإدارة مبا يحقق اأغرا�س 

ال�سركة ويحمي م�سالح امل�ساهمني وامل�ستثمرين. 

تتلخ�س مهام اللجنة التنفيذية مبا يلي:

مراجعة واعتماد اأي تعديل على لوائح و�سيا�سات العمل  لل�سركة. �
�سياغة وا�ستعرا�س والتوا�سل مع الإدارة التنفيذية لتقدمي ا�سرتاتيجية لل�سركة. التفاق على املبادئ التوجيهية ل�سيا�سة العمل ا�ستنادًا اإلى ا�سرتاتيجية ال�سركة  �

املعتمدة.
م�ساعدة جمل�س الإدارة وتقدمي امل�سورة له يف املوا�سيع التي يطلبها املجل�س من اللجنة. �
عر�س تقدميي مليزانية ال�سركة  واخلطة اخلم�سية على املجل�س، بعد اعتمادها، والتحقق من امليزانيات واخلطط. �
�سمان م�ستويات منا�سبة من تفوي�س ال�سلطة اإلى الإدارة العليا يف ال�سركة. �
�سمان وجود هيكل اإداري وتنظيم  فعال داخل ال�سركة يتفق مع اإجراءات ال�سركة للتنفيذ الفعال خلطة العمل. �
الإ�سراف على اأداء ال�سركة مبا يف ذلك اأداء املوؤ�سرات الرئي�سية املتفق عليها يف جميع جوانب عمل ال�سركة وتقدمي التقارير اإلى املجل�س ح�سب ماتقت�سية احلاجة. �
تقييم املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة لتخفيفها ور�سد تلك املخاطر على اأ�سا�س م�ستمر. �

وتتكون اللجنة التنفيذية من: 

اجلدول رقم )5-4( اأع�ساء اللجنة التنفيذية
الع�س�ية يف جمل�س الإدارة ال�سفةال�سم

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / غري م�ستقلرئي�س اللجنةهي�ساتو همادا
ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / غري م�ستقلع�سو يف اللجنةعبداملح�سن بن عبدالعزيز الفار�س 

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / غري م�ستقلع�سو يف اللجنةكني كاميكوت�سي
 ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / م�ستقلع�سو يف اللجنةخالد عبداهلل الرميح

امل�سدر: ال�سركة 

ف�ساًل راجع الق�سم )5-2( »اأع�ساء جمل�س الإدارة« لالطالع على ال�سرية الذاتية لأع�ساء اللجنة التنفيذية.

وفيما يلي جدول يو�سح عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل الثالث ال�سنوات ال�سابقة:

2014م2013م2012مالعام

476عدد الجتماعات

انتهت ع�سوية اأع�ساء اللجنة التنفيذية ال�سابقة بانتهاء الدورة الأولى ملجل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2015/6/9م،  ومت بعدها انعقاد الجتماع الأول ملجل�س اإدارة ال�سركة بدورته 
الثانية بتاريخ 2015/6/10م، والذي مت من خالله تعيني اأع�ساء اللجان املنبثقة من املجل�س، ومت اإقرار تعيني ال�سيد / عبداملح�سن بن عبدالعزيز الفار�س ع�سوًا يف اللجنة 

التنفيذية بدياًل عن ال�سيد فهد حممد ال�سماري، وتنتهي ع�سوية اأع�ساء اللجنة التنفيذية احلالية بتاريخ 2018/6/9م 

لجنة المراجعة

تتاألف جلنة املراجعة من ثالثة اأع�ساء يتّم تعيني اأغلبهم من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة وذلك ملّدة ثالث �سنوات. يتم تعيني رئي�س جلنة التدقيق واأع�ساءها الآخرين بوا�سطة 
جمل�س الإدارة على اأن يتمتع ع�سو واحد على الأقل من جلنة التدقيق بخربة حمددة يف امل�سائل املحا�سبية واملالية. 

تتلخ�س مهام جلنة املراجعة مبا يلي: 

تقدمي التو�سيات اإلى املجل�س، من اأجل اأن تطرح للم�ساهمني للموافقة عليها يف اجتماع اجلمعية العامة، فيما يتعلق بتعيني واإعادة تعيني واإزالة املدّقق اخلارجي  �
لل�شركة )وتك�ن م�ش�ؤولًة ب�شكل مبا�شر عن امل�افقة على االأجر و�شروط تعيني املدققني اخلارجيني(.

تقدمي تو�سيات اإلى املجل�س لتعيني رئي�س املراجعة الداخلي والكتواري وم�سوؤويل اللتزام بعد احل�سول على عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي الكتابية. �
مراجعة ومراقبة ا�ستقاللية املراجعني اخلارجيني وفعالية عملية املراجعة، مع الأخذ بعني العتبار املتطلبات املهنية والتنظيمية ذات ال�سلة. �
�سمان اإ�ستقالل رئي�س التدقيق الداخلي وم�سوؤويل اللتزام يف اأداء مهامهم و�سمان عدم وجود اأي قيود على نطاق عملهم اأو اأي عوائق قد توؤثر �سلبا على عملهم. �
متابعة التقارير ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واجلهات الرقابية ذات ال�سلة بالإ�سافة اإلى اأي تطورات دولية وتقدم التو�سيات ذات ال�سلة اإلى  �

املجل�س.
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مراقبة �سالمة البيانات املالية لل�سركة، واأية اإعالنات ر�سمية تتعلق بالأداء املايل لل�سركة اأو املعلومات التنظيمية التكميلية، ومراجعة الأحكام التقارير املالية الهامة  �
الواردة فيه.

وجه  � على  ذلك  يف  مبا  التدقيق  قبل  بهم  اخلا�سة  التقارير  واإعداد  التدقيق  التزامات  ونطاق  وطبيعة  العام  النهج  اخلارجيني  احل�سابات  مراجعي  مع  املناق�سة 
اخل�سو�س اأي م�ساكل مل حتل من قبل املحا�سبة واملراجعة والتحفظات الناجمة عن ا�ستعرا�ساتها املوؤقتة والتدقيق النهائي )مبا يف ذلك جميع ال�سيا�سات املحا�سبية 

الهامة واملمار�سات امل�ستخدمة من قبل ال�سركة والتغيريات امللحقة بها(.
ر�سد وا�ستعرا�س فعالية وظيفة املراجعة الداخلية، والنظر يف النتائج الرئي�سية وا�ستجابة الإدارة والتاأكد من اأن وظيفة املراجعة الداخلية لديه املكانة املنا�سبة  �

داخل ال�سركة وخالية من القيود من قبل الإدارة اأو غريها من القيود.

اجلدول رقم )5-5( اأع�ساء جلنة املراجعة
الع�س�ية يف جمل�س الإدارة ال�سفةال�سم

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / م�ستقلرئي�س اللجنةمطلق حمد املري�سد

من خارج جمل�س الإدارة ع�سو يف اللجنةفهد بن عبداهلل العي�سى

من خارج جمل�س الإدارة ع�سو يف اللجنةعبداهلل بن عبدالرحمن الروي�س

امل�سدر: ال�سركة 

يف ما يلي نبذة عن اأع�ساء جلنة املراجعة:

فهد بن عبداهلل العي�سى ال�سم

32العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو جلنة املراجعة املن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني  

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة املاج�ستري يف  اإدارة الأعمال من جامعة ولية اأوهايو، الوليات املتحدة الأمريكية، عام 2010م 	

• حا�سل على درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال من جامعة �ساوثرن ميثودي�ست، الوليات املتحدة الأمريكية،عام 2006م 	

•اخلربات العملية   الرئي�س التنفيذي لال�ستثمار يف �سركة اأميا�س القاب�سة، ال�سعودية،  منذ العام 2013 وحتى الن.	

• م�سوؤول امل�سرفية ال�ستثمارية يف �سركة جدوى لال�ستثمار، ال�سعودية، خالل الفرتة من 2010م اإلى 2013م.	

• حملل مايل يف يف بنك جي بي مورغان، اململكة املتحدة خالل الفرتة من 2006م اإلى 2008م.	

• ي�سغل فهد العي�سى ع�سوية جمال�س اإدارة وجلان ال�سركات التالية:	

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(، �سركة م�ساهمة مدرجة، ال�سعودية مند عام 2015م وحتى الآن	

• ع�سو جلنة املراجعة يف ال�سركة الوطنية للرعاية الطبية )رعاية(، �سركة م�ساهمة مدرجة، ال�سعودية مند عام 2015م وحتى الآن.	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأميا�س القاب�سة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، منذ العام 2013م وحتى الن.	

• ع�سو جلنة ال�ستثمار يف �سركة اأميا�س القاب�سة، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة، منذ العام 2013م وحتى الن.	

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سكون العاملية، �سركة م�ساهمة مقفلة، خالل الفرتة من 2011م واإلى 2014م.	

• ع�سو اللجنة ال�سرتاتيجية  يف �سركة �سكون العاملية، �سركة م�ساهمة مقفلة، خالل الفرتة من 2011م واإلى 2014م.	

• ع�سو جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يف �سركة �سكون العاملية، �سركة م�ساهمة مقفلة، خالل الفرتة من 2011م واإلى 2014م.	

عبداهلل بن عبدالرحمن الروي�سال�سم

51 العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو جلنة املراجعة املن�سب احلايل

1433/6/14هـتاريخ التعيني  

•املوؤهالت العلمية  حا�سل على درجة املاج�ستري يف احلا�سب اليل ونظم املعلومات من جامعة ميت�سغن، الوليات املتحدة الأمريكية، 1997م، 	

• حا�سل على دبلوم متقدم يف املحا�سبة من جامعة بولدر، كولرادو، الوليات املتحدة الأمريكية، 1996م، 	

• حا�سل على درجة البكالوريو�س يف تخ�س�س املحا�سبة، من جامعة امللك �سعود، ال�سعودية،  1992م. 	
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عبداهلل بن عبدالرحمن الروي�سال�سم

•اخلربات العملية   رئي�س ادارة املراجعة يف �سركة اإحتاد الإت�سالت )موبايلي( منذ عام 2007م وحتى الآن	

• مدير اإدارة مراجعة تقنية املعلومات يف �سركة الزيت العربية ال�سعودية )اأرامكو(  خالل العام 2007. 	

• مدير تطبيقات �ساب واإدارة الت�سميم يف �سركة  اأرامكو خالل الفرتة 2006م  اإلى 2007م. 	

• مراجع الأنطمة املعلوماتية يف �سركة  اأرامكو خالل الفرتة  من 2004م اإلى 2006م،	

• مراجع داخلي اأول يف اأرامكو خالل الفرتة من عام  2000م اإلى 2004م، 	

• مراجع داخلي لدى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )�ساما(، خالل الفرتة من 1992م اإلى 2000م	

ف�ساًل راجع الق�سم )5-2( »اأع�ساء جمل�س الإدارة« لالطالع على ال�سرية الذاتية لل�سيد مطلق حمد املري�سد.

وفيما يلي جدول يو�سح عدد اجتماعات جلنة التدقيق واملراجعة يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة:

2014م2013م2012مالعام

345عدد الجتماعات

انتهت ع�سوية اأع�ساء جلنة املراجعة ال�سابقة بانتهاء الدورة الأولى ملجل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2015/6/9م،  ومت بعدها انعقاد الجتماع الأول ملجل�س اإدارة ال�سركة بدورته 
الثانية بتاريخ 2015/6/10م، والذي مت من خالله تعيني اأع�ساء اللجان املنبثقة من املجل�س، ومت اإقرار جتديد ع�سوية اأع�ساء جلنة املراجعة، وتنتهي ع�سوية اأع�ساء جلنة 

املراجعة احلالية بتاريخ 2018/6/9م

لجنة المكافآت والترشيحات

املكافاآت  جلنة  مهام  تتلخ�س  �سنوات.  ثالث  ملّدة  وذلك  التنفيذيني  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  غري  من  اأغلبهم  تعيني  يتّم  اأع�ساء  ثالثة  من  والرت�سيحات  املكافاآت  جلنة  تتاألف 
والرت�سيحات مبا يلي:

التو�سية بتقييم املر�سحني املتقدميني لع�سوية جلان جمل�س الدارة وجلنة الهيئة ال�سرعية، ف�سال عن املر�سحني ملن�سب »الرئي�س التنفيذي«. �
اأو  � اإدانته بجرمية خملة بال�سرف  التو�سية ملجل�س الإدارة بالرت�سيح لع�سوية املجل�س وفقًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�سيح اأي �سخ�س �سبق 

الأمانة.
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�سوية جمل�س الإدارة واإعداد و�سف للقدرات واملوؤهالت املطلوبة لع�سوية جمل�س الإدارة، مبا يف ذلك  �

حتديد الوقت الذي يلزم اأن يخ�س�سه الع�سو لأعمال جمل�س الإدارة.
مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س الإدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �
التاأكد ب�سكل �سنوي من اإ�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. �
التاأكد من اأن جميع الأ�سخا�س امل�سوؤولني الرئي�سيني م�ستوفني ومنا�سبيني للمتطلبات املطلوبة. �
و�سع �سيا�سات وا�سحة لتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني، ويراعى عند و�سع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط بالأداء. �

اجلدول رقم )5-6( اأع�ساء جلنة املكافاآت والرت�سيحات
الع�س�ية يف جمل�س الإدارة ال�سفةال�سم

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / م�ستقلرئي�س اللجنةخالد عبداهلل الرميح

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / غري م�ستقلع�سو يف اللجنةهي�ساتو هامادا

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / م�ستقلع�سو يف اللجنةع�سام عبدالعزيز باناجه

امل�سدر: ال�سركة 

ف�ساًل راجع الق�سم )5-2( »اأع�ساء جمل�س الإدارة« لالطالع على ال�سرية الذاتية لأع�ساء جلنة املكافاآت والرت�سيحات.

مت عقد اإجتماعني بتاريخ 2014/5/5م وبتاريخ 2014/12/5م، 

انتهت ع�سوية اأع�ساء جلنة املكافاآت والرت�سيحات ال�سابقة بانتهاء الدورة الأولى ملجل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2015/6/9م،  ومت بعدها انعقاد الجتماع الأول ملجل�س اإدارة 
ال�سركة بدورته الثانية بتاريخ 2015/6/10م، والذي مت من خالله تعيني اأع�ساء اللجان املنبثقة من املجل�س، ومت اإقرار جتديد ع�سوية اأع�ساء جلنة املكافاآت والرت�سيحات، 

وتنتهي ع�سوية اأع�ساء جلنة املكافاآت والرت�سيحات احلالية بتاريخ 2018/6/9م

لجنة االستثمار

تتاألف جلنة الإ�ستثمار من اأربعة اأع�ساء يتّم تعيينهم من قبل جمل�س الإدارة بناء على تو�سية جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وذلك ملّدة ثالث �سنوات. تتلخ�س مهام جلنة الإ�ستثمار 
مبا يلي:

اإعداد و�سياغة ال�سيا�سة الإ�ستثمارية لل�سركة ومتابعة تنفيذها وعر�سها على جمل�س الإدارة ملراجعتها واملوافقة عليها �سنويًا قبل تنفيذها. �
حتديد اأهداف الإ�ستثمار وو�سع اخلطط الالزمة والتي ت�سمل: �

ال�سيا�سة والإجراءت  � تطوير خطط و�سيا�سة الإ�ستثمار والتاأكد من مطابقتها للنظم واللوائح ال�سادرة املعمول بها يف اململكة، والتاأكد من عدم تعار�سها مع 
الداخلية لل�سركة.
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و�سع اأهداف وخطط  متو�سطة وطويلة الأجل واإعتمادها من جمل�س الإدارة. �
التو�سية بتعيني مدير الإ�ستثمار وتقييم اأدائه وو�سع معايري ومتطلبات التعيني بالإ�سرتاك مع الرئي�س التنفيذي وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت. �
�سياغة �سيا�سة ال�ستثمار ومراجعة تنفيذ الأن�سطة ال�ستثمارية على اأ�سا�س ربع �سنوي. وت�سمل هذه الأن�سطة ولكن ل تقت�سر على:  �

مراجعة اأداء كل فئة من فئات الأ�سول.  �
ر�سد املخاطر ال�ساملة لل�سيا�سة.  �
تقدمي تقرير مراجعة الأداء ملجل�س الإدارة. �
املراجعة ال�سنوية ملدى كفاية ال�سيا�سة العامة لالإ�ستثمار ومعاجلة املخاطر ال�سابقة. �

اجلدول رقم )5-7( اأع�ساء جلنة ال�ستثمار 
الع�س�ية يف جمل�س الإدارة ال�سفةال�سم

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / غري م�ستقلرئي�س اللجنةفهد حممد ال�سماري

ع�سو جمل�س اإدارة - غري تنفيذي / غري م�ستقل ع�سو يف اللجنة في�سل بن ابراهيم بن �سويلم

من خارج املجل�س – الرئي�س التنفيذي لل�سركةع�سو يف اللجنةجون هيمي 

امل�سدر: ال�سركة 

ف�ساًل راجع الق�سم )5-2( »اأع�ساء جمل�س الإدارة« والق�سم )5-3( »الإدارة التنفيذية لل�سركة«  لالطالع على ال�سرية الذاتية لأع�ساء جلنة ال�ستثمار

2014م2013م2012مالعام

232عدد الجتماعات

انتهت ع�سوية اأع�ساء جلنة ال�ستثمار ال�سابقة بانتهاء الدورة الأولى ملجل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2015/6/9م،  ومت بعدها انعقاد الجتماع الأول ملجل�س اإدارة ال�سركة بدورته 
الثانية بتاريخ 2015/6/10م، والذي مت من خالله تعيني اأع�ساء اللجان املنبثقة من املجل�س، ومت اإقرار تعيني ال�سيد / في�سل بن ابراهيم بن �سويلم ع�سوًا يف جلنة ال�ستثمار 

وعدم جتديد ع�سوية ال�سيد/ فريد فاروق خيماين،  وتنتهي ع�سوية اأع�ساء جلنة ال�ستثمار بتاريخ 2018/6/9م

اللجنة الشرعية 

تتاألف اللجنة ال�سرعية من ثالثة اأع�ساء يتّم تعيينهم من قبل جمل�س الإدارة ملّدة ثالث �سنوات. اأع�ساء اللجنة ال�سرعية احلاليني هم: 

اجلدول رقم )5-8( اأع�ساء اللجنة ال�سرعية 
ال�سفةال�سم

رئي�س اللجنةالدكتور / عبداهلل بن حممد املطلق

ع�سو يف اللجنةالدكتور / يو�سف بن عبداهلل ال�سبيلي

ع�سو يف اللجنةالدكتور / حممد بن علي القري

امل�سدر: ال�سركة 

وفيما يلي نبذه خمت�سرة عن اأع�ساء اللجنة ال�سرعية: 

الدكت�ر / عبداهلل بن حممد املطلقال�سم

62العمر 

�سعودياجلن�سية 

رئي�س اللجنة ال�سرعية املن�سب احلايل

2012/1/1م  تاريخ التعيني  

حا�سل على �سهادة الدكتوراة يف الفقه الإ�سالمي من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية، املوؤهالت العلمية 

ي�سغل الدكتور املطلق حاليا العديد من املنا�سب الأكادميية والعملية نذكر منها:اخلربات العملية  

• ع�سو هيئة كبار العلماء.	

• ع�سو اللجنة الدائمة لالفتاء.	

• م�ست�سار بالديوان امللكي.	

• اأ�ستاذ الفقه باملعهد العايل للق�ساء جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.	

• ع�سو الهيئة ال�سرعية للعديد من املوؤ�س�سات املالية والقت�سادية الإ�سالمية.	
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الدكت�ر  /  ي��سف بن عبداهلل ال�سبيليال�سم

47 العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو اجلنة ال�سرعية املن�سب احلايل

2012/1/1م  تاريخ التعيني  

حا�سل على  �سهادة الدكتوراة يف الفقه الإ�سالمي من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.املوؤهالت العلمية 

ي�سغل الدكتور ال�سبيلي حاليا العديد من املنا�سب الأكادميية والعملية نذكر منها:اخلربات العملية  

• اأ�ستاذ الفقه يف املعهد العايل للق�ساء جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية.	

• ع�سو الهيئة ال�سرعية للعديد من املوؤ�س�سات املالية والقت�سادية الإ�سالمية	

• ع�سو هيئة تدري�س بق�سم الفقه املقارن باملعهد العايل للق�ساء	

الدكت�ر / حممد بن علي القريال�سم

64العمر 

�سعودياجلن�سية 

ع�سو اللجنة ال�سرعيةاملن�سب احلايل

2012/1/1م تاريخ التعيني  

حا�سل على درجة الدكتوراه يف القت�ساد من جامعة كاليفورنيا، الوليات املتحدة،.املوؤهالت العلمية 

ي�سغل الدكتور القري حاليا العديد من املنا�سب الأكادميية والعملية نذكر منها:اخلربات العملية  

• ع�سو اللجنة العلمية يف املجمع الفقهي الإ�سالمي . رابطة العامل الإ�سالمي. )جممع مكة(.	

• خبري يف املجمع الفقهي الإ�سالمي الدويل، منظمة املوؤمتر الإ�سالمي)جممع جده(.	

• ع�سو اللجنة العلمية يف املعهد الإ�سالمي للبحوث والتدريب ، البنك الإ�سالمي للتنمية.جده.	

• ع�سو الهيئة ال�سرعية للعديد من املوؤ�س�سات املالية والقت�سادية الإ�سالمية.	

مت عقد اإجتماعني للجنة ال�سرعية بتاريخ 2014/4/30م وبتاريخ 2014/11/16م.

تضارب المصالح  522

تلتزم ال�سركة بعدة معايري ومتطلبات نظامية متنع من ن�سوء اأي ت�سارب للم�سالح يف ما بينها وبني م�ساهميها واأع�ساء جمل�س اإدارتها. فمن ناحية، ل متنح امل�ستندات التاأ�سي�سية 
لل�سركة ول �سيما نظامها الأ�سا�سي اأي �سالحيات متّكن ع�سو جمل�س الإدارة من الت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة جوهرية، �سواء كان ذلك ب�سفة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة.

كما تلتزم ال�سركة باملتّطلب النظامي الذي يفر�س على اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ل يكون له اأي م�سلحة، مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، يف املعامالت والعقود املربمة 
حل�ساب ال�سركة اإل مبوافقة اجلمعية العاّمة العادية )على اأن جتّدد هذه املوافقة �سنويًا(.

اأ�سف اإلى اأنه يتعنّي على اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن يبّلغ املجل�س مبا له من م�سلحة �سخ�سية يف املعامالت اأو العقود املربمة حل�ساب ال�سركة. ويبّلغ رئي�س حمل�س 
الإدارة اجلمعية العاّمة العادية )عند اإنعقادها( باملعمالت والعقود التي يكون لع�سو جمل�س الإدارة م�سلحة �سخ�سية فيها، على اأن يكون هذا الإبالغ م�سحوبًا بتقرير خا�س 

�سادر من مراجع احل�سابات. 

كما تقر ال�سركة باأنها تلتزم مع اأع�ساء جمل�س الإدارة بالتقّيد باملادتني 69 و70 من نظام ال�سركات واملادة 18 من لئحة حوكمة ال�سركات، مما يعزز حر�س ال�سركة على عدم 
ن�سوء اأي ت�سارب للم�سالح قد يوؤثر على اأعمالها.



6060

برامج أسهم الموظفين  -521

ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل اأي برنامج تخ�سي�س ا�سهم  ملوظفيها او ترتيبات اخرى يتم من خاللها اإ�سراك  املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة . 

الموظفون والسعودة 5211

اإلى )91( موظف منهم )43( موظف �سعودي و )48( موظف غري �سعودي وبن�سبة �سعودة قدرها )47.3%( مقارنة بالعام  ارتفع عدد موظفي ال�سركة خالل العام 2014م 
2013 حيث كان عدد موظفي ال�سركة )76( موظف منهم )33( موظف �سعودي و )43( موظف غري �سعودي اي بن�سبة �سعودة قدرها )43.43%(، وتعد هذه الن�سب متوافقة مع 

متطلبات ن�سب ال�سعودة املطلوبة على ال�سركة من موؤ�س�سة النقد والبالغة 40% بنهاية العام 2014م.

وتعود زيادة عدد موظفي ال�سركة يف كل �سنة اإلى النمو يف حجم حمفظة التاأمني والق�سام املكتتبة وحاجة ال�سركة اإلى كوادر ب�سرية تتنا�سب مع زيادة حجم الأعمال، كما اأن 
ال�سركة ت�سعى با�ستمرار اإلى زيادة ن�سبة ال�سعودة وذلك با�ستقطاب كفاءات �سعودية للعمل يف ال�سركة و�سوف تتبع خطة ت�سمل نواحي  التوظيف والتدريب والتطوير والتعوي�س،  

والتي من �ساأنها اأن حتقق املتطلبات اخلا�سة بال�سعودة، وتندرج ال�سركة حتت النطاق » الأخ�سر املرتفع« من برنامج نطاقات ال�سعودة.. 

اجلدول رقم )5-9( اإجمايل اأعداد امل�ظفني وال�سع�دة

2014م2013م2012م

الن�سبةالعددالن�سبةالعددالن�سبةالعدد

47.3%43.4343%37.28933%22ال�سعوديني

52.7%56.5748%62.7143%37غري ال�سعوديني

100%10091%10076%59الإجمايل

امل�سدر : ال�سركة

اجلدول رقم )5-10( اأعداد امل�ظفني ح�سب الإدارات

كما يف نهاية دي�سمرب 2014مكما يف نهاية دي�سمرب 2013مالإدارة / الق�سم

غري ال�سع�دينيال�سع�دينيغري ال�سع�دينيال�سع�ديني

0828املالية

74123املوارد الب�سرية وال�سوؤون الإدارية

5-15تفنية املعلومات

1-1-اإدارة املخاطر

5436الكتتاب

2423احلماية والدخار

9586املطالبات

2-1-اإعادة التاأمني 

88411الت�سويق واملبيعات

-3-1الرقابة النظامية اأو اللتزام

1-1-التاأمني الطبي

2-2-مكتب املدير العام

33434348اإجمايل املوظفني

امل�سدر : ال�سركة
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج األعمال . 2

مقدمة 221

ي�ستند ما يلي من مناق�سة وحتليل للو�سع املايل لل�سركة ونتائج العمليات على )ويجب اأن يقراأ مقرونا مع( القوائم املالية للفرتة من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب2012م والتي 
متت مراجعتها بوا�سطة مكتب ديلويت اند تو�س بكر ابو اخلري و �سركاه و كي بي اأم جي الفوزان وال�سدحان، القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 و التي اأعدتها 
ادارة ال�سركة ) حيث اأنه وفقا لنظام الأ�سا�سي لل�سركة فاإن ال�سنة املالية الأولى متتد من 9 يونيو 2012م و حتى 31 دي�سمرب 2013م وبناء عليها اأ�سدرت ال�سركة القوائم املالية 
لل�سنة املالية الأولية وليوجد قوائم مالية مدققة لفرتة ال 12 ع�سر �سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م(  وكذلك القوائم املالية عن ال�سنة املنتهية يف 31دي�سمرب 2014م  والتي 

متت مراجعتها  بوا�سطة كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان وبراي�س وترهاو�س كوبرز.

يحتوي هذا الق�سم الذي اعدته ادارة ال�سركة على افادات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و توقعات غري موؤكده . وقد يختلف الداء الفعلي لل�سركة ب�سكل جوهري عما هو وارد يف 
هذه الفادات امل�ستقبلية نتيجة عوامل خمتلفة ، مبا يف ذلك تلك التي وردت مناق�ستها ادناه و يف موا�سع اخرى من ن�سرة ال�سدار هذه.

نرجو العلم باأن الرقام الواردة بهذا الق�سم مت تقريبها اإلى اقرب األف وتعر�س بالريال ال�سعودي. ولهذا فاإن جمموع تلك الرقام قد يختلف عما هو وارد باجلداول. كما جتدر 
ال�سارة اإلى ان كافة الن�سب املئوية والفوارق ت�ستند اإلى هذه الرقام املقربة اإلى اأقرب األف.

حتت�ي هذه الن�شرة على مقايي�س غري مطابقة مع مبادىء املحا�شبة املقب�لة عم�ما، وهي تت�شمن: ن�شبة التداول، ن�شبة النقدية، اأق�شاط تاأمني واعادة تاأمني مدينة )�شايف( الى 
اجمايل االأق�شاط املكتتبة، اأق�شاط تاأمني واعادة تاأمني )�شايف( الى اجمايل امل�ج�دات، معدل دوران االأ�ش�ل، تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني م�ؤجلة الى العم�الت املدف�عة، عم�لة 
تاأمني غري مكت�شبة الى العم�الت امل�شتلمة، اجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة الى اجمايل االأق�شاط املكتتبة، �شايف املطالبات حتت الت�ش�ية الى �شايف املطالبات املتكبدة، ح�شة 
معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�ش�ية الى اجمالى املطالبات حتت الت�ش�ية، ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة الى اجمالى االأق�شاط غري املكت�شبة، العائد 
على املوجودات، العائد على حقوق امل�ساهمني، اخل�سائر املرتاكمة الى راأ�س املال، �سايف القيمة الدفرتية لل�سهم. ت�ستخدم ال�سركة هذه املقايي�س لتقييم اأدائها، ويتم ادراج هذه 
املعلومات املالية ال�سافية �سمن هذه الن�سرة. مل يتم اعداد هذه املوؤ�سرات واملقايي�س التحليلية وفقا للمعايري الدولية لعداد التقارير املالية ويجب اأن ي�سار اليها على اأنها تكميلية 

للمعلومات املالية امل�ستمدة من القوائم املالية.

يجب على امل�شتثمرين احلذر من االعتماد الكلي على هذه املعل�مات ونلفت االنتباه ان ن�شبة التداول، ن�شبة النقدية، اأق�شاط تاأمني واعادة تاأمني مدينة )�شايف( الى اجمايل 
االأق�شاط املكتتبة، اأق�شاط تاأمني واعادة تاأمني )�شايف( الى اجمايل امل�ج�دات، معدل دوران االأ�ش�ل، تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني م�ؤجلة الى العم�الت املدف�عة، عم�لة تاأمني 
غري مكت�شبة الى العم�الت امل�شتلمة، اجمايل االأق�شاط الغري املكت�شبة الى اجمايل االأق�شاط املكتتبة، �شايف املطالبات حتت الت�ش�ية الى �شايف املطالبات املتكبدة، ح�شة معيدي 
التاأمني من املطالبات حتت الت�ش�ية الى اجمالى املطالبات حتت الت�ش�ية، ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة الى اجمالى االأق�شاط غري املكت�شبة، العائد على 
املوجودات، العائد على حقوق امل�ساهمني، اخل�سائر املرتاكمة الى راأ�س املال، �سايف القيمة الدفرتية لل�سهم، كما مت ح�سابها من قبل ال�سركة قد تختلف ب�سكل ن�سبي عن مقايي�س 

ذات عناوين متطابقة  قد اعتمدتها �سركات اأخرى )»ن�سبة وموؤ�سرات الأداء الرئي�سية« لل�سركة(. 

إقرارات اعضاء مجلس االدارة بشأن المعلومات المالية :   222

يقر اع�ساء جمل�س الدارة جمتمعني ومنفردين باأن املعلومات املالية الواردة يف ن�سرة ال�سدار هذه مقتب�سة دون تغيري جوهري من القوائم املالية املوحدة املراجعة للفرتة املنتهية 
يف 31 دي�سمرب 2013م  وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

كما يقر اع�ساء جمل�س الدارة باأنه مت اعداد القوائم املالية املراجعة وفقا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية )IFRS( .  ومتت مراجعتها وفقا ملعايري املراجعة املتعارف 
عليها يف اململكة العربية ال�سعودية  كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة ، اأن املعلومات املالية يف هذه الن�سرة مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية للم�سدر. بال�سافة 

اإلى ذلك ، يقر اع�ساء جمل�س الدارة باأن لدى ال�سركة راأ�س مال عامل كايف لفرتة  الإثني ع�سر �سهر القادمة من تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار.  

كما يقر اع�ساء جمل�س الدارة باأن ال�سركة حققت خ�سائر مرتاكمة بقيمة )111.587( مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2014م متثل 55.79% من راأ�س املال. بخالف 
اخل�سائر املرتاكمة، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه مل يطراأ اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل الفرتة املالية من  9 يونيو 2012م   اإلى 31 دي�سمرب 

2013م اأو ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م  و اإلى تاريخ هذه الن�سرة  

كما يقر اأع�شاء جمل�س االإدارة باأنه لي�س هناك اأي ع�امل م��شمية اأو دورات اإقت�شادية اأو �شيا�شات حك�مية اأو اقت�شادية اأو مالية اأو نقدية متعّلقة بن�شاط ال�شركة قد كان لها 
تاأثري ب�سكل جوهري يف اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل لل�سركة خالل الفرتة املالية من  9 يونيو 2012م   اإلى 31 دي�سمرب 2013م اأو ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م اأو 

اإلى تاريخ هذه الن�سرة  ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على عمليات ال�سركة.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن ال�سركة ل متلك اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من الأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة للتقلبات اأو يكون من ال�سعب التحقق من قيمتها 
والتي قد توؤثر تاأثريا كبريا على تقييم الو�سع املايل لل�سركة.

الهيكل القانوني ونظرة عامة على األنشطة و العمليات 222

ان �سركة المناء طوكيو مارين )»ال�سركة«( �سركة م�ساهمة �سعودية تاأ�س�ست يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب قرار وزارة التجارة وال�سناعة رقم 309/ق بتاريخ 19 رجب 
ال�سعودية  ال�سركة يف �سوق ال�سهم  بتاريخ 28 رجب 1433هـ )املوافق 18 يونيو 2012م(. ادرجت  التجاري رقم 1010342527  1433هـ )املوافق 9 يونيو 2012م(، وال�سجل 

)تداول( بتاريخ 24 يونيو 2012م. اإن العنوان امل�سجل ملكتب ال�سركة هو: برج العنود 2 الدور 21، �س . ب 643،  الريا�س 11421، اململكة  العربية ال�سعودية.

اإن ال�سركة مرخ�س لها مبزاولة اأعمال التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية على اأ�س�س تعاونية طبقًا للمر�سوم امللكي الكرمي رقم 25/م بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1430هـ )املوافق 
27 يونيو 2009م( وا�ستنادًا اإلى قرار جمل�س الوزراء املوقر رقم 140 بتاريخ 2 جمادى الآخرة 1430هـ )املوافق 26 يونيو 2009م(.
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اإن الغر�س من ان�ساء ال�سركة هو القيام باأعمال التاأمني التعاوين والن�سطة ذات ال�سلة مبا يف ذلك اإعادة التاأمني والتوكيالت والتمثيل واملرا�سالت وان�سطة الو�ساطة يف اململكة 
العربية ال�سعودية وفقًا للنظام الأ�سا�سي والأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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اإن اأهم ال�سيا�سات املحا�سبية امل�ستخدمة يف اإعداد هذه القوائم املالية مبينة على النحو التايل:

النقد وما يعادله

يظهر النقد وما يعادله يف قائمة املركز املايل بالتكلفة ويتكون من النقد يف ال�سندوق والأر�سدة لدى البنوك وودائع املرابحة با�ستحقاق اأ�سلي ل يتجاوز ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

ودائع المرابحة

يتم مبدئيا اإدراج ودائع املرابحة ذات ال�ستحقاق الأ�سا�سي لأكرث من ثالثة اأ�سهر يف قائمة املركز املايل بقيمتها العادلة وتقا�س لحقًا بالكلفة املطفاأة با�ستخدام طريقة العائد 
الفعلي ناق�سًا اأي انخفا�س يف القيمة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم اإجراء تقييم، بتاريخ كل فرتة مالية، للتاأكد من وجود دليل مو�سوعي على احتمال حدوث انخفا�س يف قيمة اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية )مبا يف ذلك ذمم 
اإعادة التاأمني املدينة(. ويف حالة وجود مثل هذا الدليل، يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قائمة عمليات التاأمني اأو قائمة عمليات امل�ساهمني. يحدد النخفا�س يف القيمة على 

الوجه التايل:

يف حالة املوجودات املحّملة بالقيمة العادلة اأي ال�ستثمارات امل�سنفة كمتاحة للبيع، ميثل النخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�سًا اأي خ�سارة  �
انخفا�س يف القيمة املدرجة �سابقًا يف قائمة عمليات التاأمني اأو قائمة عمليات امل�ساهمني.

يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة – ميثل النخفا�س يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة طبقًا ل�سعر  �
ال�سوق احلايل ملوجودات مالية مماثلة.

يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة – ميثل النخفا�س يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املخ�سومة با�ستخدام  �
معدل العمولة الفعلي الأ�سلي.

يت�سمن الدليل املو�سوعي لنخفا�س قيمة الأ�سل املايل اأو جمموعة من املوجودات املالية بيانات ميكن مالحظتها والتي تثري انتباه ال�سركة اإلى الأمور التالية:

�سعوبات مالية كبرية تواجه امل�سدر اأو املدين. �
خمالفة بنود العقد كالعجز اأو التاخر يف ال�سداد. �
وجود احتمال باإفال�س امل�سدر اأو املدين اأو اإعادة هيكلة مالية اأخرى. �
عدم وجود �سوق مايل ن�سط لذلك الأ�سل املايل ب�سبب وجود �سعوبات مالية. �
معطيات جديرة باملالحظة ت�سري اإلى وجود انخفا�س ميكن قيا�سه يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من جمموعة موجودات مالية منذ الإثبات الأويل لتلك  �

املوجودات وذلك على الرغم من عدم امكانية حتديد النخفا�س حتى الآن مع املوجودات املالية الفردية يف ال�سركة، مبا يف ذلك:
تغريات �سلبية يف موقف ال�سداد للم�سدرين اأو املدينني يف ال�سركة. �
ظروف اقت�سادية وطنية اأو حملية يف بلد امل�سدرين ترتبط بعجز املوجودات. �

أقساط التأمين المدينة

يتم اإثبات اأق�شاط التاأمني املدينة كم�ج�دات مالية عند ا�شدار وثائق التاأمني ويعترب املبلغ ذمة مدينة. يتم خف�س القيمة الدفرتية لالأ�شل من خالل ا�شتخدام ح�شاب خم�ش�س 
ويتم اإثبات قيمة اخل�سارة يف قائمة عمليات التاأمني. يتم عمل خم�س�س لنخفا�س قيمة الذمم املدينة عندما يكون هناك دليل مو�سوعي على عدم متكن ال�سركة من حت�سيل 

املبالغ امل�شتحقة مب�جب ال�شروط االأ�شلية للذمم املدينة.

إعادة التأمين

تقوم ال�سركة باإ�سناد خماطر التاأمني يف �سياق الأعمال العتيادية من جميع اأعمالها. متثل موجودات اإعادة التاأمني )بخالف املطالبات القائمة( الأر�سدة املطلوبة من �سركات 
اإعادة التاأمني للمطالبات املدفوعة من قبل ال�سركة. يتم تقدير املبالغ القابلة لال�سرتداد بطريقة تتوافق مع خم�س�سات املطالبات حتت الت�سوية وطبقًا لعقود اإعادة التاأمني.

اإن ترتيبات اإعادة التاأمني امل�سندة ل تعفي ال�سركة من التزامتها اأمام حاملي وثائق التاأمني.

متثل مطلوبات اإعادة التاأمني الأر�سدة املطلوبة ل�سركات اإعادة التاأمني. يتم تقدير املبالغ امل�ستحقة الدفع بطريقة تتوافق مع عقود اإعادة التاأمني املرتبطة.

يتم عر�س االأق�شاط واملطالبات على اأ�شا�س اإجمايل.

التقارير القطاعية

ميثل القطاع جزءًا اأ�شا�شيًا من حمفظة ال�شركة املعنية ويق�م بتقدمي منتجات اأو خدمات )قطاع الن�شاط( وتك�ن عر�شة ملخاطر ومنافع تختلف عن تلك القطاعات االأخرى.

عقود االيجار
اإن عقود الإيجار تتمثل يف قيام املوؤجر ب�سكل جوهري با�ستبعاد كافة خماطر ومنافع ملكية املوجودات يتم ت�سنيفها مبثابة عقود اإيجار ت�سغيلي، ويجري اإثبات دفعات عقود 
اليجار الت�سغيلي مبثابة م�سروف يف قائمة عمليات التاأمني والفائ�س املرتاكم بطريقة الق�سط الثابت على طول فرتة عقد اليجار. يتم اإثبات حوافز عقود الإيجار كجزء ل 

يتجزاأ من جمموع م�ساريف عقد الإيجار على مدى فرتة عقد الإيجار.



63

العمالت االجنبية

يتم حتويل املعامالت بالعمالت الجنبية اإلى الريال ال�سعودي باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ اإجراء املعاملة. ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعمالت الأجنبية اإلى 
الريال ال�سعودي ب�سعر التحويل ال�سائد بتاريخ قائمة املركز املايل. تدرج كافة فروقات التحويل يف قوائم عمليات التاأمني واخل�سائر املرتاكمة وعمليات امل�ساهمني. اإن البنود غري 
النقدية بالعمالت الأجنبية والتي مت قيا�سها بالتكلفة التاريخية مت حتويلها ب�سعر التمويل بتاريخ املعاملة ول يتم تعديلها لحقًا، وحيث اأن معامالت ال�سركة بالعمالت الأجنبية 

تتم ب�سكل ا�سا�سي بالدولر الأمريكي فاإن الأرباح اأو اخل�سائر الناجمة عن حتويل العمالت الأجنبية غري جوهرية.

المخصصات

يتم اإثبات املخ�س�سات عندما يكون لدى ال�سركة )اإلتزام حايل اأو متوقع( ناجت عن حدث �سابق، وهناك احتمال وجود ا�ستخدام للموارد الب�سرية والتي متثل املنافع القت�سادية 
واإمكانية تقدير املبلغ ب�سكل يعتمد عليه . ل يتم اإثبات املخ�س�سات بخ�سو�س خ�سائر الت�سغيل امل�ستقبلية.

االستثمارات 

االستثمارات بغرض المتاجرة

تتمثل ال�ستثمارات بغر�س املتاجرة يف �سندوق املرابحة ق�سري الأجل والتي تكون قابلة للتداولة، ويتم اإثباتها يف بادئ المر بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة ويعاد قيا�سها 
لحقًا بالقيمة العادلة. يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإلى �سايف قيمة املوجودات املحدد �سعرها من قبل مدير ال�سندوق، ويتم اإثبات املكا�سب واخل�سائر املحققة وغري 

املحققة الناجتة يف قائمة عمليات امل�ساهمني.

االستثمارات المتاحة للبيع

اإن ال�ستثمارات امل�سنفة كا�ستثمارات متاحة للبيع يتم قيا�سها لحقًا بالقيمة العادلة. اإن ال�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك ال�ستثمارات التي �سنفت اإما يف هذه الفئة اأو التي 
مل ت�سنف يف اأية فئة اأخرى. بالن�سبة لال�ستثمار املتاح للبيع فاإن اأي مك�سب اأو خ�سارة ناجمة عن تغري يف قيمتها العادلة يتم العرتاف بها مبا�سرة يف الدخل ال�سامل الآخر اإلى 
اأن يتم بيع اأو حت�سيل اأو ا�ستبعاد هذه ال�ستثمارات اأو اإلى اأن يتم حتديد ال�ستثمار بانخفا�س قيمته يف الوقت الذي يكون فيه املك�سب اأو اخل�سارة �سبق اإثباته يف الدخل ال�سامل 

الآخر فيجب حتويله واإثباته يف قائمة عمليات امل�ساهمني لل�سنة.

موجودات ثابتة

تقا�س املوجودات الثابتة بالتكلفة بعد تنزيل ال�ستهالكات املرتاكمة واأي انخفا�س يف القيمة. ويجري احت�ساب ال�ستهالكات على اأ�سا�س العمر الفرتا�سي للموجودات وذلك 
با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. اإن الأعمار الإنتاجية املقّدرة لهذه للموجودات فيما يتعلق بال�ستهالك هي كما يلي:

ال�سن�ات

5حت�سينات على عقار م�ستاأجر

5الأثاث ومعدات املكتب

3 - 5معدات احلا�سب اليل

اإن القيم املتبقية والأعمار الإنتاجية وطريقة ح�ساب ال�ستهالكات يتم مراجعتها �سنويًا وتعديلها اإن كان ذلك مالئمًا. حتدث مراجعات انخفا�س القيمة عندما ت�سري الأحداث 
اأو الظروف اإلى اأن القيمة الدفرتية قد تكون غري قابلة لال�سرتداد. ويتم اإثبات اأعباء ال�ستهالكات لل�سنة يف قائمة عمليات التاأمني. 

اإن اأي ربح اأو خ�سارة من بيع اأ�سل ثابت )ُيح�سب كفرق بني �سايف العائد من ال�ستبعاد والقيمة الدفرتية لالأ�سل( ويقّيد يف قائمة عمليات التاأمني.

تقّيد م�ساريف ال�سالح وال�سيانة على قائمة عمليات التاأمني. يتم ر�سملة التح�سينات التي تزيد جوهريًا من القيمة اأو العمر الإنتاجي لالأ�سل ذات ال�سلة.

مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم ال�سركة باحت�ساب خم�س�س مكافاة نهاية اخلدمة ملوظفيها، وعادة يتم ا�ستحقاق هذه املنافع على مدة خدمة املوظف واكتمال مدة احلد الدنى للخدمة. ويجري عمل 
خم�س�س للمبالغ امل�ستحقة الدفع مبوجب نظام العمل والعمال يف اململكة العربية ال�سعودية بخ�سو�س فرتات اخلدمة املرتاكمة بتاريخ قائمة املركز املايل. يتم حتويل املحّمل 

لل�سنة اإلى قائمة عمليات التاأمني.

مصاريف ما قبل التأسيس

تقّيد امل�ساريف التي تكبدتها ال�سركة خالل فرتة التاأ�سي�س واإجراءت ا�ستخراج الرتاخي�س والكتتاب للطرح الويل والتي لي�س لها منافع م�ستقبلية على قائمة عمليات امل�ساهمني.

تكاليف المعامالت

اإن تكاليف املعامالت لزيادة راأ�س املال هي التكاليف الإ�سافية التي تعزى مبا�سرة اإلى اإ�سدار راأ�س املال وتتم املحا�سبة عنها مبثابة تخفي�س من حقوق امللكية.

عقود التأمين

تعرف عقود التاأمني باأنها تلك العقود التي ت�ستمل على خماطر تاأمني عند ن�ساأة العقد اأو تلك التي يكون فيها خيارذو قيمة جتارية، عند ن�ساأة العقد حيث يكون م�ستوى خطر 
التاأمني جوهريًا مع مرور الوقت. تعتمد اأهمية خطر التاأمني على احتمال وقوع اأحداث تاأمينية وحجم الأثر املحتمل املتعلق به.

ويف حال ت�سنيف العقد كـ » عقد تاأمني« فاإنه يبقى على هذه احلال بقية عمر العقد حتى لو انخف�ست خماطر التاأمني ب�سكل كبري بعد ذلك.
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اختبار كفاية المطلوبات

بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقوم ال�سركة بتقييم ما اذا كانت مطلوبات التاأمني املثبتة كافية وذلك با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها، 
واإذا اأظهر ذلك التقييم اأن القيمة الدفرتية ملطلوباتها التاأمينية غري كاف على �سوء التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية فاإن النق�س الكلي يتم اإثباته مبا�سرة يف قائمة 

عمليات التاأمني ويتم تكوين خم�س�س للخ�سائر غري املتوقعة.

ل تقوم ال�سركة بخ�سم التزامها بخ�سو�س املطالبات غري املدفوعة حيث من الناحية اجلوهرية يتوقع دفع كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.

الزكاة وضريبة الدخل

يتم تقدمي الزكاة و�سريبة الدخل وفقًا لالنظمة املالية يف اململكة العربية ال�سعودية. يتم احت�ساب الزكاة على الوعاء الزكوي للموؤ�س�س ال�سعودي وامل�ساهمني العامني بينما يتم 
احت�ساب �سريبة الدخل على ح�سة امل�ساهمني املوؤ�س�سني غري ال�سعوديني على اأ�سا�س �سايف الدخل املعّدل.

يتم ا�ستحقاق الزكاة و�سريبة الدخل وتقيد على الدخل ال�سامل الآخر.

تحقق اإليرادات 

يتم اإثبات اإجمايل االأق�شاط والعم�الت عند اإ�شدار وثيقة التاأمني. يتم ترحيل االأق�شاط والعم�الت اإلى االإيرادات ح�شب �شروط ال�ثائق املتعلقة بها على اأ�شا�س تنا�شبي.

االأق�شاط والعم�الت غري املكت�شبة هي تلك الن�شب من االأق�شاط والعم�الت املكتتبة يف ال�شنة التي تتعلق بفرتات املخاطر بعد تاريخ قائمة املركز املايل. ويتم احت�شاب االأق�شاط 
غري املكت�شبة على اأ�شا�س تنا�شبي ي�مي، ما عدا ال�شحن البحري. اإن الن�شبة التي تع�د اإلى فرتات الحقة يتم تاأجيلها على اأنها خم�ش�س االأق�شاط غري املكت�شبة. يك�ن اجلزء 

غري املكت�سب لل�سحن البحري مبثابة الق�سط املكتتب خالل الأ�سهر الثالثة الأخرية من ال�سنة املالية.

تتك�ن اأق�شاط اإعادة التاأمني املكتتبة من اإجمايل االأق�شاط امل�شتحقة للتغطية الكاملة ال�اردة يف العق�د املربمة خالل ال�شنة، ويتم اإثباتها يف قائمة عمليات التاأمني من تاريخ 
بداأ وثيقة التاأمني.

اإن اأرباح اأو خ�سائر ال�ستثمار تتكون من اأرباح وخ�سائر غري حمققة على ال�ستثمارات. وتتحقق اإيرادات العمولت على ودائع املرابحة با�ستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم التقرير 
عن الأرباح اأو اخل�سائر املحققة من ال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قوائم عمليات التاأمني املتعلقة اأو قوائم الدخل ال�سامل للم�ساهمني اأو التوزيعات، اإيرادات العمولت ومكا�سب/

خ�سائر فروق العملة على ال�ستثمارات املتاحة للبيع تتم العرتاف بها يف قوائم عمليات التاأمني او قوائم الدخل ال�سامل كجزء من �سايف اإيرادات/ خ�سائر ال�ستثمارات. 

ويتم حتميل اأعباء حملة وثائق التاأمني على خدمات اإدارة البوال�س وعقود التاأمني ور�سوم العقود الأخرى. مت اإثبات هذه الر�سوم كاإيرادات على الفرتة التي يتم فيها تقدمي 
اخلدمات ذات ال�سلة. واإذا كانت هذه الر�سوم هي مقابل اخلدمات املقدمة يف فرتات م�ستقبلية، يتم حينئذ تاأجيلها واإثباتها على مدى الفرتات يف امل�ستقبل.

المطالبات

املطالبات، التي ت�سمل املبالغ امل�ستحقة حلملة وثائق التاأمني واأطراف ثالثة ونفقات الت�سويات ذات ال�سلة بعد خ�سم القيمة املتوقعة للخردة وال�سرتدادات الأخرى، يتم حتميلها 
على قائمة عمليات التاأمني عند تكبدها. اإن اإجمايل املطالبات امل�ستحقة ت�سمل املبالغ امل�ستحقة املقّدرة فيما يتعلق باملطالبات املبلغ عنها واملطالبات غري املبلغ عنها كما يف 

تاريخ قائمة املركز املايل.

يتم الحتفاظ مبخ�س�س مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها بناًء على تقدير الإدارة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.

المقاصة

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم للمقا�سة وعندما يكون لدى ال�سركة نية لت�سويتها على 
اأ�سا�س ال�سايف اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل يتم مقا�سة الإيرادات وامل�ساريف يف قائمة عمليات التاأمني اأو يف قائمة عمليات امل�ساهمني اإّل اإذا كان ذلك 

مطلوبًا او م�سموحًا من قبل املعايري املحا�سبية اأو تف�سرياتها على النحو املو�سح يف ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة من قبل ال�سركة.

المحاسبة بتاريخ التداول

يتم مبدئيًا اإثبات اأو �شطب كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع امل�ج�دات املالية بتاريخ التداول )اأي التاريخ الذي ت�شبح فيه ال�شركة طرفًا يف ال�شروط التعاقدية 
لالأداة(. العمليات العتيادية املتعلقة ب�سراء اأو بيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب اأن يتم �سداد تلك املوجودات خالل الفرتة الزمنية التي تن�س عليها الأنظمة اأو 

تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

اإن العمولة املدفوعة اإلى موظفي املبيعات الداخليني والتكاليف املبا�سرة الإ�سافية املتكبدة فيما يتعلق ب�سراء وجتديد عقود التاأمني يتم ر�سملتها كاأ�سل غري ملمو�س، ويتم اإطفاء 
تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني امل�ؤجلة يف وقت الحق ح�شب �شروط عق�د التاأمني التي تتعلق بها بحيث تك�ن اأق�شاط التاأمني مكت�شبة.

عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة

العمولة املدينة الناجتة عن اإعادة التاأمني يتم تاأجيلها واإطفاوؤها على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها. ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة عمليات التاأمني.



65

نتائج العمليات 225

بيان الدخل

قائمة عمليات التأمين الشاملة 22521

جدول )6-1( قائمة عمليات الدخل ال�ساملة
لل�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2013م
للفرتة من

9 ي�ني� 2012م
اإلى 31 دي�سمرب 2012م 

)األف ريال �سع�دي(

92.585  50.916 336 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة
)55.893( )28.197( )294( اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة

)4.144( )4.824( 0 اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة
32.548  17.895 42 �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)6.215( )17.747( )319( التغري يف اإجمايل االأق�شاط الغري مكت�شبة
6.681  8.545 281 التغري يف ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط الغري مكت�شبة 

466 )9.202( )38( �شايف التغري يف االأق�شاط الغري مكت�شبة
33.014  8.693 4 �شايف االأق�شاط املكت�شبة

8.156  2.657 5 عمولت اإعادة تاأمني مكت�سبة واإيرادات اأخرى
41.170  11.350 9 اإجمايل اإيرادات التاأمني

)44.878( )56.132( 0 اإجمايل املطالبات املدفوعة
23.069  50.843 0 ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

)21.809( )5.289( 0 �سايف املطالبات املدفوعة
)16.951( )17.240( )1.898( التغري يف اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

5.626  11.950 8 التغرييف ح�سة معيدي التاأمني من  املطالبات حتت الت�سوية
)11.325( )5.290( )1.890( التغري يف �سايف املطالبات حتت الت�سوية
)33.134( )10.579( )1.890( �سايف املطالبات املتكبدة

)2.843( )691( 0 تكاليف الإكتتاب املتكبدة
)340( )240( )1( ر�سوم اجلهات الإ�سرافية املتكبدة 
4.853 )160( )1.882( �سايف نتائج الإكتتاب

)32.429( )32.016( )6.722( م�ساريف عمومية واإدارية
)27.576( )32.176( )8.604( �سايف عجز عمليات التاأمني

%81 %15054 ل ينطبق من� االأق�شاط املكتتبة
%65 %46 %1.19 ن�سبة الإ�سناد )مبا فيه فائ�س اخل�سارة(
%36 %17 %0.00 �شايف االأق�شاط املكت�شبة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

)%100( %122- )%47250( �سايف ن�سبة اخل�سارة
)%3( %1- )%1.70( العم�لة املتكبدة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 

)%15( %9- %125.00 عم�لة اإعادة التاأمني املكت�شبة / االأق�شاط امل�شندة 
%16 %23 )%560.12( �سايف ن�سبة العمولة

%5 %4- )% 168050( �شايف نتائج االإكتتاب / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة
)%108( %445- )%215200( ن�سبة امل�ساريف
)%184( %569- )%47250( الن�سبة املجمعة
)%100( %143- )%3120.83( ن�سبة املطالبات

)%30( %63.19- )%2560.71( �شايف اخل�شارة كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة
3.163 1.559 52 عدد البوال�س

29 32 6 معدل االأق�شاط املكتتبة يف الب�لي�شة ال�احدة  ) باالف الريال ال�شع�دي(
4.491 336 0 عدد املطالبات

10 167 %0.00 معدل املطالبة الواحدة  ) بالف الريال ال�سعودي(
امل�سدر: القوائم املالية املراجعة و اإدارة ال�سركة



6666

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
ارتفعت اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من 50.9 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 92.6 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة  �

للزيادة يف اجمايل االأق�شاط املكتتبة ل�ثائق املركبات، البحري واحلماية واالإدخار، حمققة بذلك ن�شبة من� بلغت 80% مقارنة بالعام 2013م. 
جتدر االإ�شارة اإلى اإن اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة ال حتت�ي على اأي اأق�شاط تاأمني م�شرتكة قادمة لل�شركة خالل ال�شنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و  �

31 دي�سمرب 2014م .

أقساط إعادة تأمين المسندة 
اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة اإرتفعت من 28.2 مليون ريال  لل�سنة  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 55.9 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  �

ويع�د ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإلى الزيادة يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. كما انخف�شت اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة من 4.8 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2013م اإلى 4.1 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 ب�شبب انخفا�س اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة لقطاع احلريق بقيمة 1.6 مليون ريال وذلك نتيجة 
لوجود اتفاقية فائ�س خ�سارة اختيارية لقطاع احلريق لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م بينما يف ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014 مل يكن هناك اتفاقية 

اختيارية لفائ�س اخل�شارة، وقابل ذلك االإنخفا�س اإرتفاع يف اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة لقطاع املركبات. 

صافي التغير في األقساط غير المكتسبة 
ارتفع �شايف التغري يف االأق�شاط غري املكت�شبة من )9.2( مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 0.5 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  �

ب�شبب االإنخفا�س يف �شايف احتياطي االأق�شاط الغري املكت�شبة كما يف 31 دي�سمرب 2014م .وذلك نتيجة الزيادة يف االأق�شاط املكتتبة لل�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2014م  مقارنة بال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م 

دخل عموالت إعادة تأمين مكتسبة وإيرادات أخرى 
ارتفعت عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة من 2.7 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 8.2 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك  �

نتيجة االرتفاع يف اأق�شاط التاأمني امل�شندة من 28.5 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 55.9 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، 
كما جتد الإ�سارة اإلى اإن الإيرادات الأخرى متثل الر�سوم على وثائق التاأمني.

إجمالي المطالبات المدفوعة 

اإنخف�س اإجمايل املطالبات املدفوعة من 56.1 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 44.9 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م و يعود وب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى الإنخفا�س يف اإجمايل املطالبات املدفوعة للقطاع البحري بقيمة 42 مليون ريال . 

حصة معيدي التأمين من المطالبات المدفوعة

اإنخف�ست ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة من 50.8 مليون ريال  للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 23.1 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  2014م 
و يعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الإنخفا�س يف اإجمايل املطالبات املدفوعة، وذلك نتيجة وب�سكل اأ�سا�سي اإلى الإنخفا�س يف اإجمايل املطالبات املدفوعة للقطاع البحري بقيمة 42 

مليون ريال .

صافي المطالبات المتكبدة 

ارتفع �سايف املطالبات املتكبدة من 10.6 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 33.1 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك ب�سبب ارتفاع 
�سايف املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات، وذلك نتيجة للزيادة يف عدد املطالبات لقطاع املركبات من 238 مطالبة خالل عام 2013م اإلى 2.624 مطالبة كما يف 31 دي�سمرب 
2014م منها 1.222 مطالبة متعلقة مبنطقة ال�سرقية؛ وعالوة على ذلك، خالل �سنة 2014م كان هنالك خم�سة مطالبات رئي�سية بلغت قيمتها 300 األف ريال لكل منها بينما يف 

عام 2013م كان هناك مطالبة رئي�سية واحدة فقط تبلغ قيمتها 407 األف ريال �سعودي. 

تكاليف إكتتاب وثائق التأمين

ارتفعت تكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني من 0.6 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 2.8 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  وذلك ب�سبب ارتفاع 
اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة من خالل و�شطاء التاأمني من 14.2 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 22.7 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، وذلك 
نتيجة الرتفاع ن�شبة اأق�شاط التاأمني املكتتبة من خالل و�شطاء التاأمني  مقارنة باأق�شاط التاأمني املكتتبة مبا�شرة من خالل ال�شركة حيث ارتفعت حيث ن�شبة اأق�شاط التاأمني املكتتبة  

من خالل و�شطاء التاأمني  اإلى اإجمايل اأق�شاط التاأمني من 27.6% لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 24.5% لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م. 

أتعاب فحص و إشراف

متثل اأتعاب الفح�س والإ�سراف مبلغ 0.5% من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة بعد خ�شم اأق�شاط التاأمني امل�شندة اإلى �شركات اإعادة تاأمني  اأو تاأمني م�شرتك حملية وهي تدفع اإلى 
موؤ�س�سة النقد العربية ال�سعودية.

صافي نتائج اإلكتتاب

ارتفع �سايف نتائج الإكتتاب من عجز بقيمة  160 األف  ريال  يف عام 2013م اإلى فائ�س بقيمة 4.9 مليون ريال  يف عام 2014م ب�سبب انخفا�س ن�سبة اخل�سارة وارتفاع عمولت 
اإعادة التاأمني ب�شبب الزيادة يف االأق�شاط امل�شندة.

مصاريف عمومية وإدارية

ارتفعت  امل�ساريف العمومية والإدارية ب�سكل غري جوهري من 32 مليون ريال  لل�سنة  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 32.4 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  
وب�سكل اأ�سا�سي الى الزيادة يف م�سروف الإ�ستهالك و كذلك الزيادة يف م�سروف الإيجار لل�سنة املنتهية يف 2014/12/31. 
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قائمة عمليات المساهمين الشاملة

جدول )6-2( قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة 

لل�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2014م

لل�سنة املنتهية
يف 31 دي�سمرب 2013م

للفرتة
من 9 ي�ني� 2012م

اإلى 31 دي�سمرب 2012م 

)األف ريال �سع�دي(

1.145  1.836 693 دخل ال�ستثمار واإيرادات الأخرى

)27.576( )32.176( )8.604( �سايف العجز املحول اإلى عمليات امل�ساهمني 

)2.951( )2.521( )7.583( م�ساريف العمومية والإدارية

-  0 )24.695( م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س

)29.382( )32.861( )40.189( �سايف خ�سارة ال�سنة قبل الزكاة و�سريبة الدخل

)980( )342( )1.891( الزكاة لل�سنة

)30.362( )33.203( )42.080(  �سايف اخل�سارة لل�سنة

م�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة 

دخل االستثمار وإيرادات األخرى

انخف�س دخل ال�ستثمار من 1.8 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 1.1 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سبب انخفا�س الدخل املتولد 
من ال�سناديق الإ�ستثمارية، هذا ويت�سمن دخل ال�ستثمار والإيرادات الأخرى الظاهر اأعاله اأرباح بقيمة 416.000 ريال ناجتة عن حتويل عمالت لدفعات متعلقة مب�ساريف 

التاأ�سي�س دفعت اإلى �سركة طوكيو مارين اند ني�سدو فاير ان�سورن�س، اليابان.

مصاريف عمومية وإدارية

اإنخف�ست امل�ساريف العمومية و الإدارية لعمليات امل�ساهمني من 7.5 مليون ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 2.5 مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف 
31 دي�سمرب 2013م و يعود ذلك وب�سكل اأ�سا�سي  اإلى اأنه خالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م مت حتميل رواتب و اأجور املوظفني حتى �سبتمرب 2012 بقيمة 5 مليون ريال 
�سعودي اإلى عمليات امل�ساهمني وذلك نتيجة لعدم بدء ال�سركة بعمليات التاأمني حتى ذلك التاريخ بينما خالل العام 2013م مت حتميل كافة رواتب و اأجور املوظفني اإلى عمليات 

التاأمني

مصاريف ما قبل التأسيس

اإلى 8 يونيو 2012 )تاريخ �سدور القرار  م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س هي امل�ساريف التي تكبدها امل�ساهمني املوؤ�س�سني بالنيابة عن ال�سركة للفرتة املمتدة من �سبتمرب 2004 
الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة( وبالتايل متت اإعادة حتميلها على ال�سركة.

تتكون م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س وب�سكل اأ�سا�سي من تكاليف املوظفني، اإ�ستهالك الأ�سول الثابتة، �سمان بنكي، م�ساريف العمولت وغريها.

الزكاة

يعود الإنخفا�س يف م�سروف الزكاة اإلى انخفا�س الوعاء الزكوي لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة للخ�سائر املرتاكمة لل�سنة املذكورة.

جدول )6-3( دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

اإجمايل حماية واإدخار مركبات هند�سة ح�ادث عامة بحري حريق 

الإيرادات

 51.252  10.867  10.764  1.573  3.419  8.577  15.716 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)28.491( )5.570(  0 )1.469( )2.875( )7.664( )10.619( اأق�شاط اإعادة تاأمني م�شندة

)4.824(  0 )310( )36( )254( )331( )3.893( اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة

 17.937  5.297  10.454  68  290  582  1.204 �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)9.240(  0 )7.265( )75( )201( )300( )1.361( �شايف التغري يف االأق�شاط غري مكت�شبة

 8.697  5.297  3.189 )7(  89  282 )157( �شايف االأق�شاط املكت�شبة

 2.662  4  5  32  537  556  1.523 دخل عمولت مكت�سبة واإيرادات اأخرى

 11.359  5.301  3.194  25  626  838  1.366 اإجمايل اإيرادات التاأمني

)10.579( )1.188( )4.319( )18( )528( )4.032( )494( �سايف املطالبات املتكبدة

)10.579(  0 )446( )10( )33( )45( )157( تكاليف الإكتتاب املتكبدة
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

اإجمايل حماية واإدخار مركبات هند�سة ح�ادث عامة بحري حريق 

)691( )53( )54( )6( )14( )42( )72( ر�سوم اجلهات الإ�سرافية املتكبدة 

)241(  4.060 )1.625( )9(  51 )3.281(  643 �سايف نتائج الإكتتاب

)38.738( م�ساريف عمومية واإدارية

)40.780( �سايف عجز عمليات التاأمني

ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

%65 %51 %3 %96 %91 %93 %92 ن�سبة الإ�سناد )مبا فيه فائ�س اخل�سارة(

%17 %49 %30 - %3 %3 )%1( �شايف االأق�شاط املكت�شبة / اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

)%143( )%22( )%135( %257 )%831( )%1564( %1142 �سايف ن�سبة اخل�سارة

)%8( - )%14( %143 )%37( )%16( %101 عم�الت مدف�عة / �شايف االأق�شاط املكت�شبة

%31 - - )%457( %598 %197 )%985( عم�الت م�شتلمة / �شايف االأق�شاط املكت�شبة

)%4( %37 )%15( )%1( )%5( )%43( )%4( نتائج االإكتتاب / اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

PKF امل�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليل

�سايف نتائج الإكتتاب لعام 2013م تظهر عجز بقيمة 160 األف ريال حيث اأن اخل�سارة الرئي�سية تعود للقطاعي البحري واملركبات بقيمة 3.6 مليون ريال و 1.6 مليون ريال 
على التوايل.

جتدر الإ�سارة اإلى اأن قطاع احلماية و الإدخار هو القطاع الوحيد الذي �سجل نتائج اإكتتاب اإيجابية بقيمة 4.1 مليون ريال خالل الفرتة من 9 يونيو 2012م اإلى 31 دي�سمرب 
2013م

جدول )6-4( بيان دخل عمليات التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية – 2014م

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م )األف ريال �سع�دي(

اإجمايل حماية واإدخار مركبات هند�سة ح�ادث عامة بحري حريق 

الإيرادات

 92.585  17.390  22.909  2.254  8.802  18.096  23.134 اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

)55.893( )9.324( )314( )1.991( )5.755( )16.123( )22.386( اأق�شاط اإعادة تاأمني م�شندة

)4.144( - )1.225( )53( )312( )333( )2.221( اأق�شاط تاأمني فائ�س اخل�شارة

 32.548  8.066  21.370  210  2.735  1.640 )1.473( �شايف اأق�شاط التاأمني املكتتبة

 466  -  372 )76( )779( )106(  1.055 �شايف التغري يف االأق�شاط الغري مكت�شبة

 33.014  8.066  21.742  134  1.956  1.534 )418( �شايف االأق�شاط املكت�شبة

 8.156  481  33  259  1.196  2.470  3.717 دخل عمولت مكت�سبة واإيرادات اأخرى

 41.170  8.547  21.775  393  3.152  4.004  3.299 اإجمايل اإيرادات التاأمني

)33.134( )3.497( )24.938( )93( )4.223( )132( )251( �سايف املطالبات املتكبدة

)2.843(  )1.861( )71( )152( )177( )582( تكاليف الإكتتاب املتكبدة

)340( )87( )113( )7( )30( )60( )43( ر�سوم اجلهات الإ�سرافية املتكبدة 

        

 4.853  4.963 )5.137(  222 )1.253(  3.635  2.423 �سايف نتائج الإكتتاب

)32.429( م�ساريف عمومية واإدارية      

)27.576( �سايف عجز عمليات التاأمني      

 ن�سب وموؤ�سرات الأداء الرئي�سة

%65 %54 %7 %91 %69 %91 %106 ن�سبة الإ�سناد )مبا فيه فائ�س اخل�سارة(
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لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م )األف ريال �سع�دي(

اإجمايل حماية واإدخار مركبات هند�سة ح�ادث عامة بحري حريق 

%36 %46 %95 %6 %22 %9 )%2( �شايف االأق�شاط املكت�شبة / اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة

)%100( )%43( )%115( )%69.40( )%216( )%9( %60 �سايف ن�سبة اخل�سارة

)%9( - )%9( )%53( )%8( )%11( %139 عم�الت مدف�عة / �شايف االأق�شاط املكت�شبة

%25 %6 - %193 %61 %161 )%889( عم�الت م�شتلمة / �شايف االأق�شاط املكت�شبة

%5 %29 )%22( %10 )%14( %20 %11 نتائج االإكتتاب / اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة

PKF م�سدر: القوائم املالية املراجعة وحتليل

�سايف نتائج الإكتتاب لعام 2014م يظهر فائ�س بقيمة 4.9 مليون ريال حيث اأن النتائج الإيجابية تعود وب�سكل اأ�سا�سي اإلى قطاعات احلريق، البحري واحلماية والإدخار. كما 
جتدر الإ�سارة اإلى اأن النتائج ال�سلبية تعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى قطاع املركبات حيث اأن خ�سارة هذا القطاع تبلغ 5.1 مليون ريال .

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

جدول )6-5( اإجمايل التاأمني املكتتبة

 لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2014م

لل�سنة املنتهية يف  31 
دي�سمرب 2013م

 للفرتة
 من  9 ي�ني� 2012م اإلى 31 

دي�سمرب 2012م 

اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة
)األف ريال �سع�دي(

اإجمايل االأق�شاط املكتتبة  

23.134 15.716 225 حريق 

18.096 8.577 59 بحري

8.802 3.419 52 حوادث عامة

2.254 1.573 0 هند�سة

22.909 10.764 0 مركبات

17.390 10.867 0 حماية واإدخار

92.585 50.916 336 الإجمايل

عدد وثائق التاأمني املكتتبة   

232 75 18 حريق 

1.813 438 27 بحري

214 39 7 حوادث عامة

80 23 0 هند�سة

810 224 0 مركبات

3 3 0 حماية واإدخار

3.152 802 52 الإجمايل

متو�سط ق�سط الوثيقة   

100 210 13 حريق 

10 20 2 بحري

41 88 7 حوادث عامة

28 68 0 هند�سة

28 48 0 مركبات

5.797 3622 0 حماية واإدخار

29 63 22 الإجمايل

 امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة 
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إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع الحريق

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع احلريق بن�شبة 45 % حيث بلغ الإرتفاع 7.4  ملي�ن ريال  وذلك نتيجة لالرتفاع يف االأق�شاط التابعة ب�شركة عبد اللطيف جميل وم�شرف 
الإمناء من 5.8 مليون ريال  و1.6 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 11.5 مليون ريال  و2.7 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م على التوايل.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للقطاع البحري

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للقطاع البحري بن�شبة 110 % حيث بلغ الإرتفاع 9.4 ملي�ن ريال  ب�شبب ارتفاع االأق�شاط التابعة ل�شركة عبد اللطيف جميل من 7 مليون ريال  
للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 16 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع الحوادث العامة 

اأن  يتكون قطاع احلوادث العامة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م من تاأمني الأموال، �سمان الإخال�س و حوادث �سخ�سية للمجموعات ل يوجد تاأمني امل�سوؤوليات حيث 
ال�سركة ح�سلت على الرخ�سة لهذا القطاع يف نوفمرب 2013م وبداأت باكتتاب يف قطاع  امل�سوؤوليات خالل العام 2014م.

ونتيجة ملا ذكر اأعاله، خالل عام 2014م ارتفعت اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع احل�ادث العامة ب�شبب اإ�شدار وثائق تابعة لقطاع امل�ش�ؤوليات الأول مرة يف عام 2014م بقيمة  
3.7 مليون ريال وذلك نتيجة حل�سول ال�سركة على ترخي�س هذا القطاع يف نهاية عام 2013م 

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع المركبات

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع املركبات بقيمة 12.1 مليون ريال  يف عام 2014م ويع�د ذلك ب�شبب رئي�شي اإلى االإرتفاع يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ملنتج للتاأمني �شد 
الغري بقيمة 7.5 مليون ريال  و منتج التاأمني ال�سامل بقيمة 4.6 مليون ريال  نتيجة لزيادة عدد الوثائق . بالإ�سافة اإلى ارتفاع اأ�سعار الوثائق  بن�سبة 30 % تقريبا وذلك ابتداء 

من �سهر اأغ�سط�س 2014م.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لقطاع الحماية واإلدخار

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع احلماية واالإدخار بن�شبة 60 % حيث بلغ الإرتفاع 6.5 مليون ريال  نتيجة لـ:

ارتفاع املبالغ  املوؤمن عليها �
ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع احلماية واالإدخار يف عام  2014 وذلك ب�سبب اأن الوثائق مت اكتتابها يف اأبريل 2013م و بالتايل فاإن فرتة تغطية االأق�شاط  �

هي 9 اأ�سهر من ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013  مقابل 12 �سهرًا لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014،. كما جتدر الإ�سارة باأن وثيقة احلماية و الإدخار يتم 
تقييمها و ا�ستحقاقها ب�سكل �سهري.

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  للقطاع الطبي

ل يوجد اإنتاج للقطاع الطبي لل�سركة للعامني 2013م و 2014م حيث اأن ال�سركة ل زالت يف مرحلة احل�سول على الرخ�سة.

التأمين المشترك باتجاه الشركة

لي�س هناك تاأمني م�سرتك باجتاه ال�سركة يف عامي 2013م و 2014م.

 جدول )6-6( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب قنوات التوزيع
 لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة املنتهية يف  31 دي�سمرب 

2013م
 للفرتة

 من  9 ي�ني� 2012م اإلى 31 
دي�سمرب 2012م 

)األف ريال �سع�دي(

22.654 14.240 - و�سطاء

69.931 36.676 336 املبيعات املبا�سرة

92.585 50.916 336 اإجمايل

ن�سبة من الإجمايل

%24 %28 %0 و�سطاء

%76 %72 %100 املبيعات املبا�سرة

امل�سدر: ال�سركة

إجمالي األقساط المكتتبة من خالل الوسطاء

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من خالل ال��شطاء من 14.2 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 22.7 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م 
ب�شبب االرتفاع يف االأق�شاط املكتتبة من خالل ال��شطاء لقطاع املركبات من 9.8 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 14.4 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2014م.



71

إجمالي األقساط المكتتبة المباشرة

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة املبا�شرة من 37 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 69.9 مليون ريال  للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م لالأ�سباب التالية:

ارتفاع الإنتاج املبا�سر لقطاع البحري من 8 مليون ريال  لل�سنة  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 16.7 لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م ويعود ذلك وب�سكل  �
رئي�سي اإلى الوثائق املجددة التابعة ل�سركة عبد اللطيف جميل.

ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للح�ادث العامة من 3.2 مليون ريال  لل�سنة  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 6.9 مليون ريال  لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب  �
2014م ويعود ذلك وب�سبب رئي�سي اإلى الوثائق التابعة لقطاع امل�سوؤوليات.

ارتفاع الإنتاج املبا�سر لقطاع املركبات من اأقل من 950 األف لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 8.5 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك  �
نتيجة للجهود املكثفة من قبل ال�سركة خالل العام 2013م، حيث قامت ال�سركة بزيادة اأعداد موظفي املبيعات لإعداد الأدوات التي متكن ال�سركة من زيادة حجم 

املبيعات، ونتيجة لذلك مل يكن لزيادة مبيعات ال�سركة يف عام 2014م ذلك الأثر اجلوهري يف رفع م�ساريف ال�سركة. .
ونتج عنه عدد اأكرب من الوثائق لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م  مقارنة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م. بالإ�سافة اإلى الزيادة يف اأ�سعار التاأمني لقطاع  �

املركبات بن�سبة 30 % تقريبا ابتداء من اأغ�سط�س 2014م، 
اأق�شاط احلماية واالإدخار هي اأق�شاط مبا�شرة تابعة مل�شرف االإمناء بدون م�شاريف اكتتاب، هذا وقد ارتفعت هذه االأق�شاط بقيمة 6.5 مليون ريال  لل�سنة املنتهية  �

يف 31 دي�سمرب 2014م ب�شبب ارتفاع املبلغ امل�ؤمن عليه، علما باأن اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لعام 2013م متثل اأق�شاط 9 اأ�سهر مقابل 12 �سهر لل�سنة املنتهية يف 31 
دي�سمرب 2014م.

جدول )6-7( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب املناطق
 لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة املنتهية يف  31 

دي�سمرب 2013م
 للفرتة

 من  9 ي�ني� 2012م اإلى 
31 دي�سمرب 2012م 

)األف ريال �سع�دي(

31.875 25.192 215 املنطقة الو�سطى

50.864 21.372 73 املنطقة الغربية

9.846 4.352 48 املنطقة ال�سرقية

92.585 50.916 336 اإجمايل

ن�سبة من الإجمايل

%34 %49 %64 املنطقة الو�سطى

%55 %42 %22 املنطقة الغربية

%11 %9 %14 املنطقة ال�سرقية

%100 %100 %100 اإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف املنطقة ال��شطى من 25.1 مليون ريال اإلى 31.8 مليون ريال ويعود ذلك وب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف الق�سط التابع لوثيقة  �
احلماية والإدخار التابعة مل�سرف الإمناء.

ارتفع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف املنطقة الغربية من 21.4 مليون ريال اإلى 50.9 مليون ريال يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و ال�سنة املنتهية يف 31  �
دي�سمرب 2014م على الت�ايل ويع�د ال�شبب الرئي�شي اإلى ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة التابعة ل�شركة عبد اللطيف جميل من 16 مليون ريال يف ال�سنة املنتهية يف 

31 دي�سمرب 2013م اإلى 25 مليون ريال يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م وازدياد عدد و�سطاء تاأمني املركبات يف املنطقة الغربية.
ت�شاعف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف املنطقة ال�شرقية خالل العامني 2013م و 2014م، ويعود ذلك وب�سكل رئي�سي اإلى الرتفاع الكبري يف حجم اإنتاج وثائق تاأمني  �

املركبات يف املنطقة ال�سرقية.

جدول )6-8( اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ح�شب طبيعة املوؤمن لهم
لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة

املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2013م

 للفرتة
من 9 ي�ني� 2012م اإلى 

31 دي�سمرب 2012م 

)األف ريال �سع�دي( 

- - اأفراد

92.585 50.916 336 �سركات

92.585 50.916 336  

امل�سدر: ال�سركة

كما هو مو�سح اأعاله، تت�سكل املحفظة التاأمينية لدى ال�سركة بالكامل من عمالء ال�سركات.
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أقساط إعادة التأمين المسندة

جدول )6-9( اإجمايل االأق�شاط امل�شندة ح�شب القطاعات الت�شغيلية )بدون فائ�ض اخل�شارة(
لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة املنتهية يف 31 

دي�سمرب 2013م
للفرتة

من 9 ي�ني� 2012م اإلى 
31 دي�سمرب 2012م 

)األف ريال �سع�دي(

22.386 10.619 200 حريق 
16.123 7.664 50 بحري

5.755 2.875 44 حوادث عامة
1.991 1.469 - هند�سة

314 - - مركبات
9.324 5.570 - حماية واإدخار

55.893 28.197 294 اإجمايل
ن�سبة الإ�سناد ح�سب القطاعات الت�سغيلية

%97 %68 %89 حريق 
%89 %89 %85 بحري
%65 %84 %85 حوادث عامة
%88 %93 - هند�سة

%1 - - مركبات
%54 %51 - حماية واإدخار
%60 %55 %88 اإجمايل

PKF امل�سدر: القوائم املالية املراجعة و حتليل

أقساط إعادة التأمين المسندة لقطاع الحريق

ارتفع اإجمايل اأق�شاط اإعادة التاأمني امل�شندة لقطاع احلريق من 10.6 مليون ريال  اإلى 22.4 مليون ريال  يف ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 
2014م على الت�ايل ب�شبب ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة.

االأحكام وال�شروط الرئي�شية التفاقية اإعادة التاأمني الن�شبية لقطاع احلريق هي نف�شها يف العامني. 

اإن االأق�شاط امل�شندة على اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع احلريق كما ه� ظاهر يف اجلدول اأعاله ارتفعت من 68 % يف عام 2013م اإلى 97 % يف عام 2014م وذلك ب�سبب ارتفاع 
ن�شبة االأق�شاط امل�شندة االإختيارية بن�شبة 28 % يف عام 2014م بينها اإتفاقيات اإ�سناد رئي�سية وهي كالتايل:

عبد اللطيف جميل �
جموهرات بركات �
�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي �
الرثيا �

أقساط إعادة التأمين المسندة  لقطاع البحري

ارتفعت االأق�شاط امل�شندة للقطاع البحري من 7.7 مليون ريال  اإلى 16.1 مليون ريال  يف الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م على 
الت�ايل وذلك بالت�افق مع ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للقطاع نف�شه.

أقساط إعادة التأمين المسندة لقطاع الحوادث العامة

ارتفعت االأق�شاط امل�شندة لقطاع احل�ادث العامة من 2.9 مليون ريال  اإلى 5.8 مليون ريال  يف الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م على 
الت�ايل وذلك بالت�افق مع ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة للقطاع نف�شه.

انخف�شت ن�شبة االأق�شاط امل�شندة اإلى اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع احل�ادث العامة كما ه� ظاهر يف اجلدول اأعاله من 84% اإلى 65% ويعود ذلك وب�سكل اأ�سا�سي اإلى اأنه يف 
العام 2014م كان لدى ال�شركة اإجمايل اأق�شاط مكتتبة لتاأمني امل�ش�ؤوليات بقيمة 3.7 ملي�ن ريال  والتي تغطى حتت اتفاقية فائ�س اخل�شارة وبالتايل لي�س هناك اأق�شاط م�شندة 

با�ستثناء اإ�سنادات اإختيارية بقيمة 1.1 ملي�ن ريال  من االإجمايل املذك�ر اأعاله.  يجدر االإ�شارة اإلى اأنه مل يكن لدى ال�شركة اأق�شاط تاأمني ملنتج امل�ش�ؤوليات يف عام 2013م.

أقساط إعادة التأمين المسندة لقطاع المركبات

لي�س هناك اأق�شاط م�شندة يف عام 2013م و 2014م با�ستثناء 314 األف لقطاع املركبات وذلك نتيجة اأن هذا القطاع مغطى حتت اتفاقية فائ�س اخل�شارة. االأق�شاط امل�شندة 
بقيمة 314 األف لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م متثل اأق�شاط اإعادة تاأمني اإختيارية واأق�شاط تاأمني م�شرتكة مع �شركة اأك�شا واأليانز بقيمة  135 األف و108 اآلف على التوايل 

تعود لوثيقة جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتكنولوجيا.
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أقساط إعادة التأمين المسندة لقطاع الحماية واإلدخار

ارتفعت االأق�شاط امل�شندة لقطاع حلماية واالإدخار من 5.6 مليون ريال  اإلى 9.3 مليون ريال  يف عام 2013م و 2014م على الت�ايل نتيجة لالرتفاع يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
للقطاع.

التفاقية الن�سبية لقطاع احلماية والأدخار لعامي 2013م و 2014م متثل 80 % ح�سة معيدي التاأمني و20 % ح�شة ال�شركة من �شايف االأق�شاط.

ن�شبة االأق�شاط امل�شندة على اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع احلماية واالإدخار هي �شمن حدود ال 50 % ولي�س 80 % كما ذكر اأعاله وذلك يع�د اإلى اأن االأق�شاط امل�شندة ت�شتند 
على �شايف االأق�شاط املعر�شة للخطر. جتدر االإ�شارة اإلى اأن �شايف االأق�شاط املعر�شة للخطر ت�شاوي اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ناق�س امل�شاريف االإ�شافية بن�شبة 20 % اإلى 30 %.

جدول )6-10( م�شاريف اأق�شاط فائ�ض اخل�شارة

الفرق  لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2014م
)األف ريال �سع�دي(

 لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2013م
)األف ريال �سع�دي(

فائ�س اخل�سارة

)%43( 2.221 3.893 حريق 

%1 333 331 بحري

%23 312 254 حوادث عامة

%46 53 36 هند�سة

)%35( 2.919 4.514 اإجمايل اتفاقية فائ�س اخل�سارة على �سايف حتمل ال�سركة

%295 1.225 310 مركبات

%295 1.225 310 فائ�س اخل�سارة للمركبات وامل�سوؤوليات

- - - حماية واإدخار 

)%14( 4.144 4.824 اإجمايل 

PKF م�سدر: القوائم املالية املراجعة و حتليل

ابرمت ال�سركة  يف العام 2014م اإتفاقيتني لفائ�س اخل�سارة كالتايل:

اتفاقية فائ�س اخل�سارة للمركبات وامل�سوؤوليات �
اتفاقية فائ�س اخل�سارة على �سايف حتمل ال�سركة �

اإتفاقيات فائ�س اخل�سارة على �سايف حتمل ال�سركة قابلة للتطبيق على كل القطاعات الت�سغيلية املذكورة اأعاله با�ستثناء احلماية والإدخار واملركبات و امل�سوؤوليات، اجلدير 
بالذكر اأن ال�سركة مل يكن لديها اتفاقيات فائ�س اخل�سارة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012.

اإنخف�س اإجمايل اأق�شاط فائ�س اخل�شارة من 4.8 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 4.1 مليون ريال يف عام 2014م ويعود ال�سبب الرئي�سي اأن م�ساريف فائ�س اخل�سارة التابعة 
للحريق انخف�ست من 3.8 مليون ريال عام 2013م اإلى 2.2 مليون ريال  عام 2014م لأن هناك م�ساريف فائ�س خ�سارة اإختيارية يف عام 2013م بقيمة 2 مليون ريال تعود 

لعبد اللطيف جميل.

ارتفع اإجمايل اأق�شاط فائ�س اخل�شارة للمركبات من 0.3 مليون ريال يف عام 2013م اإلى حوايل 1.2 مليون ريال عام 2014م ب�سبب انخفا�س احلد الأق�سى لتحمل ال�سركة 
للمطالبة من 1 مليون ريال يف الفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2014م اإلى 0.6 مليون ريال للفرتة املنتهية يف 30 يونيو 2015.

جتدر االإ�شارة اإلى اأنه لي�س هناك تعديالت على االأق�شاط للمركبات /م�ش�ؤوليات يف كال العامني حيث اأنه ال ي�جد مطالبة قد تخطت احلد االأق�شى وبالتايل لي�س ملعيدي التاأمني 
اأي ح�سة من املطالبات املدفوعة.

جدول )6-11( االأق�شاط امل�شندة ح�شب اأ�شاليب اإعادة التاأمني
 لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2014م
 لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2013م
)األف ريال �سع�دي(

25.714 16.489 التنا�سبي

22.638 8.036 الإختياري

7.541 3.966 امل�سرتك

55.893 28.491 الإجمايل

ن�سبة من الإجمايل

%46 %58 التنا�سبي

%41 %28 الإختياري

%13 %14 امل�سرتك

%100 %100 الإجمايل
امل�سدر: ال�سركة
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ارتفع اإجمايل اأق�شاط التاأمني امل�شندة التنا�شبي والفائ�س من 16.5 مليون ريال عام 2013م اإلى 25.7 عام 2014م ويع�د ذلك وب�شكل رئي�شي  اإلى ارتفاع االأق�شاط امل�شندة 
التابعة لقطاع احلماية والإدخار من 5.6 مليون ريال  للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 9.3 مليون ريال لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م.

اإلختياري 

ارتفعت اأق�شاط التاأمني امل�شندة االإختيارية من 8 مليون ريال يف عام 2013م اإلى 22.6 مليون ريال  يف عام 2014م ويع�د ذلك وب�شكل رئي�شي اإلى ارتفاع االأق�شاط امل�شندة 
الإختيارية من 2.7 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 11.8 مليون ريال يف عام 2014م وتع�د اأق�شاط التاأمني امل�شندة االإختيارية اإلى 4 وثائق رئي�سية.

التأمين المشترك
ارتفعت اأق�شاط التاأمني امل�شرتك من 4 مليون ريال يف عام 2013م اإلى 7.5 مليون ريال يف عام 2014م وذلك نتيجة اإلى ازدياد اأق�شاط التاأمني امل�شرتك للقطاع  �

البحري من 2.8 مليون ريال عام 2013م اإلى 5.5 مليون ريال عام 2014م.
التاأمني امل�سرتك كان يف معظمه مع �سركتي اأك�سا واأليانز �

جدول )6-12( االأق�شاط امل�شندة ح�شب التوزيع اجلغرايف
لل�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة املنتهية

يف 31 دي�سمرب 2013م
للفرتة من 9 ي�ني� 2012م

اإلى 31 دي�سمرب 2012م 
)األف ريال �سع�دي(

24.478 2.997 240 داخل اململكة العربية ال�سعودية

35.560 30.318 54 خارج اململكة العربية ال�سعودية

60.037 33.315 294 الإجمايل

%41 %9 %22.5 ن�شبة االأق�شاط امل�شندة داخل اململكة العربية ال�شع�دية

امل�سدر: ال�سركة

االأق�شاط امل�شندة داخل اململكة العربية ال�شع�دية تع�د ب�شكل اأ�شا�شي اإلى:

تاأمني م�سرتك مع اأك�سا واأليانز. �
اتفاقية اإعادة تاأمني مع ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني. �

جتدر االإ�شارة اإلى اأن االأق�شاط امل�شندة داخل اململكة العربية ال�شع�دية لل�شنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م بلغت 41% وهي اأعلى من 30 % كما هو من�سو�س عليه يف  الالئحة 
التنفيذية ل�سركات التاأمني و ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.، ويعود هذا الرتفاع لتوجه ال�سركة بالعتماد ب�سكل اأكرب على ال�سركات املحلية يف عملية اإعادة التاأمني 
الختياري خالل العام 2014م مقارنة بالعام 2013م، نظرًا لأف�سلية العرو�س املقدمة من معيدي التاأمني املحليني مقارنة بال�سركات الأجنبية الأمر الذي ينعك�س اإيجابًا على 

ال�سركة. 

جدول )6-13( ملخ�س اتفاقيات اإعادة التاأمني ح�سب القطاعات الت�سغيلية )التنا�سبية(
بحري

2014/2015 و 2013/2014 و 2012/2013

ن�سبي وطبقات الفائ�س

عم�لة قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد  

%30 3 مليون ريال   %60 2 مليون ريال   %40 5 مليون ريال   ن�سبي

%27.50 30 مليون ريال   %100 - - 30 مليون ريال   طبقة الفائ�س الأولى

%26 35 مليون ريال   %100 - - 35 مليون ريال   طبقة الفائ�س الثانية

70 مليون ريال        اإجمايل حمولة التفاقية

حريق

2014/2015 و 2013/2014و 2012/2013

ن�سبي وطبقات الفائ�س

عم�لة قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد  

%30 3 مليون ريال   %60 2 مليون ريال   %40 5 مليون ريال   ن�سبي

%27.5 75 مليون ريال   %100 - - 75 مليون ريال   طبقة الفائ�س الأولى

%26 150 مليون ريال   %100 - - 150 مليون ريال   طبقة الفائ�س الثانية

230 مليون ريال        اإجمايل حمولة التفاقية
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ح�ادث عامة- ح�ادث عامة واأم�ال

2014/2015 و 2013/2014و 2012/2013

ن�سبي

عم�لة قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد

%30 2.55 مليون ريال  %85 0.45 مليون ريال  %15 3 مليون ريال   ن�سبي

3 مليون ريال        اإجمايل حمولة التفاقية

ح�ادث عامة- اأمانة

2014/2015 و 2013/2014و 2012/2013

ن�سبي

عم�لة قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد

%30 1.7 مليون ريال  %85 0.3 مليون ريال  %15 ن�سبي 2 مليون ريال  

اإجمايل حمولة التفاقية 2 مليون ريال       

امل�سدر: ال�سركة 

جدول 6-12: ملخ�س الإتفاقيات ح�سب القطاعات الت�سغيلية )الن�سبية(- تابع
هند�سي

2013م/2012

ن�سبي وطبقة الفائ�س

عم�لة قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد

%27.5 3 مليون ريال  %60 2 مليون ريال  %40 5 مليون ريال  ن�سبي

%25 50 مليون ريال  %100 50 مليون ريال  طبقة الفائ�س الأولى

55 مليون ريال  اإجمايل حمولة التفاقية

هند�سة

2014/2015 و 2013/2014و 2012/2013

ن�سبي وطبقات الفائ�س

عم�لة قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد

%27.5 3 مليون ريال  %60 2 مليون ريال  %40 5 مليون ريال  ن�سبي

%25 75 مليون ريال  %100 - - 75 مليون ريال  طبقة الفائ�س الأولى

%26 20 مليون ريال  %100 - - 20 مليون ريال  طبقة الفائ�س الثانية

100 مليون ريال  اإجمايل حمولة التفاقية

امل�سدر: ال�سركة 

احلماية والإدخار

2013م / 2014م

ن�سبي وطبقة الفائ�س

قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد

8 مليون ريال  %80 2 مليون ريال  %20 10 مليون ريال  ن�سبي

30 مليون ريال  %100 30 مليون ريال  طبقة الفائ�س الأولى

40 مليون ريال  اإجمايل حمولة التفاقية

امل�سدر: ال�سركة 
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احلماية والإدخار

2014م / 2015

ن�سبي وطبقة الفائ�س

قيمة الإ�سناد ن�سبة الإ�سناد قيمة الإحتفاظ ن�سبة الإحتفاظ احلد

1 مليون ريال  %80 0.25 مليون ريال  %20 1.25 مليون ريال  ن�سبي

28.75 مليون ريال  %100 28.75 مليون ريال  طبقة الفائ�س الأولى

30 مليون ريال  اإجمايل حمولة التفاقية

امل�سدر: ال�سركة 

جدول )6-13( ملخ�س الإتفاقيات ح�سب القطاعات الت�سغيلية )فائ�س اخل�سارة(
مركبات وم�س�ؤوليات

2013/2012م

اتفاقية فائ�س اخل�سارة

تعديل املعدل احلد الأدنى لالإيداع تغطية اإعادة التاأمني رقم الطبقة

% 8.5 - % 4 265.600 طبقة الفائ�س الأولى 4 مليون ريال مبا يزيد عن مليون ريال واحد

%1.5 99.600 5 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال   طبقة الفائ�س الثانية

- 365.200 9 مليون ريال مبا يزيد عن مليون ريال واحد  الإجمايل

مركبات وم�س�ؤوليات

2014م/2013م

اتفاقية فائ�س اخل�سارة

تعديل املعدل احلد الأدنى لالإيداع تغطية اإعادة التاأمني رقم الطبقة

% 8.5 - %4 418.217 4 مليون ريال مبا يزيد عن مليون ريال واحد طبقة الفائ�س الأولى

%1.5 156.831 5 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال   طبقة الفائ�س الثانية

- 575.048 9 مليون ريال مبا يزيد عن مليون ريال واحد  الإجمايل

مركبات وم�س�ؤوليات

2014/2015م

اتفاقية فائ�س اخل�سارة

تعديل املعدل احلد الأدنى لالإيداع تغطية اإعادة التاأمني رقم الطبقة

% 9- % 4 1.080.000 1.4 مليون ريال مبا يزيد عن 0.6 مليون ريال   طبقة الفائ�س الأولى

%2 480.000 3 مليون ريال مبا يزيد عن 2 مليون ريال   طبقة الفائ�س الثانية

%1.5 360.000 5 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال الطبقة الثالثة

1.920.000 9.4 مليون ريال مبا يزيد عن 0.6 مليون ريال  الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة  
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2013/2012م

اتفاقية فائ�س اخل�سارة

تعديل املعدل احلد الأدنى لالإيداع تغطية اإعادة التاأمني رقم الطبقة

%5.69  276.762 5 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال  طبقة الفائ�س الأولى

%9.4  457.216 15 مليون ريال مبا يزيد عن 10 مليون ريال  طبقة الفائ�س الثانية

%5.5  267.520 25 مليون ريال مبا يزيد عن 25 مليون ريال   الطبقة الثالثة

%7.2  350.208 50 مليون ريال مبا يزيد عن 50 مليون ريال  الطبقة الرابعة

 -  1.351.706 95 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال  الإجمايل

اتفاقية فائ�س اخل�سارة على �سايف حتمل ال�سركة

2014م/2013م

اتفاقية فائ�س اخل�سارة

تعديل املعدل احلد الأدنى لالإيداع تغطية اإعادة التاأمني رقم الطبقة

%4.14  424.000 5 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال  طبقة الفائ�س الأولى

%6.18  632.800 15 مليون ريال مبا يزيد عن 10 مليون ريال  طبقة الفائ�س الثانية

%4.98  510.000 25 مليون ريال مبا يزيد عن 25 مليون ريال   الطبقة الثالثة

%5.47  560.000 50 مليون ريال مبا يزيد عن 50 مليون ريال  الطبقة الرابعة

 -  2.126.800 95 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال  الإجمايل

اتفاقية فائ�س اخل�سارة على �سايف حتمل ال�سركة

2014/2015م

اتفاقية فائ�س اخل�سارة

تعديل املعدل احلد الأدنى لالإيداع تغطية اإعادة التاأمني رقم الطبقة

%8.2  462.000 4 مليون ريال مبا يزيد عن 1 مليون ريال  طبقة الفائ�س الأولى

%4.3  242.000 5 مليون ريال مبا يزيد عن 5 مليون ريال  طبقة الفائ�س الثانية

%6.3  355.000 15 مليون ريال مبا يزيد عن 10 مليون ريال   الطبقة الثالثة

%5.1  287.000 25 مليون ريال مبا يزيد عن 25 مليون ريال  الطبقة الرابعة

 -  1.346.000 49 مليون ريال مبا يزيد عن 1 مليون ريال  الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة  
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جدول)6-14( الت�سنيف الئتماين وح�س�س �سركات اإعادة التاأمني
ن�سبي وطبقة الفائ�س الأولى

S&P ت�سنيف Fitch ت�سنيف AM Best ت�سنيف ن�سبة احل�سة اإ�سم معيد التاأمني العدد

A+ %37.5 �سكور لإعادة التاأمني  1

BBB+ %30.0 اإعادة ال�سعودية  2

A- %15.0 ال�سركة الهندية للتاأمني التعاوين  3

A- %17.5 اي �سي اآر - البحرين  4

ن�سبي وطبقة الفائ�س الأولى

S&P ت�سنيف Fitch ت�سنيف AM Best ت�سنيف ن�سبة احل�سة اإ�سم معيد التاأمني العدد

A++ %90.0 طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 1

A- %10.0 ال�سركة الهندية للتاأمني التعاوين  2

فائ�س اخل�سارة –مركبات

S&P ت�سنيف Fitch ت�سنيف AM Best ت�سنيف ن�سبة احل�سة اإ�سم معيد التاأمني العدد

A+ %50.0 �سكور لإعادة التاأمني  1

A- %30.0 اي �سي اآر - البحرين  2

A- %20.0 ال�سركة الهندية للتاأمني التعاوين  3

اتفاقية فائ�س اخل�سارة على �سايف حتمل ال�سركة

S&P ت�سنيف Fitch ت�سنيف AM Best ت�سنيف ن�سبة احل�سة اإ�سم معيد التاأمني العدد

A+ %35.0 �سكور  لإعادة التاأمني  1

A %10.0 �سركة قطر لإعادة التاأمني 2

A-  %17.5 اي �سي اآر - البحرين  3

A- %12.5 �سركة اخلليج لإعادة التاأمني  4

A- %25.0 ال�سركة الهندية للتاأمني التعاوين  5

التفاقية الن�سبية - حماية واإدخار

S&P ت�سنيف Fitch ت�سنيف AM Best ت�سنيف ن�سبة احل�سة اإ�سم معيد التاأمني العدد

 A+ هانوفر ري     1

AA- اآر جي اأي  2

امل�سدر: ال�سركة 

جميع ت�سنيفات معيدي تاأمني ال�سركة +BBB وما فوق وذلك مبا يتنا�سب مع قوانني موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لإعادة التاأمني.

المطالبات

جدول )6-15( اإجمايل املطالبات املدف�عة وح�سة اإعادة التاأمني منها
النم�  لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2014م
)األف ريال �سع�دي(

 لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2013م
)األف ريال �سع�دي(

اإجمايل املطالبات املدف�عة

%265 4.604 1.261 حريق 

)%86( 7.199 50.018 بحري

%6077 324 5 حوادث عامة

- - - هند�سة

%1238 17.588 1.315 مركبات

%329 15.163 3.533 حماية واإدخار

)%20( 44.878 56.132 اإجمايل املطالبات املدفوعة

%237 4.220 1.253 حريق 
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النم�  لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2014م
)األف ريال �سع�دي(

 لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2013م
)األف ريال �سع�دي(

اإجمايل املطالبات املدف�عة

)%86( 6.474 46.759 بحري

%1264 62 5 حوادث عامة

- - - هند�سة

- - - مركبات

%336 12.313 2.826 حماية واإدخار

)%55( 23.069 50.843 اإجمايل ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

%58 )11.325( )7.180( التغري يف �سايف املطالبات حتت الت�سوية

%166 33.134 12.469 �سايف املطالبات املتكبدة

ح�سة معيدي التاأمني من اإجمايل املطالبات املدفوعة / اإجمايل املطالبات املدفوعة

)%8( %92 %99 حريق 

)%4( %90 %93 بحري

)%68( %19 %87 حوادث عامة

- - - هند�سة

- - - مركبات

%1 %81 %80 حماية واإدخار

)%39( %51 %91 الإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
مالحظة: ل توجد مطالبات مدفوعة خالل الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012م 

إجمالي المطالبات المدفوعة وحصة إعادة التأمين منها لقطاع الحريق

اإن اإجمايل املطالبات املدفوعة لقطاع احلريق ارتفعت من 1.26مليون ريال  يف عام 2013م  مقارنة بـ 4.6 مليون ريال  يف عام 2014م ويعود ذلك و ب�سكل اأ�سا�سي اإلى وجود 
مطالبتني رئي�سيتني بقيمة 2.2 مليون ريال  ل�سركة عبد اللطيف جميل.

لي�س هناك تغريات تذكر لن�سبة ح�سة معيد التاأمني من اإجمايل املطالبات املدفوعة على اإجمايل املطالبات املدفوعة يف كال العامني وذلك نتيجة اأن اإتفاقيات اإعادة التاأمني مل 
تتغري.

إجمالي المطالبات المدفوعة وحصة إعادة التأمين منها للقطاع البحري

اإن اإجمايل املطالبات املدفوعة للقطاع البحري انخف�س من 50 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 7.2 مليون ريال  يف عام 2014م ويعود ذلك و ب�سكل اأ�سا�سي اإلى مطالبة رئي�سية 
بقيمة 48 مليون ريال  ل�سركة عبد اللطيف جميل. اجلدير بالذكر اأنه لي�س هناك تغريات جوهرية  فيما يتعلق بح�سة معيدي التاأمني من اإجمايل املطالبات املدفوعة على اإجمايل 

املطالبات املدفوعة يف كال العامني حيث اأن اإتفاقيات اإعادة التاأمني مل تتغري.

إجمالي المطالبات المدفوعة وحصة إعادة التأمين منها لقطاع المركبات

ارتفعت اإجمايل املطالبات املدفوعة للمركبات من 1.3 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 17.6 مليون ريال  يف عام 2014م وذلك لالأ�سباب التالية:

ارتفاع عدد املطالبات من 238 مطالبة اإلى 2.625 مطالبة �
ارتفاع اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2014م بن�سبة 113 % مقارنة بعام 2013م �

جتدر الإ�سارة اإلى اأن اإجمايل مطالبات املركبات املدفوعة املذكورة اأعاله هي بعد خ�سم قيمة اخلردة بقيمة 93 األف و0.81 مليون ريال  وبعد خ�سم التعوي�سات من طرف ثالث 
بقيمة 127 األف و351 األف للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م و ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م على التوايل.

ح�سة اإعادة التاأمني من املطالبات املدفوعة هي �سفر يف كال العامني لأنه مل يكن هناك مطالبات اأعلى من احلد الأق�سى لتحمل ال�سركة ح�سب اتفاقية فائ�س اخل�سارة.

إجمالي المطالبات المتكبدة وحصة إعادة التأمين منها لقطاع الحماية واإلدخار

ارتفعت اإجمايل املطالبات املتكبدة للحماية والإدخار من 3.5 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 15.2 مليون ريال  يف عام 2014م وذلك لالأ�سباب التالية:

ارتفاع الإنتاج بن�سبة 60 % يف عام 2014م مقارنة بالعام 2013م �
يف عام 2014م كان هناك 5 مطالبات رئي�سية لوفيات ناجمة عن حوادث تتعدى كل واحدة منها بقيمة مليون ريال مقارنة مبطالبة رئي�سية واحدة يف عام 2013م. �
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جدول )6-16( اإجمايل املطالبات املتكبدة وح�سة اإعادة التاأمني منها
النم� لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

2013م
للفرتة من 9 ي�ني� 2012م اإلى 

31 دي�سمرب 2012م 
 �سايف املطالبات املتكبدة

%86- 251 494 1.276 حريق 

%97- 132 4.032 394 بحري

%465 4.223 528 220 حوادث عامة

%417 93 18 هند�سة

%477 24.938 4.319 مركبات

%194 3.497 1.188 حماية واإدخار

%166 33.134 10.579 1.890  اإجمايل �سايف املطالبات املتكبدة

%1.082 %60- )%315( %63.800 حريق 

%1.555- %9 %1570 %39.400 بحري

%615- %216 %840 %22.000 حوادث عامة

%326 %69 )%257( هند�سة

%20- %115 %135 مركبات

%21 %43 %22 حماية واإدخار

%43- %100 %143 %47.250 جمموع �سايف ن�سبة اخل�سارة

م�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

انخف�س �سايف ن�سبة اخل�سارة من 143% يف عام 2013م اإلى 100% يف عام 2014م كما انخف�س �سايف ن�سبة اخل�سارة ب�سكل كبري جلميع القطاعات الت�سغيلية )با�ستثناء الهند�سة 
واحلماية والإدخار(.

حريق

اإن �شايف ن�شبة اخل�شارة لقطاع احلريق �شلبي لكال العامني ب�شبب اأن اأق�شاط �شركة اإعادة التاأمني  امل�شندة تخطت اإجمايل االأق�شاط املكتتبة. وبعبارة اأخرى، اإجمايل االأق�شاط 
املكتتبة للحريق مل يكن كايف لتغطية تكاليف اإعادة التاأمني.

بحري

انخف�ست �سايف ن�سبة اخل�سارة لقطاع البحري ب�سكل ملحوظ من 1.570% يف عام 2013م اإلى 9%  يف عام 2014م ب�سبب النخفا�س يف �سايف املطالبات املتكبدة من 4.4 مليون 
ريال  يف عام 2013م اإلى 0.13 مليون ريال  يف عام 2014م. يعود هذا النخفا�س اإلى مطالبة كبرية ل�سركة عبداللطيف جميل يف عام 2013م حيث بلغ �سايف اإحتفاظ )حتمل( 

ال�سركة منها  3.2 مليون ريال .

هندسة

يتك�ن �شايف املطالبات املتكبدة لقطاع الهند�شة من اإحتياط املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بحيث اأنه مل يكن هناك مطالبات م�شجلة كما يف 31 دي�سمرب 2013م و 2014م.

مركبات

انخف�س �سايف ن�سبة اخل�سارة للمركبات من 135% يف عام 2013م اإلى 115%  يف عام 2014م ويع�د ذلك اإلى اأن ال�شركة زادت اأ�شعار اأق�شاط املركبات بن�شبة 30 % لكال املنتجني 
)التاأمني �سد الغري والتاأمني ال�سامل ( بدءا من اأغ�سط�س 2014م.   كما جتدر االإ�شارة اإلى خطة ال�شركة لزيادة اأ�شعار اأق�شاط املركبات بدءا من اأغ�شط�س 2015 وذلك �سيقود 

ال�سركة الى تقلي�س ن�سبة اخل�سارة ب�سكل جوهري خالل الفرتة الالحقة.  

الحماية واإلدخار

ارتفع �سايف ن�سبة اخل�سارة لقطاع احلماية والإدخار من 22 % يف عام 2013م اإلى 43 % يف عام 2014م و ذلك نتيجة اأنه يف عام 2014م كان هناك 5 مطالبات رئي�سية لوفيات 
ناجمة عن حوادث تتعدى كل واحدة منها قيمة املليون مقارنة مبطالبة رئي�سية واحدة يف عام 2013م. 
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جدول )6-17( اإجمايل املطالبات املدف�عة ح�سب املناطق

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م
)األف ريال �سع�دي(

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م
)األف ريال �سع�دي(

املنطقة

24.623 4.517 الو�سطى

12.260 51.197 الغربية

7.995 418 ال�سرقية

44.878 56.132 الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

انخف�س اإجمايل املطالبات املدفوعة من 56.1 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 44.9 مليون ريال  يف عام 2014م ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي  اإلى انخفا�س كبري يف املطالبات 
التابعة للمنطقة الغربية والتي ت�سمنت يف عام 2013م مطالبة كبرية بقيمة 48 مليون ريال  تابعة ل�سركة عبد اللطيف جميل.

ارتفع اإجمايل املطالبات املدفوعة يف املنطقتني الو�سطى وال�سرقية من 4.9 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 32.6 يف عام 2014م ويعود ذلك لالأ�سباب التالية:

اإزدياد عدد املطالبات التابعة للمركبات يف كال املنطقتني من 238 يف عام 2013م اإلى 2.407 يف عام 2014م �
خم�سة مطالبات رئي�سية للحماية والدخار يف املنطقة الو�سطى يف عام 2014م مقارنة مبطالبة واحدة يف عام 2013م. �

جدول )6-18( اإجمايل املطالبات املدف�عة ح�سب القن�ات

 لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2014م

 لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2013م

 )األف ريال �سع�دي(

12.611 764 و�سطاء

17.104 51.835 مبا�سر

15.163 3.533 م�سرف الإمناء

44.878 56.132 الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت اإجمايل املطالبات املدفوعة التابعة للو�سطاء من 0.8 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 12.6يف عام 2014م ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى الرتفاع يف خ�سائر قطاع 
املركبات يف حني انخف�ست اإجمايل املطالبات املدفوعة مبا�سرة من 51.8 مليون ريال  يف عام  2013م اإلى 17.1 مليون ريال  يف عام 2014م ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى 

مطالبة كربى للبحري بقيمة 48 مليون ريال  يف عام 2013م.

ارتفعت اإجمايل املطالبات املدفوعة للحماية والدخار التابعة لبنك الإمناء  من 3.5 مليون ريال  يف عام 2013م  اإلى 15.1 مليون ريال  يف عام 2014م نظرا خلم�سة  مطالبات 
كربى لوفيات ناجمة عن حوادث.

تكاليف اكتتاب و ثائق التأمين

جدول )6-19( تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني
النم�  لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2014م
 لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2013م
 )األف ريال �سع�دي(

%35 593 439 حرائق 

%138 214 90 بحري

%608 273 39 حوادث عامة

%81 194 107 هند�سة

%18 1.464 1.236 مركبات

- - - حماية واإدخار

%43 2.738 1.911 اإجمايل العمولت املدفوعة خالل ال�سنة

)%109( 105 )1.220( التغري يف تكاليف اإكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة 

%311 2.843 691 الإجمايل

عم�الت مدف�عة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

- %3 %3 حرائق 

- %1 %1 بحري

%2 %3 %1 حوادث عامة
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النم�  لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2014م

 لل�سنة املنتهية يف
 31 دي�سمرب 2013م

 )األف ريال �سع�دي(

%2 %9 %7 هند�سة

)%5( %6 %11 مركبات

- - - حماية واإدخار

)%1( %3 %4 الإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

مصاريف العموالت

م�ساريف العمولت هو الفرق بني العمولت املدفوعة والتغري يف تكاليف اإكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة.

ارتفع اإجمايل م�ساريف العمولت من 0.7 مليون ريال يف عام 2013م اإلى 2.8 مليون ريال  يف عام 2014م ب�شبب ارتفاع االأق�شاط املكتتبة من خالل ال��شطاء من 14.2 مليون 
ريال  يف عام 2013م اإلى 22.7 مليون ريال يف عام 2014م.

نسبة العموالت المدفوعة / إجمالي األقساط المكتتبة

انخف�شت ن�شبة العم�الت املدف�عة /اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من 4% يف عام 2013م الى 3% يف عام 2014م ويعود ذلك ب�سكل اأ�سا�سي اإلى انخفا�س الن�سبة لقطاع  �
املركبات.

انخف�شت ن�شبة العم�الت املدف�عة /اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع املركبات من 11% يف عام 2013م الى 6% يف عام 2014م ب�شبب اأن االأق�شاط املكتتبة عرب  �
الو�سطاء لقطاع املركبات كن�سبة من اإجمايل اإنتاج املركبات قد انخف�س من 91 % يف عام 2013م اإلى 63 % يف عام 2014م.

ارتفعت ن�شبة العم�الت املدف�عة/اإجمايل االأق�شاط املكتتبة التابعة لقطاع الهند�شة من 7% يف عام 2013م الى 9% يف عام 2014م ب�شبب اأن االأق�شاط املكتتبة من  �
خالل الو�سطاء لقطاع الهند�سة كن�سبة من اإجمايل اإنتاج الهند�سة  قد ارتفع من 41% يف عام 2013م اإلى 55% يف عام 2014م.

ن�شبة العم�الت املدف�عة/ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة التابعة لقطاعي احلريق والبحري هي نف�شها يف كال العامني ب�شبب اأن اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من خالل  �
ال��شطاء كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة ذات ال�شلة مل تتغري يف الفرتة املذك�رة اأعاله.

مل يكن هناك عمولت لقطاع احلماية والإدخار يف كال العامني ب�سبب اأن هذه املحفظة مكتتبة ب�سكل مبا�سر من خالل بنك الإمناء.

دخل عموالت إعادة التأمين

جدول )6-20( دخل عم�لت اإعادة التاأمني
النم�  لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2014م
 لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2013م
 )األف ريال �سع�دي(

%67 4.038 2.415 حريق 

%291 3.196 817 بحري

%118 1.570 721 حوادث عامة

%91 524 275 هند�سة

- 58 - مركبات

- 481 - حماية واإدخار

%133 9.868 4.228 اإجمايل العمولت امل�ستلمة

%10 )1.741( )1.586( التغري يف عمولت اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

%208 8.127 2.642 الإجمايل

عم�الت م�شتلمة / االأق�شاط امل�شندة

)%4( %18 %22 حريق 

%9 %20 %11 بحري

%2 %27 %25 حوادث عامة

%7 %26 %19 هند�سة

%19 %19 - مركبات

%5 %5 - حماية واإدخار

%3 %18 %15 الإجمايل

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة
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عمولة إعادة التأمين المستحقة

عمولة اإعادة التاأمني امل�ستحقة هي الفرق بني عمولت اإعادة التاأمني امل�ستلمة خالل الفرتة والتغري يف عمولت اإعادة التاأمني غري املكت�سبة.

اإرتفع اإجمايل عمولة اإعادة التاأمني امل�ستحقة من 2.64 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 8.12 مليون ريال  يف عام 2014م ويع�د ذلك ب�شكل اأ�شا�شي اإلى ارتفاع االأق�شاط امل�شندة 
لقطاعات حلريق، البحري واحلوادث العامة. وتعود عمولة اأرباح قطاع احلماية والإدخار والبالغة 481 األف يف عام 2014م لتاأمني املجموعات الدائنة.

المصاريف التشغيلية

جدول )6-21( امل�ساريف الت�سغيلية
 لل�سنة املنتهية يف

 31 دي�سمرب 2014م
لل�سنة املنتهية يف

31 دي�سمرب 2013م
للفرتة

من 9 ي�ني� 2012م اإلى 31 دي�سمرب 2012م 
امل�ساريف الت�سغيلية

اإجمايل عمليات 
امل�ساهمني

عمليات 
التاأمني

اإجمايل عمليات 
امل�ساهمني

عمليات 
التاأمني

اإجمايل عمليات 
امل�ساهمني

عمليات 
التاأمني

23.104 - 23.104 24.762 - 24.762 10.607 5.024 5.583 تكاليف املوظفني

1.784 - 1.784 1.609 - 1.609 550 0 550 اإ�ستهالك

1.776 - 1.776 1.345 - 1.345 663 390 273 �سيانة تكنولوجيا املعلومات

1.321 - 1.321 1.172 - 1.172 0 0 0 خم�س�س الديون امل�سكوك يف 
حت�سيلها

1.333 - 1.333 648 - 648 351 251 100 اإيجار

2.106 1.478 628 1.233 1.215 18 753 554 199 امل�ساريف املهنية و القانونية

1.001 1.001 - 1.020 1.020 - 595 595 0 مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة

462 462 - 186 186 - 213 213 0 ر�سوم جمل�س الإدارة واللجان 
الفرعية

2.493 10 2.483 2.561 100 2.461 574 556 18 اأخرى

35.380 2.951 32.429 34.536 2.521 32.015 14.306 7.583 6.723 الإجمايل

الإجمايل كن�سبة من

%38 %3 %35 %68 %5 %63 %4258 %2257 %2001 اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

%41 %3 %38 %104 %8 %96 %84153 %44606 %39547 اإجمايل االأق�شاط املكت�شبة

%107 %9 %98 %397 %29 %368 %357650 %189575 %168075 �شايف االأق�شاط املكت�شبة

امل�سدر: ال�سركة

مل تكن هناك تغيريات كبرية يف اإجمايل امل�ساريف الت�سغيلية لكل من عمليات التاأمني وامل�ساهمني لفرتتي 12 �سهر املنتهيتني يف 31 دي�سمرب 2013م و 31 دي�سمرب 2014م، خالل 
العام 2014م اتبعت ال�سركة �سيا�سة قوية يف تقنني امل�ساريف وكان لهذه ال�سيا�سة �سبب جوهري يف املحافظة على امل�ساريف ب�سكل ثابت خالل العامني بالرغم من زيادة عدد 

املوظفني وارتفاع حجم العمليات .  

تكاليف الموظفين

تتكون تكاليف املوظفني من رواتب و مكافاأت ملتو�سط 69 موظف يف عام 2013م و 80 موظف يف عام 2014م. وبلغ معدل تكاليف املوظف )من رواتب ومكافاآت( حوايل 358 الف 
ريال �سنويا لل�سنة املنتهية يف 2013/12/31م مقارنة بحوايل 289 الف ريال �سنويا لل�سنة املنتهية يف 2014/12/31م  ، ويعود النخفا�س لزيادة عدد املوظفني ذوي امل�ستويات 

الإدارية الأقل يف العام 2014م

إستهالك

م�ساريف الإ�ستهالك تعود معظمها لأجهزة احلا�سب الآيل لدى ال�سركة، جتدر الإ�سارة باأنه بناًء على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 16، يح�سب ال�ستهالك على 
اأ�سا�س العمر الإنتاجي لالأ�سل. وبح�سب املادة 4-22-13 من املبادئ التوجيهية  ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد واملتعلقة بالعناية املهنية وتقييم �سركات التاأمني العام باململكة، يتم 
اتباع طريقة الق�سط الثابت 10 �سنوات لحت�ساب ا�ستهالك الأثاث والرتكيبات والتجهيزات املكتبية )كما اأ�سار اإليه م�ست�سار العناية املهنية املايل يف تقريره( و�ستقوم ال�سركة 
بتطبيق هذا التو�سية ابتداًء من الربع الثاين من ال�سنة 2015م، مما �سيوؤدي اإلى انخفا�س م�سروف ال�ستهالك نتيجة لنخفا�س ن�سبة ال�ستهالك من 20%، املتبعة حاليا، اإلى 

10% ح�سب املبادئ التوجيهية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد.

صيانة تكنولوجيا المعلومات

اإ�سالح و�سيانة تكنولوجيا املعلومات تعود ب�سكل اأ�سا�سي اإلى خدمات الدعم، نظام اإدارة احلماية والدخار، دعم البنية التحتية ورخ�س املنتجات الخ.
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إيجار

تعود نفقات الإيجار ملكاتب الريا�س واخلرب وجدة. اإزدادت م�ساريف الإيجار ب�سبب الإيجار املتعلق باملركز الرئي�سي لل�سركة يف الريا�س. 

المصاريف القانونية والمهنية

الر�سوم القانونية واملهنية تتكون اأ�سا�سا من اأتعاب املراجعة، والر�سوم الكتوارية وغريها من النفقات ذات ال�سلة. 

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تعود م�ساريف مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة اأ�سا�سا اإلى الأجر ال�سنوي لرئي�س املجل�س مببلغ 180األف ولكل من الأع�ساء مببلغ 120 األف. 

أخرى

تتكون امل�ساريف الأخرى من ال�سرتاك يف تداول ونفقات اأخرى مثل نفقات ال�سفر وال�سريبة الإ�ستقطاعية من اإعادة التاأمني ومدفوعات البائعني املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات 
الخ.

قائمة المركز  المالي 22522

جدول )6-22( قائمة املركز املايل
النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م)األف ريال �سع�دي(

موجودات عمليات التاأمني

121%8.92419.697النقد وما يعادله

70%16.75028.505اأق�شاط تاأمني و اإعادة تاأمني مدينة ، �شايف

47%11.95817.584ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

76%8.82615.507ح�شة معيدي التاأمني من اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

-9%1.2181.113تكاليف اإكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

--9.223امل�ستحق من عمليات امل�ساهمني

-60%3.3741.344مدفوعات مقدما و موجودات اأخرى

33%4.4495.917موجودات ثابتة

39%64.72289.667جمموع موجودات عمليات التاأمني

موجودات امل�ساهمني

-28%51.43137.147النقد وما يعادله

-25%45.38334.210ا�ستثمارات

0%-15.410ودائع مرابحة

-53%11755م�ستحق من اأطراف ذات عالقة

-502-م�ستحق من علمليات التاأمني

-12-مدفوعات مقدما و موجودات اأخرى

0%20.00020.000وديعة نظامية

-31%132.34191.926اإجمايل موجودات امل�ساهمني

-8%197.063181.593جمموع املوجودات

مطلوبات عمليات التاأمني

89%19.13836.089اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

-15%12.25310.433اأر�سدة اإعادة التاأمني الدائنة

34%18.06624.281اإجمايل اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

105%1.6653.406عمولة تاأمني غري مكت�سبة

-502-مطلوبات لعمليات امل�ساهمني

12%11.98513.386م�ساريف م�ستحقة و مطلوبات اأخرى
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النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م)األف ريال �سع�دي(

-3%1.6151.570مكفاأة نهاية اخلدمة للموظفني

39%64.72289.667جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

-20%2.5342.016م�ساريف م�ستحقة و مطلوبات اأخرى

-9.2230م�ستحق لعمليات التاأمني

-17%1.8091.497زكاة و�سريبة دخل م�ستتحقة

-74%13.5663.513جمموع مطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م)األف ريال �سع�دي(

حقوق امل�ساهمني

-200.000200.000راأ�س املال

37%)111.587()81.225(خ�سائر مرتاكمة

-26%118.77588.413جمموع حقوق امل�ساهمني

-31%132.34191.926جمموع مطلوبات و حقوق امل�ساهمني

-8%197.063181.593جمموع مطلوبات عمليات التاأمني و مطلوبات و حقوق امل�ساهمني

الفرق31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013من�سب و م�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية

)91%(172%263%ن�سبة التداول

)83%(102%185%ن�سبة النقدية

)2%(31%33%اأق�شاط تاأمني واإعادة تاأمني مدينة ، �شايف/ اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

7%16%8%اأق�شاط تاأمني واإعادة تاأمني مدينة ، �شايف/ اإجمايل امل�ج�دات

0.260.510.25معدل دوران الأ�سول

)23%(41%64%تكاليف اإكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة / العمولت املدفوعة

)4%(35%39%عمولة تاأمني غري مكت�سبة / العمولت امل�ستلمة

)9%(26%35%اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

)2%(56%58%�سايف املطالبات حتت الت�سوية / �سايف املطالبات املتكبدة

)13%(49%62%ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية / اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

15%64%49%ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة / اإجمايل االأق�شاط غري املكت�شبة

21%)16%()37%(العائد على املوجودات

22%)15%()37%(العائد على حقوق امل�ساهمني

15%56%41%اخل�سائر املرتاكمة / راأ�س املال

5.944.421.52�سايف القيمة الدفرتية لل�سهم

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة واإدارة ال�سركة

النقد وما يعادله – لعمليات التأمين و المساهمين

يظهر النقد و ما يعادله يف قائمة املركز املايل بالتكلفة ويتكون من النقد يف ال�سندوق والأر�سدة لدى البنوك وودائع املرابحة با�ستحقاق ل يتجاوز ثالثة اأ�سهر اأو اأقل من تاريخ 
اإقتنائها.

أقساط تأمين و إعادة تأمين مدينة ، صافي

اأق�شاط التاأمني واإعادة التاأمني املدينة، �شايف ارتفعت بقيمة 11.8 مليون ريال �سعودي ويعود ذلك وب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف اأر�سدة اإعادة التاأمني املدينة بقيمة 7 مليون 
ريال �شع�دي ب�شبب الزيادة يف ح�شة معيدي التاأمني من املطالبات املدف�عة لقطاع احلماية واالإدخار، و كذلك نتيجة للزيادة يف اأق�شاط التاأمني املدينة بقيمة 6.3 مليون ريال 

�شع�دي ب�شبب الزيادة يف اأق�شاط التاأمني املكتتبة بقيمة 3.8 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م.
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حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية ارتفعت من 12مليون ريال �سعودي  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 17.6 مليون ريال �سعودي  كما يف 31 دي�سمرب 2014م 
ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة يف املطالبات حتت الت�سوية املتعلقة بقطاع احلماية و الإدخار بقيمة 3.8 مليون ريال �سعودي.

حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة

ارتفعت ح�شة معيدي التاأمني من اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة  من 8.8 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 15.5مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع 
ذلك اأ�شا�شا اإلى الزيادة يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة.

مدفوعات مقدمة و موجودات أخرى – عمليات التأمين و المساهمين

انخف�ست املدفوعات املقدمة و املوجودات الأخرى من 3.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى1.3مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى 
النخفا�س يف م�سروف فائ�س اخل�سارة املدفوعة مقدما بقيمة 1.4مليون ريال  .

الموجودات الثابتة 2 عمليات التأمين 

ارتفعت املوجودات الثابتة من 4.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 5.9 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى الإ�سافات يف الأجهزة 
امل�ستخدمة يف غرفة نظم املعلومات اخلا�سة بال�سركة بقيمة 1.8 مليون ريال وحت�سني املباين امل�ستاأجرة بقيمة 1.3مليون ريال  تتعلق باملقر اجلديد لل�سركة، ويذكر اأنه ليوجد 

لدى ال�سركة اأي اأ�سول ثابتة مهمة كما يف تاريخ ن�سر هذه الن�سره. كما ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة  باأنه  ل يوجد لدى ال�سركة خطة ل�سراء اأ�سول ثابتة مهمة .

 االستثمارات 2 عمليات المساهمين

انخف�ست ال�ستثمارات من 45.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 34.2 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى البيع اجلزئي ل�سندوق 
الراجحي.

ودائع المرابحة 2 عمليات المساهمين

انخف�ست ودائع املرابحة من 15.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى �سفر كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة حلاجة ال�سركة ل�سيولة لتمويل عمليات التاأمني، وتلبية 
ملتطلبات راأ�س املال العامل. وديعة املرابحة متت عن طريق �سركة م�سقط كابيتال  مبعدل ربح  بلغ 2.7% �سنويا.

مستحق من أطراف ذات عالقة

امل�ستحق  من طرف ذي عالقة متثل امل�ساريف املدفوعة من قبل ال�سركة نيابة عن طرف ذي عالقة )�سركة ح�سني عيوين- العمليات القدمية(

الوديعة النظامية – عمليات المساهمين

الوديعة النظامية هي وديعة تبلغ 10% من راأ�س املال املدفوع لل�سركة. ل ميكن �سحب هذه الوديعة دون احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. ووفقا لالئحة 
التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، قامت ال�سركة باإيداع مبلغ يعادل 10% من راأ�س املال املدفوع يف ح�ساب بنكي مت حتديده من قبل موؤ�س�سة النقد العربي 
ال�سعودي وتعد هذه الوديعة مقيدة، ول ميكن اأن ت�ستخدم يف عمليات ال�سركة. ولتوجد اأي عمولة فيما يتعلق بالوديعة النظامية اأعاله لل�سنتني املنتهية يف 2013/12/31م و 

2014/12/31م 

المطالبات تحت التسوية

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية  ارتفعت من 19.1 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 36.1 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويعود ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة 
يف اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات بقيمة 7.4 مليون ريال  وغريها من القطاعات العامة بقيمة 5.8 مليون ريال .

أرصدة إعادة التأمين دائنة 2 عمليات التأمين

انخف�ست اأر�سدة اإعادة التاأمني الدائنة من 12.3مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 10.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويعود ذلك اأ�سا�سا اإلى اأن معظم 
اأر�سدة اإعادة التاأمني امل�سندة املتعلقة بعام 2013م دفعت يف يناير 2014م يف حني مت دفع مبلغ اإعادة التاأمني امل�سندة املتعلقة بعام 2014م يف دي�سمرب 2014م.

إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة – عمليات التأمين

اإجمايل اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة ارتفعت من 18.1 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 24.3 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك وب�سكل اأ�سا�سي 
اإلى الزيادة يف اإجمايل اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة لقطاعي البحري و احل�ادث العامة نتيجة للزيادة يف اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة خالل عام 2014م.

عمولة تأمين غير مكتسبة

عمولة تاأمني غري مكت�سبة ارتفعت من 1.7مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 3.4مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك وب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة 
يف القطاع البحري بقيمة 2 ملي�ن ريال  نتيجة للزيادة يف االأق�شاط امل�شندة خالل عام 2014م.

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى 2 عمليات التأمين

ارتفعت امل�سروفات امل�ستحقة املتعلقة بعمليات التاأمني من 11.9 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 13.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك 
وب�سكل اأ�سا�سي اإلى الزيادة يف عمولة التاأمني امل�سرتك امل�ستحقة بقيمة 1.8 مليون ريال .
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المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى 2 عمليات المساهمين

انخف�ست امل�ساريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى املتعلقة بعمليات امل�ساهمني  من 2.5 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 2 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م 
ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى عك�س مكافاأة جمل�س الإدارة امل�ستحقة بقيمة 500 األف ريال �سعودي.

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

انخف�ست الزكاة امل�ستحقة من 1.8 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 1.5 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى اإنخفا�س الوعاء 
الزكوي نتيجة للزيادة يف اخل�سائر املرتاكمة يف عام 2014م. كانت ال�سركة قد تكبدت خ�سارة �سريبية خالل 2013م و 2014م و تبعا لذلك، ل يتم احت�ساب �سريبة الدخل على 
قائمة الدخل ال�سامل للم�ساهمني. كما ح�سلت ال�سركة على �سهادة مقيدة وم�سدرة بتاريخ 1436/06/30هـ املوافق 2015/4/20م من م�سلحة الزكاة والدخل وذلك عن ال�سنة 

املنتهية يف 2014/12/31م .

النقد وما يعادله 

جدول )6- 22( النقد وما يعادله

النم� 31 دي�سمرب 2014م  31 دي�سمرب 2013م  )األف ريال �سع�دي(

عمليات التاأمني
)%5( 40 42 نقد يف ال�سندوق
%121 19.657 8.882 نقد يف البنوك – ح�سابات جارية
%121 19.697 8.924 املجموع

عمليات امل�ساهمني
%2496 37.147 1.431 نقد يف البنوك – ح�سابات جارية

)%100( - 50.000 ودائع مرابحة ق�سرية الأجل
)%28( 37.147 51.431 املجموع
)%6( 56.844 60.355 جمموع النقد وما يعادله

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

النقد في البنوك – حسابات جارية تحفظ  مع مصرف اإلنماء )أحد المساهمين للشركة(.

ل يوجد دخل عمولت من احل�سابات اجلارية حيث اأن مثل هذه احل�سابات هي عالية ال�سيولة وميكن �سحبها من قبل ال�سركة يف اأي وقت، كما اأن عقد املرابحة ميثل مبلغ قيمته 
50 مليون ريال مع م�سرف الإمناء بتاريخ 25 دي�سمرب 2013م وا�ستحق يف 1 يناير 2014م. ويبلغ متو�سط معدل العمولة ال�سنوي لهذا الإيداع 0.88% �سنويا.

االستثمارات – عمليات المساهمين 

جدول )6-23( ال�ستثمارات – عمليات امل�ساهمني   

الفرق 31 دي�سمرب 2013م 31 دي�سمرب 2014م )األف ريال �سع�دي(

%0 1.923 1.923 الأ�سهم

%26- 43.460 32.287 ال�سناديق

%25- 45.383 34.210 املجموع

- %4 %6 الأ�سهم

- %96 %94 ال�سناديق

ا�ستثمارات متاحة للبيع

الأ�سهم 

%0 1.923 1.923 �سركة جنم خلدمات التاأمني

ا�ستثمارات مقتناه بغر�س املتاجرة

 ال�سناديق

%26- 43.459 32.187 �سندوق الراجحي لل�سلع  

- - 99 �سندوق �سركة ال�سناعات اللكرتونية 

%0 1 1 �سندوق البنك الأهلي التجاري

%26- 43.460 32.287 جمموع ا�ستثمارات مقتناه بغر�س املتاجرة 

%25- 45.383 34.210 جمموع ا�ستثمارات امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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تنق�سم ا�ستثمارات امل�ساهمني اإلى ا�ستثمارات متاحة للبيع وا�ستثمارات مقتناة بغر�س املتاجرة، متثل ال�ستثمارات املتاحة للبيع ماقيمته 1.9مليون ريال والتي تعود ل�ستثمار 
ال�سركة  يف �سركة جنم خلدمات التاأمني وهي �سركة تقدير حوادث املركبات تخدم جميع �سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية. وقد مت تقييم هذه ال�ستثمار بالتكلفة. 

راأي الإدارة هو اأن القيمة ال�سوقية العادلة لهذا ال�ستثمار ل تختلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية.

هذا وقد انخف�س حجم ا�ستثمار ال�سركة يف �سندوق الراجحي لل�سلع من 43.5 مليون ريال كما يف 2013/12/31م لي�سل اإلى 32.2 مليون ريال نتيجة لعمليات ال�سرتداد 
اجلزئي التي قامت بها ال�سركة لوحداتها ال�ستثمارية يف ال�سندوق خالل العام 2014م. 

جدول )6-24( حركة ال�ستثمارات – عمليات امل�ساهمني

31 دي�سمرب 2014م 31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.923 - الر�سيد يف بداية ال�سنة

- 2.423 امل�سرتاة خالل ال�سنة

- )500( املباعة خالل ال�سنة

1.923 1.923 الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة

ا�ستثمارات مقتناة بغر�س التجارة

43.460 - الر�سيد يف بداية ال�سنة

182.097 291.987 امل�سرتاة خالل ال�سنة

)194.000( )249.565( املباعة خالل ال�سنة

594 847 الربح املحقق، �سايف

136 191 الربح غري املحقق

32.287 43.460 الر�سيد كما يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

استثمارات متاحة للبيع

بلغت قيمة ال�ستثمار املتاح للبيع واملتمثل يف ا�ستثمار ال�سركة يف �سركة جنم خلدمات التاأمني مبلغ 1.9 مليون ريال كما يف 2014/12/31م  كما اأن التغري يف قيمة ال�ستثمارات 
املتاحة للبيع مببلغ 500 الف ريال خالل العام 2013م ميثل قيمة اإعادة �سداد �سركة جنم خلدمات التاأمني لدفعة مقدمة من قبل ال�سركة خالل العام 2013م 

استثمارات مقتناة بغرض التجارة

تتاألف الإ�ستثمارات املحتفظ بها للمتاجرة ب�سكل اأ�سا�سي  من �سندوق الراجحي لل�سلع وهو �سندوق ا�ستثمار م�سجل يف اململكة العربية ال�سعودية، هذا وتدار ا�ستثمارات امل�ساهمني 
من قبل اإدارة ال�سركة. 

بلغت الأرباح غري املحققة ماقيمته 191 األف و 135 األف كما يف 31 دي�سمرب 2013م و 2014م على التوايل كانت نتيجة للتايل:

31 دي�سمرب 2013م
)األف ريال �سع�دي(

31 دي�سمرب 2014م
)األف ريال �سع�دي(

ال�حدات املعق�دة يف 

306.718 224.774 عدد الوحدات 

43.268 32.051 متو�سط التكلفة  

43.459 32.187 القيمة ال�سوقية 

191 136 اأرباح غري حمققة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

أقساط تأمين و إعادة تأمين مدينة، صافي

جدول )6-25( اأق�شاط تاأمني واإعادة تاأمني مدينة، �شايف

النم� 31 دي�سمرب 2013م 31 دي�سمرب 2014م )األف ريال �سع�دي(

%139 3.580 8.569 الوثائق  اأق�شاط مدينة – حاملي 

%21 8.018 9.663 اأق�شاط مدينة – و�سطاء

)%16( 1.837 1.538 اأق�شاط مدينة – طرف ذي عالقة – بنك الأمناء

%150 4.487 11.226 اإعادة التاأمني املدينة 
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النم� 31 دي�سمرب 2013م 31 دي�سمرب 2014م )األف ريال �سع�دي(

%73 17.922 30.996 اإجمايل الذمم املدينة 

%297 )345( )1.368( الوثائق خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها – حاملي 

%64 )685( )1.123( خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها – و�سطاء 

)%100( )143( - خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها –طرف ذي عالقة 

%113 )1172( )2491( اإجمايل املخ�س�س

%70 16.750 28.505 �سايف الذمم املدينة 

)%5( %26 %21 اأق�شاط املدينة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة  

)%19( %96 78 االأق�شاط املعلقة باالأيام 

%4 %9 %13 خم�ش�س الدين امل�شك�ك يف حت�شيله كن�شبة من اإجمايل االأق�شاط املكتتبة  

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة

ارتفعت اأق�شاط تاأمني واإعادة التاأمني املدينة من 18 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 31 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى ما يلي:

االإرتفاع يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف عام 2014م مقارنة بعام 2013م  �
زيادة يف اإجمايل اأر�سدة اإعادة التاأمني املدينة كما يف 31 دي�سمرب 2014م بقيمة 7 مليون ريال نتيجة للزيادة يف ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة لقطاع  �

احلماية والإدخار بقيمة 9 مليون ريال .

ل يوجد خم�س�س لذمم اإعادة التاأمني املدينة وذلك لأن اأعمار الذمم املدينة اخلا�سة باإعادة التاأمني اأقل من 6 اأ�سهر ووفقا لذلك ل يتطلب جتنيب خم�س�س لها وهذا يتما�سى 
مع الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، اجلدير اإن خم�س�س الذمم امل�سكوك يف حت�سيلها لل�سركة هي متوافقة مع الالئحة التنفيذية ال�سادرة من 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والتعاميم ذات ال�سلة  ال�سادر يف عام 2010.

وفيما يتعلق مبخ�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها للو�سطاء، هناك مبلغ 2 مليون ريال م�ستحق من الو�سطاء لأكرث من 365 يوما ومت احت�ساب خم�س�س عنها بقيمة 234 األف  
بدل من 1.5 مليون ريال كما هو مطلوب من قبل الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ويرجع ذلك اإلى الأ�سباب التالية:

يوجد مبلغ 2.2 مليون ريال ميثل عمولة م�ستحقة الدفع، والتي ت�سنف حتت باب املطلوبات، حيث ان هناك مبلغ جوهري يتعلق بالر�سيد اعاله و امل�ستحق لفرتة  �
اأكرث من 365 يوم من الو�سطاء؛ و

تاريخ  � ا�سا�س  على  الحت�ساب  يكون  التي  الهند�سي  القطاع  وثائق  ذلك  يف  مبا  الوثيقة  فعالية  تاريخ  اأ�سا�س  على  احت�سب  ريال  مليون   1.5 اأعاله  املخ�س�س  اإن 
ال�ستحقاق ولي�س تاريخ التفعيل، وفقا للتعميم ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف دي�سمرب 2013م، ليتم ا�ستخدامها حل�ساب خم�س�س الذمم امل�سكوك 
يف حت�سيلها لأن معظم وثائق القطاع الهند�سي تكون لفرتات طويلة ؛ وحت�سب ال�سركة خم�س�ساتها املتعلقة بالقطاع الهند�سي على اأ�سا�سي تاريخ التفعيل ولي�س 

تاريخ اال�شتحقاق امل�شم�ح به وفقا للتعميم املذك�ر اعاله. اإن املخ�ش�س املتعلق باالأق�شاط امل�شتحقة للقطاع الهند�شي كانت اأقل بكثري.

وا�شتنادا اإلى التحليل ال�ارد اأعاله، فاإن املخ�ش�س اخلا�س باالأق�شاط امل�شتحقة من ال��شطاء كاف. ويع�د االنخفا�س يف اأيام االأق�شاط امل�شتحقة خالل 2014م نتيجة للت�سريع يف 
عملية التح�شيل من ال��شطاء االأمر الذي اأدى اإلى انخفا�س اأيام االأق�شاط امل�شتحقة من 206 يوم يف عام 2013م اإلى 156 يوم يف عام 2014م.

يبني اجلدول اأدناه اأعمار اأق�شاط التاأمني واإعادة التاأمني املدينة وفقا لالئحة التنفيذية ال�شادرة عن م�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي، والتي ينبغي اعتمادها من قبل �شركات 
التاأمني لحت�ساب خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

املجم�ع
)األف ريال �سع�دي(

<360 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

181-360 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

91 -180 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

0-90 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

كما يف 31 دي�سمرب 2014م

الإجمايل

9.660 2.124 3.033 868 3.635 الو�سطاء

8.570 660 1.326 3.264 3.320 حاملي الوثائق

11.227 - - - 11.227 اإعادة التاأمني

1.538 - - - 1.538 ال�سركات الفرعية والتابعة لها

30.996 2.760 4.360 4.141 19.735 املجموع

خم�س�س دين م�سكوك يف حت�سيله

1.123 234 758 131 - الو�سطاء

1.368 547 332 490 - حاملي الوثائق

- - - - - اإعادة التاأمني

- - - - - ال�سركات الفرعية والتابعة لها

2.491 781 1.090 621 - املجموع
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املجم�ع
)األف ريال �سع�دي(

<360 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

181-360 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

91 -180 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

0-90 ي�م
)األف ريال �سع�دي(

كما يف 31 دي�سمرب 2014م

ال�سايف

8.469 1.796 2.276 746 3.652 الو�سطاء

7.271 182 995 2.774 3.320 حاملي الوثائق

11.226 - - - 11.226 اإعادة التاأمني

1.538 - - - 1.538 ال�سركات الفرعية والتابعة لها

28.505 19.735 3.651 4.029 املجموع

ن�سبة خم�س�س الدين امل�سكوك يف حت�سيله وفقا لالئحة التنفيذية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

%75 %25 %15 %0 خم�س�س مطلوب – حاملي الوثائق

%75 %25 %15 %0 خم�س�س مطلوب – الو�سطاء 

%75 %25 %15 %0 خم�س�س مطلوب – اإعادة تاأمني 

امل�سدر: ال�سركة

إجمالي اإلحتياطيات الفنية  و حصة معيدي التأمين منها
النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

64%9.59315.730مطالبات حتت الت�سوية 

217%5.50417.451املطالبات املتكبدة وغري مبلغ عنها 

-28%4.0422.909الحتياطي الإ�سايف

89%19.13836.089جمموع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية 

34%18.06624.281اإجمايل اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة 

62%37.20560.371جمموع اإجمايل الحتياطات الفنية 

-6%8.2987.806ح�سة اإعادة تاأمني املطالبات حتت الت�سوية  

167%3.6609.778ح�سة اإعادة تاأمني املطالبات املتكبدة وغرياملبلغ عنها 

47%11.95817.584ح�سة اإعادة تاأمني جمموع اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية 

76%8.82615.507ح�شة اإعادة تاأمني اإجمايل اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة 

59%20.78433.090جمموع ح�سة اإعادة تاأمني الحتياطات الفنية 

66%16.42127.281�سايف الحتياطات الفنية 

امل�سدر: ال�سركة

نسبة صافي اإلحتياطيات الفنية إلى المجموع حسب القطاعات
الفرق 31 دي�سمرب 2014م 31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

)%63( %7 %19 حريق

)%67( %3 %9 بحري

%250 %21 %6 حوادث عامة 

%0 %1 %1 هند�سة 

%0 %63 %63 مركبات 

%33 %4 %3 حماية واإدخار 

%0 %100 %100 جمموع اإجمايل الحتياطات الفنية 

امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت �سايف الحتياطيات الفنية من 16.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 27.3 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة يف 
املطالبات حتت الت�سوية و املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها لقطاعي املركبات واحلوادث العامة.
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إجمالي المطالبات تحت التسوية، المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها و حصة معيدي التأمين منها
النم� 31دي�سمرب 2014م 31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

)%30( 4.061 5.761 حريق

%82 1.566 861 بحري

%163 5.088 1.934 حوادث عامة

%0 128 - هند�سة

%263 3.209 883 مركبات

%997 1.678 153 حماية واإدخار

%64 15.730 9.592 جمموع اإجمايل مطالبات حتت الت�سوية

)%41( 3.343 5.667 حريق

%72 1.413 822 بحري

)%6( 1.590 1.686 حوادث عامة

%0 118 - هند�سة

%0 - - مركبات

%991 1.342 123 حماية واإدخار

)%6( 7.806 8.298 جمموع ح�سة اإعادة تاأمني مطالبات حتت الت�سوية

%512 7.924 1.295 �سايف مطالبات حتت الت�سوية

ح�سة اإعادة تاأمني مطالبات حتت الت�سوية/ اإجمايل مطالبات حتت الت�سوية

)%16( %82 %98 حريق

)%5( %90 %95 بحري

)%56( %31 %87 حوادث عامة

%92 %92 %0 هند�سة

%0 %0 %0 مركبات

%0 %80 %80 حماية واإدخار

)%37( %50 %87 املجموع

امل�سدر: ال�سركة

إجمالي المطالبات تحت التسوية

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية ارتفعت من 9.6 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 15.7 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى ما يلي:

الحوادث العامة

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية لقطاع احلوادث العامة ارتفعت من 1.9 مليون ريال اإلى 5.1 مليون ريال نتيجة لوجود مطالباتان رئي�سيتان تتعلق ب�سركة  عبد اللطيف جميل 
املحدودة التجزئة بقيمة 3.3 مليون ريال.

المركبات

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية لقطاع املركبات ارتفعت من 0.9 مليون ريال اإلى 3.2 مليون ريال نتيجة للزيادة يف عدد املطالبات من 238 مطالبة خالل عام 2013م اإلى 
2.624 مطالبة كما يف 31 دي�سمرب 2014م منها 1.222 مطالبة متعلقة مبحافظة ال�سرقية؛ وعالوة على ذلك، خالل �سنة 2014م كان هنالك خم�سة مطالبات رئي�سية بلغت 

300 األف لكل منها بينما يف عام 2013م كان هناك مطالبة رئي�سية واحدة فقط.

الحماية واالدخار

اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية لقطاع احلماية والدخار ارتفعت عام 2014م بقيمة 1.5 مليون ريال ب�سبب 4 مطالبات وفاة رئي�سية مقابل مطالبة واحدة يف عام 2013م.
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حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية

انخف�ست ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية من 8.3 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 7.8 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك 
اأ�سا�سا اإلى ما يلي:

التأمين ضد الحرائق 

انخف�ست ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية بقيمة 2.3 مليون ريال  ويرجع ذلك اإلى اأنه خالل عام 2013م كان لدى ال�سركة 3 مطالبات حريق رئي�سية:

الأولى تتعلق لوثيقة حريق اخلا�سة ب�سركة الوطني للمجوهرات / بركات بلغت 2.3 مليون ريال  التي مت حتملها بالكامل من قبل �سركة اإعادة التاأمني لأنه مت ا�سناد  �
ال�ثيقة بالكامل الى �شركة اإعادة التاأمني نتيجة اأن ال�ثيقة ذات ال�شلة لي�شت مغطاة  بعقد اإعادة التاأمني، حيث ال�شروط و االأحكام بال�ثيقة ذات ال�شلة عري مت�افقة 

مع عقد اعادة التاأمني.
املطالبتان الأخرى املتبقيان، املتعلقة ب�سركة عبد اللطيف جميل للبيع بالتجزئة، بلغت 2.7 مليون ريال  حيث ن�سبة حتمل ال�سركة هو فقط 12األف  ومتت تغطية  �

املبلغ املتبقي مبوجب عقد اإعادة التاأمني ذات ال�سلة، عقد اإعاد التاأمني الإختياري و اتفاقيات التاأمني امل�سرتك.

الحماية واالدخار

ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية لقطاع  للحماية والدخار بقيمة 1.2 مليون ريال  نتيجة للزيادة يف املطالبات حتت الت�سوية الإجمالية بقيمة 1.5 مليون ريال  
حيث تكون ح�سة معيدي التاأمني و ن�سبة حتمل ال�سركة وفقا لتفاقية اعادة التاأمني الن�سبي 80% و 20% على التوايل.

جدول )6-26( اإجمايل ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها
الفرق31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

65%2.2773.754حريق

36%1.9912.700بحري

66%8421.399حوادث عامة 

1273%59810هند�سة 

237%2.1217.146مركبات 

100%2.2554.550حماية واإدخار 

113%9.54620.360اإجمايل املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها

360%6202.854حريق

152%9282.343بحري

)57%( 268114حوادث عامة 

1670%40708هند�سة 

0%--مركبات 

108%1.8033.757حماية واإدخار 

167%3.6609.777ح�سة معيد التاأمني من املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها

80%5.88610.583�سايف املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها

امل�سدر: ال�سركة

املتكبدة  ال�سركة بت�سجيل املطالبات  لتقرير الكتواري اخلارجي، قامت  وفقا  تقارير الكتواري اخلارجي.  بناء على  املبلغ عنها  املتكبدة وغري  بت�سجيل املطالبات  ال�سركة  تقوم 
وغري املبلغ عنها بناء على اأعلى خم�س�س مطالبات متكبدة وغري املبلغ عنه ح�سب الطرق امل�ستخدمة وهي الالئحة التنفيذية ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

و طريقة ن�سبة املطالبات على النحو الذي يحدده اخلبريالكتواري.

وي��شح اجلدول اأدناه اإجمايل االأق�شاط ال�شارية ح�شب القطاعات املختلفة والتي  يتم ت�شجيلها �شمن اإجمايل املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها لكل قطاع:

إجمالي احتياطي األقساط السارية حسب القطاعات
31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م)األف ريال �سع�دي(

1.8871حريق

5800بحري

196711حوادث عامة 

1.3792.197مركبات 

4.0422.909اإجمايل االإحتياطي االأق�شاط ال�شارية

امل�سدر: ال�سركة
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اإنخف�س احتياطي االأق�شاط ال�شارية من 4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2013م  اإلى 2.9 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م نتيجة للتايل:

انخفا�س يف احتياطي الطوارئ لقطاع احلريق  من 1.8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 1.000 ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م  �
انخفا�س يف احتياطي االأق�شاط ال�شارية للقطاع البحري من 580 األف اإلى ال�سفر كما هو مبني اأعاله نظرا لنخفا�س يف ن�سبة اخل�سارة  املحت�سبة بوا�سطة  اخلبري  �

الكتواري اخلارجي من 215% يف عام 2013م اإلى 69% يف عام 2014م.

احتياطي االأق�شاط ال�شارية لقطاع املركبات ارتفع من 1.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 2.2 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى 
الزيادة يف ن�سبة اخل�سارة املحت�سبة بوا�سطة اخلبري الكتواري اخلارجي من 79% اإلى 100% يف عام 2014م.

ارتفعت ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها من 3.6 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 9.7 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م مبا 
يتما�سى مع الزيادة يف اإجمايل املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها .

إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة و حصة معيدي التأمين منها

جدول )6-27( اإجمايل اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة و ح�شة معيدي التاأمني منها
النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م)األف ريال �سع�دي(

25%5.2886.610حريق

65%2.9984.951بحري

184%1.0993.125حوادث عامة 

74%1.4162.460هند�سة 

)2%(7.2657.136مركبات 

0%--حماية واإدخار 

34%18.06624.281اإجمايل اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

61%3.9056.283حريق

69%2.6904.536بحري

140%8912.138حوادث عامة 

72%1.3412.308هند�سة 

0%242-مركبات 

0%--حماية واإدخار 

76%8.82615.507ح�شة معيدي التاأمني من  اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

)5%(9.2408.774�شايف اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة / اإجمايل االأق�شاط املكتتبة

)4%(29%33%حريق

)7%(27%34%بحري

4%36%32%حوادث عامة 

12%109%97%هند�سة 

)36%(31%67%مركبات 

0%0%0%حماية واإدخار 

ح�شة معيدي التاأمني من  اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة / االأق�شاط امل�شندة

)8%(28%36%حريق

)7%(28%35%بحري

6%37%31%حوادث عامة 

25%116%91%هند�سة 

77%77%0%مركبات 

0%0%0%حماية واإدخار 

امل�سدر: ال�سركة



9494

ارتفع اإجمايل احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة من 18.1 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 24.3 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويعود ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة 
يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة خالل 2014م بقيمة  41.3 مليون ريال .

انخف�شت ن�شبة احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة اإلى اإجمايل االأق�شاط املكتتبة لقطاع املركبات من 67% كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 31% كما يف 31 دي�سمرب 2014م يرجع 
ذلك اإلى اأن جميع وثائق املركبات امل�سدرة خالل عام 2013م كانت يف فرتة ال�ستة اأ�سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م بينما اأ�سدرت وثائق عام 2014م خالل كامل العام.

اإحتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة لقطاع احلماية واالدخار ويع�د ذلك اإلى اأن احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة يتم احت�شابه واكت�شابه على اأ�شا�س �شهري.

وكانت الزيادة يف ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة بقيمة 6.7 ملي�ن ريال  اأ�شا�شا نتيجة للزيادة يف اإجمايل احتياطي االأق�شاط غري املكت�شبة بقيمة 6.2 مليون 
ريال .

انخفا�س يف اإجمايل ح�شة اإعادة التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة كن�شبة من االإجمايل لالأق�شاط امل�شندة من 31% كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 28% كما يف 31 دي�سمرب 
2014م وذلك مت�شيا مع انخفا�س يف ن�شبة من اإجمايل اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة من اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة.

ح�شة معيدي التاأمني من االأق�شاط غري املكت�شبة لقطاع املركبات هي �شفر كما يف 31 دي�سمرب 2013م  نتيجة لأن جميع وثائق املركبات مغطاة حتت اتفاقية اإعادة التاأمني الغري 
الن�سبية  »اتفاقية فائ�س اخل�سارة«.

ح�شة معيدي التاأمني االأق�شاط الغري املكت�شبة لقطاع املركبات تبلغ 242 األف كما يف 31 دي�سمرب 2014م والتي  متثل االأق�شاط التي متت تغطيتها من خالل اتفاقية اعادة تاأمني 
اختيارية و اتفاقيات تاأمني م�سرتك.

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

100%1.218-الر�سيد الإتتاحي

43%1.9112.738املدفوعة خالل ال�سنة 

311%-2.843-691املتكبدة خالل ال�سنة

)9%(1.2181.113الر�سيد نهاية ال�سنة

)36%( 41%64%تكاليف الإكتتاب املوؤجلة / العمولة املدفوعة خالل ال�سنة

النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

4%282293حريق

82%4582بحري

2017%6127حوادث عامة 

126%98221هند�سة 

-52%787391مركبات 

0%--حماية واإدخار 

-9%1.2181.113الإجمايل

تكاليف الإكتتاب املوؤجلة / العمولة املدفوعة خالل ال�سنة

-15%49%64%حريق

-12%38%50%بحري

31%47%16%حوادث عامة 

23%114%91%هند�سة 

-37%27%64%مركبات 

0%--حماية واإدخار 

-23%41%64%الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة 

ارتفعت العمولة املدفوعة خالل ال�سنة من 1.9 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى 2.7 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك ب�سبب الزيادة بقيمة 8.4  مليون 
ريال يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة من قبل و�شطاء ال�شركة.

يف حني ارتفعت العمولت املتكبدة  من 0.7 مليون ريال  يف عام 2013م اإلى 2.8 مليون ريال  يف عام 2014م ب�شبب ارتفاع االأق�شاط املكتتبة من خالل ال��شطاء من 14.2 مليون 
ريال  يف عام 2013م اإلى 22.7 مليون ريال  يف عام 2014م.

مل تتحمل ال�سركة اأي تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة لقطاع احلماية والإدخار خالل العامني 2013م و 2014م وذلك ب�سبب اأن وثائق قطاع احلماية والدخار تتعلق مبحفظة 
القرو�س اخلا�سة مب�سرف الإمناء والتي يتم ت�سنيفها كعميل مبا�سر لل�سركة.
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ن�سبة تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة  اإلى العمولة املدفوعة خالل عام 2013م و 2014م بلغت 64% و 41%  على الت�ايل ال تتما�شى متاما مع ن�شبة االأق�شاط غري املكت�شبة من 
اإجمايل االأق�شاط املكتتبة والتي هي 35% و 26% على الت�ايل يرجع ذلك اأ�شا�شا اإلى حقيقة اأن معظم االأق�شاط التي مت اكتتابها من خالل و�شطاء كانت خالل الربعني االأخريين 

لعام 2013م بينما يف عام 2014م فقد مت اكتتابها خالل ال�سنة.

ن�سبة تكاليف اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة اإلى العمولة املدفوعة انخف�ست من 64% يف عام 2013م  اإلى 41% يف عام 2014م وذلك ب�شبب اأن اأق�شاط التاأمني املكت�شبة خالل 
عام 2014م كانت اأكرب مما كانت عليه يف العام 2013م. 

مدفوعات مقدما و موجودات أخرى
31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

الإجمايلعمليات امل�ساهمنيعمليات التاأمنيالإجمايلعمليات امل�ساهمنيعمليات التاأمني

429-692429-692اإيجار مدفوع مقدم

613-474613-474م�سروف �سيانة مقدم

---1.487-1.487م�سروف فائ�س اخل�سارة مقدم

72130212314-721اأخرى

3.3741.344121.356-3.374الإجمايل

كن�سبة من الإجمايل

32%0%32%21%0%21%اإيجار مدفوع مقدم

45%0%46%14%0%14%م�سروف �سيانة مقدم

0%0%0%44%0%44%م�سروف فائ�س اخل�سارة مقدم

23%100%22%21%0%21%اأخرى

امل�سدر: ال�سركة 

اإليجار 

الإيجار املدفوع مقدما يعود اإلى الإيجار املدفوع ب�سكل مقدم وذلك فيما يتعلق باملقر الرئي�سي لل�سركة وفروعها يف جدة و اخلرب، حيث ارتفع م�سروف ال�سيانة املدفوعة مقدما  
من 474 األف  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م  اإلى 613 األف كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى حقيقة اأنه خالل 2014م دخلت ال�سركة يف عقد �سيانة برجميات 

قطاع احلماية والإدخار  مببلغ 291 األف ريال الذي يغطي الفرتة من 15 نوفمرب 2014م حتى 14 نوفمرب 2015.

مصروف فائض الخسارة المدفوع مقدما

انخف�س م�سروف فائ�س اخل�سارة املدفوع مقدما من 1.5 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2013م اإلى �سفر كما يف 31 دي�سمرب 2014م يرجع ذلك اإلى حقيقة اأن يف عام 2013م 
دفعت ال�سركة م�سروف فائ�س اخل�سارة للفرتة 6 اأ�سهر املنتهية يف 30 يونيو 2014م خالل عام 2014م بينما دفعت ال�سركة م�سروف فائ�س اخل�سارة ذات ال�سلة حتى الفرتة 

املنتهية يف 30 يونيو 2015 يف عام 2015 ولي�س يف عام 2014م.

أخرى

وتتمثل يف املدفوعات مقدما و املوجودات الأخرى تتكون اأ�سا�سا من بدل ال�سكن للموظفني مدفوع مقدما  و م�سروف تاأمني �سحي للموظفني املدفوعة مقدما.

عمولة تأمين غير مكتسبة
النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

100%1.665-الر�سيد الإفتتاحي

129%4.3079.868امل�ستلمة خالل ال�سنة 

208%-8.127-2.642املكت�سبة خالل ال�سنة

105%1.6653.406الر�سيد نهاية ال�سنة

النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

34%9481.274حريق

264%2751.001بحري

190%199578حوادث عامة 

109%244510هند�سة 

100%43-مركبات 
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النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

0%--حماية واإدخار 

105%1.6653.406الإجمايل

عمولة التاأمني غري املكت�سبة / العمولة امل�ستلمة ح�سب القطاعات

)8%(14%22%حريق

5%11%6%بحري

1%6%5%حوادث عامة 

)1%(5%6%هند�سة 

0%0%0%مركبات 

0%0%0%حماية واإدخار 

)3%(36%39%الإجمايل

امل�سدر: ال�سركة 

ارتفعت عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة من 1.7 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م  اإلى 3.4 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى الزيادة 
يف العمولة امل�ستلمة خالل 2014م بقيمة 5.6 ملي�ن ريال  نتيجة للزيادة يف اأق�شاط التاأمني امل�شندة بقيمة 27.4 مليون ريال .

مل حتقق ال�سركة اأي دخل من العمولت غري املكت�سبة بالن�سبة لقطاع احلماية والدخار خالل العامني 2013م و 2014م ويع�د ذلك اإلى اأنه يتم ت�شديد اأق�شاط التاأمني امل�شندة 
ذات ال�شلة ل�شركات اإعادة التاأمني على اأ�شا�س �شايف اأق�شاط املخاطر وعليه ال ت�شتلم ال�شركة اأي عم�لة على االأق�شاط امل�شندة.

مل حتقق ال�سركة اأي دخل من العمولت غري املكت�سبة بالن�سبة لقطاع املركبات نتيجة لأنه يتم تغطية هذا القطاع من خالل اتفاقية فائ�س اخل�سارة  والتي لت�ستوجب ا�ستالم 
عمولة من �سركة اعادة التاأمني، وهذه املمار�سة يف  قطاع التاأمني واإعادة التاأمني لالتفاقيات غري الن�سبية والتي ت�سمل فائ�س اخل�سارة.

مصاريف مستحقة و مطلوبات أخرى
 )األف ريال �سع�دي(

 
31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م

الإجمايلعمليات امل�ساهمنيعمليات التاأمنيالإجمايلعمليات امل�ساهمنيعمليات التاأمني

4.342-6.4184.342-6.418رواتب و اأجور م�ستحقة

2.194-1.5492.194-1.549عمولة و�سطاء م�ستحقة

4.641-2.8714.641-2.871عمولة تاأمني م�سرتك م�ستحقة

831831-843843-اأتعاب مهنية وقانونية م�ستحقة

1.0201.020-1.6151.615-مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة م�ستحقة

1.147761.2232.2091652.374اأخرى

11.9852.53414.51913.3862.01615.402الإجمايل

ن�سبة من الإجمايل

28%0%32%44%0%54%رواتب و اأجور م�ستحقة

14%0%16%11%0%13%عمولة و�سطاء م�ستحقة

30%0%35%20%0%24%عمولة تاأمني م�سرتك م�ستحقة

5%41%0%6%33%0%اأتعاب مهنية وقانونية م�ستحقة

7%51%0%11%64%0%مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة م�ستحقة

15%8%17%8%3%10%اأخرى

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة  

رواتب و أجور مستحقة

بلغت الرواتب والأجورامل�ستحقة ماقيمته 6.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2013م، والتي ت�ستمل على رواتب واأجور م�ستحقة لأربعة موظفني رئي�سيني من اجلن�سية اليابانية، 
حيث بلغ اإجمايل الرواتب امل�ستحقة لهم 3.4 مليون ريال بينما مثلت املكافاأة امل�ستحقة لبقية املوظفني ال�سركة حوايل 2.4 مليون ريال كما ا�ستملت اأي�سًا على الأتعاب امل�ستحقة 

للخبري الأكتواري والتي بلغت 604 األف ريال.

انخف�س ر�سيد الرواتب و الأجور امل�ستحقة خالل العام 2014م بحوايل 2 مليون ريال �سعودي ويعود النخفا�س ب�سكل كبري لقيام ال�سركة  ب�سداد 900 الف ريال من الرواتب 
امل�ستحقة اإلى املوظفني اليابنيني امل�سار اإليها م�سبقًا، بالإ�سافة الى ت�سديد مبلغ 900 األف ريال كجزء من ر�سيد املكافاأة امل�ستحقة للموظفني، كما قامت ال�سركة اأي�سًا ب�سداد 

كامل املبلغ امل�ستحق اإلى اخلبري الأكتواري.
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عمولة الوسطاء المستحقة

ارتفعت العمولة امل�ستحقة بقيمة 645 األف كما يف 31 دي�سمرب 2014م وذلك نتيجة للزيادة يف االأق�شاط املكتتبة من خالل ال��شطاء بقيمة 8.4 مليون ريال  يف عام 2014م.

عمولة التأمين المشترك المستحق

ارتفعت عمولة التاأمني امل�سرتك امل�ستحقة بقيمة 1.8 مليون ريال  نتيجة للزيادة يف التاأمني امل�سرتك خالل عام 2014م بقيمة 3.5 مليون ريال . وترتبط اأعمال التاأمني امل�سرتك 
ب�سكل رئي�سي بقطاعي البحري واحلريق.

مكافأة مجلس اإلدارة المستحقة

انخف�س ر�سيد مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة امل�ستحقة بقيمة 600 األف ريال يف عام 2014م يرجع ذلك اإلى قيام ال�سركة بدفع جزء من املكافاآت امل�ستحقة لأع�ساء جمل�س 
الإدارة خالل العام 2014م 

مستحقات أخرى

تتك�ن امل�شتحقات االأخرى ب�شكل رئي�شي من الذمم الدائنة حلملة ال�ثائق، �شريبة االإ�شتقطاع على االأق�شاط امل�شندة ور�ش�م االإ�شراف مل�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي واالأر�شدة 
امل�ستحقة ل�سركة جنم.

ارتفعت امل�ستحقات الأخرى بقيمة 1.1 مليون ريال ويعود ذلك اأ�سا�سا اإلى ما يلي:

م�ستحق حلملة الوثائق بقيمة 700 األف يف عام 2014م وذلك ب�سبب الزيادة يف املطالبات املوافق على اأن تدفع. و �
م�ستحق ل�سركة جنم وذلك ب�سبب الزيادة يف املطالبات املركبات يف عام 2014م. �

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

9311.615الر�سيد الإفتتاحي

744775املحمل خالل ال�سنة

)223(-عك�س خالل ال�سنة

)597()60(املدفوع خالل ال�سنة

1.6151.570الر�سيد اخلتامي

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة  

انخف�س ر�سيد مكافاآت نهاية اخلدمة من 1.6 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب عام 2013م اإلى 1.5 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويرجع ذلك اأ�سا�سا اإلى ما يلي:

خالل عام 2013م قامت ال�سركة بتحميل م�سروف مكافاأة نهاية اخلدمة اخلا�س مبوظفي �سركة ح�سني العويني و�سركاوؤه املحدوده )الوكيل ال�سابق ل�سركة طوكيو  �
مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س( على �سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س بقيمة 223 األف. خالل عام 2014م  قامت ال�سركة بعك�س ذلك امل�سروف 

و حتميله على �سركة ح�سني العويني و�سركاوؤه املحدوده ، حيث اأن هذا امل�سروف ل يخ�س ال�سركة اإمنا يخ�س �سركة ح�سني العيوين و�سركاوؤه املحددوة
دفعت ال�سركة 597 األف خالل 2014م اإلى 18 موظفا م�ستقيل خالل العامني 2013م و.2014م، ومعظم هذه املبالغ ملوظفني تنفيذيني التحقو بال�سركة يف مرحلة  �

ماقبل الت�سغيل واحل�سول على الرخ�س واملوافقات النهائية لتاأ�سي�س ال�سركة وت�سغيلها. 

الزكاة وضريبة الدخل المستحقة

النم�31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

100%1.809-الر�سيد يف بداية ال�سنة

)56%( 2.233980الزكاة املحملة خالل ال�سنة

205%)1.292()424(الزكاة املدفوعة خالل ال�سنة

-17%1.8091.497الر�سيد يف نهاية ال�سنة

الربط الزك�يحتقيقات مفت�حةن�ع ال�سهادة�سهادة الزكاةدفعة الدفعةتقدمي الإقرار الزك�ي 

معلقةلمقيدةنعمنعمنعم31 دي�سمرب 2013م

معلقةل مقيدةنعم نعمنعم31 دي�سمرب 2014م

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة  

يتم احت�ساب الزكاة امل�ستحقة لل�سركة لل�سنة وفقا لأحكام وقوانني الزكاة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية، وببما اأن الوعاء الزكوي لل�سنة هو اأعلى من �سايف الدخل املعدل 
/ )اخل�سارة(، فيتم ح�ساب الزكاة لل�سنة بواقع 2.5 % من الوعاء الزكوي. 

يعود الفرق بني الدخل املحا�سبي و�سايف الدخل املعدل / )اخل�سارة( ب�سكل اأ�سا�سي اإلى املخ�س�سات غري امل�سموح بها اأن تدخل �سمن ح�سابات الدخل املعدل. ويذكر اأن ال�سركة 
قدمت اإقرارها الزكوي الأول مل�سلحة الزكاة والدخل للفرتة املمتدة من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م وكذلك لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م ولل�سنة املنتهية يف 

2014/12/31م وح�سلت على �سهادات مقيدة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املنتهية يف 2014/12/31م ، ومل تقم م�سلحة الزكاة والدخل بالتقييم النهائي. 
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين 22522

اخل�سائر املرتاكمة / الإجمايلاخل�سائر املرتاكمةراأ�س املال )األف ريال �سع�دي(
راأ�س املال

200.000-200.000الر�سيد يف 9 يونيو 2012

)5.942()5.942(-تكاليف عمليات متعلقة با�سدار راأ�س املال

اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة للفرتة

)73.050()73.050(-�سايف اخل�سارة للفرتة من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م

)2.233()2.233(-الزكاة للفرتة

41%118.775)81.225(200.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2013م

118.775)81.225(200.000الر�سيد يف 1 يناير 2014م

اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة للفرتة

)29.382()29.382(-�سايف اخل�سارة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م

)980()980(الزكة لل�سنة

56%88.413)111.587(200.000الر�سيد كما يف 31 دي�سمرب 2014م

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة  

يبلغ راأ�س مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع 200 مليون ريال  كما يف 31 دي�سمرب 2014م )2013م: 200 مليون ريال ( واملكون من 20 مليون �سهم عادي )2013م: 20 مليون �سهم 
عادي( بقيمة ا�سمية قدرها 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

تتاألف اخل�سائر املرتاكمة من التايل:

اخل�سائر ال�ساملة بقيمة 75.3 مليون ريال  يف العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2013م �
اخل�سائر ال�ساملة بقيمة 30.4 مليون ريال  يف العام املنتهي يف 31 دي�سمرب 2014م �
تكلفة املعامالت بقيمة 5.9 مليون ريال  املتعلقة باإ�سدار راأ�س املال بقيمة 200 مليون ريال ، هذا املبلغ قد طرح من حقوق امل�ساهمني كما هو مطلوب يف  معايري  �

املحا�سبة الدولية )املعيار رقم 32( 

التفقات النقدية 22522

جدول )6-28( قائمة التدفقات النقدية لعمليات التاأمني
31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

  الأن�سطة الت�سغيلية

--�سايف نتيجة ال�سنة من عمليات التاأمني

تعديالت على:

1.1721.319خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

-2خ�سائر ا�ستبعاد موجودات ثابتة

2.1591.782ا�ستهالك

)45(1.615مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني، �سايف

4.9483.056الدخل قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

املوجودات الت�سغيلية

)13.074()17.922(اأق�شاط تاأمني واإعادة تاأمني مدينة

)5.626()11.958(ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية

)6.681()8.826(ح�شة معيدي التاأمني من اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

105)1.218(تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة 

9.725)9.223(امل�ستحق اإلى )من( عمليات امل�ساهمني

2.030)3.374(مدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى
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31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

املطلوبات الت�سغيلية:

19.13816.951اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

)1.820(12.253اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

18.0666.215اإجمايل اأق�شاط التاأمني غري املكت�شبة

1.6651.741عمولة اإعادة تاأمني غري مكت�سبة

11.9851.401م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

15.53414.023�سايف النقد من الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)3.250()6.611(�سراء موجودات ثابتة

-1املتح�سل من ا�ستبعاد موجودات ثابتة

)3.250()6.610(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة ال�ستثمارية

8.92410.773�سايف التغري يف النقد وما يعادله

8.924-نقد وما يعادله يف بداية ال�سنة 

8.92419.697النقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

�سايف النقدية املكونة من الأن�سطة الت�سغيلية هو ر�سيد موجب مما يعني اأن ال�سركة لديها راأ�س مال عامل وموجودات �سائلة كافية لتمويل عملياتها واملطلوبات ذات ال�سلة.

جدول )6-29( قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني
31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

  الأن�سطة الت�سغيلية

)29.382()73.050(�سايف اخل�سارة لل�سنة

تعديالت على:

)594()847(الربح املحقق من ا�ستثمارات مقتناة لغر�س املتاجرة

)136()191(الربح غري املحقق من ا�ستثمارات مقتناة لغر�س املتاجرة

)30.112()74.088(اخل�سارة قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

املوجودات الت�سغيلية

62)117(م�ستحق من طرف ذي عالقة

)9.725(9.223م�ستحق من/ اإلى عمليات التاأمني

)12()26(مدفوعات مقدمة وموجودات اأخرى

-)20.000(وديعة نظامية

)518(2.534م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

)1.292()424(زكاة مدفوعة 

)41.597()82.898(�سايف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة ال�ستثمارية

)182.097()294.410(�سراء ا�ستثمارات

-)30.384(اإيداع ودائع مرابحة

15.00015.410متح�سالت من ا�ستحقاق ودائع مرابحة

250.065194.000املتح�سل من بيع ا�ستثمارات

27.313)59.729(�سايف النقد الناجت من / )امل�ستخدم يف( الأن�سطة ال�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية
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31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

-200.000اإ�سدار راأ�س املال

-)5.942(تكاليف عمليات اإ�سدار راأ�س املال

-194.058�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)14.284(51.431�سايف التغري يف النقد وما يعادله

51.431-النقد وما يعادله يف بداية ال�سنة 

51.43137.147نقد وما يعادله يف نهاية ال�سنة 

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

الموجودات المقبولة والمالءة المالية 222

جدول )6-30( امل�ج�دات املقب�لة
الأ�س�ل املقب�لة / اإجمايل 31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

الأ�س�ل ح�سب الق�ائم املالية
الأ�س�ل املقب�لة / اإجمايل 31 دي�سمرب 2014م

الأ�س�ل ح�سب الق�ائم املالية

100%10056.844%60.355النقد وما يعادله

54%5629.392%45.383ا�ستثمارات

66%6918.757%11.475اأق�شاط التاأمني و اإعادة التاأمني مدينة ، �شايف

100%10033.091%20.784تغطية معيدي التاأمني

100%1001.113%1.218تكاليف اإكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

100%0502%0التوزيعات امل�ستحقة من عمليات التاأمني

100%1001.356%3.400مدفوعات مقدما واملوجودات اأخرى

79%1004.646%4.449الأ�سول امللمو�سة

80%75145.702%147.044اإجمايل املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

اإجمايل الأ�سول املقبولة يف اجلدول اأعاله هي على اأ�سا�س عامل املقبولية )اأي مبعنى ن�سبة املقبولية لكل �سنف من املوجودات( التي و�سعتها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف 
الالئحة التنفيذية. اإذا كانت ن�سبة �سنف معني من املوجودات على اإجمايل املوجودات هي اأقل من عامل املقبولية، فيعترب 100 % من ال�سنف كمقبول.

ت�سكل املوجودات املقبولة اأ�سا�سا، بعد خ�سم اإجمايل املطلوبات، ملقارنتها بهام�س املالءة املطلوبة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للتحقق ما اإذا كانت ال�سركة ت�ستويف املالءة 
الكافية.

وفقا للوائح اللوائح التنفيذية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي: يلزم اأن تكون ن�سبة احلد/الرتكيز الأق�سى لكل فئة من املوجودات كن�سبة من جمموع املوجودات 20 % ويلزم اأن 
تقوم موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باإدخال التعديالت يدويا حتى تعك�س اخل�سومات الناجتة عن عدم المتثال للحدود التنظيمية اخلا�سة بن�سبة تركيز املوجودات.

كما يف 31 دي�سمرب 2014م، بلغت النقدية و�سبه النقدية ما قيمته 56.8 مليون ريال والإ�ستثمارات 34.2 مليون ريال  حيث تخطت احلد الأق�سى وهو 20 % لكل فئة من الأ�سول 
التي و�سعتها موؤ�س�سة النقد ال�سعودي وو�سلت 31% و 29% من اإجمايل الأ�سول على التوايل.

جدول )6-31( حتليل املالءة املالية – قائمة املالءة املالية
31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

الأ�سول املقبولة

50.22478.647عمليات حاملي وثائق التاأمني  ) اأ (

96.69467.053عمليات امل�ساهمني ) ب (

146.918145.700اإجمايل املوجودات املقبولة

املطلوبات

64.72293.926عمليات حاملي وثائق التاأمني ) ج (

13.5663.513عمليات امل�ساهمني ) د (

78.28897.439اإجمايل املطلوبات

�سايف املوجودات املقبولة
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31 دي�سمرب 2014م31 دي�سمرب 2013م )األف ريال �سع�دي(

-15.279-14.498عمليات حاملي وثائق التاأمني ) اأ - ج (

83.12963.540عمليات امل�ساهمني ) ب - د (

68.63148.261اإجمايل �سايف املوجودات املقبولة ) هـ(

احلد الأدنى للهام�س املطلوب

5.44510.498هام�س املالءة املطلوب ) التاأمني العام(

4.7676.020هام�س املالءة املطلوب ) احلماية والإدخار(

10.21216.518اإجمايل هام�س املالءة املطلوب

احلد الأدنى لراأ�س املال املطلوب

10.21216.518جمموع هام�س احلد الأدنى املطلوب ) و(

58.41631.743الزيادة ) العجز( يف �سايف املوجودات املقبولة مقارنة بهام�س احلد الأدنى املطلوب

292%672%غطاء هام�س املالءة املالية ) )هـ / و(

امل�سدر: ال�سركة 

كان غطاء هام�س املالءة )اأي مبعنى �سايف املوجودات املقبولة مق�سمة على احلد الأدنى املطلوب( 292 % كما يف 31 دي�سمرب 2014م. والذي يزيد عن 100 % وهو احلد الأدنى 
املطلوب من موؤ�س�سة النقد ال�سعودي. وهذا يعني اأن �سايف املوجودات املقبولة كان كايف لتغطية هام�س املالءة املطلوبة. وفقا لذلك، فاإن الإمناء طوكيو مارين تتوافق مع متطلبات 

موؤ�س�سة النقد فيما يتعلق باحلد الأدنى لهام�س املالءة ل�سركات التاأمني.

وفقا لالئحة التنفيذية ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، ل تنطبق طريقتي احلد الأدنى لراأ�س املال وهام�س مالءة املطالبات يف ال�سنوات الثالثة الأولى بعد ت�سجيل ال�سركة. حيث 
اأن ال�سركة تاأ�س�ست يف 9 يونيو 2012، لذا فهي مازالت ت�شتخدم اأ�شا�س اأق�شاط التاأمني يف احت�شاب هام�س املالءة.

االرتباطات أو االلتزامات المحتملة 

ليوجد لدى ال�سركة اأية ارتباطات اأو التزامات حمتملة كما بنهاية الفرتة املنتهية يف 2013/12/31م ونهاية ال�سنة املالية 2014/12/31م 
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الرسملة والمديونية. 2

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )200.000.000( مائتان مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )20.000.000( ع�سرون مليون �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريالت �سعودية لل�سهم 
اواحد. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة بن�سبة 70% من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة، ودفعوا قيمتها بالكامل، بينما مت طرح 30% من راأ�س مال ال�سركة، وذلك خالل يف الفرتة 

من يوم الثنني 1433/4/26هـ )املوافق 2012/3/19م ( اإلى يوم الأحد 1433/5/2هـ )املوافق 2012/3/25م(.

ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه لي�س هناك اأي راأ�س مال لل�سركة م�سموًل بحق خيار، واأن ال�سركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو اأي �سخ�س 
اآخر.

كما ح�سلت ال�سركة موؤخرا على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب رقم 361000042979 وتاريخ 1436/3/17هـ )املوافق 2015/1/8م( على 
زيادة راأ�س مال ال�سركة مببلغ )250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بعدد )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم 
بقيمة اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، لي�سبح راأ�س مال ال�سركة )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )45.000.000( 
العامة غري  املوافق )2015/8/4م(، وافقت اجلمعية  تاريخ )1436/10/19هـ(  الواحد، ويف  لل�سهم  اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية  خم�سة واربعون مليون �سهم بقيمة 

العادية على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة.

من  ال�سركة  مال  راأ�س  بزيادة  العادية  غري  العامة  للجمعية  بالتو�سية  2014/10/26م(  )املوافق  1436/1/2هـ  بتاريخ  املنعقد  اإجتماعه  يف  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  قرر  وقد 
الو�سول  بهدف  اأولوية  حقوق  اأ�سهم  طرح  طريق  عن  وذلك  �سعودي  ريال  مليون  وخم�سون  اأربعمائة   )450.000.000( اإلى  �سعودي  ريال  مليون  مائتي   )200.000.000(
والحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب. وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ )1436/10/19هـ( املوافق )2015/8/4م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة 
راأ�س املال على النح� املذك�، و�ش�ف تقت�شر الزيادة على امل�شاهمني امل�شتحقني املقيدين يف نهاية تداول ي�م انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ االأحقية( وفق ال�شروط 

واالأحكام ال�اردة يف هذه الن�شرة )ف�شاًل راجع ق�شم »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

جدول رقم )7- 1( راأ�س مال ال�سركة ومدي�نيتها:
31 دي�سمرب 2014
)ريال �سع�دي(

31 دي�سمرب 2013
)ريال �سع�دي(

مطل�بات عمليات التاأمني

24.281.000 18.066.000 اإجمايل اأق�شاط تاأمني غري مكت�شبة

36.089.000 19.138.000 اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

000..10.433 12.253.000 اأر�سدة اإعادة تاأمني دائنة

13.386.000 11.985.000 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

1.570.000 1.615.000 مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

502.000 - مطلوب لعمليات امل�ساهمني

3.406.000 1.665.000 عمولة تاأمني غري مكت�سبة 

89.667.000 64.722.000 جمموع مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات امل�ساهمني

2.016.000 2.534.000 م�ساريف م�ستحقة ومطلوبات اأخرى

1.497.000 زكاة و�سريبة دخل م�ستحقة 

- 9.223.000 م�ستحق لعمليات التاأمني 

3.513.000 13.566.000 جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني 

200.000.000 200.000.000 راأ�س املال

)111.587.000( )81.225.000( اخل�سائر املرتاكمة

88.413.000 118.775.000 جمموع حقوق امل�ساهمني

181.593.000 197.063.000 جمموع مطلوبات عمليات التاأمني وحقوق ومطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة 

هذا ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة و�سكرتري جمل�س الإدارة واأع�ساء الإدارة العليا لل�سركة مبا يلي: 

ليوجد على ال�سركة اأي اأدوات دين �سادرة اأو قائمة اأو موافق عليها ومل يتم اإ�سدارها، اأو اأية قرو�س لأجل تكون م�سمونة ب�سمان �سخ�سي، اأو غري م�سمونة ب�سمان  اأ( 
�سخ�سي، اأو م�سمونة برهن، اأو غري م�سمونة كما يف تاريخ الن�سرة

ل يوجد على ال�سركة اأية قرو�س اأخرى اأو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية، واللتزامات حتت القبول وائتمان القبول اأو التزامات  ب( 
ال�سراء التاأجريي، تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، اأو غري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي، اأو م�سمونة برهن، اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ الن�سرة

ل توجد اأية رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة. ج( 
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ل توجد لل�سركة اأية التزامات حمتملة اأو �سمانات كما يف تاريخ الن�سرة. د( 
ل يخ�سع راأ�سمال ال�سركة لأي حق خيار كما يف تاريخ الن�سرة. هـ( 

اأن راأ�س املال العامل لدى ال�سركة يكفي لتغطية الثنا ع�سر �سهرا التالية لتاريخ هذه الن�سرة.  و( 
عدا عن اخل�سائر املرتاكمة واملو�سحة يف الق�سم )6-2( »اإقرارات اأع�ساء جمل�س الإدارة ب�ساأن املعلومات املالية، ليوجد اأي تغري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل  ز( 
والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة  مبا�سرة لتقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة. اإ�سافًة اإلى الفرتة التي ي�سملها 

تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار
حتى تاريخ ن�سر هذه الن�سرة مل يتم تعديل راأ�سمال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها، حيث بقي عند م�ستوى )200.000.000( مائتي مليون ريال )راأ�سمال التاأ�سي�س(. ز( 



104104

سياسة توزيع األرباح. 2

 تقوم �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح مبا يتما�سى مع الن�سو�س واملواد الواردة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية، وكذلك الن�سو�س الواردة يف النظام 
الأ�سا�سي لل�سركة الذي مت اعتماده من قبل اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة، حيث حتدد املادة )44( الرابعة والأربعون من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�سركة يف  توزيع الأرباح على 

ال�سكل التايل: 

جتنيب الزكاة و�سريبة الدخل. �
تخ�سي�س 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخ�سي�س متى ما بلغ الحتياطي املذكور ما يعادل قيمة  �

راأ�سمال ال�سركة املدفوع.  
للجمعية العامة العادية، بناء على تو�سية اأو اقرتاح جمل�س اإدارة ال�سركة، اأن تخ�س�س ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف يخ�س�س  �

لأغرا�س معينة  تقرها اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�سركة.
يتم توزيع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولية للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع لل�سركة،  �
يتم توزيع الباقي بعد ذلك على م�ساهمي ال�سركة بو�سفه ح�سة من الأرباح اأو يتم حتويله اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.  �

لذلك  املنظمة  والتعليمات  القواعد  يتوافق مع  اأعاله، وذلك مبا  ورد  ملا  وفقا  للم�ساهمني  ال�سنوية  الأرباح  دورية تخ�سم من  اأرباح  توزيع  الدارة  بقرار من جمل�س  يجوز  كما 
وال�سادرة من اجلهات احلكومية ذات الخت�سا�س كموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة علماآ باأنه مل يتم توزيع اأية اأرباح حتى تاريخ هذه الن�سرة نظرا 

لرتاكم اخل�سائرعن الأعوام املالية ال�سابقة. 

علمًا باأنه مل يتم توزيع اأية اأرباح منذ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ هذه الن�سرة نظرًا لوجود خ�سائر مرتاكمة )عدم وجود اأرباح قابلة للتوزيع(.

�سوف ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب منذ تاريخ اإ�سدارها، ن�سيبها من الأرباح التي تعلنها ال�سركة عن ال�سنوات املالية التي تليها  )اإن وجدت(
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وصف رأس مال الشركة واألسهم . 2

رأس المال  221

تاأ�س�ست ال�سركة براأ�سمال قيمته )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي مق�ّسم على )20.000.000( ع�سرون مليون �سهمًا مت�ساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها )10( 
اأكتتب  بينما  ال�سركة.  راأ�س مال  ال�سركة متثل 70% من  اأ�سهم  �سهمًا من جمموع  اأربعة ع�سر مليون  بـ )14.000.000(  املوؤ�س�سون  امل�ساهمون  اكتتب  �سعودية.  ريالت  ع�سرة 
اجلمهور بـ )6.000.000( �ستة ماليني �سهمًا متثل 30% من اإجمايل الأ�سهم من خالل الكتتاب العام يف الطرح الأويل وذلك خالل يف الفرتة من يوم الثنني 1433/4/26هـ 
)املوافق 2012/3/19م ( اإلى يوم الأحد 1433/5/2هـ )املوافق 2012/3/25م(. مل متنح ال�سركة اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني اأو غريهم من امل�ساهمني.

زيادة رأس المال  222

منذ تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ هذه الن�سرة، مل تتم زيادة راأ�سمال ال�سركة. ون�سري اإلى اأنه يجوز لل�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية وبعد موافقة اجلهات 
املخت�شة، مبا فيها م�ؤ�ش�شة النقد وهيئة ال�ش�ق املالية، اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�شركة مّرة اأو عدة مرات ب�شرط اأن يك�ن راأ�س املال االأ�شلي قد دفع باأكمله. ويعنّي القرار طريقة 

زيادة راأ�س املال. 

تخفيض رأس المال 222

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بناء على مربرات مقبولة، وبعد موافقة موؤ�س�سة النقد والهيئة ووزير التجارة وال�سناعة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا ما زاد عن 
حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر، ول ي�سدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف 
هذه اللتزامات ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات. ويبني القرار طريقة هذا التخفي�س واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني 
اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد 

الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف املوعد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

األسهم 222

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها املوؤ�س�سون 
قبل ن�سر القوائم املالية عن ثالث �سنوات مالية كاملة ل تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهر من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة 
زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد 

اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

مل يتناول النظام ال�سا�سي لل�سركة قابلية اعادة �سراء اأ�سهم ال�سركة وبناًء عليه فاإنه ينبغي الرجوع الى نظام ال�سركات وحتديدًا ن�س املادة )104( الذي يجيز اأن يكون ا�ستهالك 
االأ�شهم ب�شراء ال�شركة الأ�شهمها ب�شرط اأن يك�ن �شعرها اأقل من قيمتها االأ�شمية اأو م�شاويًا لهذه القيمة اذا كان م�شروعًا يهلك تدريجيًا اأو يق�م على حق�ق م�ؤقتة، مقروءًا مع ن�س 
املادة )105( من نظام ال�سركات التي جتيز لل�سركة اأن ت�سرتي اأ�سهمها اذا كان الغر�س من ال�سراء ا�ستهالك الأ�سهم اأو تخفي�س راأ�س املال اأو اذا كانت الأ�سهم �سمن جمموعة 

من الأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبالها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم.

حقوق التصويت  225

لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( �سهمًا على الأقل حق ح�سور اجلمعيات العامة مل�ساهمي ال�سركة، بالأ�سالة اأو بالنيابة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غري 
اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة. وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف 

الجتماع.

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية والعادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها، بينما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع 
اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دجمها يف 

�سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى )وذلك بعد موافقة موؤ�س�سة النقد( فال يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

ميتلك كل م�ساهم احلق يف مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة و توجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات، ويجيب جمل�س 
الإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم اإلى اجلمعية، ويكون 

قرار اجلمعية يف هذا ال�ساأن نافذًا.

الحقوق في حصص األرباح  222
تكون ارباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار اموال امل�ساهمني وفقا للقواعد التي ي�سعها جمل�س الإدارة.  �
تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�س ال�سايف ح�سب ماورد يف الفقرة 5 من املادة 43 يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة التي تن�س على، توزيع الفائ�س ال�سايف  ويتم اإما  �

بتوزيع ن�سبة 10% للموؤمن لهم مبا�سرة اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية ويرحل مان�سبته 90% اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني. 
توزع اأرباح امل�ساهمني على النحو التايل:  �

يجنب الزكاة و�سريبة الدخل. �
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يخ�س�س 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخ�سي�س متى ما بلغ الحتياطي املذكور ما يعادل قيمة  �
راأ�سمال ال�سركة املدفوع.  

اإ�سايف  � احتياطي  لتكوين  ال�سافية  ال�سنوية  الأرباح  مئوية من  ن�سبة  اأن تخ�س�س  ال�سركة،  اإدارة  اقرتاح جمل�س  اأو  تو�سية  بناء على  العادية،  العامة  للجمعية 
يخ�س�س لأغرا�س معينة  تقرها اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�سركة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولية  للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع لل�سركة،  �
يوزع  الباقي بعد ذلك على م�ساهمي ال�سركة بو�سفه ح�سة من الأرباح اأو يتم حتويله اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.  �
يجوز بقرار من جمل�س الدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية للم�ساهمني وفقا ملا ورد اأعاله، وذلك مبا يتوافق مع القواعد والتعليمات املنظمة  �

لذلك وال�سادرة من اجلهات احلكومية ذات الخت�سا�س كموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة علماآ باأنه مل يتم توزيع اأية اأرباح حتى تاريخ 
هذه الن�سرة نظرا لرتاكم اخل�سائرعن الأعوام املالية ال�سابقة

الحق في فائض األصول عند حل الشركة أو تصفيتها 222

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفق نظامها الأ�سا�سي اأو وفقا لالأحكام املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات وعند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل هذا الأجل 
تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سالحياتهم واتعابهم وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء 
ال�سركة ومع ذلك ي�ستمر قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�سها بالقدر الذي ليتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني. ويراعى عند 

الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطيات املكونه ح�سب املن�سو�س عليه يف املادتني )43( و )44( يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة.  



107
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 صافي متحصالت االكتتاب  1-21

اأربعة ماليني ريال  يقدر اإجمايل متح�سالت اكتتاب اأ�سهم حقوق الأولية مببلغ )250.000.000( مائتني وخم�سني مليون ريال �سعودي. �سيدفع منها مبلغ )4.000.000( 
�سعودي لتغطية م�ساريف واأتعاب الكتتاب اخلا�سة بامل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين ومدير الكتتاب ومتعهدي التغطية وم�ساريف الإعالنات والطباعة واجلهات امل�ستلمة 

وغريها من امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب.

�سيبلغ �سايف املتح�سالت  مبلغ )246.000.000( مائتني و�ستة واربعون مليون ريال �سعودي، و�سيتم ا�ستخدامها ب�سكل رئي�س  لرفع معدلت وهوام�س املالءة بهدف الإيفاء 
مبتطلبات املالءة املالية و�سيتم ا�ستخدامها اأي�سا يف متويل اخلطط التو�سعية التي تهدف اإلى  تقوية قدراتها التوزيعية ملنتجات احلماية والدخار �سواء لالأفراد اأو املوؤ�س�سات 

ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي من متح�سالت الكتتاب.

كما �ستقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدامها ملتح�سالت اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوية و�ستعلن ال�سركة تطورات ا�ستخدام املتح�سالت للجمهور.

استخدام صافي متحصالت االكتتاب 1-22

تزاول جميع �سركات التاأمني العاملة باململكة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�سدر عن موؤ�س�سة النقد من وقت لآخر. وتن�س 
املادة )66( ال�ساد�سة وال�ستون من الالئحة التنفيذية امل�سار اإليها باأنه على ال�سركة التي تزاول التاأمني العام وال�سحي الحتفاظ بهام�س املالءة املطلوب باعتماد العلى لأي 

من الطرق الثالثة الآتية:

احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال. �
هام�س املالءة املالية لالأق�شاط. �
هام�س املالءة املالية للمطالبات. �

الأدنى  اإلى الحتفاظ باحلد  للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة  القابلة  الأ�سول  اأدين من �سايف  التاأمني الحتفاظ بحد  ينبغي على �سركات 
من الغطاء التام )100%( لهام�س املالءة املالية )�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة مق�سومًا على احلد الأدنى لهام�س املالءة(. وفيما يلي ال�ستخدام املقرتح 

ملتح�سالت الكتتاب: 

اجلدول رقم )10-1( ا�ستخدام متح�سالت الكتتاب 
القيمة )ملي�ن ريال �سع�دي(البيان

250اإجمايل متح�سالت الكتتاب

4م�ساريف الكتتاب  املقدرة

246�سايف متح�سالت الكتتاب

25الوديعة النظامية )10% من زيادة راأ�س املال املدفوع(

143.65ا�ستثمار ق�سرية الأجل

77.35ا�ستثمارات متو�سطة اإلى طويلة الأجل

امل�سدر: ال�سركة

اإنتهاء عملية الكتتاب  املال وذلك بعد  راأ�س  واأتعاب وم�ساريف الكتتاب( يف زيادة  النظامية  الوديعة  ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب )بعد خ�سم  ال�سركة  كما تعتزم 
يف ال�ستثمار طبقا للقنوات ال�ستثمارية املوجودة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، حيث تبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمارات حوايل )221.000.000( مائتان وواحد 
وع�سرون مليون ريال �سعودي ت�سمل على 65% ودائع ق�سرية ومتو�سطة اأجل و 35%  ا�ستثمارات متو�سطة اإلى طويل الأجل. يو�سح اجلدول اأدناه الإ�سهام املتوقع ل�سايف متح�سالت 

الكتتاب يف املحافظة على غطاء هام�س املالءة املالية خالل ال�سنوات القادمة

اجلدول رقم )10-2( اإ�سهام �سايف متح�سالت الكتتاب يف حت�سني هام�س املالءة املالية*
201520162017201820192020البيان  )ملي�ن ريال( 

100100100100100100متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال

212428354660هام�س املالءة املطلوب 

100100100100100100احلد الأدنى لهام�س املالءة املالية 

268266269277294322�سايف الأ�سول امل�سمنة يف ح�ساب هام�س املالءة املالية

322%294%277%269%266%268%غطاء هام�س املالءة )%(

امل�سدر: ال�سركة 
* املعلومات امل�سمنة يف اجلدول اأعاله تقديرية، وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات. 
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خطة االستثمار المقترحة  1-22
طبقا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، يجب اأن تبلغ الوديعة النظامية  ما ن�سبته 10% من راأ�س مال ال�سركة املدفوع، لذا �ستقوم ال�سركة باإيداع مبلغ اإ�سايف يقدر بـ  )25.000.000( 

ع�سرون مليون ريال لي�سبح اإجمايل الوديعة النظامية )45.000.000( خم�سة واربعون مليون ريال �سعودي بعد زيادة راأ�س املال املدفوع.

كما تعتزم ال�سركة ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب )بعد خ�سم الوديعة النظامية واأتعاب وم�ساريف الكتتاب( يف زيادة راأ�س املال وذلك بعد اإنتهاء عملية الكتتاب يف ال�ستثمار طبقا 
لالأوعية ال�ستثمارية املوجودة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين كما ي�ستخدم جزء من املتح�سالت يف متويل متويل اخلطط التو�سعية التي تهدف اإلى  تقوية قدرات ال�سركة  التوزيعية 

ملنتجات احلماية والدخار �سواء لالأفراد اأو املوؤ�س�سات، ويو�سح اجلدول التايل تركية ال�ستثمارات املقرتحة

اجلدول رقم )10-3( تركيبة ال�ستثمارات املقرتحة 
ملي�ن ريال �سع�ديالبيان

143.65ا�ستثمارات ق�سرية الأجل 

52.35ا�ستثمارات متو�سطة اإلى طويلة الأجل

25نفقات التو�سع 

221اإجمايل ال�ستثمارات 

امل�سدر: ال�سركة 

اأما فيما يتعلق بنفقات التو�سع يف اأعمال ال�سركة والتي تعتزم ال�سركة متويلها با�ستخدام جزء من �سايف متح�سالت الكتتاب، يو�سح اجلدول اأدناه املراحل الرئي�سية والإطار الزمني والتكاليف 
التقديرية خلطة التو�سع كما يلي: 

اجلدول رقم )10-5( اجلدول الزمني خلطة الت��سع  
ملي�ن ريال �سع�ديالبيان

يوليو 2016ماإن�ساء 6 فروع جديدة

يوليو 2017مزيادة اأعداد فريق البيع املبا�سر

يوليو 2018ماإن�ساء 3 فروع جديدة، لي�سبح عدد الفروع الإجمايل لل�سركة 9 فروع

يوليو 2019ماإن�ساء 3 فروع جديدة، لي�سبح عدد الفروع الإجمايل لل�سركة 12 فرع

امل�سدر: ال�سركة

ويو�سح اجلدول اأدناه التكاليف التقديرية املتعلقة باخلطة التو�سعية لل�سركة : 

اجلدول رقم )10-4( املراحل والتكاليف التقديرية خلطة الت��سع   
التكاليف التقديرية املرحلة 

 )ملي�ن ريال �سع�دي(
الإطار الزمني

خالل ثالث �سنوات من يوليو 2016م اإلى يوليو 2019م 15.3مرحلة اإن�ساء 12 فرع جديد 

ابتداًء من يوليو 2017م 5.9 مرحلة دعم املنتجات اجلديدة 

خالل ثالث �سنوات من يوليو 2016م اإلى يوليو 2019م3.8م�ساريف اأخرى مرتبطة مبراحل التو�سع 

25الإجمايل  

امل�سدر: ال�سركة
* املعلومات امل�سمنة يف اجلدول اأعاله تقديرية، وقد تختلف التكاليف الفعلية عن هذه التوقعات.
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات المالية 1121

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�سرة الإ�سدار من القوائم املالية املراجعة  للفرتة املالية من 9 يونيو 2012م اإلى 31 دي�سمرب 
2013م والفرتة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها، واأنه مت اإعداد وفح�س القوائم املالية وفقًا للمعايري املالية الدولية.

كما يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأن ال�سركة راجعت التدفقات النقدية املحتملة التي حتتاجها لأعمالها يف الثني ع�سر �سهرا القادمة وترى ال�سركة باأنه �سيكون لديها من املوارد 
املالية ما يكفي لتغطية متطلبات راأ�س املال العامل خالل هذه الفرتة. ويف هذا الإطار، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأن ال�سركة متلك راأ�س مال عامل يكفي لالأ�سهر الـ 12 التي تلي 

مبا�سرة تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار. 

كما يقّر اأع�شاء جمل�س االإدارة باأنه لي�س هنالك من ع�امل م��شمية اأو دورات اإقت�شادية متعّلقة بن�شاط ال�شركة قد يك�ن لها تاأثري يف االأعمال وال��شع املايل لل�شركة. كما لي�س 
هنالك اأي �سيا�سات حكومية اأو اإقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأية عوامل اأخرى اأثرت اأو ميكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري )مبا�سر اأو غري مبا�سر( يف عمليات ال�سركة.

بالإ�سافة اإلى ما جاء اأعاله، يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة حتى تاريخ ن�سر هذه الن�سرة، وباإ�ستثناء ما مّت الإف�ساح عنه يف موا�سع اأخرى 
من هذه الن�سرة، مبا يلي:

مل ُيعلنوا يف اأي وقت من الأوقات اإفال�سهم ومل يخ�سعوا لإجراءات الإفال�س. �
مل يكن اأحد منهم خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ع�سوًا يف جمل�س اإدارة اأو يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف �سركة واجهت حالة الإع�سار. �
بخالف ما ورد يف ق�سم )5-2( »جمل�س الإدارة« من هذه الن�سرة يف ما يتعّلق باأ�سهم ال�سمان والأ�سهم الأخرى التي ميلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة، لي�س لأع�ساء  �

جمل�س اإدارة ال�سركة اأو لأي من اأقربائهم  اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف امل�سدر حتى تاريخ  ن�سر ن�سرة الإ�سدار.
لي�س لهم ول لأي من اأقربائهم والتابعني لهم اأي م�سلحة مادية يف اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار وذلك يف ما يتعّلق  �

باأعمال ال�سركة.
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم  �

حقوق الأولوية اجلديدة، اإ�سافًة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار.
مل تقدم ال�سركة قر�سًا نقديًا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها ومل ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع طرف ثالث، و ذلك وفقا للمادة 71 من نظام ال�سركات. �
مل يكن هناك اأي اإنقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الـ )12( �سهرًا الأخرية. �
مل مُتنح اأي عمولت اأو خ�سومات او اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول الإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. 
لي�س لدى ال�شركة اأي نية اأو ت�جه الأجراء اأي تغيري ج�هري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة. �
 ل يوجد لل�سركة اأي اأدوات دين اأو قرو�س لأجل حتى تاريخ ن�سر هذه الن�سرة، ويوؤكدون باأنه ل يوجد لل�سركة اأ�سول م�سمولة بحق خيار. �
ل يوجد لل�سركة اأي �سركة تابعة اأو �سقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها.  �

إقرارات أخرى 1122

اإ�ستنادًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة وامل�ستندات التاأ�سي�سية الأخرى، يقّر جمل�س الإدارة مبا يلي:

ل توجد اأي �سالحيات لدى اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي بالت�سويت على عقد اأو عر�س له فيه م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة..

نح لهم. � ل توجد اأي �سالحيات تعطي اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي حّق الت�سويت على مكافاآت متمٌ
ل توجد اأي �سالحيات تتيح لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو الرئي�س التنفيذي اأو كبار التنفيذيني الإقرتا�س من ال�سركة. �
ل توجد اإلتزام ال�سركة باأحكام املادة 69 واملادة 70 من نظام ال�سركات وباأحكام املادة 18 من نظام حوكمة ال�سركات. �
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المعلومات القانونية . 12

ملخص النظام األساسي 1221

يت�سمن نظام ال�سركة الأ�سا�سي البنود الواردة اأدناه. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه ينبغي الرجوع اإلى الن�سخة الكاملة من نظام ال�سركة الأ�سا�سي املتاح للمعاينة يف املركز الرئي�سي 
لل�سركة. واجلدير بالذكر اأن هناك عدة اإجراءات تتطلب موافقة موؤ�س�سة النقد مثل رفع اأو تخفي�س راأ�س املال، وتوزيع الأرباح، ونقل ملكية اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني، ودمج 

ال�سركة مع �سركات اأخرى، وت�سفية ال�سركة، وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.

اإ�شم ال�شركة  اأ( 

�سركة الإمناء طوكيو مارين. 

مركز ال�شركة ب( 

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية نقله اإلى اأي مدينة اأخرى يف اململكة العربية ال�سعودية 
بعد احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. ولل�سركة اأن تن�سئ لها فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها بعد احل�سول على 

موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 

غر�ض ال�شركة ت( 

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

اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى بعد موافقة موؤ�س�سة النقد. 

ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها على حتقيق 
غر�سها اأو اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها، وتبا�سر ال�سركة جميع الأعمال املذكورة يف هـذه املادة �سواء داخل اململكة اأو خارجها.

مدة ال�شركة ث( 

مدة ال�سركة )99( �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره اجلمعية العامة غري العادية 
قبل انتهاء اأجلها ب�سنة على الأقل.

راأ�ض مال ال�شركة ج( 

تبلغ قيمة راأ�سمال ال�سركة )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي مق�ّسم على )20.000.000( ع�سرون مليون �سهمًا مت�ساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها )10( ع�سرة 
ريالت �سعودية. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ )14.000.000( اأربعة ع�سر مليون �سهمًا من جمموع اأ�سهم ال�سركة متثل 70% من راأ�س مال ال�سركة. بينما اإكتتب اجلمهور بـ 

)60.000.000( �سّتون مليون ريال متثل 30% من اإجمايل الأ�سهم من خالل الكتتاب العام يف الطرح الأويل. 

تخفي�ض راأ�ض املال ح( 

ة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت ال�سركة بخ�سائر. ول ي�سدر القرار  يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سّ
اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�سركة واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات ، ويبنّي القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان 
التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة، وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�ساتهم عليه خالل �ستنّي يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومّية توّزع 
يف البلد الذي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإن اعرت�س اأحدهم وقدّم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن 

تقدم �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

تداول الأ�شهم  خ( 

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية بعد اإ�سدار �سهاداتها واإ�ستثناء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي 
يكتتب بها املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن �ستنني ماليتني كاملتني ل تقل كل منها عن اإثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به 
املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل اإنق�ساء مّدة احلظر. ومع ذلك، يجوز خالل مّدة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية - وفقًا لأحكام بيع احلقوق - من اأحد املوؤ�س�سني اإلى 

موؤ�س�س اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني – بعد وفاته - اإلى الغري.   

اأ�شهم ال�شمان د( 

يقّدم ع�سو جمل�س الإدارة اأ�سهم �سمان بحد اأدنى )5.000( �سهمًا مقابل العقود التي تن�ساأ بينه وبني ال�سركة والتي وافقت عليها اجلمعية العامة العادية، وي�سمل حق احلجز 
هذا ما قد يكون لالأ�سهم املحجوزة من ح�س�س يف الأرباح واجبة الأداء

يحق ملجل�س الإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�سة، عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة �سمانًا من اأع�ساء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ساأ بينهم وبني ال�سركة اأن 
يبيعها ب�شرط اأن يك�ن الدين قد ا�شتحق وبعد ت�جيه النداء الثاين بخطاب م�شجل اإلى املدين �شاحب االأ�شهم، يطلب فيه ت�شديد الدين خالل اأ�شب�عني، فاإذا رف�س فلمجل�س 
الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول ال�سهم على اأن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة الديون واللتزامات املطلوبة لل�سركة، ثم يدفع الر�سيد )اإن وجد( اإلى ذلك امل�ساهم اأو وليه 

اأو اإلى منفذ و�سيته اأو ورثته. 
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جمل�ض الإدارة  ذ( 

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ثماين اأع�ساء تعينّهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تزيد عن ثالث �سنوات. ول يخّل ذلك التعيني بحّق ال�سخ�س املعنوي يف اإ�ستبدال 
من ميثله يف املجل�س. 

تنتهي ع�ش�ية جمل�س االإدارة بانتهاء مدة التعيني اأو اال�شتقالة اأو ال�فاة اأو اإذا ثبت ملجل�س االإدارة اأن الع�ش� قد اأخل ب�اجباته بطريقة ت�شر مب�شلحة ال�شركة ب�شرط اأن يقرتن 
ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية، اأو بانتهاء ع�سويته وفقًا لأي نظـام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، اأو بتغيبه عن ح�سور اأكرث من ثالث جل�سات متتالية بدون عذر يقبله 
جمل�س الإدارة اأو اإذا حكم ب�سهر اإفال�سه اأو اإع�ساره اأو قدم طلبًا للت�سوية مع دائنيه اأو توقف عن دفع ديونه اأو اأ�سبح فاقد ال�سعور اأو اأ�سيب مبر�س عقلي اأو اإذا ثبت ارتكابه عماًل 
خماًل بالأمانة و الأخالق اأو اأدين بالتزوير. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س كان للمجل�س اأن يعني ع�سوًا يف املركز ال�ساغر ، على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة 
العادية يف اأول اجتماع لها، ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه فقط. واإذا نق�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته، وجب دعوة اجلمعية العامة 

العادية يف اأقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ساء.

�شالحيات جمل�ض الإدارة  ر( 

مع مراعاة الخت�سا�سات املقرّرة للجمعية العمومية يكون ملجل�س الإدارة اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة، كما يكون له يف حدود اخت�سا�سه اأن يفّو�س واحدًا اأو اأكرث من اأع�سائه 
اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة.

مكافاآت اأع�شاء جمل�ض الإدارة ز( 

تكون مكافاأة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون األف ريال �سعودي �سنويًا. كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة 
مقابل اخلدمات التي يقدمها مبلغ )120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سعودي �سنويًا. ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�سو مبلغ )3.000( ثالث الف ريال �سعودي عن كل 
اإجتماع يح�سره من اإجتماعات املجل�س ومبلغ )1.500( األف وخم�سة مائة ريال عن كل اإجتماع يح�سره من اإجتماعات اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة. كما تدفع ال�سركة لكل 
من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من اأجل ح�سور اجتماعات املجل�س اأو اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة مبا يف ذلك م�سروفات ال�سفر والإقامة 
والإيواء. ويف كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن )5%( من �سايف الأرباح، ويجب على ال�سركة التاأكد من اإر�سال كافة التفا�سيل 
الكتابية للمكافاآت والتعوي�سات املقرتحة جلميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية التي تطرح فيها تلك املكافاآت والتعوي�سات للت�سويت عليها، كما اأنه على ال�سركة التاأكد 
من م�افقة اجلمعية العم�مية على �شروط املكافاآت والتع�ي�شات يف جمعية عم�مية ال يك�ن لع�ش� جمل�س االإدارة املعني اأو اأحد كبار االأع�شاء املنتدبني حق الت�ش�يت فيها على 

هذه ال�شروط . ويج�ز تعديل مكافاآت اأع�شاء جمل�س االإدارة مب�افقة م�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي ومن ثم عر�شه على اجلمعية العامة غري العادية للم�شاهمني .

رئي�ض جمل�ض الإدارة والع�شو املنتدب �ض( 

ُيعنينِّ جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا وع�سوًا منتدبًا ويحق لهم التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س.  ميّثل رئي�س املجل�س والع�سو املنتدب ال�سركة يف عالقاتها مع 
الغري واأمام الق�ساء ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل اأو اأعمال معينة.  ويتولى ع�سوًا منتدبًا الإدارة التنفيذية لل�سركة. 

اجتماعات وقرارات املجل�ض �ض( 

يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�سركة بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه ذلك اثنان )2( من الأع�ساء ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن 
ينعقد املجل�س خارج مقر ال�سركة على اأن يجتمع املجل�س اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة ول يجوز اأن تنق�سي اأربعة اأ�سهر بدون انعقاد املجل�س.

ل يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإل اإذا ح�سره ثلثا )3/2( االأع�شاء باالأ�شالة اأو باالإنابة ب�شرط اأن ال يقل عدد احلا�شرين باأنف�شهم عن اأربعة )4( اأع�ساء، ومع مراعاة ما ورد 
يف املادة )15( من النظام الأ�سا�سي يجوز لع�سو جمل�س الإدارة اأن ينيب عنه غريه من الأع�ساء يف ح�سور الجتماع.

ت�سدر قرارات املجل�س باأغلبية ثلثي )3/2( اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين واملمثلني على الأقل.  اإن حق الت�سويت للرئي�س يعترب مماثاُل حلقوق الأع�ساء الآخرين ول يتجاوز 
ذلك. وللمجل�س اأن ي�سدر القرارات بالت�سويت عليها بالتمرير اإل اإذا طلب اأحد الأع�ساء كتابًة عقد اجتماع للمداولة فيها، ويف هذه احلالة تعر�س هذه القرارات على جمل�س 

الإدارة يف اأول اجتماع تاٍل له.

وعلى اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س الإدارة الذي تكون له م�سلحة �سخ�سية مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي اأمر اأو اقرتاح معرو�س على املجل�س اأو اللجنة التنفيذية اأن يبلغ املجل�س 
اأو اللجنة، طبيعة م�سلحته يف الأمر املعرو�س، وعليه بدون ا�ستبعاده من العدد الالزم ل�سحة الجتماع المتناع عن ال�سرتاك يف املداولت والت�سويت يف املجل�س اأو اللجنة 

التنفيذية كما تتطلب احلال فيما يتعلق بالأمر اأو القرتاح.

ل يجوز لأع�ساء املجل�س اأن يربموا مع ال�سركة عقود تاأمني لهم م�سلحة فيها اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

يجب على جمل�س الإدارة اأن يعني �سكرتريًا للمجل�س. كما يجوز للمجل�س اأن يعني م�ست�سارًا له اأو اأكرث يف خمتلف �سوؤون ال�سركة ويحدد املجل�س مكافاآتهم.

يكون كل من رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة والع�سو املنتدب وع�سو جمل�س اإدارتها م�سوؤولني كل يف حدود اخت�سا�سه عن خمالفة اأحكام النظام الأ�سا�سي لل�سركة.

اللجان �ض( 

جلنة املراجعة

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة  للمراجعة ل يقل عدد اأع�سائها عن )3( ثالثة ول يزيد عن )5( خم�سة  من غري الأع�ساء التنفيذيني، على اأن يكون اأغلبهم من خارج جمل�س الإدارة 
وح�سب ما تقره موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة وهيئة ال�سوق املالية. 
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اللجنة التنفيذية

يراأ�س  الذي  اللجنة  رئي�س  بينهم  التنفيذية من  اللجنة  اأع�ساء  ويختار  يزيد عن )5( خم�سة،   ول  ثالثة  اأع�سائها عن )3(  يقل عدد  ل  تنفيذية  الإدارة جلنة  ي�سكل جمل�س 
اجتماعاتها، ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�سًا موؤقتًا لها من بني اأع�سائها احلا�سرين ولع�سو اللجنة التنفيذية اأن ينيب عنه ع�سوًا اآخرًا له احلق بالت�سويت ولثالثة اجتماعات 

فقط، وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�س وميالأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية. 

مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها املوؤ�س�سة اأو املجل�س، وتعاون 
اللجنة التنفيذية ع�سو جمل�س الإدارة املنتدب اأو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها .

ال يك�ن اجتماع اللجنة التنفيذية �شحيحًا اإال اإذا ح�شره اثنان على االأقل بطريق االأ�شالة اأو االإنابة ب�شرط اأن ال يقل عدد احلا�شرين باأنف�شهم عن اثنان .وت�شدر قرارات اللجنة 
التنفيذية بالإجماع ويف حالة اخلالف ت�سدر باأغلبية اأ�سوات ثالث اأرباع الأع�ساء احلا�سرين املمثلني. وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت لآخر كلما راأى رئي�سها �سرورة عقدها 
على اأن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنويًا. ويعقد الجتماع يف اأي وقت اإذا طلب ذلك اثنان من الأع�ساء على الأقل. وي�سدر القرار باملوافقة عليه اإذا وافق عليه كتابة اثنان 

من اأع�ساء اللجنة. 

جمعيات امل�شاهمني  �ض( 

اجلمعية العامة املكونّة تكوينًا �سحيحًا متّثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة.  .1
ولكل مكتتب اأيًا كان عدد اأ�سهمه حق ح�سور اجلمعية التاأ�سي�سية بطريق الأ�سالة اأو نيابة عن غريه من املكتتبني ولكل م�ساهم حائز على ع�سرين �سهم حق ح�سور   .2

اجلمعية العامة وللم�ساهم اأن يوكل م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ح�سور اجلمعية العامة.
ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل، فاإذا مل يتوفّر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول وّجهت   .3
الدعوة اإلى اجتماٍع ثاٍن خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( من نظام ال�سركات. ويعترب 

الجتماع الثاين �سحيحا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س املال على الأقل، فاإذا مل يتوفّر هذا الن�ساب يف الجتماع الأول   .4
وّجهت الدعوة اإلى اجتماٍع ثاٍن خالل الثالثني يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�سر هذه الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة )88( من نظام ال�سركات. 

ويعترب الجتماع الثاين �سحيحا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع راأ�س املال على الأقل. 

قرارات اجلمعيات العامة ط( 

ت�سدر القرارات يف اجلمعية التاأ�سي�سية والعادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة فيها.  ومع ذلك اإذا تعلّقت هذه القرارات بتقييم ح�س�س عينية اأو مزايا خا�سة لزمت موافقة 
اأغلبية املكتتبني باأ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�س�س العينية اأو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�سة، ول يكون لهوؤلء راأي يف هذه 

القرارات ولو كانوا من اأ�سحاب الأ�سهم النقدية.

كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمّثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحّل 
ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو باندماج ال�سركة يف �سركة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

مراجع احل�شابات ظ( 

تعنّي اجلمعية العامة العادية �سنويًا اإثنني من مراقبي احل�سابات  امل�سرّح لهم بالعمل يف اململكة وحتدد مكافاآتهما ويجوز لها اإعادة تعيينهما.

ال�شنة املالية ع( 

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من الأول من �سهر يناير وتنتهي بنهاية �سهر دي�سمرب من نف�س ال�سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة 
وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة التالية.

توزيع الأرباح غ( 

توزّع اأرباح امل�ساهمني على ال�سكل التايل:

جتّنب الزكاة املفرو�سة �سرعًا.  .1
يجّنب )20%( من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور ما يعادل القيمة الإجمالية لراأ�س املال املدفوع.  .2

للجمعية العامة العادية بناًء على اقرتاح جمل�س الإدارة اأن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س   .3
معينه تقررها اجلمعية العامة.

يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل )5%( من راأ�س املال املدفوع.  .4
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.  .5

يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة )4( الواردة اأعاله وفق للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من   .6
اجلهات املخت�سة.

ُتبلغ ال�سركة موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية دون تاأخري باأي قرارات لتوزيع الأرباح اأو التو�سية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي 
يحددها جمل�س الإدارة وفقًا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالث اأرباع راأ�س املال وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها قبل اأجلها املعني باملادة 
)5( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وين�سر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية. 
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حّل ال�شركة وت�شفيتها  ف( 

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا لهذا النظام اأو باأحد الأمور املن�سو�س عليها يف نظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر 
اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�سفية، وتعني م�سفيًا اأو اأكرث وحتدد �سالحياتهم واأتعابهم. وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ساء ال�سركة 

ومع ذلك ي�ستمر قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني امل�سفي وتبقى لأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ل يتعار�س مع اخت�سا�س امل�سفني.

اأحكام ختامية ق( 

تطبق احكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ونظام ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ب�ساأنه ن�س خا�س يف هذا 
النظام الأ�سا�سي.

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن النظام الأ�سا�سي لل�سركة مل يتناول قابلية اعادة �سراء اأ�سهم ال�سركة وبناًء عليه فاإنه ينبغي الرجوع الى نظام ال�سركات وحتديدًا ن�س املادة )104( الذي 
يجيز اأن يك�ن ا�شتهالك االأ�شهم ب�شراء ال�شركة الأ�شهمها ب�شرط اأن يك�ن �شعرها اأقل من قيمتها االأ�شمية اأو م�شاويًا لهذه القيمة اذا كان م�شروعًا يهلك تدريجيًا اأو يق�م على 
حقوق موؤقتة، مقروءًا مع ن�س املادة )105( من نظام ال�سركات التي جتيز لل�سركة اأن ت�سرتي اأ�سهمها اذا كان الغر�س من ال�سراء ا�ستهالك الأ�سهم اأو تخفي�س راأ�س املال اأو 
اذا كانت الأ�سهم �سمن جمموعة من الأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبالها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم.  كما مل يتناول النظام الأ�سا�سي لل�سركة الأحكام التي تنظم تعديل 

حقوق الأ�سهم وفئاتها ومل تتم مناق�سة هذه الأحكام يف اأي من اجلمعيات العامة لل�سركة.  

الشركة  1222

تاأ�س�ست �سركة الإمناء طوكيو مارين ك�سركة م�ساهمة �سعودية بناًء على القرار ال�سادر عن جمل�س الوزراء رقم 140 بتاريخ 1430/5/2هـ املوافق 2009/4/27م واملر�سوم امللكي 
رقم م/25 بتاريخ 1430/5/3 هـ. املوافق 2009/4/28 م. ومبوجب نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـ. 

ونظام ال�سركات ال�سادر باملر�سوم امللكي الكرمي رقم م/6 وتاريخ 1385/03/22هـ. وتعديالته.

وقد ت�سّجلت ال�سركة يف ال�سجل التجاري يف مدينة الريا�س يف اململكة العربية ال�سعودية برقم /1010342527/ بتاريخ 1433/7/28 هـ. املوافق 2012/6/18 م.

تبلغ قيمة راأ�سمال ال�سركة )200.000.000( مائتي مليون ريال �سعودي مق�ّسم على )20.000.000( ع�سرون مليون �سهمًا مت�ساوية القيمة، تبلغ قيمة كل منها )10( ع�سرة 
ريالت �سعودية. اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ)14.000.000( اأربعة ع�سر مليون �سهمًا من جمموع اأ�سهم ال�سركة متثل 70% من راأ�س مال ال�سركة. بينما اإكتتب اجلمهور بـ 

)60.000.000( �سّتون مليون ريال متثل 30% من اإجمايل الأ�سهم من خالل الكتتاب العام يف الطرح الأويل. 

بالإ�سافة اإلى مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�س، لل�سركة فرعني يف مدينة اخلرب ويف مدينة جّدة وفقًا ملا يلي: 

املوافق  � تاريخ 1434/9/13هـ.  رقم /2051053893/  التجاري  ال�سجل  ل�سهادة  وفقًا  عبدالعزيز،  امللك  التجاري طريق  الديوان  مركز  وعنوانه يف  فرع اخلرب: 
2013/7/21م. باإدارة ال�شيد عبداهلل بن خنيفر بن دام�ك الر�شيدي. ن�شاط هذا الفرع وفقًا ملا جاء يف �شهادة ال�شجل التجاري مطابق لن�شاط ال�شركة. وتنتهي 

�سالحية ال�سهادة احلالية يف 1437/9/13هـ. املوافق 2016/6/18م.
فرع جّدة: وعنوانه يف بناية حي الروي�س �سارع حائل، وفقًا ل�سهادة ال�سجل التجاري رقم /4030252374/ تاريخ 1434/9/13هـ. املوافق 2013/7/21م. باإدارة  �

احلالية يف  ال�شهادة  وتنتهي �شالحية  ال�شركة.  لن�شاط  مطابق  التجاري  ال�شجل  �شهادة  ملا جاء يف  وفقًا  الفرع  هذا  ن�شاط  باحفى.  اأحمد  عمر  بن  ال�شيد طالل 
1437/9/13هـ. املوافق 2016/6/18م.

التراخيص الصادرة للشركة 1222

بتاريخ  رقم م/25  امللكي  واملر�سوم  م.  املوافق 2009/4/27  هـ.  بتاريخ 1430/5/2  رقم 140  الوزراء  ال�سادر عن جمل�س  للقرار  وفقًا  م�ساهمة  ك�سركة  ال�سركة  تاأ�سي�س  مّت 
1430/5/3 هـ. املوافق 2009/4/28م. 

نظرًا مل�ساركة م�ساهمني غري �سعوديني وغري خليجيني يف راأ�سمال ال�سركة، تقدّمت ال�سركة بطلب الرتخي�س من الهيئة العامة لالإ�ستثمار ب�سفتها �سركة خمتلطة �سعودية/اأجنبية 
و�سدر لها ترخي�س ا�ستثمار خدمي برقم /01-102031078439/ بتاريخ 1426/1/26 هـ. املوافق 2005/3/7 م. �ساري املفعول لغاية 1439/1/22هـ املوافق 2017/10/12م. 

كما �شدر لل�شركة ت�شريح ملزاولة ن�شاط التاأمني من م�ؤ�ش�شة النقد برقم ت م ن / 33 / 20129 بتاريخ 1433/11/14 هـ. املوافق 2012/9/30 م. اإ�ستنادًا لهذا الت�سريح، يحق 
لل�شركة مزاولة ن�شاط التاأمني يف اململكة العربية ال�شع�دية يف فروع التاأمني العام، التاأمني ال�شحي، احلماية واالدخار. 

ال�سركة م�سّجلة اأي�سًا يف م�سلحة الزكاة والدخل برقم /3006961868/ وقد تقّدمت باإقراراتها عن ال�سنوات ال�سابقة و�سوًل اإلى الفرتة املنتهية الفرتة املنتهية يف 2013/6/8م. 
وعلى هذا االأ�شا�س، اأعطيت ال�شركة �شهادة مقيدة »غري نهائية« غري �شاحلة ل�شرف االأق�شاط النهائية �شادرة عن اإدارة كبار املكلفني يف م�شلحة الزكاة والدخل برقم 6612 
تاريخ 1435/2/9 هـ املوافق 2013/12/12 م. توؤكد مبوجبها امل�سلحة باأن ال�سركة قد قدمت اإقراراها عن الفرتة املنتهية يف 2013/6/8 م. وقد منحت هذه ال�سهادة »لتمكينها 

من اإنهاء جميع معامالتها ما عدا �سرف م�ستحقاتها النهائية عن العقود«. هذه ال�سهادة �سارية املفعول حتى تاريخ 1435/12/14 هـ. املوافق 2014/4/30م.

ال�سركة م�سّجلة اأي�سًا لدى املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الإجتماعية برقم /505280156/ وقد اأعطيت �سهادة توؤّكد باإيفائها باإلتزاماتها جتاه املوؤ�س�سة حتى تاريخ اإ�سدار ال�سهادة 
يف 1436/4/26هـ املوافق يف 2015/2/15م. تغّطي هذه ال�سهادة الفرتة املمتّدة حتى تاريخ 2014/12/31م. 

لل�سركة اإ�سرتاك يف الدرجة املمتازة يف الغرفة التجارية ال�سناعية بالريا�س رقم /101000283085/ مثبت ب�سهادة ا�سرتاك الدرجة املمتازة �سادرة بتاريخ 2014/12/31م. 
و�ساحلة لغاية 2015/12/31م.
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ويف ما يلي ملّخ�س عن هذه الرتاخي�س:

اجلدول رقم )12-1( الرتاخي�س التي ح�سلت عليها ال�سركة 
تاريخ ال�سالحيةتاريخ الإ�سدار رقم الرتخي�س اجلهة امل�سّدرة الرتخي�س 

1439/1/22هـ. املوافق 1426/1/26هـ. املوافق 2005/3/7م./01-102031078439/الهيئة العامة لالإ�ستثمار ترخي�س اإ�ستثمار اأجنبي 
2017/10/12 م.

1433/11/14هـ. املوافق برقم ت م ن / 33 / 20129موؤ�س�سة النقدت�شريح ممار�شة ن�شاط التاأمني 
2012/9/30م.

غري حمّدد ال�سالحية

�سهادة رقم 10587 تاريخ /3006961868/م�سلحة الزكاة والدخل�سهادة م�سلحة الزكاة والدخل
1436/06/30هـ. املوافق 2015/4/20

1437/7/23هـ. املوافق 
2016/4/30م.

�سهادة املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
الإجتماعية

املوؤ�س�سة العامة 
للتاأمينات الإجتماعية

�سهادة رقم 18112623 تاريخ /505280156/
1436/4/26هـ. املوافق يف 

2015/2/15م.

تغّطي الفرتة املمتّدة حتى تاريخ 
1437/02/01هـ املوافق يف 

2015/11/13م.

الغرفة التجارية يف �سهادة اإ�سرتاك يف الغرفة التجارية
مدينة الريا�س

1436/3/9هـ. املوافق يف /101000283085/
2014/12/31م.

تاريخ 1437/3/19هـ املوافق يف 
2015/12/31م.

امل�سدر: التقرير القانوين 

المساهمون الكبار المالكون لنسبة 5% وأكثر في الشركة كما في 21 ديسمبر 12-2م 1222

اجلدول رقم )12-2( امل�ساهم�ن الكبار كما يف 31 دي�سمرب 2014م 
%القيمة الإ�سميةعدد الأ�سهماجلن�سيةالإ�سم 

28.75%5.750.00057.500.000يابانية�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 

28.75%5.750.00057.500.000�سعوديةم�سرف الإمناء 

5.00%1.000.00010.000.000�سعودية�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية 

5.00%1.000.00010.000.000�سعوديةاملوؤ�س�سة ال�سعودية للتجارة والتوزيع 

امل�سدر: التقرير القانوين 

مجلس إدارة الشركة 1225

اإ�ستنادًا لنظامها الأ�سا�سي، يدير ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ثمانية اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملّدة ل تزيد على ثالث �سنوات.

اأع�ساء جمل�س الإدارة احلاليني هم على ال�سكل التايل: 

اجلدول رقم )12-3( اأع�ساء جمل�س الإدارة
�سفة اجلن�سيةالعمراملن�سبال�سم

الع�س�ية
الأ�سهم اململ�كةجهة التمثيل

غري الن�سبةمبا�سرتاريخ التعيني
مبا�سر

الن�سبة

عبد املح�سن بن عبد 
العزيز الفار�س

غريتنفيذي �سعودي52الرئي�س
/ غري 
م�ستقل

م�سرف 
الإمناء

0.0048%962*0.005%1433/6/141.000هـ

غري تنفيذي ياباين54ع�سوهي�ساتو هامادا
/ غري 
م�ستقل

طوكيو مارين 
اآند ني�سيدو 

فاير اإن�سوران�س 

0.0001%27**0.005%1433/6/141.000هـ

غري تنفيذي �سعودي56ع�سوفهد بن حممد ال�سماري
/ غري 
م�ستقل

م�سرف 
الإمناء

--0.005%1433/6/141.000هـ

غري تنفيذي ياباين64ع�سوكني كاميكوت�سى***
/ غري 
م�ستقل

طوكيو مارين 
اآند ني�سيدو 

فاير اإن�سوران�س 

--0.005%1436/1/21000هـ

غري تنفيذي �سعودي42ع�سوفي�سل اإبراهيم بن �سويلم
/ غري 
م�ستقل

�سركة �سابك 
لال�ستثمارات 

ال�سناعية

----1436/8/1هـ
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�سفة اجلن�سيةالعمراملن�سبال�سم
الع�س�ية

الأ�سهم اململ�كةجهة التمثيل

غري الن�سبةمبا�سرتاريخ التعيني
مبا�سر

الن�سبة

0.0002%42****0.255%1433/6/1451.000هـاجلمهور م�ستقل �سعودي56ع�سومطلق بن حمد املري�سد

--0.00055%1433/6/14110هـاجلمهورم�ستقل�سعودي65ع�سوع�سام عبدالعزيز باناجة

--0.00063%1433/6/14125هـاجلمهورم�ستقل�سعودي55ع�سوخالد بن عبداهلل الرميح

امل�سدر: ال�سركة
*ناجتة عن ملكيته لـ )1000( �سهم يف م�سرف الإمناء وهي اأ�سهم �سمان اإ�ستنادًا للماّدة 68 من نظام ال�سركات نظرًا لكون الأ�ستاذ/ عبد املح�سن بن عبد العزيز الفار�س ع�سو يف جمل�س اإدارة م�سرف الإمناء، 

بالإ�سافة اإلى ملكيتة لأ�سهم يف م�سرف الإمناء.  
** ناجته عن ملكيته لأ�سهم يف �سركة طوكيو مارين القاب�سة والتي متتلك بالكامل اأ�سهم �سركة طوكيو مارين اآند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س 

***ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تعيني كني كاميكوت�سي كع�سو غري تنفيذي ممثال ل�سركة طوكيو مارين اأند ني�سيدو فاير اإن�سوران�س ليمتد ومكمال لفرتة ع�سوية عبدالرفيق 

هارون جداوي، الذي ا�ستقال من جمل�س الإدارة خالل العام 2014، وذلك مبقت�سى خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )351000154562( وتاريخ 1435/12/27هـ )املوافق 2014/10/21م(. كما مت عر�س تعيينه على 
اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركة والتي انعقدت بتاريخ 1436/8/1هـ املوافق 2015/5/19م ومتت املوافقة على تعيينه.باإ�ستثناء الأ�ستاذ/ كني كاميكوت�سي، مّت تعيني كافة اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية 

التاأ�سي�سية لل�سركة التي اإنعقدت بتاريخ 1433/6/14هـ. املوافق  2012/5/5 م. 
**** ناجتة عن ملكيته لأ�سهم يف م�سرف الإمناء 

اإ�ستنادًا للمادّة 68 من نظام ال�سركات، يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها عن ع�سرة اآلف ريال، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان 
م�سوؤوليته يف اإدارة ال�سركة. �سيقوم كل من الأع�ساء ع�سام عبدالعزيز باناجة وخالد بن عبداهلل الرميح وفي�سل اإبراهيم بن �سويلم ب�سراء عدد كاٍف من الأ�سهم يف ال�سركة يف 

اأقرب وقت ممكن وخالل العام 2015م  لي�سل جمموع قيمتها م�ساويًا لـ )10.000( ع�سرة اآلف ريال �سعودي.

وفقًا للمادة 38 )1( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، ل ميتلك اأحد من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأكرث من 5% من اأ�سهم ال�سركة.

عدا عن ذلك، ل يوجد لأع�ساء جمل�س الإدارة الآخرين اأو املدراء التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س الإدارة اأو لأي من اأقاربهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة حتى 
تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. 

كما انعقدت اجلمعية العامة العادية مل�ساهمي ال�سركة بتاريخ 1436/8/1هـ املوافق 2015/5/19م ومتت املوافقة على مايلي: 

تعيني كني كامكو�سي، كع�سو غري تنفيذي ومكمال لفرتة ع�سوية جمل�س الدارة بدل من ال�ستاذ / عبدالرفيق هارون جداو ي ابتداًء من 22 اأكتوبر 2014 حتى انتهاء  �
مدة املجل�س احلايل الذي ينتهي يف 9 يونيو 2015 

انتخاب جمل�س ادارة لدورة جديدة ابتداًء من 2015/06/09م وملدة ثالثة اأعوام، وهم: �
عبداملح�سن عبدالعزيز الفار�س، وميثل م�سرف الإمناء. �
 فهد حممد ال�سماري ، وميثل م�سرف الإمناء. �
كني كامكو�سي، وميثل �سركة طوكيو مارين ني�سيدو فاير ان�سورنز. �
هي�ساتوا همادا، وميثل �سركة طوكيو مارين ني�سيدو فاير ان�سورنز. �
في�سل ابراهيم بن �سويلم، وميثل �سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية  �
مطلق بن حمد املري�سد   �
خالد عبداهلل الرميح. �
ع�سام عبدالعزيز باناجه. �

متت املوافقة على تعيني ال�سيد / في�سل ابراهيم بن �سويلم ممثاًل ل�سركة �سابك لال�ستثمارات ال�سناعية بدًل عن ال�سيد/ مطلق بن حمد املري�سد والذي اأ�سبح ع�سوا ممثال 
للجمهور، كما انتهت فرتة ع�سوية ال�سيد خالد بن حممد العبودي يف جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 2015/6/9. 
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يف اطار العمال واخلدمات التي تقدمها ال�سركة، اأبرمت العديد من الإتفاقيات مع اأطراف ذوي عالقة ومع اأطراف اأخرى، وذلك على اأ�س�س جتارية وبدون اأي تف�سيل يف جميع 
نواحي العقود وهي على النحو التايل:  

عقود مع الأطراف ذوي العالقة:  اأ( 

اآند ني�سيدو فاير ان�سوران�س كومباين ملتد، وم�سرف  اتفاقية �سراكة: مّت توقيع اتفاقية �سراكة فيما بني امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة وهم �سركة طوكيو مارين   �
ال�سعودية  جيان  و�سركة  الرميزان  عبدالعزيز  بن  حممد  بن  وعبداهلل  والتوزيع،  للتجارة  ال�سعودية  واملوؤ�س�سة  ال�سناعية،  لال�ستثمارات  �سابك  و�سركة  الإمناء، 

املحدودة اتفاقية م�ساهمني ملدة 10 �سنوات ابتداء منتاريخ 1432/4/18 هـ املوافق 2011/3/23م )اأي قبل البدء باإجراءات تاأ�سي�س ال�سركة(.
ي يف تاأ�سي�س ال�سركة و على و�سع الأطر الرئي�سية لتنظيم عملية تاأ�سي�س ال�سركة ومن ثم اإدارة اأعمالها  مبوجب هذه التفاقية، اإّتفق امل�ساهمون املوؤ�س�سون على امل�سّ

الت�سغيلية وال�ستثمارية،  كما تن�س التفاقية على اآلية التنازل عن الأ�سهم يف ال�سركة واآلية تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني. 
ذلك  من  ي�ستثنى  اأن  على  ال�سراكة  اتفاقية  لأحكام  بالإمتثال  مبوجبه  يتعهدون  التزام  �سند  ال�سركة  يف  جدد  م�ساهمني  اأي  توقيع  موجب  على  التفاقية  وتن�ّس 

امل�ساهمون الذين اكت�سبوا ملكية الأ�سهم عرب �سوق ال�سهم ال�سعودية.
اتفاقية م�ست�ى خدمة: فيما بني ال�سركة واأمانة الهيئة ال�سرعية يف م�سرف الإمناء تهدف اإلى �سياغة اإطار عام يحّدد اآلية التعاون مع ال�سركة ول �سيما مع اللجنة   �
ب�ساأن  واإ�سدار تقارير دورية  ال�سرعي  التدقيق  ال�سرعية يف م�سرف الإمناء بتقدمي خدمات  الهيئة  اأمانة  التزمت  اإ�ستنادًا لهذه التفاقية،  ال�سركة.  ال�سرعية يف 
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مطابقة وثائق ومنتجات وخدمات اأعمال ال�سركة لأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، وذلك مقابل مبلغ �سنوي قدره )170.000(ريال.
تبداأ مّدة هذه التفاقية اإعتباًر من تاريخ 2013/4/28م وت�ستمر طاملا مل يتم اإنهائها اأو تعيدلها من اأي من الطرفني من خالل اإخطار م�سبق بثالثني يومًا. جتدر 
يتعّلق  ما  ال�سرعية يف  ال�ست�سارات  تقدمي خدمة  اإطار  لل�سركة يف  ال�سرعية  اللجنة  مع  وتعاون  تن�سيق  الإمناء على  ال�سرعية يف م�سرف  الأمانة  اأن  اإلى  الإ�سارة 

مبنتجات وعقود واأعمال ال�سركة.   
اتفاقية اإدارة حمفظة ا�ستثمارية خا�سة Growth Oriented Portfolio: فيما بني ال�سركة و�سركة المناء لال�ستثمار )وهي �سركة مملوكة من قبل م�سرف الإمناء(   �
التزمت مبوجبها هذه الأخرية باإدارة حمفظة اإ�ستثمارية لل�سركة تت�سّمن موجودات نقدية وغري نقدية وكل ما يتطلبه ذلك من اإبرام عقود ودفع اأي اإلتزامات مالية 
مقابل اأجرة �سنوية ثابتة مبقدار 1% من م�ج�دات املحفظة التي تقّ�م �شهريًا. من اأحد �شروط اإدارة هذه املحفظة، اأن يك�ن االإ�شتثمار من خاللها يف اأدوات مالية 
مباحة وفقًا لل�سوابط ال�سادرة من الهيئة ال�سرعية لل�سركة. التفاقية ل تت�سّمن تاريخ التوقيع وهي غري حمّددة املّدة وت�ستمر طاملا مل يتم اإنهائها من قبل اأي من 

الطرفني من خالل اإخطار م�سبق بثالثني يومًا على الأقل. 
ال�سركة و�سركة المناء لال�ستثمار )وهي �سركة مملوكة من قبل م�سرف  Balanced Strategy Portfolio: فيما بني  ا�ستثمارية خا�سة  اإدارة حمفظة  اتفاقية   �
اأي  ودفع  اإبرام عقود  يتطلبه ذلك من  ما  وكل  نقدية  نقدية وغري  تت�سّمن موجودات  لل�سركة  اإ�ستثمارية  باإدارة حمفظة  الأخرية  التزمت مبوجبها هذه  الإمناء( 
اإلتزامات مالية مقابل اأجرة �سنوية ثابتة مبقدار 0.9% من م�ج�دات املحفظة التي تقّ�م �شهريًا. من اأحد �شروط اإدارة هذه املحفظة، اأن يك�ن االإ�شتثمار من خاللها 
يف اأدوات مالية مباحة وفقًا لل�سوابط ال�سادرة من الهيئة ال�سرعية لل�سركة. التفاقية ل تت�سّمن تاريخ التوقيع وهي غري حمّدد املّدة وت�ستمر طاملا مل يتم اإنهائها 

من قبل اأي من الطرفني من خالل اإخطار م�سبق بثالثني يومًا على الأقل.  
اتفاقية اإدارة حمفظة ا�ستثمارية خا�سة Protection Oriented Portfolio: فيما بني ال�سركة و�سركة المناء لال�ستثمار )وهي �سركة مملوكة من قبل م�سرف   �
اأي  ودفع  اإبرام عقود  يتطلبه ذلك من  ما  وكل  نقدية  نقدية وغري  تت�سّمن موجودات  لل�سركة  اإ�ستثمارية  باإدارة حمفظة  الأخرية  التزمت مبوجبها هذه  الإمناء( 
اإلتزامات مالية مقابل اأجرة �سنوية ثابتة مبقدار 0.8% من م�ج�دات املحفظة التي تقّ�م �شهريًا. من اأحد �شروط اإدارة هذه املحفظة، اأن يك�ن االإ�شتثمار من خاللها 
يف اأدوات مالية مباحة وفقًا لل�سوابط ال�سادرة من الهيئة ال�سرعية لل�سركة. التفاقية ل تت�سّمن تاريخ التوقيع وهي غري حمّددة املّدة وت�ستمر طاملا مل يتم اإنهائها 

من قبل اأي من الطرفني من خالل اإخطار م�سبق بثالثني يومًا على الأقل.  
جتدر الإ�سارة اإلى اأن اإتفاقيات اإدارة املحافظ الإ�ستثمارية الثالث اأعاله هي مرتبطة بعقد رئي�سي مّت توقيعه يف ما بني ال�سركة و�سركة الإمناء لال�ستثمار تتمّكن من 
خالله ال�سركة اإعطاء عمالئها اخليار لالإ�ستثمار يف واحد من املحافظ الإ�ستثمارية اأعاله وذلك عند اإختيارهم احل�سول على منتجات تاأمينية مرتبطة بعن�سر 

اإ�ستثماري.  
التعاوين )وهي �سركة مملوكة من قبل م�سرف الإمناء( موقعة بتاريخ 1436/5/19 هـ املوافق  للتاأمني  ال�سركة ووكالة الإمناء  اتفاقية وكالة تاأمني: فيما بني   �
2015/3/10م. وّكلت مبوجبها ال�سركة وكالة الإمناء للتاأمني التعاوين كوكيل غري ح�سري يف اململكة العربية ال�سعودية للتعريف عن بع�س منتجات التاأمني املطابقة 
لل�شريعة وت�ش�يقها وبيعها �شمن ال�شروط وال�ش�ابط املن�ش��س عليها  يف العقد، مقابل عم�لة تدفعها ال�شركة لل�كيل. مدة االتفاقية ثالث �شن�ات قابلة للتجديد. 

يجوز لأي من الطرفني اإنهاء هذه التفاقية من خالل اإ�سعار الطرف الآخر قبل 180 يومًا من الإنهاء. 
اتفاقية م�ست�ى خدمة: فيما بني ال�سركة ووكالة الإمناء للتاأمني التعاوين )وهي �سركة مملوكة من قبل م�سرف الإمناء( موقعة بتاريخ 2015/3/10م. وملحقة   �
باتفاقية وكالة تاأمني املذكورة اأعاله وتهدف اإلى التعريف عن بع�س منتجات التاأمني وت�سويقها وبيعها لعمالء م�سرف المناء من خالل قنوات بيع امل�سرف. تبقى 

هذه التفاقية �سارية اإلى حني تعديلها من قبل الطرفني.
مل تتحمل ال�سركة اأي تكاليف اكتتاب مقابل وثائق التاأمني املوؤجلة لقطاع احلماية والإدخار واخلا�سة مب�سرف الإمناء وذلك خالل العامني 2013م و 2014م ب�سبب   �

اأن تلك الوثائق تتعلق مبحفظة القرو�س اخلا�سة مب�سرف الإمناء والتي يتم ت�سنيفها كعميل مبا�سر لل�سركة.

عقود خدمات مع اأطراف اأخرى:   ب( 

عقد دعم البنية التحتية مّت توقيعه بتاريخ 2014/01/01 م. فيما بني ال�سركة و�سركة ناجية عبداللطيف جميل لتقنية احلا�سب الآيل اإلتزمت مبوجبه هذه الأخرية   �
الدعم وال�سيانة العامة الوقائية وال�سيانة املو�سعة للنظام املعلوماتي والتقني امل�ستعَمل من قبل ال�سركة يف اإطار اأعمالها. مّدة العقد �سنة واحدة تبداأ اإعتبارًا من 

تاريخ 2014/01/01م، وجتدد تلقائيا لفرتة مماثلة ما مل يتم اإنهاءها من اأي من الطرفني من خالل اإ�سعار قبل 30 يومًا من تاريخ التجديد.
اتفاقية �سيانة الربامج مّت توقيعها بتاريخ 2013/05/10 فيما بني ال�سركة و�سركة اإنفوتك العربية ال�سعودية املحدودة اإلتزمت مبوجبه هذه الأخرية توفري خدمات   �
الدعم وال�سيانة لتحميل وا�ستخدام الإ�سدار احلايل من الربنامج وت�سحيح وتوفري الإ�سدارات املحدثة للتطبيق ملدة 12 �سهرًا اإعتبارًا من تاريخ 2013/05/10، 
جتّدد باإر�سال ال�سركة اأمر �سراء وذلك قبل تاريخ التجديد، ويجوز لأي من الطرفني اإنهاء هذه التفاقية من خالل اإ�سعار الطرف الآخر قبل 30 يومًا من انتهاء 

ال�سنة التعاقدية الأولى. 
اتفاقية دعم و�سيانة الربامج مّت توقيعها بتاريخ 2013/12/01 فيما بني ال�سركة و�سركة �سنتيجي تكنولوجيز )Centegy Technologies( اإلتزمت مبوجبه هذه   �
الأخرية توفري خدمات دعم و�سيانة الربامج وت�سحيح الأخطاء والدعم التقني وتوفري الإ�سدارات املحدثة للتطبيق اإعتباًر من تاريخ 2013/12/1 حتى تاريخ 

 2014/11/30
مذكرة تفاهم مّت توقيعها بتاريخ 2012/07/28 فيما بني ال�سركة و�سركة جنم خلدمات التاأمني مت الإتفاق مبوجبها على اأن تدخل ال�سركة ك�سريك جديد يف �سركة   �
جنم خلدمات التاأمني واأن يتم تعديل عقد تاأ�سي�س �سركة جنم على هذا الأ�سا�س وذلك لقاء تاأدية ال�سركة ح�سة ال�سريك وقر�س من دون فوائد لدعم اأعمال 

ال�سركة. 
عر�س توفري خدمات تدقيق البيانات املالية تاريخ 2014/06/11م ال�سادر عن �سركة بي دبليو �سي والذي وافقت عليه ووقعته ال�سركة على اأن يتناول التدقيق   �

ح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م.
خطاب التعهد تاريخ 2014/01/01م ال�سادر عن �سركة بروتيفيتي ال�سرق الأو�سط لو�سع وثائق التدقيق الداخلي واملخاطر �سندًا خلطة التدقيق الداخلي وتاأدية   �

خدمات تدقيق احل�سابات والذي وافقت عليه ووقعته ال�سركة بتاريخ 2014/01/02م.
خطاب التعهد تاريخ 2014/05/26م ال�سادر عن �سركة كي بي اأم جي الفوزان وال�سدحان لتدقيق ح�سابات ال�سنة املالية املنتهية يف 2014/12/31م بال�سرتاك   �

مع �سركة تدقيق ح�سابات اأخرى والذي وافقت عليه ووقعته ال�سركة.
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اإتفاقيات اإعادة التاأمني: ت( 

وّقعت ال�شركة عدد من اإتفاقيات اإعادة التاأمني الأن�شطتها والتي ت�شتمل على �شروط وبن�د خمتلفة تبعًا للمنتج الذي ت�شمله االتفاقية. فيما يلي قائمة برتتيبات اإعادة التاأمني 
املربمة من قبل ال�سركة: 

1اتفاقية اإعادة التاأمني

12740D14 رقم التفاقية

املعاد التاأمني له: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني  فائ�س اخل�سارة )احلريق، الأعمال الهند�سية، ال�سحن البحري وحوادث خمتلفة(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2014/7/1م اإلى 2015/6/31م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

2اتفاقية اإعادة التاأمني

12741D14 رقم التفاقية

املعاد التاأمني له: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني  فائ�س اخل�سارة )احلريق، الأعمال الهند�سية وال�سحن البحري(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2014/7/1م اإلى 2015/6/30م  تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

3اتفاقية اإعادة التاأمني

11083D14 رقم التفاقية

املعاد التاأمني له: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة )املركبات، امل�سوؤولية العامة للغري، تعوي�س العّمال وم�سوؤولية العّمال(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2014/7/1م اإلى 2015/6/30م  تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

4اتفاقية اإعادة التاأمني

10317D14 رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

كامل ح�ساب فائ�س اخل�سارة طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2014/7/1م اإلى 2015/6/30م  تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

5اتفاقية اإعادة التاأمني

DTTL744 رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني  فائ�س اخل�سارة )احلريق، الأعمال الهند�سية، ال�سحن البحري وحوادث خمتلفة(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2013/7/1م اإلى 2014/6/30م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية
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6اتفاقية اإعادة التاأمني

DTTL758 رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني  فائ�س اخل�سارة )احلريق، الأعمال الهند�سية وال�سحن البحري(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2013/7/1م اإلى 2014/6/30م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

7اتفاقية اإعادة التاأمني

11083D13رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة )املركبات، امل�سوؤولية العامة للغري، تعوي�س العّمال وم�سوؤولية العّمال(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2013/6/1م اإلى 2014/5/31م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

8اتفاقية اإعادة التاأمني

10317D13رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

كامل ح�ساب فائ�س اخل�سارةطبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2013/7/1م اإلى 2014/6/30م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

9اتفاقية اإعادة التاأمني

DSTL744رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني  فائ�س اخل�سارة )احلريق، الأعمال الهند�سية، ال�سحن البحري وحوادث خمتلفة(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2012/7/1م اإلى 2013/6/30م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

10اتفاقية اإعادة التاأمني

DSTL744رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني  فائ�س اخل�سارة )احلريق وال�سحن البحري(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2012/6/1م اإلى 2013/5/31م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية
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11اتفاقية اإعادة التاأمني

-رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة )املركبات، امل�سوؤولية العامة للغري، تعوي�س العّمال وم�سوؤولية العّمال(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من 2012/6/1م اإلى 2013/5/31م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

12اتفاقية اإعادة التاأمني

-رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة

اإعادة تاأمني  فائ�س اخل�سارة )احلريق، الأعمال الهند�سية وحوادث خمتلفة(طبيعة التغطية  

12 �سهرًا منذ تاريخ الإخطار تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

13اتفاقية اإعادة التاأمني

-رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة هانوفر ري

اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة )لعمالء م�سرف الإمناء( طبيعة التغطية  

12 �سهرًا من تاريخ 2014/6/29م اإلى 2015/6/28م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

14اتفاقية اإعادة التاأمني

-رقم التفاقية

املعاد التاأمني له:  الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

معيد التاأمني: �سركة هانوفر ري

اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سارة )لعمالء م�سرف الإمناء( طبيعة التغطية  

12 �سهرًا تبداأ من تاريخ 2014/6/29م  اإلى 2015/6/28م تاريخ/مّدة التفاقية

اململكة العربية ال�سعودية النطاق اجلغرايف للتغطية

اإتفاقيات تاأمني ل�شالح م�شرف الإمناء:  ث( 

1اتفاقية التاأمني

الوثيقة رقم P/0009/2013/12102/102عنوان التفاقية

0004/2014/12102/102/E وثيقة التجديد رقم

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني جميع املخاطر للممتلكاتنوع  التفاقية

12 �سهرًا تبداأ من 2014/03/19 الى 2015/03/18مّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة يف حال تعر�س اأي من املمتلكات املوؤمن عليها مبوجب هذه الوثيقة لل�سرر باأي �سبب و�سف التفاقية
غري ما مت ا�ستثناوؤه خالل فرتة التاأمني، باأن يدفع حلامل الوثيقة قيمة املمتلكات املوؤمن عليها يف وقت وقوع اأي �سرر اأو ح�سبما 

يختار املوؤمن، اأن ي�ستبدل املمتلكات املوؤمن عليها اأو اأي جزء منها اأو اأن يعيدها للو�سع الذي كانت عليه وقت حدوث ال�سرر، وفقًا 
لل�شروط واال�شتثناءات ال�اردة يف هذه ال�ثيقة.
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2اتفاقية التاأمني

الوثيقة رقم P/0005/2013/114101/102عنوان التفاقية

0006/2014/14101/102/E وثيقة التجديد رقم

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني خماطر الأموالنوع التفاقية

اململكة العربية ال�سعوديةالنطاق اجلغرايف للتغطية

12 �سهرًا تبداأ من 2014/08/02 الى 2015/08/01مّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة تعوي�س حامل الوثيقة خالل مدة التفاقية عن ال�سرر املتمثل يف �سياع اأو �سرقة النقود و�سف التفاقية
وال�سرر الذي يلحق باأي غرفة منيعة اأو اآلة دمغ ر�سائل و/اأو اأي حاوية اأو �سدرية اأثناء ا�ستعمالها حلمل النقود نتيجة �سرقة اأو 
حماولة �سرقة الأموال ما مل تكن مثل هذه التكلفة موؤمن عليها ب�سكل اأكرث حتديدًا و/اأو امللب�س والأغرا�س ال�سخ�سية والأموال 

ال�سخ�سية العائدة حلامل الوثيقة اأو اأي �سريك اأو مدير عام اأو موظف ب�سبب هجوم يف حماولة ل�سرقة الأموال حتدث اأثناء الو�سع 
مع مراعاة االأحكام، اال�شتثناءات االإ�شافية و�شروط ال�ثيقة واال�شتثناءات العامة وقي�د و�شروط ال�ثيقة.

3اتفاقية التاأمني

الوثيقة رقم P/0005/2013/12102/102عنوان التفاقية

0003/2014/12102/102/E وثيقة التجديد رقم

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني جميع املخاطر للممتلكاتنوع التفاقية

12 �سهرًا تبداأ من 2014/03/19 الى 2015/03/18مّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة يف حال تعر�س اأي من املمتلكات املوؤمن عليها مبوجب هذه الوثيقة لل�سرر باأي �سبب و�سف التفاقية
غري ما مت ا�ستثناوؤه خالل فرتة التاأمني، باأن يدفع حلامل الوثيقة قيمة املمتلكات املوؤمن عليها يف وقت وقوع اأي �سرر اأو ح�سبما 

يختار املوؤمن، اأن ي�ستبدل املمتلكات املوؤمن عليها اأو اأي جزء منها اأو اأن يعيدها للو�سع الذي كانت عليه وقت حدوث ال�سرر، وفقًا 
لل�شروط  واالأحكام واال�شتثناءات ال�اردة يف هذه ال�ثيقة.

4اتفاقية التاأمني

 وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعية من خماطر الئتمانعنوان التفاقية

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعية من خماطر الئتمان نوع التفاقية

من تاريخ قيد العميل يف برنامج حامل الوثيقة الرئي�سيمّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة تعوي�س عمالء حامل الوثيقة امل�ساركني بربنامج حماية الئتمان عند الوفاة اأو الإ�سابة و�سف التفاقية
بعجز كلي دائم.

5اتفاقية التاأمني

 وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعية من خماطر الئتمانعنوان التفاقية

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعية من خماطر الئتمان نوع التفاقية

من تاريخ قيد العميل يف برنامج حامل الوثيقة الرئي�سيمّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة تعوي�س عمالء حامل الوثيقة امل�ساركني بربنامج حماية الئتمان عند الوفاة.و�سف التفاقية



121

جداول تاأمني ل�شالح م�شرف الإمناء على ال�شكل التايل: ج( 

1جدول التاأمني

الوثيقة رقم P/03/0100001/13عنوان التفاقية

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعية من خماطر الئتماننوع التفاقية

جميع دول العامل با�ستثناء �سوريا، العراق واأفغان�ستانالنطاق اجلغرايف للتغطية

12 �سهرًا تبداأ  من 2014/05/01 الى 2015/04/30مّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة تعوي�س عمالء حامل الوثيقة امل�ساركني بالتغطية عند الوفاة لأي �سبب من الأ�سباب اأو و�سف التفاقية
لدى الإ�سابة بعجز كلي دائم ناجت عن حادث اأو مر�س.

2جدول التاأمني

P/03/0050001/13عنوان التفاقية

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعية من خماطر الئتماننوع التفاقية

جميع دول العامل با�ستثناء �سوريا، العراق واأفغان�ستانالنطاق اجلغرايف للتغطية

12 �سهرًا تبداأ من 2014/05/01 الى 2015/04/30مّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة تعوي�س عمالء حامل الوثيقة امل�ساركني بالتغطية عند الوفاة لأي �سبب من الأ�سباب و�سف التفاقية
فقط.

3جدول التاأمني

P/03/0100002/13عنوان التفاقية

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: م�سرف الإمناء

وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعية من خماطر الئتماننوع التفاقية

جميع دول العامل با�ستثناء �سوريا، العراق واأفغان�ستانالنطاق اجلغرايف للتغطية

12 �سهرًا تبداأ من 2014/05/01 الى 2015/04/30مّدة التفاقية

يلتزم املوؤمن مبوجب الوثيقة احلا�سرة تعوي�س عمالء حامل الوثيقة امل�ساركني بالتغطية عند الوفاة لأي �سبب من الأ�سباب اأو و�سف التفاقية
لدى الإ�سابة بعجز كلي دائم ناجت عن حادث اأو مر�س.

وثائق تاأمني معقودة ل�شالح �شركة الإمناء طوكيو مارين على ال�شكل التايل: ح( 

1اتفاقية التاأمني

P/01/0000001/14عنوان التفاقية

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: الإمناء طوكيو مارين

وثيقة تاأمني رئي�سية للحماية اجلماعيةنوع  التفاقية

12 �سهرًا تبداأ  من 2014/01/15 الى 2015/01/14مّدة التفاقية

تاريخ التجديد 2015/01/15

برنامج احلماية اجلماعية يلتزم مبوجبه املوؤمن التغطية يف حالة وفاة اأي من موظفي حاملي الوثيقة امل�سرتكني بالربنامج لأي و�سف التفاقية
�سبب من الأ�سباب والعجز الكلي الدائم الناجت عن حادث اأو مر�س وخطر احلرب )الكامنة(.
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2اتفاقية التاأمني

اتفاقية التاأمني ال�سحي التعاوين بني بوبا العربية للتاأمني التعاوين والإمناء طوكيو مارينعنوان التفاقية

املوؤمن: بوبا العربية للتاأمني التعاوينالأطراف 

حامل الوثيقة: الإمناء طوكيو مارين

اتفاقية التاأمني ال�سحي التعاويننوع  التفاقية

12 �سهرًا تبداأ من 2014/01/15 الى 2015/01/14مّدة التفاقية

يتلزم املوؤمن مبوجب هذه الوثيقة توفري مزايا الرعاية ال�سحية لـ256 عميل من عمالء حامل ال�ثيقة وذلك تبعًا لل�شروط والبن�د و�سف التفاقية
املحددة يف هذه التفاقية.

وقد باتت هذه التفاقية منتهية ال�سالحية.

3اتفاقية التاأمني

اتفاقية التاأمني ال�سحي التعاوين بني بوبا العربية للتاأمني التعاوين والإمناء طوكيو مارينعنوان التفاقية

املوؤمن: بوبا العربية للتاأمني التعاوينالأطراف 

حامل الوثيقة: الإمناء طوكيو مارين

اتفاقية التاأمني ال�سحي التعاويننوع  التفاقية

12 �سهرًا تبداأ من 2015/01/15 الى 2016/01/14مّدة التفاقية

يتلزم املوؤمن مبوجب هذه الوثيقة توفري مزايا الرعاية ال�سحية لـ281 عميل من عمالء حامل ال�ثيقة وذلك تبعًا لل�شروط والبن�د و�سف التفاقية
املحددة يف هذه التفاقية.

جداول تاأمني ل�شالح �شركة الإمناء طوكيو مارين على ال�شكل التايل: خ( 

1جدول التاأمني

الوثيقة رقم P/0024/2013/12101/101عنوان التفاقية

0021/2014/12101/101/E رقم التجديد

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: �سركة الإمناء طوكيو مارين

جدول وثيقة تاأمني احلريق واملخاطر اخلا�سةنوع التفاقية

12 �سهرًا تبداأ من 2014/04/01 الى 2015/03/31مّدة التفاقية

تتناول ال�ثيقة م�جب تع�ي�س امل�ؤمن حلامل ال�ثيقة يف حال احلريق اأو اأي املخاطر اخلا�شة وفقًا لل�شروط واالأحكام ال�اردة يف و�سف التفاقية
اجلدول.

هذا اجلدول ل يحمل اأي توقيع.

2جدول التاأمني

الوثيقة رقم P/02/0000001/14عنوان التفاقية

املوؤمن: الإمناء طوكيو مارينالأطراف 

حامل الوثيقة: �سركة الإمناء طوكيو مارين

احلماية اجلماعيةنوع التفاقية

12 �سهرًا تبداأ من 2015/01/15 الى 2016/01/14مّدة التفاقية

تاريخ التجديد 2016/01/15

تتناول الوثيقة موجب تعوي�س املوؤمن حلامل الوثيقة يف حالة وفاة اأي من امل�ساركني يف الربنامج لأي �سبب من الأ�سباب ويف و�سف التفاقية
حالة العجز الكلي الدائم الناجت عن حادث اأو مر�س.
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اإتفاقيات و�شاطة التاأمني على ال�شكل التايل: د( 

1اتفاقية و�ساطة التاأمني

اتفاقية و�ساطة التاأمني بني �سركة الإمناء طوكيو مارين و�سركة اإحتاد و�سطاء التاأمنيعنوان التفاقية

�سركة التاأمني: �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوينالأطراف 

الو�سيط: �سركة اإحتاد و�سطاء التاأمني

اإتفافية و�ساطة تاأمنينوع التفاقية

�سنة واحدة تبداأ من تاريخ التوقيع ويتم جتديدها تلقائيًا لفرتات متتالية كل ثالث �سنوات اإذا مل يقم اأي من الطرفني بالإ�سعار مّدة التفاقية
بالإنهاء.

يت�لى ال��شيط القيام باأعمال ال��شاطة يف التاأمني ل�شالح �شركة التاأمني لقاء عم�لة ووفقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية ال��شاطة.و�سف التفاقية

2اتفاقية و�ساطة التاأمني

اتفاقية و�ساطة التاأمني املوقعة بني �سركة الإمناء طوكيو مارين و�سركة نوران الذهبية للو�ساطة يف التاأمنيعنوان التفاقية

�سركة التاأمني: �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوينالأطراف 

الو�سيط: �سركة نوران الذهبية للو�ساطة يف التاأمني

اإتفافية و�ساطة تاأمنينوع التفاقية

�سنة واحدة تبداأ من تاريخ التوقيع ويتم جتديدها تلقائيًا لفرتات متتالية كل ثالث �سنوات اإذا مل يقم اأي من الطرفني بالإ�سعار مّدة التفاقية
بالإنهاء.

يت�لى ال��شيط القيام باأعمال ال��شاطة يف التاأمني ل�شالح �شركة التاأمني لقاء عم�لة ووفقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية ال��شاطة.و�سف التفاقية

3اتفاقية و�ساطة التاأمني

اتفاقية الو�ساطة بني �سركة الإمناء طوكيو مارين و�سركة اأيون العربية ال�سعودية املحدودةعنوان التفاقية

�سركة التاأمني: �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوينالأطراف 

الو�سيط: �سركة اأيون العربية ال�سعودية املحدودة

اإتفافية و�ساطة تاأمنينوع التفاقية

غري حمددة. ميكن اإنهاء التفاقية من قبل اأي طرف يف اأي وقت مبوجب اإ�سعار خطي قبل ت�سعني يومًا  مّدة التفاقية

يت�لى ال��شيط القيام باأعمال ال��شاطة يف التاأمني ل�شالح �شركة التاأمني لقاء عم�لة ووفقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية ال��شاطةو�سف التفاقية

4اتفاقية و�ساطة التاأمني

اتفاقية الو�ساطة بني �سركة الإمناء طوكيو مارين و�سركة مار�س ال�سعودية للو�ساطة يف التاأمني واإعادة التاأمنيعنوان التفاقية

�سركة التاأمني: �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوينالأطراف 

الو�سيط: �سركة مار�س ال�سعودية للو�ساطة يف التاأمني واإعادة التاأمني

اإتفافية و�ساطة تاأمنينوع التفاقية

اململكة العربية ال�سعوديةالنطاق اجلغرايف 

12 �سهرًا تبداأ من تاريخ 2014/01/01مّدة التفاقية

يت�لى ال��شيط القيام باأعمال ال��شاطة يف التاأمني ل�شالح �شركة التاأمني لقاء عم�لة ووفقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية ال��شاطةو�سف التفاقية

5اتفاقية و�ساطة التاأمني

اتفاقية الو�ساطة بني �سركة الإمناء طوكيو مارين وال�سركة ال�سعودية العامة لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمنيعنوان التفاقية

�سركة التاأمني: �سركة الإمناء طوكيو مارين للتاأمني التعاوينالأطراف 

الو�سيط: ال�سركة ال�سعودية العامة لو�ساطة التاأمني واإعادة التاأمني

اإتفافية و�ساطة تاأمنينوع التفاقية

اململكة العربية ال�سعوديةالنطاق اجلغرايف 

12 �سهرًا تبداأ من 2013/06/01 الى 2014/05/31مّدة التفاقية

يت�لى ال��شيط القيام باأعمال ال��شاطة يف التاأمني ل�شالح �شركة التاأمني لقاء عم�لة ووفقًا ل�شروط واأحكام اتفاقية ال��شاطة.و�سف التفاقية

اإنتهت مدة �سريان هذه التفاقية.
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عقود اإيجار ملخ�شها كما يلي:  ذ( 

وقّعت ال�سركة عدد من عقود الإيجار اخلا�سة مبركزها الرئي�سي وفروعها ومراكز البيع التابعة لها وذلك وفقًا ملا يلي: 

رقم 1 - عقد اإيجار يف جممع امل��سى ال�سكني والتجاري

مكتب جتاري رقم 356 املاأجور

املجموعة العربية للخدماتاملالك 

80.750 ريال �سعودي بدل الإيجار ال�سنوي

�سنة تبداأ بتاريخ 1433/10/10 هـ )املوافق 2012/8/28م.( وتنتهي بتاريخ 1434/10/9هـ )املوافق 2013/8/16م.( تتجّدد ملدة مماثلة ما مدة الإيجار
مل يتّم اإ�سعار كتابي من اأحد الطرفني لالآخر.

رقم 2 - عقد اإيجار يف مكتب ومركز الأمم التجاري

العقار رقم 606 – مكتب م�ساحته 242 م2 املاأجور

مكتب ومركز الأمم التجارياملالك

209.330 ريال �سعودي بدل الإيجار ال�سنوي

�سنة تبداأ بتاريخ 1434/11/1 هـ )املوافق 2013/9/7 م.( وتتجّدد تلقائيًا ملدة مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني كتابة بعدم رغبته يف مدة الإيجار
التجديد.

رقم 3 - عقد اإيجار يف مركز الدي�ان التجاري - اخلرب

مكتب رقم 204 م�ساحته 239 م2املاأجور

�سركة ديوان اجلزيرة للمجمعات ال�سكنية املالك

129.000 ريال �سعودي بدل الإيجار ال�سنوي

خم�سة �سنوات تبداأ بتاريخ 2011/9/9 م وتنتهي بتاريخ 2016/9/8 م. وتتجّدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني كتابة بعدم رغبته يف مدة الإيجار
التجديد.

رقم 4 - عقد اإيجار مكاتب

�سقة رقم 201، 202، 203، 204 )اأربعة مكاتب( من بناية ال�سادة حممد واحل�سن واحل�سني غازي ابراهيم �ساكر يف حي البغدادية الغربية، املاأجور
�سارع حائل بجدة 

ال�سادة حممد واحل�سن واحل�سني غازي ابراهيم �ساكراملالك

240.000ريال �سعودي بدل الإيجار ال�سنوي

�سنة تبداأ بتاريخ 2012/9/15م وتنتهي بتاريخ 2013/9/14م. ما مل يبد اأحد الطرفني رغبته اخلطية بعدم التجديد.مدة الإيجار

رقم 5 - عقد اإيجار يف برج الأمرية العن�د

جميع م�ساحات الطابق احلادي والع�سرين مب�ساحاتها الجمالية وقدرها 917م2املاأجور

موؤ�س�سة الأمرية العنود بنت عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي ال �سعوداملالك

641.900 ريال �سعودي بدل الإيجار ال�سنوي

ع�سر �سنوات ميالدية ابتداًء من 2014/3/1م. قابلة للتجديد.مدة الإيجار
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عقود عمل كبار المدراء التنفيذيين 1222

ة. نلّخ�س يف ما يلي اأهم بنود هذه  وقعت ال�سركة عقود عمل مع كبار املوظفني العاملني بال�سركة تخ�سع جميعها لنظام العمل ال�سعودي وللجهات الق�سائية ال�سعودية املخت�سّ
العقود على النحو الآتي: 

اأ. ال�سيد / ج�ن هيمي

الرئي�س التنفيذي لل�سركة.الوظيفة:

2015/2/1متاريخ بداية العقد:

مّت حتديد مّدة العقد ب�سنة ميالدية واحدة، جتّدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته بعدم التجديد قبل 30 يومًا من اإنتهاء املّدة الأ�سلية مدة العقد:
اأو املّدة املجّددة. يجوز ف�سخ العقد من قبل اأيًّ من الطرفني وذلك ل�سبب م�سروع وبناًء على اإنذار خّطي م�سبق ير�سل للطرف الآخر قبل ثالثني يوم. كما 

يحّق لل�سركة اإنهاء العقد بدون اإخطار م�سبق وذلك يف حال اأخّل ال�سيد هيمي باأي من اإلتزاماته اأو اإرتكب عماًل يخّل بال�سرف اأو ب�سمعة اململكة اأو ال�سركة.

يتقا�شى ال�شيد هيمي مب�جب �شروط هذا العقد راتبًا �شهريًا اأ�شا�شيًا ثابتًا اإ�شافة اإلى العالوات املعتادة املمن�حة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة ال�ظيفية مثل الراتب والعالوات:
عالوات ال�سكن واملوا�سالت والعالج والعناية الطّبية.

اإ�ستنادًا للعقد، يتعهد ال�سيد هيمي باإحرتام الأنظمة والقوانني والعادات والتقاليد املعمول بها يف اململكة كما يتقّيد بالقواعد والنظم و�سيا�سات ولوائح املوجبات:
ال�سركة احلالية وامل�ستقبلية. كما يلتزم ال�سيد هيمي باملحافظة على ال�سرية وبعدم مناف�سة ال�سركة طوال فرتة عمله.

ل يزال العقد �ساري املفعول.

ب. ال�سيد / فريد فاروق خيماين

املدير املايل لل�سركة.الوظيفة:

2011/6/3م.تاريخ بداية العقد:

مّت حتديد مّدة العقد ب�سنة ميالدية واحدة، جتّدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته بعدم التجديد قبل 30 يومًا من اإنتهاء املّدة الأ�سلية اأو مدة العقد:
املّدة املجّددة. يجوز ف�سخ العقد من قبل اأيًّ من الطرفني وذلك ل�سبب م�سروع وبناًء على اإنذار خّطي م�سبق ير�سل للطرف الآخر قبل ثالثني يوم. كما يحّق 

لل�سركة اإنهاء العقد بدون اإخطار م�سبق وذلك يف حال اأخّل ال�سيد خيماين باأي من اإلتزاماته اأو اإرتكب عماًل يخّل بال�سرف اأو ب�سمعة اململكة اأو ال�سركة.

يتقا�شى ال�شيد خيماين مب�جب �شروط هذا العقد راتبًا �شهريًا اأ�شا�شيًا ثابتًا اإ�شافة اإلى العالوات املعتادة املمن�حة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة ال�ظيفية الراتب والعالوات:
مثل عالوات ال�سكن واملوا�سالت والعالج والعناية الطّبية.

اإ�ستنادًا للعقد، يتعهد ال�سيد خيماين باإحرتام الأنظمة والقوانني والعادات والتقاليد املعمول بها يف اململكة كما يتقّيد بالقواعد والنظم و�سيا�سات ولوائح املوجبات:
ال�سركة احلالية وامل�ستقبلية. كما يلتزم ال�سيد خيماين باملحافظة على ال�سرية وبعدم مناف�سة ال�سركة طوال فرتة عمله.

ل يزال العقد �ساري املفعول.

ت. ال�سيد / �سيد ر�سا حيدر

الرئي�س الكتواري ورئي�س اإدارة املخاطرالوظيفة:

2011/4/10م.تاريخ بداية العقد:

مّت حتديد مّدة العقد ب�سنة ميالدية واحدة، جتّدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته بعدم التجديد قبل 30 يومًا من اإنتهاء املّدة الأ�سلية مدة العقد:
اأو املّدة املجّددة. يجوز ف�سخ العقد من قبل اأيًّ من الطرفني وذلك ل�سبب م�سروع وبناًء على اإنذار خّطي م�سبق ير�سل للطرف الآخر قبل ثالثني يوم. كما 

يحّق لل�سركة اإنهاء العقد بدون اإخطار م�سبق وذلك يف حال اأخّل ال�سيد حيدر باأي من اإلتزاماته اأو اإرتكب عماًل يخّل بال�سرف اأو ب�سمعة اململكة اأو ال�سركة.

يتقا�شى ال�شيد حيدر مب�جب �شروط هذا العقد راتبًا �شهريًا اأ�شا�شيًا ثابتًا اإ�شافة اإلى العالوات املعتادة املمن�حة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة ال�ظيفية مثل الراتب والعالوات:
عالوات ال�سكن واملوا�سالت والعالج والعناية الطّبية.

اإ�ستنادًا للعقد، يتعهد ال�سيد حيدر باإحرتام الأنظمة والقوانني والعادات والتقاليد املعمول بها يف اململكة كما يتقّيد بالقواعد والنظم و�سيا�سات ولوائح املوجبات:
ال�سركة احلالية وامل�ستقبلية. كما يلتزم ال�سيد حيدر باملحافظة على ال�سرية وبعدم مناف�سة ال�سركة طوال فرتة عمله.

ل يزال العقد �ساري املفعول.
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ث. ال�سيد / تاكاي�كي ي�دا

مدير عمليات التاأمنيالوظيفة:

2013/7/23م.تاريخ بداية العقد:

مّت حتديد مّدة العقد ب�سنة ميالدية واحدة، جتّدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته بعدم التجديد قبل 30 يومًا من اإنتهاء املّدة الأ�سلية مدة العقد:
اأو املّدة املجّددة. يجوز ف�سخ العقد من قبل اأيًّ من الطرفني وذلك ل�سبب م�سروع وبناًء على اإنذار خّطي م�سبق ير�سل للطرف الآخر قبل ثالثني يوم. كما 
يحّق لل�سركة اإنهاء العقد بدون اإخطار م�سبق وذلك يف حال اأخّل ال�سيد يودا باأي من اإلتزاماته اأو اإرتكب عماًل يخّل بال�سرف اأو ب�سمعة اململكة اأو ال�سركة.

يتقا�شى ال�شيد ي�دا مب�جب �شروط هذا العقد راتبًا �شهريًا اأ�شا�شيًا ثابتًا اإ�شافة اإلى العالوات املعتادة املمن�حة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة ال�ظيفية مثل الراتب والعالوات:
عالوات ال�سكن واملوا�سالت والعالج والعناية الطّبية.

اإ�ستنادًا للعقد، يتعهد ال�سيد يودا باإحرتام الأنظمة والقوانني والعادات والتقاليد املعمول بها يف اململكة كما يتقّيد بالقواعد والنظم و�سيا�سات ولوائح املوجبات:
ال�سركة احلالية وامل�ستقبلية. كما يلتزم ال�سيد يودا باملحافظة على ال�سرية وبعدم مناف�سة ال�سركة طوال فرتة عمله.

ل يزال العقد �ساري املفعول.

ج. ال�سيد / في�سل علي امل�سفر

رئي�س اإدارة ال�سئون القانونية واللتزامالوظيفة:

2014/3/17م.تاريخ بداية العقد:

مّت حتديد مّدة العقد ب�سنة ميالدية واحدة، جتّدد تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته بعدم التجديد قبل 30 يومًا من اإنتهاء املّدة الأ�سلية اأو مدة العقد:
املّدة املجّددة. يجوز ف�سخ العقد من قبل اأيًّ من الطرفني وذلك ل�سبب م�سروع وبناًء على اإنذار خّطي م�سبق ير�سل للطرف الآخر قبل ثالثني يوم. كما يحّق 

لل�سركة اإنهاء العقد بدون اإخطار م�سبق وذلك يف حال اأخّل ال�سيد امل�سفر باأي من اإلتزاماته اأو اإرتكب عماًل يخّل بال�سرف اأو ب�سمعة اململكة اأو ال�سركة.

يتقا�شى ال�شيد امل�شفر مب�جب �شروط هذا العقد راتبًا �شهريًا اأ�شا�شيًا ثابتًا اإ�شافة اإلى العالوات املعتادة املمن�حة ل�شاغلي مثل هذه الدرجة ال�ظيفية مثل الراتب والعالوات:
عالوات ال�سكن واملوا�سالت والعالج والعناية الطّبية.

اإ�ستنادًا للعقد، يتعهد ال�سيد امل�سفر باإحرتام الأنظمة والقوانني والعادات والتقاليد املعمول بها يف اململكة كما يتقّيد بالقواعد والنظم و�سيا�سات ولوائح املوجبات:
ال�سركة احلالية وامل�ستقبلية. كما يلتزم ال�سيد امل�سفر باملحافظة على ال�سرية وبعدم مناف�سة ال�سركة طوال فرتة عمله.

ل يزال العقد �ساري املفعول.

وثائق التأمين 1222

قامت ال�سركة باإ�سدار وثائق تاأمني وذلك للتاأمني على موظفيها وللحماية من املخاطر. ويو�سح اجلدول التايل تفا�سيل هذه الوثائق.

اجلدول رقم )12-4( وثائق التاأمني امل�سدرة لل�سركة 
�سركة التاأمنين�ع ال�ثيقة

�سركة الإمناء طوكيو مارينتاأمني على ممتلكاتها

�سركة الإمناء طوكيو مارينتاأمني طّبي للمجموعة 

�سركة الإمناء طوكيو مارينتاأمني حماية املجموعة

�سركة الإمناء طوكيو مارينتاأمني على املعّدات الإلكرتونية واأجهزة تقنية املعلومات

�سركة الإمناء طوكيو مارينتاأمني على م�سوؤولية الأطراف الثالثة

�سركة الإمناء طوكيو مارينتاأمني على الأموال

�سركة الإمناء طوكيو مارينتاأمني على املركبات

امل�سدر: ال�سركة 

*تقوم ال�سركة بتجديد هذه الوثائق مبا�سرة لدى اإنتهاء �سريانها.
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المنتجات التأمينية التي تقدمها الشركة 1222

ح�سلت ال�سركة على جمموعة من املوافقات النهائية واملوؤقتة وامل�سروطة من موؤ�س�سة النقد لعدد من منتجاتها التاأمينية وهي كما يلي: 

موافقات نهائية 
التاأمني �سد حوادث املركبات. �
تاأمني احلماية اجلماعية.  �
تاأمني خماطر الئتمان.  �
التاأمني ال�سحي. �

موافقات مؤقتة

• •تاأمني جميع املخاطر للممتلكات.	 تاأمني اأخطار اأعمال الإن�ساء.	

• •التاأمني �سد احلرائق.	 التاأمني على الآلت.	

• •التاأمني على املخاطر ومعدات اآليات املقاولني.	 تاأمني تعوي�س العمال. 	

• •التاأمني �سد خماطر خ�سارة الأرباح ب�سبب تعطل املعدات والآليات.	 تاأمني خيانة الأمانة.	

• •التاأمني على مراجل وخزانات ال�سغط.	 التاأمني على النقود يف اخلزينة / نقل النقود.	

• •التاأمني البحري	 التاأمني �سد الإ�سابات الفردية واجلماعية. 	

• •تاأمني امل�سوؤولية العامة.	 تاأمني انقطاع الأعمال.	

• •التاأمني على خماطر امل�سوؤولية العامة التجارية	 تاأمني كافة اأخطار املقاولني.	

• •تاأمني على خماطر حمتويات ال�سكن.	 تاأمني احلريق واملخاطر اخلا�سة.	

موافقات مشروطة: 
برنامج التوفري البالتيني �
برنامج التوفري الذهبي �
برنامج الإ�ستثمار �
برنامج الزواج �
برنامج التعليم �

مالحظة: يجب على ال�شركة اإ�شتيفاء ال�شروط املطل�بة للم�افقات امل�شروطة وتزويدها مل�ؤ�ش�شة النقد العربي ال�شع�دي خالل �شهر من خطاب امل�افقة ال�شادر من م�ؤ�ش�شة النقد 
بتاريخ 1436/8/29هـ )املوافق 2015/6/16م(.

منتجات تحت التطوير والدراسة:
برنامج حفظ العائلة. �
برنامج حماية الرهن العقاري. �
املحافظة على �سندات البنوك املجتمعة. �
تاأمني ال�سفر. �
تعوي�س املهنية. �
تاأمني املدراء واملوظفني. �

األصول غير الملموسة  -1221

لي�س لل�سركة اأي حق ملكية، ول �سّيما اأية عالمة جتارية اأو �سعار، م�سّجل باإ�سمها وحممي اإ�ستنادًا لالأنظمة املطّبقة. كما لي�س لل�سركة اأية اتفاقية ترخي�س ياإ�ستعمال اأية عالمة 
جتارية م�سّجلة باإ�سمها. يعتمد و�سع ال�سركة التناف�سي جزئيًا على قدرتها على ا�ستخدام اإ�سمها و�سعارها على موادها الإعالمية والت�سويقية وعلى الأنظمة التي ت�سوق خدماتها 
ومنتجاتها وبراجمها. اإن عدم قدرة ال�سركة على منع انتهاك حقوقها يف اململكة ميكن اأن يوؤثر �سلًبا على ال�سركة وميكن اأن يجعل ممار�سة عملها اأكرث تكلفة وبالتايل يوؤثر ذلك 
على النتائج الت�سغيلية لل�سركة.وتنوي ال�سركة خالل العام احلايل بالتقدم لطلب ت�سجيل �سعارها واإ�سمها التجاري كعالمة جتارية لدى اإدارة العالمات التجارية يف وزارة التجارة 

وال�سناعة. 
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المنازعات والدعاوى القضائية والمطالبات   12211

هنالك دعوى واحدة مقامه �سد ال�سركة، �سدر فيها حكمًا بتاريخ 1436/2/9هـ )املوافق 2014/12/1م(، عن الدائرة التجارية ال�ساد�سة يف املحكمة الإدارية بالريا�س ق�سى 
برّد الدعوى لعدم اإخت�سا�س املحكمة. اإ�ستنادًا لهذه الدعوى يطالب املّدعي ال�سركة بتنفيذ وثيقة تاأمني لتغطية حادث �سري فيما ال�سركة توؤّكد اأن احلادث م�سثنى من التغطية. 
وقد تقدّمت ال�سركة باإّدعاء مقابل لدى جلنة الف�سل يف املنازعات واملخالفات التاأمينية تطالب مبوجبه املّدعي باإعادة اأموال بقيمة )23.710( �سبق اأن �سددتها ال�سركة للطرف 

ة وُقبلت من هذه اجلهات، قد توؤئر على الو�سع املايل لل�سركة. املت�سرر يف احلادث. ل ترى ال�سركة اأن قيمة الدعوى، يف حال اأُعيد تقدميها لدى اجلهات املخت�سّ

وبا�ستثناء ماذكر اأعاله، توؤّكد ال�سركة باأنها لي�ست طرًفا، كما يف تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة، يف اأي ق�سية اأو دعوى ق�سائية اأو اإجراء حتكيمياأ ومطالبة اأو اأية اإجراءات اإدارية قد 
يكون لها اأي اآثار �سلبية مغايرة على مركزها املايل اأو على نتائج عملياتها، واأنه على حد علمها لي�ست  عر�سة لأي تهديد بن�سوء اأو ا�ستحقاق اأي دعوى ق�سائية اأو اإجراء حتكيمي 

اأو اإجراء اإداري.
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إفادات الخبراء . 12

مت احل�سول على املوافقة الكتابية لكل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين للطرح وم�ست�سار العناية املهنية املايل واخلبري الإكتواري ومراجعي ح�سابات ال�سركة التي تظهر 
ا�سماوؤهم يف ال�سفحات )ز ، ح( لإدراج ا�سمائهم و�سعاراتهم واإفاداتهم بال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة،. ومل يتم �سحب اأي من تلك املوافقات حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة. 

كما اأنه لي�س لدى اأي من امل�ست�سارين اأو من يعمل لديهم اأو اأي من اأقاربهم اأ�سهما اأو اأية م�سلحة يف ال�سركة مهما كان نوعها.
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التعهد بالتغطية. 12

معلومات متعهدي التغطية  1221

اأبرمت ال�سركة اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب مع متعهدي التغطية )�سركة المناء لالإ�ستثمار و�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي(. ومبوجب اتفاقية التعهد بالتغطية، يتعهد 
متعهدي التغطية بالكتتاب بعدد )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهمًا عاديًا ب�سعر )10(  ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد، متثل جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة 

لالكتتاب.

متعهدي التغطية

�سركة الإمناء لال�ستثمار  
برج العنود، الدور الثامن 

�س ب 66333 الريا�س 11576
اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 5555 218 11 966+
فاك�س: 5000 218 11 966+

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

�سركة بيت التمويل ال�سعودي الكويتي  
واحة غرناطة املبنى 4اأ، الدور 14

�س.ب 5005 - الريا�س 11523
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7300 511 11 966+
فاك�س: 9819 201 11 966+

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

الشروط االساسية التفاقية التعهد بالتغطية 1222

تن�س �شروط واأحكام اتفاقية تعهد تغطية االكتتاب على ما يلي : 

تتعهد ال�سركة ملتعهدي التغطية اأنه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر ملتعهدي التغطية جميع اأ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب التي مل يكتتب  �
بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم اإ�سافية وذلك ب�سعر الكتتاب .

يتعهد متعهدي التغطية لل�سركة باأنه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف يقومون ب�سراء عدد ال�سهم املطروحة التي مل يتم الكتتاب فيها ان وجدت وذلك على اأ�سا�س �سعر  �
الكتتاب، وذلك كال بح�سب ن�سبة تعهده بالتغطية من اإجمايل اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب. 

يتقا�سى متعهدي التغطية مقابل مادي ثابت لقاء التعهد بالتغطية اكتتاب اأ�سهم حقوق الأولوية.  �
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مصاريف االكتتاب. 15

تبلغ القيمة املتوقعة ملتح�سالت الإكتتاب مبلع )250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي، �سيدفع منها )4.000.000( اأربعة ماليني ريال �سعودي كم�ساريف 
الكتتاب والتي ت�ستمل على اأتعاب امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين للطرح وم�ست�سار العناية املهنية املالية وامل�ساريف ذات العالقة بالت�سويق والتوزيع بالإ�سافة اإلى اأتعاب 

التعهد بالتغطية ور�سوم  اجلهات امل�ستلمة و وامل�ساريف الأخرى املرتبطة بالطرح و�ستتحمل ال�سركة جميع م�ساريف عملية الطرح.
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اإلعفاءات. 12

مل تتقدم ال�سركة اإلى هيئة ال�سوق املالية بطلب احل�سول على اأي اإعفاء من املتطلبات املن�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج. 
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شروط وتعليمات االكتتاب. 12

يجب على جميع امل�شاهمني امل�شتحّقني وحملة احلق�ق املكت�شبة ومقدّمي العرو�س قراءة �شروط واأحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�س بعناية تامة قبل ا�شتكمال تعبئة 
النم�ذج اخلا�س بطلب االكتتاب اأو من�ذج تقدمي العر�س املتعّلق بالطرح املكّمل، حيث يعترب ت�قيع طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة اإقرار بالقب�ل وامل�افقة على �شروط وتعليمات 

الكتتاب املذكورة.

اإن التوقيع على طلب الإكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وامل�ساهم امل�ستحق. وميكن للم�ساهمني امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة الإ�سدار وطلب 
الإكتتاب من اجلهات امل�ستلمة املحددة اأدناه. يتعني على امل�ساهمني امل�ستحّقني والراغبني يف الإكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب الإكتتاب اإثناء فرتة الطرح. وميكن 

احل�سول على ن�سرة الإ�سدار هذه، ومناذج طلب الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:

م�سرف الإمناء 

طريق امللك فهد

�س ب 66674 - الريا�س 11586

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5555 218 11 966+ 

فاك�س: 5000 218 11 966+

www.alinma.com :املوقع الإلكرتوين

 info@alinma.com :الربيد الإلكرتوين

جمم�عة �سامبا املالية

الريا�س – طريق امللك عبدالعزيز 

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 833 - الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7400 479 11 966+

فاك�س: 9676 477 11 966+

www.samba.com.sa :املوقع الإلكرتوين
 customercare@samba.com.sa :البريد اإللكتروني

بنك الريا�س

الريا�س – طريق امللك عبدالعزيز 

�س ب 22622 - الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 11 966 +

فاك�س: 2618 404 11 966 +

www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 1221

مبوجب ن�سرة الإ�سدار هذه �سيتم طرح )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم عادي  لالإكتتاب يف ا�سهم حقوق اأولوية متثل ن�سبة )125%( من راأ�س املال ب�سعر طرح 
يبلغ )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد �ساماًل قيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ )250.000.000( مائتني وخم�سون مليون 

ريال �سعودي، و�سيتم اإ�سدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة )1( حق جديد لكل )0.8( �سهم من اأ�سهم ال�سركة. 

و�سيكون حق الإكتتاب بها للم�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�سركة بنهاية فرتة تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية( يوم 1436/10/19هـ )املوافق 
2015/8/4م. وللم�ستحقني ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�سرتون حقوق اأولوية اإكتتاب اإ�سافية اإلى 

جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها اأ�ساًل.

ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحّقني بحلول نهاية مرحلة الإكتتاب الثانية، �سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق 
اأو بيعها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحّقني على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبّقي. 

�سيكون باإمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي يتم اإيداعها يف حمافظهم عرب ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. وتعترب هذه احلقوق حّق مكت�سب جلميع امل�ساهمني 
املقيدين يف �سجالت ال�سركة بتاريخ اإنعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة )تاريخ اأحّقية الإكتتاب(. ويعطي كل حّق حلامله اأحّقية ممار�سة الإكتتاب ب�سهم واحد جديد، 
وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية بعد اإنعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث. و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق 

الأولوية.  
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و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�سيل عملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:

تاريخ الأحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم 1436/10/19هـ )املوافق 2015/8/4م( �
)»مرحلة  � 2015/8/20م(  )املوافق  1436/11/5هـ  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/8/11م(،  )املوافق  1436/10/26هـ  يوم  تبداأ  الأولى:  الكتتاب  مرحلة 

حقوق  عدد  حدود  يف  اجلديدة  الأ�سهم  يف  جزئيًا(  اأو  )كليًا  بالكتتاب  حقهم  ممار�سة  املقيدين  للم�ساهمني  فقط  يتاح  املرحلة  هذه  وخالل  الأولى«(.  الكتتاب 
الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة، و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق 
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن هذه املرحلة مع فرتة تداول حقوق الأولوية، التي ميكن للم�ساهمني املقيدين اأو عامة امل�ستثمرين من 
املوؤ�س�سات والأفراد خاللها تداول حقوق الأولوية. �سيتم الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة 
منوذج الإكتتاب اأو عن طريق الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. وجتدر الإ�سارة اأنه عند نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية، 
يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق اأولوية اأقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�س طلب الإكتتاب كليا اأو جزئيا، 

و�سوف يتم اإبالغه واإعادة مبلغ الإكتتاب املرفو�س عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد. 
)املوافق 2015/8/20م(،   � يوم 1436/11/5هـ  نهاية  وت�ستمر حتى  )املوافق 2015/8/11م(  يوم 1436/10/26هـ  تبداأ  الكتتاب:  اأول�ية  تداول حق�ق  فرتة 

)وذلك تزامنًا مع مرحلة الكتتاب الأولى( تكون تداول قد جهزت الآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية 
لل�سركة (يكون م�ستقاًل عن رمز ال�سركة على �سا�سة التداول) و�سيعمد نظام تداول اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية لل�سركة على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول 

حقوق الأولوية. وتت�سمن هذه الفرتة اخلطوات التالية:
يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة اأي من الآتي:. 1
الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة الكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة. �
بيع حقوق الأولوية �سواء ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق. �
�سراء حقوق اإ�سافية وتداولها. وميكن ممار�سة الكتتاب باحلقوق الإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق الكتتاب  �

اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية )عدم بيعها وعدم ممار�سة حق الكتتاب فيها)، و�ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق  �

اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
 يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة، تداول حقوق الأولوية �سواء ب�سراء اأو ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق. ويف حال قيامهم بال�سراء . 2

والإحتفاظ بحقوق الأولوية بهذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها يف مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق الكتتاب 
اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، 

�ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
)»مرحلة  � 2015/8/25م(  )املوافق  1436/11/10هـ  يوم  نهاية  حتى  وت�ستمر  2015/8/23م(،  )املوافق  1436/11/8هـ  يوم  تبداأ  الثانية:  الكتتاب  مرحلة 

الكتتاب الثانية«( وتت�سمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:
 يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف اأ�سهم جديدة يف ال�سركة كليًا اأو جزئيًا . 3

خالل مرحلة الكتتاب الأولى، اأن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال قيامهم ب�سراء 
حقوق اأولوية اإ�سافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها خالل مرحلة الكتتاب الثانية، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب ال�سراف 
الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه 

احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
 يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة الكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك . 4

بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة، �ستطرح الأ�سهم املتبقية 
الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

الثاين  � اليوم  العا�سرة �سباحًا من  ال�ساعة  العا�سرة �سباحًا يوم الأحد 1436/11/15هـ )املوافق 2015/8/30م( وحتى  ال�ساعة  املتبقي: تبداأ من  فرتة الطرح 
بتاريخ 1436/11/16هـ )املوافق 2015/8/31م(، و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية بالإ�سافة اإلى ك�سور الأ�سهم على عدد من املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار اإليهم بـ »املوؤ�س�سات ال�ستثمارية«( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�س �سراء الأ�سهم املتبقية. و�سيتم تخ�سي�س 
الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س الأعلى ثم الأقل فالأقل، على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س 
العر�س. و�سوف يكون �سعر الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد اأدنى �سعر الطرح، واإذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها اأعلى 

من �سعر الطرح، يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�س حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقومو مبمار�سة حقوقهم يف الكتتاب بن�سبة ماميلكون من حقوق.  
بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور  � اأما  ب�سكل مكتمل و�سحيح،  التي مار�سها  بناًء على عدد احلقوق  لكل م�ستثمر  الأ�سهم  �سيتم تخ�سي�س  النهائي لالأ�سهم:  التخ�سي�س 

الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، 
وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كاًل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه 1436/11/25هـ 

)املوافق 2015/9/9م(.
تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�س�ق: �سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام ( تداول)عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة  �

وتخ�سي�سها.
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األلولوية  1222 حقوق  أسهم  في  االكتتاب  في  المشاركون  غير  المستحقون  األشخاص 
)األسهم الجديدة( 

�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�سركة بعد اإغالق تداول اأ�سهم ال�سركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ الثالثاء 1436/10/19هـ )املوافق 2015/8/4م، 
وذلك بناًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة �سمن هذه الن�سرة بالإ�سافة للقيمة ال�سوقية لالأ �سهم املدرجة وقت الإغالق. 

و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س قيمة الأ�سهم 
اململوكة منهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني والذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقون غري امل�ساركون يف 
الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأو منافع مقابل اأ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي من متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح 

املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه )اإن وجد(. ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�س املال.

يف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية �سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل �سراء متعهدي التغطية لالأ�سهم املتبقية ب�سعر 
الطرح، فلن يح�سل الأ�سخا�س  امل�ستحقني غري امل�ساركني يف الكتتاب على اأي تعوي�س نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.

�سيتم حتديد مبلغ التعوي�س )اإن وجد( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ 
التعوي�س على اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�س امل�ستحق لكل �سهم متبقي، و�سيتم 

دفعه لل�سخ�س امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واأي�سا مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم.

تعبئة نماذج طلب االكتتاب  1222

على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب ويقدمه مرفقًا 
بكامل مبلغ الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء فرتة الكتتاب. 

يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�سخ�س امل�ستحق الكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية. اأما مبلغ الكتتاب الذي يتعني 
على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية يف )10( ريال.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اإكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �
امل�افقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط ال�اردة يف ن�شرة االإ�شدار. �
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها بكل �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري �سحيحة اأو غري  �

كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
اأنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف نف�س الأ�سهم لهذا الطرح لدى بنك اآخر ولل�سركة احلق يف رف�س كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب الكتتاب. �
قب�له االأ�شهم املخ�ش�شة مب�جب طلب االكتتاب وقب�له كافة �شروط وتعليمات االكتتاب ال�اردة يف الطلب ويف ن�شرة االإ�شدار. �
�سمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب 1222

يجب تقدمي منوذج  طلب الكتتاب مع اإرفاق امل�ستندات التالية )ح�سبما يقت�سيه احلال(، على اأن يقوم موظف اجلهة امل�ستلمة مبطابقة الأ�سل مع ال�سورة واإعادة الأ�سل للمكتتب 
اأو للوكيل:

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )لأفراد العائلة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية اأو �سك الو�ساية اأو �سك الإعالة ال�سرعية. �
اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام(. �
اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما يقت�سي احلال )بالن�سبة للفرد(. �
اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية. �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كاماًل عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�س اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة 
امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة.

يقت�سر التوكيل بني اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى (الأولد والأبوين والزوج والزوجة( .ويف حالة تقدمي الطلب بالوكالة عن املكتتب، يجب اأن يكتب الوكيل ا�سمه ويوقع على 
طلب الكتتاب واأن يرفق اأ�سل و�سورة وكالة �سارية املفعول .كما يجب اأن تكون الوكالة �سادرة من كتابة العدل )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية( اأو من 
خالل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف بلد املكتتب) بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية( ويقوم املوظف امل�سوؤول يف البنك امل�ستلم مبطابقة ال�سور 

مع الأ�سول واإعادة الأ�سول للمكتتب اأو الوكيل.
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تقديم طلبات االكتتاب  1225

يبداأ ا�ستالم طلبات الكتتاب لدى فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله يف اململكة خالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية، ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن اأي�سًا خاللها 
تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات الأ�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب اإما من خالل اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأو ق�سم 
اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�سراف الآيل اأو النرتنت امل�سريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة، علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على مزيد 

من التعليمات التي يجب اإتباعها بدقة. وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�سخ�س امل�ستحق ب�سورة منه.

يف حالة تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن طلب الكتتاب �سيعترب لغيًا. يجب اأن يوافق 
ال�شخ�س امل�شتحق على �شروط واأحكام االكتتاب، ويجب اأن يق�م بتعبئة جميع بن�د طلب االكتتاب، ويف حالة عدم ا�شتيفاء الطلب املقدم من املكتتب الأي من �شروط واأحكام 
الكتتاب، فاإن من حق ال�سركة رف�س ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. و�سيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة 

لغيًا. ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة، ويعترب بعد قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

ويعترب املكتتب من االأ�شخا�س امل�شتحقني قد ا�شرتى عدد االأ�شهم امل�شتحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة. �
ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة. �
ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له. �

جتدر الإ�سارة اإلى اأنه لن يتم تخ�سي�س اأية اأ�سهم لالأ�سخا�س امل�ستحقني يتجاوز عددها عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب فيها. 

التخصيص 1222

�ستقوم ال�سركة ومدير الكتتاب بفتح ح�ساب اأمانة حتت م�سمى »ح�ساب الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية ل�سركة الإمناء طوكيو مارين« و�سيتوجب على كل جهة م�ستلمة اإيداع 
املبالغ التي قامت بتح�سيلها من املكتتبني يف ح�ساب الأمانة املذكور.

يتم تخ�سي�س الأ�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل �سحيح ومكتمل. وبالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سوف يتم جمعها وطرحها على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية 
خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سيتم ت�سديد اإجمايل �سعر الطرح املتبقي لل�سركة، واإذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها اأعلى من �سعر الطرح يتم توزيع فرق متح�سالت بيع 
الأ�سهم املتبقية على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه )تعو�س حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا بالكتتاب بحقوقهم بن�سبة ما ميلكونه من حقوق( يف موعد اأق�ساه يوم 

1436/11/25هـ )املوافق 2015/9/9م(.

يتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها 
يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله للح�سول على اأية معلومات 

اإ�سافية. و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه يوم 1436/11/18هـ )املوافق 2015/9/2م(.

دفع مبالغ التعويض 1222

�سيتم دفع مبالغ التعوي�س لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب باأ�سهم حقوق الأولوية،)اإن وجدت( من دون اأي ا�ستقطاعات يف موعد اأق�ساه يوم 
1436/11/25هـ )املوافق 2015/9/9م(.

آلية حقوق األولوية الجديدة
ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa -1

ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG πÑbÉeh ájOÉ©dG

(πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa -2

ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj

´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y

»≤ÑàŸG ìô£dG IÎa
(óMGh πªY Ωƒj)

¢ü«°üîàdG IÎa
¢†FÉØdG OQh

:ÜÉààcÓd ≈dhC’G á∏MôŸG .CG-3
(á«Áƒ≤J ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcG

:ÜÉààcÓd á«fÉãdG á∏MôŸG .Ü-3
(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G ™«ªL ÜÉààcG
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أسئلة واجوبة عن اآللية الجديدة لحقوق األولوية 1222

ماهي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

ما هو معامل االحقية؟

هو املعامل الذي مُيّكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على �سبيل املثال، اإذا 
كان عدد الأ�سهم امل�سدرة ل�سركة 1.000�سهم ورفعت تلك ال�سركة راأ�س مالها عن طريق طرح 200 �سهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�سهمها اإلى 1.200 �سهم، يكون معامل الحقية 

حينئذ1 اإلى 5 و)�سهم لكل خم�سة اأ�سهم(.

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

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

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

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

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

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

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذه(  وخالل فرتتي الكتتاب 
فقط.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مره ومن خالل اكثر من جهة مستلمة؟

نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان ل تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق، حيث اأن اأي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن 
عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه اإلغاء طلب الكتتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية ؟

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1.000 �سهم يف ال�سركة ))800( �سهم يف 
حمفظة )اأ( و 200 �سهم يف حمفظة )ب(( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1.000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق عليه ف�سيتم اإيداع )800( حق يف حمفظة (اأ) و 

)200( حق يف حمفظة )ب(.

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

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظه ال�ستثمارية املذكورة يف طلب الكتتاب الأول.
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هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول ؟

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

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

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

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟

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

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

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

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع ما بين المرحلتين األولى والثانية؟

ل ميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

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

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

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

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

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

تداول األسهم الجديدة 1222

�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك. ويتوقع اأن يكون ذلك بعد تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية 
و�سيتم العالن عنه لحقًا.

السوق المالية )تداول( -1221

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001 م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS. وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م. يتم التعامل بالأ�سهم 
عرب نظام ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( من خالل اآلية متكاملة  تغطي عملية التداول كاملة بدًء من تنفيذ ال�سفقة وانتهاء بت�سويقها ويتم التداول كل يوم عمل من اأيام 
الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة )3:30( ع�سرًا من يوم الأحد اإلى يوم اخلمي�س، وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة 10 

�سباحًا جلل�سة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا( وتتغري هذه الوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر. ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. وب�سكل عام تنفيذ اأوامر ال�سوق املحددة لل�سعر. ويف حال اإدخال عدة 
اأوامر بنف�س ال�سعر. يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�سب توقيت الإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على النرتنت والربط اللكرتوين ملعلومات تداول يوفر بيانات ال�سوق ب�سكل فوري 
لوكالت تزويد املعلومات مثل )رويرتز( كما تتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم اأي نقل ملكية الأ�سهم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

يجب على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات ذات الأهمية للم�ستثمرين عرب نظام )تداول( ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق ب�سفته الآلية التي يعمل 
خاللها ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.
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التسجيل في سوق األسهم السعودية 12211

مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج اأ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وقبول الإدراج وبدء تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق 
الأ�سهم ال�سعودية بعد الإنتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي. و�سوف يعلن عن ذلك يف حينه يف موقع تداول اللكرتوين. وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ 

ومواعيد مبدئية فقط، وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد اعتماد التخ�سي�س النهائي لالأ�سهم 
واإيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول. ويحظر حظرا تاما التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك. ويف حالة ن�ساطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين 

يعملون يف مثل هذه الن�ساطات امل�سوؤولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.

للمكتتبني  الأ�سهم  اإل بعد اعتماد تخ�سي�س  الأ�سهم اجلديدة  التداول يف  اأنه ل ميكن  اإل  ال�سعودية »تداول«  املالية  ال�سوق  القائمة م�سجلة يف  ال�سركة  اأ�سهم  اأن  وبالرغم من 
يتحمل  التخ�سي�س.  اعتماد عملية  قبل  الأ�سهم اجلديدة  التداول يف  تاما  ويحظر حظرا  تداول.  واإيداعها يف ح�ساباتهم يف  املتبقي  الطرح  العرو�س يف  ومقدمي  امل�ستحقني 
املكتتبون اأو مقدمو العرو�س يف الطرح املكمل الذي يتعاملون يف ن�ساطات التداول املحظورة هذه امل�سوؤولية الكاملة عنها. ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سوؤولية قانونية يف هذه احلالة.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم   12212

موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي:

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي النهائية مبوجب اخلطاب رقم 361000042979 وتاريخ 1436/3/17هـ )املوافق 2015/1/8م( على زيادة راأ�س 
مال ال�سركة مببلغ )250.000.000( مائتان وخم�سون مليون ريال �سعودي عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية بعدد )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون �سهم بقيمة اإ�سمية 
)10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، لي�سبح راأ�س مال ال�سركة )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )45.000.000( خم�سة واربعون 

مليون �سهم بقيمة اإ�سمية )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد، 

موافقة الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة: 

وافقت اجلمعية العامة غري العادية مل�ساهمي ال�سركة بتاريخ 1436/10/19هـ املوافق )2015/8/4م(، على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال على النحو املذكور و�سوف 
تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

كما مّتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار  ومت الوفاء باملتطلبات كافة وذلك بتاريخ اإعالنها يف موقع الهيئة يوم الثالثاء 1436/10/19هـ  املوافق )2015/8/4م(، 

جتدر الإ�سارة باأنه ل يجوز للموؤ�س�سني الت�سرف يف اأي من اأ�سهمهم ملدة ثالث �سنوات مالية  كاملة لتقل كل منها عن اإثني ع�سر �سهرا »فرتة احلظر« من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. 
وبعد انتهاء فرتة احلظر يج�ز للم�ؤ�ش�شني الت�شرف يف اأ�شهمهم ب�شرط احل�ش�ل على م�افقة م�ؤ�ش�شة النقد والهيئة على ذلك، وحيث اأن ال�شركة قد ح�شلت على ال�شجل التجاري 
بتاريخ 1433/7/28هـ )املوافق 2012/06/18م(، فاإن فرتة احلظر على اأ�سهم امل�ساهمني املوؤ�س�سني مل تنق�سي بعد و�سوف تنتهي بتاريخ 2015/12/31م، وبعد انق�ساء فرتة 
احلظر ويف حال رغب اأحد امل�ساهمون املوؤ�س�سون ببيع جزء اأو كافة اأ�سهمه، فاإنه يجب اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية. كذلك، يف حال رغب 

ال�سركاء ال�سرتاتيجيون يف بيع حقوق الأولوية اأو �سراء حقوق جديدة، يجب عليهم اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

بنود متفرقة  12212
�شيك�ن طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�شاحلهم ومنفذي ال��شايا ومديري  �

الرتكات وال�رثة، وُي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�س عليه حتديدًا يف هذه الن�شرة، فاإنه ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حق�ق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة 
عنه، اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقًا لها. وقد يتم توزيع ن�سرة الإ�سدار هذه  �
باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حالة التعار�س بني الن�س العربي والن�س الإجنليزي، يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

مع اأن الهيئة قد اإعتمدت ن�سرة الإ�سدار هذه، فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اإعتماد هذه الن�سرة من الهيئة وقبل قبول واإدراج  �
الأ�سهم يف ال�سوق باأنه:

تغريًا مهمًا قد حدث يف اأي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات املطلوب ت�سمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج. �
توافر اأي م�سائل اإ�سافية كان يجب ت�سمينها يف هذه الن�سرة �

ويف كلتي احلالتني فاإنه يتعني على ال�سركة اأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة اإ�سدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج وعندئذ �سيتم ن�سر ن�سرة الإ�سدار التكميلية 
واإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تفا�سيل هذا الطرح.
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التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال 12212

اإن �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية هو )39.03( ريال ومن املتوقع اأن ي�سل اإلى )22.90( ريال يف افتتاح اليوم الذي يليه والتغيري ميثل 
نق�س بن�سبة )%41.32(

طريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية:

عدد الأ�سهم يف نهاية اجلمعية العامة غري العادية * �سعر الإغالق ل�سهم ال�سركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية

= القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العامة غير العادية:

) القيمة ال�سوقية لل�سركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية + قيمة الأ�سهم املطروحة( / )عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية + عدد الأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب ( 

= �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية.
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المستندات المتاحة  للمعاينة. 12

�ستكون امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�س لل�سركة الكائن مبدينة الريا�س – طريق امللك فهد – برج العنود 2 – الدور 21،  وذلك خالل �ساعات العمل الر�سمية 
من 9:00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 4:00 م�ساء، خالل فرتة لتقل عن 20 يوم قبل نهاية فرتة الطرح.  

ال�سجل التجاري لل�سركة.   .1
النظام الأ�سا�سي لل�سركة.  .2

موافقة هيئة ال�سوق املالية على زيادة راأ�س مال ال�سركة من خالل طرح اأ�سهم حقوق اأولوية.  .3
موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على زيادة راأ�س مال ال�سركة.   .4

تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة.  .5
قراراجلمعية العامة غري العادية باملوافقة على زيادة راأ�س املال.  .6

خطة اأعمال ال�سركة املوافق عليها من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  .7
تقارير ال�سوق امل�سار اإليها يف ن�سرة ال�سدار هذه.  .8

العقود والتفاقيات اجلوهرية امل�سار اإليها اإليها يف )» ملخ�س باأهم العقود والتفاقيات« من الق�سم )6-12((   .9
العقود الواجب الإف�ساح عنها مبوجب الفقرة الفرعية )1 – ط ( من الق�شم )13( من امللحق الرابع يف قواعد الت�سجيل والإدراج  .10

موافقة خطية من قبل امل�ست�سار املايل على اإدراج اإ�سمه و�سعاره واأي افادات منه يف ن�سرة ال�سدار.   .11
موافقة خطية من قبل م�ست�سار العناية املهنية املالية اإدراج اإ�سمه و�سعاره واأي افادات منه يف ن�سرة ال�سدار.  .12
موافقة خطية من قبل امل�ست�سار القانوين للطرح على اإدراج اإ�سمه و�سعاره واأي افادات منه يف ن�سرة ال�سدار.  .13

موافقة خطية من قبل املحا�سبني القانونيني على اإدراج اإ�سمائهم و�سعارهم واأي افادات من قبلهم يف ن�سرة ال�سدار. ون�سر تقاريرهم �سمن ن�سرة الإ�سدار بو�سفهم   .14
املحا�سبون القانونيون لل�سركة.

التقارير امل�سار اإليها يف ن�سرة الإ�سدار والتي تتاح للمعاينة ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج.    .15
القوائم املالية املراجعة لل�سركة للفرتة املالية من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�سمرب 2013م وال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م، والقوائم الأولية الربع ال�سنوية   .16

للفرتة املنتهية يف 31 مار�س 2015م.  

وفقًا ملتطلبات وتعليمات هيئة ال�سوق املالية فاإنه �سوف تكون كل امل�ستندات املتاحة للمعاينة باللغة العربية متى كان ذلك ممكنًا.
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تقرير مراجعي الحسابات . 12

شركة اإلنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للسنة  المنتهية في 21 ديسمبر 12-2م



143



144

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2014م

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م�إي�ضاح

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

موجودات عملي�ت الت�أمني

519.6978.924نقد وم� يع�دله

628.50516.750�أق�صاط تاأمني و�إعادة تاأمني مدينة، �صايف

1117.58411.958ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

1315.5078.826ح�صة معيدي �لتاأمني من �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

1.1131.218تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

9.223-م�صتحق من عمليات �مل�صاهمني

71.3443.374مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

95.9174.449موجوادات ث�بتة

89.66764.722جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�صاهمني

5737.1451.431نقد وم� يع�دله 

834.21045.383ا�ستثم�رات

15.410-ود�ئع مر�بحة

1955117م�صتحق من طرف ذي عالقة

-502مطلوب من عمليات �لتاأمني

-712مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

1020.00020.000وديعة نظ�مية

91.926132.341جمموع موجود�ت �مل�صاهمني

181.593197.063جمموع �ملوجود�ت

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2014م

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م�إي�ضاح

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

مطلوبات عمليات �لتاأمني 

1136.08919.138�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

10.43312.253اأر�سدة اإع�دة ت�أمني دائنة

1324.28118.066�جمايل �أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

3.4061.665عمولة تاأمني غري مكت�صبة

-502مطلوب لعمليات �مل�صاهمني

1413.38611.985م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

1.5701.615مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

89.66764.722جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني

�ملطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

مطلوبات �مل�صاهمني

142.0162.534م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

9.223-م�صتحق لعمليات �لتاأمني

181.4971.809زكاة و�صريبة دخل م�صتحقة 

3.51313.566جمموع مطلوبات �مل�صاهمني 

حقوق �مل�صاهمني

15200.000200.000ر�أ�س �ملال

)81.225()111.587(خ�صائر مرت�كمة

88.413118.775جمموع حقوق �مل�صاهمني

91.926132.341جمموع مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

181.593197.063جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني ومطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 �إي�ضاح
دي�ضمرب 2014

للفرتة من 9 يونيو 2012 �إلى 
31 دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

�الإير�د�ت

1292.58551.252�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)28.491()55.893(12�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)4.824()4.144(12�أق�صاط تاأمني فائ�س �خل�صارة

32.54817.937�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)18.066()6.215(�لتغري�ت يف �إجمايل �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

6.6818.826�لتغري�ت يف ح�صة �إعادة �لتاأمني من �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

)9.240(466�صايف �لتغري يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

1233.0148.697�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

8.1562.662عمولة �إعادة تاأمني مكت�صبة و�إير�د�ت �أخرى 

41.17011.359جمموع اإيرادات الت�أمني

�ملطالبات و�مل�صاريف

)56.132()44.878(11�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة

1123.06950.843ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة 

)5.289()21.809(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

)19.138()16.951(�لتغري يف �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

5.62611.958�لتغري يف ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)7.180()11.325(11�صايف �ملطالبات حتت �لت�صوية

)12.469()33.134(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)691()2.843(تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني

)241()340(�أتعاب فح�س و�إ�صر�ف 

)38.738()32.429(16م�صاريف عمومية و�إد�رية

)52.139()68.746(جمموع �ملطالبات و�مل�صاريف

)40.780()27.576(�صايف �لعجز لل�صنة / للفرتة من عمليات �لتاأمني

327.57640.780توزيع �صايف �لعجز �ملحّول لعمليات �مل�صاهمني

--�صايف نتيجة �ل�صنة / �لفرتة من عمليات �لتاأمني

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب �إي�ضاح
2014

للفرتة من 9 يونيو 2012 
�إلى 31 دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

�لدخل

1.1452.529اإيراد ا�ستثم�ر واإيرادات اأخرى

�مل�صاريف

)40.780()27.576(3�صايف �لعجز �ملحّول من عمليات �لتاأمني

)10.104()2.951(16م�صاريف عمومية و�إد�رية

)24.695(-م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�صن، �صايف

)75.579()30.527(جمموع �مل�صاريف 

)73.050()29.382(�صايف �خل�صارة لل�صنة / للفرتة 

)3.653()1.469(22خ�صارة �ل�صهم )بالريال �ل�صعودي(

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل للمساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب �إي�ضاح
2014

للفرتة من 9 يونيو 2012 
�إلى 31 دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

)73.050()29.382(�صايف �خل�صارة لل�صنة / للفرتة 

م�صاريف �صاملة �أخرى 

بنود رمبا ال يتم �إعادة ت�صنيفها لقائمة عمليات �مل�صاهمني يف فرت�ت الحقة

)2.233()980(18�لزكاة لل�صنة / للفرتة

)75.283()30.362(�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة / للفرتة

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

�ملجموعخ�ضائر مرت�كمةر�أ�س �ملال�إي�ضاح

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

2014

118.775)81.225(200.000الر�سيد كم� يف 1 ين�ير 2014

جمموع �خل�صارة �ل�صاملة لل�صنة

)29.382()29.382(-�صايف �خل�صارة لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014

)980()980(-18�لزكاة لل�صنة

88.413)111.587(200.000الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2014

2013

200.000-200.000الر�سيد كم� يف 9 يونيو 2012

)5.942()5.942(-تكاليف عمليات متعلقة باإ�صد�ر ر�أ�س �ملال 

�صايف �خل�صارة �ل�صاملة للفرتة

)73.050()73.050(-�صايف �خل�صارة للفرتة من 9 يونيو 2012م اإلى 31 دي�صمرب 2013م

)2.233()2.233(-18�لزكاة للفرتة

118.775)81.225(200.000الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب �إي�ضاح
2014

للفرتة من 9 يونيو 2012 �إلى 
31 دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

�الأن�صطة �لت�صغيلية

-�صايف نتيجة �ل�صنة / �لفرتة من عمليات �لتاأمني

تعديالت على:

61.3191.172خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

2-خ�صائر ��صتبعاد موجود�ت ثابتة

91.7822.159��صتهالك

1.615)45(مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، �صايف

3.0564.948�لدخل قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

�ملوجود�ت �لت�صغيلية

)17.922()13.074(�أق�صاط تاأمني و�إعادة تاأمني مدينة

)11.958()5.626(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)8.826()6.681(ح�صة معيدي �لتاأمني من �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

)1.218(105تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة 

)9.223(9.725�مل�صتحق �إلى )من( عمليات �مل�صاهمني

)3.374(2.030مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

�ملطلوبات �لت�صغيلية:

16.95119.138�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

12.253)1.820(اأر�سدة اإع�دة ت�أمني دائنة

6.21518.066�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

1.7411.665عمولة �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

1.40111.985م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

14.02315.534�صايف �لنقد من �الأن�صطة �لت�صغيلية

�الأن�صطة �ال�صتثمارية

)6.611()3.250(9�صر�ء موجود�ت ثابتة

1-�ملتح�صل من ��صتبعاد موجود�ت ثابتة

)6.610()3.250(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الأن�صطة �ال�صتثمارية

10.7738.924�صايف �لتغري يف �لنقد وما يعادله

-8.924نقد وما يعادله يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

519.6978.924�لنقد وما يعادله يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب �إي�ضاح
2014

للفرتة من 9 يونيو 2012 �إلى 
31 دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

�الأن�صطة �لت�صغيلية

)73.050()29.382(�صايف �خل�صارة لل�صنة

تعديالت على:

)847()594(17�لربح �ملحقق من ��صتثمار�ت مقتناة لغر�س �ملتاجرة

)191()136(17�لربح غري �ملحقق من ��صتثمار�ت مقتناة لغر�س �ملتاجرة

)74.088()30.112(�خل�صارة قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

�ملوجود�ت �لت�صغيلية

)117(62م�صتحق من طرف ذي عالقة

9.223)9.725(م�صتحق من/ �إلى عمليات �لتاأمني

)26()12(مدفوع�ت مقدمة وموجودات اأخرى

وديعة نظ�مية

�ملطلوبات �لت�صغيلية

-)20.000(

2.534)518(م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

)424()1.292(18زكاة مدفوعة 

)82.898()41.597(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الن�صطة �لت�صغيلية

�الأن�صطة �ال�صتثمارية

)294.410()182.097(�صر�ء ��صتثمار�ت

)30.384(-�إيد�ع ود�ئع مر�بحة

15.41015.000متح�صالت من ��صتحقاق ود�ئع مر�بحة

194.000250.065�ملتح�صل من بيع ��صتثمار�ت

)59.729(27.313�صايف �لنقد �لناجت من / )�مل�صتخدم يف( �الأن�صطة �ال�صتثمارية

�الأن�صطة �لتمويلية

200.000-�إ�صد�ر ر�أ�س �ملال

)5.942(-تكاليف عمليات �إ�صد�ر ر�أ�س �ملال

194.058-�صايف �لنقد من �الأن�صطة �لتمويلية

51.431)14.284(5�صايف �لتغري يف �لنقد وما يعادله

-51.431�لنقد وما يعادله يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

37.14751.431نقد وما يعادله يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 25 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

التكوين والنشاط- 1

�ن �صركة �المناء طوكيو مارين )»�ل�صركة«( هي �صركة م�صاهمة �صعودية تاأ�ص�صت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب قر�ر وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة رقم 309/ق بتاريخ 19 
رجب 1433هـ )�ملو�فق 9 يونيو 2012م(، و�ل�صجل �لتجاري رقم 1010342527 بت�ريخ 28 رجب 1433هـ )�ملو�فق 18 يونيو 2012م(. �درجت �ل�صركة يف �صوق �ال�صهم �ل�صعودية 

)تداول( بت�ريخ 24 يونيو 2012م. �إن �لعنو�ن �مل�صجل ملكتب �ل�صركة هو: برج �لعنود 2، �س . ب 643، �لريا�س 11421، �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

�إن �ل�صركة مرخ�س لها مبز�ولة �أعمال �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية على �أ�ص�س تعاونية طبقًا للمر�صوم �مللكي �لكرمي رقم م/25 بت�ريخ 3 جمادى �الآخرة 1430هـ )�ملو�فق 
27 يونيو 2009م( و��صتنادً� �إلى قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملوقر رقم 140 بت�ريخ 2 جمادى �الآخرة 1430هـ )�ملو�فق 26 يونيو 2009م(.

�إن �أغر��س �ل�صركة هي �لقيام باأعمال �لتاأمني �لتعاوين و�الن�صطة ذ�ت �ل�صلة مبا يف ذلك �إعادة �لتاأمني و�لتوكيالت و�لتمثيل و�ملر��صالت و�ن�صطة �لو�صاطة يف �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية وفقًا للنظام �الأ�صا�صي و�الأنظمة �ملعمول بها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

محفظات التأمين واتفاقيات تحويل الموجودات- 2

�قرتح جمل�س �الإد�رة على �مل�صاهمني يف �ل�صركة، بعد در��صة متاأنية، عدم ��صتكمال حتويل حمافظ �لتاأمني لل�صركة �لعربية �ل�صرقية للتاأمني و�صركة طوكيو مارين �آند ني�صيدو 
فاير للتاأمني �ملحدودة. �إن هذ� �لتحويل و�ال�صتحو�ذ كان خمططًا له مبدئيا ومت �الإف�صاح عنة يف ن�صرة �إ�صد�ر �لطرح �الأويل من قبل �ل�صركة. على �أي حال، وبدعم فعال من 
جمموعة طوكيو مارين، ��صتحوذت �ل�صركة على �أعمال قدمية لت�صهم �إيجابيًا يف �الأد�ء �ملايل لل�صركة، ومتا�صيًا مع تو�صية جمل�س �الإد�رة �ملذكورة �أعاله، �إن �ل�صركة يف �صدد 
متابعة �ملو�فقة �لالزمة من قبل �مل�صاهمني يف �ل�صركة، موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي و�جلهات �لنظامية �الأخرى يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية ال�صتكمال �الإجر�ء�ت �لقانونية 

ذ�ت �ل�صلة.

اسس االعداد - 3

يتم �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014. تتعلق �ملعلومات �ملالية �ملقارنة �ملعرو�صة يف هذه �لقو�ئم �ملالية بالفرتة من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�صمرب 
2013 وبناًء عليه فهي غري قابلة للمقارنة.

بيان االلتزام

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية طبقًا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية �ل�صادرة عن جمل�س معايري �ملحا�صبة �لدولية ووفقًا الأحكام نظام �ل�صركات يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لنظام 
�الأ�صا�صي لل�صركة.

اساس القياس

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية با�صتثناء �ال�صتثمار�ت �مل�صنفة كـ »متاحة للبيع« و«مقتناة لغر�س �ملتاجرة« حيث يتم قيا�صها بالقيمة �لعادلة.

اسس العرض

كما هو مطلوب من قبل �نظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، حتتفظ �ل�صركة ب�صجالت منف�صلة حل�صابات عمليات �لتاأمني 
وعمليات �مل�صاهمني وتعر�س �لقو�ئم �ملالية وفقًا لذلك. حتتفظ �ل�صركة ماديا بكافة �ملوجود�ت �ملتعلقة بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. يتم ت�صجيل �الإير�د�ت و�مل�صاريف 

�لعائدة بو�صوح �إلى �أي ن�صاط م�صجلة يف دفاتر �حل�صابات ذ�ت �ل�صلة. �إن �أ�صا�س توزيع �مل�صاريف من �لعمليات �مل�صرتكة حمددة من قبل �الإد�رة وجمل�س �الإد�رة.

وفقًا للمادة )70( من �لالئحة �لتنفيذية ملوؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، فاإن على �ل�صركة وبح�صب مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي توزيع �صايف فائ�س �لتاأمني �ل�صنوي 
مبا�صرة �إلى حملة �لوثائق يف وقت و�حد، وبح�صب ما يحدده جمل�س �الد�رة على �صرط �أن يكون عقد �لعميل ن�صطًا ومدفوع حتى تاريخه يف وقت �صد�د مبلغ �لتوزيع. يتم حتميل 

خ�صائر عمليات �لتاأمني �ملتكبدة على عمليات �مل�صاهمني.
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العملة الوظيفية وعرضها

يتم عر�س هذه �لقو�ئم �ملالية بالريال �ل�صعودي و�لذي ميثل �لعملة �لوظيفية لدى �ل�صركة. ويتم عر�س كافة �ملعلومات �ملالية - بالريال �ل�صعودي ويجري تقريبها الأقرب �ألف 
ما مل يذكر غري ذلك.

استخدام التقديرات واالحكام

الشك في التقدير

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �أن تقوم �الإد�رة بعمل تقدير�ت و�فرت��صات توؤثر على �ملبالغ �ملدونة لالإير�د�ت و�مل�صاريف و�ملوجود�ت و�ملطلوبات و�الف�صاح عن �ملطلوبات �ملحتملة 
بتاريخ �إعد�د �لتقرير. ومع ذلك قد ينتج عدم تيقن حول هذه �لتقدير�ت و�الفرت��صات و�لتي قد تتطلب تعديالت جوهرية على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �أو �ملطلوبات �ملتاأثرة 

يف �مل�صتقبل.

�إن �الفرت��صات �لرئي�صية بخ�صو�س �مل�صتقبل و�ملو�رد �لرئي�صية �الأخرى لل�صك يف �لتقدير بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، و�لتي يوجد بها خماطرة حدوث تعديالت جوهرية على 
�لقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�صنة �ملالية �لتالية �لتي جرى مناق�صتها �أدناه:

االحتياطي الفني ألنشطة التأمين

بال�صرورة على  �لتقدير�ت  تبنى هذه  �الإد�رة.  يتطلب حكم  �لتاأمني  ن�صاأت من مطالبات حدثت مبوجب عقود  ثالثة  و�أطر�ف  �لتاأمني  وثائق  �ملطلوبة حلاملي  �ملبالغ  �إن تقدير 
�لفعلية قد تختلف عن تقدير�ت �الإد�رة مما ينتج عن ذلك تغيري�ت م�صتقبلية يف  �لتيقن و�لنتائج  �فرت��صات حول عدة عو�مل تنطوي على درجات متعددة لالأحكام وعدم 

�ملطلوبات �ملقدرة. 

مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

تقوم �ل�صركة بتقدير مطالباتها بناًء على خربتها يف حمفظتها �لتاأمينية. يجري تقدير �ملطالبات �لتي تتطلب قر�ر�ت �ملحكمة �أو �لتحكيم – �إن وجدت- كل مبفردها. تقوم 
�الإد�رة مبر�جعة خم�ص�صاتها للمطالبات �ملتكبدة و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها على �أ�صا�س �صهري. يتم �إدر�ج �أي �ختالف بني �ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل 

و�لت�صويات و�ملخ�ص�صات يف �ل�صنة �لقادمة يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�س �ملرت�كمة لل�صنة.

�إن خم�ص�س �ملطالبات حتت �لت�صوية - كما بتاريخ 31 دي�صمرب- �أي�صًا يتم �لتحقق منه وت�صديقه من قبل �خلبري �الكتو�ري �خلارجي �ملعني لل�صركة. يقوم �خلبري �الكتو�ري 
بح�صاب �حتياطيات �ملطالبات با�صتخد�م �ملنهجية �لتي تنطوي على دمج �ثنني من �أ�صاليب �الحتياطيات �لتالية:

طريقة �صل�صلة �ل�صلم  �
طريقة تقدير �ملتكبد �لنهائي  �

حت�صب �حتياطيات �ملطالبات با�صتخد�م �إحدى هاتني �لطريقتني، �أيهما �أعلى. تعترب �حتياطيات �ملطالبات ح�صا�صة لالفرت��صات �لتي و�صعها �خلبري �الكتوري عن عدد �الأ�صهر 
�مل�صتخدمة لعمل متو�صط لعو�مل �إكمال طريقة �صل�صلة �ل�صلم و ن�صب �خل�صارة �لنهائية �ملتوقعة.

احتياطي عجز أقساط التأمين

�إن تقدير عجز �أق�صاط �لتاأمني لعمليات �لتاأمني هو ح�صا�س بدرجة كبرية لعدد من �الفرت��صات فيما يتعلق باالأحد�ث و�لظروف �مل�صتقبلية الأنه يقوم على �أ�صا�س ن�صبة �خل�صارة 
�ملتوقعة للجزء �ملتبقي من �ملخاطر لوثائق �لتاأمني �ملكتتبة. وللو�صول �إلى تقدير ن�صبة �خل�صارة �ملتوقعة، ينظر �خلبري �الكتو�ري �إلى خربة �ل�صركة يف �ملطالبات �لفعلية للقطاع.

العمر االنتاجي للموجودات الثابتة

تقوم �إد�رة �ل�صركة بتحديد �الأعمار �الإنتاجية �لتقديرية الأثاثها وتركيباتها ومعد�ت مكتبها لغر�س �حت�صاب �ال�صتهالكات. يتم حتديد هذه �لتقدير�ت بعد �الأخذ يف �العتبار 
�ال�صتخد�م �ملتوقع للموجود�ت �أو �لتلف �مللمو�س. تقوم �الإد�رة مبر�جعة �لقيمة �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية �صنويًا وتقوم بتعديل �ال�صتهالك �مل�صتقبلي �ملحّمل حينما تعتقد �الإد�رة 

�أن �الأعمار �الإنتاجية تختلف عن �لتقدير�ت �ل�صابقة.

القيمة العادلة لألدوات المالية

�إن �لقيمة �لعادلة هو �ل�صعر �لذي ميكن �حل�صول عليه لبيع ��صل �أو دفعه لت�صوية �لتز�م يف معاملة نظامية بني �مل�صاركني يف �ل�صوق يف تاريخ �لقيا�س.

�إن قيا�س �لقيمة �لعادلة مبني على �فرت��س �أن تتم معاملة بيع �أ�صل �أو حتويل �لتز�م �إما يف:

�ل�صوق �لرئي�صي للموجود�ت �أو �ملطلوبات، �أو �
يف حالة عدم وجود �ل�صوق �لرئي�صي، يف �ل�صوق �الأكرث فائدة للموجود�ت �أو �ملطلوبات. �
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يجب �أن يكون �ل�صوق �لرئي�صي �أو �ل�صوق �الأكرث فائدة ميكن �لو�صول �إليه.

يتم قيا�س �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �أو �ملطلوبات با�صتخد�م �فرت��س �أن �مل�صاركني يف �ل�صوق �صي�صتخدمون �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات عند ت�صعري، على �فرت��س �أن �مل�صاركني يف 
�ل�صوق �أن يعملون يف ظل �أف�صل م�صالح �إقت�صادية.

�إن قيا�س �لقيمة �لعادلة الأ�صل غري مايل ياأخذ يف عني �العتبار قدرة �مل�صاركني يف �ل�صوق على خلق منافع �قت�صادية من خالل ��صتخد�م �الأ�صل يف �أعلى و�أف�صل م�صتوياته �أو عن 
طريق بيعه مل�صارك �آخر يف �ل�صوق، و �لذي �صوف ي�صتخدمه يف �أعلى و �أف�صل م�صتوياته.

ت�صتخدم �ل�صركة تقنيات �لتقييم �لتي تتنا�صب مع �لظروف، وعند وجود بيانات كافية لقيا�س �لقيمة �لعادلة وتعظيم ��صتخد�م �ملدخالت �لتي لها �صلة وتقليل ��صتخد�م �ملدخالت 
�لتي ال ميكن مالحظتها.

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لتايل لتحديد وك�صف �لقيمة �لعادلة لالدو�ت �ملالية:

�مل�صتوى �الأول: �الأ�صعار �ملتد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة لنف�س �الأد�ة )�أي: بدون تعديل �أو �إعادة �صفقة(. �
�مل�صتوى �لثاين: �الأ�صعار �ملتد�ولة يف �أ�صو�ق ن�صطة ملوجود�ت ومطلوبات مماثلة �أو �أ�صاليب تقييم �أخرى ب�صاأنها تبنى كافة �ملدخالت �جلوهرية على معطيات �الأ�صو�ق  �

�ملمكن �إدر�كها.
�مل�صتوى �لثالث: �أ�صاليب �لتقييم �لتي ب�صاأنها ال يبنى �أي مدخل جوهري على معطيات �الأ�صو�ق �ملمكن �إدر�كها. �

معايير جديدة وتعديالت على معايير قائمة

�إن �لتعديالت و�لتنقيحات �لتالية �ل�صادرة من قبل جمل�س �ملعايري �ملحا�صبة �لدولية مل يكن لها �أي تاأثري على �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �أو �ملركز �ملايل �أو �الأد�ء �ملايل لل�صركة.

�لتعديل على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )32( و�لذي ي�صري �عتبارً� من 1 ين�ير 2014 يو�صح :

)�أ( �أن للمن�صاأة حاليًا حقًا قانونيًا ملزمًا باملقا�صة �إذ� كان ذلك �حلق غري مرتبط باأحد�ث م�صتقبلية و�أن يكون �إلز�ميًا يف �صياق �الأعمال �العتيادية ويف حالة �لتعرث �أو �الإع�صار 
�أو �الإفال�س للمن�صاأة وجميع �الأطر�ف ذوي �لعالقة. )ب( �لت�صوية �الإجمالية تعادل �صايف �لت�صوية فقط يف حالة �إذ� كانت �آلية �لت�صوية �الإجمالية تت�صمن و�صائل توؤدي ال�صتبعاد 

�أو �لتقليل من خماطر �الئتمان و�ل�صيولة �ملتعلقة باأر�صدة مدينة �أو �أر�صدة د�ئنة يف عملية ت�صوية �أو دورة و�حدة.

�لتعديل على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )36( �ملطبق باأثر رجعي من 1 ين�ير 2014 يو�صح �الإف�صاح عن معلومات عن �لقيمة �لقابلة لال�صرتد�د للموجود�ت �لتي حدث لها 
�نخفا�س يف �لقيمةز و وفقًا للتعديالت، ويطلب �الإف�صاح عن �ملبلغ �لقابل لال�صرتد�د لكل وحدة مدرة للنقد حتتوي على �صهرة �أو موجود�ت غري ملمو�صة غري حمددة �لعمر فقط 

عندما يتم �إثبات خ�صارة �نخفا�س �لقيمة �أو عك�صها.

معايير اصدرت ولم يسري مفعولها بعد

معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( �الأدو�ت �ملالية وينطبق �عتبارً� من 1 ين�ير 2018، ويقدم هذ� �ملعيار توجيهات �إر�صادية حول ت�صنيف وقيا�س �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية 
ومتطلبات �إلغاء �الإثبات لالأدو�ت �ملالية وغريها. تقوم �إد�رة �ل�صركة حاليًا بتقييم م�صامني معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم )9( وتوقيت تطبيقه. مل تقم �ل�صركة بالتطبيق 

�ملبكر الأي معايري �أو تف�صري�ت �أو تعديالت كانت قد �صدرت للتطبيق �ملبكر ومل ت�صري بعد.

.
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ملخص الهم السياسات المحاسبية- 4

�إن �أهم �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �مل�صتخدمة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية مبينة على �لنحو �لتايل:

النقد وما يعادله

يظهر �لنقد وما يعادله يف قائمة �ملركز �ملايل بالتكلفة ويتكون من �لنقد يف �ل�صندوق و�الأر�صدة لدى �لبنوك وود�ئع �ملر�بحة با�صتحقاق �أ�صلي ال يتجاوز ثالثة �أ�صهر �أو �أقل

ودائع المرابحة

يتم مبدئيا �إدر�ج ود�ئع �ملر�بحة ذ�ت �ال�صتحقاق �الأ�صا�صي الأكرث من ثالثة �أ�صهر يف قائمة �ملركز �ملايل بقيمتها �لعادلة وتقا�س الحقًا بالكلفة �ملطفاأة با�صتخد�م طريقة �لعائد 
�لفعلي ناق�صًا �أي �نخفا�س يف �لقيمة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم �إجر�ء تقييم، بتاريخ كل فرتة مالية، للتاأكد من وجود دليل مو�صوعي على �حتمال حدوث �نخفا�س يف قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية )مبا يف ذلك ذمم 
�إعادة �لتاأمني �ملدينة(. ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل، يتم �إثبات خ�صارة �النخفا�س يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني. يحدد �النخفا�س يف �لقيمة على 

�لوجه �لتايل:

يف حالة �ملوجود�ت �ملحّملة بالقيمة �لعادلة �أي �ال�صتثمار�ت �مل�صنفة كمتاحة للبيع، ميثل �النخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة ناق�صًا �أي خ�صارة �نخفا�س يف 
�لقيمة �ملدرجة �صابقًا يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني.

يف حالة �ملوجود�ت �ملدرجة بالتكلفة – ميثل �النخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملخ�صومة طبقًا ل�صعر �ل�صوق �حلايل 
ملوجود�ت مالية مماثلة.

يف حالة �ملوجود�ت �ملدرجة بالتكلفة �ملطفاأة – ميثل �النخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة با�صتخد�م معدل �لعمولة 
�لفعلي �الأ�صلي.

يت�صمن �لدليل �ملو�صوعي النخفا�س قيمة �الأ�صل �ملايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية بيانات ميكن مالحظتها و�لتي تثري �نتباه �ل�صركة �إلى �الأمور �لتالية:

�صعوبات مالية كبرية تو�جه �مل�صدر �أو �ملدين. �
خمالفة بنود �لعقد كالعجز �أو �لتاخر يف �ل�صد�د. �
وجود �حتمال باإفال�س �مل�صدر �أو �ملدين �أو �إعادة هيكلة مالية �أخرى. �
عدم وجود �صوق مايل ن�صط لذلك �الأ�صل �ملايل ب�صبب وجود �صعوبات مالية. �
معطيات جديرة باملالحظة ت�صري �إلى وجود �نخفا�س ميكن قيا�صه يف �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتوقعة من جمموعة موجود�ت مالية منذ �الإثبات �الأويل لتلك  �

�ملوجود�ت وذلك على �لرغم عدم �مكانية حتديد �النخفا�س حتى �الآن مع �ملوجود�ت �ملالية �لفردية يف �ل�صركة، مبا يف ذلك:
تغري�ت �صلبية يف موقف �ل�صد�د للم�صدرين �أو �ملدينني يف �ل�صركة. �
ظروف �قت�صادية وطنية �أو حملية يف بلد �مل�صدرين ترتبط بعجز �ملوجود�ت. �

أقساط التأمين المدينة

يتم �إثبات �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة كموجود�ت مالية عند ��صد�ر وثائق �لتاأمني ويعترب �ملبلغ ذمة مدينة. يتم خف�س �لقيمة �لدفرتية لالأ�صل من خالل ��صتخد�م ح�صاب خم�ص�س 
ويتم �إثبات قيمة �خل�صارة يف قائمة عمليات �لتاأمني. يتم عمل خم�ص�س النخفا�س قيمة �لذمم �ملدينة عندما يكون هناك دليل مو�صوعي على عدم متكن �ل�صركة من حت�صيل 

�ملبالغ �مل�صتحقة مبوجب �ل�صروط �الأ�صلية للذمم �ملدينة.

إعادة التأمين

تقوم �ل�صركة باإ�صناد خماطر �لتاأمني يف �صياق �الأعمال �العتيادية من جميع �أعمالها. متثل موجود�ت �إعادة �لتاأمني )بخالف �ملطالبات �لقائمة( �الأر�صدة �ملطلوبة من �صركات 
�إعادة �لتاأمني للمطالبات �ملدفوعة من قبل �ل�صركة. يتم تقدير �ملبالغ �لقابلة لال�صرتد�د بطريقة تتو�فق مع خم�ص�صات �ملطالبات حتت �لت�صوية وطبقًا لعقود �إعادة �لتاأمني.

�إن ترتيبات �إعادة �لتاأمني �مل�صندة ال تعفي �ل�صركة من �لتز�متها �أمام حاملي وثائق �لتاأمني. متثل مطلوبات �إعادة �لتاأمني �الأر�صدة �ملطلوبة ل�صركات �إعادة �لتاأمني. يتم تقدير 
�ملبالغ �مل�صتحقة �لدفع بطريقة تتو�فق مع عقود �إعادة �لتاأمني �ملرتبطة. يتم عر�س �الأق�صاط و�ملطالبات على �أ�صا�س �إجمايل.

التقارير القطاعية

ميثل �لقطاع جزءً� �أ�صا�صيًا من حمفظة �ل�صركة �ملعنية ويقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات )قطاع �لن�صاط( وتكون عر�صة ملخاطر ومنافع تختلف عن تلك �لقطاعات �الأخرى.
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عقود االيجار

�إن عقود �الإيجار تتمثل يف قيام �ملوؤجر ب�صكل جوهري با�صتبعاد كافة خماطر ومنافع ملكية �ملوجود�ت يتم ت�صنيفها مبثابة عقود �إيجار ت�صغيلي، ويجري �إثبات دفعات عقود 
�اليجار �لت�صغيلي مبثابة م�صروف يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�س �ملرت�كم بطريقة �لق�صط �لثابت على طول فرتة عقد �اليجار. يتم �إثبات حو�فز عقود �الإيجار كجزء ال 

يتجز�أ من جمموع م�صاريف عقد �الإيجار على مدى فرتة عقد �الإيجار.

العمالت االجنبية

يتم حتويل �ملعامالت بالعمالت �الجنبية �إلى �لريال �ل�صعودي باأ�صعار �لتحويل �ل�صائدة بتاريخ �إجر�ء �ملعاملة. ويتم حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية بالعمالت �الأجنبية �إلى 
�لريال �ل�صعودي ب�صعر �لتحويل �ل�صائد بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قو�ئم عمليات �لتاأمني و�خل�صائر �ملرت�كمة وعمليات �مل�صاهمني. �إن �لبنود غري 
�لنقدية بالعمالت �الأجنبية و�لتي مت قيا�صها بالتكلفة �لتاريخية مت حتويلها ب�صعر �لتمويل بتاريخ �ملعاملة وال يتم تعديلها الحقًا، وحيث �أن معامالت �ل�صركة بالعمالت �الأجنبية 

تتم ب�صكل ��صا�صي بالدوالر �الأمريكي فاإن �الأرباح �أو �خل�صائر �لناجمة عن حتويل �لعمالت �الأجنبية غري جوهرية.

المخصصات

يتم �إثبات �ملخ�ص�صات عندما يكون لدى �ل�صركة )�إلتز�م حايل �أو متوقع( ناجت عن حدث �صابق، وهناك �حتمال وجود ��صتخد�م للمو�رد �لب�صرية و�لتي متثل �ملنافع �القت�صادية 
و�إمكانية تقدير �ملبلغ ب�صكل يعتمد عليه . ال يتم �إثبات �ملخ�ص�صات بخ�صو�س خ�صائر �لت�صغيل �مل�صتقبلية.

االستثمارات 

االستثمارات بغرض المتاجرة

تتمثل �ال�صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة يف �صندوق �ملر�بحة ق�صري �الأجل و�لتي تكون قابلة للتد�ولة، ويتم �إثباتها يف بادئ �المر بالتكلفة و�لتي متثل �لقيمة �لعادلة ويعاد قيا�صها 
الحقًا بالقيمة �لعادلة. يتم حتديد �لقيمة �لعادلة بالرجوع �إلى �صايف قيمة �ملوجود�ت �ملحدد �صعرها من قبل مدير �ل�صندوق، ويتم �إثبات �ملكا�صب و�خل�صائر �ملحققة وغري 

�ملحققة �لناجتة يف قائمة عمليات �مل�صاهمني.

االستثمارات المتاحة للبيع

�إن �ال�صتثمار�ت �مل�صنفة كا�صتثمار�ت متاحة للبيع يتم قيا�صها الحقًا بالقيمة �لعادلة. �إن �ال�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع هي تلك �ال�صتثمار�ت �لتي �صنفت �إما يف هذه �لفئة �أو �لتي 
مل ت�صنف يف �أية فئة �أخرى. بالن�صبة لال�صتثمار �ملتاح للبيع فاإن �أي مك�صب �أو خ�صارة ناجمة عن تغري يف قيمتها �لعادلة يتم �العرت�ف بها مبا�صرة يف �لدخل �ل�صامل �الآخر �إلى 
�أن يتم بيع �أو حت�صيل �أو ��صتبعاد هذه �ال�صتثمار�ت �أو �إلى �أن يتم حتديد �ال�صتثمار بانخفا�س قيمته يف �لوقت �لذي يكون فيه �ملك�صب �أو �خل�صارة �صبق �إثباته يف �لدخل �ل�صامل 

�الآخر فيجب حتويله و�إثباته يف قائمة عمليات �مل�صاهمني لل�صنة.

موجودات ثابتة

تقا�س �ملوجود�ت �لثابتة بالتكلفة بعد تنزيل �ال�صتهالكات �ملرت�كمة و�أي �نخفا�س يف �لقيمة. ويجري �حت�صاب �ال�صتهالكات على �أ�صا�س �لعمر �الفرت��صي للموجود�ت وذلك 
با�صتخد�م طريقة �لق�صط �لثابت. �إن �الأعمار �الإنتاجية �ملقّدرة لهذه للموجود�ت فيما يتعلق باال�صتهالك هي كما يلي:

�ل�ضنو�ت

5حت�صينات على عقار م�صتاأجر

5�الأثاث ومعد�ت �ملكتب

3 - 5معد�ت �حلا�صب �اليل

�إن �لقيم �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية وطريقة ح�صاب �ال�صتهالكات يتم مر�جعتها �صنويًا وتعديلها �إن كان ذلك مالئمًا. حتدث مر�جعات �نخفا�س �لقيمة عندما ت�صري �الأحد�ث 
�أو �لظروف �إلى �أن �لقيمة �لدفرتية قد تكون غري قابلة لال�صرتد�د. ويتم �إثبات �أعباء �ال�صتهالكات لل�صنة يف قائمة عمليات �لتاأمني. 

�إن �أي ربح �أو خ�صارة من بيع �أ�صل ثابت )ُيح�صب كفرق بني �صايف �لعائد من �ال�صتبعاد و�لقيمة �لدفرتية لالأ�صل( ويقّيد يف قائمة عمليات �لتاأمني.

تقّيد م�صاريف �ال�صالح و�ل�صيانة على قائمة عمليات �لتاأمني. يتم ر�صملة �لتح�صينات �لتي تزيد جوهريًا من �لقيمة �أو �لعمر �الإنتاجي لالأ�صل ذ�ت �ل�صلة.
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مكافاة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم �ل�صركة باحت�صاب خم�ص�س مكافاة نهاية �خلدمة ملوظفيها، وعادة يتم ��صتحقاق هذه �ملنافع على مدة خدمة �ملوظف و�كتمال مدة �حلد �الدنى للخدمة. ويجري عمل 
خم�ص�س للمبالغ �مل�صتحقة �لدفع مبوجب نظام �لعمل و�لعمال يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية بخ�صو�س فرت�ت �خلدمة �ملرت�كمة بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. يتم حتويل �ملحّمل 

لل�صنة �إلى قائمة عمليات �لتاأمني.

مصاريف ما قبل التأسيس

تقّيد �مل�صاريف �لتي تكبدتها �ل�صركة خالل فرتة �لتاأ�صي�س و�إجر�ءت ��صتخر�ج �لرت�خي�س و�الكتتاب للطرح �الويل و�لتي لي�س لها منافع م�صتقبلية على قائمة عمليات �مل�صاهمني.

تكاليف المعامالت

�إن تكاليف �ملعامالت لزيادة ر�أ�س �ملال هي �لتكاليف �الإ�صافية �لتي تعزى مبا�صرة �إلى �إ�صد�ر ر�أ�س �ملال وتتم �ملحا�صبة عنها مبثابة تخفي�س من حقوق �مللكية.

عقود التأمين

تعرف عقود �لتاأمني باأنها تلك �لعقود �لتي ت�صتمل على خماطر تاأمني عند ن�صاأة �لعقد �أو تلك �لتي يكون فيها خيارذو قيمة جتارية، عند ن�صاأة �لعقد حيث يكون م�صتوى خطر 
�لتاأمني جوهريًا مع مرور �لوقت. تعتمد �أهمية خطر �لتاأمني على �حتمال وقوع �أحد�ث تاأمينية وحجم �الأثر �ملحتمل �ملتعلق به.

ويف حال ت�صنيف �لعقد كـ » عقد تاأمني« فاإنه يبقى على هذه �حلال بقية عمر �لعقد حتى لو �نخف�صت خماطر �لتاأمني ب�صكل كبري بعد ذلك.

اختبار كفاية المطلوبات

بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقوم �ل�صركة بتقييم ما �ذ� كانت مطلوبات �لتاأمني �ملثبتة كافية وذلك با�صتخد�م �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد عليها، 
و�إذ� �أظهر ذلك �لتقييم �أن �لقيمة �لدفرتية ملطلوباتها �لتاأمينية غري كاف على �صوء �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �لتقديرية فاإن �لنق�س �لكلي يتم �إثباته مبا�صرة يف قائمة 
عمليات �لتاأمني ويتم تكوين خم�ص�س للخ�صائر غري �ملتوقعة. ال تقوم �ل�صركة بخ�صم �لتز�مها بخ�صو�س �ملطالبات غري �ملدفوعة حيث من �لناحية �جلوهرية يتوقع دفع كافة 

�ملطالبات خالل �صنة و�حدة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

الزكاة وضريبة الدخل

يتم تقدمي �لزكاة و�صريبة �لدخل وفقًا لالنظمة �ملالية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. يتم �حت�صاب �لزكاة على �لوعاء �لزكوي للموؤ�ص�س �ل�صعودي و�مل�صاهمني �لعامني بينما يتم 
�حت�صاب �صريبة �لدخل على ح�صة �مل�صاهمني �ملوؤ�ص�صني غري �ل�صعوديني على �أ�صا�س �صايف �لدخل �ملعّدل. يتم ��صتحقاق �لزكاة و�صريبة �لدخل وتقيد على �لدخل �ل�صامل �الآخر.

تحقق اإليرادات 

يتم �إثبات �إجمايل �الأق�صاط و�لعموالت عند �إ�صد�ر وثيقة �لتاأمني. يتم ترحيل �الأق�صاط و�لعموالت �إلى �الإير�د�ت ح�صب �صروط �لوثائق �ملتعلقة بها على �أ�صا�س تنا�صبي.

�الأق�صاط و�لعموالت غري �ملكت�صبة هي تلك �لن�صب من �الأق�صاط و�لعموالت �ملكتتبة يف �ل�صنة �لتي تتعلق بفرت�ت �ملخاطر بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. ويتم �حت�صاب �الأق�صاط 
غري �ملكت�صبة على �أ�صا�س تنا�صبي يومي، ما عد� �ل�صحن �لبحري. �إن �لن�صبة �لتي تعود �إلى فرت�ت الحقة يتم تاأجيلها على �أنها خم�ص�س �الأق�صاط غري �ملكت�صبة. يكون �جلزء 

غري �ملكت�صب لل�صحن �لبحري مبثابة �لق�صط �ملكتتب خالل �الأ�صهر �لثالثة �الأخرية من �ل�صنة �ملالية.

تتكون �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ملكتتبة من �إجمايل �الأق�صاط �مل�صتحقة للتغطية �لكاملة �لو�ردة يف �لعقود �ملربمة خالل �ل�صنة، ويتم �إثباتها يف قائمة عمليات �لتاأمني من تاريخ 
بداأ وثيقة الت�أمني.
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�إن �أرباح �أو خ�صائر �ال�صتثمار تتكون من �أرباح وخ�صائر غري حمققة على �ال�صتثمار�ت. وتتحقق �إير�د�ت �لعموالت على ود�ئع �ملر�بحة با�صتخد�م طريقة �لعائد �لفعلي. يتم �لتقرير 
عن �الأرباح �أو �خل�صائر �ملحققة من �ال�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع يف قو�ئم عمليات �لتاأمني �ملتعلقة �أو قو�ئم �لدخل �ل�صامل للم�صاهمني �أو �لتوزيعات، �إير�د�ت �لعموالت ومكا�صب/

خ�صائر فروق �لعملة على �ال�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع تتم �العرت�ف بها يف قو�ئم عمليات �لتاأمني �و قو�ئم �لدخل �ل�صامل كجزء من �صايف �إير�د�ت/ خ�صائر �ال�صتثمار�ت. 

ويتم حتميل �أعباء حملة وثائق �لتاأمني على خدمات �إد�رة �لبو�ل�س وعقود �لتاأمني ور�صوم �لعقود �الأخرى. مت �إثبات هذه �لر�صوم كاإير�د�ت على �لفرتة �لتي يتم فيها تقدمي 
�خلدمات ذ�ت �ل�صلة. و�إذ� كانت هذه �لر�صوم هي مقابل �خلدمات �ملقدمة يف فرت�ت م�صتقبلية، يتم حينئذ تاأجيلها و�إثباتها على مدى �لفرت�ت يف �مل�صتقبل.

المطالبات

�ملطالبات، �لتي ت�صمل �ملبالغ �مل�صتحقة حلملة وثائق �لتاأمني و�أطر�ف ثالثة ونفقات �لت�صويات ذ�ت �ل�صلة بعد خ�صم �لقيمة �ملتوقعة للخردة و�ال�صرتد�د�ت �الأخرى، يتم حتميلها 
على قائمة عمليات �لتاأمني عند تكبدها. �إن �إجمايل �ملطالبات �مل�صتحقة ت�صمل �ملبالغ �مل�صتحقة �ملقّدرة فيما يتعلق باملطالبات �ملبلغ عنها و�ملطالبات غري �ملبلغ عنها كما يف 

تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

يتم �الحتفاظ مبخ�ص�س مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها بناًء على تقدير �الإد�رة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

المقاصة

تتم مقا�صة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ويدرج �ملبلغ �ل�صايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم للمقا�صة وعندما يكون لدى �ل�صركة نية لت�صويتها على 
�أ�صا�س �ل�صايف �أو بيع �ملوجود�ت وت�صديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ال يتم مقا�صة �الإير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �إاّل �إذ� كان ذلك 

مطلوبًا �و م�صموحًا من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها على �لنحو �ملو�صح يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملتبعة من قبل �ل�صركة.

المحاسبة بتاريخ التداول 

يتم مبدئيًا �إثبات �أو �صطب كافة �لعمليات �العتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت �ملالية بتاريخ �لتد�ول )�أي �لتاريخ �لذي ت�صبح فيه �ل�صركة طرفًا يف �ل�صروط �لتعاقدية 
لالأد�ة(. �لعمليات �العتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء �أو بيع �ملوجود�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �صد�د تلك �ملوجود�ت خالل �لفرتة �لزمنية �لتي تن�س عليها �الأنظمة �أو 

تلك �ملتعارف عليها يف �ل�صوق.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

�إن �لعمولة �ملدفوعة �إلى موظفي �ملبيعات �لد�خليني و�لتكاليف �ملبا�صرة �الإ�صافية �ملتكبدة فيما يتعلق ب�صر�ء وجتديد عقود �لتاأمني يتم ر�صملتها كاأ�صل غري ملمو�س، ويتم �إطفاء 
تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني �ملوؤجلة يف وقت الحق ح�صب �صروط عقود �لتاأمني �لتي تتعلق بها بحيث تكون �أق�صاط �لتاأمني مكت�صبة.

عموالت إعادة التأمين غير المكتسبة

�لعمولة �ملدينة �لناجتة عن �إعادة �لتاأمني يتم تاأجيلها و�إطفاوؤها على مدى فرت�ت عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها. ويتم ت�صجيل �الإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني.

النقد وما يعادله - 5

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

4042نقد يف �ل�صندوق

19.6578.882نقد يف �لبنوك - ح�صابات جارية 

19.6978.924

عمليات �مل�صاهمني

37.1471.431نقد يف �لبنوك - ح�صابات جارية

50.000-ود�ئع مر�بحة ق�صرية �الأجل

37.14751.431

يت�صمن �لنقد يف �لبنوك مبلغ 56.79 مليون ريال �صعودي )2013: 10.30 مليون ريـال �صعودي( مودع يف م�صرف �الإمناء، طرف ذو عالقة – )م�صاهم(.
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أقساط تأمين وإعادة تامين مدينة، صافي- 6

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

18.23211.598�أق�صاط تاأمني مدينة – عمالء �آخرون

1.5381.837�أق�صاط مدينة طرف ذي عالقة )�إي�صاح 19( 

11.2264.487�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ملدينة

30.99617.922

)1.172()2.491(يطرح: خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

28.50516.750

تتكون �لذمم �ملدينة من عدد من �لعمالء �الأفر�د و�صركات �لتاأمني وكذلك �صركات �لتاأمني و�صركات �إعادة �لتاأمني تعمل ب�صورة رئي�صية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. كما تتطلب 
�التفاقيات مع �صركات �إعادة �لتاأمني عادة �لقيام بالت�صوية خالل فرتة معينة متفق عليها.

ت�صنف �ل�صركة �الأر�صدة كـ ›متاأخرة ومنخف�صة �لقيمة‹ على �أ�صا�س كل حالة على حدة. يتم ت�صجيل �لتعديل يف �نخفا�س �لقيمة يف قائمة عمليات �لتاأمني، ولي�س من عادة 
�ل�صركة �حل�صول على �صمانات على �لذمم �ملدينة.

للفرتة من 9 يونيو 2012 �إلى 31 لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2014
دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

-1.172�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

1.3191.172�ملكون خالل �ل�صنة / �لفرتة

2.4911.172�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

فيما يلي حتلياًل الأعمار �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة �لنا�صئة من عقود �لتاأمني:

غري متاأخرة �أو 
منخف�ضة �لقيمة

متاأخرة ومنخف�ضة متاأخرة ولي�ضت منخف�ضة
�لقيمة

�لإجمايل

من ثالثة �إلى �ضتة حتى ثالثة ��ضهر
�أ�ضهر

من �ضتة �إلى �ثنى 
ع�ضر �ضهر

�أكرث من �ثنى ع�ضر 
�ضهر

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

20147.19112.5238793.0342.0625.30730.996

20134.0125.4923.1631.026-4.22917.922

مدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى- 7

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

1.0962.775مدفوعات مقدمًا

248599مدينون �آخرون 

1.3443.374

عمليات �مل�صاهمني

-12دخل م�صتحق 



160

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

االستثمارات- 8

عمليات المساهمين

يتمثل يف �ال�صتثمار يف �صركة جنم خلدمات �لتاأمني )متاحة للبيع( ويف �صناديق �ملتاجرة بال�صلع �ملفتوحة و�الأ�صهم )�مل�صنفة على �أنها ��صتثمار�ت مقتناة بغر�س �ملتاجرة(:

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

1.9231.923��صتثمار�ت متاحة للبيع

32.28743.460��صتثمار�ت مقتناة بغر�س �ملتاجرة

34.21045.383

�إن حركة �الإ�صتثمار�ت خالل �ل�صنة / �لفرتة هي كما يلي:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 
2014

للفرتة من 9 يونيو 2012 �إلى 
31 دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

��صتثمار�ت متاحة للبيع

-1.923�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

2.423-�مل�صرت�ة خالل �ل�صنة / �لفرتة

)500(-�ملباعة خالل �ل�صنة / �لفرتة

1.9231.923�لر�صيد كما يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

 ��صتثمار�ت مقتناة بغر�س �ملتاجرة

-43.460�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

182.097291.987�مل�صرت�ة خالل �ل�صنة / �لفرتة

)249.565()194.000(�ملباعة خالل �ل�صنة / �لفرتة

594847�لربح �ملحقق، �صايف 

136191�لربح غري �ملحقق 

32.28743.460�لر�صيد كما يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

كافة �ال�صتثمار�ت �لتي متت بو��صطة �ل�صركة مع �أطر�ف غري م�صنفة.
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موجودات ثابتة- 9

حت�ضينات علىعمليات �لتاأمني
عقار م�ضتاأجر

�لجمايل�لجمايل�أجهزة حا�ضب �آيل�أثاث ومعد�ت مكتبية

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(�لتكلفة

-5144245.6706.608�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

1.3331101.8073.2506.611�مل�صرتيات خالل �ل�صنة

)3(----��صتبعاد�ت خالل �ل�صنة

1.8475347.4779.8586.608�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

�ال�صتهالك �ملرت�كم

-1021091.9482.159�لر�صيد يف بد�ية �ل�صنة

1061021.5741.7822.160�ملحّمل خالل �ل�صنة

)1(----��صتبعاد�ت

2082113.5223.9412.159�لر�صيد يف نهاية �ل�صنة

�س�يف القيمة الدفرتية

-311.6393233.9555.917 دي�صمرب 2014

314123153.7224.4494.449 دي�صمرب 2013

وديعة نظامية- 10

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عمليات �مل�صاهمني

20.00020.000وديعة نظ�مية

طبقًا لالئحة �لتنفيذية لالأنظمة �ملطبقة �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي، قامت �ل�صركة باإيد�ع 10٪ من ر�أ�س �ملال �ملدفوع يف بنك مت �ختياره من قبل موؤ�ص�صة �لنقد 
�لعربي �ل�صعودي. وهذ� �إيد�ع مقيد، وال ميكن ��صتخد�مه يف عمليات �ل�صركة.
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مطالبات مستحقة- 11

مطالبات متكبدةأ. 

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2014معمليات �لتاأمني

�لإجمايلحماية و�دخارعام�ضيار�ت

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

17.58712.12615.16544.878مطالبات مدفوعة

)23.069()12.315()10.754(-ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة

17.5871.3722.85021.809�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�صوية و�ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها 
و�الحتياطيات �الأخرى

7.3515.7803.82016.951

�لتغري�ت يف ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات �لقائمة و�ملطالبات �ملتكبدة 
وغري �ملبلغ عنها و�الحتياطيات �الأخرى

-)2.453()3.173()5.626(

�صايف �لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�صوية و�ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ 
عنها و�الحتياطيات �الأخرى

7.3513.32764711.325

24.9384.6993.49733.134�إجمايل �ملطالبات �ملتكبدة

تتكون قطاع �أعمال �لتاأمينات �لعامة و�لطبية من بحري وحريق وهند�صة وقطاعات �أعمال �أخرى.

للفرتة من 9 يونيو 2012 �إلى 31 دي�ضمرب 2013م

�لإجمايلحماية و�دخارعام�ضيار�ت

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

1.31551.2853.53256.132مطالبات مدفوعة

)50.843()2.826()48.017(-ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة

1.3153.2687065.289�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�صوية و�ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها 
و�الحتياطيات �الأخرى

3.00413.7262.40819.138

�لتغري�ت يف ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات �لقائمة و�ملطالبات �ملتكبدة 
وغري �ملبلغ عنها و�الحتياطيات �الأخرى

-)10.032()1.926()11.958(

�صايف �لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�صوية و�ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ 
عنها و�الحتياطيات �الأخرى

3.0043.6944827.180

4.3196.9621.18812.469�إجمايل �ملطالبات �ملتكبدة
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مطالبات مستحقةب. 

31 دي�ضمرب 2014م

�ضايفح�ضة معيدي �لتاأمني�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

�سي�رات

3.209-3.209- �حتياطيات �ملطالبات حتت �لت�صوية

4.728-4.728- �حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

2.418-2.418- �حتياطيات �أخرى

ع�م

4.379)6.464(10.843- �حتياطيات �ملطالبات �مل�صتحقة

1.692)6.021(7.713- �حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

950-950- �حتياطيات �أخرى

حماية و�دخار 

336)1.342(1.678- �حتياطيات �ملطالبات حتت �لت�صوية

749)3.757(4.506- �حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

44-44- �حتياطيات �أخرى

18.505)17.584(36.089�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

2.909 مليون ريال �صعودي )2013: 2.15 مليون ريـال �صعودي( وذلك لقطاعات  �أق�صاط �لتاأمني مببلغ  خالل �ل�صنة �حلالية، قامت �ل�صركة بتكوين خم�ص�س يتعلق بعجز 
�لتاأمني غري �ملكت�صبة لهذه �لقطاعات لن تكون كافية لتغطية  �أق�صاط  �أن  �إفرت��س  �أ�صا�س  �ل�صيار�ت و�لبحري و�حلو�دث �لعامة. وقامت �ل�صركة بتكوين هذ� �ملخ�ص�س على 

�ملطالبات �ملتوقعة و�لنفقات �الأخرى ذ�ت �ل�صلة و�لتي تتعلق بالفرت�ت �ملتبقية من �ل�صيا�صات �ملعمول بها يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

31 دي�ضمرب 2013م

�ضايفح�ضة معيدي �لتاأمني�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

�سي�رات

883-883- �حتياطيات �ملطالبات حتت �لت�صوية

549-549- �حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

1.572-1.572- �حتياطيات �أخرى

ع�م

381)8.175(8.556- �حتياطيات �ملطالبات �مل�صتحقة

500)1.857(2.357- �حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها 

2.813-2.813- �حتياطيات �أخرى

حماية و�دخار

30)123(153- �حتياطيات �ملطالبات �مل�صتحقة

452)1.803(2.255- �حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

7.180)11.958(19.138�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية
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أقساط تأمين مكتسبة – صافي- 12

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 
2014

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 
31 دي�ضمرب 2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

92.58551.252�إجمايل �الأق�صاط �ملكتتبة

-18.066�إجمايل �الأق�صاط غري �ملكت�صبة يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

)18.066()24.281(�إجمايل �الأق�صاط غري �ملكت�صبة يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

86.37033.186�إجمايل �الأق�صاط �ملكت�صبة 

)28.491()55.893(�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)4.824()4.144(�أق�صاط تاأمني فائ�س خ�صارة

)60.037()33.315(

-)8.826(ح�صة �إعادة �لتاأمني من �الأق�صاط غري �ملكت�صبة يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

15.5078.826ح�صة �إعادة �لتاأمني من �الأق�صاط غري �ملكت�صبة يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

)24.489()53.356(�أق�صاط �لتاأمني �مل�صندة ل�صركات �إعادة �لتاأمني

33.0148.697�صايف �الأق�صاط �ملكت�صبة

الحركة في إحتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة- 13

31 دي�ضمرب 2014م

�ضايفح�ضة �إعادة �لتاأمني�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

9.240)8.826(18.066�لر�صيد كما يف بد�ية �ل�صنة

32.548)60.037(92.585�أق�صاط تاأمني مكتتبة خالل �ل�صنة

)33.014(53.356)86.370(�أق�صاط تاأمني مكت�صبة خالل �ل�صنة

8.774)15.507(24.281�لر�صيد كما يف نهاية �ل�صنة

31 دي�ضمرب 2013م

�ضايفح�ضة �إعادة �لتاأمني�إجمايل

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

---�لر�صيد كما يف بد�ية �ل�صنة

17.937)33.315(51.252�أق�صاط تاأمني مكتتبة خالل �لفرتة

)8.697(24.489)33.186(�أق�صاط تاأمني مكت�صبة خالل �لفرتة

9.240)8.826(18.066�لر�صيد كما يف نهاية �ل�صنة



165

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى- 14

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

4.3426.418م�صاريف م�صتحقة 

4.6412.871عموالت تاأمني م�صرتكة

2.1941.549عموالت و�صطاء

770814�مل�صتحق لل�صلطات �ملحلية و�لتنظيمية

944278م�صتحق حلاملي وثائق �لتاأمني

49555مطلوبات �أخرى

13.38611.985

عمليات �مل�صاهمني

2.0162.534م�صاريف م�صتحقة 

رأس المال - 15

15-1( يبلغ ر�أ�س مال �ل�صركة �مل�صدر و�ملدفوع 200 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2014م )2013م: 200 مليون ريـال �صعودي( و�ملكون من 20 مليون �صهم )2013: 20 
مليون �صهم( بقيمة ��صمية قدرها 10 ريال �صعودي لل�صهم �لو�حد .

15-2( �أو�صى جمل�س �الإد�رة خالل �ل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 بزيادة ر�أ�س مال �ل�صركة من خالل طرح �إ�صد�ر �أ�صهم حقوق �أولوية بقيمة �إجمالية 250 مليون ريـال 
�صعودي. ح�صلت �ل�صركة على مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي بتاريخ 8 ين�ير 2015. ومع ذلك يخ�صع �إ�صد�ر �الأ�صهم �لعادية ملو�فقة �مل�صاهمني وجهات تنظيمية �أخرى.
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المصاريف العمومية واالدارية- 16

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2014م
دي�ضمرب 2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

23.10430.345تكاليف �ملوظفني

1.7822.159��صتهالكات )�إي�صاح 9(

1.7761.618�سي�نة 

1.3191.172خم�ص�س �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها )�إي�صاح 6(

1.332748�إيجار 

628217�أتعاب قانونية ومهنية

2.4882.479اأخرى

32.42938.738

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2014م
دي�ضمرب 2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عمليات �مل�صاهمني

5.024-تكاليف �ملوظفني

1.4781.769�أتعاب قانونية ومهنية

1.0011.615مكافاأة �أع�صاء جمل�س �الإد�رة )�إي�صاح 19(

390-�سي�نة

462399م�صاريف �جتماعات �أع�صاء جمل�س �الإد�رة و�للجان �لفرعية )�إي�صاح 19(

251-�إيجار

10656اأخرى

2.95110.104
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دخل استثمار، صافي- 17

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 
2014م

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 
2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عمليات �مل�صاهمني

��صتثمار�ت مقتناة بغر�س �ملتاجرة:

594847- �أرباح حمققة خالل �ل�صنة / �لفرتة، �صايف

136191- �أرباح غري حمققة خالل �ل�صنة / �لفرتة

7301.038�إجمايل دخل �ال�صتثمار

الزكاة وضريبة الدخل- 18

الزكاة

مت �حت�صاب �لزكاة �مل�صتحقة على �ل�صركة لل�صنة وفقًا الأنظمة �لزكاة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. وحيث �أن �لوعاء �لزكوي لل�صنة �أعلى من �صايف �لدخل / )�خل�صارة( �ملعدلة 
يتم �حت�صاب �لزكاة لل�صنة بو�قع 2.5٪ من �لوعاء �لزكوي لل�صنة. �لفرق بني �لدخل �ملحا�صبي و�صايف �لدخل / )�خل�صارة( �ملعدلة يعود ب�صورة رئي�صية �إلى �ملخ�ص�صات �لتي 

غري �مل�صموح �حت�صابها يف �صايف �لدخل.

فيما يلي �حلركة يف خم�ص�س �لزكاة لل�صنة:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 
2014م

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 
دي�ضمرب 2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

-1.809�لر�صيد كما يف بد�ية �ل�صنة / �لفرتة

9802.233خم�ص�س �لزكاة خالل �ل�صنة / �لفرتة

)424()1.292(مبلغ �لزكاة �ملدفوع خالل �ل�صنة / �لفرتة

1.4971.809�لر�صيد كما يف نهاية �ل�صنة / �لفرتة

قدمت �ل�صركة �إقر�رها �لزكوي �الأول �إلى م�صلحة �لزكاة و�صريبة �لدخل )�مل�صلحة( للفرتة من 9 يونيو 2012م اإلى 31 دي�صمرب 2014م وح�صلت �ل�صركة على �صهادة مقّيدة �إال 
�أنه مل يتم �لربط �لنهائي عليها حتى تاريخه من �مل�صلحة.

ضريبة الدخل 

مبا �أن �ل�صركة تكبدت خ�صارة �صريبية خالل �ل�صنة، وعليه مل يتم حتميل �أية �صريبة دخل على قائمة �لدخل �ل�صامل للم�صاهمني.



168

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

المعامالت مع أطراف ذوي عالقة- 19

تتعامل �ل�صركة خالل دورة �الأعمال �لعادية مع �أطر�ف ذوي عالقة. وتتم هذه �ملعامالت مع �الأطر�ف ذوي �لعالقة بنف�س �صروط �لتعامل مع �أطر�ف م�صتقلة.

19 – 1 باال�صافة �إلى �الإي�صاحني رقم 5 ورقم 6 فيما يلي تفا�صيل �ملعامالت مع �الأطر�ف ذوي �لعالقة �لرئي�صية خالل �لفرتة و�الأر�صدة ذ�ت �ل�صلة بنهاية �ل�صنة/�لفرتة.

�لأر�ضدة �ملعامالت �لطرف ذو �لعالقة طبيعة �ملعاملة

31 دي�ضمرب 2013م 31 دي�ضمرب 2014 للفرتة من
9 يونيو 2012م �إلى 31 

دي�ضمرب 2013م

�لر�ضيد كما يف 31 
دي�ضمرب 2014

)�ألف ريال �ضعودي( )�ألف ريال �ضعودي( )�ألف ريال �ضعودي( )�ألف ريال �ضعودي(

- - 5.942 - م�صاهم تكلفة متعلقة باالكتتاب للطرح �الأويل

- - 23.566 - م�صاهمني م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س

- - 400 - �صركة زميلة

1.837 1.538 13.570 20.745 م�صاهم �أق�صاط تاأمني

4.622 1.970 6.906 2.731 م�صاهم �أق�صاط �إعادة تاأمني

- - 3.599 15.882 م�صاهم مطالبات مدفوعة

- - 3.372 - م�صاهمني �صر�ء موجود�ت ثابتة

- - 6 - �صركة زميلة

- - 727 311 م�صاهم عمولة اإع�دة ت�أمني

- - 8.794 248 م�صاهمني م�صاريف عمومية و�إد�رية

117 55 5.350 - �صركة زميلة

50.000 - 50.000 280.000 م�صاهم ود�ئع مر�بحة

19 – 2 معلومات تتعلق مب�صوؤويل �الإد�رة �لرئي�صيني:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 
2014م

للفرتة من 9 يونيو 2012م 
�إلى 31 دي�ضمرب 2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

4.6849.909منافع ق�صرية �الأجل

187428منافع طويلة �الأجل

تت�صمن �ملنافع ق�صرية �الأجل �لرو�تب و�لبدالت بينما تت�صمن �ملنافع طويلة �الأجل مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني.



169

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

19 – 3 م�صاريف جمل�س �الإد�رة و�للجان �لفرعية ذ�ت �ل�صلة:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 
2014م

للفرتة من 9 يونيو 2012م 
�إلى 31 دي�ضمرب 2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

1.0011.615مكافاأة �ع�صاء جمل�س �الإد�رة

462399�تعاب جمل�س �الإد�رة وح�صور �للجان �لفرعية

تتمثل �أتعاب جمل�س �الإد�رة و�للجان �لفرعية يف بدالت ح�صور �جتماعات �ملجل�س و�للجان �لفرعية.

إدارة المخاطر- 20

فيما يلي ملخ�س للمخاطر �لتي تو�جه �ل�صركة وطرق تقليل هذه �ملخاطر من قبل �الإد�رة:

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر �ل�صيولة يف عدم مقدرة �ل�صركة على �لوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة بالتز�ماتها �ملالية عند ��صتحقاقها. يتم مر�قبة متطلبات �ل�صيولة �صهريًا وتقوم �الإد�رة بالتاأكد من 
توفر �ل�صيولة �لكافية للوفاء باأية �لتز�مات عند ن�صوئها.

31 دي�ضمرب 2014ممعلومات �ل�ضتحقاق

�لإجمايلبدون �أجل�أقل من �ضنة و�حدة

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

مطلوبات عمليات �لتاأمني
36.089-36.089�جمايل مطالبات حتت �لت�صوية

10.433-10.433اأر�سدة اإع�دة ت�أمني دائنة
13.386-13.386م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

59.908-59.908
�لإجمايلبدون �أجل�أقل من �ضنة و�حدة

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

مطلوبات �مل�صاهمني
2.016-2.016م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

31 دي�ضمرب 2013ممعلومات �ل�ضتحقاق

�لإجمايلبدون �أجل�أقل من �ضنة و�حدة

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

مطلوبات عمليات �لتاأمني

19.138-19.138�جمايل مطالبات حتت �لت�صوية

12.253-12.253اأر�سدة اإع�دة ت�أمني دائنة

11.985-11.985م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

43.376-43.376

مطلوبات �مل�صاهمني

�لإجمايلبدون �أجل�أقل من �ضنة و�حدة

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

2.534-2.534م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى
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الإد�رة خماطر �ل�صيولة �لناجتة من �ملطلوبات �ملالية �أعاله، متتلك �ل�صركة موجود�ت عالية �ل�صيولة تتكون من �لنقد وما يعادله و�ال�صتثمار يف �الأور�ق �ملالية �لتي توجد يف �صوق 
ن�صط. فيما عد� �أور�ق �مللكية �ملالية غري �ملدرجة. ميكن بيع هذه �ملوجود�ت ب�صهولة لتلبية متطلبات �ل�صيولة.

مخاطر االئتمان

تتمثل خماطر �الئتمان يف عدم مقدرة �ل�صركة على �لوفاء بالتز�ماته ب�صاأن �أد�ة مالية مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �الآخر خل�صارة مالية. وبالن�صبة لكافة بنود �ملوجود�ت �ملالية 
�ملتحفظ بها لدى �ل�صركة فاإن �لتعر�س �الأعلى ملخاطر �الئتمان لل�صركة هو �لقيمة �لدفرتية كما هو مو�صح يف قائمة �ملركز �ملايل. يرتكز تعر�س �ل�صركة ملخاطر �الئتمان �ملتعلقة 

بالعمالء و�لود�ئع ب�صفة رئي�صية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

ت�صعى �ل�صركة �إلى حتديد خماطر �الئتمان فيما يتعلق بالعمالء باإتباع �ل�صركة �صيا�صة رقابة �الئتمان ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة وذلك ب�صفة م�صتمرة من �أجل تخفي�س 
تعر�س �ل�صركة لديون معدومة. تقوم �ل�صركة بتقدير خم�ص�س خ�صائر �النخفا�س لكل حالة على حدة. ت�صعى �الإد�رة لتحديد خماطر �الئتمان فيما يتعلق باأطر�ف مقابلة �أخرى 
وذلك بو�صع ود�ئع لدى بنوك ذ�ت ت�صنيف �إئتماين جيد. كما تقوم �ل�صركة باإبر�م عقود تاأمني و�إعادة تاأمني مع معيدي �لتاأمني �لذين لديهم �حلد �الأدنى �ملقبول لت�صنيفات 

�الئتمان لدى وكاالت ت�صنيف معرتف بها ولي�صت �أقل من BBB )لدى �صتاندرد �ند مورز( و AA – )لدى �ية �م ب�صت(.

يعر�س �جلدول �أدناه �حلد �الأعلى للتعر�س ملخاطر �الئتمان بخ�صو�س مكونات قائمة �ملركز �ملايل:

31 دي�ضمرب 2013م31 دي�ضمرب 2014م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

موجودات عملي�ت الت�أمني

19.6578.882نقد وما يف حكمه

28.50516.750�أق�صاط تامني و�إعادة تاأمني مدينة، �صايف

17.58411.958ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

65.74637.590

موجود�ت �مل�صاهمني

37.14751.431نقد وم� يع�دله

15.410-ود�ئع مر�بحة

20.00020.000وديعة نظ�مية

57.14786.841
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تركيز مخاطر االئتمان

�أو �ل�صناعية على جمموعات من �الأطر�ف �الأخرى �لتي تعترب خماطرها �الئتمانية �لكلية  يكون تركيز خماطر �الئتمان قائما عندما توؤثر �لتغري�ت يف �لعو�مل �الإقت�صادية 
جوهرية بالن�صبة الإجمايل خماطر �الئتمان لل�صركة. مل يتم تنويع حمفظة �ل�صركة لالأدو�ت �ملالية ب�صكل كبري الأن عملياتها يف مرحلة مبكرة، غري �أن �ملعامالت متت مع جهات 

ذ�ت �ئتمان عايل وبالتايل خف�صت من تركيز�ت خماطر �الئتمان �لهامة.

مخاطر السوق وإدارة الموجودات والمطلوبات

خماطر �ل�صوق هي خماطر �لتغري يف قيمة �الأد�ة �ملالية نتيجة �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعموالت يف �ل�صوق �أو �أ�صعار �الأور�ق �ملالية يف �ل�صوق �أو �الأد�ة، و�لتغري يف ميل �ل�صوق، و�أن�صطة 
�مل�صاربة، و�لعر�س و�لطلب على �الأور�ق �ملالية و�ل�صيولة يف �ل�صوق.

�لتوجيهات و�الأهد�ف  �ملتاح. وبينما يقدم �ملجل�س  �ملال  ر�أ�س  �لكلية �صمن م�صتويات معقولة ومتفقة مع  �ل�صوق  بالتاأكد من �حلفاظ على خماطر  �ل�صركة  �إد�رة  يقوم جمل�س 
�ال�صرت�تيجية، فاإن وظيفة �إد�رة �ملخاطر �ملتعلقة مبخاطر �ل�صوق هي �أ�صا�صًا م�صوؤولية فريق جلنة �ال�صتثمار. تقوم �للجنة باإعد�د توقعات تظهر �آثار �لتغري�ت �ملختلفة �ملمكنة 
حدوثها يف ظروف �ل�صوق �ملتعلقة باملخاطر. يتم �لتخفيف من هذه �ملخاطر من خالل �الختيار �ل�صليم لالأور�ق �ملالية. حتتفظ �ل�صركة مبحفظة متنوعة وتقوم باإجر�ء مر�قبة 
منتظمة للتطور�ت �حلا�صلة يف �الأ�صو�ق ذ�ت �ل�صلة. باالإ�صافة �إلى ذلك، يتم مر�قبة �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر على �لتغري�ت يف �صوق �الأ�صهم و�ل�صند�ت مبا يف ذلك حتليل 

�الأد�ء �لت�صغيلي و�ملايل لل�صركات �مل�صتثمر فيها.

ت�صم خماطر �ل�صوق ثالثة �أنو�ع من �ملخاطر: خماطر �أ�صعار �لعموالت وخماطر �لعمالت وخماطر �أ�صعار �ل�صوق.

مخاطر أسعار العموالت

تن�صاأ خماطر �أ�صعار �لعموالت من �حتمال �أن توؤثر �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعموالت على قيمة �أد�ة مالية.

تقوم �ل�صركة بو�صع ود�ئع ميكن حتقيقها خالل ثالثة �أ�صهر فاأكرث من ذلك با�صتثناء �لود�ئع �ملقّيدة �لتي يتطلب �الإبقاء عليها طبقًا الأنظمة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي و�لتي 
مبوجبها ال تك�صب �ل�صركة �أية عموالت. حتدد �الإد�رة خماطر �أ�صعار �لعمالت مبر�قبة �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمالت �لتي حتّول بها ود�ئعها.

فيما يلي ��صتثمار�ت �ل�صركة �ملحّملة بعمولة وغري �ملحّملة بعمولة و��صتحقاقها كما يف 31 دي�صمرب:

�لإجمايلغري حمملة بعمولة�أكرث من خم�ضة �ضنو�تمن �ضنة �إلى خم�ضة �ضنو�ت�أقل من �ضنة و�حدة

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

عمليات �مل�صاهمني

32.18832.188------31 دي�صمرب 2014م

43.46058.870----3115.410 دي�صمرب 2013م

ال توجد فروقات جوهرية بني تو�ريخ �إعادة �لت�صعري و�ال�صتحقاق �ملتعاقد عليها.

مخاطر أسعار العموالت

باأنه يوجد خماطر ب�صيطة للخ�صائر  �الإد�رة  �أ�صعار �ل�صرف �الأجنبي. تعتقد  �أد�ة مالية �صوف تتذبذب ب�صبب تغيري�ت يف  �أ�صعار �لعمالت هي �ملخاطر بان قيمة  �إن خماطر 
�جلوهرية ب�صبب تقلبات �أ�صعار �ل�صرف طاملا �أن �ل�صركة ب�صفة رئي�صية تتعامل بالريال �لعربي �ل�صعودي.

مخاطر أسعار السوق

�إن خماطر �أ�صعار �ل�صوق هي �ملخاطر �ملتعلقة بتقلبات �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية لالأد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صوق )بخالف تلك �لنا�صئة عن 
خماطر �أ�صعار �لعموالت �أو خماطر �لعملة(، �صو�ًء كانت هذه �لتغري�ت ناجتة عن عو�مل خا�صة بهذه �الأد�ة �ملالية �أو باجلهة �مل�صدرة لها �أو باأية عو�مل �أخرى موؤثرة يف كافة 

�الأدو�ت �ملالية �مل�صابهة �ملتد�ولة بال�صوق. 

�إن ��صتثمار�ت �ل�صركة �لبالغة 32.28 مليون ريال �صعودي معر�صة ملخاطر �أ�صعار �ل�صوق �لنا�صئة من عدم �لتاأكد من �لقيمة �مل�صتقبلية لال�صتثمار يف �الأور�ق �ملالية. تقوم �ل�صركة 
باحلد من هذ� �لنوع من خماطر �ل�صوق عن طريق تنويع حمفظتها �ال�صتثمارية ومن خالل �ملر�قبة �لن�صطة للتطور�ت يف �الأ�صو�ق.

ولو مت قيا�س كافة �ال�صتثمار�ت، بخالف �ملحّملة بعمولة، بالقيمة �لعادلة ح�صب متطلبات معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39، �الأدو�ت �ملالية: �العرت�ف و�لقيا�س، فاإن تاأثري �لتغري 
�الفرت��صي بن�صبة 10٪ يف �صايف قيمة موجود�ت �ل�صناديق، مع بقاء �ملتغري�ت �الأخرى ثابتة، �صيوؤثر على عمليات �مل�صاهمني ملبلغ 3.29 مليون ريال �صعودي.

�إن حتليل �حل�صا�صية �ملقدم يعتمد على مركز �ملحفظة كما يف 31 دي�صمرب 2014م. وعليه فاإن حتليل �حل�صا�صية �ملعد لي�س بال�صرورة �أن يكون موؤ�صرً� على �لتاأثري على موجود�ت 
�ل�صركة من �حلركات �مل�صتقبلية يف قيمة �ال�صتثمار�ت �لتي حتتفظ بها �ل�صركة. 
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تحليل الحساسية

تعتقد �ل�صركة �أن �لتز�مات �ملطالبات مبوجب عقود �لتاأمني �لقائمة يف نهاية �ل�صنة كافية. �إاّل �أن هذه �ملبالغ غري موؤكدة وقد تختلف �ملدفوعات �لفعلية عن �لتز�مات �ملطالبات 
�لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية. تعترب �لتز�مات مطالبات �لتاأمني ح�صا�صة لالفرت��صات خمتلفة. من �ل�صعب قيا�س ح�صا�صية متغري�ت حمددة مثل �لتغيري�ت �لت�صريعية �أو حاالت 
عدم �لتاأكد يف عملية �لتقدير. �إاّل �أنه يتم حتليل �حل�صا�صية للتغري�ت يف �لتز�مات �ملطالبات بعد خ�صم �إعادة �لتاأمني بن�صبة 10 يف �ملئة ب�صكل منف�صل لكل فئة من �الأعمال مع 

�حلفاظ على جميع �الفرت��صات �الأخرى ثابتة.

حقوق �مل�ضاهمني�ضايف �خل�ضارة2014

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

�أثر �لتغري يف �لتز�مات �ملطالبات بن�صبة ٪10 +/-

1.0361.036�سي�رات

702702ع�م

113113�حلماية و�الدخار

حقوق �مل�ضاهمني�ضايف �خل�ضارة2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

�أثر �لتغري يف �لتز�مات �ملطالبات بن�صبة ٪10 +/-
300300�سي�رات

369369ع�م
4848�حلماية و�الدخار

�أي حت�صنات يف  لي�صت مت�صاوية.  �ل�صلة  �لتغري�ت يف �الفرت��صات على قيا�س �ملطلوبات و�ملوجود�ت ذ�ت  تاأثري  �أن  �ملطلوبات هو  �لرئي�صية الختبار مدى كفاية  �ل�صمات  ومن 
�لتقدير�ت لي�س لها �أي تاأثري على قيمة �ملطلوبات و�ملوجود�ت ذ�ت �ل�صلة حتى يتم ��صتبعاد �ملطلوبات، يف حني يتم �إثبات �لتدهور �لكبري مبا فيه �لكفاية يف �لتقدير�ت فورً� 

جلعل �ملطلوبات كافية.

مخاطر التأمين

�إن �ملخاطر مبوجب عقد �لتاأمني متثل �ملخاطر بوقوع حادث ما موؤمن عليه مع عدم �لتاأكد من حجم وزمن �ملطالبة �لناجتة عن ذلك �حلادث. تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية �لتي 
تو�جهها �ل�صركة مبوجب هذه �لعقود يف �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية �ملدفوعة �لتي تزيد عن �لقيمة �لدفرتية ملطلوبات �لتاأمني. يخ�صع ذلك لتكر�ر وحجم �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية 

�ملدفوعة �أكرث من تلك �ملقدرة �أ�صاًل و�لتطور�ت �لالحقة للمطالبات طويلة �الأجل. 

تتح�صن تغري�ت �ملخاطر بتنويع خماطر �خل�صارة ملحفظة كبرية من عقود �لتاأمني حيث تكون �ملحفظة �الأكرث تنويعًا �أقل �حتمااًل للتاأثر بالتغري يف �أي جزء من �ملحفظة بالنتائج 
غري �ملتوقعة. كما تتح�صن تغري�ت �ملخاطر من خالل �الختيار و�لتنفيذ �لدقيق ال�صرت�تيجية وتعليمات �الكتتاب �إ�صافة �إلى ��صتخد�م ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

يتم و�صع جزء هام من �أعمال عملية �إعادة �لتاأمني �مل�صندة باأ�صا�س ن�صبي مع حدود �حتجاز خمتلفة تبعًا خلطوط �الأعمال. يتم تقدير �ملبالغ �مل�صرتدة من معيدي �لتاأمني يف �صوء 
ثبات �الفرت��صات �مل�صتخدمة للتاأكد من منفعة �لوثائق ويتم عر�صها يف قائمة �ملركز �ملايل كموجود�ت معيدي �لتاأمني. 

وبالرغم من وجود ترتيبات �إعادة تاأمني لدى �ل�صركة، فاإنها غري معفاة من �لتز�ماتها �ملبا�صرة جتاه حملة �لوثائق، وبالتايل فاإنها تتعر�س ملخاطر �الئتمان ب�صاأن عمليات �إعادة 
�لتاأمني �مل�صندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي �لتاأمني من �لوفاء بالتز�ماته مبوجب ترتيبات �إعادة �لتاأمني.

مخاطر إعادة التأمين

كما هو �حلال بالن�صبة ل�صركات �لتاأمني �الأخرى، ولكي يتم تقليل �لتعر�س �ملايل �لناجم عن �ملطالبات �لكبرية تقوم �ل�صركة خالل دورة �الأعمال �العتيادية باإبر�م �تفاقيات مع 
جهات �أخرى الأغر��س �إعادة �لتاأمني. 

ومن �أجل �أن تقلل �ل�صركة تعر�صها خل�صائر جوهرية من حاالت ع�صر مايل لدى �صركات �إعادة �لتاأمني، فاإنها تقوم بتقييم �لو�صع �ملايل ل�صركات �إعادة �لتاأمني لديها وتر�قب 
تركز�ت خماطر �الئتمان �لناجمة عن مناطق جغر�فية �أخرى �أو �أن�صطة �أو ميز�ت �قت�صادية ملعيدي �لتاأمني.

ويتم �ختيار معيدي �لتاأمني با�صتخد�م �ملوؤ�صر�ت و�ملبادئ �لتوجيهية �لتالية �لتي و�صعها جمل�س �د�رة �ل�صركة وجلنة �إعادة �لتاأمني. وميكن تلخي�س �ملعايري على �لنحو �لتايل:

�حلد �الأدنى �ملقبول من �لت�صنيف �الئتماين �ل�صادر عن وكاالت �لت�صنيف �لعاملية �ملعرتف بها )�صتاندرد �آند بورز( بحيث يجب �أاّل يقل عن BBB اأو م� يع�دله�. �
�صمعة بع�س �صركات �إعادة �لتاأمني. �
�لعالقة �القت�صادية �حلالية �أو �ملا�صية مع معيدي �لتاأمني. �
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�ال�صتثناء من هذه �لقاعدة هو يف �ل�صركات �ملحلية �لتي ال حتمل �أي ت�صنيف �ئتماين من هذ� �لقبيل. �إاّل �أن ذلك يقت�صر على تلك �ل�صركات �مل�صجلة و�ملعتمدة من قبل �جلهات 
�لتنظيمية �مل�صوؤولة عن �لتاأمني �ملحلي.

وعالوة على ذلك، تقوم �ل�صركة باإجر�ء مر�جعة �صاملة للقوة �ملالية و�خلربة �الإد�رية و�لفنية، ف�صاًل عن �الأد�ء �لتاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقتها مع قائمة من �ملتطلبات 
�ملحددة م�صبقًا من قبل جمل�س �إد�رة �ل�صركة وجلنة �إعادة �لتاأمني قبل �ملو�فقة عليها لتبادل �أعمال �إعادة �لتاأمني.

وتيرة وشدة المطالبات

ميكن �أن تتاأثر وترية و�صدة �ملطالبات بعدة عو�مل مثل �لكو�رث �لطبيعية، و�لفي�صانات، و�لعو�مل �لبيئية و�القت�صادية، و��صطر�بات يف �لغالف �جلوي، وتركيز �ملخاطر، و�أعمال 
�أعاله. قامت �ل�صركة باحلد من تعر�صها الأحد�ث كارثية ومكافحة �ل�صغب  باإد�رة هذه �ملخاطر من خالل �لتد�بري �ملبينة  �ل�صغب �ملدين وغريها من �لعو�مل. تقوم �ل�صركة 

با�صتخد�م �تفاقيات �إعادة �لتاأمني.

تركيز مخاطر التأمين

تقوم �ل�صركة مبر�قبة �لرتكيز يف خماطر �لتاأمني ب�صورة �أ�صا�صية بو��صطة فئة �الأعمال. يكمن �لرتكيز �لرئي�صي يف تاأمني �ل�صيار�ت و�حلماية و�الدخار.

كما تقوم �ل�صركة مبر�قبة تركيز �ملخاطر من خالل تقييم �ملخاطر �ملتعددة �ملغطاة يف نف�س �ملوقع �جلغر�يف. بالن�صبة ملخاطر تاأمني �لفي�صانات �أو �لزالزل، ت�صنف �ملدينة 
�لكاملة كموقع و�حد. بالن�صبة ملخاطر تامني �حلريق و�ملمتلكات، �إن �ملبنى �ملحدد و�ملباين �ملجاورة له و�لتي ميكن �أن تتاأثر بحادث مطالبة و�حدة، تعترب مكان و�حد. وباملثل، 
بالن�صبة ملخاطر �لتاأمني �لبحري، تعترب �ملخاطر �ملتعددة �ملغطاة يف رحلة �صفينة و�حدة مبثابة خطر و�حد عند تقييم تركيز �ملخاطر. تقوم �ل�صركة بتقييم تركيز �لتعر�س 

ملخاطر �لتاأمني �لفردية و�لرت�كمية وحتدد �صيا�صتها الإعادة �لتاأمني للتقليل من مثل هذه �لتعر�صات �إلى م�صتويات مقبولة لل�صركة.

ومبا �أن �ل�صركة تعمل ب�صكل كبري يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صعودية فقط فاإن كافة خماطر �لتاأمني تتعلق بوثائق مكتتبة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. 

مصادر عدم التأكد في تقدير قيمة المطالبات المستقبلية

يتعلق �مل�صدر �لرئي�صي لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل يف تقييم �ملطالبات حتت �لت�صوية �صو�ًء مت �لتبليغ عنها �أم ال وت�صمل تكاليف ت�صوية �ملطالبات 
�ملتوقعة. �الإد�رة مطالبة باإ�صد�ر حكم هام يف تقدير �ملبالغ �مل�صتحقة حلاملي بو�ل�س �لتاأمني �لنا�صئة عن �ملطالبات مبوجب عقود �لتاأمني. وت�صتند هذه �لتقدير�ت بال�صرورة 
�إلى �فرت��صات حول عدة عو�مل تت�صمن رمبا درجة عالية من �حلكم ومتفاوتة وعدم �لتاأكد وقد تختلف �لنتائج �لفعلية عن تقدير�ت �الإد�رة مما يوؤدي �إلى تغري�ت م�صتقبلية يف 
�اللتز�مات �ملقدرة. وت�صتخدم �الأحكام �لنوعية لتقييم �ملدى �لذي مبوجبه طبقت �الجتاهات �ل�صابقة وقد ال تطبق يف �مل�صتقبل، من �الأمثلة على حدوث ذلك ملرة و�حدة، تغري�ت 
يف عو�مل �ل�صوق مثل مو�قف �لنا�س جتاه �ملطالبات و�الأحو�ل �القت�صادية. كما ي�صتخدم �حلكم لتقييم حجم �لعو�مل �خلارجية مثل �لقر�ر�ت �لق�صائية و�لت�صريعات �حلكومية 

و�لتي توؤثر على �لتقدير�ت.

وبالتحديد، يجب �أن تتم �لتقدير�ت �صو�ًء بالن�صبة للتكلفة �لنهائية �ملتوقعة للمطالبات �ملبلغ عنها يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لتكلفة �لنهائية �ملتوقعة للمطالبات �ملتكبدة وغري 
�ملبلغ عنها كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. وقد مت تو�صيح �لتفا�صيل حول تقدير �ملطالبات �مل�صتحقة و�الحتياطيات �لفنية يف �إي�صاح 11.

العملية المستخدمة لتحديد االفتراضات

تهدف �لعملية �مل�صتخدمة لتحديد �الفرت��صات حل�صاب �حتياطي �ملطالبات �لعالقة �إلى �إنتاج تقدير�ت حمايدة من �لنتائج �الأكرث ترجيحًا �أو �ملتوقعة. �إن طبيعة �الأعمال جتعل 
تنبوؤ �لنتائج �ملرجحة الأي مطالبة حمددة و�لتكلفة �لنهائية للمطالبات �ملبلغ عنها �أمرً� يف غاية �ل�صعوبة. يتم تقييم كل مطالبة مبلغ عنها ب�صكل منف�صل وعلى �أ�صا�س كل حالة 
على حدة مع منح �العتبار �لو�جب لظروف �ملطالبة و�ملعلومات �ملتوفرة من �مل�صاحني و�الأدلة �لتاريخية على حجم مطالبات مماثلة. يتم مر�جعة تقدير�ت �حلالة بانتظام ويتم 

حتديثها كلما تو�فر معلومات جديدة.

يخ�صع تقدير �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها ب�صورة رئي�صية لقدر �أكرب من عدم �لتاأكد من تقدير تكلفة ت�صوية �ملطالبات �لتي مت �إبالغ �ل�صركة فعليًا وذلك يف حالة توفر 
�ملعلومات �لتي حول منا�صبة �ملطالبة. يتم تقدير خم�ص�صات �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها يف �لبد�ية على �مل�صتوى �الإجمايل ويتم �إجر�ء عملية ح�صابية منف�صلة لتقدير 

حجم �ملبالغ �مل�صرتدة من �إعادة �لتاأمني. تاأخذ عملية �لتقدير بعني �العتبار منط �الإبالغ عن �ملطالبات �ل�صابقة وتفا�صيل بر�مج �إعادة �لتاأمني.

وقد مت حتديد �لتز�مات �أق�صاط �لتاأمني بحيث �أن �إجمايل خم�ص�صات �لتز�مات �أق�صاط �لتاأمني )�حتياطي �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة و�حتياطي عجز �أق�صط �لتاأمني �لناجتة 
عن �ختبار كفاية �ملطلوبات( �صتكون كافية خلدمة �ملطالبات و�مل�صاريف �مل�صتقبلية �ملتوقعة و�لتي من �ملرجح �أن تقع على �لوثائق �ل�صارية �عتبارً� من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل. 
يتم حتديد �ملطلوبات �مل�صتقبلية �ملتوقعة با�صتخد�م �لتقدير�ت و�الفرت��صات ��صتنادً� �إلى �خلربة �ملكت�صبة خالل فرتة �لعقود �ملنتهية وتوقعات �الأحد�ث �مل�صتقبلية �لتي يعتقد 

اأنه� معقولة.
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المخاطر التشغيلية

�ملخاطر �لت�صغيلية هي خماطر �خل�صارة �ملبا�صرة �أو غري �ملبا�صرة �لناجمة عن جمموعة و��صعة من �الأ�صباب �ملرتبطة بالعمليات و�لتكنولوجيا و�لبنية �لتحتية �لد�عمة لعمليات 
�لنا�صئة عن  �ملخاطر  كتلك  و�ل�صيولة  و�ل�صوق  �الئتمان  �لعو�مل �خلارجية بخالف خماطر  لل�صركة، ومن  لدى مقدمي �خلدمات  �أو خارجيا  �ل�صركة  د�خليًا يف  �صو�ًء  �ل�صركة 

�ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية و�ملعايري �ملتعارف عليها �ملتعلقة بطريقة �إد�رة �ال�صتثمار. وتن�صاأ �ملخاطر �لت�صغيلية من كافة �أن�صطة �ل�صركة.

ويكمن هدف �ل�صركة يف �إد�رة �ملخاطر �لت�صغيلية لتحقيق �لتو�زن بني �حلد من �خل�صائر �ملالية و�الأ�صر�ر �لتي حلقت ب�صمعتها مع حتقيق �لهدف من ��صتثمار�تها �لذي يكمن 
يف �نتاج عو�ئد للم�صتثمرين.

تقع �مل�صوؤولية �الأ�صا�صية لتطوير وتنفيذ �لرقابة على �ملخاطر �لت�صغيلية على عاتق جمل�س �الإد�رة. ت�صمل هذه �مل�صوؤولية �لرقابة يف �ملجاالت �لتالية:

متطلبات �لف�صل �ملالئم للمهام بني خمتلف �لوظائف و�الأدو�ر و�مل�صوؤوليات؛ �
متطلبات �ملطابقة ومر�قبة �ملعامالت؛ �
�اللتز�م باملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �الأخرى؛ �
توثيق �ل�صو�بط و�الإجر�ء�ت؛ �
متطلبات �لتقييم �لدوري للمخاطر �لت�صغيلية �لتي تو�جهها، ومدى كفاية �ل�صو�بط و�الإجر�ء�ت ملعاجلة �ملخاطر �لتي مت حتديدها؛ �
�ملعايري �الأخالقية ومعايري �الأعمال؛ �
تقليل �ملخاطر مبا يف ذلك خماطر �لتاأمني عندما يكون ذلك فعااًل. �

تقوم �الإد�رة �لعليا بالتاأكد من �أن موظفي �ل�صركة لديهم �خلربة �لكافية و�لتدريب وتعزز �لتو��صل �لفعال �ملتعلق باإد�رة �ملخاطر �لت�صغيلية.

مخاطر األطر التنظيمية

تخ�صع عمليات �ل�صركة �أي�صًا ملتطلبات تنظيمية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. �إن مثل هذه �الأنظمة ال ت�صف فقط �عتماد ومر�قبة �الأن�صطة بل �أي�صًا تفر�س بنود تقييدية معينة 
)مثل كفاءة ر�أ�س �ملال( من �أجل �لتقليل من خماطر �لتعرث و�لع�صر من جانب �صركات �لتاأمني للوفاء بااللتز�مات غري �ملنظورة عند ن�صوئها. 

مخاطر إدارة رأس المال

تقوم �ل�صركة باإد�رة ر�أ�صمالها ل�صمان قدرتها على �ال�صتمر�ر يف �لقيام باأعملها و�لتز�مها مبتطلبات ر�أ�س مال �جلهات �لتنظيمية يف �الأ�صو�ق �لتي تعمل فيها �ل�صركة وتعظيم 
�ملدفوع  �ملال  ر�أ�س  ت�صم  و�لتي  للم�صاهمني  �لعائدة  �مللكية  �ل�صركة من حقوق  ر�أ�س مال  يتكون هيكل  �مللكية.  �لديون وحقوق  �الأمثل بني  �لتو�زن  للم�صاهمني من خالل  �لعائد 

و�الحتياطيات و�خل�صائر �ملرت�كمة.

حتتفظ �ل�صركة بر�أ�صمالها وفقًا للتوجيهات �لتي و�صعتها موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي يف �ملادة 66 �جلدول 3 و 4 من �لالئحة �لتنفيذية و�لتي تقدم تفا�صيل حول هام�س 
�ملالءة �ملطلوب �ملحافظة عليه. يجب على �ل�صركة �حلفاظ على هام�س مالءة يعادل �أعلى �أ�صلوب من �الأ�صاليب �لثالثة �لتالية ح�صب �لالئحة �لتنفيذية ملوؤ�ص�صة �لنقد �لعربي 

�ل�صعودي:

حد �أدنى من متطلبات ر�أ�س �ملال يبلغ 100 مليون ريال �صعودي.

هام�س مالءة من �أق�صاط �لتاأمني.

هام�س مالءة من �ملطالبات.

تلتزم �ل�صركة باملتطلبات �لتنظيمية ومل يطر�أ �أي تغيري على قاعدة ر�أ�س �ملال �أو على �أهد�ف و�صيا�صات وعمليات �إد�رة ر�أ�س �ملال.
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القيمة العادلة لالدوات المالية- 21

�إن �لقيمة �لعادلة هي �لقيمة �لتي �صيتم ��صتالمها من بيع �أ�صل �أو حتويل �لتز�م يف معاملة نظامية بني �مل�صاركني يف �ل�صوق يف تاريخ �لقيا�س. يقوم تعريف �لقيمة �لعادلة على 
�فرت��س ��صتمر�رية �ملن�صاأه دون �ي نية �و �حلاجة للت�صفية و تقلي�س حجم �لن�صاط �و �إجر�ء عمليات ب�صروط معاك�صة. تتكون �ملوجود�ت �ملالية لل�صركة من �لنقد وما يعادله، 
�أق�صاط �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني �ملدينة، ود�ئع �ملر�بحة، ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية و��صتثمار�ت و�إير�د�ت م�صتحقة. وتتكون �ملطلوبات �ملالية لل�صركة من 
�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �لد�ئنة، �مل�صاريف �مل�صتحقة و�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية. �إن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات �ملالية التختلف جوهريًا عن قيمتها �لدفرتية 

كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

ي�صجل �مل�صتوى �لثالث من �ال�صتثمار�ت بالتكلفة؛ الأن قيمته �لعادلة ال ميكن قيا�صها ب�صكل يعتمد عليه.

وميثل �جلدول �لتايل �الأدو�ت �ملالية بقيمتها �لعادلة على �أ�صا�س �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة. 

�لإجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لأول31 دي�ضمرب 2014

)�ألف ريـال �ضعودي()�ألف ريـال �ضعودي()�ألف ريـال �ضعودي()�ألف ريـال �ضعودي(

��صتثمار�ت مقتناة بغر�س �ملتاجرة

99--99��صتثمار يف ��صهم ملكية

32.188-32.188-�ال�صتثمار�ت يف �صندوق متاجرة بال�صلع

��صتثمار�ت متاحة للبيع

��صتثمار�ت يف ح�ص�س �أ�صهم

--1.9231.923

9932.1881.92334.210�الإجمايل

�لإجمايل�مل�ضتوى �لثالث�مل�ضتوى �لثاين�مل�ضتوى �لأول31 دي�ضمرب 2013

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

��صتثمار�ت مقتناة بغر�س �ملتاجرة

43.460-43.460-- �ال�صتثمار�ت يف �صندوق متاجرة بال�صلع

��صتثمار�ت متاحة للبيع

��صتثمار�ت يف �أ�صهم

--1.9231.923

43.4601.92345.383-�الإجمايل

 مل يكن هناك حتويل بني م�صتويات هياكل �لقيمة �لعادلة خالل �ل�صنة/�لفرتة.

خسارة السهم- 22

يتم �حت�صاب �خل�صارة �الأ�صا�صية و�ملخف�صة لل�صهم كما يلي:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 
2014م

للفرتة من 9 يونيو 2012م 
�إلى 31 دي�ضمرب 2013م

)�ألف ريال �ضعودي()�ألف ريال �ضعودي(

)73.050()29.382(�صايف �خل�صارة لل�صنة

20.00020.000�ملتو�صط �ملرجح لعدد �الأ�صهم �لعادية )�لعدد باالآالف(

)3.653( ريال �صعودي)1.469( ريـال �صعوديخ�صارة �ل�صهم لل�صنة / للفرتة
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االرتباطات وااللتزامات المحتملة- 23

كم� يف 31 دي�صمرب 2014م و 31 دي�صمرب 2013م ال يوجد لدى �ل�صركة �أية �رتباطات �أو �لتز�مات حمتملة.

التقارير القطاعية- 24

يجرى عر�س �ملعلومات �لقطاعية فيما يتعلق بقطاعات �أعمال �ل�صركة وهي �حلو�دث �لبحرية و�حلو�دث �لعامة و�لهند�صية و�ل�صيار�ت وحماية و�دخار بناًء على �إد�رة �ل�صركة 
وهيكل �إعد�د �لتقارير �لد�خلية.

ال تت�صمن �لقطاعات �لت�صغيلية عمليات �مل�صاهمني بال�صركة.

ال تت�صمن موجود�ت �لقطاعات �لنقد وما يعادله و�أق�صاط �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني �ملدينة و�مل�صتحق من عمليات �مل�صاهمني و�مل�صاريف �ملدفوعة مقدمًا و�ملوجود�ت �الأخرى 
و�ملوجود�ت �لثابتة.

ال تت�صمن �ملطلوبات �لقطاعية �أر�صدة �إعادة �لتاأمني �لد�ئنة و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�ملطلوبات �الأخرى ومكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني.

ال تت�صمن نتائج �لقطاعات �مل�صاريف �لعمومية و�الإد�رية.

يتم مر�قبة هذه �ملوجود�ت و�ملطلوبات غري �ملوزعة )مبا يف ذلك �مل�صاريف ذ�ت �ل�صلة مبخ�ص�س �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها على �أق�صاط �لتاأمني �ملدين و�ال�صتهالك على 
�ملمتلكات و�ملعد�ت( على �أ�صا�س مركزي.

مت�صيًا مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية لل�صركة �عتمدت �الإد�رة قطاعات �الأعمال بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها. �ن �ملعلومات �ملبينة يف �الإي�صاح ت�صتند 
�إلى �لتقارير �حلالية للرئي�س �لتنفيذي كما يلي:

�إن نتائج �لقطاعات لل�صنة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 هي كما يلي:

لل�ضنة �ملنتهية يف 31 دي�ضمرب 2014�لإير�د�ت

�ملجموعحماية و�دخار�ضيار�تهند�ضةحو�دث عامةبحريحريق

)�ألف ريال �ضعودي(

23.13418.0968.8022.25422.90917.39092.585�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)55.893()9.324()314()1.991()5.755()16.123()22.386(�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)4.144(  -)1.225()53()312()333()2.221(فائ�س خ�صائر �أق�صاط �لتاأمني

1.6402.73521021.3708.06632.548)1.473(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

466  -372)76()779()106(1.055�صايف �لتغري يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

1.5341.95613421.7428.06633.014)418(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

3.7172.4701.196259334.818.156عموالت �إعادة �لتاأمني و�إير�د�ت �أخرى

3.2994.0043.15239321.7758.54741.170جمموع اإيرادات الت�أمني 

�ملطالبات و�مل�صاريف 

)33.134()3.497()24.938()93()4.223()132()251(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)2.843(  -)1.861()71()152()177()582(تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني 

)340()87()113()7()30()60()43(�أتعاب �ألفح�س و�الإ�صر�ف

)32.429(�مل�صاريف �لعمومية و�الإد�رية

)68.746(جمموع �ملطالبات و�مل�صاريف

)27.576(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني 
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

�إن نتيجة �لقطاعات للفرتة من 9 يونيو 2012 اإلى 31 دي�صمرب 2013 هي كما يلي:

للفرتة من 9 يونيو 2012 حتى 31 دي�ضمرب 2013�لإير�د�ت

�ملجموعحماية و�دخار�ضيار�تهند�ضةحو�دث عامةبحريحريق

)�ألف ريال �ضعودي(

15.9418.6363.4711.57310.76410.86751.252�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)28.491()5.570(-)1.469()2.919()7.714()10.819(�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)4.824(-)310()36()254()331()3.893(فائ�س خ�صائر �أق�صاط �لتاأمني

1.2295912986810.4545.29717.937�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)9.240(-)7.265()75()208()308()1.384(�صايف �لتغري يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

3.1895.2978.697)7(28390)155(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

1.52655753832542.662عموالت �إعادة �لتاأمني و�إير�د�ت �أخرى

1.371840628253.1945.30111.359جمموع اإيرادات الت�أمني 

�ملطالبات و�مل�صاريف 

)12.469()1.188()4.319()18()748()4.426()1.770(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)691(-)446()10()33()45()157(تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني 

)241()53()54()6()14()42()72(�أتعاب �ألفح�س و�الإ�صر�ف

)38.738(------�مل�صاريف �لعمومية و�الإد�رية

)52.139(جمموع �ملطالبات و�مل�صاريف

)40.780(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني 

�إن �ملعلومات �لقطاعية �ملتعلقة بقائمة �ملركز �ملايل كما يف 31 دي�صمرب 2014 و 2013 هي كالتايل:

�ملجموعحماية و�دخار�ضيار�تهند�ضةحو�دث عامةبحريحريق

)�ألف ريال �ضعودي (

5.09917.584-6.1983.7561.705826ح�صة معيدي تاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية 

15.507-6.2834.5362.1382.308242ح�صة معيدي تاأمني الأق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

1.113-29282127221391تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

55.463موجود�ت غري موزعة

89.667�إجمايل �ملوجود�ت

7.8154.2656.48893810.3556.22836.089�إجمايل مطالبات حتت �لت�صوية

24.281-6.6104.9513.1252.4597.136�إجمايل �أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

3.406-1.2741.00157851043عمولة تاأمني غري مكت�صبة

25.891مطلوبات غري موزعة

89.667�إجمايل �ملطلوبات



178

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014م

حماية �ضيار�تهند�ضةحو�دث عامةبحريحريق
و�دخار

�ملجموع

)�ألف ريال �ضعودي (

1.92611.958-6.2881.7501.95440ح�صة معيدي تاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

8.826--3.9052.6908911.340ح�صة معيدي تاأمني الأق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

1.218-28245698787تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

42.720موجود�ت غري موزعة

64.722�إجمايل �ملوجود�ت

8.0392.8522.776593.0042.40819.138�إجمايل مطالبات حتت �لت�صوية

18.066-5.2882.9981.0991.4167.265�إجمايل �أق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

1.665--948275199243عمولة تاأمني غري مكت�صبة

25.853مطلوبات غري موزعة

64.722�إجمايل �ملطلوبات

اعتماد القوائم المالية- 25

مت �عتماد هذه �لقو�ئم �ملالية من قبل جمل�س �إد�رة �ل�صركة يف 3 / 5/ 1436هـ �ملو�فق 22/ 2 / 2015م 
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شركة اإلنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
للفترة من

 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

31 دي�ضمرب 2013م �إي�ضاح

مطلوبات عمليات �لتاأمني

19.138 11 �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

12.253 ار�سدة اإع�دة ت�أمني دائنة

18.066 12 �إجمايل �ق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

1.665 عمولة تاأمني غري مكت�صبة

11.985 14 م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �خرى

1.615 مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

64.722 جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني

�ملطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

2.534 14 م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �خرى

9.223 م�صتحق لعمليات �لتاأمني

1.809 19 زكاة و�صريبة دخل م�صتحقة

13.566 جمموع مطلوبات �مل�صاهمني

حقوق �مل�صاهمني

200.000 15 ر�أ�س �ملال

)81.225( خ�صائر مرت�كمة

118.775 جمموع حقوق �مل�صاهمني

132.341 جمموع مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

197.063 جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني ومطلوبات وحقوق �مل�صاهمني
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

31 دي�ضمرب 2013م �إي�ضاح

)�ألف ريال �ضعودي(

�الير�د�ت

51.252 12 �إجمايل �ق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)28.491( 12 �ق�صاط �عادة �لتاأمني �مل�صندة

)4.824( 12 فائ�س خ�صارة �ق�صاط �عادة �لتاأمني

17.937 �صايف �ق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)18.066( 12 �لتغري�ت يف �إجمايل �ق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

8.826 12 �لتغري�ت يف ح�صة �عادة �لتاأمني من �ق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

)9.240( �صايف �لتغري يف �ق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

8.697 12 �صايف �ق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

2.662 عمولة �عادة تاأمني مكت�صبة و�ير�د�ت �خرى

11.359 جمموع ايرادات الت�أمني

�ملطالبات و�مل�صاريف

)56.132( 11 �جمايل �ملطالبات �ملدفوعة

50.843 11 ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة

)5.289( �صايف �ملطالبات �ملدفوعة

)19.138( �لتغري يف �جمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

11.958 �لتغري يف ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)7.180( 11 �لتغري يف �صايف �ملطالبات حتت �لت�صوية

)12.469( �صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)691( تكاليف �إكتتاب وثائق �لتاأمني

)241( �تعاب فح�س و�إ�صر�ف

)38.738( 16 م�صاريف عمومية و�د�رية

)52.139( جمموع �ملطالبات و�مل�صاريف

)40.780( �صايف �لعجز للفرتة من عمليات �لتاأمني

40.780 3 توزيع �صايف �لعجز �ملحول لعمليات �مل�صاهمني

- �صايف نتيجة �لفرتة من عمليات �لتاأمني

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 26 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة اإلنماء طوكيو مارين 
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة عمليات المساهمين
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

)�ألف ريال �ضعودي( �إي�ضاح

�لدخل 

2.113 ايرادات ا�ستثم�ر

416 ايرادات اخرى

2.529 جمموع �الير�د�ت

�مل�صاريف

)40.780( �صايف �لعجز �ملحول من عمليات �لتاأمني

)10.104( 16 م�صاريف عمومية و�د�رية

)24.695( 17 م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س، �صايف

)75.579( جمموع �مل�صاريف

)73.050( �صايف �خل�صارة للفرتة من عمليات �مل�صاهمني

)3.65( 23 خ�صارة �ل�صهم )بالريال �ل�صعودي(

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 26 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية



184

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة الدخل الشامل المساهمين
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

31 دي�ضمرب 2013م �إي�ضاح

)�ألف ريال �ضعودي(

)73.050( �صايف �خل�صارة للفرتة من عمليات �لتاأمني 

م�صاريف �صاملة �خرى

)2.233( �لزكاة للفرتة )�ي�صاح 19(

)75.283( �صايف �خل�صارة �ل�صاملة للفرتة من عمليات �مل�صاهمني

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 26 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

�ملجموع خ�ضائر مرت�كمة ر�أ�س �ملال �إي�ضاح

)�ألف ريال �ضعودي( )�ألف ريال �ضعودي( )�ألف ريال �ضعودي(

200.000 200.000 ر�أ�س �ملال

)5.942( )5.942( - 15-2 تكاليف عمليات متعلقة باإ�صد�ر �ملال

)73.050( )73.050( - �صايف �خل�صارة للفرتة من 9 يونيو 2012 م اإلى 31 
دي�صمرب 2013م

)2.233( )2.233( - 19 �لزكاة للفرتة

118.775 )81.225( 200.000 الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013م

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 26 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

31 دي�ضمرب 2013م �إي�ضاح

�الن�صطة �لت�صغيلية 

- �صايف نتيجة �لفرتة من عمليات �لتاأمني

تعديالت على:

1.172 6 خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

2 خ�صائر ��صتبعاد �الثاث و�لرتكيبات و�ملعد�ت �ملكتبية

2.159 9 ��صتهالك

1.615 مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني، �صايف

4.948 �لدخل قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

)8.826( ح�صة معيدي �لتاأمني من �ق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

18.066 �جمايل �ق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

)17.922( �ق�صاط تامني و�عادة تامني مدينة، �صايف

)11.958( ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)1.218( تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

)3.374( مدفوع�ت مقدمة وموجودات اخرى

19.138 �جمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

)9.223( �مل�صتحق من عمليات �مل�صاهمني

12.253 ار�سدة اع�دة ت�أمني دائنة

1.665 عمولة �عادة تاأمني غري مكت�صبة

11.985 م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �خرى

15.534 �صايف �لنقد من �الن�صطة �لت�صغيلية

�الأن�صطة �ال�صتثمارية

)6.611( �صر�ء �ثاث وتركيبات ومعد�ت مكتبية

1 �ملتح�صل من ��صتبعاد �الثاث و�لرتكيبات و�ملعد�ت �ملكتبية

)6.610( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الن�صطة �ال�صتثمارية

8.924 5 �لنقد و�الر�صدة لدى �لبنوك نهاية �لفرتة

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 26 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

للفرتة من 9 يونيو 2012 �إلى 31 دي�ضمرب 2013م �إي�ضاح

�الن�صطة �لت�صغيلية 

)73.050( �صايف �خل�صارة للفرتة

تعديالت على:

)847( 18 �لربح �ملحقق من ��صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة

)191( 18 �لربح غري �ملحقق من ��صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة

)74.088( �خل�صارة قبل �لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية:

)26( مدفوع�ت مقدمة وموجودات اخرى

)117( �مل�صتحق من طرف ذو عالقة

)20.000( وديعة نظ�مية

9.223 �مل�صتحق �إلى عمليات �لتاأمني

2.534 م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �خرى

)424( زكاة مدفوعة خالل �لفرتة

)82.898( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الن�صطة �لت�صغيلية

�الن�صطة �ال�صتثمارية

)294.410( �صر�ء ��صتثمار�ت

)30.384( ود�ئع مر�بحة

15.000 ��صتحقاق ود�ئع مر�بحة

250.065 �ملتح�صل من بيع ��صتثمار�ت

)5.942( �صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �الن�صطة �ال�صتثمارية

�الن�صطة �لتمويلية

200.000 ��صد�ر ر�أ�س �ملال

)5.942( تكاليف عمليات ��صد�ر ر�أ�س �ملال

194.058 �صايف �لنقد من �الن�صطة �لتمويلية

51.431 5 �لنقد وما يف حكمه يف نهاية �لفرتة

�إن �الإي�صاحات �ملرفقة من رقم 1 اإلى 26 ت�صكل جزءً� ال يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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التكوين والنشاط- 1

�ن �صركة �المناء طوكيو مارين )»�ل�صركة«( هي �صركة م�صاهمة �صعودية تاأ�ص�صت يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية مبوجب قر�ر وز�رة �لتجارة و�ل�صناعة رقم 309  /ق بتاريخ 19 
 رجب 1433  - )�ملو�فق 9  يونيو 2012م(، و�ل�صجل �لتجاري رقم1010342537 بت�ريخ 8  ( رجب 1433  - )�ملو�فق 18  يونيو 2012م( �إن �لعنو�ن �مل�صجل ملكتب �ل�صركة هو:

مركز �ملو�صى 

�س ب 643

�لريا�س 11421  ، �ململكة �لعربية �ل�صعودية 

�إن �ل�صركة مرخ�س لها مبز�ولة �أعمال �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية على �أ�ص�س تعاونية طبقا للمر�صوم �مللكي �لكرمي رقم 25/م بتاريخ 3  جمادى �لثاين 1430هـ )�ملو�فق 
27 يونيو 2009م( و��صتناد� �لى قر�ر جمل�س �لوزر�ء �ملوقر رقم 140  بت�ريخ 2 جمادى �لثاين 1430هـ )�ملو�فق 26 يونيو 2009م( �درجت �ل�صركة يف �صوق �ال�صهم �ل�صعودية 

)تداول( بت�رخ 24 يونيو 2012م.

�ن �غر��س �ل�صركة هي �لقيام باأعمال �لتاأمني �لتعاوين و�الن�صطة ذ�ت �ل�صلة مبا يف ذلك �عادة �لتاأمني و�لتوكيالت و�لتمثيل و�ملر��صالت و�ن�صطة �لو�صاطة يف �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية وفقا للنظام �ال�صا�صي و �آالنظمة �ملعمول بها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تبد�أ �ل�صنة �ملالية �الولى لل�صركة طبقا النظمة و �لنظام �ال�صا�صي بتاريخ ��صد�ر �لقر�ر �لوز�ري �لذي �أعلن تاأ�صي�س �ل�صركة ء وكان بتاريخ 19  رجب 1433هـ )�ملو�فق 9  يونيو 
2012م( وتنتهي بتاريخ 31  دي�صمرب من �ل�صنة �لقادمة �أي 0 31  دي�صمرب 2013م �ن هذه �لقو�ئم �ملالية تغطي �لفرتة من 9  يونيو 2012م )تاريخ �لقر�ر �لوز�ري( �لى 31  دي�صمرب 

2013م )»�لفرتة«(.

�إن هذه هي �أول قو�ئم مالية لل�صركة ولذلك ال يتم عر�س معلومات مقارنة يف هذه �لقو�ئم �ملالية.

محفظات التأمين واتفاقيات تحويل الموجودات- 2

قرر جمل�س �الإد�رة �لتو�صية �إلى �مل�صاهمني يف �ل�صركة، بعد در��صة متاأنية، عدم �إ�صتكمال حتويل حمافظ �لتامني لل�صركة �لعربية �ل�صرقية للتاأمني و�صركة طوكيو مارين �أند 
ني�صيدو فاير للتاأمني �ملحدودة �إن هذ� �لتحويل و �ال�صتحو�ذ كان خمططا له مبدئيا ومت �الف�صاح عنة يف ن�صرة ��صد�ر �لطرح �الويل من قبل �ل�صركة، ومتا�صيا مع تو�صية جمل�س 
�الإد�رة �ملذكورة �أعاله، �إن �ل�صركة يف �صدد متابعة �ملو�فقة �لالزمة من قبل �مل�صاهمني يف �ل�صركة، موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي و �جلهات �لنظامية �الخرى يف �ململكة �لعربية 
�ل�صعودية الإ�صتكمال �الإجر�ء�ت �لقانونية ذ�ت �ل�صلة ومع ذلك، فاإن على �ل�صركة �لقيام بالدفع لال�صول �مل�صتخدمة ل�صركة ح�صني عيوين ح�صب �ل�صعر �ملتفق عليه بني �لطرفني.

أسس االعداد- 3
بيان االلتزام �

مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية لل�صركة طبقا ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية.

اساس القياس �

مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية �ملعدلة لي�صمل قيا�س �ال�صتثمار�ت بالقيمة �لعادلة.

اسس العرض �

كما هو مطلوب من قبل �نظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية ء حتتفظ �ل�صركة ب�صجالت منف�صلة حل�صابات عمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني �ن �لعهد �مللمو�صة لكافة 
�ملوجود�ت �ملتعلقة بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني حمتفظ بها لدى �ل�صركة �الير�د�ت و�مل�صاريف �لعائدة بو�صوح �لى �أي ن�صاط م�صجلة يف دفاتر �حل�صابات ذ�ت �ل�صلة 

�ن �أ�صا�س توزيع �مل�صاريف من �لعمليات �مل�صرتكة حمددة من قبل �الإد�رة وجمل�س �الد�رة 

وفقاآ للنظام �الأ�صا�صي لل�صركة �أن �لعجز �لناجم عن عملية �لتاأمني يتم تخ�صي�صا بالكامل على عمليات �مل�صاهمني بينما يتم توزيع �ي فائ�س ناجم عن عمليات �لتاأمني تتم 
توزيعها 90  ٪ على �مل�صاهمون و 10  ٪ على �مل�صاهمني وحاملو� وثائق �لتاأمني 

العملة الوظيفية وعرضها �

يتم عر�س هذه �لقو�ئم �ملالية بالريال �ل�صعودي و�لذي ميثل �لعملة �لوظيفية لدى �ل�صركة. ويتم عر�س كافة �ملعلومات �ملالية – بالريال �ل�صعودي ويجري تقريبها القرب �ألف 
ما مل ي�صار غري ذلك. 
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3- اسس االعداد – تتمة
استخدام التقديرات واالحكام �

الشك في التقدير

يتطلب �أعد�د �لقو�ئم �ملالية �ن تقوم �الد�رة بعمل تقدير�ت و�فرت��صات توؤثر على �ملبالغ �ملدونة لالير�د�ت و�مل�صاريف و�ملوجود�ت و�ملطلوبات و�الف�صاح عن �ملطلوبات �ملحتملة 
بتاريخ �عد�د �لتقرير ومع ذلك قد ينتج عدم تيقن حول هذه �لتقدير�ت و�الفرت��صات يف حم�صلة ميكن �ن تتطلب تعديالت مادية على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �أو �ملطلوبات 

�ملتاأثرة يف �مل�صتقبل

�ن �الفرت��صات �لرئي�صية بخ�صو�س �مل�صتقبل و�ملو�رد �لرئي�صية �الخرى لل�صك يف �لتقدير بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل، و�لتي يوجد بها خماطرة حدوث تعديالت مادية على �لقيمة 
�لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�صنة �ملالية �لتالية �لتي جرى مناق�صتها �دناه:

االحتياطي الفني ألنشطة التأمين

تبنى  �لتقدير�ت  �لتاأمني هذه  ن�صاأت من مطالبات حدثت مبوجب عقود  ثالثة  و�أطر�ف  �لتاأمني  وثائق  �ملطلوبة حلاملي  �ملبالغ  تقدير  �الد�رة مطلوب عند  قبل  �إن �حلكم من 
بال�صرورة على �فرت��صات حول عدة عو�مل تنطوي على درجات متعددة لالحكام وعدم �لتيقن و�لنتائج �لفعلية قد تختلف عن تقدير�ت �الد�رة مما ينتج عن ذلك تفيري�ت 
م�صتقبلية يف �ملطلوبات �ملقدرة تقوم �ل�صركة بتقدير مطالباتها بناء على خربتها يف حمفظتها �لتاأمينية يجري تقدير �ملطالبات �لتي تتطلب قر�ر�ت �ملحكمة �أو �لتحكيم - �ن 
وجدت- كل مبفردها تقوم �الد�رة مبر�جعة خم�ص�صاتها للمطالبات �ملتكبدة و�ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغ عنها على ��صا�س ربع �صنوي يتم �در�ج �أي �ختالف بني �ملخ�ص�صات 
بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�لت�صويات و�ملخ�ص�صات يف �لفرتة �لقادمة يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�س �ملرت�كمة للفرتة �ن خم�ص�س �ملطالبات حتت �لت�صوية - كما بتاريخ 

31  دي�صمرب- �ي�صا يتم �لتحقق منه وت�صديقا من قبل �خلبري �الكتو�ري �خلارجي �ملعني لل�صركة.

إحتياطي عجز اقساط التأمين

�إن تقدير عجز �أق�صاط �لتاأمني لعمليات �لتاأمني هو ح�صا�س بدرجة كبرية لعدد من �الفرت��صات فيما يتعلق باالأحد�ث و�لظروف �مل�صتقبلية الأنه يقوم على �أ�صا�س ن�صبة �خل�صارة 
�ملتوقعة للجزء �ملتبقي من �ملخاطر لوثائق �لتاأمني �ملكتتبة وللو�صول �إلى تقدير ن�صبة �خل�صارة �ملتوقعة ء ينظر �خلبري �الكتو�ري �إلى خربة �ل�صركة يف �ملطالبات �لفعلية للقطاع.

العمر االنتاجي لالثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

تقوم �د�رة �ل�صركة بتحديد �العمار �النتاجية �لتقديرية لالثاثها وتركيباتها ومعد�ت مكتبها لغر�س �حت�صاب �ال�صتهالكات يتم حتديد هذه  �لتقدير�ت بعد �الخذ يف �العتبار 
�ال�صتخد�م �ملتوقع للموجود�ت �أو �لتلف �مللمو�س تقوم �الد�رة مبر�جعة �لقيمة �ملتبقية و�العمار �النتاجية �صنويا و تقوم بتعديل �ال�صتهالك �مل�صتقبلي �ملحمل حينما تعتقد �الد�رة 

�ن �العمار �النتاجية تختلف عن �لتقدير�ت �ل�صابقة.

�ن �لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �لذي مبوجبا ميكن �بد�ل ��صل �أو ت�صديد �لتز�م فيما بني �طر�ف مطلعة ر�غبة يف �جر�ء معاملة تتم ب�صروط جتارية.

�ن �لقيمة �لعادلة لالدو�ت �ملالية ال تختلف جوهريا عن قيمها �لدفرتية بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

ت�صتخدم �ل�صركة �لت�صل�صل �لهرمي �لتايل لتحديد وك�صف �لقيمة �لعادلة لالدو�ت �ملالية.

�مل�صتوى �الول :  �ال�صعار �ملتد�ولة يف ��صو�ق ن�صطة لنف�س �الد�ة )�أي: بدون تعديل �أو �عادة �صفقة( 

�مل�صتوى �لثاين:  �ال�صعار �ملتد�ولة يف ��صو�ق ن�صطة ملوجود�ت ومطلوبات مماثلة �أو ��صاليب تقييم �خرى ب�صاأنها تبنى كافة �ملدخالت �جلوهرية على معطيات �ال�صو�ق �ملمكن 
ادراكه� 

�مل�صتوى �لثالث: ��صاليب �لتقييم �لتي ب�صاأنها ال يبنى �أي مدخل جوهري على معطيات �ال�صو�ق �ملمكن �در�كها
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3- اسس االعداد – تتمة
معايير جديدة وتعديالت على معايير قائمة �

�ختارت �ل�صركة عدم تطبيق �ملبكر تعديل معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 32  - �الأدو�ت �ملالية :عر�س مقا�صة �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية �لذي لن يتم تفعيله حتى 1  ين�ير 
2014م 

مت تطبيق معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 9 )2010( - �الأدو�ت �ملالية من 1  ين�ير 2015 ولكن مت تاأجيل تاريخ تفعيله

تقوم �إد�رة �ل�صركة حاليا بتقييم تطبيق �ملعايري و�لتعديالت �ملذكورة �أعاله وكذلك توقيت تطبيق معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 9

ملخص الهم السياسات المحاسبية- 4

�أن �أهم �ال�ص�س �ملحا�صبية �مل�صتخدمة يف �عد�د هذه �لقو�ئم �ملالية مبينة على �لنحو �لتايل:

النقد وما في حكمه �

ي�صمل �لنقد وما يف حكمه �لنقد و�الر�صدة لدى �لبنوك وود�ئع �ملر�بحة ذ�ت فرتة ��صتحقاق ��صا�صية ال تتجاوز ثالثة ��صهر.

ودائع المرابحة �

يتم مبدئيا �در�ج ود�ئع �ملر�بحة ذ�ت �ال�صتحقاق �ال�صا�صي الكرث من ثالثة ��صهر يف قائمة �ملركز �ملايل بقيمتها �لعادلة وتقا�س الحقا بالكلفة �ملطفاأة با�صتخد�م طريقة �لعائد 
�لفعلي ناق�صًا �أي �نخفا�س يف �لقيمة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم امكانية تحصيلها �

يتم �جر�ء تقييم بتاريخ �عد�د �لقو�ئم �ملالية للتـاأكد من وجود دليل مو�صوعي على �حتمال حدوث �نخفا�س يف قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية )مبا يف ذلك 
ذمم �لتاأمني �ملدينة(. ويف حالة وجود مثل هذ� �لدليل يتم �ثبات خ�صارة �النخفا�س يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني. يحدد �النخفا�س يف �لقيمة على 

�لوجه �لتايل:

يف حالة �ملوجود�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة - ميثل �النخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة ناق�صاآ خ�صارة �النخفا�س يف �لقيمة �ملدرجة �صابقاآ يف قائمة عمليات 
�لتاأمني �أو قائمة عمليات �مل�صاهمني 

يف حالة �ملوجود�ت �ملدرجة بالتكلفة - ميثل �النخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملخ�صومة طبقاآ ل�صعر �ل�صوق �حلايل 
ملوجود�ت مالية مماثلة 

يف حالة �ملوجود�ت �ملدرجة بالتكلفة �ملطفاأة - ميثل �النخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة با�صتخد�م معدل �لعولة 
�لفعلي �الأ�صلي 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم امكانية تحصيلها – تتمة �

يت�صمن �لدليل �ملو�صوعي النخفا�س قيمة �ال�صل �ملايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية بيانات ميكن مالحظتها و�لتي تثري �نتباه �ل�صركة �لى �المور �لتالية:

�صعوبات مالية كبرية تو�جه �مل�صدر �أو �ملدين �
خمالفة بنود �لعتد كالعجز �أو �لتاخر يف �ل�صد�د �
وجود �حتمال باإفال�س �مل�صدر �أو �ملدين �أو �عادة هيكلة مالية �أخرى �
عدم وجود �صوق مايل ن�صط لذلك �الأ�صل �ملايل ب�صبب وجود �صعوبات مالية �
معطيات جديرة باملالحظة ت�صري �إلى وجود �نخفا�س ميكن قيا�صه يف �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتوقعة من جمموعة موجود�ت مالية منذ �الثبات �الأويل لتلك  �

�ملوجود�ت وذلك على �لرغم عدم �مكانية حتديد �النخفا�س حتى �الأن مع �ملوجود�ت �ملالية �لفردية يف �ل�صركة، مبا يف ذلك:
تغري�ت �صلبية يف موقف �ل�صد�د للم�صدرين �أو �ملدينني يف �ل�صركة. �
ظروف �قت�صادية وطنية �أو حملية يف بلد �مل�صدرين ترتبط بعجز �ملوجود�ت. �
�ق�صاط �لتاأمني �ملدينة �

يتم �ثبات �ق�صاط �لتاأمني �ملدينة عند ��صد�ر �لبو�ل�س تتم مر�جعة �لقيمة �لدفرتية لالق�صاط �ملدينة بخ�صو�س �أي �نخفا�س يف �لقيمة حينما ت�صري �الحد�ث �أو �لظروف بان 
�لقيمة �لدفرتية قد ال تكون قابلة لال�صرتد�د وتكون خ�صارة �النخفا�س م�صجلة يف قائمة عمليات �لتاأمني. 
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4- ملخص الهم السياسات المحاسبية – تتمة
اعادة التأمين �

تقوم �ل�صركة بتخلي عن خماطر �لتاأمني يف ظروف �لعمل �العتيادية من جميع �عمالها متثل موجود�ت �عادة �لتاأمني �الر�صدة �ملطلوبة من �صركات �عادة �لتاأمني يتم تقرير 
�ملبالغ �لقابلة لال�صرتد�د بطريقة تتو�فق مع خم�ص�صات �ملطالبات حتت �لت�صوية وطبقا لعتود �عادة �لتاأمني.

�ن ترتيبات �عادت �لتاأمني �مل�صندة ال تعفي �ل�صركة من �لتز�متها �مام حاملي وثائق �لتاأمني.

متثل مطلوبات �عادة �لتاأمني �الر�صدة �ملطلوبة ل�صركات �عادة �لتاأمني يتم تقدير �ملبالغ �مل�صتحقة �لدفع بطريقة تتو�فق مع عقود �عادة �لتاأمني �ملرتبطة.

يتم عر�س �الق�صاط و�ملطالبات على ��صا�س �جمايل.

التقارير القطاعية �

ميثل �لقطاع جزء ��صا�صي من حمفظة �ل�صركة �ملعنية ويقوم بتقدمي منتجات �أو خدمات )قطاع �لن�صاط( وتكون عر�صة ملخاطر ومنافع تختلف عن تلك �لقطاعات �الخرى.

عقود االيجار �

�ن عقود �اليجار حيث يقوم �ملوؤجر ب�صكل جوهري با�صتبعاد كافة خماطر ومنافع ملكية �ملوجود�ت يتم ت�صنيفها مبثابة عقود �يجار ت�صغيلي، ويجري �ثبات دفعات عقود �اليجار 
�لت�صغيلي مبثابة م�صروف يف قائمة عمليات �لتاأمني و�لفائ�س �ملرت�كم بطريقة �لق�صط �لثابت على طول فرتة عقد �اليجار.

العمالت االجنبية �

يتم حتويل �ملعامالت بالعمالت �الجنبية �لى �لريال �ل�صعودي با�صعار �لتحويل �ل�صائدة بتاريخ �جر�ء �ملعاملة ويتم حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية بالعمالت �الجنبية �لى 
�لريال �ل�صعودي ب�صعر �لتحويل �ل�صائد بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل �لبنود غري �لنقدية بالعمالت �الأجنبية و�لتي مت قيا�صها بالتكلفة �لتاريخية مت حتويلها ب�صعر �ل�صرف بتاريخ 
�ملعاملة وال يتم تعديلها الحقا، وحيث �أن معامالت �ل�صركة بالعمالت �الأجنبية تتم ب�صكل ��صا�صي بالدوالر �الأمريكي فاإن �الأرباح �أو �خل�صائر �لناجمة عن حتويل �لعمالت �الأجنبية 

غري جوهرية.

المخصصات �

يتم �ثبات �ملخ�ص�صات عندما يكون على �ل�صركة )�لتز�م قانوين �أو متوقع( ناجت عن حدث �صابق ، وتكون تكاليف ت�صوية �اللتز�م متوقعة وميكن قيا�صها ب�صكل موثوق ال يتم �ثبات 
�ملخ�ص�صات بخ�صو�س خ�صائر �لت�صغيل �مل�صتقبلية.

االستثمارات �

االستثمارات بغرض المتاجرة

تتمثل �ال�صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة يف �صندوق �ملر�بحة ق�صري �الجل و�لتي تكون قابلة للتد�ولة ، ويتم �ثباتها يف بادئ �المر بالتكلفة و�لتي متثل �لقيمة �لعادلة ويعاد قيا�صها 
الحقا بالقيمة �لعادلة يتم حتديد �لقيمة �لعادلة بالرجوع �لى �صايف قيمة �ملوجود�ت �ملحدد �صعرها من قبل مدير �ل�صندوق، ويتم �ثبات �ملكا�صب و�خل�صائر �ملحققة وغري 

�ملحققة �لناجتة يف قائمة عمليات �مل�صاهمني.

االستثمارات المتاحة للبيع

�ن �ال�صتثمار�ت �مل�صنفة كا�صتثمار�ت متاحة للبيع يتم قيا�صها الحقا بالقيمة �لعادلة �ن �ال�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع هي تلك �ال�صتثمار�ت �لتي �صنفت �ما يف هذه �لفئة �أو �لتي 
مل ت�صنف يف �أية فئة �خرى بالن�صبة لال�صتثمار �ملتاح للبيع فان �ي مك�صب �أو خ�صارة ناجم عن تغري يف قيمته �لعادلة يتم �العرت�ف بها مبا�صرة يف �لدخل �ل�صامل �الخر �إلى �ن 
يتم بيع �أو حت�صيل �أو � �صتبعاد �أو �إلى �ن يتم حتديد �ال�صتثمار بانخفا�س قيمته يف �لوقت �لذي يكون فيا �ملك�صب �و �خل�صارة �صبق �ثباته يف �لدخل �ل�صامل �الخر فيجب حتويله 

و�ثباته يف قائمة عمليات �مل�صاهمني للفرتة.
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4- ملخص الهم السياسات المحاسبية – تتمة
االثاث والتركيبات ومعدات المكاتب �

�الفرت��صي  �لعمر  ��صا�س  على  �ال�صتهالكات  �حت�صاب  ويجري  �لقيمة  �نخفا�س يف  و�أي  �ملرت�كمة  �ال�صتهالكات  تنزيل  بعد  بالتكلفة  �ملكتب  ومعد�ت  �لرتكيبات  �الثاث،  يقا�س 
للموجود�ت وذلك با�صتخد�م طريقة �لق�صط �لثابت �إن �العمار �النتاجية �ملقدرة لهذه للموجود�ت فيما يتعلق باال�صتهالك هي كمايلي:

�ل�ضنو�ت

5حت�صينات على عقار م�صتاأجر

5�الثاث ومعد�ت �ملكتب

3-5تطبيقات �حلا�صب �اليل

�ن �لقيم �ملتبقية و�الأعمار �الإنتاجية وطريقة �ال�صتهالكات يتم فح�صها وتعديلها �ن كان ذلك مالئما حتدث مر�جعات �نخفا�س �لقيمة عندما ت�صري �الحد�ث �أو �لظروف �لى 
�ن �لقيمة �لدفرتية قد تكون غري قابلة لال�صرتد�د ويجري �ثبات حتميل �ال�صتهالكات للفرتة يف قائمة عمليات �لتاأمني تقيد م�صاريف �ال�صالح و�ل�صيانة على قائمة �لتاأمني �أما 

م�صاريف �لتح�صينات �لتي تزيد �لقيمة �أو جوهريا متدد �حلياة �لعملية للموجود�ت ذ�ت �ل�صلة فيتم ر�صملتها.

مكافات نهاية الخدمة للموظفين �

تقوم �ل�صركة باإحت�صاب خم�ص�س مكافاة نهاية �خلدمة ملوظفيها، وعادة يتم ��صتحقاق هذه �ملنافع على مدة خدمة �ملوظف و�كتمال مدة �حلد �الدنى للخدمة ويجري عمل 
خم�ص�س للمبالغ �مل�صتحقة �لدفع مبوجب نظام �لعمل و�لعمال يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية بخ�صو�س فرت�ت �خلدمة �ملرت�كمة بتاريخ قامنة �ملركز �ملايل يتم حتويل �ملحمل 

للفرتة �لى قامنة عمليات �لتاأمني.

مصاريف ما قبل التأسيس �

عمليات  قامنة  على  م�صتقبلية  منافع  لها  لي�س  �لتي  و  �الويل  للطرح  و�الكتتاب  �لرت�خي�س  ��صتخر�ج  �إجر�ءت  و  �لتاأ�صي�س  فرتة  خالل  �ل�صركة  تكبدتها  �لتي  �مل�صاريف  تقيد 
�مل�صاهمني.

تكاليف المعامالت �

�ن تكاليف �ملعامالت لزيادة ر�أ�س �ملال هي �لتكاليف �ال�صافية �لتي تعزى مبا�صرة �لى ��صد�ر ر�أ�س �ملال وتتم �ملحا�صبة عنها مبثابة تخفي�س من حقوق �مللكية.

عقود التأمين �

تعرف عقود �لتاأمني بانها تلك �لعقود �لتي ت�صتمل على خماطر تاأمني عند ن�صاأة �لعقد �أو تلك �لتي يكون فيها �صيناريو ذو قيمة جتارية، عند ن�صاأة �لعقد حيث يكون م�صتوى خطر 
�لتاأمني جوهريا مع مرور �لوقت تعتمد �همية خطر �لتاأمني على كل من �حتمال وقوع �أحد�ث تاأمينية وحجم �الثر �ملحتمل �ملتعلق به ويف حال ت�صنيف �لعقد كـ  ´´ عقد ت�أمني´´ 

فانه يبقى على هذه �حلال بقية عمر �لعقد حتى لو �نخف�صت خماطر �لتاأمني ب�صكل كبري خالل هذه �لفرتة.

اختبار كفايات المطلوبات �

بتاريخ كل قائمة مركز مايل تقوم �ل�صركة بتقييم ما �ذ� كانت مطلوبات �لتاأمني �ملثبتة كافية وذلك با�صتخد�م �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتعاقد عليها، 
و�ذ� �أظهر ذلك �لتقييم �ن �لقيمة �لدفرتية ملطلوباتها �لتاأمينية كاف على �صوء �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �لتقديرية فان �لنق�س �لكلي يتم �ثباته مبا�صرة يف قائمة عمليات 

�لتاأمني ويتم تكوين خم�ص�س للخ�صائر غري �ملتوقعة 

 ال تقوم �ل�صركة بخ�صم �لتز�مها بخ�صو�س �ملطالبات غري �ملدفوعة حيث من �لناحية �جلوهرية يتوقع دفع كافة �ملطالبات خالل �صنة و�حدة من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

الزكاة وضريبة الدخل �

يتم تقدمي �لزكاة و�صريبة �لدخل وفقا لالنظمة �ملالية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية يتم �حت�صاب �لزكاة على �لوعاء �لزكوي للممول �ل�صعودي و �مل�صاهم �لعام بينما يتم �حت�صاب 
�صريبة �لدخل على ح�صة �مل�صاهمني �ملوليني غري �ل�صعوديني على �أ�صا�س �صايف �لدخل �ملعدل 

 يتم ��صتحقاق �لزكاة و�صريبة �لدخل وتقيد على �خل�صارة �ملرت�كمة حتت قائمة حقوق �مل�صاهمني.
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4- ملخص الهم السياسات المحاسبية – تتمة
تحقق االيرادات �

يتم �إثبات �إجمايل �الأق�صاط و�لعموالت عند �إ�صد�ر وثيقة �لتاأمني. يتم ترحيل �الأق�صاط و�لعموالت �إلى �الإير�د�ت ح�صب �صروط �ل�صيا�صات �لتي تت�صل بها على �أ�صا�س تنا�صبي 
ويتم ترحيل �لتغري يف خم�ص�س �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة �إلى قائمة عمليات �لتاأمني ، خالل فرتة �ملخاطر 

 �الأق�صاط و�لعموالت غري �ملكت�صبة هي تلك �لن�صب من �الأق�صاط و�لعموالت �ملكتتبة يف �ل�صنة �لتي تتعلق بفرت�ت �ملخاطر بعد تاريخ قائمة �ملركز �ملايل ويتم �حت�صاب �الأق�صاط 
غري �ملكت�صبة على �أ�صا�س تنا�صبي يومي، ما عد� �ل�صحن �لبحري �إن �لن�صبة �لتي تعود �إلى فرت�ت الحقة يتم تاأجيلها على �أنها خم�ص�س �الأق�صاط غري �ملكت�صبة يكون �جلزء غري 

�ملكت�صب لل�صحن �لبحري مبثابة �لق�صط �ملكتتب خالل �الأ�صهر �لثالثة �الأخرية من �لفرتة �ملالية 

 تتكون �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �ملكتتبة من �إجمايل �الأق�صاط �مل�صتحقة للتغطية �لكاملة �لو�ردة يف �لعقود �ملربمة للفرتة ، ويتم �إثباتها من تاريخ بد�أ بولي�صة �لتاأمني.

�إن �أرباح �أو خ�صائر �ال�صتثمار من �رباح وخ�صائر غريحمققة على �ال�صتثمار�ت. وحتقق �ير�د�ت �لعموالت على ود�ئع �ملر�بحة با�صتخد�م طريقة �لعائد �لفعلي. يتم �لتقرير عن 
�الرباح �أو �خل�صائر �ملحققة من �ال�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع يف قو�ئم عمليات �لتاأمني �ملتعلقة �أو قو�ئم �لدخل �ل�صامل �أو �لتوزيعات، �ير�د�ت �لعموالت ومكا�صب/ خ�صائر فروق 
�لعملة على �ال�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع تتم �العرت�ف بها يف قو�ئم عمليات �لتاأمني �و قو�ئم �لدخل �ل�صامل كجزء من �صايف �ير�د�ت/خ�صائر �ال�صتثمار. ويتم حتميل حملة وثائق 
�لتاأمني على خدمة �إد�رة �لبو�ل�س وعقود �لتاأمني ور�صوم �لعقود �الخرى. مت �ثبات هذه �لر�صوم كاإير�د�ت على �لفرتة �لتي يتم فيها تقدمي �خلدمات ذ�ت �ل�صلة. و�إذ� كانت 

هذه �لر�صوم هي مقابل �خلدمات �ملقدمة يف فرت�ت م�صتقبلية، يتم حينئذ تاأجيلها و�إثباتها على مدى �لفرت�ت يف �مل�صتقبل.

المطالبات �

�ملطالبات، �لتي ت�صمل �ملبالغ �مل�صتحقة حلملة وثائق �لتاأمني و�أطر�ف ثالثة ونفقات �لت�صويات ذ�ت �ل�صلة بعد خ�صم �لقيمة �ملتوقعة للخردة و�ال�صرتد�د�ت �الأخرىء يتم حتميلها 
على قائمة عمليات �لتاأمني عند تكبدها �إن �إجمايل �ملطالبات �مل�صتحقة ت�صمل �ملبالغ �مل�صتحقة �ملقدرة فيما يتعلق باملطالبات �ملبلغ عنها و�ملطالبات غري �ملبلغ عنها كما يف تاريخ 

قائمة �ملركز �ملايل.

يتم �الحتفاظ مبخ�ص�س مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها بناء على تقدير �الد�رة كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

المقاصة �

تتم مقا�صة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية ويدرج �ملبلغ �ل�صايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق نظامي ملزم للمقا�صة وعندما يكون لدى �ل�صركة نية لت�صويتها على 
�أ�صا�س �ل�صايف �أو بيع �ملوجود�ت وت�صديد �ملطلوبات يف �أن و�حد ال يتم مقا�صة �الير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات �لتاأمني �أو يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �إال �إذ� كان ذلك 

مطلوباأ �و م�صموحاأ من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها على �لنحو �ملو�صح يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �ملتبعة من قبل �ل�صركة.

المحاسبة بتاريخ التداول �

�لعمليات  بيع �ملوجود�ت(  �أو  ب�صر�ء  �ل�صركة  تلتزم فيا  �لتاريخ �لذي  �لتد�ول )�أي  بتاريخ  �ملالية  �ملتعلقة ب�صر�ء وبيع �ملوجود�ت  �لعمليات �العتيادية  �أو �صطب كافة  �إثبات  يتم 
�العتيادية �ملتعلقة ب�صر�ء �أو بيع �ملوجود�ت �ملالية هي �لعمليات �لتي تتطلب �أن يتم �صد�د تلك �ملوجود�ت خالل �لفرتة �لزمنية �لتي تن�س عليها �الأنظمة �أو تلك �ملتعارف عليها 

يف �ل�صوق.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة �

�إن �لعمولة �ملدفوعة �إلى موظفي �ملبيعات �لد�خليني و�لتكاليف �ملبا�صرة �الإ�صافية �ملتكبدة فيما يتعلق ب�صر�ء وجتديد عقود �لتاأمني يتم ر�صملتها كاأ�صل غري ملمو�س، ويتم �إطفاء 
تكاليف �كتتاب وثائق �لتامني �ملوؤجلة يف وقت الحق ح�صب �صروط عقود �لتاأمني �لتي تتعلق بها بحيث تكون �أق�صاط �لتاأمني مكت�صبة.

عموالت اعادة التأمين غير المكتسبة �

�لعمولة �ملدينة �لناجتة عن �عادة �لتاأمني يتم تاأجيلها و�إطفاوؤها على مدى فرت�ت عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها. ويتم ت�صجيل �الإطفاء يف قائمة عمليات �لتاأمني.
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

النقد وما في حكمه- 5

31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

42نقد يف �ل�صندوق

8.882نقد يف �لبنوك – ح�صابات جارية

8.924

يت�صمن �لنقد يف �لبنوك مبلغ 8.87 مليون ريال �صعودي مودع يف م�صرف �المناء، طرف ذو عالقة.

عمليات �مل�صاهمني

1.431نقد يف �لبنوك – ح�صابات جارية

50.000ود�ئع مر�بحة ق�صرية �الجل

51.431

ميثل �لنقد يف �لبنوك �حل�صاب �جلاري لدى م�صرف �الإمناء، طرف ذو عالقة.

�إن ود�ئع �ملر�بحة ق�صرية �الجل مودعة لدى م�صرف �المناء، طرف ذو عالقة، لفرت�ت ترت�وح بني 8 �يام �إلى ثالثة ��صهر �إعتمادً� على �ملتطلبات �لنقدية �لفورية لل�صركة.

أقساط تأمين واعادة تأمين مدينة، صافي- 6

31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

11.598�أق�صاط تاأمني مدينة – حاملي �لوثائق

1.837�أق�صاط مدينة – طرف ذي عالقة )�إي�صاح 20(

4.487�أق�صاط �عادة �لتاأمني �ملدينة

17.922

)1.172(يطرح: خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

16.750

تتكون �لذمم �ملدينة من عدد من �لعمالء �الأفر�د و�صركات �لتاأمني وكذلك �صركات �لتاأمني و�صركات �عادة �لتاأمني تعمل ب�صورة رئي�صة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. وتتطلب 
�صروط �أعمال �ل�صركة �أن يتم دفع �ملبالغ خالل 30 اإلى 90 يوما من تاريخ �ملعاملة.

كما تتطلب �الإتفاقيات مع �صركات �إعادة �لتاأمني عادة �لقيام بالت�صوية خالل فرتة معينة متفق عليها.

ت�صنف �ل�صركة �الأر�صدة كـ » متاأخرة ومنخف�صة �لقيمة« على ��صا�س كل حالة على حدة. يتم ت�صجيل �لتعديل يف �نخفا�س �لقيمة يف قائمة عمليات �لتاأمني، ولي�صت مهمة �ل�صركة 
�حل�صول على �صمانات على �لذمم �ملدينة.

كم� يف 31 دي�صمرب 2013م �إن �لقيمة �ال�صمية للذمم �ملدينة �لبالغة 1.17 مليون ريال �صعودي منخفظة �لقيمة. فيما يلي �حلركة يف خم�ص�س �إنخفا�س قيمة �لذمم �ملدينة:

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م

-الر�سيد بداية الفرتة

1.172�ملكون خالل �لفرتة
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

6- أقساط تأمين واعادة تأمين مدينة، صافي- تتمة

فيما يلي حتليل �عمار �ق�صاط �لتاأمني �ملدينة �لنا�صئة من عقود �لتاأمني:

غري متاأخرة �و 
خمف�ضة �لقيمة

)�لف ريال �ضعودي(

حتى ثالثة ��ضهر
)�لف ريال �ضعودي(

من ثالثة �إلى �ضتة 
�أ�ضهر

)�لف ريال �ضعودي(

من �ضتة �أ�ضهر �إلى 
�ثنى ع�ضر �ضهر

)�ألف ريال �ضعودي(

�أكرث من �ثنى ع�ضر 
�ضهر

)�ألف ريال �ضعودي(

�لإجمايل
)�لف ريال �ضعودي(

17.922-314.0125.4926.3662.052 دي�صمرب 2013

مدفوعات مقدمًا وموجودات اخرى- 7

31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

2.775مدفوعات مقدمًا

599مدينون �آخرون

3.374

عمليات �مل�صاهمني

26دخل م�صتحق على ود�ئع مر�بحة

االستثمارات- 8

عمليات المساهمين

يتمثل يف �ال�صتثمار يف �صركة جنم خلدمات �لتاأمني )�ملتاحة للبيع( ويف �صناديق �ملتاجرة بال�صلع غري �ملقيدة )��صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة(:

31 دي�ضمرب 2013م

1.923��صتثمار�ت متاحة للبيع

43.460��صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة

45.383

�إن حركة �لإ�ضتثمار�ت خالل �لفرتة هي كما يلي:

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م��ضتثمار�ت متاحة للبيع
)�ألف ريال �ضعودي(

2.423�مل�صرت�ة خالل �لفرتة

)500(�ملباعة خالل �لفرتة

1.923الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013م 

��صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة

291.987�مل�صرت�ة خالل �لفرتة

)249.565(�ملباعة خالل �لفرتة

848�لربح �ملحقق، �صايف

191�لربح غري �ملحقق

43.460الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013م

كافة �ال�صتثمار�ت �لتي متت بو��صطة �ل�صركة مع �طر�ف غري م�صنفة
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية- 9

حت�ضينات على عقار م�ضتاأجرعمليات �لتاأمني
)�لف ريال �ضعودي(

�أثاث ومعد�ت مكتبية
)�لف ريال �ضعودي(

�أجهزة حا�ضب �آيل
)�ألف ريال �ضعودي(

�لجمايل
)�لف ريال �ضعودي(

�لتكلفة

5144245.6736.611�ال�صافات و�لر�صيد خالل �لفرتة

)3()3(--�ال�صتبعاد�ت/ �لتحويالت خالل �لفرتة

5144245.6706.608الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013م

�ال�صتهالك �ملرت�كم

1021091.9492.161�ملحمل خالل �لفرتة

)1()1(--ما مت �صطبه عند �ال�صتبعاد

1021091.9482.159الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013م

4123153.7224.449�س�يف القيمة الدفرتية 31 دي�صمرب 2013م

وديعة نظامية- 10

31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

عمليات �مل�صاهمني

20.000وديعة نظ�مية

طبقاً لالئحة �لتنفيذية لأنظمة �لتاأمني �ل�ضادرة عن موؤ�ض�ضة �لنقد �لعربي �ل�ضعودي، قامت �ل�ضركة باإيد�ع 10% من ر�أ�س �ملال �ملدفوع و�لذي ميثل 20 مليون ريال �ضعودي 
يف بنك مت �ختياره من قبل موؤ�ض�ضة �لنقد �لعربي �ل�ضعودي.

مطالبات مستحقة- 11

مطالبات متكبدةأ. 

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م

�ضيار�ت
)�ألف ريال �ضعودي(

عام
)�ألف ريال �ضعودي(

حماية و�دخار
)�ألف ريال �ضعودي(

�لإجمايل
)�ألف ريال �ضعودي(

1.31551.2853.53256.132مطالبات مدفوعة

)50.843()2.826()48.017(-ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات �ملدفوعة

1.3153.2687065.289�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

�لتغري�ت يف �ملطالبات حتت �لت�صوية و�ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها و�الحتياطيات 
�الخرى

3.00413.7262.40819.138

�لتغري�ت يف ح�صة �إعادة �لتاأمني من �ملطالبات �لقائمة و�ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ 
عنها و�الحتياطيات �الخرى

-)10.032()1.926()11.958(

3.0043.6944827.180

4.3196.9621.18812.469�إجمايل �ملطالبات �ملتكبدة

تتكون قطاع �عمال �لتاأمينات �لعامة و�لطبية من بحري وحريق وهند�صة وقطاعات �عمال �خرى. 
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شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

11- مطالبات مستحقة – تتمة

مطالبات مستحقةب. 

31 دي�ضمرب 2013م- ح�ضة �عادة

�إجمايل
)�ألف ريال �ضعودي(

�لتاأمني
)�ألف ريال �ضعودي(

�ضايف
)�ألف ريال �ضعودي(

مطالبات تاأمني �ل�صيار�ت �مل�صتحقة

883-883�حتياطيات �ملطالبات حتت �لت�صوية.

549-549�حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

1.572-1.572�حتياطيات �خرى

مطالبات عامة حتت �لت�صوية

381)8.175(8.556�حتياطيات �ملطالبات �مل�صتحقة

500)1.857(2.357�حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

2.813-2.813�حتياطيات �خرى

مطالبات حماية و�دخار م�صتحقة

30)123(153�حتياطيات �ملطالبات �مل�صتحقة

452)1.803(2.255�حتياطي مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

7.180)11.958(19.138�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

�لعامة. وقامت  �ل�صيار�ت و�لبحري و�حلو�دث  2.15 مليون ريال �صعودي وذلك لقطاعات  �لتاأمني مببلغ  �أق�صاط  يتعلق بعجز  �ل�صركة بتكوين خم�ص�س  �لفرتة، قامت  خالل 
�ل�صركة بتكوين هذ� �ملخ�ص�س على �أ�صا�س �إفرت��س �أن �ق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة لهذه �لقطاعات لن تكون كافية لتوفري �ملطالبات �ملتوقعة و�لنفقات �الخرى ذ�ت �ل�صلة 

و�لتي تتعلق بالفرت�ت �ملتبقية من �ل�صيا�صات �ملعمول بها يف تاريخ �ملركز �ملايل.

أقساط تأمين مكتسبة – صافي- 12

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م )�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

51.252�إجمايل �الأق�صاط �ملكتتبة

)18.066(�جمايل �الأق�صاط غري �ملكت�صبة يف نهاية �لفرتة

33.186�جمايل �الق�صاط �ملكت�صبة

)28.491(�ق�صاط �عادة �لتاأمني �ملتنازل عليها

)4.824(فائ�س خ�صارة �ق�صاط �لتاأمني

)33.315(

8.826ح�صة �عادة �لتاأمني من �الق�صاط غري �ملكت�صبة يف نهاية �لفرتة

)24.489(�أق�صاط �لتاأمني �ملتنازل عنها ل�صركة �إعادة �لتاأمني

8.697�صايف �الأق�صاط �ملكت�صبة
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)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

الحركة في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة- 13

31 دي�ضمرب 2013م

�إجمايل
)�ألف ريال �ضعودي(

ح�ضة �عادة �لتاأمني
)�ألف ريال �ضعودي(

�ضايف
)�ألف ريال �ضعودي(

17.937)33.315(51.252�أق�صاط تاأمني مكتتبة خالل �لفرتة

)8.697(24.489)33.186(�أق�صاط تاأمني مكت�صبة خالل �لفرتة

9.240)8.826(18.066الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013م

مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى- 14

31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

6.418م�صاريف م�صتحقة

2.871عموالت تاأمني م�صرتكة

1.549عموالت و�صطاء

814�مل�صتحق لل�صلطات �ملحلية و�لتنظيمية

278م�صتحق حلاملي وثائق �لتاأمني

55مطلوبات �أخرى

11.985

عمليات �مل�صاهمني

2.534م�صاريف م�صتحقة

رأس المال- 15

�أ- يبلغ ر�أ�س مال �ل�صركة �مل�صرح به 200 مليون ريال �صعودي و�ملكون من 20 مليون �صهم بقيمة ��صمية قدرها 10 ريال �صعودي لل�صهم �لو�حد.

ب- �إن �لتكاليف �ال�صافية �لبالغة 5.942 �ألف ريال �صعودي �لعائدة مبا�صرة �إلى ��صد�ر �أ�صهم عادية يتم �ثباتها كخ�صم من حقوق �مل�صاهمني.
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)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

المصاريف العمومية واالدارية- 16

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

عملي�ت الت�أمني

30.345تكاليف �ملوظفني

2.159��صتهالكات

1.618�سي�نة

1.172خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها )�إي�صاح 6(

748�إيجار

217�أتعاب قانونية ومهنية

2.479اأخرى

38.738

عمليات �مل�صاهمني

5.024تكاليف �ملوظفني

1.769�تعاب قانونية ومهنية

1.615مكافاأة �ملدر�ء �لتنفيذيني )�إي�صاح 20(

390�سي�نة

399م�صاريف �جتماعات �ع�صاء جمل�س �الد�رة و�للجان �لفرعية)�إي�صاح 20(

251�إيجار

656اخرى

10.104

مصاريف ما قبل التأسيس – صافي- 17

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

13.052تكاليف �ملوظفني

2.388��صتهالكات

3.695عموالت ل�صمانات بنكية

1.279�أتعاب قانونية ومهنية

759م�صاريف �صفر

1.202�يجار

2.796اخرى

25.170�إجمايل �مل�صاريف

)475(ناق�صًا: دخل متحقق من ��صتثمار�ت يف ود�ئع مر�بحة ق�صرية �الأجل حتى تاريخ �إ�صد�ر �لقر�ر �لوز�ري )9 يونيو 2012م(

24.495

تتمثل م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س يف �لتكاليف �لتي تكبدها �مل�صاهمني �ملمولني نيابة عن �ل�صركة، و�لتي قامو� باإعادة حتميلها يف وقت الحق على �ل�صركة، للفرتة من �صبتمرب 
2004 وحتى 9 يونيو 2012 ) تاريخ �صدور �لقر�ر �لوز�ري باإعالن تاأ�صي�س �ل�صركة(.
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دخل استثمار ، صافي- 18

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

عمليات �مل�صاهمني

��صتثمار�ت جتارية:

847- �رباح حمققة خالل �لفرتة ، �صايف

191- �رباح غري حمققة خالل �لفرتة

1.038�إجمايل دخل �ال�صتثمار

الزكاة وضريبة الدخل- 19

الزكاة

يتم �إحت�صاب �لزكاة �مل�صتحقة على �ل�صركة للفرتة وفقًا الأنظمة �لزكاة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

وحيث �أن �لوعاء �لزكوي لل�صنة �أعلى من �لدخل �لزكوي يتم �حت�صاب �لزكاة لل�صنة بو�قع 2.5٪ من �لوعاء �لزكوي للفرتة.

�لفروقات بني �لنتائج �ملالية و�لزكوية تعود ب�صورة رئي�صية �إلى �ملخ�ص�صات �لتي غري �مل�صموح �حت�صابها يف �لدخل �خلا�صع للزكاة

فيما يلي �حلركة يف خم�ص�س �لزكاة لل�صنة:

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

2.233خم�ص�س �لزكاة خالل �لفرتة

)424(ملدفوع خالل �لفرتة

1.809الر�سيد كم� يف 31 دي�صمرب 2013م

موقف الربط الزكوي

قدمت �ل�صركة �إقر�رها �لزكوي �الول �إلى �مل�صلحة �لزكاة و�صريبة �لدخل )�مل�صلحة( للفرتة من 9 يونيو 2012م ) تاريخ �لقر�ر �لوز�ري( �إلى 8 يونيو 2013م �إال �نه مل يتم 
�لربط �لنهائي عليها حتى تاريخه.

ضريبة الدخل

مبا �ن �ل�صركة تكبدة خ�صائر خالل هذه �لفرتة، مل يتم حتميل �أية �صريبة دخل على قائمة �لدخل �ل�صامل للم�صاهمني.
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المعامالت مع الجهات ذات عالقة- 20

�أ- باال�صافة �لى �الي�صاحني رقم 5 و 6 فيما يلي تفا�صيل �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة �لرئي�صية خالل �لفرتة و�الر�صدة ذ�ت �ل�صلة بنهاية �لفرتة.

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م�لطرف ذو عالقةطبيعة �ملعامالت
)�ألف ريال �ضعودي(

�لر�ضيد يف 31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

-5.942م�صاهمتكاليف متعلقة باالكتتاب للطرح �الويل

-23.566م�صاهمنيم�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س

-400�صركة زميلة

13.5701.837م�صاهم�أق�صاط تاأمني

6.9064.662م�صاهم�أق�صاط �عادة �لتاأمني

-3.599م�صاهممطالبات مدفوعة

-3.372م�صاهمني�صر�ء موجود�ت ثابته

-6�صركة زميلة

-727م�صاهمعمولة اع�دة ت�أمني

-8.794م�صاهمنيم�صاريف عمومية و�د�رية

5.350117�صركة زميلة

50.00050.000م�صاهمود�ئع مر�بحة

20- المعامالت مع الجهات ذات العالقة- تتمة: 

ب- معلومات تتعلق مب�صوؤويل �الد�رة �لرئي�صني:

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

9.909منافع ق�صرية �الجل

428منافع طويلة �الجل

تت�صمن �ملنافع ق�صرية �الجل �لرو�تب و�لبدالت بينما تت�صمن �ملنافع طويلة �الجل مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني.

ج- م�صاريف جمل�س �الد�رة و�للجان �لفرعية ذ�ت �ل�صلة:

للفرتة من 9 يونيو 2012م �إلى 31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

1.615مكافاأة �ع�صاء جمل�س �الد�رة

399�تعاب جمل�س �الد�رة وح�صور �للجان �لفرعية

تتمثل �تعاب جمل�س �الد�رة و�للجان �لفرعية يف بدالت ح�صور �جتماعات �ملجل�س و�للجان �لفرعية.



202

شركة االنماء طوكيو مارين
)شركة مساهمة سعودية(

إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة من 9 يونيو 2012م )تاريخ القرار الوزاري( إلى 31 ديسمبر 2013م

إدارة المخاطر- 21

فيما يلي ملخ�س للمخاطر �لتي تو�جه �ل�صركة وطرق تقليل هذه �ملخاطر من قبل �الد�رة:

مخاطر السيولة �

تتمثل خماطر �ل�صيولة يف عدم مقدرة �ل�صركة على �لوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة بالتز�ماتها �ملالية عند ��صتحقاقها يتم مر�قبة متطلبات �ل�صيولة �صهريا وتقوم �الد�رة بالتاأكد من 
توفر �ل�صيولة �لكافية للوفاء باأية �لتز�مات عند ن�صوئها.

تتكون �ملطلوبات �ملالية من �ملطالبات حتت �لت�صوية و�إلتز�مات �أخرى معينة �إن جميع �الإلتز�مات �ملالية ما عد� مكافاأة نهاية خدمة �ملوظفني و�لتي هي غري متد�ولة يف طبيعتها 
وال حتمل عموالت ومن �ملتوقع �صد�دها خالل �إثنى ع�صر �صهر�أ من تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

�إن كافة موجود�ت �ل�صركة با�صتثناء ود�ئع �ملر�بحة و�الأثاث و�لرتكيبات ومعد�ت �ملكتب و�لوديعة �لنظامية هي متد�ولة يف طبيعتها.

31 دي�ضمرب 2013ممعلومات �ل�ضتحقاق

�أقل من �ضنة و�حدة
)�ألف ريال �ضعودي(

بدول �أجل
)�ألف ريال �ضعودي(

�لجمايل
)�ألف ريال �ضعودي(

مطلوبات عمليات �لتاأمني
12.253-12.253اأر�سدة اإع�دة ت�أمني دائنة

19.138-19.138�جمايل مطالبات حتت �لت�صوية
43.376-11.985م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �خرى

مطلوبات �مل�صاهمني
2.534-2.534م�صاريف م�صتحقة ومطلوبات �أخرى

الد�رة خماطر �ل�صيولة �لناجتة من �ملطلوبات �ملالية �عاله، متتلك �ل�صركة موجود�ت �صائلة تتكون من �لنقد وما يف حكمه و�ال�صتثمار يف �الور�ق �ملالية �لتي توجد يف �صوق ن�صط. 
هذه �ملوجود�ت ميكن بيعها ب�صهولة لتلبية متطلبات �ل�صيولة. 

مخاطر االئتمان �

تتمثل خماطر �الئتمان يف عدم مقدرة �ل�صركة على �لوفاء بالتز�ماته ب�صاأن �أد�ة مالية مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �الأخر خل�صارة مالية وبالن�صبة لكافة بنود �ملوجود�ت �ملالية 
�ملتحفظ بها لدى �ل�صركة فان �لتعر�س �الأعلى ملخاطر �الإئتمان لل�صركة هو �لقيمة �لدفرتية كما هو مو�صح يف قائمة �ملركز �ملايل يرتكز تعر�س �ل�صركة ملخاطر �الئتمان �ملتعلقة 

بالعمالء و�لود�ئع ب�صفة رئي�صية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

ت�صعى �ل�صركة �لى حتديد خماطر �الئتمان فيما يتعلق بالعالء باإتباع �ل�صركة �صيا�صة رقابة �الإئتمان ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة وذلك ب�صفة م�صتمرة من �أجل تخفي�س عر�س 
�ل�صركة لديون معدومة تقوم �ل�صركة بتقدير خم�ص�س خ�صائر �الإنخفا�س لكل حالة على حده ت�صعى �الإد�رة لتحديد خماطر �الإئتمان فيما يتعلق باأطر�ف مقابلة �خرى وذلك 
بو�صع ود�ئع لدى بنوك ذ�ت ت�صنيف �إئتماين جيد كما تقوم �ل�صركة باإبر�م عقود تاأمني و�عادة تاأمني مع معيدي �لتاأمني �لذين لديهم �حلد �الأدنى �ملقبول لت�صنيفات �الئتمان 

لدى وكاالت ت�صنيف معرتف بها ولي�صت �أقل من بي بي بي )لدى �صتاندرد �ند مورز( و �ية �يه - )لدى �ية �م ب�صت(.

يعر�س �جلدول �دناه �حلد �العلى للتعر�س ملخاطر �الإئتمان بخ�صو�س مكونات قائمة �ملركز �ملايل:

31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

موجودات عملي�ت الت�أمني

8.882نقد وما يف حكمه

16.750�أق�صاط تاأمني و�عادة تاأمني مدينة، �صايف

11.958ح�صة �عادة �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية، �صايف

37.590

موجود�ت �مل�صاهمني

51.431نقد وما يف حكمه

15.384ود�ئع مر�بحة

20.000وديعة نظ�مية

86.815
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21- إدارة المخاطر – تتمة
تركيز مخاطر االئتمان �

�أو �ل�صناعية على جمموعات من �الأطر�ف �الأخرى �لتي تعترب خماطرها �الإئتمانية �لكلية  يكون تركيز خماطر �الئتمان قائما عندما توؤثر �لتفري�ت يف �لعو�مل �الإقت�صادية 
جوهرية بالن�صبة الإجمايل خماطر �الإئتمان لل�صركة مل يتم تنويع حمفظة �ل�صركة لالدو�ت �ملالية ب�صكل كبري الأن عملياتها يف مرحلة مبكرة، غري �أن �ملعامالت متت مع جهات 

ذ�ت �ئتمان عايل وبالتايل خف�صت من تركيز�ت خماطر �الئتمان �لهامة.

مخاطر السوق وادارة الموجودات والمطلوبات �

خماطر �ل�صوق هي خماطر �لتغري يف قيمة �الأد�ة �ملالية نتيجة �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعموالت يف �ل�صوق �أو �أ�صعار �الأور�ق �ملالية يف �ل�صوق �أو �الأد�ة، و�لتغري يف ميل �ل�صوق، و�أن�صطة 
�مل�صاربة، و�لعر�س و�لطلب على �الأور�ق �ملالية و�ل�صيولة يف �صوق

و�الأهد�ف  �لتوجيهات  �ملجل�س  يقدم  وبينما  �ملتاح  �ملال  ر�أ�س  مع  ومتفقة  معتولة  م�صتويات  �لكلية �صمن  �ل�صوق  بالتاأكد من �حلفاظ على خماطر  �ل�صركة  �إد�رة  يقوم جمل�س 
�ال�صرت�تيجية، فاإن وظيفة �إد�رة �ملخاطر �ملتعلقة مبخاطر �ل�صوق هي �أ�صا�صا م�صوؤولية فريق جلنة �ال�صتثمار يقوم �لفريق باإعد�د توقعات تظهر �أثار �لتغري�ت �ملختلفة �ملمكنة 
حدوثها يف ظروف �ل�صوق �ملتعلقة باملخاطر يتم �لتخفيف من هذه �ملخاطر من خالل �الختيار �ل�صليم لالور�ق �ملالية حتتفظ �ل�صركة مبحفظة متنوعة وتقوم باإجر�ء مر�قبة 
منتظمة للتطور�ت �حلا�صلة يف �الأ�صو�ق ذ�ت �ل�صلة باالإ�صافة �إلى ذلك، يتم مر�قبة �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر على �لتغري�ت يف �صوق �الأ�صهم و�ل�صند�ت مبا يف ذلك حتليل 

�الأد�ء �لت�صفيلي و�ملايل لل�صركات �مل�صتثمر فيها.

ت�صم خماطر �ل�صوق ثالثة �أنو�ع من �ملخاطر:  خماطر �أ�صعار �لعموالت وخماطر �لعمالت وخماطر �أ�صعار �ل�صوق. 

مخاطر أسعار العموالت �

تن�صاأ خماطر �أ�صعار �لعموالت عن �إحتمالية �لتغري يف ��صعار �لعموالت و�لتي �صوف توؤثر على ربحية �لقيمة �لعادلة لالدو�ت �ملالية وقد تتعر�س �ل�صركة ملخاطر ��صعار �لعموالت 
على �ر�صدتها �لبنكية وود�ئع �ملر�بحة.

تقوم �ل�صركة بو�صع ود�ئع ميكن حتقيقها خالل ثالثة �أ�صهر فاأكرث من ذلك با�صتثناء �لود�ئع �ملقيدة �لتي يتطلب �البقاء عليها طبقا لالنظمة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية و�لتي 
مبوجبها ال تك�صب �ل�صركة �ية عموالت حتدد �الد�رة خماطر ��صعار �لعالت مبر�قبة �لتفري�ت يف �أ�صعار �لعمالت �لتي حتول بها ود�ئعها.

�إن �لزيادة/�النخفا�س مبقد�ر 100  نقطة �أ�صا�س يف عائد�ت �لفائدة �صيوؤدي �إلى تغيري يف خ�صارة �ل�صنة مببلخ 15  • 0  مليون رمال �صعودي.

فيما يلي ��صتثمار�ت �ل�صركة �ملحملة بعمولة وغري �ملحملة بعمولة و��صتحقاقها كما يف 31 دي�صمرب:

�أقل من �ضنة و�حدة
)�ألف ريال �ضعودي(

من �ضنة �إلى خم�س �ضنو�ت
)�ألف ريال �ضعودي(

�أكرث من خم�ضة �ضنو�ت
)�ألف ريال �ضعودي(

غري حمملة بعمولة
)�ألف ريال �ضعودي(

�لإجمايل
)�ألف ريال �ضعودي(

43.46058.844--15.384عمليات �مل�صاهمني 31 دي�صمرب 2013م

ال توجد فروقات جوهرية بني تو�ريخ �عادة �لت�صعري و�ال�صتحقاق �ملتعاقد عليها.

مخاطر اسعار العمالت

�ن خماطر �أ�صعار �لعمالت هي �ملخاطر بان قيمة �د�ة مالية �صوف تتذبذب ب�صبب تغيري�ت يف ��صعار �ل�صرف �الأجنبي.

تعتقد �الد�رة بانه يوجد خماطر ب�صيطة للخ�صائر �جلوهرية ب�صبب تقلبات �أ�صعار �ل�صرف طاملا �ن �ل�صركة ب�صفة رئي�صية تتعامل بالريال �لعربي �ل�صعودي.
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21- إدارة المخاطر – تتمة
مخاطر اسعار السوق �

�ن خماطر �أ�صعار �ل�صوق هي �ملخاطر �ملتعلقة بتقلبات �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية لالد�ة �ملالية نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صوق )بخالف تلك �لنا�صئة عن 
خماطر �أ�صعار �لعموالت �أو خماطر �لعملة(، �صو�ء كانت هذه �لتغري�ت ناجتة عن عو�مل خا�صة بهذه �الأد�ة �ملالية �أو باجلهة �مل�صدرة لها �أو باأية عو�مل �أخرى موؤثرة يف كافة 

�الأدو�ت �ملالية �مل�صابهة �ملتد�ولة بال�صوق.

�إن ��صتثمار�ت �ل�صركة �لبالغة 43  مليون ريال �صعودي معر�صة ملخاطر ��صعار �ل�صوق �لنا�صئة من عدم �لتاأكد من �لقيمة �مل�صتقبلية لال�صتثمار يف �الأور�ق �ملالية تقوم �ل�صركة 
باحلد من هذ� �لنوع من خماطر �ل�صوق عن طريق تنويع حمفظتها �ال�صتثمارية ومن خالل �ملر�قبة �لن�صطة للتطور�ت يف �الأ�صو�ق.

�إن ��صتثمار�ت �ل�صركة �لبالغة 43  مليون رييال �صعودي معر�صة ملخاطر ��صعار �ل�صوق �لنا�صئة من عدم �لتاأكد من �لقيمة �مل�صتقبلية لال�صتثمار يف �الأور�ق �ملالية تقوم �ل�صركة 
باحلد من هذ� �لنوع من خماطر �ل�صوق عن طريق تنويع حمفظتها �ال�صتثمارية ومن خالل �ملر�قبة �لن�صطة للتطور�ت يف �الأ�صو�ق 

 وفيما مل مت قيا�س كافة �ال�صتثمار�ت، بخالف �ملحملة بعمولة، بالقيمة �لعادلة ح�صب متطلبات معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 39، �الأدو�ت �ملالية:  �العرت�ف و�لقيا�س، فاإن تاأثري 
�لتغري �الفرت��صي بن�صبة 10  ٪ يف �صايف قيمة موجود�ت �ل�صناديق ، مع بقاء �ملتغري�ت �الخرى ثابتة، �صيوؤثر على عمليات �مل�صاهمني ملبلغ 4.3  مليون ريال �صعودي 

 �إن حتليل �حل�صا�صية �ملقدم يعتمد على مركز �ملحفظة كما يف 31  دي�صمرب 2013م وعليه فاإن حتليل �حل�صا�صية �ملعد لي�س بال�صرورة �أن يكون موؤ�صر� على �لتاأثري على موجود�ت 
�ل�صركة من �حلركات �مل�صتقبلية يف قيمة �ال�صتثمار�ت �لتي حتتفظ بها �ل�صركة 

تحليل الحساسية �

تعتقد �ل�صركة �أن �لتز�مات �ملطالبات مبوجب عقود �لتاأمني �لقائمة يف نهاية �ل�صنة كافية �إال �أن هذه �ملبالغ غري موؤكدة وقد تختلف �ملدفوعات �لفعلية عن �لتز�مات �ملطالبات 
�لو�ردة يف �لقو�ئم �ملالية تعترب �لتز�مات مطالبات �لتاأمني ح�صا�صة لالفرت��صات خمتلفة من �ل�صعب قيا�س ح�صا�صية متغري�ت حمددة مثل �لتغيري�ت �لت�صريعية �أو حاالت عدم 
�لتاأكد يف عملية �لتقدير �إال �أنه يتم حتليل �حل�صا�صية للتفري�ت يف �لتز�مات �ملطالبات بعد خ�صم �إعادة �لتاأمني بن�صبة 10  يف �ملئة ب�صكل منف�صل لكل فئة من �الأعمال مع �حلفاظ 

على جميع �الفرت��صات �الأخرى ثابتة.

�ضايف �خل�ضارة
)�ألف ريال �ضعودي(

حقوق �مل�ضاهمني
)�ألف ريال �ضعودي(

�أثر �لتغري يف �لتز�مات �ملطالبات بن�صبة ٪10+/-
300300�سي�رات

369369ع�م
4848�حلماية و�الدخار

�أي حت�صنات يف  مت�صاوية  لي�صت  �ل�صلة  ذ�ت  و�ملوجود�ت  �ملطلوبات  قيا�س  على  �الفرت��صات  �لتغري�ت يف  تاأثري  �أن  هو  �ملطلوبات  كفاية  الإختبار مدى  �لرئي�صية  �ل�صمات  ومن 
�لتقدير�ت ل�س لها �أي تاأثري على قيمة �ملطلوبات و�ملوجود�ت ذ�ت �ل�صلة حتى يتم ��صتبعاد �ملطلوبات، يف حني يتم �إثبات �لتدهور �لكبري مبا فيا �لكفاية يف �لتقدير�ت فور�أ جلعل 

�ملطلوبات كافية.

مخاطر التأمين �

�إن �ملخاطر مبوجب عقد �لتاأمني متثل �ملخاطر بوقوع حادث ما موؤمن عليه مع عدم �لتاأكد من حجم وزمن �ملطالبة �لناجتة عن ذلك �حلادث تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية �لتي 
تو�جهها �ل�صركة مبوجب هذه �لعقود يف �ملطالبات و�ملز�يا �لفعلية �ملدفوعة �لتي تزيد عن �لقيمة �لدفرتية ملطلوبات �لتاأمني يخ�صع ذلك لتكر�ر وحجم �ملطالبات و�آملز�يا �لفعلية 

�ملدفوعة �أكرث من تلك �ملقدرة �أ�صال و�لتطور�ت �لالحقة للمطالبات طويلة �الأجل.

تتح�صن تغري�ت ب�صكل حمتمل �أقل تاأثر�آ بالتغري يف �أي جزء من �ملحفظة وبالنتائج غري �ملتوقعة �إن �الإجر�ء�ت و�ل�صيا�صات �ملتعلقة باالأق�صاط و�الكتتاب وحدودها و�أي�صاآ و�صوح 
�صالحيات �الكتتاب هي �لتي تنظم ب�صكل دقيق �الأ�صخا�س �ملخولني بامل�صوؤولني عن �ختيار عقود �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني ووفقاآ الأية ظروف يتم �لتاأكد من تطبيق هذه �لنظم ب�صكل 
دوري كما تتم مر�قبة �لتطور�ت يف �ل�صوق �لعاملي و�الإقليمي و�ملحلي �إذ� ما تطلب �الأمر، يتم �لتفاعل مع هذه �لتطور�ت وترجمتها �إلى �أ�ص�س وقو�عد �الكتتاب �إن مقيا�س مر�قبة 

�ملخاطر �لرئي�صي بالن�صبة ملخاطر �لتاأمني يكمن يف حتويل هذه �ملخاطر �إلى طرف ثالث من خالل �إعادة �لتاأمني.

�لتاأمني يف �صوء ثبات  باأ�صا�س ن�صبي وغري ن�صبي مع حدود �حتجاز خمتلفة تبعاآ خلطوط �الأعمال تقدير �ملبالغ �مل�صرتدة من معيدي  �مل�صندة  �لتاأمني  �إعادة  يتم و�صع عملية 
�الفرت��صات �مل�صتخدمة للتاأكد من منفعة �لوثائق ويتم عر�صها يف �ملركز �ملايل ملوجود�ت معيدي �لتاأمني 

 وبالرغم من وجود ترتيبات �إعادة تاأمني لدى �ل�صركة، فاإنها غري معفاة من �لتز�ماتها �ملبا�صرة جتاه حملة �لوثائق، وبالتايل فاإنها تتعر�س ملخاطر �الئتمان ب�صاأن عمليات �إعادة 
�لتاأمني �مل�صندة وذلك بقدر عدم متكن �أي من معيدي �لتاأمني من �لوفاء بالتز�ماته مبوجب ترتيبات �إعادة �لتاأمني 

تعترب �لتز�إمات مطالبات �لتاأمني ح�صا�صة لالفرت��صات خمتلفة من �ل�صعب قيا�س ح�صا�صية متغري�ت حمددة مثل �لتغيري�ت �لت�صريعية �أو حاالت عدم �لتاأكد يف عملية �لتقدير.
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إيضاحات حول القوائم المالية
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21- إدارة المخاطر – تتمة
مخاطر إعادة التأمين- تتمة �

كما هو �حلال بالن�صبة ل�صركات �لتاأمني �الأخرى، ولكي يتم تقليل �لتعر�س �ملايل �لناجم عن �ملطالبات �لكبرية تقوم �ل�صركة من خالل �ل�صري �ملعتاد للعمل باإبر�م �تفاقيات مع 
جهات �أخرى الأغر��س �إعادة �لتاأمني.

ومن �أجل �أن تقلل �ل�صركة عر�صها خل�صائر جوهرية من حاالت ع�صر مايل لدى �صركات �إعادة �لتاأمني، فاإنها تقوم بتقييم �لو�صع �ملايل ل�صركات �إعادة �لتاأمني لديها وتر�قب 
تركز�ت خماطر �الإئتمان �لناجمة عن مناطق جغر�فية �أخرى �أو �أن�صطة �أو ميز�ت �قت�صادية ملعيدي �لتاأمني 

 ويتم �ختيار معيدي �لتاأمني با�صتخد�م �ملوؤ�صر�ت و�ملبادئ �لتوجيهية �لتالية �لتي و�صعها جمل�س �د�رة �ل�صركة وجلنة �إعادة �لتاأمني وميكن تلخي�س �ملعايري على �لنحو �لتايل:

�حلد �الدنى �ملقبول من �لت�صنيف �الئتماين �ل�صادر عن وكالة �لت�صنيف �لعاملية �ملعرتف بها ) �صتاندرد �آند بورز( بحيث يجب �ال يقل عن BBB اأو م� يع�دله�. �
�صمعة بع�س �صركات �إعادة �لتاأمني. �
�لعالقات �القت�صادية �حلالية �أو �ملا�صية مع معيدي �لتاأمني. �

�ال�صتثناء من هذه �لقاعدة هو يف �ل�صركات �ملحلية �لتي ال حتمل �أي ت�صنيف �ئتماين من هذ� �لقبيل �إال �أن ذلك يقت�صر على تلك �ل�صركات �مل�صجلة و�ملعتمدة من قبل �جلهات 
�لتنظيمية �مل�صوؤولة عن �لتاأمني �ملحلي.

وعالوة على ذلك ، تقوم �ل�صركة باإجر�ء مر�جعة �صاملة للقوة �ملالية و�خلربة �الإد�رية و�لفنية، ف�صال عن �الأد�ء �لتاريخي، حيثما ينطبق ذلك، ومطابقتها مع قائمة من �ملتطلبات 
�ملحددة م�صبقا من قبل جمل�س �إد�رة �ل�صركة وجلنة �إعادة �لتاأمني قبل �آملو�فقة عليها لتبادل �أعمال �إعادة �لتاأمني.

�إن عقود �إعادة �لتاأمني �ل�صادرة ال تعفي �ل�صركة من �لتز�ماتها جتاه حملة �لبو�ل�س ونتيجة لذلك تبقى �ل�صركة م�صوؤولة عن جزء من مطالبات �إعادة �لتاأمني �مل�صتحقة �إلى �حلد 
�لذي يف�صل فيه معيد �لتاأمني بتلبية �اللتز�مات مبوجب عقود �إعادة �لتاأمني.

وتيرة وشدة المطابات �

�لبيئية و�القت�صادية، و��صطر�بات يف �لغالف �جلوي، وتركيز �ملخاطر،  و�لعو�مل  ، و�لفي�صانات،  �لكو�رث �لطبيعية  تتاأثر وترية و�صدة �ملطالبات بعدة عو�مل مثل  �أن  ميكن 
و�أعمال �ل�صغب �ملدين وغريها من �لعو�مل تقوم �ل�صركة باإد�رة هذه �ملخاطر من خالل �لتد�بري �ملبينة �أعاله قامت �ل�صركة باحلد من تعر�صها الأحد�ث كارثية ومكافحة �ل�صغب 

با�صتخد�م �تفاقيات �إعادة �لتاأمني.

تركيز مخاطر التأمين �

تقوم �ل�صركة مبر�قبة �لرتكيز يف خماطر �لتاأمني ب�صورة �أ�صا�صية بو��صطة فئة �الأعمال يكمن �لرتكيز �لرئي�صي يف تاأمني �ل�صيار�ت و�حلماية و�الدخار.

كما تقوم �ل�صركة مبر�قبة تركيز �ملخاطر من خالل تقييم �ملخاطر �ملتعددة �ملغطاة يف نف�س �ملوقع �جلفر�يف بالن�صبة ملخاطر تاأمني �لفي�صانات �أو �لزالزل، ت�صنف �ملدينة �لكاملة 
كموقع و�حد بالن�صبة ملخاطر تامني �حلريق و�ملمتلكات، �إن �ملبنى �ملحدد و�ملباين �ملجاورة له و�لتي ميكن �أن تتاأثر بحادث مطالبة و�حدة ، تعترب مكان و�حد وباملثل، بالن�صبة 
ملخاطر �لتاأمني �لبحري، تعترب �ملخاطر �ملتعددة �ملغطاة يف رحلة �صفينة و�حدة مبثابة خطر و�حد عند تقييم تركيز �ملخاطر تقوم �ل�صركة بتقييم تركيز �لتعر�س ملخاطر �لتاأمني 

�لفردية و�لرت�كمية وحتدد �صيا�صتها الإعادة �لتاأمني للحد من مثل هذه �لتعر�صات �إلى م�صتويات مقبولة لل�صركة 

 ومبا �ن �ل�صركة تعمل ب�صكل كبري يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صعودية فقط فاإن كافة خماطر �لتاأمني تتعلق ب�صيا�صات مكتوبة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية 
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21- إدارة المخاطر – تتمة
مصادر عدم التأكد في تقدير قيمة المطالبات المستقبلية �

�ملطالبات  ت�صوية  تكاليف  وت�صمل  ال  �أم  عنها  �لتبليغ  �صو�ء مت  �لت�صوية  �ملطالبات حتت  تقييم  �لعومية يف  �مليز�نية  بتاريخ  �لتقدير�ت  من  �لتاأكد  �لرئي�صية عدم  �مل�صدر  تتعلق 
�ملتوقعة �الإد�رة مطالبة باإ�صد�ر حكم هام يف تقدير �ملبالغ �مل�صتحقة حلاملي بو�ل�س �لتاأمني �لنا�صئة عن �ملطالبات مبوجب عقود �لتاأمني وت�صتند هذه �لتقدير�ت بال�صرورة 
�إلى �فرت��صات حول عدة عو�مل تت�صمن رمبا درجة عالية من �حلكم ومتفاوتة وعدم �لتاأكد وقد تختلف �لنتائج �لفعلية عن تقدير�ت �الإد�رة مما يوؤدي �إلى تغري�ت م�صتقبلية يف 
�اللتز�مات �ملقدرة وت�صتخدم �الأحكام �لنوعية لتقييم �ملدى �لذي مبوجبه طبقت �الجتاهات �ل�صابقة وقد ال تطبق يف �مل�صتقبل، من �الأمثلة على حدوث ذلك ملرة و�حدة، تغري�ت 
يف عو�مل �ل�صوق مثل مو�قف �لنا�س جتاه �ملطالبات و�الأحو�ل �القت�صادية كما ي�صتخدم �حلكم لتقييم حجم �لعو�مل �خلارجية مثل �لقر�ر�ت �لق�صائية و�لت�صريعات �حلكومية 

و�لتي توؤثر على �لتقدير�ت.

وبالتحديد، يجب �أن تتم �لتقدير�ت �صو�ء بالن�صبة للتكلفة �لنهائية �ملتوقعة للمطالبات �ملبلغ عنها يف تاريخ �مليز�نية �لعومية و�لتكلفة �لنهائية �ملتوقعة للمطالبات �ملتكبدة وغري 
�ملبلغ عنها كما يف تاريخ �مليز�نية �لعومية وقد مت تو�صيح �لتفا�صيل حول تقدير �ملطالبات �مل�صتحقة و�الحتياطيات �لفنية يف �إي�صاح11.

العملية المستخدمة لتحديد اإلفتراضات �

تهدف �لعملية �مل�صتخدمة لتحديد �الفرت��صات حل�صاب �حتياطي �ملطالبات �لعالقة �إلى �نتاج تقدير�ت حمايدة من �لنتائج �الأكرث ترجيحا �أو �ملتوقعة �إن طبيعة �العمال جتعل 
تنبوؤ �لنتائج �ملرجحة الأي مطالبة حمددة و�لتكلفة �لنهائية للمطالبات �ملبلغ عنها �مر�أ يف غاية �ل�صعوبة يتم تقييم كل مطالبة مبلغ عنها ب�صكل منف�صل وعلى �أ�صا�س كل حالة 
على حدة مع منح �العتبار �لو�جب لظروف �ملطالبة و�ملعلومات �ملتوفرة من �مل�صاحني و�الأدلة �لتاريخية على حجم مطالبات مماثلة يتم مر�جعة تقدير�ت �حلالة بانتظام ويتم 

حتديثها كلما تو�فر معلومات جديدة.

يخ�صع تقدير �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها ب�صورة رئي�صية لقدر �أكرب من عدم �لتاأكد من تقدير تكلفة ت�صوية �ملطالبات �لتي مت �إبالغ �ل�صركة فعلياآ وذلك يف حالة توفر 
�ملعلومات �لتي حول منا�صبة �ملطالبة يتم تقدير خم�ص�صات �ملطالبات �ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها يف �لبد�ية على �مل�صتوى �الإجمايل ويتم �إجر�ء عملية ح�صابية منف�صلة لتقدير 

حجم �ملبالغ �مل�صرتدة من �إعادة �لتاأمني تاأخذ عملية �لتقدير بعني �العتبار منط �الإبالغ عن �ملطالبات �ل�صابقة وتفا�صيل بر�مج �إعادة �لتاأمني.

وقد مت حتديد �لتز�مات �أق�صاط �لتاأمني بحيث �أن �إجمايل خم�ص�صات �لتز�مات �أق�صاط �لتاأمني )�حتياطي �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة و�حتياطي عجز �أق�صط �لتاأمني �لناجتة 
عن �ختبار كفاية �ملطلوبات( �صتكون كافية خلدمة �ملطالبات و�مل�صاريف �مل�صتقبلية �ملتوقعة و�لتي من �ملرجح �أن تقع على �لوثائق �ل�صارية �عتبار� من تاريخ �مليز�نية �لعومية 
يتم حتديد �ملطلوبات �مل�صتقبلية �ملتوقعة با�صتخد�م �لتقدير�ت و�الفرت��صات ��صتناد� �إلى �خلربة �ملكت�صبة خالل فرتة �لعقود �ملنتهية وتوقعات �الأحد�ث �مل�صتقبلية �لتي يعتقد 

اأنه� معقولة.

المخاطر التشغيلية �

�ملخاطر �لت�صغيلية هي خماطر �خل�صارة �ملبا�صرة �أو غري �ملبا�صرة �لناجمة عن جمموعة و��صعة من �الأ�صباب �ملرتبطة بالعمليات و�لتكنولوجيا و�لبنية �لتحتية �لد�عمة لعمليات 
�لنا�صئة عن  �ملخاطر  كتلك  و�ل�صيولة  و�ل�صوق  �الئتمان  �لعو�مل �خلارجية بخالف خماطر  لل�صركة، ومن  لدى مقدمي �خلدمات  �أو خارجيا  �ل�صركة  د�خليا يف  �صو�ء  �ل�صركة 

�ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية و�ملعايري �ملتعارف عليها �ملتعلقة بطريقة �إد�رة �ال�صتثمار وتن�صاأ �ملخاطر �لت�صغيلية من كافة �أن�صطة �ل�صركة.

ويكمن هدف �ل�صركة يف �إد�رة �ملخاطر �لت�صغيلية وذلك لتحقيق �لتو�زن بني �حلد من �خل�صائر �ملالية و�الأ�صر�ر �لتي حلقت ب�صمعتها مع حتقيق �لهدف من ��صتثمار�تها �لذي 
يكمن يف �نتاج عو�ئد للم�صتثمرين

تقع �مل�صوؤولية �الأ�صا�صية لتطوير وتنفيذ �لرقابة على �ملخاطر �لت�صغيلية على عاتق جمل�س �الإد�رة ت�صمل هذه �مل�صوؤولية �لرقابة يف �ملجاالت �لتالية:

مطالبات �لف�صل �ملالئم للمهام بني خمتل �لوظائف و�الأدو�ر و�مل�صوؤوليات. �
متطلبات �ملطابقة ومر�قبة �ملعامالت. �

�الإلتز�م باملطالبات �لقانونية و�لتنظيمية �الخرى.
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21- إدارة المخاطر – تتمة
المخاطر التشغيلية – تتمة  �

توثيق �ل�صو�بط و�الجر�ء�ت. �
متطلبات �لتقييم �لدوري للمخاطر �لت�صغيلية �لتي تو�جهها، ومدى كفاية �ل�صو�بط و�الإجر�ء�ت ملعاجلة �ملخاطر �لتي مت حتديدها. �
�ملعايري �الخالقية ومعايري �العمال. �
تقليل �ملخاطر مبا يف ذلك خماطر �لتاأمني عندما يكون ذلك فعااًل. �

تفوم �الإد�رة �لعليا بالتاأكد من �أن موظفي �ل�صركة لديهم �خلربة �لكافية و�لتدريب وتعزز �لتو��صل �لفعال �ملتعلق باإد�رة �ملخاطر �لت�صغيلية.

مخاطر األطر التنظيمية.

�إن عمليات �ل�صركة خا�صعة �ي�صا ملتطلبات تنظيمية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �إن مثل هذه �الأنظمة ال ت�صف فقط �عتماد ومر�قبة �الأن�صطة بل �أي�صاأ كفر�س بنود تقييدية معينة 
)مثل كفاءة ر�أ�س �ملال( من �أجل �الإقالل من خماطر �لتعرث و�لع�صر من جانب �صركات �لتاأمني لاليفاء بااللتز�مات غري �ملنظورة عند ن�صوئها.

مخاطر إدارة رأس المال

تقوم �ل�صركة باإد�رة ر�أ�صمالها ل�صمان قدرتها على �ال�صتمر�ر يف �لقيام باأعملها و�لتز�مها مبتطلبات ر�أ�س مال �جلهات �لتنظيمية يف �الأ�صو�ق �لتي تعمل فيها �ل�صركة وتعظيم 
�ملدفوع  �ملال  ر�أ�س  ت�صم  و�لتي  للم�صاهمني  �لعائدة  �مللكية  من حقوق  �ل�صركة  مال  ر�أ�س  هيكل  يتكون  �مللكية  وحقوق  �لديون  بني  �الأمثل  �لتو�زن  للم�صاهمني من خالل  �لعائد 

و�الحتياطيات و�خل�صائر �ملرت�كمة.

حتتفظ �ل�صركة بر�أ�س مالها وفقا للتوجيهات �لتي و�صعتها موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي يف �ملادة 66  �جلدول 3  و 4  من �لالئحة �لتنفيذية للتاأمني و�لتي تقدم تفا�صيل حول 
هام�س �ملالءة �ملطلوب �ملحافظة عليه يجب على �ل�صركة �حلفاظ على هام�س مالءة يعادل �أعلى �أ�صلوب من �الأ�صاليب �لثالثة �لتالية ح�صب �لالئحة �لتنفيذية ملوؤ�ص�صة �لنقد 

�لعربي �ل�صعودي:

حد �دنى من متطلبات ر�أ�س �ملال يبلغ 100 مليون ريال �صعودي. �
هام�س مالءة من �ق�صاط �لتاأمني. �
هام�س مالءة من �ملطالبات. �

تلتزم �ل�صركة باملتطلبات �لتنظيمية ومل يطر�أ �أي تغيري على قاعدة ر�أ�س �ملال �أو على �أهد�ف و�صيا�صات وعمليات �إد�رة ر�أ�س �ملال.

القيمة العادلة لالدوات المالية- 22

تتكون �الدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت و �ملطلوبات �ملالية �ن �لقيمة �لعادلة هي �ملبلغ �لذي مبوجبا ميكن �بد�ل ��صل �أو ت�صديد �لتز�م فيما بني �طر�ف مطلعة ر�غبة يف �جر�ء 
معاملة تتم ب�صروط جتارية يقوم عريف �لقيمة �لعادلة على �فرت��س ��صتمر�رية �ملن�صاأه دون �ي نية �و �حلاجة للت�صفية و تقلي�س حجم �لن�صاط �و �إجر�ء عمليات ب�صروط 
معاك�صة تتكون �ملوجود�ت �ملالية لل�صركة من �لنقد ومايف حكمة، �ق�صاط �لتاأمني �ملدينة، ود�ئع �ملر�بحة ، ح�صة �إعادة �لتامني من �ملطالبات حتت �لت�صوية و�إ�صتثمار�ت و�إير�د�ت 
م�صتحقة وتتكون �ملطلوبات �ملالية لل�صركة من �أر�صدة �إعادة �لتامني �لد�ئنة، �مل�صاريف �مل�صتحقة و�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية �ن �لقيمة �لعادلة للموجود�ت و�ملطلوبات 

�ملالية التختلف جوهريا عن قيمتها �لدفرتية كما يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل.

وميثل �جلدول �لتايل �الأدو�ت �ملالية بقيمتها �لعادلة على �أ�صا�س �لت�صل�صل �لهرمي للقيمة �لعادلة.

�مل�ضتوى �لول31 دي�ضمرب 2013م
)�ألف ريال �ضعودي(

�مل�ضتوى �لثاين
)�ألف ريال �ضعودي(

�مل�ضتوى �لثالث
)�ألف ريال �ضعودي(

�لإجمايل
)�ألف ريال �ضعودي(

��صتثمار�ت بغر�س �ملتاجرة

43.460-43.460-�ال�صتثمار�ت يف �صندوق متاجرة بال�صلع

�ال�صتثمار�ت �ملالية �ملتاحة للبيع

1.9231.923--��صتثمار�ت يف �أ�صهم غري مدرجة

43.4601.92345.383-�الإجمايل

مل يكن هنالك حتويل من / �إلى هياكل وم�صتويات �لقيمة �لعادلة.

تتكون �ال�صتثمار�ت باملت�صوى �لثالث من ��صتثمار�ت يف �ال�صهم غري �ملدرجة و�لتي مت �در�جها مببلغ ميثل �ف�صل تقدير ل�صعر �خلروج )�لقيمة �لعادلة( ح�صاب ر�أي �الد�رة.
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خسارة السهم- 23

يتم �حت�صاب �خل�صارة �ال�صا�صية و�ملنخف�صة لل�صهم كما يلي:

31 دي�ضمرب 2013
)�ألف ريال �ضعودي(

73.050�صايف �خل�صارة للفرتة

20.000�ملتو�صط �ملرجح لعدد �ال�صهم �لعادية ) �لعدد باالالف(

3.65 ريال �صعوديخ�صارة �ل�صهم 

االرتباطات وااللتزامات المحتملة- 24

كم� يف 31  دي�صمرب 2013م ال يوجد لدى �ل�صركة �أية �رتباطات �و �لتز�مات حمتملة.

التقارير القطاعية- 25

يجرى عر�س �ملعلومات �لقطاعية فيما يتعلق بقطاعات �أعمال �ل�صركة وهي �حلريق و�حلو�دث �لبحرية و�حلو�دث �لعامة و�لهند�صية و�ل�صيار�ت وجمموعة �الئتمان بناًء على 
�إد�رة �ل�صركة وبنية �إعد�د �لتقارير �لد�خلية.

ال تت�صمن �لقطاعات �لت�صغيلية عمليات �مل�صاهمني بال�صركة. ال تت�صمن موجود�ت �لقطاعات �لنقد وما يف حكما و�أق�صاط �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني �ملدينة و�مل�صتحق  �
من عمليات �مل�صاهمني و�مل�صاريف �ملدفوعة مقدماأ و�ملوجود�ت �الأخرى و�الأثاث و�لرتكيبات ومعد�ت �ملكتب.

ال تت�صمن �ملطلوبات �لقطاعية �أر�صدة �إعادة �لتاأمني �لد�ئنة و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�ملطلوبات �الأخرى ومكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني. ال تت�صمن نتائج �لقطاعات  �
�مل�صاريف �لعومية و�الإد�رية.

�لتاأمني �ملدين  � �أق�صاط  �لديون �مل�صكوك يف حت�صيلها على  يتم مر�قبة هذه �ملوجود�ت و�ملطلوبات غري �ملوزعة )مبا يف ذلك �مل�صاريف ذ�ت �ل�صلة مبخ�ص�س 
و�ال�صتهالك على �ملمتلكات و�ملعد�ت( على �أ�صا�س مركزي.

مت�صياأ مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية لل�صركة �عتمدت �الإد�رة قطاعات �الأعمال بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها �ن �ملعلومات �ملبينة يف �الإي�صاح هي 
بناء على �لتقارير �حلالية �إلى �لرئي�س �لتنفيذي كما يلي:

جمموعة �ضيار�تهند�ضةحو�دث عامةبحريحريق�لير�د�ت
�آئتمان

�ملجموع

)�ألف ريال �ضعودي(

15.9418.6363.4711.57310.76410.86751.252�إجمايل �ق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)28.491()5.570(-)1.469()2.919()7.714()10.819(�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

)4.824(-)310()36()254()331()3.893(فائ�س خ�صائر �أق�صاط �لتاأمني

1.2295912986810.4545.29717.937�صايف �ق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)9.240(-)7.265()75()208()307()1.384(�صايف �لتغري يف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

3.1895.2978.697)7(28390)155(�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

1.52655753832542.662عموالت �إعادة �لتاأمني و�إير�د�ت �خرى

1.371840628253.1945.30111.359جمموع اإيرادات الت�أمني

�ملطالبات و�مل�صاريف

)12.469()1.188()4.319()18()748()4.426()1.770(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)691(-)446()10()33()45()157(تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني

)241()53()54()6()14()42()72(�أتعاب �لفح�س و�ال�صر�ف

)38.738(------�مل�صاريف �لعمومية و�الد�رية

)40.780(�صايف �لعجز من عمليات �لتاأمني
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25- التقارير القطاعية )تتمة(

�إن �ملعلومات �لقطاعية �ملتعلقة بقائمة �ملركز �ملايل كما يف 31 دي�صمرب 2013 هي كالتايل:

جمموعة �ضيار�تهند�ضةحو�دث عامةبحريحريق
�آئتمان

�ملجموع

)�ألف ريال �ضعودي(

1.92611.958-6.2881.7501.95440ح�صة معيدي تاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

8.826--3.9052.6908911.340ح�صة معيدي تاأمني الق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

1.218-28245698787تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

42.720------موجود�ت غري موزعة

64.722�إجمايل �ملوجود�ت

8.0392.8522.776593.0042.40819.138�جمايل مطالبات حتت �لت�صوية

18.066-5.2882.9981.0991.4167.265�جمايل �ق�صاط تاأمني غري مكت�صبة

1.665--948275199243عمولة تاأمني غري مكت�صبة

25.853------مطلوبات غري موزعة

64.722�جمايل �ملطلوبات

إعتماد القوائم المالية- 26

مت �عتماد هذه �لقو�ئم �ملالية من قبل جمل�س �الد�رة يف 11 ربيع �الخر 1435هـ �ملو�فق 11 فرباير 2014م.



تركت هذة الصفحة فارغة عن قصد



حتتوي ن�صرة �لإ�صد�ر هذه على معلومات قدمت بح�صب متطلبات قو�عد �لت�صجيل و�لإدر�ج �ل�صادرة عن هيئة �ل�صوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�صعودية )�مل�صار �إليها ب »�لهيئة«( ويتحمل �أع�صاء جمل�س �لإد�رة �لذين تظهر �أ�صماوؤهم على �صفحتني )د ، هـ( جمتمعني ومنفردين 
كامل �مل�صوؤولية عن دقة �ملعلومات �لو�ردة يف ن�صرة �لإ�صد�ر هذه، ويوؤكدون بح�صب علمهم و�عتقادهم، بعد �إجر�ء جميع �لدر��صات �ملمكنة و�إلى �حلد �ملعقول، �أنه ل توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن يوؤدي عدم ت�صمينها �لن�صرة �إلى جعل �أي �إفادة و�ردة فيها م�صللة. ول تتحمل 
�لهيئة و�صركة �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية )»تد�ول«( �أي م�صوؤولية عن حمتويات هذه �لن�صرة، ول تعطيان �أي تاأكيد�ت تتعلق بدقتها �أو �كتمالها، وتخليان نف�صيهما �صر�حة من �أي م�صوؤولية مهما كانت عن �أي خ�صارة تنتج عما ورد يف هذه �لن�صرة �أو عن �لعتماد على �أي جزء منها.

�صدرت هذه �لن�صرة بتاريخ 10/19/ 1436هـ )�ملو�فق )2015/8/4م(.

من يوم 1436/10/26هـ )املوافق 2015/8/11م( مرحلة الكتتاب الأولى: 

اإلى يوم 1436/11/5هـ )املوافق 2015/8/20م(   

من يوم 1436/11/8هـ )املوافق 2015/8/23م( مرحلة الكتتاب الثانية: 

اإلى يوم 1436/11/10هـ )املوافق 2015/8/25م(   

�صعودية  عامة  م�صاهمة  �صركة  هي  مارين«(  طوكيو  »�لإمنــاء  �أو  ب»�ل�صركة«  بعد  فيما  �إليها  )وي�صار  مارين  طوكيو  �لإمنــاء  �صركة 
تاأ�ص�صت مبوجب �ملر�صوم �مللكي رقم م/25 �ل�صادر بتاريخ 1430/5/3هـ )�ملو�فق 2009/4/28م( وقر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 140 
�ل�صادر بتاريخ 1430/5/2هـ )�ملو�فق 2009/4/27م( و�ل�صجل �لتجاري رقم )1010342527( بتاريخ 1433/7/28هـ )�ملو�فق 

2012/06/18م( و�ل�صادر من مدينة �لريا�س. 

ويبلغ ر�أ�س مال �ل�صركة �حلايل )200.000.000( مائتي مليون ريال �صعودي مق�صم �إلى )20.000.000( ع�صرون مليون �صهمًا 
عاديًا بقيمة ��صمية قدرها )10( ع�صرة ريالت �صعودية لل�صهم �لو�حد )وي�صار �إلى كل منها بـ »�صهم حايل« و�إلى جميعها بـ »�لأ�صهم 

�حلالية«( وجميع تلك �لأ�صهم مدفوعة �لقيمة بالكامل.

�أو�صى جمل�س �إد�رة �ل�صركة يف �جتماعه �ملنعقد بتاريخ 1436/1/2هـ )�ملو�فق 2014/10/26م( للجمعية �لعامة غري �لعادية بزيادة 
ر�أ�س مال �ل�صركة من )200.000.000( مائتي مليون ريال �صعودي �إلى )450.000.000( �أربعمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي، 
و�فقت �جلمعية  �ملو�فق )2015/8/4م(،  تاريخ )1436/10/19هـــ(  ويف  �لالزمة.  �لنظامية  �ملو�فقات  على  بعد �حل�صول  وذلك 

�لعامة غري �لعادية على تو�صية جمل�س �لإد�رة بزيادة ر�أ�س مال �ل�صركة.

عادي جديد  �صهم  مليون  وع�صرون  )»�لكتتاب«( يف طرح )25.000.000( خم�صة  �لأولوية  �أ�صهم حقوق  �لكتتاب يف  يتمثل هذ� 
)»�أ�صهم حقوق �لأولوية« �أو »�لأ�صهم �جلديدة«( ب�صعر طرح يبلغ )10( ع�صرة ريالت �صعودية لل�صهم �لو�حد )»�صعر �لطرح«( وذلك 
لزيادة �أ�صهم ر�أ�س مال �ل�صركة من مائتي مليون )200.000.000( ريال �صعودي �إلى )450.000.000( �أربعمائة وخم�صون مليون 
ريال �صعودي، مق�صم �إلى )45.000.000( خم�صة و�أربعون مليون �صهمًا. بقيمة �إ�صمية قدرها )10( ريالت �صعودية لل�صهم �لو�حد. 

�أولوية«(  »حق  بـ  ومنفردة  �أولوية«  »حقوق  بـ  جمتمعة  �إليها  )وي�صار  للتد�ول  قابلة  مالية  كــاأور�ق  �لأولوية  حقوق  �إ�صد�ر  يتم  �صوف 
للم�صاهمني �ملقيدين ب�صجل م�صاهمي �ل�صركة كما يف نهاية تد�ول يوم �نعقاد �جلمعية �لعامة غري �لعادية بتاريخ 1436/10/19هـ 
)�ملو�فق 2015/8/4م( )»تاريخ �لأحقية«(. )وي�صار �إليهم جمتمعني بـ »�مل�صاهمني �ملقيدين« ومنفردين بـ »�مل�صاهم �ملقيد«( على �أن 
تودع تلك �حلقوق يف حمافظ �مل�صاهمني �ملقيدين خالل يومني من تاريخ �لأحقية بعدد )1( حق و�حد لكل )0.8( �صهم من �أ�صهم 

�ل�صركة ويعطي كل حق حلامله �أحقية �لكتتاب ب�صهم و�حد جديد وذلك ب�صعر �لطرح. 

�ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  يف  �لأولوية  حقوق  تد�ول  و�لأفــر�د  �ملوؤ�ص�صات  من  �مل�صتثمرين  وعامة  �ملقيدين  �مل�صاهمني  باإمكان  �صيكون 
�أو »�ل�صوق«( خالل �لفرتة من يوم 1436/10/26هـــ )�ملو�فق 2015/8/11م( حتى نهاية يوم 1436/11/5هـــ )�ملو�فق  )»تد�ول« 

2015/8/20م( )»فرتة �لتد�ول«(. 

�صيتم �لكتتاب بالأ�صهم �جلديدة على مرحلتني: 

ـــ  1436/11/5ه يوم  نهاية  حتى  وت�صتمر  2015/8/11م(،  )�ملو�فق  1436/10/26هــــ  يوم  تبد�أ  �لأولــى:  �لكتتاب  مرحلة   )1
)�ملو�فق 2015/8/20م( )»مرحلة �لكتتاب �لأولى«(. وخالل هذه �ملرحلة �صيتاح فقط للم�صاهمني �ملقيدين ممار�صة حقهم 
�نعقاد  بعد  حمافظهم  يف  �إيد�عها  مت  �لتي  �لأولوية  حقوق  عدد  حدود  يف  �جلديدة  �لأ�صهم  يف  جزئيًا(  �أو  )كليًا  بالكتتاب 
عدد  مبوجب  �مل�صتحقة  �جلديدة  �لأ�صهم  من  بعدد  �لكتتاب  على  فقط  �ملو�فقة  تتم  و�صوف  �لعادية،  غري  �لعامة  �جلمعية 
حقوق �لأولوية �ملوجودة يف �ملحفظة عند نهاية فرتة �لتد�ول. وتتز�من هذه �ملرحلة مع فرتة تد�ول حقوق �لأولوية، �لتي ميكن 

للم�صاهمني �ملقيدين �أو عامة �مل�صتثمرين من �ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د خاللها تد�ول حقوق �لأولوية.

1436/11/10هـــ  يوم  نهاية  حتى  وت�صتمر  2015/8/23م(،  )�ملو�فق  1436/11/8هــــ  يوم  تبد�أ  �لثانية:  �لكتتاب  مرحلة   )2
)�ملو�فق 2015/8/25م( )»مرحلة �لكتتاب �لثانية«(. وي�صمح خاللها جلميع حملة حقوق �لأولوية �صو�ًء كانو� من �مل�صاهمني 
�ملقيدين �أو من عامة �مل�صتثمرين من �ملوؤ�ص�صات و�لأفر�د ممن قامو� ب�صر�ء حقوق �لأولوية خالل فرتة �لتد�ول )وي�صار �إلى 
كل منهم بـ »�ل�صخ�س �مل�صتحق« و�إليهم جميعا بـ »�لأ�صخا�س �مل�صتحقني«( مبمار�صة حقهم بالكتتاب، ول ميكن تد�ول حقوق 

�لأولوية يف هذه �ملرحلة.

�لو�حد عن طريق  لل�صهم  �صعودية  ريالت  �إ�صد�ر )10( ع�صرة  ب�صعر  �صهم عادي  مليون  وع�صرون  طرح )25.000.000( خم�صة 
�إ�صد�ر �أ�صهم حقوق �أولوية متثل زيادة يف ر�أ�س مال �ل�صركة قدرها )250.000.000( مائتان وخم�صون مليون ريال �صعودي، وتبلغ 

ن�صبتها 125% من ر�أ�س مال �صركة �لإمناء طوكيو مارين.

بتاريخ  �ل�صادر  م/25  رقــم  �مللكي  �ملر�صوم  مبوجب  تاأ�ص�صت  �صعودية  عامة  م�صاهمة  �صركة  هي  مارين  طوكيو  �لإمنــاء  �صركة 
بتاريخ 1430/5/2هـ )�ملو�فق 2009/4/27م(  �ل�صادر  �لوزر�ء رقم 140  وقر�ر جمل�س  1430/5/3هـ )�ملو�فق 2009/4/28م( 

و�ل�صجل �لتجاري رقم )1010342527(  بتاريخ 1433/7/28هـ )�ملو�فق 2012/06/18م( و�ل�صادر من مدينة �لريا�س.

يتم تقدمي طلبات االكتتاب يف كال املرحلتني لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�صتلمة )»اجلهات امل�صتلمة«( املو�صحة يف �صفحة )ط( 
من ن�صرة �لإ�صد�ر هذه. 

يف حال تبقى �أ�صهم مل يكتتب بها )»�لأ�صهم �ملتبقية«( يف �ملرحلتني �لأولى و�لثانية ف�صوف تطرح ب�صعر �لطرح كحد �أدنى على عدد 
اأن تقوم تلك املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية بتقدمي  بـ »املوؤ�ص�صات اال�صتثمارية«(. على  من امل�صتثمرين ذوي الطابع املوؤ�ص�صي )وي�صار لهم 
عرو�س �صر�ء لالأ�صهم �ملتبقية و�صيتم ��صتقبال �لعرو�س �بتد�ًء من �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحًا يوم �لأحد 1436/11/15هـ )�ملو�فق 
2015/8/30م( وحتى �ل�صاعة �لعا�صرة �صباحًا من �ليوم �لثاين بتاريخ 1436/11/16هـ )�ملو�فق 2015/8/31م( وي�صار �إلى هذ� 
�لطرح بـ )»�لطرح �ملتبقي«(. و�صيتم تخ�صي�س �لأ�صهم �ملتبقية للموؤ�ص�صات �ل�صتثمارية ذ�ت �لعر�س �لأعلى ثم �لأقل فالأقل على �أن 
يتم تخ�صي�س �لأ�صهم بالتنا�صب على �ملوؤ�ص�صات �ل�صتثمارية �لتي تقدم نف�س �لعر�س. �أما بالن�صبة لك�صور �لأ�صهم ف�صيتم �إ�صافتها 
�لأ�صهم  بيع  باقي متح�صالت  وتوزع  لل�صركة  �ملتبقية  �لأ�صهم  �صعر طرح  �إجمايل  ت�صديد  و�صيتم  باملثل،  ومعاملتها  �ملتبقية  لالأ�صهم 
�ملتبقية وك�صور �لأ�صهم )مبا يتعدى �صعر �لطرح( على م�صتحقيها كل بح�صب ما ي�صتحقه يف موعد �أق�صاه 1436/11/25هـ )�ملو�فق 

2015/9/9م(. 

يف حال وجود �أ�صهم غري م�صرت�ة من قبل �ملوؤ�ص�صات �ل�صتثمارية ف�صيتم تخ�صي�س هذه �لأ�صهم ملتعهدي �لتغطية �للذ�ن �صيقومان 
ال�صركة  مال  راأ�ــس  �صي�صبح  االكتتاب  عملية  اكتمال  وبعد  االكتتاب«(.  وتعليمات  »�صروط  ق�صم  )راجــع  الطرح  ب�صعر  ب�صرائها 
)450.000.000( �أربعمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي مق�صم �إلى )45.000.000( خم�صة و�أربعون مليون �صهم عادي. و�صيتم 
��صتخد�م �صايف متح�صالت �لكتتاب ب�صكل رئي�س من قبل �ل�صركة لرفع معدلت وهو�م�س �ملالءة بهدف �لإيفاء مبتطلبات �ملالءة 
�ملالية و�صيتم ��صتخد�مها �أي�صا يف متويل �خلطط �لتو�صعية لل�صركة �لتي تهدف �إلى تقوية قدر�ت �ل�صركة �لتوزيعية ملنتجات �حلماية 
و�لدخار �صو�ء لالأفر�د �أو �ملوؤ�ص�صات )ر�جع ق�صم »��صتخد�م متح�صالت �لكتتاب«(. و�صيتم �لإعالن عن عملية �لتخ�صي�س �لنهائية 
�لتعهد  مت  كما  »�لتخ�صي�س«(.  ق�صم  )ر�جع  �لتخ�صي�س«(  )»تاريخ  2015/9/2م(  )�ملو�فق  1436/11/18هـــ  �أق�صاه  موعد  يف 
بالتغطية �لكاملة لالكتتاب من قبل �صركة �لإمناء لال�صتثمار و�صركة بيت �لتمويل �ل�صعودي �لكويتي )ر�جع ق�صم »�لتعهد بالتغطية«( 

��صهمها  من  �أكرث  �أو   %5 ن�صبة  ميلكون  �ل�صركة  يف  م�صاهمون  يوجد  ل  كما  م�صيطرة،  بح�صة  �ل�صركة  م�صاهمي  من  �أي  يحتفظ  ل 
با�صتثناء �مل�صاهمون �لكبار وهم م�صرف �لإمناء )و�لذي ميلك 28.75% من �أ�صهم �ل�صركة( و�صركة طوكيو مارين �أند ني�صيدو فاير 
�إن�صور�ن�س ليمتد )و�لتي متلك 28.75% من �أ�صهم �ل�صركة(، و �صركة �صابك لال�صتثمار�ت �ل�صناعية )و�لتي متلك 5% من �أ�صهم 
�ل�صركة( �ملوؤ�ص�صة �ل�صعودية للتجارة و�لتوزيع )و�لتي متلك 5% من �أ�صهم �ل�صركة(، كما هو مو�صح يف �صفحة )ق( من هذه �لن�صرة.

جميع �أ�صهم �ل�صركة من فئة و�حدة، ول يعطي �أي �صهم حلامله حقوق تف�صيلية. �صتكون �لأ�صهم �جلديدة مدفوعة �لقيمة بالكامل 
وم�صاوية متامًا لالأ�صهم �لقائمة. ويعطي كل �صهم حلامله �حلق يف �صوت و�حد، ويحق لكل م�صاهم )»�مل�صاهم«( �لذي ميلك ما ل 
يقل عن )20( ع�صرين �صهم ح�صور �جلمعيات �لعامة للم�صاهمني )»�جلمعية �لعامة«( و�لت�صويت فيها. و�صت�صتحق �لأ�صهم �جلديدة 
�أية �أرباح تعلنها �ل�صركة عن �لفرتة منذ تاريخ �إ�صد�رها وعن �ل�صنو�ت �ملالية �لالحقة �إن وجدت )ر�جع ق�صم »�صيا�صة توزيع �لأرباح« 

وق�صم »عو�مل �ملخاطرة - توزيع �أرباح �لأ�صهم«(.

�أدرجت �ل�صركة )20.000.000( ع�صرون مليون �صهم عادي لل�صركة يف �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية )تد�ول( عن طريق طرحها لالكتتاب 
بتاريخ 1433/8/4هـ )�ملو�فق 2012/6/24م(، حيث �كتتب �مل�صاهمون �ملوؤ�ص�صون مبا ن�صبته 70 % من من هذه �لأ�صهم، ومت طرح 
�ل�صعودية  �ملالية  �ل�صوق  لل�صركة يف  �لقائمة  �لأ�صهم  تد�ول  حاليًا  يتم  قبل �جلمهور.  من  �لعام  لالكتتاب  �لأ�صهم  من  مان�صبته %30 
)»تد�ول« �أو »�ل�صوق«(. وقد تقدمت �ل�صركة بطلب لهيئة �ل�صوق �ملالية باململكة �لعربية �ل�صعودية )»�لهيئة«( لت�صجيل �لأ�صهم �جلديدة 
وقبول �إدر�جها ومت �لوفاء باملتطلبات كافة. ومن �ملتوقع �أن يبد�أ تد�ول �لأ�صهم �جلديدة يف �ل�صوق يف وقت قريب بعد �لنتهاء من عملية 
�ل�صعودية  �لعربية  �ململكة  ُي�صمح ملو�طني  للمكتتبني«(. و�صوف  »تو�ريخ مهمة  �لفائ�س )ر�جع ق�صم  �لأ�صهم �جلديدة ورد  تخ�صي�س 
و�ل�صركات  �ل�صعودية  �ل�صتثمار  و�صناديق  و�لبنوك  ولل�صركات  �لتعاون �خلليجي  وملو�طني دول جمل�س  نظامية  �إقامة  فيها  و�ملقيمني 
طريق  عن  �ململكة  خارج  �مل�صجلة  و�ملوؤ�ص�صات  �ململكة  خارج  �ملقيمني  �ل�صعوديني  غري  �لأفــر�د  �إلى  بالإ�صافة  �خلليجية  و�ملوؤ�ص�صات 
�تفاقيات �ملبادلة من خالل �أحد �لأ�صخا�س �ملرخ�س لهم من قبل �لهيئة بالتد�ول يف �لأ�صهم �جلديدة بعد �إدر�جها وتد�ولها بال�صوق. 

ينبغي قر�ءة ن�صرة �لإ�صد�ر هذه بالكامل ودر��صة ق�صمي )»�إ�صعار هام« و »عو�مل �ملخاطرة«( �لو�ردين فيها بعناية من قبل �مل�صاهمني 
�مل�صتحقني �لر�غبني يف �صر�ء �لأ�صهم �جلديدة قبل �تخاذ قر�ر �ل�صتثمار يف �لأ�صهم �ملطروحة لالكتتاب مبوجب هذه �لن�صرة.

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة اإلنماء طوكـيو مارين

المستشار المالي

متعهدي التغطية

مدير االكتتاب

الجهات المستلمة




