
شركة الراجحي للتأمين التعاوني – تكافل الراجحي -  هي شركة مساهمة عامة سعودية تأسست بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 181  الصادر بتاريخ 1429/06/26هـ )الموافق 
2008/07/01م( وفقًا للمرسوم الملكي رقم م/35 الصادر بتاريخ 1429/06/27هـ )الموافق 2008/07/01م( والسجل التجاري رقم 1010270371

طرح 20,000,000 سهم عادي بسعر طرح يبلغ 10 ريال للسهم الواحد شاماًل قيمة اسمية قدرها 10 رياالت وذلك عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية. وتمثل زيادة في رأس مال الشركة 
قدرها 200 مليون ريال سعودي وتبلغ نسبة الزيادة 100 % من رأس مال الشركة الحالي.

مرحلة االكتتاب األولى من **/**/*****هـ )الموافق **/**/****م( إلى **/**/****هـ )الموافق **/**/*****م(
مرحلة االكتتاب الثانية من **/**/*****هـ )الموافق **/**/****م( إلى **/**/****هـ )الموافق **/**/*****م(

شركة الراجحي للتأمين التعاوني )ويشار إليها فيما بعد بـ »االشركة« أو »تكافل الراجحي«( هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب القرار الوزاري رقم 181 بتاريخ 1429/06/26هـ )الموافق 
)الموافق  بتاريخ 1430/07/05هـــ  الرياض  الصادر من مدينة   1010270371 التجاري رقم  2008/07/01م( والسجل  )الموافق  الملكي رقم م/35 وتاريخ 1429/06/27هـــ  للمرسوم  2008/07/01م( وفقًا 
2009/06/28م(. ويبلغ رأس مال الشركة الحالي )200,000,000( مائتا مليون ريال سعودي مقسم إلى )20,000,000( عشرين مليون سهمًا بقيمة اسمية قدرها )10( عشر رياالت سعودية للسهم 

الواحد )ويشار إلى كل منها بـ »سهم حالي« وإلى جميعها بـ »أسهم حالية«( وجميع تلك األسهم مدفوعة القيمة بالكامل.
يتمثل هذا االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )»االكتتاب«( في طرح 20,000,000 سهم جديد عادي )»أسهم حقوق األولوية« أو »األسهم الجديدة«( بسعر طرح يبلغ 10 ريال للسهم الواحد 
)»سعر الطرح«( وذلك لزيادة أسهم رأس مال الشركة )»األسهم«( من مائتي مليون )200,000,000( ريال سعودي إلى أربع مائة مليون )400,000,000( ريال سعودي، مقسم إلى 40,000,000 سهمًا، 

بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.
وقد أوصى مجلس إدارة الشركة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 1435/06/27هـ )الموافق 2014/04/27م( بزيادة رأس مال الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 400,000,000 ريال سعودي، 
وذلك بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. وفي تاريخ **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس 

مال الشركة.
والمساهمون الكبار في الشركة هم شركة الراجحي المصرفية )مصرف الراجحي( وتمتلك 22.5% من أسهم الشركة، وشركة الراجحي للتأمين المحدودة – البحرين )ش م ب( وتمتلك 

26.5% من أسهم الشركة وشركة عمان للتأمين – اإلمارات )ش م ع( وتمتلك 6% من أسهم الشركة.
بـ»حق أولوية«( للمساهمين المقيدين بسجل مساهمي الشركة كما  سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ»حقوق أولوية« ومنفردة 
بـ »المساهمين المقيدين« ومنفردين بـ  بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 1436/05/19هـ )الموافق 2015/03/10م( )»تاريخ األحقية«( )ويشار إليهم مجتمعين 
»المساهم المقيد«( على أن تودع تلك الحقوق في محافظ المساهمين المقيدين خالل يومين من تاريخ األحقية بعدد حق واحد لكل سهم من أسهم الشركة. ويعطي كل حق 

لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
وسيكون بإمكان المساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد تداول حقوق األولوية في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«( خالل الفترة من يوم 

**** **/**/****هـ ) الموافق **/**/****م (، وتستمر حتى نهاية تداول يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( )»فترة التداول«(.

سيتم االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلتين وهما كالتالي:

) أ (  مرحلة االكتتاب األولى: تبدأ يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وتستمر حتى نهاية يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( )»مرحلة االكتتاب األولى«(. 
في  إيداعها  تم  التي  األولوية  حقوق  عدد  حدود  في  الجديدة  األسهم  في  جزئيًا  أو  كليًا  باالكتتاب  حقهم  ممارسة  المقيدين  للمساهمين  فقط  يتاح  المرحلة  هذه  وخالل 
محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة، وسوف تتم الموافقة فقط على االكتتاب بعدد من األسهم الجديدة المستحقة بموجب عدد حقوق األولوية الموجودة في المحفظة 
عند نهاية فترة التداول. وتتزامن هذه المرحلة مع فترة تداول حقوق األولوية، التي يمكن للمساهمين المقيدين أو عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد خاللها تداول 

حقوق األولوية.
)ب(  مرحلة االكتتاب الثانية: تبدأ يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وتستمر حتى نهاية يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( )»مرحلة االكتتاب الثانية«(، 
ويسمح خاللها لجميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو من عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة 

التداول )ويشار إليهم مجتمعين بـ »األشخاص المستحقين« ومنفردين بـ »الشخص المستحق«( بممارسة حقهم باالكتتاب، وال يمكن تداول حقوق األولوية في هذه المرحلة.
يتم تقديم طلبات االكتتاب في كال المرحلتين لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة )»الجهات المستلمة«( الموضحة في الصفحة ** من نشرة اإلصدار.

وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها )»األسهم المتبقية«( في المرحلتين األولى والثانية فسوف تطرح على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي )ويشار إليهم بـ »المؤسسات 
االستثمارية«( على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية وسيتم استقبال العروض ابتداًء من الساعة 10:00 صباحًا يوم **** **/**/****هـ 
)الموافق **/**/****م( وحتى الساعة 10:00 صباحًا من اليوم الثاني بتاريخ **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(. ويشار إلى هذا الطرح بـ )»الطرح المتبقي«(. وسيتم تخصيص 
األسهم المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على المؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما 
بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم المتبقية للشركة وتوزع باقي متحصالت بيع األسهم 

المتبقية وكسور األسهم على مستحقيها كل حسب ما يستحقه في موعد أقصاه **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.
وفي حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات االستثمارية فسوف يتم تخصيص هذه األسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح )راجع قسم »شروط 
وتعليمات االكتتاب«(. وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة 400 مليون ريال سعودي، وسيبلغ عدد أسهمها 40 مليون سهم. وسيتم استخدام صافي متحصالت 
االكتتاب لتعزيز هامش المالءة، ولتمويل خطط الشركة المستقبلية بدعم نمو أعمالها عن طريق افتتاح فروع جديدة، ولشراء أرض وبناء مقر رئيسي للشركة عليها )راجع قسم 
»استخدام متحصالت االكتتاب«(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد أقصاه **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( )»تاريخ التخصيص«( )راجع قسم »التخصيص«(.
إن جميع أسهم الشركة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تمامًا لألسهم القائمة. ويعطي 
كل سهم لحامله الحق في صوت واحد، ويحق لكل مساهم )»المساهم«( يملك ما ال يقل عن )20( عشرين سهم حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين )»الجمعية العامة«( 
والتصويت فيها. وستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2015م وعن السنوات المالية الالحقة من تاريخ إصدارها )راجع 

قسم »سياسة توزيع األرباح«(. 
أدرجت الشركة 20,000,000 سهم بتاريخ 1430/07/21 هـ )الموافق 2009/07/13م( في السوق المالية السعودية )تداول(، حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بـ 70% من رأس مال الشركة، 

وتم طرح 30% من رأس المال لالكتتاب العام. 
يتم حاليًا تداول األسهم القائمة للشركة في السوق المالية السعودية )»تداول« أو »السوق«(. وقد تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )»الهيئة«( 
لتسجيل األسهم وقبول إدراجها وتم الوفاء بالمتطلبات كافة. ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم 
الجديدة ورد الفائض )راجع قسم »تواريخ مهمة للمكتتبين«(. وسوف ُيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين في المملكة ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
وللشركات والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشركات والمؤسسات الخليجية والمستثمرين األجانب خارج المملكة )من خالل اتفاقيات مبادلة( بالتداول في األسهم الجديدة 

بعد بداية تداول األسهم في السوق. لقد قدمت تكافل الراجحي طلب التسجيل وقبول اإلدراج إلى الهيئة ولقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة.
ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسمي »إشعار هام« و »عوامل المخاطرة« الواردين فيها بعناية من قبل المساهمين المستحقين قبل اتخاذ قرار االستثمار في 

األسهم المطروحة لالكتتاب بموجب هذه النشرة.

المستشار المالي ومدير االكتتاب

الجهات المستلمةمتعهد التغطية

»تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية )والمشار إليها بـ»الهيئة«(. 
ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على صفحة ** مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب 
علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة. 
وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية »تداول« أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة 

من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها«.
صدرت هذه النشرة بتاريخ **/**/****هـ )الموافق **/**/****م

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
شركة الراجحي للتأمين التعاوني

إن طرح أسهم حقوق األولوّية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة 
على إصدار أسهم حقوق األولوّية بتاريخ 1436/05/19هـ )الموافق 2015/03/10م(. وعلى المساهمين العلم بأنه إذا لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على 
طرح أسهم حقوق األولوّية هذه، فإن إصدار أسهم حقوق األولوّية سيتوقف، وحينها تعتبر هذه النشرة الغيه، وفي هذه الحالة سيتم إشعار المساهمين بذلك.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

إشعار مهم

تقدم نشرة اإلصدار هذه )»النشرة«( تفاصيل وافية عن شركة الراجحي للتأمين التعاوني )»الشركة« أو »تكافل الراجحي«( وعن أسهم 
المستثمرين على  المطروحة لالكتتاب، ستتم معاملة  المطروحة لالكتتاب. وعند تقديم طلبات االكتتاب في األسهم  األولوية  حقوق 
الرئيس  المقر  الحصـول على نسخ منها من  يمكن  والتي  النشـرة  تحتـويها هذه  التي  المعلـومات  إلى  أن طلبـاتهم تستنـد  أساس 
للشركة ومن مدير االكتتاب ومن الجهات المستلمة أو عن طريق زيارة موقع الشركة اإللكتروني :www.alrajhitakaful.com أو موقع 

 www.cma.org.sa :أو موقع هيئة السوق المالية www.aldukheil.com.sa :المستشار المالي

لقد قامت الشركة بتعيين مجموعة الدخيل المالية كمستشار مالي ومدير لالكتتاب )»المستشار المالي«(، كما عينت الراجحي المالية 
كمتعهد لتغطية االكتتاب )»متعهد التغطية«( وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة )»االكتتاب«(.

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة 
مجتمعين   »**« الصفحة  على  أسماؤهم  تظهر  الذين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ويتحمل  ب»الهيئة«(.  إليها  )والمشار  السعودية  العربية 
ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع 
الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها 
مضللة. وال تتحمل الهيئة وشركة السوق المالية السعودية )تداول( أي مسئولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات 
تتعلق بدقتها أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحًة من أي مسئولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن 

االعتماد على أي جزء منها.

وعلى الرغم من أن الشركة أجرت كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال 
أن جزءًا كبيرًا من المعلومات الواردة في هذه النشرة بخصوص السوق والقطاع الذين تعمل فيهما الشركة تم الحصول عليها من 
مصادر خارجية، وبالرغم من أنه ليس لدى المستشار المالي ومدير االكتتاب أو الشركة أو أي من مستشاريها الذين تظهر أسماؤهم في 
الصفحة )**( أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة 

من هذه المعلومات. وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

إن المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة في تاريخ إصدارها عرضة للتغيير. وعلى وجه الخصوص، فإن الوضع المالي للشركة وقيمة 
أسهم االكتتاب يمكن أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها 
المخاطرة« من هذه  )راجع القسم رقم 2 »عوامل  الخارجة عن سيطرة الشركة  العوامل األخرى  أو  العوامل االقتصادية والسياسية  من 
النشرة(. وال يجوز اعتبار تقديم هذه النشرة أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم االكتتاب أو تفسيرها أو االعتماد عليها، 

بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبلية.

ال يجوز اعتبار نشرة اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية 
االكتتاب. وتعتبر المعلومات الموجودة في نشرة اإلصدار هذه ذات طبيعة عامة تم إعدادها بدون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية 
الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية الخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية 
الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالئمة هذا االستثمار  الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص له من قبل 

والمعلومات الواردة بخصوصه في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به.

سيكون االكتتاب للمساهمين المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد  خالل الفترة من يوم **** **/**/****هـ )الموافق 
**/**/****م(، إلى يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(. وسيكون االكتتاب باألسهم الجديدة على مرحلتين:

 أ ( مرحلة االكتتاب األولى: يتاح االكتتاب خاللها )كليًا أو جزئيًا( فقط للمساهمين المقيدين وفي عدد حقوق األولوية التي تم إيداعها في 
محافظهم بعد انعقاد الجمعية. وسوف تتم الموافقة فقط على االكتتاب باألسهم الجديدة المستحقة الموجودة في المحفظة 
بنهاية فترة التداول. هذا، وتتزامن مرحلة االكتتاب األولى لالكتتاب مع فترة تداول حقوق األولوية، والتي يمكن خاللها للمساهمين 

المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد  تداول الحقوق.

إلى يوم **** **/**/****هـــ  )الموافق **/**/****م(،  المرحلة من يوم **** **/**/****هـــ  الثانية: تبدأ هذه   ب( مرحلة االكتتاب 
المستثمرين  أو من عامة  المقيدين  المساهمين  األولوية سواًء كانوا من  لجميع حملة حقوق  )الموافق **/**/****م( ويسمح 
من المؤسسات واألفراد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول في هذه المرحلة بممارسة حقهم باالكتتاب، ويشار 
للمساهمين المقيدين أو من قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول مجتمعين بـ )»األشخاص المستحقين«( ومنفردين بـ 

)»الشخص المستحق«(. وال يمكن تداول حقوق األولوية في هذه المرحلة.

ب
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المرحلتين األولى والثانية فسوف تطرح تلك األسهم على عدد من  المتبقية«( في  وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها )»األسهم 
األسهم  لشراء  ع��روض  بتقديم  المؤسسات  تلك  تقوم  أن  على  االستثمارية«(،  )»المؤسسات  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين 
المتبقية. وسيتم استقبال العروض ابتداًء من الساعة 10:00 صباحًا من يوم **** **/**/****ه� )الموافق **/**/****م(، إلى الساعة 
10:00 صباحًا من اليوم التالي بتاريخ**/**/****ه� )الموافق **/**/****م(. ويسمى هذا ب� )»الطرح المتبقي«(. ويتم تخصيص األسهم 
نفس  تقدم  التي  االستثمارية  المؤسسات  على  بالتناسب  التخصيص  يتم  أن  على  فاألقل،  األقل  ثم  األعلى  للعروض  الطرح  هذا  في 
العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل. وسيتم تسديد إجمالي سعر طرح األسهم 
المتبقية، وتوزع باقي المتحصالت من بيع األسهم المتبقية وكسور األسهم )بما يتعدى سعر الطرح( على مستحقيها في موعد أقصاه 

**/**/****ه� )الموافق **/**/****م(.

إن طرح أسهم حقوق األولوّية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين، ولقد تم نشر دعوة النعقاد الجمعية العامة غير 
العادية للشركة للموافقة على إصدار أسهم حقوق األولوّية بتاريخ 1436/05/19ه� )الموافق 2015/03/10م(. وعلى المساهمين العلم بأنه إذا 
لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على طرح أسهم حقوق األولوّية هذه، فإن إصدار أسهم حقوق األولوّية سيتوقف، وحينها 

تعتبر هذه النشرة الغيه، وفي هذه الحالة سيتم إشعار المساهمين بذلك.
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بيانات القطاع والسوق

إن جميع المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع الواردة في هذه النشرة قد تم أخذها من مصادر عامة ومتوفرة للجمهور، وتشمل هذه 
المصادر مؤسسة النقد العربي السعودي والشركة السويسرية إلعادة التأمين »سويس ري«. 

▪  مؤسسة النقد العربي السعودي:

مؤسسة النقد العربي السعودي
ص.ب. 2992، الرياض 11169

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4633000 )11( 966+

فاكس: 4662966 )11( 966+
info@sama.gov.sa :البريد اإللكتروني
www.sama.gov.sa :الموقع اإللكتروني

لالضطالع  )1952م(  عام 1372هـ  تأسست في  السعودية، وقد  العربية  للمملكة  المركزي  البنك  السعودي هي  العربي  النقد  مؤسسة 
بمجموعة من المهام أهمها:

-    إصدار العملة الوطنية )الريال السعودي(.
-    القيام بدور مصرف الحكومة، ومراقبة البنوك التجارية.

-    مراقبة شركات التأمين التعاوني وشركات المهن الحرة المتعلقة بالتأمين.
-    إدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي.

-    إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.
-    تشجيع نمو النظام المالي والمصرفي وضمان سالمته. 

إن المعلومات المستقاة من تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2013م المعد بواسطة مؤسسة النقد والتي 
تم استخدامها في هذه النشرة معلومات متاحة للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام هذه المعلومات. 

▪  الشركة السويسرية إلعادة التأمين »سويس ري«:
هي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين تأسست بمدينة زيورخ بسويسرا في عام 1863م وتمارس نشاطها في أكثر من 25 دولة 
حول العالم وتصدر تقارير عن قطاع التأمين في العالم. وتعتبر المعلومات المستقاة من تقرير التأمين العالمي لعام2013م المعد بواسطة 
سويس ري، والتي تم استخدامها في هذه النشرة، معلومات متاحة للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدام 

هذه المعلومات.

 وقد قامت الشركة بمراجعة هذه المعلومات وتعتقد أنها دقيقة وتم استخدامها بشكل دقيق ألغراض هذه النشرة.

المعلومات المالية

إن القوائم المالية المراجعة للثالث سنوات المالية السابقة والمنتهية في 31 ديسمبر 2011م و2012م و2013م، والقوائم المالية المفحوصة 
وفقًا  إعدادها  تم  قد  النشرة،  هذه  في  إدراجها  تم  والتي  بها  المرفقة  واإليضاحات  2014م  يونيو   30 في  المنتهي  األول  النصف  لفترة 
للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. تمت مراجعة القوائم المالية لعام 2011م من قبل مكتب البسام ومكتب كي بي إم جي الفوزان 
والسدحان، وفي عامي 2012م و2013م من قبل مكتب إرنست ويونغ ومكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان، وتقوم الشركة بإصدار 

بياناتها المالية بالريال السعودي.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقد تم إعداد التوقعات التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنة من قبل الشركة، وقد تختلف ظروف التشغيل 
المستقبلية عن تلك االفتراضات، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال أي من هذه التوقعات، وتؤكد الشركة 
الــواردة في نشرة اإلصدار »إفادات  التوقعات  الالزمة. تمثل بعض  المهنية  العناية  النشرة تمت بناًء على  الــواردة في هذه  اإلفــادات  بأن 
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مستقبلية«. ويستدل على هذه اإلفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض الكلمات مثل »تخطط« أو »تقدر« أو »تعتقد« أو »تتوقع« 
أو »ربما« أو »سوف« أو »ينبغي« أو »من المتوقع« أو »سيكون« أو »ُيخمن« أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة 
أو المشابهة لها في المعنى. وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشركة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانًا 
لألداء المستقبلي. كما أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو اإلنجازات أو النتائج التي تحققها الشركة وتؤدي 
إلى اختالفها بشكل كبير عما كان متوقعًا صراحًة أو ضمنيًا في اإلفادات المستقبلية المذكورة. وقد تم استعراض أهم المخاطر أو 
العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أكثر تفصياًل في قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة في صفحة »**«. وفي 
حال تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها، فإن 

النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسهم، فإن الشركة تلتزم بتقديم نشرة إصدار تكميلية لهيئة السوق المالية إذا علمت 
في أي وقت من تاريخ نشر نشرة اإلصدار وقبول اإلدراج بأي من اآلتي: )1( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة اإلصدار، أو 
أي مستند مطلوب بموجب قواعد التسجيل واإلدراج أو )2( ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في نشرة اإلصدار. وفيما عدا 
الحالتين المذكورتين، فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات عن القطاع أو السوق أو إفادات التوقعات المستقبلية الواردة 
في هذه النشرة، سواء كان ذلك نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. ونتيجة لهذه المخاطر وغيرها، ولحاالت عدم 
التيقن واالفتراضات، فإن األحداث والظروف الخاصة بالتوقعات المستقبلية الواردة في هذه النشرة قد ال تحدث بالشكل الذي تتوقعه 
هذه  ضوء  في  المستقبلية  التوقعات  جميع  يدرسوا  أن  المستحقين  المساهمين  على  يجب  وعليه،  إطالقًا.  تحدث  ال  قد  أو  الشركة، 

اإليضاحات، وأن ال يعتمدوا على هذه اإلفادات بشكل أساسي.

أعضاء مجلس إدارة الشركة

1

2

3

4

5

6

7

8

عبد اهلل بن سليمان الراجحي

أحمد بن سليمان الراجحي

سعود بن عبد اهلل الراجحي

د. وليد بن عبد اهلل المقبل

د. مؤيد بن عيسى القرطاس

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

عبد العزيز بن صالح العثيم

محمد بن عمران العمران

رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

شركة الراجحي للتأمين 

المحدودة )البحرين(

مصرف الراجحي

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ غير مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

غير تنفيذي/ مستقل

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

56

47

33

39

68

50

55

49

-

300,000

300,000

-

1,000

16,000

1,000

1,000

%0

%1,5

%1,5

%0

%0,005

%0,08

%0,005

%0,005

%13,97

%0

%0

%0

%0,00006

%0.0004

%0

%0,00008

العمرالصفــةالتمثيلالمنصـباالســـمر.م. عدد الجنسية
األسهم

الملكية 
المباشرة

الملكية غير 
المباشرة

مالحظة: ال يملك أي عضو مجلس إدارة 5% أو أكثر من أسهم شركة تكافل الراجحي وفقًا للمادة )38 أ( من الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني.

مالحظة: تمثل األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة )1,000 سهم( أسهم  تأهيل لعضوية المجلس بحسب المادة )68( من نظام الشركات.

المصدر: تكافل الراجحي

دلــيــــل الشــــركـــة

هـ
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عنوان الشركة

شركة تكافل الراجحي
حي الملز، بالتينيوم سنتر – الطابق الثالث

ص.ب 67791، الرياض11517
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-4752211+
فاكس: 966-11-4755017+

www.alrajhitakaful.com.sa :الموقع اإللكتروني

ممثل الشركة المفوض األول
وليد بن عبداهلل المقبل

عضو مجلس اإلدارة
حي الملز، بالتينيوم سنتر – الطابق الثالث

ص.ب 67791، الرياض11517
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-2114488+
فاكس: 966-11-4755017+

al-mogbel@alrajhibank.com :البريد اإللكتروني

أمين سر مجلس اإلدارة
حي الملز، بالتينيوم سنتر – الطابق الثالث

عبد العزيز بن عبد الرحمن الجربوع 
ص.ب 67791، الرياض11517

المملكة العربية السعودية
هاتف: 4752211-11-966+ تحويلة )111(

فاكس: 966-11-4751851+
aaljarboa@alrajhitakaful.com :البريد اإللكتروني

ممثل الشركة المفوض الثاني
عبد العزيز بن محمد السديس

الرئيس التنفيذي
حي الملز، بالتينيوم سنتر – الطابق الثالث

ص.ب 67791،الرياض11517
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-4752211+
فاكس: 966-11-4755017+

asedeas@alrajhitakaful.com :البريد اإللكتروني

سوق األسهم
السوق المالية السعودية )تـداول(

أبراج التعاونية، 700 طريق الملك فهد
ص.ب 60612، الرياض 11555

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-11-2181200+

فاكس: 966-11-2181260+
www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

مصرف الراجحي
المركز الرئيسي، شارع العليا العام

ص.ب 28، الرياض 11411
المملكة العربية السعودية

هـــاتف: 966-11-2116000+
فاكس: 966-11-4600705+

contactcenter@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني
www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

مصرف اإلنماء
برج العنود– حي العليا– طريق الملك فهد

ص.ب 66674، الرياض 11586 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-2185555+ 
فاكس: 966-11-2185000+

info@alinma.com :البريد اإللكتروني
www.alinma.com :الموقع اإللكتروني

البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركة

و
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مجموعة سامبا المالية
طريق الملك عبد العزيز
ص.ب 833، الرياض 11421

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-11-4774770+

فاكس: 966-11-4774770+
customercare@samba.com :البريد اإللكتروني

www.samba.com :الموقع اإللكتروني

بنك اإلمارات دبي الوطني
طريق الملك فهد

ص.ب 8166، الرياض 11482
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-2825693+
فاكس: 966-11-2825518+

customercare@emiratesnbd.com :البريد اإللكتروني
 www.emiratesnbd.com.sa :الموقع اإللكتروني

بنك الرياض
ص.ب 22622، الرياض 11614 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-11-4013030+ 

فاكس: 966-11-4042707+
customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني

www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني

مجموعة الدخيل المالية
شارع المعذر

ص.ب 2462، الرياض 11451
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-2927788+
فاكس: 966-11-4787569+

info@aldukheil.com.sa :البريد اإللكتروني
www.aldukheil.com.sa :الموقع اإللكتروني

مكتب محمد إبراهيم العمار لالستشارات القانونية 
)بالتعاون مع كينج آند سبولدنج(

برج المملكة، طريق الملك فهد
ص.ب 9597، الرياض 12214

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-11-3779900+
فاكس: 966-11-2110033+

nissa@kslaw.com :البريد اإللكتروني
www.kslaw.com :الموقع اإللكتروني

المستشارون

المستشار القانوني

المستشار المالي ومدير االكتتاب

ز



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الراجحي المالية
الرياض، طريق الملك فهد

ص.ب 5561، الرياض11432
المملكة العربية السعودية

هاتف: 2119292 -11- 966+
فاكس: 2119299 -11- 966+

customerservice@alrajhi-capital.com :البريد اإللكتروني
www.alrajhi-capital.com :الموقع االلكتروني

ارنست ويونغ 
برج الفيصلية، حي العليا - طريق الملك فهد

ص.ب 2732، الرياض11461
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-2734740+
فاكس: 966-11-2734730+

riyadh@sa.ey.com :البريد اإللكتروني
www.ey.com :الموقع االلكتروني

كي بي إم جي الفوزان والسدحان
برج كي بي إم جي، طريق صالح الدين األيوبي

ص.ب 92876، الرياض11633  
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-8748500+
فاكس: 966-11-8748600+

marketingsa@kpmg.com :البريد اإللكتروني
www.kpmg.com/sa :الموقع اإللكتروني

البسام محاسبون قانونيون واستشاريون
مركز المتواي، شارع المعادي، حي الرويس، جدة

ص.ب 15651، جدة 21454  
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-12-6522703+
فاكس: 966-12-6522894+

ibrahim.albassam@sa-uhy.com :البريد اإللكتروني
www.aacpa-sa.com :الموقع اإللكتروني

متعهد التغطية 

المحاسبون القانونيون

ح



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة ديلويت لخدمات المعامالت
أبراج التعاونية، البرج الشمالي

الطابق 12، شارع الملك فهد
ص. ب. 54251، الرياض 11514

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-11-288-8600+

فاكس: 966-11-288-8601+
mpierce@deloitte.com :البريد اإللكتروني

www.deloitte.com :الموقع اإللكتروني

شركة أكتوسكوب للخدمات اإلكتوارية
1073 طريق الملك فهد– بناية األولى

ص.ب 75442، الرياض 11578
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-2079878+
فاكس: 966-11-2079878+

info@actuscope.com.lb :البريد اإللكتروني
www.actuscope.com.sa :الموقع االلكتروني

مصرف الراجحي
ص.ب 27، الرياض 11411 

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-11-4629922+
فاكس: 966-11-4624311+ 

contactcenter@alrajhibank.com.sa :البريد اإللكتروني
www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

بنك الرياض
طريق الملك  عبد العزيز

ص.ب 22622، الرياض 11614 
المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-4013030+ 
فاكس: 966-11-4042707+

customercare@riyadbank.com :البريد اإللكتروني
www.riyadbank.com :الموقع اإللكتروني

البنك السعودي الفرنسي
ص.ب 56006، الرياض 11554

المملكة العربية السعودية
هاتف: 966-11-4042222+ 
فاكس: 966-11-4042311+

communications@alfransi.com.sa :البريد اإللكتروني
www.alfransi.com.sa :الموقع اإللكتروني

بالشكل  إفاداتها  تضمين  وعلى  وشعاراتها  أسمائها  إلى  اإلش��ارة  على  الكتابية  موافقتها  أع��اه  المذكورة  الجهات  جميع  قدمت   *
والمضمون الواردين في هذه النشرة، ولم يقم أي منهم بسحب هذه الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة. وال يمتلك أي من المستشارين 

أو العاملين لديهم أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.

مستشار العناية المهنية المالي

الخبير اإلكتواري

الجهات المستلمة

ط



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

شركة الراجحي للتأمين التعاوني – تكافل الراجحي، وهي شركة مساهمة عامة 
1429/06/26هــــ  وتاريخ  م/35  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  تأسست  سعودية 
رقم   التجاري  السجل  بموجب  أعمالها  الشركة  تمارس   .) 2008/07/01م  الموافق   (
 ) الموافق 2009/06/28م   ( بتاريخ 1430/07/05هـــ  الرياض  الصادر من مدينة   1010270371
وترخــيـــص أعــمـــــال التــــأمــيـــن مــــن مؤســـســــــــة الـنـــقـد العــــربــــي الســــعــــودي

رقم ) ت م ن/200911/22 ( وتاريخ 1430/11/29هـ ) الموافق 2009/11/16م (.

التعاوني  التأمين  شركات  مراقبة  نظام  ألحكام  وفقا  الراجحي  تكافل  شركة  تقوم 
والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة العربية السعودية بمزاولة 
يتعلق بهذه  اإلسالمية وكلما  الشريعة  أحكام  يخالف  ال  بما  التعاوني  التأمين  أعمال 
األعمال من إعادة التأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة، وللشركة أن تقوم بجميع 
استثمار  أو  التأمين  مجال  في  ســواء  أغــراض  لتحقيق  بها  القيام  يلزم  التي  األعمال 
أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو 
تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك 

مع جهات أخرى.

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(

شركة الراجحي للتأمين المحدودة – البحرين )ش م ب(

شركة عمان للتأمين – اإلمارات )ش م ع(

4,500,000المساهمون الكبار

5,300,000

1,200,000

%22,5

%26,5

%6

رأس مال الشركة الحالي
عدد األسهم القائمة والمصدرة قبل االكتتاب 

القيمة االسمية
مجموع األسهم الجديدة المطروحة لالكتتاب

نسبة الزيادة في رأس المال
سعر الطرح

إجمالي حصيلة الطرح
رأس المال بعد الزيادة

طبيعة الطرح
إجمالي األسهم بعد االكتتاب

استخدام متحصالت االكتتاب

ملخص الطرح 

يجب على المستثمرين الراغبين في االكتتاب في أسهم هذا الطرح قراءة نشرة اإلصدار كاملة قبل اتخاذ قرارهم االستثماري المتعلق 
باالكتتاب في هذه األسهم.

الشركة

ملخص أنشطة الشركة

نسبة الملكية قبل 
الطرح عدد األسهم اإلســـم

200,000,000 ريال
20,000,000 سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل

10 رياالت للسهم الواحد
20,000,000 سهم

%100
10 رياالت للسهم الواحد تدفع بالكامل عند االكتتاب

200,000,000 ريال سعودي
400,000,000 ريال سعودي

طرح أسهم حقوق أولوية
40,000,000 سهم

يتوقع أن يبلغ صافي متحصالت االكتتاب بعد خصم مصاريف الطرح 195 مليون ريال 
المالءة  هامش  تعزيز  في  االكتتاب  متحصالت  استخدام  الشركة  وتنوي  سعودي. 
المالية للشركة، وتمويل خطط الشركة المستقبلية لدعم نمو أعمالها عن طريق 

افتتاح فروع جديدة، باإلضافة إلى شراء أرض وبناء مقر رئيسي للشركة عليها.
تقدر التكاليف اإلجمالية لهذه الخطط بحوالي 195 مليون ريال سعودي )راجع قسم 
»استخدام متحصالت االكتتاب« من هذه النشرة(، وسيتم تغطية هذه التكاليف 
اإلجمالية المتوقعة بالكامل عن طريق االكتتاب في أسهم حقوق األولوية موضوع 

هذه النشرة.
ريال   400,000,000 إلــى  سعودي  ريــال   200,000,000 من  الشركة  مــال  رأس  ــادة  زي سيتم 

سعودي، أي بزيادة تبلغ200,000,000 ريال سعودي.

ي



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

عدد األسهم المتعهد بتغطيتها
إجمالي قيمة الطرح المتعهد بتغطيتها

السعر المعدل

تكاليف الطرح
إجمالي حصيلة الطرح بعد خصم تكاليف الطرح

تاريخ األحقية

تاريخ التخصيص
المساهمون المقيدون

الشركاء االستراتيجيون / االستراتيجيين

حقوق األولوية

األسهم الجديدة
معامل أحقية االكتتاب

عدد حقوق األولوية المصدرة
مرحلة االكتتاب األولى

فترة تداول حقوق األولوية

مرحلة االكتتاب الثانية

20 مليون سهم عادي
200 مليون ريال سعودي

تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق المالية إلى )**( ريال سعودي للسهم 
موافقة  وبعد  العادية  غير  الجمعية  انعقاد  يــوم  تــداول  بنهاية  وذلــك   الــواحــد، 
المساهمين في الشركة على زيادة رأس المال. وذلك يمثل انخفاض بسعر السهم 

بمقدار )**( ريال سعودي للسهم الواحد. 
5,000,000 ريال سعودي

195,000,000 ريال سعودي
الزيادة  على  تصوت  والتي  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  تداول  نهاية 
المقترحة في رأس المال بحسب توصية مجلس اإلدارة، وذلك بتاريخ **/**/****هـ 

)الموافق **/**/****م(.
يتم تخصيص األسهم في يوم *** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

المساهمون المقيدون في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية 
العامة غير العادية.

هما مصرف الراجحي وشركة الراجحي للتأمين المحدودة – البحرين-، حيث تعتمد 
الراجحي  إيراداتها وفي تسويق منتجاتها على مصرف  الشركة بشكل كبير في 
– المحدودة  للتأمين  الراجحي  وشركة  الشركة،  أسهم  من   %22.5 يمتلك  الــذي 

البحرين- والتي تمتلك 26.5% من أسهم  شركة تكافل الراجحي.
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة 
المساهمين  لجميع  مكتسب  حق  وهو  المال،  رأس  زيــادة  اعتماد  عند  المطروحة 
العادية.  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  نهاية  الشركة  سجالت  في  المقيدين 
ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

المقيدين خالل يومين من  إيداع حقوق األولوية في محافظ المساهمين  وسيتم 
انعقاد الجمعية العامة.

هي األسهم المطروحة الكتتاب المساهمين المقيدين.
حق واحد لكل سهم قائم مملوك للمساهمين المقيدين وهي ناتج قسمة عدد 

األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية.
20 مليون )20,000,000( حق.

تبدأ يوم **** **/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(، وتستمر حتى نهاية يوم 
للمساهمين  فقط  خاللها  ويتاح  **/**/****م(.  )الموافق  **/**/****هـــ   ****
المقيدين ممارسة حقهم باالكتتاب كليًا أو جزئيًا في األسهم الجديدة في حدود 
عدد حقوق األولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة، 
المستحقة  الجديدة  األسهم  من  بعدد  االكتتاب  على  فقط  الموافقة  تتم  وسوف 
التداول.  فترة  نهاية  عند  المحفظة  في  الموجودة  األولــويــة  حقوق  عــدد  بموجب 
للمساهمين  يمكن  التي  األولوية،  حقوق  تــداول  فترة  مع  المرحلة  هذه  وتتزامن 
المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد خاللها تداول حقوق األولوية.

تبدأ يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(، وتستمر حتى نهاية يوم 
المقيدين  للمساهمين  ويمكن  **/**/****م(.  )الموافق  **/**/****هــــ   ****

وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد خاللها تداول حقوق األولوية.
نهاية  حتى  وتستمر  **/**/****م(  )الموافق  **/**/****هـــــ   **** يــوم  تبدأ 
لجميع حملة  **/**/****م( ويسمح خاللها  )الموافق  **/**/****هـــ  يوم **** 
حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو من عامة المستثمرين من 
المؤسسات واألفراد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول بممارسة 

حقهم باالكتتاب، وال يمكن تداول حقوق األولوية في هذه المرحلة.

ك



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

الطلبات  نماذج  تعبئة  االكتتاب  في  الراغبين  المستحقين  األشــخــاص  على  يجب 
المتوفرة لدى فروع الجهات المستلمة ومن ثم تسليمها لدى أي من هذه الجهات 
خالل فترة االكتتاب. كذلك، يمكن االكتتاب عن طريق اإلنترنت، الهاتف المصرفي، أو 
الصراف اآللي ألي من الجهات المستلمة، وذلك بشرط أن يكون لدى الشخص المستحق 
حساب لدى الجهة المستلمة وأن ال تكون قد طرأت تغييرات على المعلومات الخاصة 

به ما لم تكن هذه التغييرات قد بلغت للجهة المستلمة وتم اعتمادها. 
األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها في المرحلتين األولى والثانية.

)ويشار  المؤسسي  الطابع  ذوي  المستثمرين  من  عدد  على  المتبقية  األسهم  تطرح 
إليهم بـ »المؤسسات االستثمارية«(، على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم 
عروض شراء لألسهم المتبقية وسيتم استقبال العروض ابتداًء من الساعة 10:00 صباحًا 
يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وحتى الساعة 10:00 صباحًا من اليوم 
األسهم  تخصيص  وسيتم  **/**/****م(.  )الموافق  **/**/****هـــــ  بتاريخ  الثاني 
يتم  أن  على  فاألقل  األقــل  ثم  األعلى  العرض  ذات  االستثمارية  للمؤسسات  المتبقية 
العرض.  نفس  تقدم  التي  االستثمارية  المؤسسات  على  بالتناسب  األسهم  تخصيص 

أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.
جميع حملة حقوق األولوية من المساهمين المقيدين أو من عامة المستثمرين من 

المؤسسات واألفراد ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول. 
تقوم »تداول« بتجهيز آليات لتنظيم عملية تداول حقوق األولوية بوضع رمز منفصل 
المساهمون  ويملك  الشركة،  رمز سهم  يكون مستقاًل عن  بحيث  األولوية  لحقوق 

المقيدون خالل فترة اكتتاب وتداول حقوق األولوية الخيارات التالية:
•  االحتفاظ بالحقوق المكتسبة كما بتاريخ األحقية وممارسة االكتتاب فيها

•  بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها 
•  شراء حقوق إضافية من خالل السوق

•  عدم القيام بأي شيء مما يتعلق بحقوق األولوية، وفي هذه الحالة سيتم طرح 
األسهم المتبقية في فترة الطرح المتبقي نتيجة لعدم ممارسة تلك الحقوق.

كما يجوز لعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد خالل فترة التداول شراء وبيع 
حقوق األولوية وممارسة االكتتاب فيها إذا تم االحتفاظ بها إلى نهاية مرحلة االكتتاب 
األولى، ويكون ذلك خالل مرحلة االكتتاب الثانية. وسيقوم نظام »تداول« بإلغاء رمز 

حقوق األولوية للشركة بعد انتهاء فترة التداول.
الطرح  وسعر  الــتــداول  فترة  خــالل  الشركة  لسهم  السوقية  القيمة  بين  الــفــرق 
وستقوم تداول باحتساب ونشر قيمة الحق اإلرشادية على موقع تداول اإللكتروني، 
وبشكل مستمر خالل فترة التداول متأخرة بخمس دقائق. إضافة إلى مزودي خدمة 
للحق  اإلرشادية  القيمة  على  اإلطالع  للمستثمرين  يتسنى  حتى  السوق  معلومات 

عند إدخال األوامر.
هو السعر الذي يتم التداول به علمًا بأنه يحدد من خالل مستوى العرض والطلب، 

وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.
قيام األشخاص المستحقين باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية عبر تعبئة نموذج 
تلك  لــدى  الكترونيًا  أو  المستلمة  الجهات  فــروع  لــدى  المقابل  وتسديد  االكتتاب 

الجهات. ويمكن لألشخاص المستحقين ممارسة حقوق األولوية كالتالي:
-  يتاح في مرحلة االكتتاب األولى للمساهمين المقيدين فقط ممارسة حقهم باالكتتاب 
في حدود عدد الحقوق التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة. 
وتتزامن هذه المرحلة مع فترة تداول حقوق األولوية والتي يمكن خاللها للمساهمين 

المقيدين وعامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد تداول الحقوق.
من  كــانــوا  ســـواًء  الــحــقــوق  حملة  لجميع  يسمح  الثانية،  االكــتــتــاب  مرحلة  فــي   -
واألفراد ممن  المؤسسات  المستثمرين من  عامة  أو من  المقيدين  المساهمين 

قاموا بشراء الحقوق خالل فترة التداول بممارسة حقهم باالكتتاب.

طريقة االكتتاب

األسهم المتبقية
الطرح المتبقي

األشخاص المستحقون

إدراج وتداول حقوق األولوية

القيمة اإلرشادية للحق

سعر تداول الحق

ممارسة حقوق أولوية االكتتاب
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الجمهور

تخصيص األسهم

دفع مبالغ التعويض )إن وجدت(

أرباح األسهم

حقوق التصويت 

تداول األسهم

عوامل المخاطرة

األسهم التي سبق للمصدر إدراجها

القيود على األسهم

شروط االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 

عامة المستثمرين من المؤسسات واألفراد غير المذكورين أدناه:
1 -  تابعي المصدر

2 -  المساهمين الكبار في المصدر
3 - أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر

4 -  أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر
5 - أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر

6 -  أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في الفقرات السابقة أعاله
7 - األشخاص الذين يعملون باإلتفاق معًا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة 

األسهم المراد إدراجها.
سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل 
على  وطرحها  جمعها  يتم  فسوف  األسهم،  لكسور  وبالنسبة  ومكتمل.  صحيح 
إجمالي سعر  تسديد  المتبقي. وسيتم  الطرح  فترة  االستثمارية خالل  المؤسسات 
الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت البيع )إن وجدت( على مستحقيها 

كاًل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه **/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(.
سيتم دفع مبالغ التعويض للمساهمين الذين ال يشاركون كليًا أو جزئيًا في االكتتاب 
أقصاه يوم *********/**/****هــــ  إن وجدت، في موعد  األولوية،  بأسهم حقوق 

)الموافق ******/**/****م( )راجع قسم »شروط وتعليمات االكتتاب«(.
ستستحق األسهم المطروحة لالكتتاب أية أرباح تعلنها الشركة  منذ تاريخ إصدارها 

)راجع قسم »سياسة توزيع األرباح«(.
للشركة فئة واحدة فقط من األسهم وليس ألي مساهم أية حقوق تصويت تفضيلية. 
ويحمل كل سهم من األسهم المطروحة حق التصويت، ولكل مساهم يملك )20( 

عشرين سهمًا على األقل الحق في حضور الجمعية العامة والتصويت فيها.
كافة  استكمال  عند  تــداول  نظام  على  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تــداول  يبدأ 

اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم المطروحة وتخصيصها.
هنالك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في األسهم المطروحة. وقد تمت مناقشة 
عوامل المخاطرة هذه في قسم »عوامل المخاطرة« ويتوجب دراستها بعناية قبل 

اتخاذ القرار باالستثمار في األسهم المطروحة.
أدرجت الشركة 20,000,000 سهم بتاريخ 1430/07/21هـ )الموافق 2009/07/13م( في السوق 
المالية السعودية )تداول(، حيث اكتتب المساهمون المؤسسون بـ 70% من رأس مال 

الشركة، وتم طرح 30% من رأس المال لالكتتاب العام. 
تم إدراج أسهم الشركة في تداول بتاريخ 1430/07/21 هـ )الموافق 2009/07/13م( وعليه 
فإن فترة حظر التصرف في األسهم قد انقضت ولم تعد هنالك أية قيود على أسهم 
الشركة. وفي حال رغب أحد المساهمون المؤسسون ببيع جزء أو كافة أسهمه، فإنه 
المالية. كذلك،  العربي السعودي وهيئة السوق  النقد  يجب أخذ موافقة مؤسسة 
في حال رغب الشركاء  االستراتيجيون في بيع حقوق األولوية أو شراء حقوق جديدة، 

يجب عليهم أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. 
سجالت  في  المقيدين  الشركة  مساهمي  على  األولوية  حقوق  أسهم  طرح  يقتصر 
بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ  يــوم  تــداول  نهاية  في  الشركة 
**/**/****هـ )الموافق **/**/****م(. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي نموذج 
اكتتاب في األسهم المطروحة – كلًيا أو جزئًيا – ما لم يستوف النموذج كافة شروط 
للتعليمات  بالكامل طبقًا  االكتتاب  نماذج طلبات  تعبئة  يجب  ومتطلباته.  االكتتاب 
الواردة  في قسم )»شروط وتعليمات االكتتاب«(  وال يجوز تعديل أو سحب أي نموذج 
اكتتاب في األسهم المطروحة بعد تقديمه. ويشكل قبول النموذج من قبل الشركة 

اتفاقًا ملزمًا بين المكتتب والشركة )راجع قسم »شروط وتعليمات االكتتاب«(.

قرار  أّي  اتخاذ  قبل  بعناية  اإلصــدار هذه  نشرة  الواردين في  المخاطرة«  »عوامل  و  »إشعار مهم«  إلى  قسمي  الرجوع  ينبغي  تنويه:    *
باالستثمار في األسهم المطروحة لالكتتاب بموجب هذه النشرة.

م
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اإلســـــــم

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(

شركة الراجحي للتأمين المحدودة – البحرين )ش م ب(

شركة عمان للتأمين – اإلمارات )ش م ع(

عدد األسهم

4,500,000

5,300,000

1,200,000

نسبة الملكية قبل الطرح

%22,5

%26,5

%6

هذا، وقد أبدى كافة المساهمون الكبار، بما فيهم الشركاء االستراتيجيون، رغبتهم األكيدة في االكتتاب في حقوق األولوية، وقد قدموا 
خطابات تأكيد رغبة بذلك إلى الشركة.

المساهمين  وتــحــديــد  ــة  ــعــادي ال غــيــر  الــعــامــة  الــجــمــعــيــة  انــعــقــاد 
المستحقين لألسهم الجديدة

تاريخ مرحلة االكتتاب األولى وتداول حقوق األولوية

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

تاريخ انتهاء مرحلة االكتتاب وآخر يوم لتقديم نماذج طلبات االكتتاب
تاريخ فترة الطرح المتبقي

اإلشعار بالتخصيص النهائي لكافة المكتتبين
دفع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين الذين لم 

يشاركوا في االكتتاب ومستحقي كسور األسهم
بدء تداول األسهم المطروحة لالكتتاب

يوم ****** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(

إلى  **/**/****م(  )الموافق  **/**/****هـــــ   ****** يوم  من 
****** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(

إلى  **/**/****م(  )الموافق  **/**/****هـــــ   ****** يوم  من 
****** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(

يوم ****** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(
إلى  **/**/****م(  )الموافق  **/**/****هـــــ   ****** يوم  من 

****** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(
يوم ****** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(

يوم  أقصاه  موعد  في  وجــدت،  إن  التعويض،  مبالغ  دفــع  سيتم 
****** ************هـ )الموافق **********م(.

من  االنتهاء  عند  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تــداول  يتم  سوف 
اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وسوف يتم اإلعالن عنه الحقًا في 

الصحف المحلية وعلى موقع تداول.

تنويه : جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسيتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية في الصحف المحلية في 
.)www.tadawul.com.sa( المملكة وعبر موقع تداول اإللكتروني على اإلنترنت

المساهمون الكبار

تواريخ مهمة للمكتتبين

التـــــــــاريخالجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

ن



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

)إن وجدت(، وبدء فترة  االكتتاب بها  التي لم يتم  تفاصيل عملية بيع األسهم    •

الطرح المتبقي

إعالن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

إعالن بإيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين 

إعالن توزيع مبالغ التعويض )إن وجدت( لألشخاص المستحقين

الشركة

الشركة

تداول

الشركة

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

تنويه : جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاله تقريبية. وسيتم اإلعالن عن التواريخ والمواعيد الفعلية في الصحف المحلية في 
.)www.tadawul.com.sa( المملكة وعبر موقع تداول اإللكتروني على اإلنترنت

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
الخاصة  األولوية  حقوق  ممارسة  عدم  حال  وفي  المستحقين.  األشخاص  على  البداية  في  األولوية  حقوق  أسهم  في  االكتتاب  يقتصر 
على  المشاركين  غير  المستحقين  األشخاص  قبل  من  بها  مكتتب  غير  متبقية  أسهم  أية  تطرح  فسوف  المستحقين  باألشخاص 
في  االكتتاب  في  الراغبين  المستحقين  األشخاص  على  يتعين  المتبقي.  الطرح  فترة  في  طرحها  خالل  من  اإلستثمارية  المؤسسات 
األسهم الجديدة تعبئة نماذج طلبات االكتتاب المتوفرة لدى فروع الجهات المستلمة خالل مرحلة االكتتاب األولى ومرحلة االكتتاب الثانية 
الجهة  الثانية )حتى لو لم يكن لديهم حساب لدى  إلى أي من تلك الجهات قبل نهاية مرحلة االكتتاب  )حسبما ينطبق( وتسليمها 
المستلمة(. كما يمكن االكتتاب عبر اإلنترنت أو الهاتف أو الصراف اآللي لدى الجهات المستلمة التي تتيح إحدى أو كل هذه الخدمات 
لألشخاص المستحقين، وذلك بشرطين أساسيين هما: )1( أن يكون للشخص المستحق حساب لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه 
الخدمات، و)2( أال تكون قد طرأت أي تغييرات على البيانات أو المعلومات الخاصة بالشخص المستحق )بحذف أو إضافة أحد أفراد عائلته( 

منذ اكتتابه في طرح جرى حديثًا ما لم تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة المستلمة واعتمدت من قبلها.

ويجب تعبئة نموذج طلب االكتتاب بالكامل وفقًا للتعليمات الواردة في قسم »شروط وتعليمات االكتتاب« بهذه النشرة. ويجب على كل 
مكتتب أن يوافق على كافة الفقرات الواردة في نموذج طلب االكتتاب وأن يقوم بتعبئتها. وتحتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب 
لالكتتاب في األسهم الجديدة، كليًا أو جزئيًا، في حالة عدم استيفاء الطلب ألي من شروط أو متطلبات االكتتاب. وال يجوز التعديل في 
طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه ألي من الجهات المستلمة. ويمثل طلب االكتتاب عند تقديمه عقدًا ملزمًا بين الشركة والمساهم 

المستحق )راجع قسم »شروط وتعليمات االكتتاب«(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق 
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله 

أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

إعالن انعقاد الجمعية العامة غير العادية )تاريخ األحقية(

إعالن نتائج الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

إعالن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وإعالن قيمة الحق اإلرشادية

إعالن تحديد فترات االكتتاب في األسهم الجديدة وفترة تداول الحقوق

إعالن تذكيري عن بدء مرحلة االكتتاب األولى وعن فترة تداول حقوق األولوية

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول حقوق األولوية والتنويه بأهمية بيع الحقوق لمن 

ال يرغب باالكتتاب

إعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

إعالن تذكيري عن آخر يوم لتقديم نماذج طلبات االكتتاب للمرحلة الثانية

اإلعالن عن :

•  نتائج االكتتاب في المرحلتين األولى والثانية

الشركة

الشركة

تداول

الشركة

الشركة

تداول

الشركة

الشركة

الشركة

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

**/**/**** هـ )الموافق **/**/**** م(

تواريخ اإلعالنات المهمة
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نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
للشركة،  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ  من  يومين  خالل  المقيدين  المساهمين  محافظ  في  األولوية  حقوق  إيداعها  يتم 
وستظهر في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز خاص بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند 

بداية فترة التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على معامل األحقية وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟
هو المعامل الذي يمكن للمساهم المقيد من خالله معرفة عدد حقوق األولوية المستحقة له مقابل األسهم التي يمتلكها بتاريخ انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية. وعلى سبيل المثال،إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة يساوي 1,000 سهم ورفعت تلك الشركة رأس مالها 
عن طريق طرح 500 سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى 1,500 سهم، يكون معامل األحقية عندها 1 إلى 2 )حق واحد لكل سهمين(.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم، سيتم إيداع الحقوق لمحافظ المستثمرين وتداولها تحت رمز جديد.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح. وللتوضيح، فإنه إذا كان سعر 
إغالق السهم في اليوم السابق 40 ريال، على سبيل المثال، وسعر الطرح هو 10 رياالت، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق األولوية )عند 

بداية التداول( 30 ريال )وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين(. 

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟
االكتتاب  التداول، ويمكن  االكتتاب في أسهم إضافية من خالل شراء حقوق جديدة في فترة  المقيدون  المساهمون  نعم، يستطيع 

باألسهم اإلضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب عن طريق تقديم طلبات االكتتاب لدى أي من فروع الجهات المستلمة )المذكورة مسبقًا( وخالل مرحلتي االكتتاب 

األولى والثانية.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم يحق لهم، ولكن بعد إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الجهات المستلمة أو مركز اإليداع في تداول، وإحضار الوثائق الالزمة.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟
في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي 
اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليًا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيًا في حال بيع جزء منها 

وسيتم إبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيد.

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافيًة تداولها مرة أخرى؟
يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية لالكتتاب؟
ال يمكن ذلك.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط وبعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول، ال يمكن للشخص المستحق سوى ممارسة الحق في االكتتاب فقط. وفي حال عدم ممارسة 

الحق، يمكن أن يتعرض المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.
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ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب؟
تطرح تلك األسهم في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها هذه النشرة.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت المطبقة على األسهم ولكن دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مره ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟
نعم يمكن ولكن يجب مراعاة ان ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق، حيث 
أن أي زيادة في كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق سينتج عنه إلغاء طلب االكتتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم 
يملك 1000 سهم في الشركة )800 سهم في محفظة )أ( و200 سهم في محفظة )ب(( فإن مجموع الحقوق التي ستودع )1000( حق على اعتبار 

أن لكل سهم )1( حق عليه فسيتم إيداع 800 حق في محفظة )أ( و200 حق في محفظة )ب(.

في حال االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم ايداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟
حسب قواعد مركز إيداع األوراق المالية يكون إيداع األوراق المالية في المحفظة االستثمارية األحدث إنشاًء لمالكي األوراق المالية باستثناء 

إيداع األوراق المالية المملوكة بشهادات.

ملخص المعلومات األساسية
يعد هذا الملخص نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المكتتبين. ويجب 
على مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل اتخاذ قرار االستثمار في األسهم. وقد تم تعريف بعض المصطلحات المدرجة في هذه 

النشرة تحت قسم »التعريفات والمصطلحات«.

الشركــة
شركة تكافل الراجحي هي شركة مساهمة عامة سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1429/06/27هـ )الموافق 2008/07/01م( 
والقرار الوزاري رقم 181 وتاريخ 1429/06/27هـ )الموافق 2008/06/30م(. وقد ُأنشئت الشركة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 
1010270371 الصادر من مدينة الرياض بتاريخ 1430/07/05هـ )الموافق 2009/06/28م( وترخيص أعمال التأمين التعاوني من مؤسسة النقد 
العربي السعودي رقم )ت م ن/200911/22( بتاريخ 1430/11/29هـ )الموافق 2009/11/17م(. وقد بدأت الشركة بممارسة أعمال التأمين اعتبارًا من 

2009/06/01م وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية.

تقوم شركة تكافل الراجحي وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحتها التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في 
المملكة العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وكلما يتعلق بهذه األعمال من إعادة 
التأمين أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراض سواء في مجال التأمين 
أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة 

شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى.

رؤية الشركة
»أن نكون أفضل مقّدمي الحلول التكافلية التي تعّزز نوعية حياة جميع مستخدميها«.

رسالة الشركة
»إننا نسعى لتوفير األمان من مخاطر الحياة المتعددة وللتفوق في ابتكار منتجات عالية االستجابة تتجاوز التوقعات وتتوافق مع الشريعة. 

مطمحنا في ذلك إرضاء عمالئنا وإتقان فن خدمتهم. نحن نفتح آفاقًا أوسع لمستثمرينا، وأفراد فريقنا يتعاملون كعائلة واحدة«.

إستراتيجية الشركة
من خالل منح عمالئنا جل اهتمامنا والتفانى في تلبية احتياجاتهم التأمينية بما يسمو على توقعاتهم، ستقوم شركة تكافل الراجحي 
بتقديم خدمة متميزة من الدرجة األولى بأعلى مستويات االحترافية الستكمال مسيرة الشركة في النمو المطرد للمبيعات والحصة 
السوقية باإلضافة لتكوين األرباح. كما ستعمل بالتغلب على التحديات الموجودة في السوق من خالل تسخير جميع الموارد المتاحة، 

وأهمها فريق العمل الملتزم والذي يتمتع بخبرة عالية وعالمية في مجال التأمين، والمدعوم بأحدث تكنولوجيا إدارة المعلومات. 

ف
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تغلغل  وزيــادة  السعودي  السوق  خدمة  في  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافق  التكافلي  التأمين  نظام  لتفعيل  الشركة  تهدف  كما 
المنتجات التكافلية ضمن الشرائح المستهدفة وذلك عبر عدة قنوات بيعية مدروسة جيدًا تربط ما بين شركائنا العمالء، أفرادًا كانوا أو 

شركات، وبين المنتجات التي يحتاجون لها لممارسة أعمالهم والمضي في حياتهم بمستوى عاٍل من األمان وراحة البال.

ولتحقيق ما ذكر أعاله، قامت الشركة بتطوير عدد من االستراتيجيات الفعالة وتشمل استراتيجية المنتجات، استراتيجية إعادة التأمين، 
استراتيجية البيع والتسويق، استراتيجية االستثمار، واستراتيجية الموارد البشرية، واستراتيجية التدقيق الشرعي.

•  إستراتيجية المنتجات
تقدم تكافل الراجحي مجموعة واسعة من المنتجات التكافلية لقطاع األعمال، وأفراد المجتمع والوحدات المكونة له )األسرة(، والرعاية 

الصحية، التي توفر راحة البال واألمان في مختلف جوانب الحياة. وهنالك ثالث فئات رئيسية للمنتجات كالتالي:

1 - منتجات التكافل الصحي

2 - منتجات التكافل العام

3 - منتجات تكافل الحماية واإلدخار

وستذكر تفاصيل هذه المنتجات بشكل موسع الحقًا في هذه النشرة )راجع قسم »الشركة«(.

•  إستراتيجية إعادة التأمين
تقوم الشركة بإعادة التأمين لجميع منتجاتها بحسب الفئات الثالث الرئيسية المذكورة مسبقًا. وتختلف طريقة إعادة التأمين بحسب 
اختالف النوع، ما بين نسبة محددة ومبلغ ثابت بناًء على االتفاقيات الموقعة بين الشركة وشركات إعادة التأمين العالمية الموقع معها.

•  إستراتيجية البيع والتسويق
تتوفر المنتجات لقطاعين مختلفين هما قطاع األفراد وقطاع األعمال )الشركات(.

وتشمل محطات البيع لقطاع األعمال ما يلي: فريق المبيعات المباشرة في كافة فروع تكافل الراجحي، الوسطاء، وشبكة فروع مصرف 
الراجحي وذلك بحسب االتفاقية المبرمة مع المصرف.

أما بالنسبة لقطاع األفراد، فيشمل بيع منتجات التكافل لألفراد والعوائل المقيمين في المملكة. وتشمل محطات البيع فريق المبيعات 
المباشرة في فروع الشركة، باإلضافة إلى فروع مصرف الراجحي. 

كما أن الشركة تمتلك فريق تسويق يهدف إلى زيادة الوعي االجتماعي بالشركة، ودعم إطالق المنتجات الجديدة والمساعدة في بيع 
المنتجات المتوافرة، والتعاون والمشاركة في كافة الحمالت التثقيفية بالتأمين.

•  إستراتيجية االستثمار
هنالك ثالثة أهداف رئيسية ومرتبة بحسب األولوية لسياسة االستثمار المتبعة لدى الشركة وهي كالتالي:

-  السالمة واألمان لرأس المال

-  السيولة المالية

-  العوائد المناسبة مع درجة خطورة متوسطة

الشركة،  ولصالح  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  قوانين  ومع  اإلسالمية  الشريعة  مع  متوافقة  االستثمارات  كافة  تكون  أن  ويجب 
التنفيذية في  اللجنة  عاتق  االستثمار على  وتقع مسؤولية  المخاطر.  للتقليل من  والصناعة  والمنطقة،  بالفئة،  االستثمارات  تنويع  مع 
مجلس اإلدارة، على أن تشمل االستثمارات ما يلي: ودائع بنكية، أسهم، صناديق استثمار، عقارات وممتلكات، والصكوك. كما أن هنالك 
استثمارات غير مسموح بها شرعًا مثل: استثمارات تمويل الديون، والمشتقات المالية. كما أنه يجب أخذ موافقة مؤسسة النقد ولجنة 

االستثمار على كافة االستثمارات األخرى.

•  إستراتيجية تقنية المعلومات
تنفق الشركة الكثير من المال والجهد على تطوير برامجها وأنظمتها المعلوماتية، وذلك نظرًا لألهمية الكبيرة لتقنية المعلومات في 

نجاح الشركة وتعزيز موقعها، حيث تهدف الشركة إلى توفير كافة الوسائل التي تساعد في تحقيق رضا العمالء. 

•  إستراتيجية الموارد البشرية
لبرنامج  المطلوبة  النسبة  تحقيق  على  دومًا  الشركة  وتركز  المنافسين.  بين  مركزها  لتدعيم  مختلفة  استراتيجيات  الشركة  تتبع 
والخبرات  المهارات  وإكسابهم  السعوديين  الموظفين  لدعم  والتطوير  للتدريب  تأهيلي  برنامج  البتكار  تخطط  أنها  كما  السعودة. 
الالزمة، حيث تعتقد الشركة بأن مهارات ومؤهالت الموظفين هي عوامل رئيسية للتفوق على المنافسين والنجاح في السوق، كما أنها 
تعتقد بأن النجاح على المستوى البعيد قائم على استقطاب الموظفين المؤهلين وتطويرهم والحفاظ عليهم، ولذلك فهي تستثمر 

في تدريب موظفيها بالشكل الالزم.

•  إستراتيجية التدقيق الشرعي
المختصين  من  نخبة  من  تتكون  شرعية  هيئة  تعيين  على  تأسيسها  مع  الشرعية  بالمصداقية  منها  التزامًا  الشركة  حرصت  لقد 
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بالشريعة والدراية في المعامالت المالية اإلسالمية للعمل على رسم خطة الشركة نحو االلتزام بمقتضيات النهج الشرعي في جميع 
يتمتع  مقيم  رقابي  جهاز  خالل  من  نشاطاتها  جميع  ومراقبة  للشركة،  الشرعي  لألداء  مستمر  تقييم  وإجــراء  ومنتجاتها،  معامالتها 
بصالحيات للكشف عن المخالفات الشرعية بالشركة، والعمل على فحص التوافق الشرعي لمنتجاتها وبرامجها المطروحة في السوق 

وفقًا لتوجيهات الهيئة الشرعية، وتطوير أدلة إجراء شرعية لضبط سير أعمال الشركة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

المزايا التنافسية
تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية:

٭ االلتزام الشرعي
الراجحي عن بعض منافسيها هو وجود هيئة شرعية متخصصة تقوم باإلشراف على كافة عمليات الشركة  مما يميز شركة تكافل 

ومنتجاتها للتأكد من مطابقتها للتعاليم الشرعية.

٭ االرتباط االستراتيجي بمصرف الراجحي
إن ارتباط اسم الشركة باسم مصرف الراجحي العريق في المنتجات البنكية التي تتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية يوفر قاعدة قوية 
للشركة للنمو، وذلك من خالل فروع مصرف الراجحي واسعة االنتشار في مختلف أنحاء المملكة. حيث تقدم الشركة برامجها لعمالء 
مصرف الراجحي بموجب اتفاقية التوزيع والخدمات )راجع قسم »ملخص العقود الجوهرية« في صفحة »**«(. ويتم تسويق برامج التكافل 
الهاتفية  المصرفية  الخدمة  ومركز  العمالء  خدمة  ومندوبي  االستثمار  بيع  وفريق  المباشر  البيع  فريق  عبر  الراجحي  مصرف  خالل  من 
البيع اإللكترونية )EPOS( باإلضافة  وحسابات الشركات واالستقطاب المباشر للعمالء والمصرفية اإللكترونية )مباشر(، وأجهزة ونقاط 
للمبيعات عن طريق أجهزة الجوال. وباإلضافة إلى ما ذكر، يتم التسويق أيضًا من خالل فريق مبيعات الشركات المباشر وعبر الوسطاء، 
من خالل فرق مبيعات متخصصة متمركزة في المكاتب اإلقليمية الثالثة للشركة، حيث تستهدف تكافل الراجحي الشركات بمنتجات 

التكافل التي تحتاجها تلك الشركات في أعمالها.

٭ قنوات توزيع سوقية واسعة االنتشار
لدى تكافل الراجحي مجموعة كبيرة من القنوات التي تتيح وصول منتجات الشركة لعمالئها بمنتهى السهولة. حيث تمتلك الشركة 
شبكة فروع لخدمة األفراد تزيد عن 23 فرعًا على مستوى المملكة لبيع منتجات األفراد. كما أن الرؤية المستقبلية للشركة هي امتالك 

فروع شاملة وكبيرة لتغطية السوق ولخدمة العمالء مع االستمرار في إتباع سياسة الخدمة المباشرة لكل المنتجات.

٭ محفظة منتجات عالية التنوع واتفاقيات إعادة تأمين عالية الجودة
ومتطلباتهم،  احتياجاتهم  مع  تتناسب  التي  التكافل  برامج  من  مجموعة شاملة  والشركات(  )األفــراد  لعمالئها  الراجحي  تكافل  توّفر 
القدرة  ولديها  ٍعالية  خبرات  يمتلكون  أشخاص  ِقَبل  من  المنتجات  هذه  صياغة  تّمت  وقد  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  والمتوافقة 
الكافية على ابتكار حلول تكافلية فريدة، كما أن جميع عروض التكافل مبرمة بعقوٍد توضح مستوى الخدمة الموفرة. كما تعقد الشركة 
اتفاقيات إلعادة التأمين مع شركات تمتلك تصنيف ائتماني )AA( وبالتالي ينعكس هذا على جودة محفظة التكافل من حيث توزيع 

المخاطر.

نظرة عامة على السوق
نظرة عامة عن االقتصاد السعودي

يشكل اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي 
للمملكة  الكبيرة  النفطية  اإلحتياطيات  وتعد  سعودي.  ريال  تريليون   2,79 نحو  2013م  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  في  االسمي 
المحفز الرئيسي الذي يعتمد عليه النمو االقتصادي اإلجمالي. ومنذ عام 2009م، شهد إجمالي الناتج المحلي للمملكة نموًا كبيرًا بمعدل 
نمو سنوي مركب بلغ 6,4%، بين عامي 2009م-2013م )مقابل معدل نمو سنوي مركب بنحو 3,9% في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا(. ويعتمد نمو اقتصاد المملكة على ارتفاع أسعار النفط )حيث ارتفعت من 61,4 دوالر أمريكي للبرميل في 2009م إلى 110,3 دوالر 
أمريكي للبرميل في 2013م(، مما زاد من اعتماد المملكة بقدر أكبر على عائدات النفط، من بين عائداتها اإلجمالية، لترتفع النسبة من 
78% إلى 87,7% بين عامي 2009م-2013م. وقد ساعد العائد النفطي المتزايد )على ضوء ارتفاع معدل النمو السنوي المركب بين عامي 
2009م-2013م بنسبة 22,8% إلى 727 مليار ريال سعودي( في تحقيق المملكة لفائض في الميزانية يمثل العامل الدافع لإلنفاق الحكومي 

)حيث بلغ اإلنفاق التراكمي في الفترة ما بين عامي 2009م-2013م نحو 3,88 تريليون ريال سعودي(.

وقد عمدت الحكومة إلى تركيز مجهوداتها على تقليل اعتماد المملكة على القطاع النفطي، وهو ما يتضح من الزيادة في إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي من 50,2% في عام 2012م إلى 53,2% في عام 2013م.  الناتج المحلي من القطاع غير النفطي بالنسبة إلجمالي 
ويعود ذلك إلى )أ( خفض اإلنتاج اليومي من الخام من 9,74 مليون برميل يوميًا في 2012م إلى 9,59 مليون برميل يوميًا في 2013م، )ب( 
النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي )حيث حقق القطاع الخاص غير النفطي نموًا بمعدل 5,5% في عام 2013م 

بينما حقق القطاع الحكومي نموًا بنسبة %3,7(.

ق
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الفترة المنتهية

في 2014/06/30م

815,192

320,235

1,135,427

815,192

102,012

218,223

320,235

1,135,427

والصناعة،  والمالية،  المصرفية  الخدمات  األخير  العقد  خالل  المملكة  في  خاصًا  نموًا  شهدت  التي  نفطية  الغير  القطاعات  بين  ومن 
التجارة  قطاعات  تطوير  من  مزيد  على  أيضًا  الحكومة  تركز  لذلك،  وباإلضافة  التجزئة.  وتجارة  واالتصاالت،  والنقد،  والتعدين،  والمرافق، 
والطيران والعقار والرعاية الصحية والتعليم. وعالوة على ذلك، زادت قروض القطاع المصرفي المقدمة للقطاع الخاص من 734,2 مليار 

ريال سعودي في عام 2009م إلى 1,123,6 مليار ريال سعودي في عام 2013م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %11,2.

وال تزال آفاق تقدم اقتصاد المملكة قوية. ومن المتوقع أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات القادمة على إثر اإلنفاق الحكومي 
المتزايد على البنية التحتية والتنمية المحلية والقطاعات الخاصة غير النفطية. وقد أعلنت الحكومة عن ميزانية تعد األكبر على مدى 
تاريخ المملكة بمبلغ 885 مليار ريال سعودي للعام 2014م، وقد قدر صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو %4,1 

في عام 2014م، بينما سيزيد إجمالي الناتج المحلي االسمي بنسبة 3,7% ليصل إلى 2,9 تريليون ريال سعودي. 

وقد استخرجت جميع هذه المعلومات من تقرير آفاق اإلقتصاد العالمي )أبريل 2014م( والصادر من صندوق النقد الدولي، والتقرير السنوي 
لمؤسسة النقد العربي السعودي، واإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد لعام 2013م، والتقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول 
عن سوق النفط )مايو 2014م(، والتقرير الفصلي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن الربع األول لعام 2014م، وتقرير خاص عن المملكة 

العربية السعودية من ميدل إيست إكونومك دايجست في فبراير 2014م.

نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال إفريقيا
األكثر  العالم  الوليدة مقارنة مع غيرها من اقتصادات  أفريقيا مازالت في مراحلها  التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال  صناعة 
تقدما. والدليل على ذلك معدالت االنتشار المنخفضة ومعدالت الكثافة المنخفضة، ومعدالت الرسملة المنخفضة، وإلى حد كبير ضعف 

األنظمة التشريعية لقطاع التأمين بالمقارنة مع اقتصادات العالم األكثر تقدما.

واصل سوق التأمين على الحياة في هذه المنطقة ارتفاعه القوي حيث بلغت نسبة االرتفاع 11% في عام 2013م. وقد كان لتركيا األثر األكبر 
في هذا االرتفاع وذلك بنسبة 16%. كذلك، فقد ارتفعت أقساط التأمين على الحياة في سوق التأمين السعودي بنسبة 4.2% بعد أن كانت 
منخفضًة في آخر ثالث سنوات. وفي سوقي اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية لبنان، ارتفعت أقساط التأمين على الحياة بنسبة %18. 

ومن ناحية أخرى، تراجعت األقساط في جمهورية إيران اإلسالمية بنسبة 7.6% بعد ارتفاع قوي في عام 2012م.

وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستفيد سوق التأمين على الحياة في المنطقة من تحسن الوضع االقتصادي ألغلبية الدول، 
وزيادة الوعي بالتأمين، والعدد الكبير من السكان الذين يندرجون ضمن الفئة العاملة. وفي سوق اإلمارات العربية المتحدة، فإن زيادة 
الطلب من الوافدين )العمالة األجنبية( وكذلك زيادة السكان المنتمين لطبقة الدخل المتوسطة من شأنهما دعم االرتفاع في السوق. 
وبشكل عام، فإن سوق التأمين على الحياة في المنطقة يعتبر سوقًا واعدًا جدًا بسبب ما ذكر باإلضافة إلى كونه سوق غير متشبع 

ويحتوي على فرص كبيرة لالستثمار والتطور مستقباًل.  

تنقسم قطاعات التأمين في المنطقة وبالخصوص الشرق األوسط إلى فئتين. الفئة األولى تتميز بعدد قليل من الشركات التي تحتكر 
القطاع تحت إطار تنظيمي سابق وتعتبر هذه الشركات كبيرة بالمقاييس المحلية ومتوسطة بالمقاييس العالمية. الفئة الثانية تتميز 
بعدد كبير من الشركات مقارنًة بحجم الفرص في القطاع وتعتبر هذه الشركات صغيرة بالمقاييس العالمية. باالضافة إلى ذلك تتركز أعمال 
الشركات في هذه الفئة في التأمين العام فقط وبعضها يقدم منتجات التأمين التكافلي ولكن تمثل جزء قليل من إجمالي ربحياتها. 

وأيضًا الشركات في هذه الفئة تتمتع بعالقة وطيدة إما ببنوك أو شركات تجارية كبيرة مما يساعدها على استحواذ حصة في السوق.

قطاع التأمين السعودي في صدد المراحل األخيرة للتحول من فئة القطاع األولى إلى فئة القطاع الثانية حيث زاد عدد الشركات وتنوعت 
الخيارات أمام المستهلك والشركات. هذا التطور في القطاع أدى إلى نمو مجموع األقساط التأمينية بشكل مطرد وكبير.

ملخص المعلومات المالية
2011م،  الماضية والمنتهية في 31 ديسمبر  الثالث  المدققة للسنوات  المالية  القوائم  أدناه مبني على  الوارد  المالية  القوائم  إن ملخص 

2012م، 2013م، والقوائم المالية المفحوصة لفترة النصف األول المنتهي في 30 يونيو 2014م، بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها

إجمالي موجودات عمليات التكافل

إجمالي موجودات المساهمين

إجمالي الموجودات

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات المساهمين

إجمالي حقوق ومطلوبات المساهمين

التكافل  عــمــلــيــات  وفــائــض  مــطــلــوبــات  إجــمــالــي 

وحقوق ومطلوبات المساهمين

السنة المنتهية 

في 2011/12/31م

492,446

323,144

815,590

492,446

109,336

213,808

323,144

815,590

السنة المنتهية

في 2012/12/31م

522,789

325,904

848,693

522,789

108,759

217,145

325,904

848,693

السنة المنتهية

في 2013/12/31م

633,674

305,245

938,919

633,674

86,464

218,781

305,245

938,919

قائمة المركز المالي

)آالف الرياالت(

ر
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قائمة عمليات التكافل

إجمالي اإليرادات

إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى

صافي الفائض / العجز للسنة / الفترة من عمليات 

التكافل

صافي العجز المحول إلى قائمة عمليات المساهمين

قائمة عمليات المساهمين

إجمالي اإليرادات

إجمالي المصاريف

صافي دخل )خسارة( الفترة / السنة

الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم )ريال 

سعودي(

السنة المنتهية 

في 2011/12/31م

278,166

)191,724(

54,935

121,421

181,023

)91,577(

)32,905(

)1.65(

السنة المنتهية

في 2012/12/31م

420,328

)348,617(

71,711

0

81,624

)80,839(

)577(

)0.03(

السنة المنتهية 

في 2013/12/31م

520,817

)456,764(

64,053

0

79,703

)101,046(

)22,344(

)1.12(

الفترة المنتهية

في 2014/06/30م

323,463

)264,320(

-

-

66,872

)50,551(

15,548

0,78

نتائج العمليات

التدفقات النقدية لعمليات التكافل

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

النقص / الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة / الفترة

النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة / الفترة

التدفقات النقدية لعمليات المساهمين

صافي النقدية من النشاطات التشغيلية

صافي النقدية المستخدمة في النشاطات االستثمارية

النقص / الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية كما في بداية السنة / الفترة

النقدية وشبه النقدية كما في نهاية السنة / الفترة

السنة المنتهية 

في 2011/12/31م

51,827

)37,138(

0

29,211

43,900

47,350

)129,118(

)81,768(

82,979

1,211

السنة المنتهية 

في 2012/12/31م

)9,057(

7,042

0

43,900

41,885

30,563

77,966

108,529

1,211

109,740

السنة المنتهية 

في 2013/12/31م

110,433

14,202

124,635

41,885

166,520

)16,198(

13,588

)2,610(

109,740

107,130

الفترة المنتهية 

في 2014/06/30م

101,046

)5,954(

95,092

166,520

261,612

)14,250(

)35,991(

)50,241(

107,130

56,889

قائمة التدفقات النقدية

)آالف الرياالت(

)آالف الرياالت(

�س

المصدر : القوائم المالية المراجعة 
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المؤشرات الرئيسة للشركة :
يلخص الجدول التالي أهم النسب والمؤشرات المالية ألداء الشركة للثالث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م و 2012م و2013م:

المصدر : مستخلصة من القوائم المالية المراجعة 

ملخص عوامل المخاطرة
هنالك عدد من المخاطر المتعلقة بإصدار أسهم حقوق األولوية هذا. وقد تم تلخيص هذه المخاطر في ثالث مجموعات رئيسية هي: 
مخاطر متعلقة بنشاط الشركة وعملياتها، مخاطر متعلقة بالسوق والقطاع، ومخاطر متعلقة باألسهم. وقد تم تناول تلك المخاطر 

بالتفصيل في القسم )2( »عوامل المخاطرة«، والتي ينبغي أن تدرس بعناية قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم حقوق األولوية.
أ  -  مخاطر متعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

•  مخاطر سحب الترخيص من قبل مؤسسة النقد
•  مخاطر عدم كفاية االحتياطات

•  مخاطر عدم تنوع خدمات التأمين التي تقدمها الشركة
• مخاطر إعادة التأمين
•  مخاطر قرارات اإلدارة

•  مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة
•  مخاطر أخطاء الموظفين

•  مخاطر مصادر التمويل
•  المخاطر االستثمارية

•  مخاطر متعلقة بالتقنية
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•  مخاطر االرتباط المستمر بالشركة المزودة للنظام التقني
•  مخاطر تغير رأي الهيئة الشرعية

•  مخاطر السيولة
•  مخاطر االئتمان

•  مخاطر أسعار صرف العمالت
•  مخاطر التصنيف

•  مخاطر عدم القدرة على تجديد وثائق التأمين الحالية
•  المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة

•  مخاطر عدم التزام الغير بالعقود القائمة معهم
•  مخاطر الوضع الراهن للزكاة

•  مخاطر التركيز على األنشطة ذات الربحية األقل
•  المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسة إدارة المخاطر

•  مخاطر االعتماد على األطراف ذوي العالقة وزيادة اإلعتماد على الوسطاء والوكالء
•  مخاطر عدم كفاية مخصص المطالبات الغير مبلغ عنها

•  مخاطر تركز إعادة التأمين
•  المخاطر المتعلقة بالحوكمة

•  مخاطر عدم االلتزام بخطة العمل
•  مخاطر حماية العالمة التجارية

•  المخاطر المتعلقة باعتماد سياسة االستثمار من قبل مؤسسة النقد
•  مخاطر تركز العمالء

•  مخاطر عدم االلتزام بالمعايير المحاسبية
•  مخاطر الضمانات البنكية

•  مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية

ب -  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
•  مخاطر الظروف االقتصادية وظروف قطاع التأمين

•  مخاطر المنافسة
•  مخاطر الموافقة على المنتجات الجديدة وعدم القدرة على تجديد الموافقات المؤقتة

•  مخاطر متطلبات المالءة
•  مخاطر شروط رفع التقارير

•  مخاطر القضايا القانونية
•  مخاطر عدم نجاح الشركة في التطور أو التوسع

•  مخاطر متطلبات السعودة
•  المخاطر الناجمة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

•  مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في السعودية
•  مخاطر التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني

•  مخاطر القيود على أعمال شركات التأمين
•  مخاطر تتعلق باألنظمة

•  مخاطر الكوارث الغير متوقعة
•  مخاطر أعمال التأمين

•  مخاطر تراجع ثقة العمالء
•  مخاطر نمو سوق التأمين

•  مخاطر محدودية الوصول لبيانات السوق التاريخية
ج- المخاطر المتعلقة باألسهم

•  مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
•  مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية

ث
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•  مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
•  مخاطر المضاربة في حقوق األولوية

•  مخاطر انخفاض نسبة الملكية
•  مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب

•  مخاطر توزيع األرباح 
•  مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين الكبار

•  مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب أو بيعها من قبل المساهمين الكبار
•  مخاطر بيع المساهمين الكبار لحصصهم في الشركة

•  مخاطر بيع عدد كبير من األسهم
•  مخاطر انقضاء فترة الحظر على بيع األسهم

•  مخاطر عدم وجود سوق سابق لحقوق األولوية
•  مخاطر إصدار أسهم جديدة في المستقبل

•  مخاطر بيع الشركاء االستراتيجيون حصتهم أو الخروج من الشركة

خ
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1 - التعريفات والمصطلحات

تكافل الراجحي أو »الشركة«

األسهم الجديدة

اإلدارة

الجريدة الرسمية

الجهات المستلمة

الحكومة

السهم

السوق »تداول«

الشخص

القوائم المالية

الالئحة التنفيذية

المساهمون

المساهمون المقيدون

المستشار المالي ومدير االكتتاب

المكتتب

المملكة

النظام األساسي

الوزارة

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

تاريخ األحقية

أحقية السهم لكل مساهم

ترخيص مؤسسة النقد

ريــال

سعر االكتتاب

فترة االكتتاب

قواعد التسجيل واإلدراج

صافي المتحصالت

األسهم المطروحة لالكتتاب

مرحلة االكتتاب األولى

شركة الراجحي للتأمين التعاوني– تكافل الراجحي.

»20,000,000« سهم عادي من أسهم الشركة.

فريق إدارة شركة تكافل الراجحي.

جريدة أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.

مصرف الراجحي، بنك الرياض، والبنك السعودي الفرنسي.

حكومة المملكة العربية السعودية.

سهم من أسهم الشركة مدفوع بالكامل بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت.

السوق المالية السعودية، النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.

الشخص الطبيعي.

و2013م،  و2012م  2011م  ديسمبر   31 في  المنتهية  المالية  للسنوات  المراجعة  المالية  القوائم 

والقوائم المفحوصة للنصف ااألول المنتهي في 30 يونيو 2014م.

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمقتضى المرسوم الملكي 

رقم »م/32«، وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(.

حملة األسهم في أي وقت.

انعقاد  يوم  تداول  بنهاية  الشركة  في  المساهمين  سجل  في  المقيدون  الشركة  مساهمو 

الجمعية العامة غير العادية )تاريخ األحقية( كما في تاريخ األحقية.

مجموعة الدخيل المالية، والتي تم تعيينها من قبل الشركة كمستشار مالي ومدير لالكتتاب 

فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.

كل مساهم مستحق يكتتب أو يقدم طلبًا لالكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقًا لشروط 

وأحكام إصدار أسهم حقوق األولوية.

 المملكة العربية السعودية.

النظام األساسي لشركة تكافل الراجحي.

وزارة التجارة والصناعة بالمملكة العربية السعودية.

طرح »20,000,000« سهم من أسهم حقوق األولوية لمساهمي الشركة كما في تاريخ األحقية.

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة للموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

ناتج قسمة عدد األسهم الحالية للشركة على عدد األسهم الجديدة المصدرة )سهم جديد 

لكل »1« سهم مملوك كما في تاريخ األحقية(.

الترخيص الممنوح للشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

الريال السعودي، العملة المحلية للمملكة العربية السعودية.

»10« ريال سعودي لكل سهم من أسهم حقوق األولوية.

الخميس  يوم  إلى  **/**/****م(  )الموافق  **/**/****هــــ  األحد  يوم  من  تبدأ  التي  الفترة 

**/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب المادة 6 من نظام السوق 

المالية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/30( وتاريخ 1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(.

صافي متحصالت االكتتاب بعد حسم مصاريف االكتتاب.

»20,000,000« سهم عادي من أسهم الشركة.

تبدأ من يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م( وتستمر لمدة 10 أيام تقويمية إلى 

يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

1 - 1 جدول التعريفات

الـتـعـريــفالمصطلح
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فترة تداول حقوق األولوية

مرحلة االكتتاب الثانية

الطرح المتبقي

فترة الطرح المتبقي

األشخاص المستحقون

تداول حقوق األولوية

ممارسة حقوق أولوية االكتتاب

لوائح التأمين

إعادة التأمين

معيد التأمين

مؤسسة النقد أو »ساما«

المؤسسات االستثمارية

متعهد التغطية

المجلس أو مجلس اإلدارة

مجلس التعاون الخليجي

مستشارو الشركة

نشرة اإلصدار أو النشرة

نظام التأمين

نظام الشركات

نموذج طلب االكتتاب

هيئة السوق المالية أو »الهيئة«

المساهمين الكبار

ستبدأ فترة التداول بالتزامن مع مرحلة االكتتاب األولى في يوم **** **/**/****هـ )الموافق 

**/**/****م( وتستمر لمدة 8 أيام تقويمية شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم **** 

**/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

تقويمية  أيام   3 لمدة  )الموافق **/**/****م( وتستمر  يوم **** **/**/****هـــ  تبدأ من 

شاملة آخر يوم إلغالق االكتتاب وهو يوم **** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

طرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل األشخاص المستحقون على المؤسسات 

االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي.

)الــمــوافــق  **/**/****هــــــــ   **** يــوم  فــي  المتبقي  الــطــرح  أســهــم  فــي  االكــتــتــاب  سيبدأ 

التالي وهو يوم  اليوم  10:00 صباحًا من  10:00 صباحًا وحتى الساعة  **/**/****م( من الساعة 

**** **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.

المساهمون المقيدون ومن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول.

بإمكان األشخاص المستحقين تداول حقوق األولوية في )**( لكل )**( من أسهم الشركة 

سواًء ببيعها أو شرائها في السوق المالية السعودية )تداول(.

قيام األشخاص المستحقين باالكتتاب في أسهم حقوق األولوية الجديدة.

 نظام التأمين ولوائحه التنفيذية وما ورد عليه من تعديالت.

العملية التي تقوم من خاللها شركة التأمين أو معيد التأمين بالتأمين أو إعادة التأمين على 

مؤمن آخر أو معيد تأمين آخر، ضد كافة أو جزء من أخطار التأمين أو إعادة التأمين.

أو  كافة  أخرى عن  تأمين  التأمين من شركة  عقود  تغطية  تقبل  التي  التأمين  إعــادة  شركة 

بعض األخطار التي تتحملها. 

مؤسسة النقد العربي السعودي.

تشمل ما يلي من المؤسسات:

• صناديق االستثمار المؤسسة في المملكة المطروحة طرحًا عامًا والتي تستثمر في السوق 

المالية السعودية.

• األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل مع االلتزام بمتطلبات 

الكفاية المالية.

• الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من خالل محافظها التي يديرها أشخاص 

مرخص لهم، وشركات قطاعي البنوك والتأمين المدرجة في السوق. 

الراجحي المالية التي تم تعيينها من قبل الشركة كمتعهد لتغطية االكتتاب.

مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي.

مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أسماؤهم في  والــواردة  األولوية  باكتتاب أسهم حقوق  يتعلق  فيما  الشركة  هم مستشارو 

صفحة »**«.

هذه النشرة المعدة من قبل الشركة والمتعلقة باالكتتاب.

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بمقتضى المرسوم الملكي رقم »م/32«، وتاريخ 

1424/06/02هـ )الموافق 2003/07/31م(.

نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/6( وتاريخ 22 ربيع األول 1385هـ وما 

ورد عليه من تعديالت.

نموذج طلب االكتتاب لألسهم المطروحة.

هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية.

هم المساهمون الذين يمتلكون 5% وأكثر من إجمالي أسهم الشركة. وهؤالء المساهمون 

هم: شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(، شركة الراجحي للتأمين المحدودة 

–البحرين-، وشركة عمان للتأمين –اإلمارات-.
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ــون /  ــي ــج ــي ــرات ــت الـــشـــركـــاء االس

االستراتيجيين

الخبير االكتواري

إجمالي األقساط المكتتبة

صافي األقساط المكتتبة

معدل النمو السنوي المركب

المساهمون المؤسسون

الناتج المحلي

الجمعية العامة

وثيقة التأمين

الئحة حوكمة الشركات

ن له المؤمَّ

المؤِمن

التأمين البحري

اتفاقية زيادة الخسارة

صاحب وثيقة التأمين

الهيئة العامة لالستثمار

الهيئة السعودية للمحاسبين

توزيع الفائض

المخصصات الفنية / االحتياطيات

اتفاقية التعهد بالتغطية

آند  ستاندرد  )أو   S&P / AM Best

بورز(

مجلس الضمان الصحي التعاوني

وكالة الراجحي للتكافل

المحدودة  للتأمين  الراجحي  الراجحي(، وشركة  المصرفية لالستثمار )مصرف  الراجحي  شركة 

– البحرين -.

الشخص الذي يقوم بتطبيق مختلف النظريات اإلحصائية واالحتماالت التي على أساسها يتم 

احتساب أسعار الخدمات وتقييم المسؤوليات وااللتزامات واحتساب االحتياطيات.

إجمالي أقساط عقود التأمين المكتتبة خالل فترة محددة دون اقتطاع األقساط المتنازل عنها.

يحتسب صافي األقساط بعد خصم إعادة التأمين.

معدل النمو السنوي المجمع.

كبار المساهمون الذين أسسوا الشركة وتظهر أسماؤهم في الصفحة **.

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية.

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.

وثيقة قانونية أو عقد تصدره الشركة للمؤمن له تبين فيه شروط العقد لتعويض المؤمن له 

ضد الخسارة والضرر التي تغطيها الوثيقة مقابل قسط يدفعه المؤمن له.

السوق  هيئة  مجلس  عن  الصادرة  السعودية  العربية  المملكة  في  الشركات  حوكمة  الئحة 

المالية بموجب القرار رقم 1/212/2006 وتاريخ 1427/10/21هـ الموافق 2006/11/13م وتعديالتها.

الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يبرم عقد التأمين.

ن له وتتولى التعويض عن األخطار التي  التأمين من المؤمَّ التأمين التي تقبل عقود  شركة 

ن له بشكل مباشر.  يتعرض لها المؤمَّ

أضرار  أو  تلف  من  للمشترك  المملوكة  للبضائع  البحرية  الرحلة  خالل  يقع  ما  تغطي  وثيقة 

بلد  إلى  المصدر  بلد  أو تفريغها من  أو نقلها  البضائع  أثناء شحن  أو نقص سواًء  أو خسائر 

المستورد في حدود مبلغ التغطية المحدد في الوثيقة ووفق شروطها.

هي وثيقة إعادة تأمين تتحمل بموجبها شركة إعادة التأمين أي خسارة وقعت على المؤمن له 

تزيد عن المقدار الذي تتحمله شركة التأمين والمذكور في الوثيقة الموقعة بينهما. 

الشخص الذي يحمل وثائق تأمين صادرة عن الشركة وفقًا لسجالت الشركة.

الهيئة العامة لالستثمار في المملكة العربية السعودية.

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.

هي الطريقة التي يتم بموجبها توزيع ربح شركة التأمين أو إعادة التأمين على أصحاب وثائق التأمين.

الخاصة بنوع من  الوثائق  التي تخصصها الشركة لتغطية خسائر متوقعة تنتج عن  المبالغ 

أنواع التأمين وما ينتج عنها من التزامات مالية.

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة ومتعهد التغطية.

شركات متخصصة في مجال التصنيف االئتماني وتطوير مؤشرات لقياس أداء األسواق المالية 

في مختلف األسواق العالمية باإلضافة إلى تقديم خدمات تحليل ودراسات متخصصة. 

بتاريخ  م/10  رقم  الملكي  المرسوم  بموجب  أنشئت  مستقلة  حكومية  هيئة  عن  عبارة  هو 

1420/05/01هـ لإلشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية.

وهي شركة مملوكة بنسبة 99% من قبل مصرف الراجحي وبنسبة 1% من قبل السيد سليمان 

الرئيسي كوكيل تأمين للمصرف. وقد  الراجحي، ويتمثل نشاطها  العزيز بن صالح  بن عبد 

الراجحي لكي  الراجحي وشركة تكافل  الراجحي للتكافل ومصرف  وقعت اتفاقية بين وكالة 

تقوم الوكالة بالبيع الحصري لعمالء المصرف.
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2 - عوامل المخاطرة
ينبغي على المساهمين المكتتبين بأسهم حقوق األولوية االنتباه بعناية لعوامل المخاطرة المتعلقة بأعمال الشركة المبينة أدناه قبل 

االكتتاب فيها، إلى جانب كافة المعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة والوصول إلى قرارهم النهائي قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

يرى أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا أن المخاطر التالي ذكرها هي المخاطر الجوهرية التي تواجه الشركة وأعمالها. ومع ذلك، 
ال تقتصر المخاطر التي تواجهها الشركة على هذه المخاطر، فقد يكون للمخاطر األخرى غير المعروفة للشركة في الوقت الراهن أو التي 
تعتقد الشركة في الوقت الحالي أنها ليست جوهرية أثر سلبي على الوضع المالي أو على نجاح الشركة في عملها. وفي حالة حدوث 
أو تحقق أحد عوامل المخاطرة التي تعتقد اإلدارة في الوقت الحاضر بأنها مهمة، أو حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن لإلدارة أن تحددها، 
أو التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهرية، فقد يتأثر سلبًا عمل الشركة أو وضعها المالي أو نتائج عملياتها. وفي هذه الحالة، قد 

يهبط سعر السوق لألسهم الجديدة وقد يخسر المساهمون المكتتبون جميع استثماراتهم أو جزًء منها.

2-1 المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2-1-1 مخاطر سحب الترخيص من قبل مؤسسة النقد

وتاريخ  )ت م ن/200911/22(  رقم  السعودي  العربي  النقد  الصادر من مؤسسة  التأمين  أعمال  ترخيص  بموجب  أعمالها  الشركة  تمارس 
1430/11/29هـ )الموافق 2009/11/16م(. وتمارس الشركة نشاطها وفقًا لشروط محددة من قبل المؤسسة. إضافة لذلك فإنه يتوجب على 
الشركة أن تتقيد وتلتزم بالمادة )76( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني بعد حصولها على الترخيص. ويحق 

للمؤسسة سحب ترخيص الشركة في أي من الحاالت اآلتية:

1 - إذا لم تِف الشركة بمتطلبات النظام أو الالئحة التنفيذية.

2 - إذا تبين أن الشركة قد تعمدت تزويد المؤسسة بمعلومات أو بيانات غير صحيحة.

3 - إذا تبين للمؤسسة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو المساهمين معرضة للضياع نتيجة للطريقة التي يمارسها النشاط.

4 - إذا أفلست الشركة، مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

5 - إذا مارست الشركة نشاطها بأسلوب متعمد للنصب واالحتيال.

6 - إذا انخفض رأس مال الشركة عن الحد األدنى المقرر )25%( أو إذا لم تِف بمتطلبات المالءة.

7 - إذا انخفض النشاط التأميني في فروع التأمين إلى المستوى الذي ترى معه المؤسسة عدم فعالية أدائه.

8 - إذا رفضت الشركة دفع المطالبات المستحقة للمستفيدين بدون وجه حق.

9 - إذا منعت الشركة فريق التفتيش المكلف من قبل المؤسسة عن أداء مهمته في فحص السجالت.

10 - إذا امتنعت الشركة أو صاحب المهنة الحرة عن تنفيذ حكم نهائي صادر في أي من المنازعات التأمينية.

وبالتالي  الترخيص،  لسحب  فإنها ستتعرض  التنفيذية،  الالئحة  وأحكام  بشروط  االلتزام  أو  الوفاء  على  الشركة  قدرة  عدم  حال  وفي 
يتوقف نشاطها كليًا.

2-1-2 مخاطر عدم كفاية االحتياطات
تقوم الشركة بتكوين مخصصات في قائمة المركز المالي تمثل تقديرات لما تتوقع الشركة أن تتكلفه على التسوية النهائية للمطالبات 
وإدارتها. وهي تشمل تقديرات المبالغ الالزمة لدفع المطالبات المبلغ عنها والمطالبات غير المبلغ عنها ونفقات تسويات المطالبات ذات 
العالقة، وذلك بحسب الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين. ويتم تقدير حجم االحتياطات بناًء على االتجاهات المتوقعة في 
غير  المطالبات عملية  احتياطات  ويعتبر وضع مستوى مالئم من  المتاحة في حينه.  البيانات  تكرارها بحسب  المطالبات ومدى  حجم 

مؤكدة بطبيعتها نظرًا لصعوبة وتعقيد وضع االفتراضات الالزمة.

وبما أن حجم االحتياطات يعتمد على تقديرات مستقبلية، فإنه من الممكن أن يثبت عدم كفاية احتياطات الشركة في أي فترة، وإذا 
إلى  ذلك  سيؤدي  وبالتالي  احتياطاتها،  زيادة  الشركة  على  سيتوجب  فإنه  المطالبات،  احتياطي  الفعلية  المطالبات  تجاوزت  أن  حدث 
انخفاض صافي الدخل وفي حالة كان االنخفاض بشكل كبير فإن وضع الشركة المالي ونتائج عملياتها سيتأثران بشكل سلبي جوهري.

2-1-3 مخاطر عدم تنوع خدمات التأمين التي تقدمها الشركة
شركة تكافل الراجحي هي شركة تأمين مرخصة من مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير وتسويق وبيع منتجات تأمينية معينة 
في الوقت الحالي. وتتوقف قدرة الشركة على تنويع المنتجات التي تقدمها في المستقبل على عدد من العوامل الخارجة عن نطاق 
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سيطرة الشركة، بما في ذلك عدم تمكنها من الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. ونتيجة لذلك، تتعرض شركة 
الراجحي للمنافسة من قبل الشركات التي تقدم خدمات تأمينية متنوعة تجعلها أكثر قدرة على التالؤم مع تغيرات البيئة المحيطة 
واألنظمة والقوانين التي قد تطرأ على الخدمات المحددة التي تقدمها الشركة، وبالتالي فإن الحصة السوقية لشركة الراجحي ووضعها 

المالي وأرباحها ستتأثر بشكل سلبي نتيجة لذلك.

2-1-4 مخاطر إعادة التأمين
تعتمد شركات التأمين في أعمالها على اتفاقيات إعادة التأمين لتقليل المخاطر الناتجة عن التغطية التأمينية. وتعقد الشركة اتفاقيات 
مع شركات إعادة تأمين عالمية وإقليمية تدفع مقابلها رسومًا خاصة بإعادة التأمين. إن توفر إعادة التأمين ومقداره وتكاليفه يخضع 

لشروط السوق السائدة والتي عادة ما تكون خارجة عن إرادة الشركة، حيث تتطلب الالئحة التنفيذية لنظام التأمين ما يلي:

-  أن تحتفظ شركات التأمين بنسبة 30% على األقل من مجموع مبالغ االشتراكات المكتتبة.

-  االلتزام بإعادة تأمين ما نسبته 30% على األقل من مجموع مبالغ االشتراكات المكتتبة داخل المملكة العربية السعودية عند إعادة التأمين.

الشركة. ومن جهة  ربحية  التأمين مما سيؤثر سلبًا على  إعادة  ارتفاعًا ملحوظًا في رسوم  التأمين  إعادة  وقد ينتج عن تقلبات سوق 
أخرى، ال يمكن ضمان عدم إخفاق شركات إعادة التأمين في سداد حصصها من المطالبات المستقبلية، وحينها سيؤثر ذلك بشكل 
سلبي على وضع الشركة المالي وعلى عالقتها بعمالئها وربحيتها المستقبلية. كما أنه في حال عدم تمكن الشركة من المحافظة 
زيادة  للمخاطر وسيحد من قدرتها على  يزيد ذلك من نسبة تعرضها  أو استبدالها فسوف  التأمين  إعادة  على عالقاتها مع شركات 
حجم أعمالها. إضافة إلى ذلك، فإن الشركة معرضة لمخاطر ائتمانية متعلقة بمعيدي التأمين، حيث إن مخاطر معيدي التأمين ال تعفي 

الشركة من التزاماتها تجاه عمالئها المؤمن لهم.

2-1-5 مخاطر قرارات اإلدارة
تعتمد نتائج أعمال الشركة بشكل رئيس على قدرة إدارتها في اتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة فيما يتعلق بأعمالها وأنشطتها. وفي 
حال قامت إدارة الشركة باتخاذ القرارات الخاطئة في ما يخص أعمالها، فإن ذلك سينعكس سلبًا على أداء الشركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

2-1-6 مخاطر االعتماد على العناصر البشرية المهمة
تهدف الشركة إلى استقطاب وتوظيف األشخاص المؤهلين لضمان كفاءة وجودة أعمالها من خالل اإلدارة الفعالة والتشغيل السليم. 
وحيث إن نجاح الشركة يعتمد على قدرتها في استقطاب الموظفين المؤهلين واالحتفاظ بهم، فإن فقدان الشركة للعناصر البشرية 
المهمة أو عدم قدرتها على االحتفاظ بهم سينعكس سلبًا على أعمال الشركة وربحيتها. وقد حصلت الشركة على عدم ممانعة 
مؤسسة النقد على تعيين غير سعوديين في المناصب القيادية بحسب المادة الخامسة من الئحة متطلبات التعيين في المناصب 
القيادية للمؤسسات المالية الخاضعة تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي. وال يوجد أي ضمان بأن تستطيع الشركة الحصول 

على خطاب عدم الممانعة في المستقبل.

2-1-7 مخاطر أخطاء الموظفين
ال تضمن الشركة عدم حدوث أخطاء من قبل الموظفين والتي قد تشمل القيام بأنشطة غير نظامية أو سوء استخدام المعلومات أو 
إفشاء معلومات سرية أو التورط في نشر معلومات مضللة أو عدم التقيد بالضوابط الداخلية. وفي حال حدوث مثل تلك األخطاء فإنه 

من شأنها أن تؤثر سلبًا على أداء الشركة ونتائج عملياتها.

2-1-8 مخاطر مصادر التمويل
تعتمد قدرة الشركة على مزاولة أعمال جديدة ووضع معدالت أقساط تأمين واحتياطات بمستويات كافية على العديد من العوامل من 
أهمها احتياجات رأس المال. وقد تحتاج الشركة إلى توفير أموال إضافية إما من خالل حقوق المساهمين أو الديون. وقد يكون الحصول 
على التمويل مبني على شروط غير مفضلة للشركة. وفي حالة التمويل بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، فقد يؤدي 
الحصول على  الشركة  لم تستطع  وإذا  األولوية.  يكتتبوا في حقوق  لم  الذين  الحاليين  المساهمين  انخفاض نسبة ملكية  إلى  ذلك 

كفايتها من رأس المال، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على أداء الشركة ونتائج عملياتها.

2-1-9 المخاطر االستثمارية
تتأثر استثمارات الشركة بالظروف االقتصادية العامة وتقلبات السوق ومعدالت العمولة والسيولة واالئتمان وغيرها من المخاطر. وهذه 
تتمكن  لم  حال  وفي  التكافل.  عمليات  من  واستثمارات  المساهمين  عمليات  من  استثمارات  هما:  قسمين  إلى  تنقسم  االستثمارات 
الشركة من الموازنة بين محفظتها االستثمارية والتزاماتها، فإنها سوف تضطر إلى تسييل استثماراتها في بعض األوقات بأسعار غير 
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مفضلة، مما يؤثر سلبًا على الوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها.

2-1-10 مخاطر متعلقة بالتقنية
تنفذ الشركة عملياتها التشغيلية على موقع ونظام مبيعات وإدارة المنتجات التابع لها، وقد تحدث أية أعطال أو مشاكل تقنية بسبب 
هجوم فيروسي أو أخطاء عند تحديث النظام أو غيرها. إن أي توقف في األنظمة التقنية سيحد من قدرة الشركة على تنفيذ عملياتها 

التشغيلية مما سيؤثر بشكل سلبي على الشركة وأعمالها وربحيتها.

2-1-11 مخاطر االرتباط المستمر بالشركة المزودة للنظام التقني
تعتمد الشركة على ثالث شركات رئيسية لتزويدها بالنظام التقني. وتوفر الشركات الثالث الدعم والصيانة الالزمة للشركة بشكل مستمر 
بحسب اتفاقيات التعاون المبرمة مع تلك الشركات. إن حدوث أي خالف جوهري مع إحدى هذه الشركات، أو وقوع أي مشاكل تقنية دائمة، أو 

في حالة فقد البيانات ألي سبب كان، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على استمرارية أعمال الشركة وأدائها المالي ونتائج عملياتها.

2-1-12 مخاطر تغير رأي الهيئة الشرعية
لدى الشركة هيئة شرعية متخصصة ولها دور رئيسي في مراقبة المنتجات وتشريعها. ولذلك، فإنه في حال وجود اختالف في الرأي 
الفقهي أو إثارة ألي موضوع بشأن مدى توافق المنتجات القائمة حاليًا والموافق عليها مسبقًا من قبل الهيئة الشرعية، فإنه ستتأثر 

سمعة الشركة بصورة سلبية مما يؤثر بدوره على أداءها ونتائج أعمالها.

2-1-13 مخاطر السيولة
التشغيلية  األنشطة  عن  الناشئة  المالية  بالتزاماتها  للوفاء  الالزمة  األمــوال  توفير  عن  تعجز  عندما  السيولة  مخاطر  الشركة  تواجه 
ومطلوباتها في الوقت المحدد. وال تضمن الشركة عدم وقوع أية أحداث طارئة أو مفاجئة قد تتطلب سيولة فورية، مما يؤثر على األداء 

التشغيلي للشركة وعلى وضعها المالي.

2-1-14 مخاطر االئتمان
تواجه الشركة مخاطر االئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين. وقد تواجه الشركة مخاطر االئتمان عند تعرض 
عمليات التكافل لحالة عجز حينما ال يتم تسوية المطالبات القائمة من قبل معيدي التأمين، أو عند عدم دفع االشتراكات مستحقة الدفع 
من حملة الوثائق، أو عند فشل أطراف أخرى بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، أو عند فشل الشركات التي يتم استثمار أصول مساهمي 
الشركة لديها. وفي حالة عدم الوفاء بااللتزام من قبل أي من األطراف السابقة فإن ذلك سيؤثر سلبًا على الشركة وعلى وضعها المالي 

ونتائج عملياتها.

2-1-15 مخاطر أسعار صرف العمالت
وتواجه  األجنبية.  العمالت  صرف  سعر  في  التغير  بسبب  المالية  االستثمارات  قيمة  تذبذب  في  العمالت  صرف  أسعار  مخاطر  تتمثل 
الشركات مخاطر أسعار صرف العمالت في معظم األحيان عندما تربطها عالقات تجارية مع أطراف دولية تتطلب منها التعامل معهم 
بالعملة األجنبية. تتم معظم عمليات الشركة بعملة الريال السعودي حيث إن وثائق التأمين تنحصر على نطاق مدن المملكة العربية 
السعودية. وفي حال قامت الشركة بتحصيل أو دفع أية مبالغ بعملة أجنبية بما في ذلك األقساط التي تدفعها لشركات إعادة التأمين، 
فإنها ستواجه مخاطر تقلب أسعار صرف العمالت األجنبية حيث ستؤثر أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة في أسعار الصرف سلبًا على 

األداء المالي للشركة.

2-1-16 مخاطر التصنيف
تقوم بعض جهات التصنيف العالمية مثل »ستاندارد آند بورز« بتصنيف شركات التأمين والخدمات المالية بشكل دوري من حيث متانة 
أوضاعها المالية. إن هذا التصنيف ال يعتبر تصنيفًا ألسهم االكتتاب أو توصية باالستثمار في أي من الشركات التي يتم تصنيفها. غير أن 
مستوى ثقة العمالء قد يتأثر وفقًا لتغيير التصنيف، وليست هنالك أية ضمانات بأن الشركة ستكون قادرة على تحقيق تصنيف مرتفع 
أو المحافظة عليه. كما أن أي تراجع في تصنيف قوة المركز المالي للشركة وقدرتها على الوفاء بديونها في المستقبل ستكون له آثار 

سلبية على أعمال الشركة وأدائها المستقبلي.  

2-1-17 مخاطر عدم القدرة على تجديد وثائق التأمين الحالية
الوثائق  الغالب إلى 12 شهرًا، وإذا لم تتمكن الشركة من تجديد  التي تصدرها الشركة لها فترة صالحية تصل في  التأمين  إن وثائق 
المصدرة للعمالء الحاليين أو إصدار وثائق جديدة على النحو المتوقع مستقباًل، فإن مستوى األقساط المكتتبة في المستقبل سيتأثر 

سلبا وبشكل مباشر مما يؤثر على مبيعات الشركة وأعمالها المستقبلية. 
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2-1-18 المخاطر المتعلقة بخسائر الشركة
بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 94,896 مليون ريال سعودي كما في30 سبتمبر 2014م، أي ما يمثل 47,45% من رأس مال الشركة. 
وينبغي التنبه إلى أنه ال توجد أي ضمانات بعدم استمرار الشركة في تسجيل خسائر إضافية. وفي حال تكبدت الشركة خسائر إضافية، 

فإنها ستخضع لعدد من األنظمة واللوائح ذات الصلة.

 %50 المتراكمة لشركة مساهمة نسبة  الخسائر  تجاوزت  أنه في حال  المالية ومنها  السوق  أنظمة هيئة  إجــراءات تنص عليها  وهناك 
وكانت أقل من 75% من رأسمالها خالل نتائجها المالية أو نتيجة حدث أدى لهذه الخسائر، فإنه يجب على الشركة أن تعلن عن ذلك فورًا 
على موقع تداول، على أن يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق 
هذه الخسائر. ويجب على الشركة خالل فترة بقائها في هذا النطاق نشر قوائم مالية إدارية شهرية. وفي حال تمكنت الشركة من 
خفض الخسائر دون نسبة 50% من رأسمالها، يجب عليها أن تعلن عن ذلك فورًا على موقع تداول مع بيان تقرير بالمركز المالي من 

المحاسب القانوني للشركة. وللمزيد من المعلومات بخصوص هذه اإلجراءات، يرجى الرجوع إلى قسم »9-1 هيكل رأس المال«.

يوضح نظام الشركات أنه في حال بلغت خسائر شركة مساهمة نسبة 75% من رأسمالها وجب على مجلس اإلدارة أن يدعو إلى انعقاد 
الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل األجل المعين في نظامها األساسي. وفي حال استمرار الشركة 
بتكبد الخسائر وإذا قررت الجمعية العامة غير العادية حل الشركة، فمن الممكن أن يخسر المساهمين كل أو جزء من استثماراتهم في 
الشركة كما أنه قد يعرض سهم الشركة للتعليق من قبل الهيئة في حال تجاوزت الخسائر أكثر من 75% من رأس المال. وعند التعرض 

لهذه اإلجراءات، فإن ذلك سيؤثر على سمعة الشركة وبالتالي سعر السهم وربحيته.

2-1-19 مخاطر عدم التزام الغير بالعقود القائمة معهم
قامت الشركة بإبرام اتفاقيات توزيع واتفاقيات تعاون وغيرها من االتفاقيات الجوهرية مع عدة أطراف في مجال عملها العادي. وأهم هذه 
األطراف هو وكالة الراجحي للتكافل المسؤولة عن تسويق وبيع منتجات الشركة حصريًا إلى عمالء مصرف الراجحي، والبالغة إيراداته 
بالنسبة إلى إجمالي اإليرادات ما يقارب 57% كما في العام 2013م. وتعتمد الشركة على استعداد وقدرة هذه األطراف، وعلى رأسها وكالة 
الراجحي للتكافل، على الوفاء بالتزاماتها بموجب شروط وأحكام االتفاقيات المذكورة. وال يمكن إعطاء أي ضمانات أو تأكيد بأن هذه 
األطراف ستكون على مستوى التطلعات، األمر الذي سيؤثر سلبيًا على مركز الشركة المالي ونتائج أعمالها في حالة عدم قدرة هذه 

األطراف على الوفاء بالتزاماتها. 

2-1-20 مخاطر الوضع الراهن للزكاة
2010م إلى 2013م ولكن جميعها شهادات مشروطة،  الزكاة والضرائب عن األعوام من  لقد حصلت الشركة على شهادات من مصلحة 
وعليه فإنه عند قيام الشركة بإصدار الشهادات النهائية )غير المشروطة( قد تخضع الشركة لتسويات تترتب عليها مبالغ مالية تكون 
مستحقة على الشركة، مما يؤثر سلبًا على ربحيتها وأدائها المالي. حيث أنه قد تم دفع الضريبة المقتطعة المتعلقة بأقساط إعادة 
التأمين لمصلحة الزكاة والدخل بناًء على صافي المبلغ )محسوبة كأقساط مكتتبة ناقصًا المطالبات أو العموالت المستحقة(. بينما 
مصلحة الزكاة والدخل تطلب تسوية الضريبة على إجمالي األقساط. وقد تم عمل مخصص للضريبة المقتطعة على إجمالي األقساط 
المكتتبة. والمخاطر هنا تنشأ من فرض مصلحة الزكاة والدخل غرامة تأخير بواقع 1% من الضريبة المستحقة عن كل تأخير يصل إلى 
30 يومًا، وكذلك من عدم كفاية المخصصات لتغطية المخاطر المحتملة، بما في ذلك الجزاءات. علمًا بأن الشركة قد خصصت مبلغ 11.3 
مليون ريال تعادل قيمة الضريبة المقتطعة المتوقعة وغرامات التأخير المتوقعة كما في تاريخ 30 يونيو 2014م )راجع القسم »13-12 وضع 

الشركة مع مصلحة الزكاة والدخل«

2-1-21 مخاطر التركيز على األنشطة ذات الربحية األقل
الحماية  وتأمين  المركبات،  تأمين  فيه  بما  العام  والتأمين  الصحي،  التأمين  التأمين وهي  منتجات  فئات من  ثالث  حاليًا  الشركة  تقدم 
واالدخار. وتختلف الهوامش الربحية لهذه الفئات الثالث، وبالرغم أنه من المفترض أن تزيد الشركة تركيزها على الفئة ذات الربحية األعلى 
وتقلل التركيز على الفئة ذات الربحية األقل، إال أنه يالحظ أن الشركة تركز حاليًا على منتج تأمين المركبات )63,47%( على الرغم من أنه 
األقل ربحية مقارنة بالمنتجات األخرى. وفي حال استمرت الشركة على هذا النحو فإن الهامش الربحي اإلجمالي للشركة سينخفض مما 

سيؤثر على أداء الشركة المالي وربحيتها بشكل سلبي وجوهري.

2-1-22 المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسة إدارة المخاطر
في حالة عدم كفاءة السياسة المتبعة من الشركة إلدارة المخاطر وعدم قدرة اإلدارة على تحديد المخاطر وتقييمها في الوقت المناسب، 
فإنها ستكون عرضة للمشاكل الداخلية، ولخسائر غير متوقعة. وفي حال أخفقت سياسة إدارة المخاطر فإن ذلك سيؤدي إلى ضعف في 
الرقابة الداخلية مما يؤثر بشكل سلبي على قدرة الشركة على تحقيق أهدافها. وال تعطي الشركة أي ضمانات فيما يخص تخطيطها 
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لألحداث السلبية، وفي حال كانت هذه التخطيطات غير دقيقة فإن ذلك سيؤثر بشكل جوهري على استمرارية أعمال الشركة وسيؤدي 
إلى مخاطر عدم االلتزام بلوائح التأمين التعاوني. حيث إن عدم االلتزام بالمتطلبات المنصوص عليها في الئحة إدارة المخاطر الصادرة من 
مؤسسة النقد يعني مخالفة النظام الخاص بشركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ولشروط التصريح، ويمكن أن يعرض الشركة 

للعقوبات النظامية. ويحق لمؤسسة النقد في حالة مخالفة الشركة لألنظمة أن تتخذ إجراًء أو أكثر مما يلي:

1 - تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.

2 - إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.

3 - منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.

4 - إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.

وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو الئحته التنفيذية ولم تستجب لإلجراءات المتخذة، فيجوز 
للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.

2-1-23 مخاطر االعتماد على األطراف ذوي العالقة وزيادة االعتماد على الوسطاء والوكالء
تعتمد الشركة بشكل كبير على إيراداتها الناتجة عن عالقتها باألطراف ذوي العالقة كمصرف الراجحي والبالغة إيراداته بالنسبة إلى كامل 
اإليرادات ما يقارب 57% كما في العام 2013م  والذي يعتبر أهم هذه األطراف حيث وقعت معه اتفاقيتي تأمين تجاوزت نسبتها 5% من 
مجمل أرباح الشركة. كما تعتمد الشركة على وكالة الراجحي للتكافل المسؤولة عن التسويق وبيع منتجات الشركة حصريًا إلى عمالء 
مصرف الراجحي، والبالغة إيراداتها بالنسبة إلى كامل اإليرادات ما يقارب 2.4% كما في العام 2013م. وإن اإلعتماد على هؤالء األطراف بشكل 
كبير يشكل خطرًا على ربحية الشركة وسير أعمالها في حال قرر أحد هذه األطراف أو جميعها إنهاء العالقة أو  تقليلها بشكل مفاجئ. 

2-1-24 مخاطر عدم كفاية مخصص المطالبات غير المبلغ عنها
تعتبر الشركة عرضة للمخاطر الناشئة عن المطالبات غير المبلغ عنها في حال طالب أصحاب هذه المطالبات بحقوقهم. ويمكن أن 
تزيد مبالغ االلتزامات النهائية عن المخصص الذي تم تجنيبه. وعند حدوث ذلك، فإن المركز المالي للشركة وربحيتها سيتأثران بشكل 

سلبي وجوهري.

2-1-25 مخاطر تركز إعادة التأمين
إعادة  أي من شركات  استعداد  أو عدم  قدرة  انعدام  أو  إعسار  التأمين. وسيؤدي  إعادة  مع عدد محدود من شركات  الشركة  تتعامل 
التأمين التي تتعامل معها الشركة حاليًا أو التي ستتعامل معها مستقباًل في تسديد الدفعات المالية المستحقة عليهم في حينها 

أو إخفاقهم في االلتزام بأحكام اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة معهم إلى حدوث تأثير سلبي وجوهري على الشركة وربحيتها.

2-1-26 المخاطر المتعلقة بالحوكمة
تقوم الشركة باتباع وتنفيذ الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية لضمان الحماية لحاملي األسهم وأصحاب المصالح 
المختلفة. وعند عدم التزام الشركة بهذه الالئحة وبشكل خاص البنود اإللزامية منها، فإن ذلك سيؤثر على األداء التشغيلي للشركة 

وربحية أسهمها كما أنها ستكون عرضة للعقوبات من قبل الهيئة أيضًا.

2-1-27 مخاطر عدم اإللتزام بخطة العمل
قدمت الشركة خطة العمل الخاصة بها إلى مؤسسة النقد. ولكن، فإن عدم إلتزام الشركة بما ذكر في خطة العمل المقدمة، سيعرضها 
للمسائلة وقد تصل إلى العقوبات من قبل مؤسسة النقد في بعض الحاالت وال يمكن تحديد نوع هذه العقوبات او حجمها إال أنه في 
أغلب األحيان يطلب من الشركة تصحيح الوضع واالفادة عن اسباب هذه المخالفات فقط، كما أنه قد يعرض الشركة إلى اختالف بين 
المالي للشركة وربحيتها قد  المركز  العمل، وعليه فإن  المذكورة في خطة  السنوات  المحقق في  المتوقع والدخل  الدخل  مستويات 

تختلف بشكل جوهري. 

2-1-28 مخاطر حماية العالمة التجارية
قامت الشركة بحماية عالمتها التجارية بالشكل القانوني الالزم، حيث تعتقد الشركة بأن الهوية التي طورتها لنفسها وخاصًة بارتباطها 
مع مصرف الراجحي )أحد الشركاء االستراتيجيين( قد ساهمت وتساهم إلى حد كبير في أعمالها. وسوف يؤثر إخفاق الشركة في حماية 
العالمة التجارية الخاصة بها بشكل سلبي على قدرة الشركة على استخدامها، مما سيؤثر على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج 

عملياتها.
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2-1-29 المخاطر المتعلقة باعتماد سياسة االستثمار من قبل مؤسسة النقد
قامت الشركة باعتماد سياسة االستثمار الخاصة بها من قبل مؤسسة النقد. وفي حال وقوع أي اختالفات بين ما تم تقديمه واعتماده 
من قبل مؤسسة النقد وبين السياسات المتبعة على أرض الواقع، فإن ذلك سيؤدي إلى مطالبة مؤسسة النقد للشركة بأن تصحح 
أوضاعها وتقدم أسباب لعدم االلتزام، إلى جانب بعض اإلجراءات الرقابية والنظامية األخرى والتي من شأنها التأثير سلبًا على الوضع 

المالي للشركة وأعمالها.    

2-1-30 مخاطر تركز العمالء
اإليــرادات 57% من  الراجحي حيث شكلت هذه  تتم عن طريق مصرف  التي  العمليات  إيراداتها من  الشركة بشكل كبير على  تعتمد 
إجمالي إيرادات الشركة في عام 2013م. لذلك، فإنه في حال توقف أو تضرر العالقة بين الشركة ومصرف الراجحي فإن ذلك سيؤثر بشكل 

سلبي وجوهري على أعمال الشركة وربحيتها ومركزها المالي. 

2-1-31 مخاطر عدم االلتزام بالمعايير المحاسبية
وتصنيف  بتبويب  المتعلقة  تلك  وخاصًة  أي وقت  المالية في  القوائم  إعداد  الدولية في  المحاسبية  بالمعايير  الشركة  التزام  إن عدم 
بنود المركز المالي وقائمة الدخل أو عدم التزامها بالمعايير الجديدة أو المعدلة أو التفسيرات الصادرة والمتعلقة بالمعايير المحاسبية 
الدولية التي أصبحت سارية المفعول ابتداًء من 1 يناير 2014م، يؤدي إلى تقديم الشركة لقوائم مالية غير دقيقة وال تعكس الواقع، مما 

يجعلها مضللًة للمساهمين.

 2-2-32 مخاطر الضمانات البنكية
تقوم الشركة بإصدار ضمانات بنكية لصالح أطراف أخرى مثل مراكز صيانة السيارات والمستشفيات وقد بلغت قيمتها 8.3 مليون ريال 
بتاريخ 2014/09/30م حيث يتم إصدار هذه الضمانات لحماية حقوق األطراف األخرى عند قيام هذه األطراف بصيانة السياراة أو عالج المرضى 
وفي حال لم تقم الشركة بدفع المبالغ المستحقة عليها لهؤالء األطراف فإنهم سيقومون بتسييل هذه الضمانات الشيء الذي سيؤثر 

بشكل سلبي وجوهري على الوضع المالي للشركة.

2-1-33 مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية
تشكل بعض البيانات الوارد في هذه النشرة بيانات مستقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وبعض األمور غير المؤكدة 
التي قد تؤثر على نتائج الشركة. وتشمل هذه البيانات على سبيل المثال ال الحصر، البيانات التي تتعلق بالوضع المالي واستراتيجية 
العمل وخطط الشركة واألهداف بالنسبة إلى العمليات المستقبلية )بما في ذلك خطط التطوير واألهداف المتعلقة بخدمات الشركة(. 
وإذا تبين أن أيًا من االفتراضات غير دقيقة أو صحيحة، فإن النتائج الفعلية قد تتغير بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة.

2-2  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

2-2-1 مخاطر الظروف االقتصادية وظروف قطاع التأمين
يعتمد األداء المالي لشركات التأمين بصورة كبيرة على األوضاع اإلقتصادية المحلية داخل المملكة وكذلك األوضاع اإلقتصادية العالمية 
التي تؤثر على اقتصاد المملكة العربية السعودية. حيث يعتمد أداء الشركة إلى حد كبير على ظروف سوق التأمين ودخل االستثمار 
من خالل التغيرات في طلب المستهلك على منتجاتها وخدماتها. إضافة إلى ذلك، فإن أعمال التكافل تتسم بطبيعة دورية، وستؤثر 
الحوادث غير المتوقعة مثل الكوارث الطبيعية وضغوط التضخم والقرارات القضائية على حجم المطالبات المستقبلية، مما سينعكس 
بشكل سلبي على ربحية شركات التأمين بشكل عام. وفي حالة حدوث تأثير سلبي ناتج من الظروف االقتصادية وظروف قطاع التأمين، 

فإن أرباح الشركة ومركزها المالي سيتأثران سلبًا وبشكل جوهري. 

2-2-2 مخاطر المنافسة
تنشأ المنافسة عند وجود شركات أخرى تعمل في نفس قطاع أعمال الشركة وتقدم منتجات مشابهة أو منافسة، وقد بلغ عدد الشركات 
العاملة في قطاع التأمين بالمملكة حتى تاريخه 35 شركة مدرجة بالسوق المالية السعودية بما فيها شركة الراجحي للتأمين التعاوني. 
ويعتمد وضع الشركة التنافسي على عدة عوامل مثل نوع المنتجات المقدمة، وجودة الخدمات، وتميز البرامج، والنطاق الجغرافي لألعمال، 
وقوة المركز المالي، ومستوى األسعار، والعمالء المستهدفين، وسرعة سداد المطالبات، وسمعة الشركة، وغيرها. وتزيد حدة المنافسة 
أخرى  الشركات على شركة  إحدى هذه  العاملة  واستحواذ  التأمين  بين شركات  اندماج  أو حدوث عمليات  أخرى  في حال دخول شركات 
في قطاع التأمين، الشيء الذي يزيد من حجم هذه الشركات مما يؤدي إلى انخفاض مستوى مبيعات شركة تكافل الراجحي، األمر الذي 

ينعكس سلبًا على الحصة السوقية للشركة، وهوامش ربحيتها، وخطط النمو، والنفقات التشغيلية، وغيرها من الجوانب األخرى.
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2-2-3 مخاطر الموافقة على المنتجات الجديدة وعدم القدرة على تجديد الموافقات المؤقتة
النقد العربي السعودي على منتجاتها الجديدة لكي تتمكن من إصدار وثائق تأمين  يجب أن تحصل الشركة على موافقة مؤسسة 
الالزمة  والتراخيص  النظامية  الموافقات  الشركة على  لم تحصل  العوائد منها. وفي حال  السوق وتحقيق  المملكة وطرحها في  في 
لمنتجاتها الجديدة لطرحها في الوقت المناسب، ستتراجع قدرتها على تحقيق العوائد المتوقعة من هذه المنتجات. وإن أي تأخير في 
إصدار وثائق التأمين الجديدة سيعوق قدرة الشركة على زيادة عوائدها ونمو أرباحها. كذلك، فإن لدى الشركة العديد من المنتجات 
الحاصلة على موافقة مؤقتة من مؤسسة النقد العربي السعودي، وفي حالة عدم حصول هذه المنتجات على الموافقة النهائية، فإن 
ذلك يعني توقف بيعها والتعامل بها. وعندها، ستتعرض الشركة النخفاض في مبيعاتها وذلك سوف يؤثر سلبًا على الوضع المالي 

للشركة.

2-2-4 مخاطر متطلبات المالءة
وفقًا لالئحة التنفيذية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فإن على الشركة االحتفاظ بحد أدنى من المالءة. ويتأثر مستوى 
المالءة بشكل رئيسي بمستوى االحتياطي الفني الذي تحتفظ به الشركة والذي يعتمد على حجم مبيعات وثائق التأمين وعلى األنظمة 
االستثمارية،  والعوائد  المنتجات،  أرباح  أيضًا بهوامش  المالءة  يتأثر مستوى  المطلوبة. وقد  القانونية  االحتياطات  تحدد مستويات  التي 
وتكاليف التأمين، ونمو األعمال. وينبغي التنبيه إلى أنه كما في تاريخ 30 يونيو 2014م، فقد بلغ غطاء هامش المالءة المالية للشركة نسبة 
51% مما يعني عدم التزامها باالحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام للهامش والبالغ 100%. ومن الممكن أن يتأثر الوضع المالي للشركة 
ونتائج أعمالها بشكل سلبي وجوهري، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى سحب ترخيص أعمال الشركة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

اإلجراءات،  العديد من  المطلوبة  المالءة  الملتزمة بمستويات  غير  التأمين  السعودي على شركات  العربي  النقد  تفرض مؤسسة  وقد 
والتي تشمل:

•  زيادة رأس المال.

•  تخفيض التكاليف.

•  تسييل بعض األصول.

•  تعديل األسعار.

•  التوقف عن قبول اكتتابات جديدة.

وجميع هذه التعديالت على متطلبات المالءة تؤدي إلى أثر سلبي على نتائج الشركة ووضعها المالي. والجدير بالذكر أن مؤسسة النقد 
لم تفرض أي من اإلجراءات المذكورة أعاله ما عدا زيادة رأس المال وذلك حتى تاريخ هذه النشرة.

2-2-5 مخاطر شروط رفع التقارير
أخرى  تقارير دورية متنوعة وقوائم مالية منتظمة ومعلومات  التأمين تقديم  العربي السعودي على شركات  النقد  تشترط مؤسسة 
تتعلق بعملياتها التشغيلية، ورأس مالها، ووضعها المالي، ووضعها القانوني، وتقيدها بالمتطلبات النظامية وغيرها. وتكون الشركة 
التقارير، مما يسيء  رفع  بما في ذلك  المطبقة  النظم  أو  بالقوانين  االلتزام  أخفقت في  إذا  عرضة إلجراءات نظامية وعقوبات وغرامات 
لسمعتها ويحد من قدرتها على أداء أعمالها، ويعوق من زيادة عوائدها ونمو أرباحها وتطوير أداءها، وبالتالي يؤثر سلبًا على نتائج 

عمليات الشركة ووضعها المالي.

2-2-6 مخاطر القضايا القانونية
قد ترفع الشركة قضايا قانونية ضد الغير كما أنها قد تتعرض لدعاوى قانونية ضدها. وقد يكون ذلك نتيجة لعدم التقيد بالعقود أو 
عدم دفع المستحقات أو نتيجة لخالفات مع العمالء أو غيرها. إن وجود أية قضايا قائمة أو مهدد بإقامتها يؤثر سلبًا على سمعة الشركة 
وعلى نتائج أعمالها. ومن الجدير بالذكر هنا، وجود الشركة كطرف في ثمان قضايا قانونية حاليًا، حيث أنها طرفًا مدعيًا في ثالث قضايا 
بقيمة إجمالية تبلغ 4,2 مليون ريال، وطرفًا مدعى عليه في خمس قضايا أخرى بقيمة إجمالية تبلغ 15,4 مليون ريال سعودي. وينبغي 
التنبه إلى أنه في حال خسرت الشركة تلك القضايا فإن الشركة ستكون ملزمة بدفع كافة المبالغ التعويضية البالغة 15,4 مليون ريال، 
كما أنها لن تتمكن من الحصول على المبالغ التي من المفترض أن تحصل عليها في حال خسرت القضايا التي رفعتها هي ضد الغير.
هذا، ولم تجنب الشركة أي مخصصات فيما يتعلق بالدعاوى المقامة ضدها. مما سيؤثر سلبًا على الوضع المالي ونتائج عمليات الشركة 

في حالة خسارتها لتلك القضايا.

2-2-7 مخاطر عدم نجاح الشركة في التطور أو التوسع
تعتمد قدرة الشركة في تطوير أعمالها على مستوى المنافسة في السوق، وقدرة فريق إدارتها، واألنظمة القانونية، وغيرها. وليس 
هنالك ضمان لنجاح الشركة في تطوير نشاطها وزيادة أرباح أعمالها وتعزيز العوائد لمساهميها، مما يعني تأثر الوضع المالي للشركة 

بشكل سلبي في حال عدم نجاح خطط التوسع والتطوير.
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2-2-8 مخاطر متطلبات السعودة
بلغ عدد موظفي الشركة 509 موظفًا كما في 12/2/ 2014م، حيث حققت الشركة نسبة سعودة بلغت 52.47% مما يجعلها في النطاق 
التعاوني،  التأمين  التنفيذية لنظام مراقبة شركات  الالئحة  للمادة )79( من  العمل، ووفقًا  المرتفع. وبناًء على متطلبات وزارة  األخضر 
يتوجب على الشركات التي يتجاوز عدد موظفيها العشرون موظفًا أن ال تقل نسبة السعودة لديها عن 30%. وال يوجد أي ضمان بأن 
تستمر الشركة في الحفاظ على مستوى السعودة لديها وذلك بسبب محدودية توافر األيدي العاملة المدربة والمنافسة الكبيرة على 
استقطابها من قبل شركات التأمين. وفي حال انخفضت نسبة السعودة لدى الشركة إلى ما دون النسبة المطلوبة، فإنها ستتعرض 
إلى عقوبات قد تصل إلى إيقاف إصدار أي تصاريح عمل جديدة، وإيقاف عمليات نقل كفالة الموظفين غير السعوديين، وحظر المشاركة 
في المناقصات الحكومية، ومنع الحصول على التمويالت والحوافز الحكومية األخرى، مما يؤثر سلبًا على عمليات الشركة وأدائها المالي. 

2-2-9 المخاطر الناجمة عن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية
السوق  أوضاع  على  العضوية  هذه  تؤثر  أن  المحتمل  ومن  2005م،  ديسمبر   11 في  العالمية  التجارة  منظمة  لعضوية  المملكة  انضمت 
بالمملكة. وفي هذا اإلطار، سيكون هنالك درجة أعلى من تحرير االقتصاد المحلي وتعديل بعض القوانين واألنظمة الموضوعة لحماية 
األعمال المحلية. ونتيجة لالستجابة لمثل هذه التغيرات المستقبلية فيما يخص انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، فإن دخول 
إلى  الشركة  يخضع  ربما  أو  السوق،  في  الشركة  حصة  على  سلبًا  ينعكس  سوف  معروفة،  تجارية  أسماء  ذات  عالمية  تأمين  شركات 

مواصفات ومعايير جديدة، وبالتالي سيكون هنالك المزيد من التكاليف، مما يؤدي إلى خفض ربحية الشركة.  

2-2-10 مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في السعودية 
يرى عدد كبير من األفراد في المملكة العربية السعودية أن قطاع التأمين ال يلعب دورًا أساسيًا أو أنه يتعارض مع الشريعة اإلسالمية. مما 

يقلل من اشتراكات التكافل ويؤثر سلبيًا على أعمال الشركة وربحيتها. 

2-2-11 مخاطر التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني
جميع منتجات التكافل الصحي التي تقدمها شركة تكافل الراجحي خاضعة لمراقبة مجلس الضمان الصحي التعاوني. وتفرض أنظمة 
مجلس الضمان الصحي التعاوني على الشركة التقيد بالشروط المنظمة لتقديم منتجات التكافل الصحي. إن عدم التقيد وااللتزام 
بهذه األنظمة يعرض الشركة للمسائلة أو الغرامة أو العقوبة التي تصل إلى سحب رخصة التأهيل لتقديم هذه المنتجات، مما يؤثر 

سلبيًا وبشكل جوهري على أعمال الشركة وأدائها المالي.

2-2-12 مخاطر القيود على أعمال شركات التأمين
النقد. ومن هذه  المفروضة من مؤسسة  التنفيذية  المراقبة والالئحة  التامين بحسب نظام  القيود على أعمال شركات  هنالك بعض 
القيود، أنه ال يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين االندماج مع شركات التأمين وإعادة التأمين األخرى أو تملكها أو السيطرة عليها أو 
شراء أسهم فيها دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد. كذلك، فإنه من اإللزامي اإلبالغ عن نسبة ملكية أي 
شخص يمتلك 5% أو أكثر في أسهم الشركة من خالل تقرير ربع سنوي تقوم الشركة بإعداده وتقديمه للمؤسسة. كما ينبغي على 
الشخص نفسه إبالغ المؤسسة كتابًة بنسبة ملكيته خالل خمسة أيام من تاريخ حدوث أي تغيير عليها. وفي حالة تم فرض شروط أخرى 

غير متوقعة على الشركة ولم تستطع الشركة الوفاء بها، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على عمليات الشركة.

2-2-13 مخاطر تتعلق باألنظمة
التنفيذية في المملكة العربية السعودية بما ال يخالف  التعاوني ولوائحه  التأمين  تمارس الشركة أعمالها وفق نظام مراقبة شركات 
أحكام الشريعة اإلسالمية. ويتعلق نظام التأمين بمجموعة من العناصر المالية وغير المالية األخرى تتمثل في المستويات المصرح بها 
االحتياطيات  وكفاية  ومبالغها،  االستثمارات  وأنواع  التأمينية،  المطالبات  وحجم  والفائض،  المال  رأس  ومتطلبات  األعمال،  خطوط  من 
وغيرها. وتلتزم الشركة بكافة األنظمة الرقابية المفروضة عليها ما عدا المادة )49( من الالئحة التنفيذية والتي تنص على أنه ينبغي 
عدم إصدار أي وثيقة تأمين أو تجديدها ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية أو األطراف ذوي العالقة بهم إال بعد دفع القسط 
المستحق بالكامل، وقد قامت الشركة بالتوضيح لمؤسسة النقد العربي السعودي بأن تسهيالت األقساط التي قدمت إلى أطراف ذات 
عالقة كانت بدون أي معاملة تفضيليية خاصة ولم توجه المؤسسة حتى األن الشركة باتخاذ أي اجراءات لتسوية الموضوع. إال أنه في 
حال كان هناك أي تغييرات في قوانين ونظم التأمين فإن ذلك من الممكن أن يؤثر سلبًا على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائجها 
التشغيلية، حيث أنه يمكن أن يحد من قدرة الشركة أو سرعتها في االستجابة لفرص السوق. وإذا لم تتقيد الشركة بأنظمة التأمين، 
فإنها ستخضع لعقوبات بما فيها الغرامات واإليقاف وسحب ترخيص مزاولة أعمال التأمين مما يؤثر سلبًا على الوضع المالي للشركة 

ونتائج عملياتها.
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2-2-14 مخاطر الكوارث الغير متوقعة
إن وقوع الكوارث غير المتوقعة، الطبيعية منها أو غير الطبيعية، قد يؤثر بشكل مباشر على أداء الشركة التي تقدم منتجات تأمين 
على الممتلكات. وستتعرض الشركة الرتفاع عدد المطالبات التي تنشأ عن وقوع الكوارث غير المتوقعة مثل العواصف واألعاصير والزالزل 
المطالبات  فإن  الممتلكات،  على  التأمين  منتجات  تقدم  التعاوني  للتأمين  الراجحي  شركة  أن  وبما  وغيرها.  اإلرهاب  وأعمال  والحرائق 
المتعلقة بها عند حدوث الكوارث غير المتوقعة ستؤدي إلى تقلب النتائج المالية للشركة وستؤثر على وضعها المالي ونتائج عملياتها 

بشكل جوهري.

2-2-15 مخاطر أعمال التأمين
قبول التأمين على المخاطر يعتبر مسألة تقديرية، تتضمن الكثير من االفتراضات الهامة التي ال يمكن التنبؤ بها بحكم طبيعتها وتقع 
خارج نطاق سيطرة الشركة. ويعني هذا بأن تحليل الخبرة التاريخية لها واحتماليتها ال يوفران مؤشرات كافية لهذه المخاطر. ولذلك، 
فإن الخطأ في احتساب المخاطر الصافية التي تتعرض لها الشركة سيكون له تأثير سلبي جوهري على وضعها المالي ونتائج أعمالها.

2-2-16 مخاطر تراجع ثقة العمالء
إن ثقة العميل بقطاع التأمين لها أهمية كبيرة وذلك لتأثيرها في تعزيز قوة القطاع. وفي المقابل، فإن تراجع ثقة العمالء في القطاع 
بشكل عام تؤدي إلى ارتفاع عدد حاالت إلغاء وثائق التأمين واسترجاع األموال حيث أنه في حالة إلغاء وثائق تأمين األفراد يتم استرجاع 

جزء من المبلغ المدفوع، مما سيؤثر سلبًا على عمليات الشركة ووضعها المالي. 

2-2-17 مخاطر نمو سوق التأمين
قد ال يكون معدل نمو سوق التأمين في المملكة العربية السعودية مرتفعًا أو قاباًل للثبات بالدرجة التي تتوقعها الشركة حاليًا. كما أن 

التأثير على قطاع التأمين في المملكة نتيجة اتجاهات وأحداث معينة مثل مواكبة التقدم في النمو االقتصادي في المملكة واإلصالحات 

المستمرة في نظام الرعاية االجتماعية هو بشكل عام أمر مستقبلي غير واضح حاليًا. وبالتالي فإن النمو والتطور في سوق التأمين في 

المملكة يخضع لعدة توقعات غير مؤكدة وخارجة عن نطاق سيطرة الشركة.

2-2-18 مخاطر محدودية الوصول لبيانات السوق التاريخية
رغم أن السوق السعودي ليس حديث العهد على مفهوم التأمين إال أنه لم يتم تنظيمه إال منذ فترة قريبة. ولذلك لم يتم جمع وتوفير 
المعلومات والبيانات التاريخية المطلوبة لبناء الجداول التأمينية بشكل دقيق. وبسبب ذلك تعتمد شركات التأمين في تقدير الخسائر 
وتقييم األقساط على تقديرات قد ال ترتقي للمستوى المطلوب من الدقة وبالتالي فقد تزيد نسبة المخاطرة للمحافظ التأمينية مما قد 

يؤدي إلى حدوث خسائر للشركة.

2-3 المخاطر المتعلقة باألسهم

2-3-1 مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر السهم
قد يتعرض سعر سهم الشركة لدرجة كبيرة من التذبذب وقد ال يكون مستقرًا نتيجة لعدة عوامل تشمل دون حصر ظروف السوق 

المستقبلية،  الخطط  القدرة على تنفيذ  نتائج أعمال الشركة، وعدم  القطاع، وتدهور  المتعلقة باألسهم، وأي تغييرات تنظيمية في 

ودخول شركات منافسة جديدة والمضاربة على عمليات الشركة. كما ينبغي التنبه إلى أن السعر السوقي ألسهم الشركة في فترة 

طرح حقوق األولوية ليس مؤشرًا للسعر السوقي لها بعد الطرح، وليس هنالك أي ضمان بأن ال يقل السعر السوقي ألسهم الشركة 

فور إدراجها في السوق المالية عن سعر شرائها، مما يؤثر سلبًا على المستثمرين.

2-3-2 مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية 
وهذه  الشركة.  أسهم  يخص  فيما  السوق  توجهات  في  تغيير  بسبب  كبيرة  لتذبذبات  األولوية  لحقوق  السوقي  السعر  يخضع  قد 

التذبذبات قد تكون كبيرة نظرًا الختالف نطاق التغير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية بالمقارنة مع التغير المسموح به لألسهم 

العادية. ونظرًا ألن سعر تداول حقوق األولوية يعتمد على سعر سهم الشركة الحالي، وتصور السوق للسعر المحتمل لألسهم بعد 

عملية االكتتاب،فقد تؤثر هذه العوامل باإلضافة إلى ما ذكر في فقرة »مخاطر التذبذات المحتملة في سعر السهم« الواردة أعاله، على 

سعر حقوق األولوية.
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2-3-3 مخاطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
ال يوجد ضمان بأن يكون هناك طلب كاف على حقوق أولوية اكتتاب الشركة خالل فترة التداول وذلك لتمكين حاملي حقوق األولوية من 
بيع تلك الحقوق وتحقيق ربح منها. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون هناك طلب كاف على أسهم الشركة من قبل المؤسسات 
االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وفي حالة عدم قيام المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض لألسهم المتبقية بسعر أعلى من 

سعر الطرح، فلن يكون هناك تعويض ألصحاب الحقوق الغير ممارسة. 

المكتتب من خالل  التي يحصل عليها  السوق على األسهم  أنه سيكون هناك طلب كاف في  إلى ذلك، ليس هناك ضمان  باإلضافة 
ممارسة حقوق األولوية، أو من خالل الطرح المتبقي، أو من السوق، مما يؤثر سلبًا على سعر السهم وربحية الشركة والمساهم.

2-3-4 مخاطر المضاربة في حقوق األولوية
قد ينتج عن المضاربة بحقوق األولوية الخاصة باإلصدار خسائر كبيرة، حيث أن نطاق التغيير المسموح به ألسعار تداول حقوق األولوية 
الحق  وقيمة  الشركة  سهم  سعر  بين  طردية  عالقة  هناك  أن  كما  السهم،  لها  يخضع  التي   النسبة  يفوق  اإلرشــاديــة«(  الحق  )»قيمة 

اإلرشادية. وبناًء على ذلك، تتأثر الحدود السعرية اليومية لتداول الحق بالحدود السعرية اليومية لتداول السهم.

وفي حال عدم قيام المضارب ببيع حقوق األولوية الموجودة قبل نهاية فترة التداول فإنه سيضطر إلى استخدام هذه الحقوق لممارسة 
االكتتاب باألسهم الجديدة وبالتالي فإنه سيكون عرضة للخسائر.

2-3-5 مخاطر انخفاض نسبة الملكية
إذا لم يكتتب أصحاب الحقوق بكامل حقوقهم، سوف تنخفض نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لهم في الشركة. كما أنه 
ليس هناك أي ضمان بأن يكون العائد الذي يتلقاه من يرغب في بيع حقوقه من حاملي حقوق األولوية المقيدين خالل فترة التداول عائدًا 

كافيًا لتعويضه بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة.

2-3-6 مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب
تبدأ فترة ممارسة االكتتاب في **/**/****هـــ )الموافق **/**/****م(، وتنتهي في **/**/****هـــ )الموافق **/**/****م(. يجب 
المطلوبة  الممارسة  تعليمات  استيفاء جميع  بما يضمن  التصرف  بالنيابة عنهم  الماليين  والوسطاء  المستحقين،  المساهمين  على 
والشهادات التي يتم استالمها قبل انقضاء فترة الممارسة. وقد يتم رفض طلب االكتتاب في حالة عدم تمكن أصحاب حقوق األولوية 

والوسطاء الماليين من إتباع اإلجراءات الالزمة )يرجى اإلطالع على قسم »شروط وأحكام االكتتاب«(.

إذا لم يتمكن المساهمين المستحقين من ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية مرحلة االكتتاب الثانية، بناًء على ما 
يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على المساهمين المستحقين غير المشاركين أو ممن 

قاموا بإجراءات ممارسة االكتتاب بشكل غير صحيح.

2-3-7 مخاطر توزيع األرباح
إن قرار الشركة بتوزيع األرباح يعتمد على العديد من العوامل منها تحقق األرباح في المستقبل، والموقف المالي ومتطلبات رأس المال، 
أهميتها  يقرر  أخرى  عوامل  عدة  إلى  إضافة  العام،  االقتصادي  والوضع  للشركة،  المتاحة  االئتمان  وحدود  للتوزيع،  القابلة  واالحتياطات 
مجلس اإلدارة من وقت آلخر. هذا، وستؤدي زيادة رأس المال إلى انخفاض العائد على السهم الواحد في المستقبل، وبالتالي فقد تؤثر 

على القيمة السوقية ألسهم الشركة حيث أن أرباح الشركة ستتم قسمتها على عدد أكبر من األسهم.

ال تضمن الشركة دفع أي أرباح للمساهمين في المستقبل، كما أنها ال تقدم أي ضمان فيما يتعلق بالمبلغ الذي سيدفع في أية سنة 
معينة. ويخضع توزيع األرباح لموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي ولشروط وضوابط معينة منصوص عليها في النظام األساسي 

للشركة )راجع قسم »ملخص النظام األساسي«(.

2-3-8 مخاطر السيطرة المؤثرة والفعلية من قبل المساهمين الكبار
على الرغم من انقضاء فترة الحظر المحددة بثالث سنوات مالية بعد الطرح األولي ألسهم الشركة، إال أن حصص الساهمين الكبار وهم: 
شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(، وشركة الراجحي للتأمين المحدودة –البحرين-، وشركة عمان للتأمين –اإلمارات-؛ 
وبالتحديد،  الهامة،  الشركة  قرارات  على  التأثير  إلى  الرئيسيين  المساهمين  تحالف هؤالء  يؤدي  وقد  الشركة.  أسهم  من   %55 تمثل 
فسوف يكون بإمكانهم التأثير على القرارات التي تتطلب موافقة مساهمي الشركة بما في ذلك النفقات الكبيرة للشركة وتعيين 
وعزل أعضاء مجلس اإلدارة. وقد يقوموا باستخدام القدرة في التأثير على القرارات الهامة بطريقة تؤثر تأثيرًا جوهريًا على نشاط الشركة 

ومركزها المالي ونتائج األعمال. 
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2-3-9 مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب أو بيعها من قبل المساهمين الكبار
إذا قام المساهمون الكبار بعدم ممارسة حقوقهم أو قاموا ببيعها جزئيًا أو كليًا، ستنخفض نسبة ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة 
لهم في الشركة. وعليه، فإن ذلك سيؤثر على ما يقدمونه في الوقت الراهن من دعم للشركة، مما يؤثر سلبًا على ربحية الشركة ونتائج 

أعمالها.

2-3-10 مخاطر بيع المساهمين الكبار لحصصهم في الشركة
باعتبار أن بعض المساهمين الكبار في الشركة هم شركاٌء استراتيجيون وليسوا شركاًء فنيين، فإنه بإمكانهم بيع حصصهم كليًا أو 
جزئيًا بعد أخذ موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. وفي حال تم ذلك، فإنه من الممكن أن ال يقوم الشركاء 
االستراتيجيون أو المساهمين الكبار اآلخرين بتوفير كافة الخدمات والدعم الحالي بسبب عدم امتالكهم ألي حصة في الشركة أو بسبب 

نقصانها، مما يؤثر سلبًا على ربحية الشركة ونتائج أعمالها.

2-3-11 مخاطر بيع عدد كبير من األسهم
إن بيع عدد كبير من أسهم الشركة في السوق المالية بعد االكتتاب أو توقع مثل هذه العملية يؤثر سلبًا على أسعار هذه األسهم في 

السوق.

2-3-12 مخاطر انقضاء فترة الحظر على بيع األسهم 
عند تأسيس الشركة في تاريخ 1429/06/26هـ الموافق 2008/07/01م وإدراج وتداول أسهمها في تاريخ 1430/07/21هـ )الموافق 2009/07/13م(، 
في  التداول  على  حظر  لفترة  الشركة  أسهم  ملكية  من   %70 نسبته  ما  مجتمعين  شكلوا  والذين  المؤسسون  المساهمون  خضع 
أسهمهم لمدة 3 سنوات مالية، وقد انقضت هذه الفترة بعد نشر البيانات المالية في عام 2012م، وبالتالي يحق للمساهمين المؤسسين 
بيع أسهمهم بعد الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية. وقد يؤدي بيع أو شراء المزيد من 

األسهم من قبل المساهمين المؤسسين أو الشركاء االستراتيجيين إلى التأثير على سعر سهم الشركة. 

2-3-13 مخاطر عدم وجود سوق سابق لحقوق األولوية
إن سوق حقوق األولوية هو سوق جديد على المستثمرين في تداول. لذلك، فقد ال يعرف الكثير من المستثمرين عن آلية التداول فيه، 
مما ينعكس سلبًا على رغبتهم في االستثمار في الحقوق وتداولها. وفي حالة حدوث ذلك، فإن نسبة ملكيتهم في الشركة ستقل 
مما سيؤدي إلى تأثير سلبي على هؤالء الذين لم يقوموا بممارسة حقوقهم باالكتتاب، وبشكل خاص في حال عدم توزيع أي تعويضات 

عليهم وذلك عندما ال تقدم المؤسسات االستثمارية عروضها بسعٍر عاٍل في فترة الطرح المتبقي.

2-3-14 مخاطر إصدار أسهم جديدة في المستقبل
ال يوجد هناك ما يمنع من أن تقوم الشركة بإصدار أسهم جديدة في المستقبل في حال تم أخذ موافقة مؤسسة النقد على ذلك. 

وعندها، فإن األرباح لكل سهم سوف تنخفض بسبب ارتفاع عدد األسهم ما سيقلل من ربحية المساهمين قبل إصدار األسهم. 

2-3-15 مخاطر بيع الشركاء االستراتيجيون حصتهم أو الخروج من الشركة
في حال رغب الشركاء االستراتيجيون ببيع حصتهم أو في الخروج من الشركة، فإن ذلك سيؤدي إلى تأثير سلبي جوهري على عمليات 

الشركة وعلى إيراداتها ومركزها المالي. كما أن من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على سعر سهم الشركة.
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3 - نبذة عن سوق التأمين

3-1 مصادر البيانات
تم الحصول على معلومات السوق وقطاع التأمين من مصادر متاحة للعموم، ويعتقد أن هذه المصادر موثوقة. وبالرغم من أنه ال يوجد 
لدى الشركة أو أي من مستشاريها أي سبب لالعتقاد بأن هذه المعلومات المتعلقة بقطاع التأمين غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم 
يتم التحقق بشكل مستقل من صحة أو دقة هذه المعلومات وال يمكن تقديم أي تأكيد بخصوص دقتها أو اكتمالها. وتشمل مصادر 
المعلومات الخاصة بقطاع التأمين كل من مؤسسة النقد العربي السعودي والشركة السويسرية إلعادة التأمين »سويس ري«. هذا، ولم 

يتم تقديم أية إفادات من خبير للشركة.

▪ مؤسسة النقد العربي السعودي:
لالضطالع  )1952م(  عام 1372هـ  تأسست في  السعودية، وقد  العربية  للمملكة  المركزي  البنك  السعودي هي  العربي  النقد  مؤسسة 

بمجموعة من المهام أهمها:

-  إصدار العملة الوطنية )الريال السعودي(.

-  القيام بدور مصرف الحكومة ومراقبة البنوك التجارية.

-  تنظيم ومراقبة واإلشراف على قطاع التأمين.

-  إدارة احتياطيات الدولة من النقد األجنبي.

-  إدارة السياسة النقدية للمحافظة على استقرار األسعار وأسعار الصرف.

-  تشجيع نمو النظام المالي والمصرفي وضمان سالمته. 

إن المعلومات المستقاة من تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2013م المعد بواسطة مؤسسة النقد والتي 
تم استخدامها في هذه النشرة معلومات متاحة للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدامها. 

▪ الشركة السويسرية إلعادة التأمين »سويس ري«:
هي شركة عالمية رائدة في مجال إعادة التأمين تأسست بمدينة زيورخ بسويسرا في عام 1863م وتمارس نشاطها في أكثر من 25 
دولة حول العالم وتصدر تقارير عن قطاع التأمين في العالم. وتعتبر المعلومات التي تم استخدامها في هذه النشرة معلومات متاحة 

للعموم وبالتالي ال يتطلب األمر الحصول على أي موافقة الستخدامها.

3-2 لمحة عامة عن االقتصاد السعودي
يشكل اقتصاد المملكة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي الناتج المحلي. وبلغ إجمالي الناتج المحلي 
للمملكة  الكبيرة  النفطية  اإلحتياطيات  وتعد  سعودي.  ريال  تريليون   2,79 نحو  2013م  ديسمبر   31 في  المنتهية  السنة  في  االسمي 
المحفز الرئيسي الذي يعتمد عليه النمو االقتصادي اإلجمالي. ومنذ عام 2009م، شهد إجمالي الناتج المحلي للمملكة نموًا كبيرًا بمعدل 
نمو سنوي مركب بلغ 6,4%، بين عامي 2009م-2013م )مقابل معدل نمو سنوي مركب بنحو 3,9% في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا(. ويعتمد نمو إقتصاد المملكة على ارتفاع أسعار النفط )حيث ارتفعت من 61,4 دوالر أمريكي للبرميل في 2009م إلى 110,3 دوالر 
أمريكي للبرميل في 2013م(، مما زاد من اعتماد المملكة بقدر أكبر على عائدات النفط، من بين عائداتها اإلجمالية، لترتفع النسبة من 
78% إلى 87,7% بين عامي 2009م-2013م. وقد ساعد العائد النفطي المتزايد )على ضوء ارتفاع معدل النمو السنوي المركب بين عامي 
2009م-2013م بنسبة 22,8% إلى 727 مليار ريال سعودي( في تحقيق المملكة لفائض في الميزانية يمثل العامل الدافع لإلنفاق الحكومي 

)حيث بلغ اإلنفاق التراكمي في الفترة ما بين عامي 2009م-2013م نحو 3,88 تريليون ريال سعودي(.

وقد عمدت الحكومة إلى تركيز مجهوداتها على تقليل اعتماد المملكة على القطاع النفطي، وهو ما يتضح من الزيادة في إجمالي 
الناتج المحلي الحقيقي من 50,2% في عام 2012م إلى 53,2% في عام 2013م.  الناتج المحلي من القطاع غير النفطي بالنسبة إلجمالي 
ويعود ذلك إلى )أ( خفض اإلنتاج اليومي من الخام من 9,74 مليون برميل يوميًا في 2012م إلى 9,59 مليون برميل يوميًا في 2013م، )ب( 
النمو القوي في إجمالي الناتج المحلي من القطاع غير النفطي )حيث حقق القطاع الخاص غير النفطي نموًا بمعدل 5,5% في عام 2013م 

بينما حقق القطاع الحكومي نموًا بنسبة %3,7(.

والصناعة،  والمالية،  المصرفية  الخدمات  األخير  العقد  خالل  المملكة  في  خاصًا  نموًا  شهدت  التي  نفطية  الغير  القطاعات  بين  ومن 
التجارة  قطاعات  تطوير  من  مزيد  على  أيضًا  الحكومة  تركز  لذلك،  وباإلضافة  التجزئة.  وتجارة  واالتصاالت،  والنقد،  والتعدين،  والمرافق، 
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والطيران والعقار والرعاية الصحية والتعليم. وعالوة على ذلك، زادت قروض القطاع المصرفي المقدمة للقطاع الخاص من 734,2 مليار 
ريال سعودي في عام 2009م إلى 1,123,6 مليار ريال سعودي في عام 2013م، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة %11,2.

وال تزال آفاق تقدم اقتصاد المملكة قوية. ومن المتوقع أن يزيد نمو إجمالي الناتج المحلي في السنوات القادمة على إثر اإلنفاق الحكومي 
المتزايد على البنية التحتية والتنمية المحلية والقطاعات الخاصة غير النفطية. وقد أعلنت الحكومة عن ميزانية تعد األكبر على مدى 
تاريخ المملكة بمبلغ 885 مليار ريال سعودي للعام 2014م، وقد قدر صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنحو %4,1 

في عام 2014م، بينما سيزيد إجمالي الناتج المحلي االسمي بنسبة 3,7% ليصل إلى 2,9 تريليون ريال سعودي. 

وقد استخرجت جميع هذه المعلومات من تقرير آفاق اإلقتصاد العالمي )أبريل 2014م( والصادر من صندوق النقد الدولي، والتقرير السنوي 
لمؤسسة النقد العربي السعودي، واإلحصائيات السنوية لمؤسسة النقد لعام 2013م، والتقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للبترول 
عن سوق النفط )مايو 2014م(، والتقرير الفصلي لمؤسسة النقد العربي السعودي عن الربع األول لعام 2014م، وتقرير خاص عن المملكة 

العربية السعودية من ميدل إيست إكونومك دايجست في فبراير 2014م.

بلغ إجمالي سكان المملكة حوالي 29.9 مليون نسمة في عام 2013م، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى حوالي 30.7 مليون نسمة في عام 
2014م وفقًا لتقديرات مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات. ومن المتوقع أن يشكل السعوديون ما نسبته 67.28% من إجمالي السكان 
خالل العام الحالي )2014م( بتعداد يبلغ حوالي 20.7 مليون نسمة، بينما يمثل غير السعوديين النسبة المتبقية والبالغة 32.72% بتعداد 
بلغ حوالي 10.1 مليون نسمة. هذا، وقد ارتفع نصيب الفرد في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 3.2% ليصل إلى 91,332 ريال في عام 2012م. 

ويوضح الجدول التالي أهم المؤشرات االقتصادية خالل الفترة من 2009م إلى 2013م:

تقديرات عدد السكان )مليون نسمة(

إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية )مليار ريال(

معدل التضخم )أسعار المستهلك(

المتوسط اليومي إلنتاج المملكة من النفط الخام )مليون برميل(

متوسط األسعار لبرميل النفط العربي الخفيف )بالدوالر األمريكي(

25.37

1,609.1

4.1

8.2

61.4

27.56

1,975.5

3.8

8.2

77,8

28.38

2,510.7

3.7

9.3

108,0

29.19

2,752.3

2.9

9.8

107,8

29.99

2,794.8

3.4

9.6

110,3

المصدر :  مؤسسة النقد العربي السعودي – التقرير السنوي التاسع واألربعون، وتقرير مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات

3-3 أسواق التأمين العالمية
لقد نمت أقساط التأمين السنوية العالمية في عام 2013م بشكل طفيف حيث بلغ معدل النمو 1.4%، وذلك بعد أخذ معامل التضخم في 
االعتبار.وقد نمت أقساط التأمين على الحياة بحوالي 0.7% في عام 2013م بعد أن كان معدل النمو 2.3% في عام 2012م. من جهة أخرى، بلغ 
معدل النمو ألقساط التأمين على غير الحياة نسبة 2.3% في عام 2013م مقارنة مع 2.7% خالل العام السابق. وخالل العام 2013م ارتفعت 
أسعار الفائدة في الدول الصناعية المتقدمة، وخاصة في أمريكا وبريطانيا، ومن المتوقع استمرار ذلك االرتفاع لألربع سنوات التالية. ومع 
هذه الزيادة في أسعار الفائدة، باإلضافة إلى استمرار االقتصاد العالمي في التعافي فإنه من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة نموًا 

أكبر في أقساط التأمين العالمية.

المصدر : شركة سويس ري - ورلد إنشورنس ريبورت 2013م

3-1 : جدول المؤشرات االقتصادية الرئيسية

2013م2012م2011م2010م2009مبيـــــان

الدول الصناعية

األسواق الناشئة

العالم

%0.2-

%6.4

%0.7

%1.1

%8.3

%2.3

%0.3

%7.4

%1.4

3-2: جدول النمو الحقيقي ألقساط التأمين العالمية لعام 2013م

اإلجماليالتأمين على غير الحياةالتأمين على الحياةبيـــــان
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لقد نمت أقساط التأمين على الحياة بنسبة 0.7% في عام 2013م حيث أنه بالنسبة للدول الصناعية، فإن النمو القوي في أوروبا الغربية 
بانخفاض  قوبل  قد  منهم(  بالقرب  الواقعة  والجزر  ونيوزيلندا،  أستراليا،  وتضم  الهادئ  المحيط  في  تقع  منطقة  )وهي  وأوقيانوسيا 
في أسواق أمريكا الشمالية وركود في دول آسيا الصناعية. أما بالنسبة لألسواق الناشئة، فقد شهدت دول أمريكا الالتينية وإفريقيا 
التأمين العالمية  ارتفعت أقساط  ارتفاعات ملحوظة بينما عادت االرتفاعات للظهور من جديد في أسواق الصين والهند. كذلك، فقد 
على غير الحياة بنسبة 2.3% في عام 2013م مدعومًة باالرتفاع الكبير في األسواق الناشئة حيث ارتفعت أقساط التأمين على غير الحياة 
في هذه األسواق بنسبة 8.3%. أما بالنسبة للدول الصناعية، فقد كان االرتفاع ضئياًل جدًا حيث بلغت نسبته 1.1%بسبب الركود في أوروبا 
الغربية والتباطؤ في دول آسيا الصناعية. وبصورة عامة، فإن ربحية شركات التأمين قد تحسنت ولكنها ال تزال أقل من فترة ما قبل 

األزمة االقتصادية.

هذا، ومن المتوقع أن تشهد أسواق التأمين العالمية تحسنًا وارتفاعًا كبيرًا خالل الفترة القادمة، من خالل االرتفاع في الدول الصناعية 
ومواصلة التحسن في الدول الناشئة وخصوصا في دولتي الهند والصين.

3-4 نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط، وآسيا الوسطى، وتركيا

التأمين على الحياة
التأمين على الحياة هو عقد تأمين يبرم بين شركة التأمين وحامل الوثيقة، على أن تقوم شركة التأمين بموجب هذا العقد بدفع مبلغ 
معين من المال في حالة وفاة حامل الوثيقة إلى ورثته. وهناك نوعان للتأمين على الحياة، وهما: التأمين على الحياة فقط، والتأمين على 
الحياة واإلدخار. وواصل سوق التأمين على الحياة في هذه المنطقة ارتفاعه القوي حيث بلغت نسبة االرتفاع 11%في عام 2013م. وقد كان 
لتركيا األثر األكبر في هذا االرتفاع وذلك بنسبة 16%. كذلك، فقد ارتفعت أقساط التأمين على الحياة في سوق التأمين السعودي بنسبة 
4.2% بعد أن كانت منخفضًة في آخر ثالث سنوات. وفي سوقي اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية لبنان، ارتفعت أقساط التأمين على 

الحياة بنسبة 18%. ومن ناحية أخرى، تراجعت األقساط في جمهورية إيران اإلسالمية بنسبة 7.6% بعد ارتفاع قوي في عام 2012م.
وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يستفيد سوق التأمين على الحياة في المنطقة من تحسن الوضع االقتصادي ألغلبية الدول، 
وزيادة الوعي بالتأمين، والعدد الكبير من السكان الذين يندرجون ضمن الفئة العاملة. وفي سوق اإلمارات العربية المتحدة، فإن زيادة 
الطلب من الوافدين )العمالة األجنبية( وكذلك زيادة السكان المنتمين لطبقة الدخل المتوسطة من شأنهما دعم االرتفاع في السوق. 
وبشكل عام، فإن سوق التأمين على الحياة في المنطقة يعتبر سوقًا واعدًا جدًا بسبب ما ذكر باإلضافة إلى كونه سوق غير متشبع 

ويحتوي على فرص كبيرة لالستثمار والتطور مستقباًل.  

التأمين على غير الحياة
يشمل التأمين على غير الحياة جميع أنواع التأمين األخرى فيما عدا التأمين على الحياة، مثل تأمين المركبات، التأمين البحري، وغيرها من 
األنواع. إن أقساط التأمين على غير الحياة في الشرق األوسط وآسيا الوسطى وتركيا قد نمت بنسبة 4.7% في عام 2013م، نتيجة الرتفاع 
غالبية أسواق المنطقة باستثناء السوق اإليراني. وفي تركيا التي تعد أكبر سوق للتأمين على غير الحياة في المنطقة، حيث تستأثر 
بنسبة أعلى من 25% من إجمالي أقساط التأمين، فقد نمت أقساط التأمين على غير الحياة بنسبة 13% في عام 2013م. أما في المملكة 
العربية السعودية، فقد تباطأت أقساط التأمين على غير الحياة إلى 9% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 12% خالل عام 2012م، وذلك بسبب 
تباطؤ النمو في أقساط تأمين المركبات، والممتلكات، والتأمين الصحي. أما في السوق اإلماراتي، فإن االرتفاع في أقساط التأمين الطبي 
العربية  األوسط مثل جمهورية سورية  الشرق  أن تشهد بعض دول  المنطقي  السوق مجماًل بنسبة 7.7%. ومن  ارتفاع  قد ساهم في 

والجمهورية اإلسالمية اإليرانية تراجعا في أقساط التأمين على غير الحياة بسبب االضطرابات السياسية في تلك الدول.
التأمين  المنطقة يدعو للتفائل ولكن بحذر، فاإللزام الحكومي بخطوط  الحياة في  التأمين على غير  وبشكل عام، فإن مستقبل سوق 
المختلفة، واالستثمار في البنية التحتية، وتحسن الهيئات التنظيمية، كلها عوامل تساهم في نمو سوق التأمين على غير الحياة في 
المنطقة. ولكن، فإن مستوى المنافسة المتصاعد سيساهم في زيادة الضغط على شركات التأمين لتخفيض أسعارها ومستوى ربحيتها.

3-5 تطور قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية
اعتمدت الحكومة المبدأ التعاوني للتأمين من خالل تأسيس الشركة التعاونية للتأمين »التعاونية« في عام 1986م مع وجود عدد كبير 

من الوسطاء الدوليين والوكالء الذين يبيعون منتجاتهم بالمملكة.
وقد أدخلت الحكومة في عام 2003م مجموعة من الضوابط الجديدة من خالل نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 
النقد  النظام عبر مؤسسة  2003/07/31م(، وطبق هذا  )الموافق  1424/06/02هـــ  وتاريخ  رقم »م/32«،  الملكي  المرسوم  بمقتضى  الصادر 

العربي السعودي التي أصبحت مسئولة عن تطبيق ومراقبة كافة األنشطة التأمينية في المملكة.
وقد شهد قطاع التأمين المحلي مرحلة انتقالية سمح فيها للشركات القائمة بالعمل ضمن مهلة انتهت في 09 أبريل 2008م، حيث 
تعين حينها على شركات التأمين إما الحصول على ترخيص من مؤسسة النقد العربي السعودي يسمح لها بالعمل في المملكة وفق 
نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 2003م، أو الخروج من السوق. ومع األنظمة الجديدة، شهد قطاع التأمين نموًا واضحًا خالل 
الخمس أعوام الماضية حيث تم تأسيس عدد كبير من شركات التأمين من خالل طرح أسهمها لالكتتاب العام، ليبلغ عدد الشركات 
المدرجة في سوق األسهم السعودي 35 شركة. وقد أدى ذلك إلى تفعيل دور نشاط التأمين بالمملكة وتنويع الخدمات والبرامج المتاحة 

بالسوق. والشركات المدرجة في السوق هي:
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المصدر:السوق المالية السعودية )تداول(

3-6 أداء سوق التأمين في المملكة العربية السعودية

األداء الكلي
تمكن سوق التأمين في المملكة من مواصلة نموه القوي في عام 2013م مدعومًا بالتوسع في أنشطة التأمين اإللزامي، حيث بلغ إجمالي 
أقساط التأمين المكتتب بها حوالي 25,24 مليار ريال في عام 2013م مقارنة بحوالي 21,2 مليار ريال في عام 2012م محققًة معدل نمو بلغ %19,2.

حافظ التأمين الصحي على مكانته باعتباره أكبر أنشطة التأمين في عام 2013م، وانخفضت حصة التأمين الصحي في إجمالي أقساط 
التأمين المكتتب بها من 53% في عام 2012م إلى 51% في عام 2013م. بينما زادت حصة التأمين العام في قطاع التأمين إلى 46% في عام 
2013م. وبلغت حصة التأمين الصحي 1,61 مليار ريال من الزيادة اإلجمالية التي بلغت 4,065 مليار ريال وتمثل ما نسبته 39,6% من االرتفاع 
الذي شهده إجمالي أقساط التأمين المكتتب به. وحافظ نشاط تأمين الحماية واإلدخار على مرتبته من حيث كونه أقل أنشطة التأمين 
حجمًا، حيث بلغت حصته في إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها 3% وهذا يمثل انخفاضًا في أقساط التأمين المكتتب بها بنسبة %5 
في عام 2013م. والجدول التالي يوضح إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق المملكة للفترة من 2009م وحتى 2013م ولكافة 

األنشطة التأمينية المزاولة في سوق التأمين بالمملكة:

شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني )أسيج(

التعاوني  للتأمين  السعودية  العربية  الشركة 

)سايكو(

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي

شركة بروج للتأمين التعاوني

شركة اإلنماء طوكيو مارين

شركة العالمية للتأمين التعاوني

شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

شركة الصقر للتأمين التعاوني

التعاوني  للتأمين  الهندية  السعودية  الشركة 

)وفا(

شركة التأمين العربية التعاونية

شركة أكسا للتأمين التعاوني

شركة سالمة للتأمين التعاوني

الشركة التعاونية للتأمين )التعاونية(

شركة سوليدرتي السعودية للتكافل

شركة مالذ للتأمين وإعادة التأمين التعاوني

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني

شركة الراجحي للتأمين التعاوني

الشركة السعودية إلعادة التأمين التعاوني )إعادة(

شركة أمانة للتأمين التعاوني )أمانة(

شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني 

شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني

التعاوني  للتأمين  المتحدة  السعودية  الشركة 

)والء(

شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني

شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني

شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 

التعاوني )ميدغلف(

شركة األهلي للتكافل

الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني

شركة ايس العربية للتأمين التعاوني

الشركة الوطنية للتأمين التعاوني

الشركة األهلية للتأمين التعاوني

شركة ساب تكافل

الشركة المتحدة للتأمين التعاوني

شركة الجزيرة تكافل تعاوني

شــركــة مــتــاليــف وايــــه أي جــي والــبــنــك الــعــربــي 

للتأمين التعاوني

3-3 : جدول شركات التأمين المدرجة في السوق المالية السعودية )تداول(
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التأمين الطبي

التأمين على المركبات

التأمين على الممتلكات/الحرائق

التأمين على الحوادث والمسؤولية

التأمين الهندسي

التأمين البحري

تأمين الحماية واالدخار

تأمين الطاقة

تأمين الطيران

المجموع

7,292

3,055

905

544

810

525

1,003

302

174

14,610

%50

%21

%6

%4

%6

%4

%7

%2

%1

%100

8,690

3,239

959

507

869

518

972

329

305

16,387

%53

%20

%6

%3

%5

%3

%6

%2

%2

%100

9,708

3,922

1,157

632

913

634

905

361

272

18,504

11,285

4,689

1,348

691

1,077

743

889

385

67

21,174

12,895

6,355

1,665

941

1,200

740

845

456

144

25,239

%52

%21

%6

%3

%5

%3

%5

%2

%1

%100

%53.3

%22.1

%6.4

%3.3

%5.1

%3.5

%4.2

%1.8

%0.3

%100

%51,1

%25,2

%6,6

%3,7

%4,8

%2,9

%3,3

%1,8

%0,6

%100

%14,3

%35,5

%23,4

%36,2

%11,4

%0,4-

%5,0-

%18,5

%114,7

%19,2

المصدر: تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي لسوق التأمين2009م-2013م

وفيما يلي الحصة السوقية لشركات التأمين بالمملكة العربية السعودية بإجمالي أقساط التأمين:

3-4 : جدول أقساط التأمين المكتب بها بحسب النشاط )بماليين الرياالت(
مو

الن
ة 
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2م
013

ى 
2 إل
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م

مجال التأمين

2013م2012م2011م2010م2009م
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الشركة ا

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2011م

2012م

8.000

9.000

الشركات الـ 27 الشركة 8الشركة 7الشركة 6الشركة 5الشركة 4الشركة 3الشركة 2
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المصدر : تقرير سوق التأمين السعودي 2013م –  إدارة مراقبة التأمين - مؤسسة النقد العربي السعودي

الشركة 1

الشركة 2

الشركة 3

الشركة 4

الشركة 5

الشركة 6

الشركة 7

الشركة 8

الشركات الـ 27 المتبقية

المجموع

%24

%15.2

%10,8

%5,8

%3,7

%3,25

%3

%2,96

%31,3

%100

%26,6

%15,7

%10,4

%4,8

%3,1

%2,9

%2,8

%2,7

%31,0

%100

%22,2

%16,4

%12,6

%5,1

%3,5

%3,1

%3,1

%3

%31,0

%100

3-5: جدول الحصص السوقية لشركات التأمين في المملكة العربية السعودية

2013م2012م2011م

وكانت نسبة هذه الشركات من الحصة السوقية كما يلي:

عمق سوق التأمين
التأمين خالل  الناتج المحلي. وقد شهد عمق  التأمين المكتتب بها إلى إجمالي  التأمين بأنه نسبة إجمالي أقساط  يعرف عمق سوق 
الخمس سنوات األخيرة ارتفاعًا في معدل النمو السنوي المركب بنسبة 3%. أما في عام 2013م، فقد ارتفع عمق التأمين ليبلغ 0,9% مقابل 
0,78% في عام 2012م. ويعود هذا االرتفاع إلى النمو الطفيف في الناتج المحلي اإلجمالي )بنسبة 2,5% في عام 2013م مقارنة بنمو 26% في 

عام 2012م(. ويوضح الجدول التالي عمق سوق التأمين خالل الفترة من 2009م وحتى 2013م.

التأمين العام

التأمين الصحي

تأمين الحماية واالدخار

اإلجمالي

%0.45

%0.52

%0.07

%1.03

%0.40

%0.51

%0.06

%0.97

%0.36

%0.45

%0.04

%0.85

%0.33

%0.41

%0.03

%0.78

%0,41

%0,46

%0,03

%0,90

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2013م–  إدارة مراقبة التأمين - مؤسسة النقد العربي السعودي

3-6: جدول عمق سوق التأمين في المملكة )%(

2013م2012م2011م2010م2009منوع النشاط

%24

%12,2

%0.0

%15,4

نسبة التغير من 
2012م-2013م

كثافة سوق التأمين
تعرف كثافة التأمين على أنها معدل اإلنفاق السنوي الفردي على التأمين. وقد ارتفعت كثافة التأمين بالمملكة في عام 2013م لتصل 
إلى 864 ريال للفرد مقارنة بحوالي 725 ريال للفرد في عام 2012م بمعدل نمو بلغ 19,2%. ويوضح الجدول التالي كثافة سوق التأمين خالل 

الفترة من 2009م وحتى 2013م.

التأمين العام

التأمين الصحي

تأمين الحماية واالدخار

اإلجمالي

249

287

40

576

248

320

36

604

291

358

33

682

308

387

30

725

394

442

29

864

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2013م –  إدارة مراقبة التأمين - مؤسسة النقد العربي السعودي

3-7: جدول كثافة سوق التأمين في المملكة )بالريال السعودي(

2013م2012م2011م2010م2009منوع النشاط

%27,9

%14,2

%3,3-

%19,2

نسبة التغير من 
2012م-2013م
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التأمين الطبي

التأمين على المركبات

التأمين على الممتلكات والحرائق

التأمين على الحوادث والمسؤوليات وغيرها

التأمين الهندسي

التأمين البحري

التأمين على الطاقة

التأمين على الطيران

اإلجمالي

%76.2

%96.4

%11.6

%44.9

%15.5

%34.9

%1.7

%0.6

%67.4

%82

%96

%13

%54

%13

%34

%2

%2

%70.9

%85

%95

%12

%44

%14

%32

%2

%0.5

%72.1

%88

%94

%15

%48

%15

%31

%2

%4

%75.8

%89

%94

%17

%42

%15

%33

%2

%3

%76

3-8: جدول معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط التأميني )%(

2013م2012م2011م2010م2009منوع النشاط

%1,1

%0,0

%13,3

%12,5-

%0,0

%6,5

%0,0

%25,0-

%0,3

نسبة التغير من 
2012م-2013م

معدل االحتفاظ حسب النشاط
يقيس معدل االحتفاظ النسبة من أقساط التأمين المكتتب بها والتي تحتفظ بها شركة التأمين. وقد ارتفع معدل االحتفاظ اإلجمالي 
لشركات التأمين في المملكة إلى 76% في عام 2013م مقابل 75,8% في عام 2012م. ويعود ذلك إلى ارتفاع معدل االحتفاظ للتأمين على 
المركبات والتأمين الصحي اللذان يستحوذان على نسبة 76,3% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها. وفي عام 2013م بلغ معدل 
االحتفاظ للتأمين على المركبات 94% وللتأمين الصحي 89%. ويوضح الجدول التالي معدل االحتفاظ حسب نوع النشاط خالل الفترة من 

2009م وحتى 2013م:

المصدر: تقرير سوق التأمين السعودي 2013م–  إدارة مراقبة التأمين - مؤسسة النقد العربي السعودي

3-7 نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والالئحة التنفيذية
تم تكليف مؤسسة النقد العربي السعودي للعمل كسلطة منظمة وهيئة مسئولة تتولى اإلشراف على قطاع التأمين وإعادة التأمين 
الملكي رقم م/32 وتاريخ 1424/06/02هـــ والذي وضع أساسا لإلطار  بالمرسوم  التعاوني والصادر  التأمين  بموجب نظام مراقبة شركات 
القانوني واإلشرافي للقطاع. وصدرت الحقًا الالئحة التنفيذية بموجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/03/01هـ )الموافق2004/04/20م( 

لضبط وتنظيم نشاط التأمين في المملكة.

ومن أبرز البنود المنصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحتها التنفيذية مايلي:

العربية  المملكة  تأمين مؤسسة ومسجلة في  السعودية من قبل شركات  العربية  المملكة  التأمينية في  األنشطة  مزاولة  يجب    ▪
السعودية وتعمل وفق مبدأ »التعاون/التكافل« بالتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

▪  يجب أن تكون شركة التأمين/إعادة التأمين مقدمة الطلب شركة مساهمة تأسست في المقام األول لمزاولة أنشطة التأمين و/أو 
إعادة التأمين، على أن تكون شركة التأمين المباشرة برأس مال ال يقل عن 100,000,000 ريال كحد أدنى وأن تكون شركة إعادة التأمين 

برأس مال ال يقل عن 200,000,000 ريال كحد أدنى.

▪  يجب أال يزيد إجمالي األقساط المكتتبة عن عشرة أضعاف رأس المال المدفوع بالكامل.
▪  يجب أن تحتفظ شركة التأمين المباشرة بما ال يقل عن 30% من إجمالي األقساط المكتتبة داخل المملكة.

▪  يجب تحويل 90% من صافي فائض عمليات التأمين إلى كشف دخل المساهمين وتوزيع الباقي )10%( على أصحاب وثائق التأمين، إما 
مباشرة أو على شكل تخفيض في أقساط التأمين مستقباًل.

▪  يجب على شركات التأمين المباشرة إعادة تأمين ما ال يقل عن 30% كحد أدنى من إجمالي األقساط المكتتبة في المملكة العربية السعودية.

3-8 عوامل ازدياد الطلب
هناك عدة عوامل تنبئ بازدياد الطلب ونمو قطاع التأمين في المملكة مستقباًل. وأهم هذه العوامل:

▪ التأمين الطبي اإللزامي على العاملين في المملكة بما فيهم العمالة الوافدة
تم البدء في تطبيق التأمين الطبي اإللزامي على جميع المقيمين العاملين في المملكة، بناًء على قرار مجلس الوزراء رقم 71 بتاريخ 
1427/04/27هـ )الموافق 1999/08/11م(. ومن المتوقع أن يغطي هذا النظام ما بين ستة إلى سبعة ماليين شخص من العمالة األجنبية. 

ومن المتوقع أن يتم فرض التأمين الطبي اإللزامي بالنسبة للمواطنين السعوديين كذلك في المستقبل.
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▪  التأمين اإللزامي للمركبات
بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 271 وتاريخ 1427/12/25هـ والذي نص على الزامية التأمين على المركبات، ونظرًا للنمو الملحوظ في 

االقتصاد وزيادة عدد السكان، فإنه من المتوقع ارتفاع معدالت الطلب على تأمين المركبات.  

▪  تأمين الحماية واالدخار والمتوقع أن ينمو بشكل كبير مستقباًل مع زيادة تنظيم السوق وتطوره
نظرًا للتحول الحاصل في سوق التأمين، إلى جانب ازدياد الوعي في أوساط المستهلكين، فإنه من المتوقع أن يرتفع مستوى انتشار 

منتجات تأمين الحماية واإلدخار. 

3 - 9 التطورات المستقبلية
نتيجة لألنظمة الجديدة، باإلضافة إلى جوانب عامة واقتصادية إخرى، فمن المتوقع أن يمر قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 

بتطور ملموس. حيث أنه من المتوقع أن تشمل التطورات ما يلي:

▪  ستصبح السوق أكثر جاذبية للعديد من شركات التأمين.
▪  من المحتمل أن تنخفض أسعار األقساط، مما ينتج عنه انخفاض في األرباح، بسبب المنافسة في سوق التأمين.

▪  من المتوقع أن تنمو فئة منتجات الحماية واإلدخار بشكل متصاعد.
الشفافية سيزداد  أن مستوى  النظامي، كما  االحتياطي  لفرض نظام  للشركات كنتيجة  المالية  األداء  تزداد قدرات  أن  المتوقع  ▪ من 

مستقباًل.
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4 - الـشــركـــة

4-1 مقدمة
شركة الراجحي للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة عامة سعودية مسجلة تحت السجل التجاري رقم 1010270371 الصادر من مدينة 
الرياض بتاريخ 1430/07/05هـ )الموافق 2009/06/28م(. وعنوان مقرها الرئيسي الرياض، حي الملز، شارع الستين، بالتينيوم سنتر – الطابق 
الثالث، وهو مطابقًا لعنوانها في السجل التجاري. وقد تم تأسيس الشركة بمقتضى المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1429/06/27هـ 
)الموافق 2008/07/01م( وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم )181( الصادر بتاريخ 1429/06/27هـ )الموافق 2008/06/30م(. وترخيص أعمال التأمين 
من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م ن/200911/22 وتاريخ 1430/11/29هـ )الموافق 2009/11/17م(. وقد بدأت الشركة بممارسة أعمال 
التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية اعتبارًا من 2009/06/01م وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. 
الشركة على موافقة نهائية من مؤسسة  يوليو 2009م، وقد حصلت   13 »تــداول« في  السعودية  األسهم  الشركة في سوق  إدراج  تم 
النقد العربي السعودي في 17 يناير 2010م فيما يتعلق ببعض منتجاتها وهي تأمين جميع أخطار المقاولين، والتأمين ضد تعطل اآلالت، 

والتأمين ضد مخاطر معدات وتجهيزات اإلنشاءات والتأمين ضد مخاطر التركيب وفي تاريخ 2010/2/14م علىالتأمين الصحي.

تقدم الشركة أنواعًا مختلفة من نشاطات التأمين بناًء على مبادئ التأمين التعاوني وتحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعودي 
والتي تعتبر الجهة الرسمية المسئولة عن تطبيق نظام مراقبة شركات التأمين ولوائحه التنفيذية. وتشمل خدمات التأمين الرئيسية 
التي تزاولها الشركة في المملكة العربية السعودية كافة أنوع التأمين العام مثل التأمين على المركبات والتأمين الصحي والتأمين 
ضد الحريق وتعطل اآلالت والمقاوالت وتأمين النقل البري والبحري وتأمين الديون وتأمين المسئولية المدنية، باإلضافة إلى تأمين الحماية 

واالدخار.

وتؤكد الشركة عدم وجود نية إلجراء أي تغيير جوهري لطبيعة النشاط.

)الموافق  1435/10/24هـــ  وتاريخ   351000131835 رقم  الخطاب  بموجب  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الحصول  مؤخرًا  تم 
2014/08/20م( على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 200,000,000 ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ولدى اكتمال االكتتاب في 
األسهم الجديدة سيصبح رأس المال 400,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 40,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم 

الواحد، وقد صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ1435/06/27هـ الموافق 2014/04/27م بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة.

4-2 نشاط الشركة 

تقوم شركة الراجحي وفقا ألحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية واألنظمة والقواعد السارية في المملكة 
العربية السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وكلما يتعلق بهذه األعمال من إعادة التأمين 
أو توكيالت أو تمثيل أو مراسلة، وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو 
استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة 

شركات تؤسسها أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى.

4-3  أهم التواريخ والتطورات
▪  حصول المؤسسين على ترخيص تأسيس الشركة حسب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1429/06/27هـ )الموافق 2008/07/01م(، 

وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم )181( الصادر بتاريخ 1429/06/26هـ )الموافق 2008/06/30م(.

▪  إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية »تداول« في 13 يوليو 2009م.
▪ صدور ترخيص أعمال التأمين من مؤسسة النقد العربي السعودي رقم ت م ن/200911/22 وتاريخ 1430/11/29هـ )الموافق 2009/11/17م( 

للشركة لمزاولة أعمال التأمين والسماح لها ببدء عملياتها.

▪  بدأت الشركة في ممارسة أعمال التأمين في 2009/06/01م.
الطريقة  1432/11/13هــــ على  وتاريخ   )2078 / )م  ت  رقم  السعودي  العربي  النقد  الشركة على خطاب موافقة من مؤسسة  ▪  حصول 

المقترحة من قبل الشركة حول آلية احتساب المصاريف اإلدارية والعمومية.

▪  حصول الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي بزيادة رأس مالها بموجب الخطاب رقم 351000131835 وتاريخ 1435/10/24هـ 
)الموافق 2014/08/20م(.
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4-4 رؤية ورسالة الشركة

رؤية الشركة
»أن نكون أفضل مقّدمي البرامج التكافلية التي تعّزز نوعية حياة جميع مستخدميها«.

رسالة الشركة
التوقعات  تتجاوز  االستجابة  عالية  منتجات  ابتكار  في  وللتفوق  المتعددة  الحياة  لمخاطر  السلبية  آلثار  منا  األمان  لتوفير  نسعى  »إننا 
وتتوافق مع الشريعة اإلسالمية. وطموحنا في ذلك إرضاء عمالئنا وإتقان فن خدمتهم. نحن نفتح آفاقًا أوسع لمستثمرينا، وأفراد فريقنا 

يتعاملون كعائلة واحدة«.

4-5 هيكل رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة 200,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 20,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد مدفوعة 
ريال  مليون  وأربعون  مائة   )140,000,000( بقيمة  سهمًا   )14,000,000( مجموعه  بما  باالكتتاب  المكتتبون  المساهمون  قام  بالكامل،  القيمة 
سعودي، وسددوا قيمتها نقدًا وهي تمثل 70% من كامل أسهم رأس مال الشركة. وقد طرحت بقية األسهم وعددها )6,000,000( ستة 
ماليين سهمًا بقيمة )60,000,000( ستين مليون ريال سعودي لالكتتاب العام في الفترة من تاريخ 1430/04/22هـ )الموافق 2009/04/18م( إلى 
رقم  الخطاب  بموجب  السعودي  العربي  النقد  الحصول على موافقة  مؤسسة  تم مؤخرًا  )الموافق 2009/04/27م(.  1430/05/02هـــ  تاريخ 
351000131835 وتاريخ 1435/10/24هـ )الموافق 2014/08/20م( على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 200,000,000 ريال سعودي عن طريق طرح أسهم 
حقوق أولوية ولدى اكتمال االكتتاب في األسهم الجديدة سيصبح رأس المال 400,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 40,000,000 سهم عادي 
بقيمة اسمية قدرها )10( رياالت للسهم الواحد، وقد صدر قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ1435/06/27هـ الموافق 2014/04/27م بالتوصية 

بزيادة رأسمال الشركة.

4-6 المساهمون المؤسسون والمساهمون الحاليون
يوضح الجدول التالي المساهمين المؤسسين لشركة تكافل الراجحي:

المصدر : تكافل الراجحي

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

شركة الراجحي للتأمين المحدودة - البحرين

شركة عمان للتأمين - اإلمارات

شركة قمة الرامتان

أحمد سليمان بن عبد العزيز الراجحي

سلطان عبد اهلل الراجحي

سعود عبد اهلل سليمان الراجحي

صالح بن منصور الجربوع

عبد اهلل بن عمر بن قاسم العيسائي

صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع

سليمان بن محمد بن سليمان الرميح

محمد بن عبد الرحمن الفراج

خالد بن محمد التركي

المكتتبون من الجمهور

المجموع

%22.5

%22.5

%10

%5

%1.5

%1.5

%1.5

%1.5

%1

%1

%0.5

%0.5

%1

%30

%100

4,500,000

4,500,000

2,000,000

1,000,000

300,000

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

100,000

100,000

200,000

6,000,000

20,000,000

45,000,000

45,000,000

20,000,000

10,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

2,000,000

60,000,000

200,000,000

4-1: جدول المساهمون المؤسسون

القيمة االسمية )ر.س(عدد األسهمالنسبة االسـم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ر.م
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4-7 إستراتيجية أعمال الشركة
من خالل منح عمالئنا جل اهتمامنا والتفانى في تلبية احتياجاتهم التأمينية بما يسمو على توقعاتهم، ستقوم شركة تكافل الراجحي 
بتقديم خدمة متميزة من الدرجة األولى بأعلى مستويات االحترافية الستكمال مسيرة الشركة في النمو المطرد للمبيعات والحصة 
السوقية باإلضافة لتكوين األرباح. كما ستقوم بالتغلب على التحديات الموجودة في السوق من خالل تسخير جميع الموارد المتاحة، 

وأهمها فريق العمل الملتزم والذي يتمتع بخبرة عالية وعالمية في مجال التأمين، والمدعوم بأحدث تكنولوجيا إدارة المعلومات. 

تغلغل  وزيــادة  السعودي  السوق  خدمة  في  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافق  التكافلي  التأمين  نظام  لتفعيل  الشركة  تهدف  كما 
المنتجات التكافلية ضمن الشرائح المستهدفة وذلك عبر عدة قنوات بيعية مدروسة جيدًا تصل بأسهل وأسرع الطرق الممكنة ما بين 
شركائنا العمالء، أفرادًا كانوا أو شركات، وبين المنتجات التي يحتاجون لها لممارسة أعمالهم والمضي في حياتهم بمستوى عاٍل من 

األمان وراحة البال.

ولتحقيق ذلك، قامت الشركة بتطوير عدد من االستراتيجيات الفعالة وتشمل استراتيجية المنتجات، استراتيجية إعادة التأمين، استراتيجية 
البيع والتسويق، استراتيجية االستثمار، واستراتيجية تقنية المعلومات، واستراتيجية الموارد البشرية واستراتيجية التدقيق الشرعي.

• إستراتيجية المنتجات
يقدم تكافل الراجحي مجموعة واسعة من المنتجات التكافلية لألعمال واألسرة والصحة التي توفر راحة البال واألمان في مختلف جوانب 

الحياة. وهنالك ثالث فئات رئيسية للمنتجات كالتالي:

منتجات التكافل الصحي 
تقدم شركة تكافل الراجحي برامج صحية متكاملة وعملية ومرنة لتتالءم دائما مع احتياجات العمالء لتمكنهم من االختيار بين أربعة 
برامج متاحة متوافقة بالكامل مع أنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني. ُتقدم خدمات الرعاية الصحية من خالل شبكة المستشفيات 
المتعاقد معها والتي تغطي جميع التخصصات الطبية في جميع أنحاء المملكة. نؤمن لكل عميل بطاقة تأمين صحية خاصة تضمن 
الحصول على الخدمة الطبية بشكل شخصي ليناسب خصوصياتهم. كما وّفرت الشركة خطًا هاتفيًا ساخنًا يستقبل مكالمات العمالء 
واستفساراتهم وطلباتهم على مدار 24 ساعة في اليوم، و365 يومًا في السنة. يتناوب على استقبال المكالمات طاقم طبي مؤهل 

للمساعدة واإلرشاد في حال حصول أي طارىء.

نحرص على تقديم أفضل مستويات الرعاية دون حاجة العميل إلى الدفع النقدي أو المعامالت واإلجراءات اإلدارية من تعبئة طلبات العالج، 
أو االنتظار للحصول على التعويض النقدي.

يوضح الجدول التالي المساهمين الحاليين لشركة تكافل الراجحي بتاريخ 2014/11/2م:

المصدر : تكافل الراجحي

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار

شركة الراجحي للتأمين المحدودة - البحرين

شركة عمان للتأمين - اإلمارات

أحمد سليمان بن عبد العزيز الراجحي

سلطان عبد اهلل الراجحي

سعود عبد اهلل سليمان الراجحي

صالح بن منصور الجربوع

عبد اهلل بن عمر بن قاسم العيسائي

صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع

خالد بن محمد التركي

سليمان بن محمد بن سليمان الرميح

محمد بن عبد الرحمن الفراج

الجمهور

المجموع

%22.5

%26.5

%6

%1.5

%1.5

%1.5

%1.5

%1

%1

%1

%0.5

%0.5

%35

%100

4,500,000

5,300,000

1,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

7,000,000

20,000,000

45,000,000

53,000,000

12,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

70,000,000

200,000,000

4-2: جدول المساهمون الحاليون

القيمة االسمية )ر.س(عدد األسهمالنسبة االسـم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ر.م
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منتجات التكافل العامة

وتشمل تأمين سيارات األفراد )تغطية شاملة، تشمل الطرف الثالث(، وتأمين سيارات الشركات )تغطية شاملة، تشمل الطرف الثالث(، 
المنازل  تأمين  واإلنشاء،  التشييد  مخاطر  وضد  المقاولين  مخاطر  ضد  التأمين  يشمل  بما  البناء  أعمال  وتأمين  الهندسية  التأمينات 
ومقتنياتها، تأمين الممتلكات ضد الحرائق واألخطار، تأمين النقل البحري وضد الحوادث البحرية، تعويضات العمال، تأمين ضمان اإلخالص 
اآلالت  وتعطل  أخطار  األمــوال،  نقل  القانونية،  المسؤولية  والشركات(،  )لألفراد  الشخصية  الحوادث  والشركات(،  )لألفراد  السفر  والدقة، 

والمعدات، أخطار مزاولة المهنة واألخطاء الطبية، والتأمين ضد الخطأ والسهو.

منتجات التكافل العائلي

وتشمل برنامج التكافل العائلي )الحماية واالدخار( وبرنامج تأمين المجموعات )الشركات(. حيث توفر منتجات التكافل العائلي الحماية 
للعائلة في حالة الوفاة أو العجز. وتساعد هذه المنتجات في توفير االدخار الكافي واستمرار الحصول على الدخل الالزم للحفاظ على 
قيمة  خيارات  وتأمين  التقاعد،  فترة  وتأمين  األطفال،  تعليم  العائلة من  أهداف  وتحقيق  اليومية  النفقات  وتغطية  المعيشة  مستوى 

كسداد الرهن العقاري.

• إستراتيجية إعادة التأمين

تقوم الشركة بإعادة التأمين لجميع منتجاتها بحسب الفئات الثالث الرئيسية المذكورة مسبقًا. وتختلف طريقة إعادة التأمين، بحسب 
اختالف النوع، ما بين نسبة محددة ومبلغ ثابت بناًء على االتفاقيات الموقعة بين الشركة وشركات التأمين العالمية الموقع معها والذين 

لديهم تصنيف ائتماني ال يقل عن BBB+، وفقًا لالئحة التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي.

النسبية يجري تنفيذها  )Swiss Re( واالتفاقيات غير  النسبية يجري تنفيذها بقيادة سويس ري  االتفاقيات  أن  إلى  أن نشير هنا  ونود 
بقيادة ايه سي آر إلعادة التكافل، وجي آي سي، ولويدز سندكيت )ACR ReTakaful, GIC & Lloyds Syndicate( في ما يخص أعمال 

التأمين غير البحري، تأمين المركبات، والتأمين البحري )XOL( على التوالي. 

.)Excess of Loss Treaty( وباإلضافة إلى ذلك، فإن أعمال الشركة التراكمية المتعلقة بفئات مختلفة من التأمين محمية بموجب اتفاق زيادة الخسارة

وتعتزم الشركة خالل عام 2015م إسناد جميع أعمال إعادة التأمين إلى معيدي تأمين تكافليين وفقًا لتوجيه الهيئة الشرعية.

• إستراتيجية البيع والتسويق

تتوفر المنتجات لقطاعين مختلفين هما قطاع األفراد وقطاع األعمال )الشركات(.

وتشمل محطات البيع لقطاع األعمال ما يلي: فريق المبيعات المباشرة في كافة فروع تكافل الراجحي، الوسطاء، وشبكة فروع مصرف 
الراجحي وذلك بحسب االتفاقية المبرمة مع المصرف. وتنقسم مصادر الدخل الرئيسية في هذا القطاع إلى ما يلي:

-  الشركات الصغيرة والمتوسطة الغير مؤمنة )وهي األكثر(

-  الشركات القيادية والكبيرة

-  المشاريع الجديدة في المملكة وخاصة مشاريع البنية التحتية

-  المشاريع الحكومية

-  مجموعة شركات الراجحي المحلية والدولية  

هذا  في  المستهدفة  والشريحة  المملكة.  في  المقيمين  والعوائل  لألفراد  التكافل  منتجات  بيع  فيشمل  األفــراد،  لقطاع  بالنسبة  أما 
القطاع هي الرجال ما بين 35-54 عام ممن يصل دخله الشهري إلى 5000 ريال وأكثر، والنساء في نفس الفئة العمرية ممن يملكون دخل 
شهري متاح عالي. هذا، وتمتلك الشركة حاليًا 23 فرع على مستوى المملكة لبيع منتجات األفراد. كما أن الرؤية المستقبلية للشركة 
هي امتالك فروع شاملة وكبيرة لتغطية السوق ولخدمة العمالء مع االستمرار في إتباع سياسة الخدمة المباشرة لكل المنتجات. كذلك، 
فإن الشركة تقوم باالستفادة من شبكة الفروع النسائية لمصرف الراجحي للوصول إلى الشريحة النسائية، بحسب االتفاقية المبرمة ما 
بين الشركة والمصرف. وتشمل محطات البيع فريق المبيعات المباشرة في فروع الشركة، باإلضافة إلى فروع مصرف الراجحي. أما مصادر 

الدخل الرئيسية لهذا القطاع فهي:

-  التأمين اإللزامي )السيارات، الصحي، وغيرها من أنواع التأمين اإللزامي(

-  األفراد المثقفين والواعين بإيجابيات وفوائد التأمين

-  مالك السيارات والمنازل واألشخاص المسافرين للخارج

-  التأمين الطبي لألفراد.

كما أن الشركة تمتلك فريق تسويق يهدف إلى زيادة الوعي االجتماعي بالشركة، ودعم إطالق المنتجات الجديدة والمساعدة في بيع 
المنتجات المتوافرة، والتعاون والمشاركة في كافة الحمالت التثقيفية بالتأمين.
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• إستراتيجية االستثمار
سيتم التركيز على تنفيذ استراتيجية االستثمار التي تصب في مصلحة »تكافل الراجحي« وصندوق المشتركين المدار من قبلها وتكون 
متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومتماشية مع توجيهات لجنة االستثمار بالمجلس والمبادئ التوجيهية لهذه اإلستراتيجية االستثمارية.

هنالك ثالثة أهداف رئيسية ومرتبة بحسب األولوية لسياسة االستثمار المعتمدة لدى الشركة في إطار الفقه اإلسالمي وأحكام الشريعة 
اإلسالمية وهي كالتالي:

-  أوالً: السالمة: السالمة والحفاظ على رأس المال المستثمر في المحفظة يمثل الهدف االستثماري األول.

-  ثانيًا: السيولة: ضمان تحويل االستثمارات إلى نقد - دون خسارة كبيرة في رأس المال – لمقابلة أي التزامات متوقعة أو غير متوقعة.

-  ثالثًا: العائد: سيتم تصميم سياسات االستثمار بطريقة تكفل تحقيق عائدات معقولة مع مستوى معتدل من المخاطر.  

وفيما يلي المبادئ التوجيهية التي تتبعها الشركة عند االستثمار :

1 -  أن تكون جميع االستثمارات متوافقة تمامًا مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

2 -  أن تكون جميع االستثمارات وفقًا ألنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي واألهداف االستثمارية للشركة.

3 -  أن يكون الهدف الكلي لالستثمارات لمصلحة وفائدة »تكافل الراجحي« وصندوق المشتركين المدار من قبلها.

4 -  تنويع االستثمارات حسب فئة األصول، والمنطقة، والصناعة، وغيرها للحد من عوامل المخاطرة المحتملة.

وتقع مسؤولية االستثمار على عاتق اللجنة التنفيذية في مجلس اإلدارة، على أن تشمل االستثمارات ما يلي: الودائع البنكية، األسهم، 
صناديق االستثمار، العقارات والممتلكات، والصكوك. كما أن هنالك استثمارات غير مسموح بها شرعًا مثل: استثمارات تمويل الديون، 

والمشتقات المالية. كما أنه يجب أخذ موافقة مؤسسة النقد ولجنة االستثمار على كافة االستثمارات األخرى. 

• إستراتيجية تقنية المعلومات
المال والجهد على تطوير برامجها وأنظمتها المعلوماتية، وذلك نظرًا لألهمية الكبيرة لتقنية المعلومات  تنفق الشركة الكثير من 
في نجاح الشركة وتعزيز موقعها حيث تهدف الشركة إلى توفير كافة الوسائل التي تساعد في تحقيق رضا العمالء من خالل تسهيل 

حصول عمالئها على الخدمات المطلوبة. 

• إستراتيجية الموارد البشرية
السعودة.  لبرنامج  المطلوبة  النسبة  تحقيق  على  دومًا  وتركز  المنافسين.  بين  مركزها  لتدعيم  مختلفة  استراتيجيات  الشركة  تتبع 
كما أنها تخطط البتكار برنامج تأهيلي للتدريب والتطوير لدعم الموظفين السعوديين وإكسابهم المهارات والخبرات الالزمة، حيث 
تعتقد الشركة بأن مهارات ومؤهالت الموظفين هي عوامل رئيسية للتفوق على المنافسين والنجاح في السوق، كما أنها تعتقد بأن 
النجاح على المستوى البعيد قائم على استقطاب الموظفين المؤهلين وتطويرهم والحفاظ عليهم، ولذلك فهي تستثمر في تدريب 

موظفيها بالشكل الالزم.

• إستراتيجية التدقيق الشرعي
لقد حرصت الشركة التزامًا منها بالمصداقية الشرعية بالتزامن مع تأسيسها على تعيين هيئة شرعية تتكون من نخبة من المختصين 
بالشريعة والدراية في المعامالت المالية اإلسالمية، للعمل على رسم خطًا للشركة نحو االلتزام بمقتضيات النهج الشرعي في جميع 
يتمتع  مقيم  رقابي  جهاز  خالل  من  نشاطاتها  جميع  ومراقبة  للشركة،  الشرعي  لألداء  مستمر  تقييم  واجــراء  ومنتجاتها،  معامالتها 
بصالحيات للكشف عن المخالفات الشرعية بالشركة، والعمل على فحص التوافق الشرعي لمنتجاتها وبرامجها المطروحة في السوق 

وفقًا لتوجيهات الهيئة الشرعية، وتطوير أدلة إجراء شرعية لضبط سير أعمال الشركة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية.

4-8 المنتجات والخدمات
تمارس الشركة نشاط التأمين داخل المملكة العربية السعودية وفقًا للتقسيم التالي:

-   التأمين العام: ويشتمل على عدد من المنتجات منها على سبيل المثال ال الحصر التأمين على المركبات، التأمين الهندسي، التأمين 
ضد الحريق، التأمين ضد الحوادث العامة، والتأمين البحري. 

-    التأمين الصحي: ويشمل تقديم برامج تأمين صحي لألفراد والمجموعات تتماشى مع احتياجات السوق وبما يتالءم مع نظام الضمان 
الصحي التعاوني.

-    تأمين الحماية واالدخار: ويشمل تقديم برامج تأمين وادخار لألفراد والمجموعات منها على سبيل المثال ال الحصر االستثمار، التقاعد، 
تأمين المجموعات وتأمين المديونيات.
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وثيقة تأمين   أ ( 
المركبات تجاه 

الغير

وثيقة تأمين  ب( 
المركبات )الشامل(

برنامج التكافل   أ( 
لتغطية الحوادث 

الشخصية

وثيقة تأمين   ب( 
جميع أخطار 

المقاولين 
)CAR(

وثيقة تأمين   ج( 
جميع أخطار 

التركيب 
)EAR(

 د(  وثيقة التأمين 
ضد مخاطر 

معدات 
وتجهيزات 

)CPM( اإلنشاءات
 ه(  وثيقة التأمين 

ضد تعطل 
)MB( اآلالت

 و(  وثيقة التأمين 
ضد الحريق 

واألخطار 
المتالزمة 

)FAP(

4-3 جدول المنتجات
تاريخ انتهاء 

الموافقة

وفيما يلي أهم أنواع وثائق التأمين التي تقدمها شركة تكافل الراجحي:

األخطار  عن  الناشئة  المادية  التبعات  تقاسم  في  المشتركون  يتضامن 
الصحية التي تلحق بهم أو ببعضهم مقابل أقساط يدفعونها لصندوق 
الوثيقة  هــذه  بموجب  المشتركين  صندوق  يغطي  حيث  المشتركين، 
نفقات  توفير الرعاية الصحية للمشترك ضمن شبكة مزودي خدمة الرعاية 
برنامج  بتصميم  الراجحي  تكافل  قامت شركة  لعمالئها،  وتلبيًة  الصحية. 

التكافل الصحي بأربع مستوياٍت مختلفٍة من التغطية.

المشتركين  ًلجميع  المركبات ضمانا  لتأمين  الراجحي  برنامج تكافل  يوفر 
النوع  هــذا  ارتباط  مــروري. ويكون  حــادث  وقــوع  حــال  االحتجاز في  فيه من 
من التأمين بالمركبة ذاتها، وهو يغطي المسؤولية القانونية التي يلزم 
استعمال  ترتب على  والناتجة عن حادث  للغير،  بدفعها  نظاما  المشترك 
حالة  في  الناتجة  اإلصابات  يغطي  أنه  كما  بالتغطية.  المشمولة  المركبة 

وقوع حادث مروري )ال سمح اهلل(.
له  المؤمن  تغطية  إلــى  إضافة  الغير  تجاه  تغطية  وثيقة  عن  عبارة  هي 

)السائق المجاز ومركبته(.

يغطي هذا البرنامج أي حادث ينتج عن وفاة أو عجٍز كلي )العجز الذي يفقد 
جزئي   عجٍز  أو  مستديمة(  بصفة  كليا  العمل  على  قدرته  الشخص  فيه 
المستشفيات  في  الطبي  العالج  نفقات  إلى  إضافًة  للمشترك،  مستديم 

في حدود التغطية المتفق عليها.
تغطي هذه الوثيقة جميع األضرار التي تلحق باآلالت والمعدات والممتلكات 
المحيطة أو الموجودة في موقع عمل تنفيذ وتشييد المشاريع واإلنشاءات 
)تجاه  الثالث  الطرف  تجاه  المدنية  المسؤولية  أيضا  المدنية، وكما تغطي 
واألضـــرار  بالغير  تلحق  الــتــي  األمـــراض  أو  الجسدية  ــات  اإلصــاب عــن  الغير( 

والخسائر التي تصيب ممتلكات الغير
تغطي هذه الوثيقة أي خسارة أو أضرار تنشأ عن عقد التركيب للمعدات أو 
اآلالت في مواقع عملها، كما تغطي أيضا المسؤولية المدنية تجاه الطرف 
بالغير  تلحق  التي  األمــراض  أو  الجسدية  اإلصابات  عن  الغير(  )تجاه  الثالث 

واألضرار والخسائر التي تصيب ممتلكات الغير.
أو  مفاجئ  حــادث  عن  تنشأ  التي  والخسائر  األضــرار  الوثيقة  هــذه  تغطي 
ضرر فيزيائي غير متوقع لآلالت والمعدات الخاصة بالمشترك أو الموجودة 
بعهدته في موقع اإلنشاء، كما تغطي المسؤولية المدنية للطرف الثالث 
عن األضرار الناجمة عن اآللة والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابات الجسدية 

أو األمراض أو األضرار التي تلحق بالممتلكات نتيجة األعمال المؤمن عليها.
نتيجة  المصنع  داخــل  والمعدات  اآلالت  على  يقع  ما  الوثيقة  هذه  تغطي 
مخاطر  تأمين  إضافة  ويمكن  متوقع  وغير  مفاجئ  مــادي  ضــرر  أو  خسارة 

توقف األعمال لتعطل  اآللة.
الممتلكات  فــي  مــاديــة  أضـــرار  أي  الوثيقة  هــذه  بموجب  التأمين  يغطي 
التي قد تنجم عن الحريق والصواعق كما يغطي األخطار المتالزمة لخطر 
الحريق. يغطي هذا البرنامج قطاعات البنوك، والمصانع، والمستشفيات، 
والمستودعات، والمحالت التجارية، والمكاتب، والمنازل السكنية، باإلضافة 
والسلع  الخام،  المواد  من  والمخزون  المصانع،  آالت  مثل  محتوياتها  إلى 
المنزلية،  واألدوات  المكتبية،  والمعدات  الغيار،  وقطع  الصنع،  المكتملة 

واألثاث والتركيبات والتجهيزات، الخ.

نــوع
 الموافقة

تاريخ الموافقة وصف المنتج اسم المنتج

3- التأمين العام

1 - وثيقة التأمين الصحي

2 - وثيقة تأمين المركبات

1431/02/29هـ

1435/11/5هـ

1435/11/5هـ

1435/12/27هـ

1431/12/7هـ

1431/12/7هـ

1431/12/7هـ

1431/12/7هـ

1435/12/27هـ

نهائية

مؤقتة

مؤقتة

مؤقتة

نهائية

نهائية

نهائية

نهائية

مؤقتة

   

1436/2/7هـ

1436/2/7هـ

1436/6/12هـ

-

-

-

-

1436/6/12هـ
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وثيقة   ز( 
جميع أخطار 

الممتلكات
وثيقة المسئولية   ح( 

المدنية )العامة( 
)PLI( تجاه الغير
وثيقة تأمين   ط( 

)خيانة( ضمان 
)FG( الموظفين

وثيقة تأمين   ي( 
األخطاء الطبية

وثيقة تأمين   ك( 
)MI( األموال

وثيقة تغطية   ل( 
إصابات العمال

 م(  وثيقة تأمين 
النقل البحري

وثيقة تأمين   ن( 
النقل البري

 س(   وثيقة تأمين 
السفر

وثيقة تأمين   ع( 
المنزل

يهدف التأمين بموجب هذه الوثيقة إلى تأمين الممتلكات والتي تشمل 
جميع أنواع العقارات واألدوات والمعدات والمواد الخام والسلع واألعمال قيد 

اإلنشاء وقطع الغيار في حال تعرضها ألي ضرر مادي.
ويغطي هذا النوع من وثائق التأمين المبالغ المترتبة على المؤمن له والتي 
يعد مسئوال عن تسديدها كتعويض عن األضرار التي حدثت داخل مبانيه 

سواء لألشخاص أو الممتلكات والناجمة عن النشاط التجاري للمؤمن له.
المالية  الخسائر  من  العمل(  صاحب  )أي  المشترك  الوثيقة  هــذه  تغطي 
واألضرار التي يمكن أن تلحق به من جراء سوء تصرف الموظف أو الموظفين 
أثناء عملهم أو قيام أحد الموظفين بأعمال احتيالية أو  تزوير، أو سرقة، 

أو أي سلوك غير أخالقي.
تغطي هذه الوثيقة المبالغ المترتبة على أي ممارس طبي ضد المسؤوليات 
التي قد يسأل عنها نظامًا بفعل خطأ أو إهمال أو إغفال أو سهو أرتكب 

خالل مزاولة عمله. 
تغطي هذه الوثيقة أي خسارة يمكن أن تلحق بالمال أو بالخزانة أو أي غرفة 
مخصصة لتخزين األموال بسبب السرقة أو السطو أو محاولة السرقة عند 
أي  أيضًا  البرنامج  السعودية. يغطي هذا  العربية  المملكة  حدوثها داخل 
خسارة أو ضرر للخزينة أو أي غرفة مخصصة لتخزين المال بسبب السرقة 
أو محاولة السرقة أثناء النقل )في أماكن العمل المشترك، في مقر إقامة 
أي رئيس، مدير، أو موظف تحت إدارة المشترك، أو عندما تكون األموال في 

خزنة الشركة لياًل إلى أن يتم نقلها إلى أحد البنوك المرخصة(.
تنشأ  العمل  أصحاب  تلحق  قانونية  مسؤولية  أي  البرنامج  هــذا  يغطي 
مالية  تترتب عنها دفع تعويضات  والتي  السعودي  العمل  بموجب نظام 
لموظفيه عند تعرضهم لوفاة أو تعرضهم ألي اصابة أو مرض أو عجز تنشأ 

بسبب حادث يقع لهم أثناء العمل.
الرحلة  خالل  مايقع  الوثيقة  هذه  بموجب  المشتركين  صندوق  ويغطي 
البحرية للبضائع المملوكة للمشترك من تلف أو أضرار أو خسائر أو نقص 
بلد  إلى  المصدر  بلد  تفريغها من  أو  نقلها  أو  البضائع  أثناء شحن  سواًء 
المستورد في حدود مبلغ التغطية المحدد في الوثيقة ووفق شروطها.
الخاّصة  االحتياجات  لتلبية  تصميمه  إعادة  بإمكانية  البرنامج  هذا  ويتمّيز 
البرنامج بثالث تغطيات قياسية يمكن  التجارية حيث يتوفر هذا  باألعمال 

للعميل اختيار المالئم له منها.
وتغطي هذه الوثيقة األضرار والخسائر التي تقع على البضائع المنقولة برًا في 
الشرق األوسط والخليج لصالح مالك الشحنة دون شركة النقل منذ خروجها من 
المصنع أو الميناء وحتى وصولها إلى العميل. يغطي برنامج التكافل لتغطية 
أثناء نقلها عن  بالسلع  التي تلحق  الخسائر واألضرار  البري جميع  النقل  أخطار 

طريق البر، بصورة كلّية أوجزئية، في حال نشوئها عن أحد األسباب اآلتية:
* انقالب، اصطدام، أو حوادث اشتعال وسائل النقل )ناقلة بترول/ الحمولة(.

* انحراف القطار وانهيار الجسر أثناء التحميل أو التفريغ من الشاحنة 
)الناقلة/ عربة(.

* الحوادث التي تقع عند النقل من سفينة ناقلة إلى أخرى في نقطة االتصال.
يغطي هذا البرنامج األخطار التي يمكن أن تواجه المشترك في التكافل 
المقرر،  موعدها  عن  الرحلة  تأخر   حصر:  دون   - منها  والتي  رحالته،  أثناء 
التكافلية  فقدان األمتعة، حصول حالة طواريء له، كما تتضمن التغطية 
البرنامج: تغطية المصاريف الطبية،  والمسؤولية القانونية جراء أي  لهذا 
فعل مخالف يصدر من المشترك ألنظمة البلد الذي سافر إليه، وتغطية ما 

ينشأ عن الحوادث الشخصية.
هي عبارة عن وثيقة تغطي أي خسارة تلحق بالمنزل  أو محتوياته والمباني 
الملحقة بالمنزل باإلضافة إلى قيمة إيجار وتكاليف السكن البديل في حال 
تعرض المسكن ألي ضرر مغطى ضمن البرنامج كما أنها تغطي المسؤولية 

تجاه الغير والحوادث الشخصية الناشئة عن أضرار مغطاة وقعت للمنزل.

1435/12/27هـ

1435/12/27هـ

1431/10/07هـ

1435/12/27هـ

1431/11/16هـ

1432/02/25هـ

1435/12/27هـ

1435/12/27هـ

1431/09/19هـ

1435/12/27هـ

مؤقتة

مؤقتة

نهائية

مؤقتة

نهائية

نهائية

مؤقتة

مؤقتة

نهائية

مؤقتة

1436/6/12هـ

1436/6/12هـ

-

1436/6/12هـ

-

-

1436/6/12هـ

1436/6/12هـ

-

1436/6/12هـ
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وثيقة التكافل   أ  ( 
العائلي

وثيقة تكافل   ب( 
الحياة للمجموعات

وثيقة تكافل   ج( 
الديون للمجموعات

هذا  ويعد  معقولة.  بأسعار  لألسرة  حماية  العائلي  التكافل  برنامج  يوفر 
البرنامج أفضل برامج التكافل لالدخار التي يمكن أن تكون مصممة لتلبية 

االحتياجات الشخصية والتجارية.
للشركات  يــقــدم  للتجديد  قــابــل  جــمــاعــي ســنــوي  عــقــد  عــن  عــبــارة  هــي 

والمنظمات والهيئات لحماية منسوبيها في حال وقوع خطر.
األخــرى  المالية  المؤسسات  أو  للبنوك  يقدم  جماعي  حماية  عقد  وهــو 
لتغطية االلتزامات المالية للمقترضين في حال عدم قدرتهم على السداد 

نتيجة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.

1432/1/18هـ

1435/12/27هـ

1431/9/22هـ

نهائية

مؤقتة

نهائية

-

1436/6/12هـ

-

4. وثيقة الحماية واالدخار 

لدى الشركة عدد من المنتجات المخطط إضافتها في عام 2015م وهي كالتالي:

1 - وثيقة تأمين المعدات االلكترونية
هي عبارة عن بوليصة سنوية تغطي خسائر مادية أو أضرار لجميع أنواع األجهزة اإللكترونية بما فيها أجهزة الكمبيوتر ووسائل اإلعالم 

والبيانات اإللكترونية ضد الحريق واألخطار المتالزمة للحريق، وانهيار اآلالت، والسطو وغيرها.

2 -  وثيقة تأمين أصحاب المحالت التجارية
هي عبارة عن وثيقة سنوية تغطي محتويات المحل ضد الخسائر المادية أو األضرار الناجمة عن الحريق واألخطار المتالزمة له. وهو يغطي 

أيضا خسارة اإليجار، وتعويض العمال والمسؤولية العامة إلى الحد الممنوح في الوثيقة.

3 - وثيقة تأمين تمديد الضمان
إن هذه البوليصة تغطي فترة ضمان إضافية تزيد عن الضمان الممنوح من قبل شركات تصنيع السيارات. 

4 - وثيقة تأمين ضد التخريب واإلرهاب
ستغطي هذه البوليصة السنوية أي خسائر مادية أو أضرار تلحقت بالمباني واآلالت والماكينات والمخزون نتيجة أعمال التخريب واألنشطة 

اإلرهابية.

5 - وثيقة تأمين ضمان القيمة
هي وثيقة تأمين تغطي الفرق بين القيمة الدفترية للسيارة والتي أخذت بقرض وقيمة تعويض السيارة في حالة الهالك الكلي لها 

نتيجة وقوع حادث والمقصود بالقيمة الدفترية قيمة القرض ناقص أي أقساط مسددة من قبل العميل.

ال يوجد لدى الشركة أي نشاط تجاري أو جزء جوهري من األصول خارج المملكة العربية السعودية.

4-9 بيع المنتجات عبر شبكة اإلنترنت
أطلقت الشركة بالفعل عملية بيع بعض المنتجات التأمينية مثل المركبات، التأمين الصحي، تأمين السفر والحوادث الشخصية من 
خالل موقعها اإللكتروني وموقع الخدمات المصرفية اإللكترونية لمصرف الراجحي )مباشر( على شبكة اإلنترنت. باإلضافة للبيع من خالل 
أجهزة نقاط البيع اإللكترونية )EPOS( وأجهزة الجوال. وتخطط شركة تكافل الراجحي لتعزيز مجموعة منتجاتها التي يمكن شراؤها 

عبر القنوات اإللكترونية خالل عام 2015م، ويشمل ذلك التأمين ضد األخطاء الطبية. 

4-10 إعادة التأمين
تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من المخاطر المكتتبة بموجب عمليات التأمين التي تقوم بها وذلك لتقليل تعرض صندوق 
تقوم  حيث  التنفيذية،  اللوائح  مع  يتماشى  بما  مالها  رأس  مصادر  وحماية  أرباحها  استقرار  على  والعمل  العجز،  لمخاطر  المشتركين 

الشركة بإعادة التأمين بموجب مجموعة من االتفاقيات النسبية وغير النسبية. 

إلعادة  آر  ايه سي  تنفيذها مع شركة  يجري  النسبية  غير  واالتفاقيات   )Swiss Re( ري  النسبية مع شركة سويس  االتفاقيات  توقيع  تم 
التكافل )ReTakafulACR(، وشركة جي آي سي )GIC(، وشركة ولويدز سندكيت )Lloyds Syndicate( في ما يخص أعمال التأمين غير 

البحري، تأمين المركبات، والتأمين البحري على التوالي. 

وباإلضافة إلى ذلك، فإن أعمال الشركة التراكمية المتعلقة بفئات مختلفة من التأمين محمية بموجب اتفاقية زيادة الخسارة.
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4-11 المخصصات الفنية )االحتياطات(
المحاسبين  بناًء على معايير محاسبية مقبولة من قبل هيئة  النقد وذلك  الفنية بموجب متطلبات مؤسسة  االحتياطيات  يتم احتساب 
القانونيين السعوديين وبعد أن يتم اعتمادها من قبل الخبير االكتواري، متضمنة التزامات الشركة، ويشمل ذلك المخصصات الفنية التالية:

▪  احتياطي اشتراكات التكافل غير المكتسبة
االحتياطيات الفنية المتعلقة بالوثائق التي يمتد سريانها إلى ما بعد انتهاء السنة المالية والمحسوبة للفترة التي تكون فيها تلك 

الوثائق سارية المفعول.

▪  احتياطي المطالبات تحت التسوية 
المخصصات الفنية المتعلقة بالمطالبات الناشئة والمبلغ عنها للشركة والغير مدفوعة باإلضافة إلى المطالبات الغير مبلغ عنها.

▪  عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة
يتم تأجيل وإطفاء عموالت إعادة التكافل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود التكافل المتعلقة بها.

▪  تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
يتم رسملة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل أساسي بشراء وتجديد عقود التكافل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ 

الحقًا على مدى فترات عقود التكافل المتعلقة بها على أساس متوافق مع فترة تغطية عقود التكافل المتعلقة بها.

وال يوجد أي مخصصات أو احتياطيات مهمة أخرى لم يتم ذكرها.

4-12 نواحي القوة والميزات التنافسية
تتمتع الشركة بعدد من المزايا التنافسية:

▪  االلتزام الشرعي
مما يميز شركة تكافل الراجحي عن بعض منافسيها هو أن لديها هيئة شرعية تقوم باإلشراف على كافة عمليات الشركة ومنتجاتها 

للتأكد من مطابقة التعاليم الشرعية.

▪  قنوات توزيع سوقية واسعة االنتشار
لدى تكافل الراجحي مجموعة كبيرة من القنوات التي تتيح وصول منتجات الشركة لعمالئها بمنتهى السهولة:

ويوضح الجدول التالي شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة:

المصدر: تكافل الراجحي

AA-

A

AA-

A-

A-

BBB

BBB

A-

BBB+

A

B++

سويسرا

البحرين

ماليزيا

البحرين

ماليزيا

البحرين

اإلمارات العربية المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة

المملكة العربية السعودية

بريطانيا

اإلمارات العربية المتحدة

مستقر

مستقر

مستقر

مستقر

مستقر

مستقر

مستقر

مستقر

مستقر

إيجابي

مستقر

4-4: جدول شركات إعادة التأمين التي تتعامل معها الشركة

البلـدالتصنيف االئتماني  الوضـعاسم معيد التكافل

AM Best

S & P

S & P

S & P

AM Best

S & P

S & P

AM Best

S & P

AM Best

AM Best

الجهة مانحة التصنيف

)Swiss Re( سويس ري

)Hannover Re Takaful( هانوفر ري تكافل

)Munich Re( ميونيخ ري تكافل

الشركات المتعاقد معها من خالل شركة شديد

)ACR Re Takaful( شركة ايه سي آر إلعادة التكافل

)MNRB( إعادة التكافل

)Trust Re( تراست ري

)Takaful Re( تكافل ري

)GIC( جي آي سي

)Saudi Re( سعودي ري

)Lloyd› s Syndicate( لويدز سندكيت

)Al Fajer Re( الفجر ري
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•  شبكة فروع لخدمة األفراد تزيد عن 23 فرع على مستوى المملكة لبيع منتجات األفراد. كما أن الرؤية المستقبلية للشركة هي امتالك 
فروع شاملة وكبيرة لتغطية السوق ولخدمة العمالء مع االستمرار في إتباع سياسة الخدمة المباشرة لكل المنتجات.

فروع  خالل  من  وذلــك  للنمو  قوية  لقاعدة  الوصول  المصرف  خالل  من  الشركة  تستطيع  الراجحي،  بمصرف  االستراتيجي  االرتباط    •
اتفاقية  الراجحي بموجب  المملكة حيث تقدم الشركة برامجها لعمالء مصرف  أنحاء  االنتشار  في مختلف  الراجحي واسعة  مصرف 
التوزيع والخدمات )راجع قسم »ملخص بأهم العقود واالتفاقيات« في صفحة »**«(. كما يتم تسويق برامج التكافل من خالل مصرف 
الراجحي عبر فريق البيع المباشر وفريق بيع االستثمار ومندوبي خدمة العمالء ومركز الخدمة المصرفية الهاتفية وحسابات الشركات 

واالستقطاب المباشر للعمالء والمصرفية اإللكترونية )مباشر(.

•  فريق مبيعات الشركات المباشر وعبر الوسطاء، من خالل فرق مبيعات متخصصة متمركزة في المكاتب اإلقليمية الثالثة للشركة، 
تستهدف تكافل الراجحي الشركات بمنتجات التكافل التي تحتاجها تلك الشركات في أعمالها.

باإلضافة   )EPOS( اإللكترونية  البيع  ونقاط  أجهزة  اإللكتروني،  الشركة  موقع  المبيعات من خالل  وتشمل  اإللكترونية،  البيع  قنوات    •
للمبيعات عن طريق أجهزة الجوال.

▪  محفظة منتجات عالية التنوع واتفاقيات إعادة تأمين عالية الجودة
ومتطلباتهم  احتياجاتهم  مع  تتناسب  التي  التكافل  برامج  من  شاملة  مجموعة  والشركات(  )األفــراد  لعمالئها  الراجحي  تكافل  توفر 
والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية، وقد تّمت صياغتها من ِقَبل خبرات عالية لديها القدرة الكافية على ابتكار حلول تكافلية 

فريدة. كما أن جميع عروض التكافل مبرمة بعقوٍد توضح مستوى الخدمة.

ينعكس هذا على جودة محفظة  وبالتالي   )AA( ائتماني  تمتلك تصنيف  التأمين مع شركات  إلعادة  اتفاقيات  تعقد  الشركة  أن  كما 
التكافل من حيث توزيع المخاطر.

4-13  اإليرادات
تقدم شركة تكافل الراجحي عددًا من وثائق التكافل كما ذكر سابقًا والتي سيتم تلخيصها بأربع خدمات رئيسية وهي: خدمات تكافل 
الحماية واالدخار والتي بدأت في عام 2014م، خدمات التكافل الصحي، وخدمات التكافل العام، وخدمات تكافل المركبات، علمًا بأن تكافل 
النسبية وكبر حجمه،  العام، وذلك نظرًا ألهميته  التكافل  بأنه جزء من  لما ذكر سابقًا  بمفرده خالفًا  اعتبر هنا كقسم  المركبات قد 

ويوضح الجدول التالي تفاصيل إجمالي اإليرادات من اشتراكات التأمين للخدمات الرئيسية خالل الثالث سنوات السابقة:

4-14 أنشطة التسويق والترويج
لترويج برامج التكافل، تستهدف شركة تكافل الراجحي العمالء األفراد والعمالء من الشركات. ولكنها تعتمد في األساس على مصرف 
المصرف  يقوم  الراجحي، حيث  توزيع خدمات مع مصرف  اتفاقية  الراجحي  لعمالئه. فقد وقعت شركة تكافل  برامجها  لترويج  الراجحي 
)راجع قسم  الشركات  العمالء وحسابات  السعودية من خالل فروعه ومندوبي خدمة  العربية  المملكة  الشركة داخل  بترويج منتجات 

»ملخص بأهم العقود واالتفاقيات« صفحة »**«(.

4-15 خدمة عمالء الشركة
بحسب االتفاقية المبرمة بين الشركة ومصرف الراجحي، تتم خدمة العمالء من خالل مندوبي خدمات العمالء بمصرف الراجحي، وذلك 
بحسب معايير ومقاييس جودة الخدمة التي يرتكز عليها البنك. وتعتبر خدمة العمالء عالية الجودة من األسس الرئيسة التي تعتمد 

عليها الشركة لدعم رؤيتها ورسالتها.

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

233,827

201,517

58,000

493,344

379,988

125,067

95,809

600,864

437,698

189,407

62,557

689,662

4 - 5 : جدول إجمالي قيمة االشتراكات بحسب نوع الخدمة )آالف الرياالت(

2013م2012م2011م

المصدر: تكافل الراجحي

النــــوع
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4-16 تقنية المعلومات
قامت شركة تكافل الراجحي بتطوير برنامج تطبيقات المشاريع الذي يوفر بيئة تطبيقات شاملة لمساندة المبيعات وتقديم الخدمات 
التأمين  ألنــواع  األساسية  اإلداريــة  األنظمة  لتكامل  الراجحي  تكافل  شركة  خططت  حيث  ومتكاملة.  سلسلة  بطريقة  عمالئها  إلى 
المختلفة  Eskadenia و PentaSoft مع مجموعة متنوعة من األنظمة لتسهيل تكامل عمليات الشركة المختلفة وتعزيز خبرات العمالء 

حيث يقوم برنامج تطبيقات المشاريع على توفير األعمال المحسنة التالية لحماية األعمال: 
•  إدارة خدمة العمالء CRM وواجهة للعمالء360.

تنفيذ  وتتبع  آليًا،  العمل  سير  بمراقبة  يقوم  الذي   Workflow & Business Process Automation األعمال  وإجــراءات  العمل  سير    •
اإلجراءات، ومراقبة وحدات المعالجة. 

للشركة حول مختلف  المعلومات  يوفر  الذي   Corporate MIS & Data Warehouse البيانات  اإلداريــة ومستودع  المعلومات  نظام    •
المقاييس واللوحات البيانية بحيث يمكن للشركة اتخاذ قرارات على أساس المعلومات في الوقت الحقيقي. ومعالجة البيانات يمكن 

أن تتم أيضًا باستخدام البيانات المتكاملة المتوفرة في المستودع.
Enterprise Finance Systems، وهي برامج مالية مركزية عبر خطوط أعمال شركة تكافل الراجحي تقدم  •  األنظمة المالية للشركة 

حلول وتخطيط موارد الشركات المعدة خصيصًا لهذا الغرض.
•  بوابة اإلنترنت / اإلنترانت Internet / Intranet Portal، وتقوم بتوفير أنظمة طرفية متكاملة تساعد على الدخول إلى أنظمة متعددة 

وتوفر أيضًا التكامل السلس عبر مختلف التطبيقات سواء للعمالء الداخليين أو الخارجيين.
•  تكامل المشاريع Enterprise Integration، وتقوم بتوفير إطار تكامل المشاريع ألنظمة متباينة للتعامل مع البيئات المختلفة.

 General( وجنرال سوت آبليكيشنز )Eskadenia Insurers Medical( ولقد اختارت شركة تكافل الراجحي ميدكال إنشوررس إسكادنيا
suite of applications( من أنظمة إسكادنيا لبيع منتجات التأمين العام والتأمين الصحي. وسيكون إسكادنيا إنشوررز النظام الرئيسي 

لشركة تكافل الراجحي لتنفيذ أعمال التكافل العام والتكافل الصحي.

4-17  أنشطة التدريب
هنالك إشراف مستمر على األداء الفعلي لموظفي شركة تكافل الراجحي. وتهتم الشركة بتدريب موظفيها لصقل مهاراتهم وتطوير 
قدراتهم في كافة النواحي المتعلقة بالعمليات والمبيعات واإلدارة وااللتزام وغيرها. ويأتي ذلك كجزء من إستراتيجية الشركة للحفاظ 
على مستوى عاٍل من جودة العمل بشكل عام، حيث إن الشركة تبقى على اطالع بأحدث الدورات التدريبية التي تقدمها مؤسسات 

التدريب المعتمدة. وفيما يلي أهم الدورات التدريبية التي شاركت فيها الشركة خالل عامي 2013م و 2014م.
•    أساسيات التأمين

•    مهارات التواصل
•    مهارات التفاوض

•    الئحة مكافحة غسيل األموال
•    مكافحة االحتيال

•    الوثائق التأمينية لألفراد
•    الوثائق التأمينية للشركات

•    مايكروسوفت أوفيس
•    إدارة الوقت

•    مهارات اإلدارة
حيث حددت الدورات للموظفين بناًء على االحتياجات التدريبية للوظيفة التي يشغلها الموظف بالتعاون مع المدير المباشر. هذا، وقد 
عقدت 59 دورة تدريبية في عام2013م، وقد بلغ عدد الموظفين المشاركين بها 439 موظفًا، كما عقدت22 دورة تدريبية منذ يناير وحتى 

مايو 2014م لـ 135 موظف.

4-18  البحث والتطوير
ال يوجد لدى الشركة أي سياسات أبحاث وتطوير. 

4-19  معلومات عن الشركات المستثمر فيها
ال يوجد للشركة سوى شركة  واحدة مستثمر فيها وهي شركة نجم لخدمات التأمين وهي شركة مساهمة سعودية مقفلة برأسمال 
50 مليون وثمانون ريال، ويقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض ويتمثل نشاطها الرئيسي في خدمات التأمين، وتساهم تكافل 

الراجحي بنسبة 3,846 % في رأس مال شركة نجم.
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الشكل القانوني

النشاط الرئيسي

الدولة محل العمليات

الدولة محل التأسيس

رأس المال

حصة شركة تكافل الراجحي

4-6 جدول معلومات عن الشركات  المستثمر فيها

المصدر: تكافل الراجحي

اسم الشركة  المستثمر بها

شركة مساهمة سعودية مقفلة

خدمات التأمين

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

50 مليون وثمانون ريال سعودي

% 3,846

نجم لخدمات التأمين

4-20 انقطاع األعمال
تؤكد شركة الراجحي للتأمين التعاوني بأنه لم يحدث أي انقطاع في أعمالها يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع 

المالي خالل االثني عشر شهرًا األخيرة.
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المصدر: تكافل الراجحي

%51

%49

%100

نسبة الملكية

5 - هيكل الشركة

5-1 المساهمون المؤسسون الرئيسيون
نستعرض فيما يلي نبذة مختصرة عن المساهمين المؤسسين من الشركات المالكة لحصة 5% وأكثر كما في2 /2014/11م:

▪  شركة الراجحي للتأمين المحدودة – البحرين
تأسست عام 1990م، برأسمال مدفوع قدره )1,000,000( دينار بحريني، أي ما يعادل )9,945,800( ريال سعودي، وهي شركة مساهمة بحرينية 
مقفلة، وتقوم بجميع أنواع التأمين وأعمال الضمان والتعويض واستثمار المال والممتلكات، وفيما يلي جدول يوضح أسماء المساهمين 

المؤسسين لشركة الراجحي للتأمين المحدودة - البحرين

المساهمون

▪  شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
تأسس مصرف الراجحي عام 1988م، ويعد أحد أكبر المصارف اإلسالمية في العالم، برأسمال مدفوع قدره 16.25 مليار ريال سعودي، ويرتكز 
المصرف على مبادئ المصرفية اإلسالمية وهو يلعب دورًا رئيسيًا وأساسيًا في سد الفجوة بين متطلبات المصرفية الحديثة والقيم 

الجوهرية، وفيما يلي جدول يوضح أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من شركة الراجحي المصرفية لالستثمار:

شركة أوقاف سليمان بن عبد العزيز الراجحي

عبد اهلل عبد العزيز صالح الراجحي

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
المصدر : تكافل الراجحي

%18.7

% 6

% 10.1

نسبة الملكية المساهمون الرئيسيون

▪  شركة عمان للتأمين - اإلمارات
تأسست شركة عمان للتأمين في عام 1976م كشركة إماراتية محدودة، ثم تحولت في عام 1986م إلى شركة مساهمة إماراتية عامة. 
ويبلغ رأسمالها 461.872.000 درهم إماراتي، أي مايعادل 471.619.183 ريال سعودي وهي شركة تقوم بجميع أعمال التأمين، وفيما يلي جدول 

يوضح أسماء المساهمين الذين يملكون أكثر من 5% من شركة عمان للتأمين:

بنك المشرق - ش. م.ع

مجموعة الظاهري - أبو ظبي

المصدر : تكافل الراجحي

%63.65

%5.017

نسبة الملكية المساهمون الرئيسيون

عبد اهلل سليمان عبد العزيز الراجحي

سلطان عبد اهلل الراجحي

المجموع الكلي
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5-3 مجلس إدارة الشركة
يتمثل دور مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي في وضع اإلستراتيجيات العامة والسياسات الرئيسة واألهداف المالية ألعمال الشركة. 
ويقوم المجلس بالتصديق على جميع االحتياطات المالية والميزانيات، ويشرف من خالل لجانه المختلفة على سير األعمال بما يتوافق 
مع أهداف الشركة وااللتزام بها وتحقيقها. إضافة إلى ذلك، يقوم مجلس اإلدارة بحماية مصالح المساهمين بضمان االلتزام التام بجميع 

القوانين والنظم السارية في المملكة بحسب عقد التأسيس ونظام حوكمة الشركة اللذين وضعهما ويطبقهما المجلس.

يتكون مجلس اإلدارة من ثمانية أعضاء غير تنفيذيين، جميعهم ذوي مؤهالت وخبرات عالية على المستويين العالمي والمحلي. 

ويتكون مجلس اإلدارة من أعضاء يمثلون بعض المساهمين المؤسسين وهم مصرف الراجحي وشركة الراجحي للتأمين التعاوني - 
البحرين، وذلك كما هو موضح في الجدول التالي:

عبد اهلل بن سليمان الراجحي

الراجحي سليمان  بن  أحمد 

سعود بن عبد اهلل الراجحي

د. وليد بن عبد اهلل المقبل

د. مؤيد بن عيسى القرطاس

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

عبد العزيز بن صالح العثيم

العمران عــمــران  بــن  محمد 

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

2009/4/16

2009/4/16

2009/4/16

2011/3/14

2009/4/16

2009/4/16

2011/05/03

2009/4/16

56

47

33

39

68

50

57

49

%0

%1,5

%1,5

%0

%0,005

%0,08

%0,005

%0,005

5-1 :  جدول أعضاء مجلس اإلدارة

العمرالجنسيةالصفةاالسم

%13,97

%0

%0

%0

%0,00006

%0.0004

%0

%0,00008

الملكية غير 
المباشرة

الملكية 
المباشرة

تاريخ 
التعيين

المصدر : تكافل الراجحي

مالحظة : ال يملك أي عضو مجلس إدارة 5% أو أكثر من أسهم شركة تكافل الراجحي وفقًا للمادة )38 أ( من الالئحة التنفيذية لنظام 
مراقبة شركات التأمين التعاوني.

مالحظة : تمثل األسهم التي يملكها أعضاء مجلس اإلدارة )1,000 سهم( أسهم  تأهيل لعضوية المجلس بحسب المادة )68( من نظام 
الشركات.

  -

300,000

300,000

-

1,000

16,000

1,000

1,000

عدد 
األسهم

شركة الراجحي 
للتأمين المحدودة 

)البحرين(

التمثيل

رئيس 
مجلس اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة
عضو مجلس 

اإلدارة

المنصب

مصرف الراجحي
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5-2 الهيكل التنظيمي للشركة

القرارات  اتخاذ  المشترك في  التفاعل  لها  انسيابي يضمن  مربوط بشكل  تنظيمي  بوضع هيكل  الراجحي  تكافل  إدارة شركة  قامت 
وسرعة تدفق المعلومات. ويوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الحالي للشركة:
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خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة
فيما يلي نبذة عن خبرات ومؤهالت أعضاء مجلس اإلدارة:

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

عبد اهلل بن سليمان الراجحي، غير تنفيذي
سعودي

السعودية  العربية  بالمملكة  العزيز  عبد  الملك  جامعة  من  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل 
عام 1978م، وقد حصل على عدد من الدورات في سيتي بنك ومعهد كرانفيل لإلدارة في بريطانيا. وله عدة 
والمصرفي  المالي  المنتدى  في  محاضرتين  المثال،  سبيل  على  منها  وداخلية  خارجية  ومحاضرات  مشاركات 

اإلسالمي في أبو ظبي والمنامة.
نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2012م. وعضو اللجنة التنفيذية منذ عام 1996م في مصرف الراجحي، والتي 
والرئيس  المنتدب  العضو  منها  مناصب  فيها عدة  البنكية. كما شغل  الخدمات  تمارس نشاطها في مجال 

التنفيذي والمدير العام  حيث أنه انضم إلى المصرف في عام 1979م.
رئيس مجلس المديرين في شركة فرسان للسفر والسياحة منذ عام 2007م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 

تمارس نشاط السفر والسياحة. 
رئيس مجلس اإلدارة في كل من شركة مجموعة الراجحي القابضة منذ عام 2009م وهي شركة مساهمة مقفلة 
للبتروكيماويات منذ عام 2002م وهي شركة  الفارابي  اإلنشائية واالستثمارات، وشركة  األعمال  وتمارس نشاط 
2012م وهي  عام  منذ  للمقاوالت  العراب  البتروكيماويات، وشركة  تمارس نشاطها في مجال  مساهمة مقفلة 

شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال المقاوالت.
نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية منذ عام 1996م في مصرف الراجحي وهي شركة مساهمة 

عامة تمارس نشاطها في مجال الخدمات البنكية.

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

أحمد بن سليمان الراجحي، غير تنفيذي
سعودي

حاصل على بكالوريوس الهندسة الصناعية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1989م
الرئيس التنفيذي لمجموعة الوطنية للصناعة منذ عام 1997م والتي تمارس نشاطها في مجال صناعة المواد 

الغذائية والبالستيكية والكرتونية.
رئيس مجلس إدارة كل من شركة ترايو مدى بالستيك العالمية منذ عام 2006م وهي شركة مساهمة مقفلة 
تمارس نشاطها في مجال الصناعات البالستيكية ، وشركة إنجاز للتطوير العمراني منذ عام 2012م وهي شركة 
المديرين في شركة األرض  العقاري. وهو رئيس مجلس  التطوير  مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال 
تمارس نشاطها في مجال  العقاري منذ عام 2007م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  والتطوير  لإلستثمار 
االستثمار والتطوير العقاري، وقد كان رئيس مجلس إدارة شركة العراب للمقاوالت  منذ عام 2003م وحتى 2011م 

وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال المقاوالت واإلنشاءات.
التالية: شركة الراجحي القابضة منذ عام 2009م وهي شركة  كما أنه نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركات 
مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في المجال العقاري والصناعي والتجاري، شركة اسمنت حائل منذ عام 2011م 

وهي شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في مجال إنتاج االسمنت.
 كما يشغل عضوية مجالس اإلدارة للشركات التالية: شركة فارابي الخليج للبتروكيماويات منذ عام2002م وهي 
شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال صناعة البتروكيماويات، وشركة أعمال المياه والطاقة الدولية 
منذ عام 2008م وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، 
و شركة وادي الرياض للتقنية منذ عام 2010م وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال األجهزة 
للبتروكيماويات منذ عام 2005م،  المتقدمة  الشركة  إدارة في  انه كان عضو مجلس  والبرمجيات، كما  التقنية 

وحتى عام 2013م وهي شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في صناعة البتروكيماويات.

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية

سعود بن عبد اهلل الراجحي، غير تنفيذي
سعودي
 ال يوجد

عليها  والسيطرة  بشركات  المشاركة  نشاط  تمارس  والتي  القابضة  تكاتف  مجموعة  شركة  في  عام  مدير 
للقسم  المالي  المدير  العامة واالسترداد والتسويق منذ عام 2013م. وقد شغل قبل ذلك منصب  والمقاوالت 
الصناعي لمجموعة الراجحي القابضة والتي تمارس نشاط إنشاء وصيانة األسواق والمجمعات التجارية ونظافة 

المباني منذ عام 2008م وحتى عام 2013م.
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الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

عضو مجلس مديرين في كل من شركة أي إي بي إلدارة االستثمار في سنغافورة منذ عام 2008م. وهي شركة 
العقاري، وشركة فرسان للسفر  ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في مجال االستثمار واإلدارة بالمجال 
الطيران  خدمة  مجال  في  نشاطها  تمارس  محدودة  مسؤولية  ذات  شركة  وهي  2009م.  عام  منذ  والسياحة 
والسياحة والشحن، وشركة التوفيق للصناعات البالستيكية واألكياس المنسوجة المحدودة منذ عام 2009م. 

وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في مجال إنتاج األكياس المنسوجة من البولي بروبلين.

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

وليد بن عبد اهلل المقبل، غير تنفيذي
سعودي

المحاسبة والمراجعة من جامعة كارديف في بريطانيا في عام 2006م. وعلى  الدكتوراه في  حاصل على درجة 
درجة الماجستير في المالية من جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا في عام 2003م، وعلى درجة البكالوريوس 
في المحاسبة من جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية في عام 1999م، كما أنه حاصل على 

الزمالة المهنية في المحاسبة )CPA( في عام 2012م.
رئيس العمليات التشغيلية في مصرف الراجحي الذي يمارس نشاطه في مجال الخدمات المالية كما أنه شغل 

منصب مدير عام المجموعة المالية، بمصرف الراجحي منذ عام 2011م وحتى عام 2013م.

ال يوجد

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

مؤيد بن عيسى القرطاس، غير تنفيذي
سعودي

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية في عام 1968م من جامعة بغداد في العراق، كما أنه 
حصل على درجة الدكتوراة في اإلدارة من جامعة برافورد ببريطانيا في عام 2002م )وهو برنامج دكتوراه مكثف 

بدون شرط الماجستر(.
المنتدب في عام 2006م وحتى منتصف  العضو  العام منذ عام 1996م وحتى 2006م ثم  المدير  شغل منصب 
عام 2007م، ثم أصبح نائبًا لرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب منذ منتصف عام 2007م وحتى عام 2013م 
الصناية  المشاريع  إقامة  الوطنية وهي شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في مجال  التصنيع  في شركة 

والكيماوية والبتروكيماوية. 
التصنيع والصحراء لالوليفينيات منذ عام 2006م وهي شركة مساهمة  اإلدارة في شركة  نائب رئيس مجلس 
مغلقة، ونائب رئيس مجلس المديرين في الشركة السعودية لاليثيلين والبولي اثيلين منذ عام 2006م وهي 

شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في مجال إنتاج االيثيلين والبولي اثيلين.
وهو عضو مجلس اإلدارة في كل من شركة األنابيب الفخارية منذ عام 2007م وهي شركة مساهمة عامة تمارس 
2003م وهي  عام  منذ  )طاقة(  الطاقة  وخدمات  التصنيع  الفخارية، وشركة  األنابيب  مجال صناعة  نشاطها في 
شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال الصناعات، ومجموعة شركات كابالت الرياض منذ عام 2014م 
وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال صناعة الكابالت. وعضو مجلس مديرين في الشركة 
السعودية لثاني أكسيد التايتينيوم منذ عام 1998م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  تمارس نشاطها في 

مجال إنتاج ثاني أكسيد التايتينيوم.

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

أحمد سامر بن حمدي الزعيم، غير تنفيذي
سعودي

حاصل على بكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية نيويورك عام 1992م، كما أنه حاصل على بكالوريوس في 
إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األمريكية ببيروت في عام 1987م.

وهو عضو في اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية منذ عام 2008م والتي تمارس نشاطها 
في مجال رعاية مصالح القطاع الخاص في منطقة الرياض وحمايتها وتطويرها، وعضو لجنة الصناعة، وعضو 
التجارية الصناعية بالرياض منذ عام 2004م والتي تمارس نشاطها في مجال رعاية  لجنة الصادرات في الغرفة 

مصالح القطاع الصناعي في منطقة الرياض وحمايتها وتطويرها.
شريك وعضو في مجلس إدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت منذ عام 1996م وهي شركة 

مساهمة عامة تمارس نشاطها في صناعة الكابالت.
كما أنه شريك وعضو مجلس المديرين في كل من الشركات التالية: الشركة الدولية الخليجية للتجارة واالستثمار 
والتطوير  االستثمار  مجال  في  نشاطها  تمارس  محدودة  ذات مسئولية  2004م وهي شركة  عام  منذ  العقاري 
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العقاري، الشركة الدولية الخليجية لتجهيزات المنزل منذ عام 2010م وهي شركة ذات مسئولية محدودة تمارس 
نشاطها في مجال تجهيزات المنازل والكهربائيات والمطابخ.

كما أنه عضو مجلس إدارة في كل من الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة منذ عام 
1996م وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال صناعة األسالك والكابالت المتخصصة، والشركة 
السعودية لصناعة الكابالت الهاتفية منذ عام 1996م وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال 
صناعة الكابالت الهاتفية، وشركة كابالت الرياض منذ عام 1997م وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها 
في مجال صناعة الكابالت، والشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت والمعادن والبالستيك منذ عام 1991م 
وهي شركة مساهمة مقفلة تمارس نشاطها في مجال صناعة الكابالت والمعادن والبالستيك، وشركة مجموعة 
الطيار للسفر والسياحة منذ عام 2005م وهي شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في مجال السياحة والسفر.

كما أنه عضو مجلس مديرين لكل من الشركات التالية: الشركة الدولية لتجارة السيراميك ومواد البناء منذ 
البناء،  ومواد  السيراميك  مجال صناعة  نشاطها في  تمارس  ذات مسؤولية محدودة  2006م وهي شركة  عام 
وشركة تقنيات اإلنارة منذ عام 2009م وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاطها في مجال التجارة في 

المواد الكهربائية ومقاوالت األعمال الكهربائية.

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية
الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

عبد العزيز بن صالح العثيم، غير تنفيذي
سعودي

الثانوية العامة
الرئيس التنفيذي  لكل من شركة الزوردي منذ عام 1980م وحتى اآلن والتي تمارس نشاطها في مجال تصنيع المجوهرات، 

وشركة أسواق عبد اهلل العثيم منذ عام 2010م وحتى عام 2011م والتي تمارس نشاطها في مجال تجارة التجزئة.

ال يوجد

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 

محمد بن عمران العمران، غير تنفيذي
سعودي

المتحدة  بالواليات  كاليفورنيا  جنوب  جامعة  من  المشاريع  وإدارة  الهندسة  في  الماجستير  درجة  على  حاصل 
األمريكية في عام 1990م، وبكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1988م.

األعمال  إطار  ضمن  االستثمارات  بعض  إلى  باإلضافة  والعقارية  والصناعية  التجارية  األعمال  إدارة  في  عمل  لقد 
العائلية منذ عام 1993م وحتى اآلن.

مساهمة  شركة  وهي  2006م  عام  منذ  السعودية  سويس  كريدت  التالية:  الشركات  إدارة  مجلس  عضو  وهو 
مغلقة تمارس نشاطها في مجال االستثمارات البنكية وإدارة األصول، هيئة السكة الحديدية منذ عام 2006م 
وهي هيئة حكومية تمارس نشاطها في مجال إدارة السكك الحديدية، وشركة االتصاالت السعودية منذ عام 
2003م وهي شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في مجال خدمات االتصال، وبنك ساب منذ عام 2008م وهو 

شركة مساهمة عامة تمارس نشاطها في مجال الخدمات المالية والبنكية.

عبد العزيز عبد الرحمن الجربوع، أمين سر مجلس اإلدارة
سعودي

العربية  المملكة   – الرياض  الملك سعود في  القانون من جامعة  أنظمة  البكالوريوس في  درجة  حاصل على 
وشهادة  2010م  عام  في   )CCO( معتمد  التزام  مسؤول  شهادة  على  حائز  أنه  كما  1997م،  بتاريخ  السعودية 

اختصاصي مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في عام 2009م.
لديه من الخبرة 15 عاما في مجال المرافعات القضائية، واالستشارات القانونية، والرقابة البنكية، ومكافحة غسل 
األموال، وأعمال التأمين. انضم للشركة عام 2011م كمدير لإلدارة القانونية والمراقبة التنظيمية وأصبح أيضا أمين 
سر مجلس اإلدارة في عام 2012م، وقد شغل قبل ذلك منصب مدير الرقابة وااللتزام في مصرف الراجحي بمدينة 

الرياض - المملكة العربية السعودية منذ عام 2005م وحتى عام 2011م.

ال يوجد

االسم
الجنسية 

المؤهالت العلمية

الخبرات العملية

الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجالس اإلدارات 
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5-4 مكافآت وتعويضات مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
يوضح الجدول التالي إجمالي المكافآت والتعويضات التي دفعت ألعضاء مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي لألعوام الثالثة السابقة:

2011م

-

5-2: جدول مكافآت وتعويضات مجلس إدارة تكافل الراجحي )ريال سعودي(
2012م

1,177,000

2013م

-

المصدر: تكافل الراجحي

ويقر أعضاء مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي بأنه ال يوجد أي عقد أو ترتيبت ساري المفعول أو مزمع إبرامه عند تقديم نشرة اإلصدار 
يكون فيها ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين أو أي من أقربائهم أي مصلحة في أعمال الشركة.

يوضح الجدول التالي إجمالي الرواتب والمكافأت والبدالت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي والمدير 
المالي التنفيذي لألعوام الثالثة السابقة:

2011م

3.25

5-3: جدول إجمالي الرواتب والمكافآت والبدالت المدفوعة لخمسة من كبار التنفيذيين بمن فيهم الرئيس التنفيذي  
        والمدير المالي التنفيذي لألعوام الثالثة السابقة )مليون ريال(

2012م

3.15

2013م

4.37

المصدر: تكافل الراجحي

5-5 االلتزام بالحوكمة
تسعى شركة تكافل الراجحي ومن منطلق حرصها واهتمامها بمصالح المساهمين إلى تطبيق أعلى مستويات الشفافية واإلفصاح 
والمشاركة في اتخاذ القرار بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات عمالئها، لذا فإن الشركة تلتزم بتطبيق كافة اللوائح اإللزامية المتضمنة 
في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بالمملكة لضمان الحماية الالزمة لحقوق حملة األسهم وأصحاب المصالح 

المختلفة من خالل تقديم صورة حقيقية وواضحة وعادلة ألحوال الشركة المالية ونتائج عملياتها.

وفيما يتعلق باألحكام اإلرشادية )الغير إلزامية( فإن الشركة ملتزمة بتطبيقها بشكل كامل باستثناء ما تعكف الشركة على تحقيقها 
مستقباًل وهي:

أسباب عدم التطبيقنص المادةالمــادة

السادسة/ ب

 

السادسة/ د

الثانية عشر/ ط

أعضاء  اختيار  عند  التراكمي  التصويت  طريقة  اســتــخــدام 
مجلس اإلدارة في الجمعية العامة.

قيام المستثمرين من األشخاص ذوي الصفة االعتبارية الذين 
باإلفصاح عن سياستهم في  بالنيابة عن غيرهم  يتصرفون 

التصويت وتصويتهم الفعلي في تقاريرهم السنوية.

إلزام األشخاص ذوي الصفة االعتبارية – ممن يحق لهم بحسب 
نظام الشركة تعيين ممثلين لهم في مجلس اإلدارة – بعدم 

التصويت على اختيار األعضاء اآلخرين في مجلس اإلدارة. 

تم استخدام طريقة التصويت العادي بناًء على 
النظام األساسي للشركة.

ال تملك الشركة الصالحية في إلزام هذه الجهات 
بمتطلبات هذه الفقرة.

قيام  مــن  للشركة  األســاســي  الــنــظــام  يمنع  ال 
على  التصويت  من  االعتبارية  الجهات  ممثلي 

اختيار األعضاء اآلخرين في المجلس

كما أنه لدى الشركة أنظمة وعمليات رقابة داخلية فعالة، وإدارة تدقيق داخلية مزودة بأفراد محترفين للقيام بمراجعات مستقلة ضمن 
الشركة. كما يقدم المراجعون الخارجيون للشركة  تقارير سنوية لمجلس اإلدارة، باإلضافة إلى خطاب اإلدارة السنوي، وال يقدمون خدمات 

أخرى في غير هذا السياق. وفيما يلي ملخص إطار عمل حوكمة الشركة:

الجمعية العامة للمساهمين: القيام بإبالغ المساهمين بجميع التطورات األساسية داخل الشركة عبر قناة اتصال مفتوحة وتقديم 
تقارير األداء المالية الدورية وتحفيز مشاركة المساهمين األفراد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة السنوية للشركة.

مجلس اإلدارة: يتولى مجلس اإلدارة المسؤولية بصورة كاملة عن تسيير الشركة من أجل توفير قيادة فعالة والمحافظة على نظام 
جيد للرقابة الداخلية حتى تتم المحافظة على مصالح مساهمي الشركة. وقد تمت إعادة انتخاب مجلس اإلدارة للدورة الثانية بتاريخ 

2012/04/16م.
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المصدر  تكافل الراجحي

توازن المجلس: يتكون معظم أعضاء مجلس اإلدارة من غير التنفيذيين، من أجل توفير الموضوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من 
قبل مجلس اإلدارة.

تقديم المعلومات المالية والمعلومات األخرى: إن مجلس اإلدارة مسؤوالً عن تزويد المساهمين بصورة حقيقية وعادلة ألداء الشركة 
المالي، وتوفير المعلومات الالزمة والدقيقة التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم خالل الجمعيات العامة للمساهمين.

باإلضافة إلى ذلك ستكون هنالك آلية لضمان استالم مجلس اإلدارة للمعلومات المناسبة في التوقيت المناسب لتمكينه من القيام 
بواجباته بفعالية.

لجان مجلس اإلدارة: كون مجلس اإلدارة لجانًا لتمكينهم من ضمان إدارة الشركة بشكل أفضل.

االلتزام بعدم تعارض المصالح ألعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين واألطراف ذوي العالقة.

5-6 لجان مجلس اإلدارة
لقد شكل مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي لجان تضم أعضاء المجلس وأعضاء مستقلين من خارج المجلس. وتشمل لجان مجلس 

اإلدارة ما يلي:

5-6-1 اللجنة التنفيذية واالستثمار
تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس اإلدارة. وتتمثل المهام الرئيسة للجنة التنفيذية بتقديم التوصيات 
واألعمال وخطط  العمل  بسير  المتعلقة  العمل  اإلستراتيجية وخطط  الخطط  مثل  الحيوية  الموضوعات  بخصوص  اإلدارة  إلى مجلس 

االستثمار، ويقوم المجلس بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهامه في بعض الحاالت.

وتتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:

5-4: جدول أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار

االسم

عبد اهلل سليمان الراجحي

محمد عمران العمران

وليد عبد اهلل المقبل

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

المنصب

السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية كما وردت في صفحة »**«.

5-6-2 لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل المهام الرئيسة للجنة المراجعة في تفعيل توصيات 
مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس 
اإلدارة، ودراسة التقارير المالية للشركة وتقييم مدى كفاية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية، كذلك التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين 
المحاسبيين القانونيين وتحديد أتعابهم وعدم التجديد لهم، مع التأكد من استقالليتهم، باإلضافة إلى اعتماد نشر القوائم المالية 

قبل عرضها على مجلس اإلدارة لالطالع. 

وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:

المصدر : تكافل الراجحي

5-5: جدول أعضاء لجنة المراجعة

االسم

وليد عبد اهلل المقبل

محمد عمر ميلودي مساعف

فهد بن عبد الرحمن بن محمد الزميع

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

المنصب
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خبرات ومؤهالت أعضاء لجنة المراجعة
فيما يلي ملخص لمؤهالت وخبرات أعضاء لجنة المراجعة:

وليد عبد اهلل المقبل : كما وردت في صفحة »**«.

في  البكالوريوس  درجة  على  عامًا. حاصل   62 العمر  من  يبلغ  الجنسية،  مغربي  المراجعة،  لجنة  ميلودي مساعف: عضو  عمر  محمد 
االقتصاد من كلية الحقوق واالقتصاد من جامعة الملك محمد الخامس في مدينة الرباط بالمغرب في عام 1973م، ثم حصل على شهادة 
الكلية، لديه خبرة أكثر من 35 عام في مجال  حضور للسنة األولى والثانية في ماجستير اقتصاد في عام 1974م و1975م من نفس 
التأمين وإعادة التأمين. انضم إلى لجنة المراجعة في عام 2014م، وقد شغل منصب مدير تنفيذي في المجموعة العربية للتأمين البحرين 

منذ عام 1986م وحتى 2011م.

فهد بن عبد الرحمن بن محمد الزميع: عضو لجنة المراجعة، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 37 عامًا. حاصل على ماجستير محاسبة 
من جامعة ايلينوي في اربانات – شامبين، الواليات المتحدة األمريكية عام 2004م. كما أنه حصل على درجة البكالوريوس في اقتصاد 
وإدارة أعمال اختصاص محاسبة من جامعة الملك سعود في الرياض المملكة العربية السعودية عام 1999م. كما أنه حاصل على شهادة 
الزمالة األمريكية للمحاسبين القانونيين CPA من المعهد األمريكي للمحاسبين القانونيين AICAP في عام 2004م. لديه خبرة أكثر من 
13 عامًا في مجال المحاسبة واإلدارة المالية، انضم للشركة في عام 2012م، كما يشغل اآلن منصب مدير مالي في شركة تطوير التعليم 
القابضة منذ عام 2013م. وقد شغل قبل ذلك منصب نائب المدير المالي في شركة العراب للمقاوالت منذ عام 2012م وحتى 2013م، ومدير 

قسم نظم المعلومات اإلدارية باإلدارة المالية في مصرف الراجحي منذ عام 2011م وحتى 2012م.

5-6-3 لجنة الترشيحات والمكافآت
الترشيحات  للجنة  الرئيسة  المهام  تتمثل  اإلدارة.  مجلس  في  أعضاء  جميعهم  أعضاء  ثالثة  من  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تتكون 
والمكافآت بالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية لالحتياجات 
المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن 
إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إدارة شركة أخرى، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

تتكون اللجنة من األعضاء الموضحة أسماؤهم في الجدول التالي:

المصدر : تكافل الراجحي

5-6: جدول أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت
االسم

عبد اهلل سليمان الراجحي

مؤيد عيسى القرطاس

وليد عبد اهلل المقبل

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

المنصب

السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت كما وردت في صفحة »**«.

5-6-4 الهيئة الشرعية
تأمينية  الشريعة في جميع معامالتها، واإلشراف والمصادقة على تطوير منتجات  بأحكام  الشركة  التزام  باإلشراف على  الهيئة  تقوم 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وتتكون الهيئة الشرعية من عضوين من العلماء الفقهاء بالمملكة، ويوجد مكان شاغر لعضو ثالث، 

وذلك على النحو التالي:

المصدر : تكافل الراجحي

5-7: جدول أعضاء الهيئة الشرعية
االسم

الدكتور/ صالح منصور الجربوع

الدكتور/ صالح عبداهلل اللحيدان

شاغر

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

المنصب
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الدكتور صالح بن منصور الجربوع: عضو الهيئة الشرعية، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 59 عام حاصل على درجة الدكتوراه في 
الفقه المقارن من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1427هـ، وعلى درجة ماجستير في القانون من الجامعة األمريكية كلية 
واشنطن للقانون في واشنطن في 1994م  )Washington College of law(، كما أنه حاصل على درجة الماجستير في الفقه المقارن من 
المعهد العالي للقضاء بالرياض من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية عام 1405هـ. انضم إلى الهيئة الشرعية في الشركة في عام 
2009م وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب أهمها مديرًا إلدارة الشؤون القانونية والرقابة على االلتزام بشركة الراجحي المصرفية لالستثمار 

في الفترة من 1997م وحتى 2007م، كما أنه محام مرخص له منذ 2007م حتى تاريخه.

الدكتور/ صالح بن عبد اهلل اللحيدان: عضو الهيئة الشرعية، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 51 عامًا. حاصل على الدكتوراه في 
الفقه اإلسالمي من المعهد العالي للقضاء بالرياض عام 1415هـ، وقد عمل وكياًل له لفترتين، انضم إلى الهيئة الشرعية في الشركة في 
عام 2009م ولقد شغل منصب عضو المجلس العلمي بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، وشارك في عضوية عدد من اللجان 
العلمية داخل الجامعة وخارجها. ويشغل حاليًا منصب أستاذ مشارك بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ومدير عام المجموعة 

الشرعية بمصرف الراجحي، وأمين الهيئة الشرعية به.

5-7 تضارب المصالح
وفقا للمادة )69( من نظام الشركات والمادة )18( من الئحة حوكمة الشركات، ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة، بغير ترخيص من الجمعية 
العامة يجدد كل سنة، أن تكون له أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويستثنى من 
ذلك األعمال التي تتم بطريق المنافسة العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل. وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ 
المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويثبت هذا التبليغ في محضر االجتماع وال يجوز 
العامة عند  الذي يصدر في هذا الشأن. ويبلِّغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية  القرار  للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على 
انعقادها عن األعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقريرًا خاصًا من قبل 

المحاسب القانوني.

ووفقا للمادة )70( من نظام الشركات والمادة )18-ب( من الئحة حوكمة الشركات، ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة بغير ترخيص من الجمعية 
العامة يجدد كل سنة أن يشترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة أو أن يتجر في أحد فروع النشاط الذي تزاوله وإال كان للشركة أن 
تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها. ووفقا للمادة )71(  من نظام الشركات والمادة 
)18- ج( من الئحة حوكمة الشركات، اليجوز للشركة أن تقدم قرضًا نقديًا من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها أو أن تضمن أي قرض يعقده 

واحد منهم مع الغير.

كما ال يجوز أن يقوم رئيس مجلس اإلدارة، وأعضاء مجلس اإلدارة بالتصويت على أي قرار يتعلق بأجورهم ومخصصاتهم.

وبهذا تؤكد الشركة ومجلس إدارتها وأفراد إدارتها التنفيذية العليا االلتزام التام بأحكام المادة )69( والمادة )70( والمادة )71( من نظام 
الشركات وكذلك المادة )18( من الئحة حوكمة الشركات.

وللشركة اتفاقية خدمات مع طرف ذو عالقة، والتي يتم عرضها على الجمعية العامة للموافقة عليه بشكل سنوي )يرجى االطالع على

»تعامالت األطراف ذات العالقة« لمزيد من التفاصيل عن هذه الترتيبات(.

5-8 إقرارات
•    يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن أيًا منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر  مجلس إدارة المصدر لم يعلن إفالسه في أي وقت من 

األوقات ولم يخضع إلجراءات إفالس.

•    يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن أيًا منهم أو أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المصدر لم يكونوا معينين في منصب 
إداري أو إشرافي في أي شركة معسرة.

•    عدا عن ملكية أعضاء مجلس اإلدارة الموضحة في صفحة رقم »**« وصفحة رقم »**« من هذه النشرة على التوالي وما تم إيضاحه 
في البند الخاص بمعامالت األطراف ذات العالقة، يقر مجلس اإلدارة بأنه ال توجد مصالح مباشرة أو غير مباشرة ألي عضو من أعضاء 

مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس إدارة المصدر وأي من أقربائهم في أسهم الشركة.

•    فيما عدا عقود المعامالت مع األطراف ذات العالقة فإنه ال يوجد أي عقد أو ترتيب ساري المفعول تكون فيه ألحد أعضاء مجلس اإلدارة 
أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس إدارة المصدر أو أي من أقاربهم أو تابعيهم مصلحة جوهرية مباشرة أو غير مباشرة
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6.  اإلدارة العليا للشركة
تتكون اإلدارة العليا للشركة كما يلي :

مالحظة : ال يملك أٌي من أعضاء اإلدارة العليا 5% أو أكثر من أسهم الشركة وفقاً للمادة )138( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات 
التأمين التعاوني.

المصدر : تكافل الراجحي

عبد العزيز محمد عبد العزيز السديس

جيارامان فينكاتارامان

ميغويل كولوميناس ليبارت

د.سليمان بن محمد بن سليمان الجويسر

ريتشارد جامس النغ

د.أحمد عبد السالم عبد العزيز عفيفي

سيفاكومار سيشادري

عمار كومار أفيناش كومار

زكرياس سعدوي ريجويرو

عبد العزيز عبد الرحمن الجربوع

مفرح جار اهلل الجنفاوي

جمال محمد شاكر صقر

داهشينا مورثي راجا

عمر طالل الحوش

سعودي

هندي

اسباني

سعودي

جنوب إفريقي

مصري

هندي

هندي

اسباني

سعودي

سعودي

مصري

هندي

سوري

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-1:  جدول اإلدارة العليا للشركة

الجنسية عدد األسهماالسم

الرئيس التنفيذي

المدير المالي التنفيذي

مدير تكافل المركبات

مدير اإلدارة الشرعية

مدير إدارة قنوات التوزيع

مدير الشؤون الفنية

مدير إدارة تقنية المعلومات والعمليات

مدير إدارة المراجعة الداخلية ومكافحة االحتيال

مدير اإلدارة االستراتيجية والتخطيط المؤسسي

مدير اإلدارة القانونية والمراقبة النظامية

مدير الموارد البشرية

مدير التكافل العام

مدير التكافل الصحي

مدير إدارة المخاطر

المنصب

41

56

47

39

43

43

40

45

37

39

35

44

53

35

العمر

2008م

2013م

2014م

2011م

2014م

2009م

2010م

2009م

2012م

2011م

2014م

2013م

2011م

2014م

تاريخ التعيين

عبد العزيز محمد عبد العزيز السديس: الرئيس التنفيذي، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 41 عامًا. حصل على درجة البكالوريوس 
في األدب االنجليزي من جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية عام 1998م. كما أنه حاصل على دبلوم الدراسات العليا في 
اإلدارة من جامعة ليستر في المملكة المتحدة في عام2012م. انضم إلى الشركة في عام 2008م، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها 
منصب رئيس تحويل الراجحي )الجناح الخاص بتحويل األموال وصرف العمالت األجنبية في مصرف الراجحي( منذ عام 2006م وحتى 2008م 
وشغل قبلها منصب مدير أمانة سجل مساهمي مصرف الراجحي منذ عام 2005م وحتى 2006م، ومنذ عام 2000م وحتى 2005م عمل في 

شركة بريتي إيروسبيس »B.A.E System« كمحاضر للغة االنجليزية.

 )ACA( جيارامان فينكاتارامان: المدير المالي التنفيذي، هندي الجنسية، يبلغ من العمر 56 عامًا. حاصل على شهادة محاسب معتمد
من مركز المحاسبين المعتمدين في الهند )ICAI( في عام 1984م، وكما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من الجامعة 
األمريكية في الهند عام 1981م، وهو حاصل أيضًا على شهادة محاسبة تكاليف في الهند عام 2001م. ولدى األستاذ/ جيارامان أكثر من 30 
عام من الخبرة في مجال التمويل واالستشارات واالستثمار والتأمين والخدمات المشتركة والتدقيق. انضم إلى الشركة في عام 2013م، 
وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها مدير مالي في شركة التأمين العام اليانز في الهند من عام 2010م إلى 2013م وشغل قبلها منصب 

مدير إدارة اإلستثمار والمالية في المنامة - مملكة البحرين منذ عام 2005م وحتى 2010م في شركة يونايتد انشورانس بي اس سي.

ميغويل كولوميناس ليبارت: مدير تكافل المركبات، اسباني الجنسية، يبلغ من العمر 47 عامًا. حاصل على درجة البكالوريوس في 
االقتصاد والعلوم االكتوارية من جامعة أفدا دياغونال باسبانيا في عام 1991م لديه خبرة 23 سنة في مجال التأمينات العامة والتسعير 
الشركة في عام 2014م، وقد شغل قبل ذلك عدة  إلى  انضم  الشخصية.  المركبات والخطوط  باالكتتاب لخطوط  المتعلقة  والمسائل 
الشرق  للتأمين  زوريش  والمركبات في شركة  الشخصية  للخطوط  وإفريقيا  األوسط  الشرق  لمنطقة  اإلقليمي  الرئيس  مناصب منها 

األوسط بمدينة دبي من عام 2010م إلى 2014م. 

د.سليمان بن محمد بن سليمان الجويسر: مدير اإلدارة الشرعية، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 39 عامًا. حاصل على درجة الدكتوراه 
من المعهد العالي للقضاء في الرياض عام 2014م ودرجة الماجستير في السياسة الشرعية – شعبة األنظمة من المعهد العالي للقضاء 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  البكالوريوس في الشريعة تخصص فقه وأصول فقه من جامعة  الرياض في عام 2002م ودرجة  في 
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التميز  ومركز  المصرفي  المعهد  من  اإلسالمية  المالية  الهندسة  في  على عدة شهادات  أنه حاصل  كما  عام 1999م.  الرياض في  في 
في المصرفية اإلسالمية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ومتخصص في التكافل اإلسالمي باعتماد من المجلس العام للبنوك 
والمؤسسات المالية اإلسالمية ومعهد )CII(. انضم إلى الشركة في عام 2011م، ولديه خبرة تسع سنوات ونصف في االستشارات الشرعية 
والرقابة الشرعية وتطوير البرامج والمنتجات المصرفية والتأمينية والتدريب، وشغل منصب كبير المستشارين الشرعيين في مصرف 

الراجحي منذ عام 2006م وحتى تاريخ انضمامه للشركة. 

العلوم  البكالوريوس في  العمر 43 عامًا، حاصل على درجة  يبلغ من  أفريقي،  التوزيع، جنوب  إدارة قنوات  مدير  ريتشارد جامس النغ: 
التأمين حصل عليها من خالل عمله في كبرى  إدارية في مجال  المتحدة، لديه 20 سنة خبرة  المملكة  السياسية من جامعة بليموث، 
المجموعة  في  التوزيع  مدير  وقد شغل منصب  2014م،  عام  في  الشركة  إلى  انضم  الراجحي،  لتكافل  انضمامه  قبل  التأمين،  شركات 
العالمية األمريكية – جنوب إفريقيا )AIG South Africa( حيث تولى بها العديد من المسؤوليات المختلفة منذ عام 2005م وحتى عام 

2013م. وقبلها عمل ريتشارد لدى شركة اليانز – المملكة المتحدة منذ عام 2001م وحتى عام 2005م.

د. أحمد عبد السالم عبد العزيز عفيفي: مدير الشؤون الفنية، مصري الجنسية، يبلغ من العمر 43 عامًا. حاصل على درجة البكالوريوس 
في الطب والجراحة من جامعة عين شمس في القاهرة في عام 1994م، كما أنه حاصل على شهادة فحص التراخيص الطبية للواليات 
المتحدة وشهادة من اللجنة التعليمية لخريجي الطب األجانب، لديه من الخبرة 18 عاما في مجال التأمين. انضم للشركة في عام 2009م، 

وقد شغل قبل ذلك منصب رئيس العمليات في شركة أليانز لتأمينات الحياة بالقاهرة من عام 2001م وحتى 2009م. 

سيفاكومار سيشادري: مدير إدارة تقنية المعلومات والعمليات، هندي الجنسية، يبلغ من العمر 40 عامًا. حاصل على درجة الماجستير 
في االقتصاد والتأمين من جامعة أنامالي في الهند في عام 1996م، كما أنه حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من نفس 
الجامعة في عام 1994م، وهو حاصل أيضًا على زمالة مركز التأمين المعتمد من مركز التأمين المعتمد في لندن – بريطانيا في عام 
جودة  برامج  محلل  وشهادة  1996م،  عام  في  الهند   – مومباي  في  الهندي  التأمين  مركز  من  الهندي  التأمين  معهد  وزمالة  2003م، 
جامعة  من  التأمين  إدارة  في  عليا  دراســات  وشهادة  2002م  عام  في  المتحدة  الواليات   - فلوريدا  في  الجودة  تقييم  مركز  من  معتمد 
 / األجهزة  التكنولوجيا،  التأمين،  الخبرة في مجال  أكثر من 22عام من  األستاذ سيفاكومار  لدى  2000م.  عام  الهند في  بونديشري في 
البنية التحتية، والعمليات، واالستشارات. انضم إلى الشركة في عام 2010م، وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب منها رئيس قسم مدينة 
المتحدة في  الواليات  2001م، رئيس قسم مدينة نيوجرسي–  إلى  الحياة الهندية من عام 1992م  تشيناي في الهند في شركة تأمين 
شركة تاتا للخدمات االستشارية منذ عام 2001م وحتى عام 2005م، رئيس تأمين الحياة والرعاية الصحية من عام 2009م إلى 2010م في شركة 
اينفسيس في بانغالوري - الهند ورئيس قسم عمليات وتكنولوجيا التأمين في بانغالور– الهند في شركة أي جيت للحلول العالمية 

منذ عام 2005م وحتى 2009م. 

عامًا. حاصل على درجة  العمر 45  يبلغ من  الجنسية،  االحتيال، هندي  الداخلية ومكافحة  المراجعة  أفيناش كومار: مدير  عمار كومار 
المهنية منها شهادة  الشهادات  حائز على عدد من  أنه  الهند في 1993م، كما  الالهاباد في  االقتصاد من جامعة  البكالوريوس في 
التدقيق الداخلي المعتمد )CIA( وشهادة فحص الغش المعتمد )CFE( وشهادة تدقيق أنظمة المعلومات المعتمد )CISA(. ولديه من 
الخبرة 21 عامًا في مجال إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي ومنع االحتيال والغش. انضم للشركة عام 2009م وقد شغل قبل ذلك منصب 
نائب رئيس التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في شركة ماي نيويورك لتأمينات الحياة في جورجان – الهند منذ عام 2001م وحتى 2009م، 

كما أنه شغل منصب إدارة العمليات في البنك األمريكي في دلهي - الهند منذ عام 1993م وحتى 2001م.

مدير اإلدارة االستراتيجية والتخطيط المؤسسي، اسباني الجنسية، يبلغ من العمر 37 عامًا. حاصل على  زكرياس سعدوي ريجويرو: 
درجة الماجستير في إدارة األعمال التنفيذية من كلية إدارة األعمال أي إي في مدريد - اسبانيا في عام 2007م، كما أنه حاصل على شهادة 
ماجستير في الهندسة الصناعية بين المنظمات من جامعة األبوية كوميالس )ICAI( في مدريد اسبانيا في عام 2001م، كما أنه حائز على 
درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية الصناعية من جامعة األبوية كوميالس )ICAI( في مدريد - اسبانيا في عام 1998م. لديه 
من الخبرة 14 عاما في إستراتيجية التجربة، وتطوير األعمال، والتسويق، وتجربة العمالء، وإدارة التأمين والرعاية الصحية والتجزئة. انضم 
للشركة في عام 2012م وقد شغل قبل ذلك منصب رئيس اإلدارة االستراتيجية وتطوير األعمال في شركة بوبا االسبانية في اسبانيا 
منذ عام 2007م وحتى عام 2012م. ومنصب مستشار استراتيجي في شركة أسينشور في مدريد - اسبانيا منذ عام 2002م وحتى 2007م.   

عبد العزيز عبد الرحمن الجربوع: مدير اإلدارة القانونية والمراقبة النظامية، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 39 عامًا. حاصل على 
درجة البكالوريوس في أنظمة القانون من جامعة الملك سعود في الرياض – المملكة العربية السعودية بتاريخ 1997م، كما أنه حائز 
على شهادة مسؤول التزام معتمد )CCO( في عام 2010م و شهادة اختصاصي مكافحة غسيل األموال ومكافحة تمويل اإلرهاب في عام 
2009م. لديه من الخبرة 15 عاما في مجال المرافعات القضائية، واالستشارات القانونية، والرقابة البنكية، ومكافحة غسل األموال، وأعمال 
2011م، وقد شغل قبل ذلك منصب مدير الرقابة وااللتزام في مصرف الراجحي بمدينة الرياض - المملكة  التأمين. انضم للشركة عام 

العربية السعودية منذ عام 2005م وحتى عام 2011م.
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مفرح  جار اهلل الجنفاوي: مدير الموارد البشرية، سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 35 عامًا. حاصل على درجة البكالوريوس في العلوم 
المعهد  االستثمار من  أنه حاصل على شهادة في  السعودية، كما  العربية  المملكة   – بالرياض  الملك سعود  االقتصادية من جامعة 
المصرفي بالرياض – المملكة العربية السعودية، كما أنه اجتاز برنامج تدريب اإلدارة المكثف لمدة 9 أشهر في بنك الجزيرة الذي أجراه 
المعهد المصرفي بالرياض – المملكة العربية السعودية. كما أنه حصل على شهادة في مهارات البيع وخدمات العمالء التي منحتها 
ميرك للتدريب واالستشارات، انضم لشركة تكافل الراجحي في 2010م بمنصب مدير الخدمات المساندة، وفي مارس 2014م أصبح مدير 
الموارد البشرية فيها، وشغل قبل ذلك منصب مدير الموارد البشرية والخدمات المساندة في مصنع الفنار للسيراميك منذ يوليو إلى 
أكتوبر في عام 2009م وشغل منصب المدير الموارد البشرية واإلدارية في شركة مشاريع البيئة السعودية منذ عام 2008م وحتى 2009م.

جمال محمد شاكر صقر: مدير التكافل العام، مصري الجنسية، يبلغ من العمر 44 عامًا. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة 
من جامعة عين شمس في القاهرة في عام 1992م. كما أنه حائز على زمالة معهد التأمين الملكي بلندن – المملكة المتحدة في عام 
1998م وزمالة معهد التأمين والتمويل االسترالي في عام 2012م، ولديه من الخبرة 22 عامًا في مجال التأمينات العامة، انضم للشركة في 
عام 2013م وقد شغل قبل انضمامه للشركة منصب نائب المدير العام في شركة اليانز للتأمين في القاهرة- جمهورية مصر العربية 

منذ عام 2007م وحتى 2013م.

داهشينا مورثي راجا: مدير التكافل الصحي، هندي الجنسية، يبلغ من العمر 53 عامًا. حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من 
جامعة مادوراي كاموراج في الهند في عام 1983م، كما أنه حاصل على درجة الماجستير من جامعة أنامالي في الهند في عام 1995م، 
كما أنه حضر برنامج اإلدارة العامة التنفيذية في االجتماع الحكومي الدولي في بنغالور – الهند في عام 2006م. ولديه من الخبرة 33 عام 
في مجال توريد وصناعة الرعاية الصحية، انضم للشركة في عام 2011م، وقد شغل قبل انضمامه منصب معاون نائب الرئيس في شركة 

هيندوجا للحلول العالمية المحدودة في بنغالور – الهند منذ عام 2000م وحتى عام 2011م.

المخاطر من  إدارة  الماجستير في  المخاطر، سوري الجنسية، يبلغ من العمر 35 عامًا. حصل على درجة  إدارة  عمر طالل الحوش: مدير 
جامعة ساوثهامبتون في بريطانيا في عام 2007م وعلى درجة البكالوريوس في االقتصاد من جامعة دمشق في سورية في عام 2004م 
وعلى شهادة إيزو 31000 إلدارة مخاطر مهنية معتمدة في عام 2014م. انضم إلى الشركة في عام 2013م وقد شغل قبل ذلك عدة مناصب 
اليانز في سورية منذ عام 2009م إلى 2013م وشغل قبلها  التأمين التضامني  منها منصب إدارة مخاطر الشركة واالمتثال في شركة 

منصب استشاري مخاطر الشركة في شركة ديتنور سكفيريتاس ببريطانيا منذ عام 2007م وحتى عام 2008م.

ال يشغل أي من كبار التنفيذيين عضوية في أي مجلس إدارة اآلن ولم يشغلوا أي عضوية في مجلس إدارة سابقًا. 

6-1 ملخص عقود عمل أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا

عبد العزيز محمد عبد العزيز السديس

جيارامان فينكاتارام

عبد العزيز عبد الرحمن الجربوع

د. أحمد عبد السالم عبد العزيز عفيفي

سنوي يجدد تلقائيًا حسب رغبة الطرفين

سنوي يجدد تلقائيًا حسب رغبة الطرفين

سنوي يجدد تلقائيًا حسب رغبة الطرفين

سنوي يجدد تلقائيًا حسب رغبة الطرفين

6-2: جدول ملخص عقود كبار التنفيذيين

نــــوع العقــداالسم

الرئيس التنفيذي

المدير المالي التنفيذي

مدير اإلدارة القانونية وااللتزام

مدير الشؤون الفنية

المنصب

2008/04/06م

2013/02/09م

2011/05/14م

2009/06/02م

تاريخ التعيين

المصدر : تكافل الراجحي

اليوجد أي عقود عمل بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة. ويبين الجدول أعاله ملخص عقود موظفي اإلدارة العليا بالشركة. 

6-2  اإلدارات الرئيسية للشركة
6-2-1 مكتب الرئيس التنفيذي

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

▪  إدارة جميع الموارد المتاحة لتحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة.
▪  تنفيذ التوجيهات االستراتيجيات الرئيسة التي يضعها مجلس اإلدارة تحت إشراف اللجنة التنفيذية.

▪  إدارة قطاعات األعمال لتحقيق أهدافها على المدى القصير والطويل.
▪  إفادة اللجنة التنفيذية بشكٍل كاٍف عن أداء الشركة والتحديات طويلة ومتوسطة وقصيرة األجل.

▪  قيادة الفريق التنفيذي لتعظيم قيمة أموال المساهمين على المدى الطويل.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

47  

6-2-2 إدارة االستراتيجيات والتخطيط المؤسسي
تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

▪   صياغة ومتابعة تنفيذ استراتيجيات الشركة لتحقيق أهدافها على المدى القصير والطويل بالتنسيق مع اإلدارات األخرى.
▪   وضع استراتيجيات أعمال مالئمة وضمان التطبيق الفعال لتلك االستراتيجيات.

▪   مراقبة أداء االستراتيجيات وتحقيق األرباح السنوية والمبيعات وحصة السوق المستهدفة.
6-2-3 اإلدارة المالية

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

▪   إدارة كافة الجوانب المالية للشركة، بما في ذلك إدارة محفظتها االستثمارية، والتحقق من مدى تحقيق أهدافها البيعية والربحية، 
وتخطيط األعمال، والضبط المحاسبي، ووضع الميزانية ومراقبة التزام اإلدارات بها.

▪   توجيه وإدارة التخطيط المالي للشركة.
▪   تنظيم كافة الشؤون المالية والمحاسبية.

▪   اإلشراف على نشاطات التحليل وإعداد وتوحيد الميزانيات المالية.
▪   وضع القواعد واإلجراءات المالية وتطبيقها.
▪   إعداد التقارير المالية ورفعها لإلدارة العليا.

6-2-4 إدارة القانونية والمراقبة النظامية
تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

▪   ضمان استيفاء جميع األنشطة التجارية بشكل كامل للمتطلبات النظامية القانونية والتشريعية.
▪   دعم إدارات ووحدات العمل لضمان االلتزام بأنظمة الجهات المشرعة والمنظمة لمجاالت عمل الشركة.

▪   تمثيل الشركة لدى الجهات الحكومية والقضائية.
▪   إعداد سياسات ولوائح المطابقة وااللتزام وتنفيذها بحسب مبادئ الشركة.

▪   ضمان االلتزام التام بأنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية والقوانين والضوابط والممارسات السارية في المملكة.
▪   مراقبة أنشطة المطابقة وااللتزام بالشركة وتقديم التقارير الداخلية بشأنها.

▪   تطوير ثقافة االلتزام لدى الموظفين وتعزيز العالقات مع الجهات المنظمة.
6-2-5 إدارة المراجعة الداخلية

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

▪   تقييم مطابقة عمليات وإجراءات وممارسات العمل في الشركة مع األنظمة الداخلية الموضوعة والمعتمدة.
▪   تقديم توصيات نافذة لضمان تطبيق نظم الحوكمة المؤسسية والحد من عمليات االحتيال أو هدر األموال. 

▪   إجراء عمليات المراجعة الداخلية الدورية لتحديد نقاط ضعف الرقابة وفجواتها في إجراءات وعمليات الشركة.
▪   إعداد خطط المراجعة وتقديمها للجنة المراجعة العتمادها.

▪   رفع نتائج المراجعة للجنة المراجعة والتوصية بشأنها.
▪   مراقبة كفاءة نظام الرقابة الداخلية وتطويره بشكل مستمر.

6-2-6 اإلدارة الشرعية
تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:

▪   التحقق من أن أي نشاط أو منتج أو خدمة أو عقد جاري العمل به في الشركة مجاز من الهيئة الشرعية.
▪   مراجعة منتجات الشركة وبرامجها واتفاقياتها قبل اعتمادها من الهيئة الشرعية.

▪   تنفيذ زيارات رقابية ميدانية بصفة دورية إلدارات الشركة المختلفة وفروعها للكشف عن المخالفات الشرعية بالشركة، والتأكد من 
التزامها بتنفيذ توجيهات وقرارات الهيئة الشرعية.

▪   التنسيق مع الهيئة الشرعية لتمكينها من مراجعة عمليات الشركة وتوجيه اإلدارات المختلفة بما يتوافق مع متطلبات الشريعة.
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6-2-7 إدارة قنوات التوزيع
تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة مايلي:

▪   وضع استراتيجية للمبيعات.
▪   تأسيس أفضل الممارسات في المبيعات.

▪   وضع أهداف للمبيعات.
▪   تقييم السوق والتنسيق مع الفريق الفني فيما يتعلق بجداول األسعار.

▪   تحليل متغيرات المبيعات لتخطيط وتنفيذ استراتيجية المبيعات.
▪   مراقبة وتطوير وإدارة وإلهام وتحفيز فريق المبيعات المهني ألداء أعلى المستويات وتحقيق أهداف المبيعات.

▪   تحفيز وتنمية المبيعات ونمو الربحية والحصة السوقية للشركة.
6-2-8 إدارة الموارد البشرية

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:
▪   إدارة وتنمية رأس مال الشركة البشري من خالل استقطاب وتوظيف الكفاءات واألشخاص المؤهلين.

▪   تطوير المواهب الواعدة القابلة للنمو والحفاظ عليها.
▪   تطوير المهارات وتوجيه الموظفين وتنسيق عمليات التدريب.

▪   التأكد من االلتزام بنظام العمل السعودي وسياسات وإجراءات الشركة وإدارة العالقات مع الجهات الحكومية.
▪   تقديم خدمات الموارد البشرية الداخلية والقيام بالمهام النظامية.

▪   إعداد سياسات وإجراءات مالئمة للموارد البشرية.
6-2-9 إدارة تقنية المعلومات والعمليات

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة ما يلي:
▪   تقديم خدمات مساندة في مجاالت إدارة تقنية المعلومات، وإدارة نظم المعلومات، والبنية التحتية لتقنية المعلومات، والشبكات، 

واإلرسال الهاتفي، وأصول تقنية المعلومات، وخدمات المستخدم المساندة على االنترنت.
▪   توفير األنظمة المعلوماتية اإلدارية ودعم البنية التحتية الالزمين للعمالء الداخليين والخارجيين لتشغيل األعمال بأعلى كفاءة وفعالية.

▪   إدارة وتسهيل التركيبات المطلوبة للحاسبات الشخصية واألنظمة.
▪   تحديث البرامج بحسب التطورات التكنولوجية.

▪   ضمان سير العمليات التقنية بصورة متسقة.
▪   الرد على استفسارات المستخدمين بخصوص وظائف وعمليات البرامج واألنظمة.

▪   إدارة وصيانة جميع أجهزة وبرامج الشبكة لضمان استمرارية خدمات الشبكة.
▪   إدارة وتقديم الخدمات لحملة وثائق التأمين األفراد.

▪    إلغاء وثيقة تأمين واسترداد مبلغ التأمين وإصدار شهادات للعمالء عن تأمينهم من حيث التغطية ومدة السريان وغيره.
6-2-10 إدارة المخاطر

تشمل مهام ومسؤوليات هذه اإلدارة مايلي:
▪   المشاركة في تطوير وتنفيذ إطار عمل إلدارة المخاطر على مستوى الشركة. 

▪   تحديد وتحليل مجاالت الخطر المحتملة. والمراقبة المستمرة لتقييم المخاطر واستعراض العوامل المخففة للمخاطر لضمان تنظيم 
وتحديد المخاطر الرئيسية وتحليلها والتخفيف منها. 

▪   تطوير وتنفيذ نماذج تقييم المخاطر. 
▪   إدارة ورش مراقبة اإلدارة لضمان المواءمة بين األهداف التجارية مع استراتيجيات إدارة المخاطر واالتفاق على المخاطر المرغوب في 

تحملها ونسبة التحمل. 
▪   استعراض المبادرات الجديدة والتغييرات في العمليات وتقييم المخاطر لهم في البدء لضمان أن المخاطر الرئيسية مخففة.

▪   تطوير عمليات تعقب األخبار عن األخطار لجمع البيانات المتعلقة بالمخاطر من الموارد الداخلية أو الخارجية في الوقت المناسب. 
▪   مراجعة ما بعد التنفيذ ومراقبة إطار التنفيذ.

▪   نشر لوحات للخطر، وضمان التتبع الفعال الستراتيجيات التخفيف من المخاطر الرئيسية. 
▪   التواصل بانتظام من خالل التقارير والعروض التقديمية الذي يحدد النتائج، وشرح وضع المخاطر، والتوصية بإجراء تغييرات مع لجنة 

المراجعة وإدارة المخاطر واإلدارة العليا.
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6-3 الموظفون
شكلت شركة تكافل الراجحي فريق عمل ذي خبرات ومهارات محلية وعالمية. وقد بلغ عدد موظفي الشركة كما في 31 ديسمبر2013م  

482 موظفًا مقارنة بعدد 456 موظفًا كما في 31 ديسمبر 2011م، وذلك كما هو موضح في الجدول أدناه:

وفيما يلي جدول أعداد الموظفين الحالي حسب اإلدارات كما بتاريخ 2 ديسمبر 2014م:

6-3: جدول أعداد الموظفين

كما في 2011/12/31ماإلدارة

مكتب الرئيس التنفيذي 

إدارة المبيعات والتسويق 

إدارة التكافل العام

إدارة التكافل الصحي

إدارة تكافل المركبات

إدارة تكافل الحياة والحماية واالدخار 

اإلدارة المالية

إدارة الموارد البشرية

إدارة المراجعة الداخلية

إدارة تقنية المعلومات والعمليات

إدارة المطابقة وااللتزام

اإلدارة الشرعية 

اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط المؤسسي 

المجموع

النسبة المئوية

2

161

13

2

53

3

10

9

4

31

3

2

0

293

%64

1

73

14

19

10

2

8

2

2

29

0

1

2

163

%36

3

234

27

21

63

5

18

11

6

60

3

3

2

456

%100

كما في 2013/12/31مكما في 2012/12/31م
غير سعوديغير سعوديسعودي المجموع

2

135

12

8

63

2

8

7

1

27

6

1

1

273

%62

1

61

13

29

15

3

7

2

2

27

0

1

4

165

%38

3

196

25

37

78

5

15

9

3

54

6

2

5

438

%100

المجموعسعودي

2

123

9

6

67

2

10

6

1

22

5

1

1

255

%53

1

81

19

47

20

5

10

2

5

32

0

2

3

227

%47

3

204

28

53

87

7

20

8

6

54

5

3

4

482

%100

المجموعسعودي

المصدر : تكافل الراجحي

مكتب الرئيس التنفيذي 

إدارة قنوات التوزيع 

إدارة التكافل العام

إدارة التكافل الصحي

إدارة تكافل المركبات

إدارة تكافل الحماية واالدخار 

اإلدارة المالية

إدارة الموارد البشرية

إدارة المراجعة الداخلية ومكافحة االحتيال

إدارة تقنية المعلومات والعمليات

اإلدارة القانونية والمراقبة النظامية

اإلدارة الشرعية 

اإلدارة اإلستراتيجية والتخطيط المؤسسي 

إدارة المخاطر

المجموع

النسبة المئوية

2

118

6

4

69

28

14

7

1

30

5

1

2

0

287

%52.8

1

73

17

55

34

18

13

0

5

34

0

2

4

1

257

%47.2

3

191

23

59

103

46

27

7

6

64

5

3

6

1

544

%100

6-4: جدول أعداد الموظفين كما بتاريخ 2 ديسمبر 2014م

المجموعغير سعوديسعودي

المصدر : تكافل الراجحي

اإلدارة

غير سعودي



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

50  

6-4 االلتزام بالسعودة
تماشيًا مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولوائحه التنفيذية الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، تلتزم شركة تكافل 
الراجحي بالحفاظ على نسبة السعودة المطلوبة والبالغة 30%، كما انه تماشيا مع نظام العمل فإن الشركة قد تم تصنفيها تحت فئة 

األخضر المرتفع في برنامج »نطاقات«.

ويتم  المجال.  نفس  في  العاملة  الشركات  بين  المقارنة  على  بالشركات  الخاصة  السعودة  متطلبات  تقوم  »نطاقات«،  لبرنامج  ووفقًا 
تصنيف الشركات ضمن فئات أربع. تنطبق الفئة الحمراء على الشركات التي ال تمتثل لمتطلبات برنامج نطاقات وتنطبق الفئة الصفراء 
على الشركات التي ال تمتثل لمتطلبات برنامج نطاقات ولكنها تشتمل على نسبة عالية من الموظفين السعوديين، أما الفئة الخضراء 
إلى ثالث فئات أخضر منخفض وأخضر متوسط وأخضر  برنامج نطاقات وتقسم  لمتطلبات  تمتثل  التي  الشركات  فهي تنطبق على 
مرتفع حيث أنه كلما زاد نسبة السعوديين في الشركة فإنها تتجه نحو االخضر المرتفع وتنطبق الفئة البالتينية على الشركات التي 
تمتثل لبرنامج نطاقات والتي تحتفظ بنسبة توطين متميزة مقارنة بكيانات تمارس نشاط اقتصادي مشابه وبحجم مشابه. ويقع مجال 
عمل تكافل الراجحي في مجال التأمين وخدمات األعمال طبقًا للمبادئ اإلرشادية لبرنامج نطاقات الصادرة عن وزارة العمل السعودية 
بالمنشور رقم )1435/1هـ(، ويتعين على شركات التأمين الكبيرة في هذا القطاع تحقيق نسب السعودة المنصوص عليها في الجدول 

الوارد أدناه حتى يتم تصنيفها في النطاق األخضر المرتفع.

6-5: جدول ملخص تصنيفات الشركات العاملة في مجال التأمين وقطاع األعمال
الموظفون

من
500

إلى
2999%16 %0

البالتينياألحمر
%55

تقع الراجحي تكافل في النطاق األخضر المرتفع بناءًا على شهادة نطاقات في 2014/12/2م والتي بلغت نسبة السعودة أثنائها %52.47

نطاقات التوزيع طبقًا لنسب السعودة التي أعلنتها وزارة العمل للشركات العاملة في مجال التامين وخدمات األعمال

%34 %17
األصفر

%41 %35
األخضر المنخفض

%47 %42
األخضر المتوسط

%54 %48
األخضر المرتفع
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7 - مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها

7-1 مقدمة
المنتهية  المالية  المدققة للثالث سنوات  المالية  القوائم  المالي ونتائج عمليات الشركة مبنية على  اإلدارة وتحليلها للمركز  إن مناقشة 
في 31 ديسمبر 2011م و2012م و2013م والقوائم المفحوصة للنصف األول المنتهي في 30 يونيو 2014م بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها، 
وبالتالي ينبغي أن تقرأ مقرونة بها. لقد تمت مراجعة القوائم المالية من قبل مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان ومكتب إرنست 
ويونغ في عامي 2013م و2012م ومن قبل مكتب كي بي إم جي الفوزان والسدحان ومكتب البسام )محاسبون قانونيون واستشاريون( في 

عام 2011م.

تشمل مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات بيانات ذات طبيعة مستقبلية تحتوي على مخاطر وتصورات غير مؤكدة، وقد 
تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن هذه البيانات بسبب عدة عوامل قد تم تناولها في قسم »عوامل المخاطرة« من هذه النشرة.

إقرارات مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية
▪   يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن المعلومات المالية المدرجة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة 
الخاصة  الدولية  للمعايير  وفقًا  إعدادها  تم  قد  المالية  القوائم  وأن  عليها،  جوهري  تعديل  أي  إجراء  دون  الراجحي  تكافل  لشركة 
المال العامل لالثني عشر شهر  المالية الكافية لتغطية متطلبات رأس  المالية. كما تقر الشركة أيضًا بأن لديها الموارد  بالتقارير 

التالية لتاريخ إصدار هذه النشرة.

المالية  القوائم  المتبع في  الواردة في هذه النشرة مقدمة بشكل يتفق مع  المالية  ▪   كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة، أن المعلومات 
السنوية للشركة.

▪   عدا عن الخسائر المتراكمة الموضحة في قسم »حقوق المساهمين« في صفحة رقم »**« من هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس إدارة 
الشركة بأنه ال يوجد أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب 

التسجيل وقبول اإلدراج، وحتى تاريخ صدور هذه النشرة.

▪   ال يوجد أي تغيير جوهري في السياسات المالية والمحاسبية للشركة يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على وضع الشركة وأداءها المالي.
▪   ال توجد أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحته الشركة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ 

تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.

رأي متحفظ خاص بالقوائم المالية لعام 2011م 
فيما يلي نقاط الرأي المتحفظ المتعلقة بالقوائم المالية لعام 2011م كما وردت في تقرير مراجعي الحسابات لذلك العام:

»كما في 31 ديسمبر 2011م، قامت الشركة بإيداع ودائع مرابحة لدى بنك خارج المملكة العربية السعودية بمبلغ 102 مليون ريال سعودي 
تمثل 30% من إجمالي استثماراتها بذلك تجاوز الحد األقصى المسموح به لالستثمارات في الخارج وهي 20% كما هو موضح في المادة 61 

من اللوائح التنفيذية لشركات التأمين وإعادة التأمين التعاوني«.

» كما في 31 ديسمبر 2011، إحدى شركات إعادة التأمين لديها حصة 5% من اتفاقية فائض خسارة المركبات حيث أن التصنيف االئتماني 
لهذه الشركة هو أقل من BBB ألن التصنيف السيادي للدولة التي يعمل بها معيد التأمين B-. هذا األمر ال يتماشى مع المادة 42من 
تأمين  إعادة  أدنى ألي شركة  BBB كحد  ائتماني  تتطلب تصنيف  والتي  التعاوني  التأمين  وإعادة  التأمين  التنفيذية لشركات  اللوائح 

تتعامل مع أي شركة تأمين أو إعادة تأمين تعاوني مرخصة وتعمل في المملكة العربية السعودية«.

رأي مطلق على القوائم المالية 2011-2013م
فيما عدا الرأي المتحفظ الخاص بالقوائم المالية لعام 2011م أعاله، فقد قامت اإلدارة بإعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية الخاصة 
بالتقارير المالية وليس وفقًا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بالمملكة العربية السعودية 

وإن القوائم المالية ككل:

تظهر بعدل، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر من األعوام 2011م و2012م و2013م، ونتائج أعمالها   ▪
وتدفقاتها النقدية للفترات المنتهية في تلك التواريخ وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية.

تتفق القوائم المالية مع نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.  ▪
الشركة

الراجحي«( هي شركة مساهمة  »تكافل  أو  »الشركة«  بـ  بعد  إليها فيما  )يشار   - الراجحي  تكافل   – التعاوني  للتأمين  الراجحي  شركة 
سعودية بموجب المرسوم الملكي رقم م/35 وتاريخ 1429/06/27هـ )الموافق 2008/07/01م( وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم )181( الصادر 
بتاريخ 1429/06/26هـ )الموافق 2008/06/30م(. وقد ُأنشئت الشركة في مدينة الرياض بموجب السجل التجاري رقم 1010270371 الصادر من 
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م  رقم ت  السعودي  العربي  النقد  التأمين من مؤسسة  أعمال  وترخيص  2009/06/28م(.  )الموافق  1430/07/05هـــ  بتاريخ  الرياض  مدينة 
ن/200911/22 وتاريخ 1430/11/29هـ )الموافق 2009/11/17م(. وقد بدأت الشركة بممارسة أعمال التأمين بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية 
اعتبارًا من 2009/06/01م وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية. تم إدراج الشركة في سوق األسهم السعودية 
»تداول« في 13 يوليو 2009م، وقد حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمنتجاتها في 17 يناير 2010م.

أن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني والخدمات ذات العالقة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذية في المملكة العربية السعوديـة.

التوجهات المستقبلية
بالرغم من الخسائر المتراكمة التي تكبدتها الشركة منذ تأسيسها في يوليو 2009م، بسبب تدني المبيعات مقارنة بالمصروفات المتكبدة، 
شهدت تكافل الراجحي نموًا متزايدًا في مبيعاتها خالل فترة الثالث سنوات الماضية على نطاق منتجاتها الحالية ومن خالل جميع القنوات 
اإللكترونية والمبيعات للعمالء  القنوات  الوكالء ومبيعات  المباشرة للشركات وعن طريق  الفروع والمبيعات  البيعية بما يشمل مبيعات 
المتاحة في السوق لتعزيز نتائج أعمالها وزيادة  الراجحي. وتنوي الشركة استغالل الفرص  األفراد والتي تقوم بتسويقها لعمالء مصرف 
وتعتمد  واالدخــار.  الحماية  ومنتجات  العائلي  كالتكافل  تكافل جديدة  برامج  بعد طرح  وتغطية خسائرها خصوصًا  السوق  من  حصتها 
الشركة على زيادة رأس مالها لتتمكن من تطوير عملياتها المستقبلية وزيادة حجم مبيعاتها وتحقيق العوائد واألرباح على مساهميها.

عوامل مؤثرة في العمليات 
والنقدية  والمالية  واالقتصادية  الحكومية  السياسات  بما في ذلك  الشركة  تؤثر في عمليات  أن  يمكن  التي  العوامل  هنالك عدد من 
التأمين بالمملكة وأسعار صرف العمالت  التي تشرف على سوق  العربي السعودي  النقد  والسياسية والتي منها سياسات مؤسسة 

والمتطلبات النظامية كمتطلبات السعودة ومخاطر انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وغيرها راجع قسم »عوامل المخاطرة«.

كما أن هناك عدد من العوامل التي أثرت على عمليات الشركة سواء عوامل سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تقنية وهي كالتالي:

العوامل السياسية
•    اللوائح الخاصة بالتأمين أصبحت أكثر تنظيمًا ومؤسسة النقد العربي السعودي تولى اهتمامًا كبيرًا باألسعار وتفرض رقابة صارمة 
أثر  الصدد حيث  يقظة في هذا  أيضًا  التعاوني(  الصحي  التأمين  المالية، مجلس  السوق  )هيئة  األخرى  المنظمة  والجهات  عليها. 

بشكل إيجابي من خالل زيادة اشتراكات التكافل.

جديدة  لشرائح  إلزاميًا  التأمين  يكون  بأن  قوي  احتمال  مع  اإللزامي  المركبات  وتأمين  اإللزامي  الصحي  التأمين  الحكومة  فرضت     •
زيادة  إيجابي من خالل  أثر بشكل  الذي  الشيء  ...الخ(  والسائقين  والخادمات،  والمتقاعدين  والمعلمين  )السعوديين بشكل عام، 

اشتراكات التكافل.

•    عدم االستقرار في المنطقة )سوريا، فلسطين، اليمن، السودان، العراق، إيران( يزيد من مخاطر التأمين البحري والتأمين على السفر 
وبالتالي زيادة المطالبات التأمينية.

•     االلتزام الصارم بإبعاد العمال غير النظاميين وإيقاف جميع نشاطات األعمال التي ال يقودها ويملكها سعوديون )باستثناء االستثمارات 
األجنبية القانونية( أثر بشكل سلبي على التأمين الصحي.

العوامل االقتصادية
•    معدل انتشار القروض االستهالكية المرتفع ونموه يتيح فرصًا كبيرة لبيع المنتجات وخاصة المنتجات ذات الصلة باالئتمان، العقارات، 

المركبات، وغيرها وأكثر هذه المنتجات بحاجة إلى تأمين مما أثر بشكل إيجابي على الشركة من خالل زيادة اشتراكات التكافل. 

العوامل االجتماعية 
•    قلة ثقافة التأمين في المجتمع أثرت سلبيا من خالل انخفاض مستوى اختراق التأمين وبالتالي اشتراكات التأمين.

•    ارتفاع وتنامي عدد السكان من فئة الشباب، الشيء الذي من شأنه زيادة الحاجة إلى شراء السيارات والمنازل التي تمثل محركات 
الطلب على العديد من منتجات التأمين.

•    تزايد أعداد المسافرين السعوديين إلى وجهات تتطلب التأمين على السفر كأحد متطلبات الحصول على تأشيرة الدخول لها مما 
أثر بشكل إيجابي على الشركة من خالل زيادة اشتراكات التأمين.

•    المواهب المتخصصة: من الصعوبة إيجاد موظفين مختصين بالتأمين على كفاءة عالية، ناهيك عن أجورهم المرتفعة، مما زاد من 
الضغوط على السعودة والمصروفات العمومية واإلدارية.

•     تزايد الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة في المجاالت المختلفة، الشيء الذي سيؤدي إلى زيادة قوة العمل التي تحتاج إلى تأمين طبي، 
باإلضافة إلى زيادة الحاجة إلى السائقين والسيارات )تأمين السيارة( كما أنه يتيح المزيد من الدخل المتاح لشراء أصول قابلة للتأمين 

)المنازل والسيارات( مما سيؤثر بشكل إيجابي على زيادة اشتراكات التكافل.
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العوامل التكنولوجية
زيادة انتشار واالعتماد على شبكة االتصاالت/ اإلنترنت. الشيء الذي أثر بشكل إيجابي من خالل بيع المزيد من المنتجات التأمينية.

أصبح   حيث  المملكة  في  لها  المستخدمين  شريحة  زيادة  إلى  أدى  مما  الحكومية  اإللكترونية  الخدمات  وتطوير  بترقية  الدولة  قامت 
بإمكانهم القيام بعمليات الشراء وإجراء المعامالت المالية على شبكة اإلنترنت، الشيء الذي أثر بشكل إيجابي من خالل بيع المزيد من 

المنتجات التأمينية الكترونيًا.

الكترونيًا مما يسهل  العمالء  والتفاعل مع  المعلومات  تقنية  استخدام  الرائدة في  القطاعات  البنوك من  يعتبر قطاع  البنوك:  قطاع 
للعمالء الوصول إلى مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات وفتح آفاق جديدة للتنافس. كما أصبح بإمكان العمالء اآلن القيام بعمليات 
الشراء وتسديد قيمة المشتريات الكترونيًا باستخدام نظام سداد والبطاقات االئتمانية. الشيء الذي أثر بشكل إيجابي من خالل بيع 

المزيد من المنتجات التأمينية.

7-2 ملخص ألهم السياسات المحاسبية

أسس اإلعداد
المدرجة قيمتها  »االستثمارات  التاريخية باستثناء  التكلفة  الدولية ووفقًا لمبدأ  المالية  التقارير  المالية وفقًا لمعايير  القوائم  إعداد  تم 

العادلة من خالل قائمة الدخل« و»االستثمارات المتاحة للبيع« حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

تعرض القوائم المالية بالريال السعودي الذي يمثل عملة النشاط للشركة ويتم تقريبها ألقرب ألف ريال سعودي.

الوثائق( وعمليات المساهمين. تسجل اإليرادات  تمسك الشركة دفاتر حسابات مستقلة لكل من عمليات تكافل المشتركين )حملة 
المصاريف من  توزيع  اإلدارة أسس  اإلدارة ومجلس  العالقة. تحدد  الحسابات ذات  األنشطة في  العائدة بوضوح ألي من تلك  والمصاريف 

العمليات المشتركة.

معايير التقارير المالية الدولية وتفاسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية للتقارير المالية الجديدة أو 
المعدلة المتبعة من قبل الشركة

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التالية:

المعيار /التفسير

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )13(
معيار المحاسبة الدولي رقم )1(

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )12(
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )10(

معيار المحاسبة الدولي رقم )12(
معيار المحاسبة الدولي رقم )36(

معيار المحاسبة الدولي رقم )32(
التفسير رقم )21( 

معيار المحاسبة الدولي رقم )39(

قياس القيمة العادلة
تعديالت في معيار المحاسبة الدولي رقم )1(. عرض القوائم المالية

إفصاحات الحصص في منشات أخرى
القوائم المالية الموحدة

تعديالت في ضرائب الدخل والضرائب المؤجلة واسترداد الموجودات المتعلقة بها
 1 اعتبارًا من  بأثر رجعي  والذي يطبق   )36( رقم  الدولي  المحاسبة  تعديالت على معيار 
للموجودات  القابلة لالسترداد  بالقيمة  المتعلقة  المعلومات  اإلفصاح عن   - 2014م  يناير 

المنخفضة القيمة
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32 ( مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
 – المالية  بالتقارير  الخاصة  الدولية  المعايير  لجنة تفسير  الصادر عن   )21( رقم  التفسير 

الرسوم المفروضة
في  واالستمرار  المشتقات  تبديل   -  )39( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  تعديالت 

محاسبة تغطية المخاطر 

البيــــــان

التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بتاريخ 19 نوفمبر 2013م نسخة جديدة من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9(: األدوات 
المالية )محاسبة تغطية المخاطر وتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم )9( و )7(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )39(: 
األدوات المالية - اإلثبات والقياس، والمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 7: األدوات المالية – االفصاحات. إن المعيار الدولي الخاص 
بالتقارير المالية رقم )9( )لعام 2013م(، يكرر تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )39( بشأن تبديل المشتقات. ال يوجد 
إلزامي جديد عند انتهاء مجلس معايير المحاسبة  إلزامي، لكنه متاح اآلن للتطبيق. سيتم تحديد تاريخ سريان  للمعيار تاريخ سريان 
الدولية من دراسة االنخفاض في القيمة. يجوز للمنشآت أن تقرر فقط المحاسبة عن األرباح والخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة 
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بها بدون أن تطبق في نفس الوقت المتطلبات األخرى المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9(. إن اختيار 
السياسة المحاسبية بشأن االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم 
)39( متاحة اآلن لمحاسبة تغطية المخاطر. ويمكن تغيير تلك السياسة الحقًا وتطبيق محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في 
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( قبل أن تصبح إلزامية بشكل نهائي. يتم التوقف عن اختيار هذه السياسة عند انتهاء 

مجلس معايير المحاسبة الدولية من دراسته بشأن تغطية المخاطر الكلية.

وفيما يلي السياسات المحاسبية الهامة المتبعة:

▪  عقود التكافل
إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركة التأمين( بصفتها مدير للتكافل تغطية مخاطر تكافل هامة من 
طرف آخر )حملة الوثائق( وذلك بالموافقة على دفع مبالغ المطالبات المستحقة من صندوق المشتركين في حال وقوع حادث مستقبلي 
محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن عليه( ويؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة التأمين. وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتعريف مخاطر 

التأمين العامة بأنها تمثل احتمال سداد المزايا عند وقوع الحادث المؤمن عليه.

وحال تصنيف العقد كعقد تكافل، فإنه يبقي كذلك طوال الفترة المتبقية منه، حتى لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل كبير خالل 
الفترة، مالم يتم استنفاذ أو إنهاء كافة الحقوق وااللتزامات. 

▪  اإليجارات التشغيلية
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤجر بمعظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل كعقود إيجار تشغيلي. يتم 

إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

▪  إعادة التكافل 
إن عقود إعادة التكافل هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة مع معدي التكافل وبموجبها يتم المشاركة في تغطية المطالبات الناشئة 

عن وثائق التكافل المكتتبة التي تم إسنادها. 

الموجودات من حصة  تتكون هذه  تكافل.  إعادة  التكافل كموجودات  إعادة  عقود  بموجب  الشركة  التي تستحقها  المزايا  إثبات  يتم 
المطالبات تحت  التكافل من  األرباح وحصة معيدي  العموالت على  المدينة األخرى مثل  المطالبات والذمم  التكافل من سداد  معيدي 

التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقود إعادة التكافل. 

يتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من أو المبالغ المستحقة إلى معيدي التكافل بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل وطبقًا 
لشروط اتفاقية إعادة التكافل. 

وبتاريخ إعداد القوائم المالية، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع انخفاض في قيمة موجودات إعادة التكافل. 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبالغ القابلة لالسترداد. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات 
إعادة التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد. يحمل االنخفاض 

على قائمة الدخل لعمليات التكافل.

▪  المطالبات 
ناقصًا  بها،  المتعلقة  التسوية  األخرى، ومن مصاريف  واألطراف  المتعاقد معها  الجهات  إلى  المستحقة  المبالغ  المطالبات من  تتكون 

الخردة واالستردادات األخرى، وتحمل على قائمة الدخل لعمليات التكافل في الفترة التي تم تكبدها فيها.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ القوائم المالية، سواء 
تم التبليغ عنها أم ال. 

▪  مخصصات المطالبات
يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس تقدير كل حاله على حده. 
كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبّلغ عنها بتاريخ إعداد 

القوائم المالية. إن االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.

يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ القوائم المالية والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في قائمة الدخل لعمليات التكافل 
لتلك السنة.

▪  تكاليف االكتتاب المؤجلة 
يتم رسملة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة على أساس االكتتاب وتجديد وثائق التكافل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ الحقًا 

على مدى فترات وثائق التكافل المتعلقة بها على أساس متوافق مع فترة تغطية عقود التكافل المتعلقة بها.
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▪   اختبار كفاية المطلوبات 
يتم، بتاريخ إعداد القوائم المالية، إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات وثائق التكافل، بعد خصم تكاليف االكتتاب 
يتم  االختبارات،  هذه  إجراء  وعند  عليها.  المتعاقد  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  باستخدام  العالقة  ذات  المؤجلة 
أي نقص  المطالبات. يحمل  إدارة ومعالجة  المتعاقد عليها ومصاريف  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  اإلدارة  استخدام أفضل تقديرات 
مباشرًة على قائمة الدخل لعمليات التكافل وذلك بشطب تكاليف االكتتاب المؤجلة ذات العالقة، وبعد ذلك يجنب مخصص للخسائر 

الناتجة عن اختبار كفاية المطلوبات ضمن احتياطيات عجز األقساط.

▪  إثبات اإليرادات
يمثل فائض االكتتاب اشتراكات التكافل المكتسبة بعد خصم المطالبات المدفوعة ومصاريف االكتتاب األخرى والمطالبات المستحقة 
المتوقعة خالل السنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة التكافل، ناقصًا مخصص أي مطالبات مستقبلية متوقعة بشأن وثائق التكافل 

سارية المفعول.

▪  أتعاب ودخل العموالت
تمثل أتعاب ودخل العموالت أتعاب اإلدارة المحملة على العمالء لقاء توثيق العقود وأتعاب إدارة المطالبات التي يتم استردادها من حملة 

الوثائق.

▪  أتعاب اإلدارة
يتم إثبات أتعاب اإلدارة لعمليات المساهمين من عمليات التكافل عند اكتسابها وفقًا لوثائق التكافل التي تم الموافقة عليها من قبل 

لجنة الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة.

▪  عموالت إعادة التكافل
إعادة  أرباح  العموالت على  إثبات  التكافل. يتم  الثابت على مدى فترة عقود  القسط  التكافل بطريقة  إعادة  تأجيل وإطفاء عموالت  يتم 
التكافل على أساس الشروط المتفق عليها مع معيدي التكافل والتي تتضمن نسبة المطالبات أو الخسائر على عقود التكافل المسندة.

▪  إيرادات أخرى
يتم إثبات إيرادات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية استالمها. ويتم إثبات إيرادات العموالت على االستثمارات على أساس طريقة معدل 

العمولة الفعلية.

▪  النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد لدى البنوك والودائع ألجل التي تقل فترة استحقاقها األصلية عن ثالثة أشهر من تاريخ االقتناء.

▪  اشتراكات التكافل المدينة
أو  المستلمة  للمبالغ  العادلة  بالقيمة  لها،  األولي  اإلثبات  عند  قياسها،  ويتم  استحقاقها،  عند  المدينة  التكافل  اشتراكات  إثبات  يتم 
المستحقة القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية الشتراكات التكافل المدينة للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير 
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، ويتم إثبات خسارة االنخفاض في قائمة الدخل لعمليات 

التكافل. يتم التوقف عن إثبات اشتراكات التكافل المدينة عند عدم الوفاء بمعايير إثبات الموجودات المالية.

يدرج الفرق بين المخصصات في نهاية الفترة المالية والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في نتيجة االكتتاب لتلك الفترة.

▪  االستثمارات
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

هي االستثمارات المصنفة كاستثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة، ويتم تسجيلها مبدئيا بالتكلفة والتي تمت بناًء على القيمة العادلة 
لالستثمار والحقا يتم قياسها بالقيمة العادلة.

االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق
والمقدرة  اإليجابية  النية  الشركة  ولدى  استحقاق محدده  تواريخ  ولها  ثابتة،  وذات دفعات  غير مشتقة  مالية  عبارة عن موجودات  هي 
الخصم  أو  العالوة  بإطفاء  المعدلة  بالتكلفة  االستحقاق  تاريخ  حتى  المقتناة  االستثمارات  تقيد  االستحقاق.  تاريخ  حتى  بها  لالحتفاظ 
الدخل  اإلفصاح عنه في قوائم  االستثمارات، ويتم  انخفاض دائم في قيمة  أي  يتم تسوية  الفعلية.  العمولة  باستخدام طريقة معدل 

المعنية كانخفاض في القيمة. 
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االستثمارات المتاحة للبيع 
بمتطلبات  للوفاء  بيعها  يمكن  والتي  محددة،  غير  لفترة  بها  االحتفاظ  يزمع  التي  االستثمارات  تلك  هي  للبيع  المتاحة  االستثمارات 

السيولة أو التغيرات في أسعار العمولة. تقاس االستثمارات المتاحة للبيع، في األصل، بالقيمة العادلة شاملة تكاليف الشراء المتعلقة 

باالستثمارات. وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين بالنسبة لالستثمارات المتاحة 

للبيع المتعلقة بعمليات المساهمين، وضمن فائض عمليات التكافل/مطلوبات عمليات التكافل. وعند التوقف عن إثبات االستثمار، 

يعاد تصنيف الربح أو الخسارة إلى قائمة الدخل. 

▪   التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند: 

•    انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية.

•    تنازل الشركة عن حقوقها باستالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي 

تأخير إلى طرف آخر بموجب »ترتيبات فورية« وعند: )أ( قيام الشركة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل و )ب( عدم 

قيام الشركة بنقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر المصاحبة لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

▪  القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع أصل ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت بين 

أطراف متعاملة في السوق بتاريخ القياس. حيث يتم تحديد القيمة العادلة وفقًا للتسلسل الهرمي كما هو موضح أدناه.

•   المسـتـوى األول             األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.

•   المستوى الثاني            طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

•   المستوى الثالث            طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى لها غير قابلة للمالحظة.

مثل  الهامة  والمطلوبات  للبيع  المتاحة  المالية  والموجودات  العقارات  مثل  الهامة  الموجودات  بتقويم  خارجيين  تقويم  خبراء  يقوم 

العوض المحتمل.

▪   االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 
يتم، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من 

نتيجة  تكبد خسائر  دليل موضوعي على  حالة وجود  المستحقة(. وفي  المدينة  التكافل  اشتراكات  )بما في ذلك  المالية  الموجودات 

االنخفاض في قيمة أي أصل مالي، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لالسترداد لذلك األصل المالي، وتدرج أية خسارة ناجمة عن االنخفاض 

في القيمة والتي يتم احتسابها إلظهار التغيرات في القيمة الدفترية طبقا لما هو مبين أدناه: 

•   بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يحدد االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات 

النقدية المستقبلية المتوقعة والقيمة الدفترية. 

•   بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، يحدد االنخفاض في القيمة عندما يكون االنخفاض الجوهري أو المستمر في 

القيمة العادلة أقل من التكلفة. 

▪   االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم إثبات خسائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة 

لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. لغرض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات ألدنى مستويات 

يمكن معها تحديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة )وحدة مدره للنقدية(.

▪   الممتلكات والمعدات 
على  التكلفة  تشتمل  القيمة.  في  إنخفاض  وأي  المتراكم  اإلستهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  األصل  في  والمعدات  الممتلكات  تسجل 

المصاريف المتعلقة مباشرًة بشراء الموجودات. تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل لعمليات المساهمين. يتم رسملة 

المساهمين  لعمليات  الدخل  قائمة  على  اإلستهالك  يحمل  المعني.  األصل  عمر  أو  قيمة  من  جوهرية،  بصورة  تزيد،  التي  التحسينات 

بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي:
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5  سنوات المعدات المكتبية والكهربائية 

6-7  سنوات األثاث والتركيبات                       

5  سنوات السيارات                                    

3 - 5 سنوات أجهزة  وبرامج الكمبيوتر           

يتم إثبات أرباح أو خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )التي يتم احتسابها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 
والقيمة الدفترية للبند( في قائمة الدخل لعمليات المساهمين. يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات للتأكد من وجود 
انخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية. وفي حالة وجود 

مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد، تخفض قيمة األصل إلى القيمة القابلة لالسترداد.

ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال يوجد أي تعديالت متوقعة على سياسة االستهالك المذكورة أعاله.

▪  تاريخ التداول 
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم 
فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم 

سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

▪  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهي واجبة الدفع لجميع الموظفين كمبلغ مقطوع طبقًا لشروط وأحكام نظام 
حالة  في  الموظفين  يستحقها  التي  للمزايا  حالية  كقيمة  االلتزام  هذا  يحتسب  عملهم.  عقود  انتهاء  إنهاء/  عند  السعودي  العمل 
تركهم العمل في تاريخ إعداد القوائم المالية. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم 

وسنوات خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

▪  أرصدة إعادة التكافل الدائنة
من  التكافل  معيدي  حصة  عن  وذلــك  التكافل  إعــادة  شركات  لمختلف  المستحقة  المبالغ  من  الدائنة  التكافل  إعــادة  أرصــدة  تتكون 

االشتراكات بعد خصم المطالبات المدفوعة ودخل العمولة. 

▪   المخصصات 
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة 

ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم إثبات أية مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية.

▪   الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءًا قدمت أم لم تقدم بها فواتير 

من قبل الموردين.

▪  الزكــاة 
تخضع الشركة للزكاة وفقًا لألنظمة. تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص في قائمة الدخل لعمليات المساهمين. 

▪  اشتراكات التكافل المكتسبة وغير المكتسبة
المالية كاشتراكات تكافل غير  الفترة  العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية  المبقاة ودخل  التكافل  تظهر اشتراكات 

مكتسبة وتم تأجيلها.

▪  المقاصة 
المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى  المركز  المالية ويدرج صافيها في قائمة  الموجودات والمطلوبات  تتم مقاصة 
الشركة نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 
اإليرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال إذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به من قبل المعايير المحاسبية أو تفسيراتها وذلك وفقًا لما 

تم اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشركة.

▪   أتعاب اإلدارة )الوكالة(
تم احتساب أتعاب اإلدارة الخاصة بتأمين المركبات والتأمين العام )40% من إجمالي األقساط المكتتبة( والتأمين الطبي )30% من إجمالي 
قامت  2012م،  يناير   1 من  واعتبارًا  2011م.  ديسمبر   31 المكتتبة حتى  التكافل  اشتراكات  إجمالي  على  ثابتة  كأتعاب  المكتتبة(  األقساط 
الشركة بتغيير ذلك، وذلك باحتساب أتعاب اإلدارة على صافي اشتراكات التكافل للفترة بعد تعديل دخل العمولة و تكاليف اإلنتاج 
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لتأمين المركبات والتأمين العام بنسبة 40% والتأمين الطبي بنسبة 30%. كما قامت إدارة الشركة بوضع حدود ألتعاب اإلدارة المحملة 
وذلك بقدر الفائض المتاح في قائمة الدخل لعمليات التكافل. 

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
عن  واإلفصاح  المسجلة  والمطلوبات  الموجودات  أرصــدة  على  تؤثر  قد  وافتراضات  تقديرات  استخدام  المالية  القوائم  إعــداد  يتطلب 
الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية وكذلك مبالغ اإليرادات والمصاريف المسجلة خالل السنة المالية. على الرغم من 
أن هذه التقديرات واالفتراضات تستند إلى أفضل معرفة لإلدارة لألحداث واإلجراءات الحالية، فقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

التي  المستقبلية  لألحداث  توقعات  على  تشتمل  أخرى  وعوامل  التاريخية  الخبرة  على  بناءًا  باستمرار  والتقديرات  األحكام  تقويم  يتم 
يعتقد بأنها مالئمة وفقًا للظروف. يتم إثبات التنقيحات على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها ذلك وكذلك خالل أية 

فترات مستقبلية قد تتأثر بذلك.

وفيما يلي تفاصيل التقديرات واالفتراضات األساسية التي استخدمتها اإلدارة:

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب وثائق التكافل 
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب وثائق التكافل من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها 
الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها 

بموجب هذه المطالبات.

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل فترة مالية بشأن الحادث 
المؤمن عليه الذي وقع قبل إعداد القوائم المالية. إن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها 
وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات 

المستقبلية. كما تستفيد الشركة من خدمات خبير أكتواري مستقل للتأكد من كفاية احتياطيات المطالبات الخاصة بها.

تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر 
والمطالبات  المتكبدة،  بالمطالبات  المتعلقة  المخصصات  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  بالممتلكات.  المتعلقة  المطالبات  بتقدير  مستقلة 

المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.   

إن الشركة معرضة لالختالف مع معيدي التكافل وعدم قيامهم بسداد المستحقات، وعليه تقوم الشركة بمراقبة تطور االختالفات مع 
معيدي التكافل وكذلك قدرتهم المالية، على أساس ربع سنوي.

يتم مراجعة االلتزامات الناتجة عن وثائق التكافل العام، وتكافل المركبات والتكافل الصحي بشكل مستقل ويتم المصادقة عليها من 
قبل اكتواري خارجي.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع
تعتبر الشركة الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها منخفضة عند وجود انخفاض جوهري أو مستمر في القيمة العادلة دون التكلفة. 
أخرى تشمل  بتقويم عوامل  الشركة  تقوم  بذلك،  وللقيام  والتقديرات.  األحكام  إجراء  المستمر  أو  الجوهري  االنخفاض  تحديد  يتطلب 
على التغير العادي في أسعار األسهم، والمركز المالي للشركة المستثمر بها، وأداء القطاع، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية 
المالي للشركة  المركز  القيمة يمكن أن يكون مناسب عندما يكون هناك دليل على تدهور في  التشغيلية والتمويلية. إن انخفاض 

المستثمر فيها وأداء القطاع والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم إثبات خسائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة 
لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. لغرض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات ألدنى مستويات 

يمكن معها تحديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة )وحدة مدرة للنقدية(.

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة
تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية 
يتم مراجعتها بصورة فردية  التي  المدينة  الذمم  إن  انخفاض في قيمتها.  للتأكد من وجود  ائتمان مماثلة وذلك  التي لها خصائص 
إثبات خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها  إثبات أو يستمر في  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها 
بصورة جماعية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، 
تقوم الشركة بتقويم خصائص مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على مقدرة الشركة 

على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية. 
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تكاليف االكتتاب المؤجلة
تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق التكافل كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة الدخل لعمليات التكافل على 
مدى فترة التغطية التكافلية ذات العالقة، وبنفس الطريقة التي يتم بها إثبات االشتراكات المتعلقة بوثائق التكافل. وفي حالة عدم 
تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التكافل هذه، فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب 

ذلك إجراء تخفيض إضافي في قائمة الدخل لعمليات التكافل.

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط
تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق التقويم. وفي حالة استخدام طرق التقويم 
)على سبيل المثال، نماذج في تحديد القيمة العادلة(، فإنه يتم تفعيلها ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن 
الجهة التي قامت باستحداثها. يتم معايرة كافة طرق التقويم للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. 
وبقدر المستطاع، تستخدم طرق التقويم البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي المتعلقة بمخاطر االئتمان )الخاصة بالشركة 
والطرف اآلخر( والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات. أن تغير االفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر 

على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية.
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7-1: جدول قائمة المركز المالي

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

موجودات عمليات التكافل

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

اشتراكات تكافل مدينة، صافي

مبلغ مستحق من جهة ذات عالقة

سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

إجمالي موجودات عمليات التكافل

موجودات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة مدينة

سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

إجمالي موجودات المساهمين

إجمالي الموجودات

مطلوبات وفائض عمليات التكافل

7-3  قائمة المركز المالي
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة:

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(
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119,263
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18,866

30,597

66,500

280,565
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522,685
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522,789

1,368

9,455

202,867

3,455

217,145

200,000

-91,241

-

108,759

325,904

848,693

203,576

-

11,673

33,023

37,966

343,121

4,264

633,623

51

633,674

2,369

8,743

202,801

4,868

218,781

200,000

-113,585

49

86,464

305,245

938,919

%42.51

-

%42.75-

%9.37

%33.53-

%20.21

%12.15-

%13.44

%19.14-

%13.44

%12.89

%17.08-

%1.51

%42.12

%1.16

%0.00

%11.93

-

%11.07-

%2.81-

%7.29

مطلوبات عمليات التكافل

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

فائض عمليات التكافل

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

مطلوبات عمليات حقوق المساهمين

مطلوبات عمليات المساهمين

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

رأس المال

خسائر متراكمة

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات 
عمليات وحقوق المساهمين

7-3-1  الموجودات
تتمثل الموجودات في شركات التأمين في موجودات عمليات التكافل وموجودات عمليات المساهمين، ولقد بلغت الموجودات 939 
مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2013م مقابل 815.6 مليون ريال سعودي في 2011م، أي أنها نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 

7.29% مدعومًة بارتفاع موجودات عمليات التكافل بسبب زيادة اعمال الشركة:

المصدر: القوائم المالية المراجعة

7-2: جدول الموجودات

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

492,446

323,144

815,590

522,789

325,904

848,693

633,674

305,245

938,919

%13.44

%2.81-

%7.29

موجودات عمليات التكافل

موجودات المساهمين

إجمالي الموجودات

المصدر: القوائم المالية المراجعة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(
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7-3-2 موجودات عمليات التكافل
شكلت موجودات عمليات التكافل 67.5% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2013م مقارنة بـ 59.9% في عام 2011م، حيث ارتفع 
إجمالي موجودات عمليات التكافل من 492.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى حوالي 633,67 مليون ريال بنهاية العام 2013م، أي 
بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 13.44% نتيجة ارتفاع أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق من حوالي 49.0 مليون ريال إلى حوالي 

179.6 مليون ريال تقريبًا. 

7-3: جدول موجودات عمليات التكافل

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

48,950

196,822

61,482

634

16,622

43,976

73,345

30,216

7,000

13,399

492,446

50,413

202,867

111,296

-

-

40,898

76,239

30,200

-

10,876

522,789

179,621

202,801

70,903

400

1,575

64,169

89,429

15,945

-

8,831

633,674

%91.56

%1.51

%7.39

%20.57-

%69.22-

%20.80

%10.42

%27.36-

%100.00-

%18.82-

%13.44

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

اشتراكات تكافل مدينة، صافي

مبلغ مستحق من جهة ذات عالقة

سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

إجمالي موجودات عمليات التكافل

المصدر: القوائم المالية المراجعة

وفيما يلي شرح موجز لكل بند من بنود موجودات عمليات التكافل:

7-3-2-1 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
يتمثل أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق بالنسبة لعمليات التكافل في النقد بالصندوق وأرصدة حسابات الشركة لدى البنوك 
بلغ      91.6%، حيث  بلغ حوالي  نمو سنوي مركب  بمعدل  الصندوق  والنقد في  البنوك  لدى  األرصدة  نمت  الضمان، وقد  وتأمينات خطاب 
الزيادة في حساب أرصدة  2011م، وتعود  ريال في 31 ديسمبر  49.0 مليون  ريال تقريبًا في نهاية عام 2013م مقارنة بحوالي  179.6 مليون 
لدى البنوك ونقد في الصندوق بشكل رئيسي إلى زيادة حجم أعمال الشركة ونمو حساب إجمالي المطالبات تحت التسوية لعمليات 
التكافل وحساب إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة وإلى بيع استثمارات متاحة للبيع. ويوضح الجدول أدناه حركة أرصدة لدى 

البنوك ونقد في الصندوق خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م،2012م و2013م:

7-4: جدول أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

13,247

30,653

43,900

5,050

48,950

41,885

-

41,885

8,528

50,413

166,520

-

166,520

13,101

179,621

%254.55

-

%100.00-

%61.07

%91.56

نقد في الصندوق ولدى البنوك

ودائع مرابحة

نقدية وشبه نقدية مدرجة في قوائم التدفقات

تأمينات خطابات ضمان *

إجمالي 

المصدر: القوائم المالية المراجعة

*  تتكون تأمينات خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى بنك محلي مقابل إصدار ضمانات لصالح مقدمي الخدمات للشركة. إن هذه 
الودائع مقيدة بطبيعتها، حيث ال يمكن سحبها قبل انتهاء فترة الضمان.
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7-3-2-2 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين
لقد نمت المبالغ المستحقة من عمليات المساهمين خالل الثالث سنوات السابقة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ فقط 1.5% حيث نمت من 

196.8 مليون ريال في عام 2011م إلى 202.8 مليون ريال في عام 2013م.

تمثل هذه المبالغ صافي العجز المحول من عمليات التكافل إلى عمليات المساهمين في عامي 2010م و2011م حيث بلغ العجز  75.4 و 121.4 
مليون ريال في عامي 2010م و2011م على التوالي والتي يمثل مجموعها 196.8 مليون ريال. أما في عامي 2012م و2013م فإنه نتيجة لتحديد 
حد أقصى ألتعاب اإلدارة لم يعد يوجد عجز ليحول إلى عمليات المساهمين، بينما كان السبب الرئيسي وراء ارتفاع بند إجمالي مبالغ 
مستحقة من عمليات المساهمين خالل هاتين السنتين هو رصيد أتعاب الوكالة )أتعاب اإلدارة( في نهاية الربع الثالث في عام 2012م. حيث 
ارتفع هذا البند من 196.8 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 202.8 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %1.51 

7-3-2-3 اشتراكات تكافل مدينة، صافي
تمثل هذه الحسابات صافي مبالغ االشتراكات التي لم يتم استالمها من حاملي الوثائق وتحسب عن طريق طرح مخصص ديون مشكوك 
في تحصيلها من إجمالي مبالغ اشتراكات التكافل المدينة. ولقد بلغ إجمالي المستحق من حاملي الوثائق للفترة المسموح بها للتراجع 
 .%9.04 بلغ  نمو سنوي مركب  بمعدل  ارتفعت  أي  2011م،  31 ديسمبر  72.2 في  بـ  مقارنة  2013م  31 ديسمبر  ريال في  مليون   85.9 حوالي 
بينما قد شهد صافي اشتراكات التكافل المدينة نمو بمعدل سنوي مركب بلغ 7.4% وهو أقل من نظيره إلجمالي اشتراكات التكافل 
المدينة وذلك نظرًا لنمو مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18.2% وهو أعلى من نظيره لمجموع 
اشتراكات التكافل المدينة، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل حساب اشتراكات تكافل مدينة بالصافي خالل السنوات المنتهية في 

31 ديسمبر 2011م،2012م، و2013م:

7-5: جدول اشتراكات تكافل مدينة، صافي

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

  

43.7

28.5

72.2

10.7-

61.5

52.3

71.8

124.1

12.8-

111.3

54.8

31.1

85.9

14.9-

70.9

%11.91

%4.48

%9.04

%18.20

%7.39

مستحق من حملة الوثائق

حملة وثائق خارجيين

جهات ذات عالقة  

مجموع اشتراكات التكافل المدينة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

اشتراكات التكافل المدينة، صافي

يمثل المستحق من حملة وثائق جهات ذات عالقة مبالغ االشتراكات التي لم يتم استالمها من حاملي الوثائق ذوي العالقة بالشركة مثل 
مصرف الراجحي، تتم المعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسس تجارية وال يوجد أي معاملة تفضيلية لهم ويقوموا باالكتتاب بوثائق 
التأمين الصادرة حسب السياسات العامة للشركة بدون تمييز، كما أن الشركة ملتزمة بالمادة )69( و )70( من نظام الشركات ويصدر 

تقرير سنوي من مراجع حسابات الشركة في هذا الخصوص، ويتم عرضه على الجمعية العامة.

يتضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها مبلغ 1.275 ألف ريال سعودي في عام 2013م مقابل 2.052 ألف ريال سعودي في عام 
2012م كمخصص لديون مستحقة من أطراف ذات عالقة.

يبين الجدول أدناه حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

7-6: جدول حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

2.2

8.5

10.7

10.7

2.1

12.8

12.8

2.2

14.9

%141.42

%49.54-

%18.06

الرصيد كما في 1 يناير

المحمل خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المراجعة

المصدر: القوائم المالية المراجعة



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

63  

المصدر : القوائم المالية المراجعة

وفيما يلي بيانًا بأعمار أرصدة التكافل المدينة كما في 31 ديسمبر للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

كما في 31 ديسمبر 2013م

كما في 31 ديسمبر 2012م

كما في 31 ديسمبر 2011م

12.089

37.308

16.595

47.535

57.635

21.415

3,010

7,503

8,886

5,832

9,138

19,183

17.385

12.488

6.127

85.851

124.072

72.206

7-7: جدول أعمار أرصدة التكافل المدينة

)آالف الرياالت(

متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها
غير متأخرة 
السداد بعد

غير متأخرة السداد 
المجموعولم تنخفض قيمتها من 91 إلى 

180 يوم
من 181 يوم 
إلى 365 يوم

أكثر من 
365 يوم

تصنف الشركة أرصدة التكافل المدينة على أساس كل حالة على حدا إما كأرصدة غير متأخرة السداد بعد أو غير متأخرة السداد ولم 
تنخفض قيمتها ومتاخرة السداد ولم تنخفض قيمتها. تسجل تعديالت االنخفاض في قائمة الدخل لعمليات التكافل. أنه ليس من سياسة 
الشركة الحصول على ضمانات لقاء الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها غير مضمون. وال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف داخلي. إن 
األرصدة غير المتأخرة السداد وغير المنخفضة المتعلقة بحاملي وثائق التأمين مستحقة من أفراد وشركات غير مصنفة. يشكل نسبة أكبر 

خمس عمالء 33% من الذمم المدينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2013م و 56% كما في 31 ديسمبر 2012م و 32% كما في 31 ديسمبر 2011م.

وفيما يلي بيانأ بأعمار أرصدة التكافل المدينة من جهات ذات عالقة كما في 31 ديسمبر 2011م،2012م،و2013م:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

كما في 31 ديسمبر 2013م

كما في 31 ديسمبر 2012م

كما في 31 ديسمبر 2011م

857

29,215

15,357

26,720

38,353

5,624

899

1,343

1,736

1,722

2,199

5,123

898

665

646

31,096

71,775

28,486

7-8: جدول أعمار أرصدة التكافل المدينة من جهات ذات عالقة

)آالف الرياالت(
متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

غير متأخرة 
السداد بعد

غير متأخرة السداد 
ولم تنخفض قيمتها

المجموع من 91 إلى 
180 يوم

من 181 يوم 
إلى 365 يوم

أكثر من 
365 يوم

7-3-2-4 مبلغ مستحق من جهة ذات عالقة
تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات يعتبر المساهمون بالشركة المالكين 
الرئيسيين فيها، وشركات أخرى مدارة بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيرًا هامًا. تعتمد سياسات تسعير وشروط هذه 

المعامالت من قبل إدارة الشركة.

بلغ رصيد مبلغ مستحق من جهة ذات عالقة 634 ألف ريال في عام 2011م ثم انعدم هذا الرصيد حيث أنه تم سداده في عام 2012م، ثم 
عاود وظهر مرة أخرى في عام 2013م حيث بلغ 400 ألف ريال، وكمحصلة انخفض المبلغ المستحق من جهة ذات عالقة بمعدل انخفاض 

سنوي مركب بلغ %20.6. 

7-3-2-5 سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
لقد شهد بند سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى تذبذب خالل الثالث سنوات السابقة حيث أنه بلغ 16.6 مليون ريال في عام 2011م 

و صفرًا في عام 2012م و1.6 مليون ريال عام 2013م، أي كمحصلة انخفض بمعدل نمو سنوي مركب بلغ -%69.2.

والسبب الرئيسي في انخفاضها يرجع إلى أنه في عام 2011م قد تم تسجيل مبلغ قدره 10 مليون عن مبالغ مستحقة من شركات تأمين وأخرون 
وفي عام 2012م قد أعيد تصنيفها نتيجة لحصول الشركة على إعفاء من دفع المطالبات المرتبطة بهذه المبالغ وتم دفعها من قبل شركات 

إعادة التأمين فانخفضت قيمة كل من سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى وإجمالي المطالبات تحت التسوية بقيمة 10 مليون ريال.

7-3-2-6 حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
تمثل حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية الجزء المستحق من معيدي التكافل عن مطالبات حملة الوثائق سواء تحت 
التسوية أو متكبدة وغير مبلغ عنها كما في تاريخ الميزانية العمومية. ويحسب عن طريق جمع بندي حصة معيد التكافل من المطالبات 
تحت التسوية إلى مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها. ولقد بلغت حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية 64.2 مليون ريال 
كما في 31 ديسمبر 2013م مقابل 44 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2011م، أي ارتفعت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20.8%. وذلك بسبب 
نمو المطالبات تحت التسوية ونمو المطالبات المتكبدة وغير مبلغ عنها. وفيما يلي حركة حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت 

التسوية خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م، و2013م:
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7-9: جدول حركة حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

27,186

16,790

43,976

20,735

20,163

40,898

38,003

26,166

64,169

%18.23

%24.84

%20.80

مطالبات تحت التسوية في 31 ديسمبر

متكبدة وغير مبلغ عنها

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

المصدر: القوائم المالية المراجعة

7-3-2-7حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة
يمثل هذا البند حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل المستلمة والتي تتعلق باألخطار السارية بعد نهاية الفترة المالية. لقد 
نمت حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 10.4% خالل الثالث سنوات السابقة حيث 
ارتفعت من 73.3 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2011م إلى 89.4 مليون ريال كما في 31 ديسمبر 2013م، على الرغم من انخفاض اشتراكات 
التكافل المستلمة خالل السنة وذلك بسبب نمو االشتراكات التي تتعلق بأخطار سارية لما بعد نهاية الفترة المالية. وفيما يلي حركة 

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م،2012م، و2013م:

7-10: جدول حركة حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

38,103

146,678

-111,436

73,345

73,345

151,072

-148,178

76,239

76,239

131,177

-117,987

89,429

%41.45

%5.43-

%2.90

%10.42

الرصيد كما في 1 يناير

عمولة مستلمة خالل السنة

عمولة مكتسبة خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-3-2-8 استثمارات متاحة للبيع
من  للبيع  المتاحة  االستثمارات  وتتكون  بالوحدات  المرتبطة  المطلوبات  لتغطية  لالتجار  بها  المحتفظ  االستثمارات  البند  هذا  يمثل 
استثمارات في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية بالسلع. وقد بلغت االستثمارات المحتفظة بها لعمليات التكافل حوالي 15.9 مليون 
ريال في عام 2013م مقارنة بمبلغ 30.2 مليون ريال تقريبًا في عام 2011م مسجلًة انخفاض بمعدل سنوي مركب بلغ 27.36%. وذلك بسبب 
البند عن طريق إضافة االستثمارات  أن االستثمارات المتاحة للبيع المباعة خالل عام 2013م أعلى من المشتراة منها ويتم حساب هذا 
المشتراة وطرح االستثمارات المباعة خالل السنة وإضافة الربح أو طرح الخسارة الغير محققة للفترة المالية إلى رصيد هذه االستثمارات 

في بداية الفترة. ويوضح الجدول أدناه حركة االستثمارات المتاحة للبيع خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م،2012م، و2013م:

7-11: جدول حركة االستثمارات المتاحة للبيع

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

-

130,000

99,862-

78

30,216

30,216

195,000

195,120-

104

30,200

30,200

438,500

452,702-

53-

15.945

-

%83.66

%112.91

-

%27.36-

الرصيد كما في 1 يناير

استثمارات مشتراة خالل السنة

استثمارات مباعة خالل السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

الرصيد كما في 31 ديسمبر

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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7-3-2-9 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
ال توجد استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق ضمن موجودات عمليات التكافل في 31 ديسمبر 2013م و2012م بينما بلغت 7 مليون 
ريال في عام 2011م، أي تراجعت بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )100%(. ويرجع السبب في ذلك إلى قيام الشركة في تسيل االستثمارات 

حتى تتمكن الشركة من تحسين هامش المالءة.

7-3-2-10 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
)االشتركات  مقدمًا  المستلمة  التكافل  اشتراكات  عن  الشركة  تكبدتها  التي  التكاليف  مؤجلة  تأمين  وثائق  اكتتاب  تكاليف  تمثل 
المكتسبة( والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية. وتحسب عن طريق إضافة تكاليف اكتتاب وثائق التامين المؤجلة 
لهذه السنة إلى رصيد أول المدة وطرح المطفأ منها خالل السنة. ولقد انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة من 13.4 مليون 
ريال سعودي في 31 ديسمبر 2011م إلى 8.8 مليون ريال سعودي في 31 ديسمبر 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )18.8%( نتيجة 
النخفاض التكاليف المتكبدة خالل السنة وارتفاع المطفأة منها. ويوضح الجدول أدناه حركة تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة خالل 

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م، و2013م:

7-12: جدول حركة تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

2,652

29,219

18,472-

13,399

13,399

23,959

26,482-

10,876

10,876

21,459

23,504-

8,831

%102.51

%14.30-

%12.80

%18.82-

الرصيد كما في 1 يناير

متكبدة خالل السنة

مطفأة خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المراجعة

انخفضت إجمالي موجودات المساهمين من حوالي 323.1 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى حوالي 305.2 مليون ريال في 31 ديسمبر 
التالي  الجدول  ويبين  االستحقاق.  تاريخ  استثمارات مقتناة حتى  تراجع  إثر  تقريبًا،   )%2.8( بلغ  انخفاض سنوي مركب  بمعدل  أي  2013م، 

العناصر المختلفة لموجودات المساهمين خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م، و2013م:

7-13: جدول موجودات المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

  

1,211

957

35,620

19,793

31,125

2,223

197,175

20,000

15,040

323,144

109,740

1,274

18,866

11,409

31,918

2,572

112,710

20,000

17,415

325,904

107,130

0

11,673

12,654

42,107

17,364

76,800

20,000

17,517

305,245

%840.55

%100.00-

%42.75-

%20.04-

%16.31

%179.48

%37.59-

%0.00

%7.92

%2.81-

موجودات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة مدينة

سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

إجمالي موجودات المساهمين

المصدر : القوائم المالية المراجعة

وفيما يلي شرح موجز لكل عنصر من عناصر موجودات المساهمين:

7-3-3 موجودات المساهمين
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7-3-3-1 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
يتكون بند أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق بالنسبة للمساهمين من النقد في الصندوق ولدى البنوك باإلضافة إلى ودائع مرابحة، 
وقد بلغ تقريبًا 1.2 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م ثم ارتفع إلى حوالي 107.1 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي أنه نما بمعدل نمو سنوي 
مركب بلغ 841% ويعود السبب الرئيسي وراء ارتفاع هذا البند إلى ارتفاع النقد في الصندوق ولدى البنوك والذي ارتفع من 1.2 مليون ريال في 
عام 2011م إلى 107.1 مليون ريال في عام 2013م وذلك ألنه قد استلمت الشركة قيمة جزء كبير من استثماراتها المقتناة حتى تاريخ االستحقاق، 
ويوضح الجدول أدناه العناصر المختلفة ألرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

7-14: جدول أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق لدى المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

1,211

-

1,211

59,740

50,000

109,740

107,130

-

107,130

%840.55

-

%840.55

نقد في الصندوق ولدى البنوك

ودائع مرابحة

نقدية وشبه نقدية مدرجة في قوائم التدفقات

المصدر: القوائم المالية المراجعة

7-3-3-2 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
الراجحي  تأسيس شركة  القائمة قبل  الشركة  البحرين وهي   – المحدودة  للتأمين  الراجحي  المستحقة من شركة  المبالغ  تتمثل في 
للتامين التعاوني الحالية نتيجة تصفية الشركة المحولة. لم يعد يوجد مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة خالل الفترة المنتهية في 

31 ديسمبر عام 2013م بينما بلغ هذا البند خالل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م و2012م  ما يقارب 1 و 1.3 مليون ريال على التوالي.

7-3-3-3 أتعاب إدارة مدينة
انخفضت أتعاب إدارة مدينة من 35.6 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 11.7 مليون ريال في عام 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي 

مركب بلغ )42.75%(. وذلك ألن الجزء المسدد من أتعاب اإلدارة المستحقة في عامي 2012م و2013م يفوق إيراد األتعاب لهاتين السنتين.

7-3-3-4 سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
تتكون سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى من دفعات مقدمة للموردين ومدفوعات مقدمة لإليجار وأخرى وأرباح مستحقة على 
ودائع المرابحة وتأمينات. ولقد انخفض هذا البند خالل الثالث السنوات الماضية من 19.8 مليون ريال في عام 2011م إلى 12.7 مليون ريال 
في عام 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )20%(. وفيما يلي تفاصيل السلف والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى خالل 

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م،2012م، و2013م:

7-15: جدول  السلف والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

12,087

1,696

4,723

1,245

42

19,793

6,770

1,355

2,412

740

132

11,409

8,744

1,375

1,928

475

132

12,654

%14.95-

%9.96-

%36.11-

%38.23-

%77.28

%20.04-

دفعات مقدمة للموردين

مدفوعات مقدمة:

-     إيجار

-    أخرى

أرباح مستحقة على ودائع مرابحة

تأمينات

إجمالي سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى
المصدر: القوائم المالية المراجعة

7-3-3-5 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
تتكون هذه االستثمارات من محفظة أسهم مدرجة في سوق األسهم السعودية »تداول«. ولقد ارتفعت هذه االستثمارات من 31.1 مليون 
ريال في عام 2011م إلى 42.1 مليون ريال في عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 16.3%. وذلك ألن االستثمارات المشتراة خالل الفترة 

تفوق المباع منها.
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7-3-3-6 استثمارات متاحة للبيع
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع في عمليات المساهمين من استثمار في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية بالسلع ومن استثمارات 
في شركة نجم للتأمين. ولقد ارتفعت االستثمارات المتاحة للبيع من 2.2 مليون ريال في 2011م إلى 17.4 مليون ريال في عام 2013م، أي أنها 
نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 179.5%. وذلك بسبب شراء استثمارات في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية، وفيما يلي جدول 

يوضح تفاصيل هذا الحساب:

7-16: جدول استثمارات متاحة للبيع لدى المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

-

2,223

2,223

149

2,423

2,572

15,441

1,923

17,364

-

%6.99-

%179.48

استثمار في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية بالسلع

شركة نجم لخدمات التأمين

إجمالي االستثمارات المتاحة للبيع في عمليات المساهمين

المصدر : القوائم المالية المراجعة

أن االستثمارت في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية بالسلع يعتبر من األوراق المالية التي تكون عرضة للتقلب نظرًا ألنها مدرجة 
في السوق المالية السعودية »تداول« بينما تعتبر االستثمار في شركة نجم للخدمات التأمين من األوراق المالية التعاقدية التي يصعب 
التاكد من قيمتها نظرًا ألنها غير مدرجة في السوق المالية وأن حدوث انخفاض وبيع صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية في سعر 

منخفض سيؤثر بشكل كبير على الموقف المالي للشركة.

7-3-3-7 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
أو ممكن تحديدها ولها  ثابتة  المشتقة وذات دفعات  المالية غير  الموجودات  االستحقاق في  تاريخ  المقتناة حتى  االستثمارات  تتمثل 
تواريخ استحقاق محددة ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق وهي عبارة عن ودائع مرابحة تزيد 
فترة استحقاقها األصلية عن ثالثـة أشهــر. ولقد انخفضت استثمــارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بمعدل انخفـاض ســنوي مركـب بلـغ 
) 37.6%( من 197.2 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 76.8 مليون ريال تقريبًا في نهاية عام 2013م. وذلك ألن االستثمارات المقتناة حتى 
تاريخ االستحقاق المستحقة خالل الفترة أعلى من المشتراة خاللها. حيث أن هذه االستثمارات تمثل استثمارات في بنك اإلمارات وبنك 

مسقط في عام 2011م وبعدها قامت الشركة ببيع استثماراتها في بنك اإلمارات مما أدى إلى انخفاض قيمة هذا البند.

7-3-3-8 وديعة نظامية
قامت الشركة بإيداع مبلغ 20 مليون ريال والتي تمثل 10% من رأس المال المدفوع في أحد البنوك المحلية المعينة من قبل مؤسسة 
النقد العربي السعودي وفقًا لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر من قبل مؤسسة 
النقد العربي السعودي. وال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تم إيداع هذه 

الوديعة النظامية في بنك اإلنماء.

علمًا بأن أرباح استثمار هذه الوديعة مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

7-3-3-9 ممتلكات ومعدات، صافي 
ويتمثل هذا البند في المعدات المكتبية والكهربائية واألثاث والتجهيزات والسيارات وبرامج الكمبيوتر باإلضافة إلى أجهزة الكمبيوتر. 
وقد بلغ صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات، حوالي 15.0 و 17.5  مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م و31 ديسمبر2013م على التوالي، 

أي أنه نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.92% كما يبين الجدول أدناه:

7-17: جدول الممتلكات والمعدات

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

1,184

10,623

419

682

2.132

15.04

1,172

8,710

303

5,633

1,597

17,415

1,031

7,684

724

6,558

1,520

17,517

%6.68-

%14.95-

%31.45

%210.09

%15.56-

%7.92

المعدات المكتبية والكهربائية

األثاث والتجهيزات

السيارات

برامج الكمبيوتر

أجهزة الكمبيوتر

صافي القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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لدى الشركة نية في شراء أرض والبناء عليها وشراء األثاث والمعدات الالزمة إلقامة مركز  رئيسي لها وفقًا للجدول التالي:

قيمة األرض

المباني

األثــاث

المعدات

اإلجمالي

10 مليون

20 مليون

-

-

30 مليون

-

25 مليون

11 مليون

4 مليون

40 مليون

10 مليون

45 مليون

11 مليون

4 مليون

70 مليون

اإلجمالي2016م2015م البيان

كما أن الشركة لديها رغبة في افتتاح فروع جديدة من خالل استئجار مباني وشراء األثاث وأجهزة الحاسب اآللي لها وفقًا للجدول التالي:

األجـــار

أجهزة الحاسب األلى

األثـــاث

اإلجمالي

2015م البيان

16 مليون

3 مليون

6 مليون

25 مليون

7-3-4 مطلوبات عمليات التكافل
ارتفع إجمالي مطلوبات عمليات التكافل من حوالي 492.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى حوالي 633.6 مليون ريال بنهاية العام 
إجمالي  نمو  وإلى  المكتسبة  التكافل غير  اشتراكات  إجمالي  نمو  إلى  الزيادة  تلك  بلغت 13.44%، وتعود  نمو مركبة  بنسبة  أي  2013م، 
المطالبات تحت التسوية. ويظهر الجدول أدناه البنود المختلفة المكونة لمطلوبات عمليات التكافل خالل السنوات المنتهية في 

31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

7-18: جدول مطلوبات عمليات التكافل

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

100,240

0

35,620

27,606

85,925

237,452

5,525

492,368

119,263

927

18,866

30,597

66,500

280,565

5,967

522,685

203,576

0

11,673

33,023

37,966

343,121

4,264

633,623

%42.51

-

%42.75-

%9.37

%33.53-

%20.21

%12.15-

%13.44

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

المصدر : القوائم المالية المراجعة

وفيما يلي شرح موجز لكل بند من بنود مطلوبات عمليات التكافل: 

7-3-4-1 إجمالي المطالبات تحت التسوية 
هي إجمالي المطالبات المسجلة قبل خصم حصة إعادة التكافل. وتعتبر هذه المطالبات مستحقة الدفع لحملة الوثائق بعد اكتمال 
التسوية على  تحت  المطالبات  إجمالي  للتسوية. يشتمل  للتأكد من صحتها وصالحيتها  لها  المؤيدة  المستندات  دراستها وفحص 

إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ القوائم المالية، سواء تم التبليغ عنها أم لم يتم. 

وقد بلغت المطالبات تحت التسوية حوالي 203.6 مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2013م، بينما كانت 100.2 مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2011م، 
أي أنها نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 42.5%. وذلك بسبب نمو اشتراكات التكافل المكتتبة خالل هذه الفترة.

7-3-4-2 مبالغ مستحقة لجهات ذات عالقة 
يمثل هذا البند المبالغ المستحقة لمساهمين بالشركة والناجمة من معامالت أطراف ذات عالقة والتي شملت مشاركات تكافل )وثائق 
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مكتتبة( ورسوم اكتساب ورسوم تسجيل وأتعاب إدارية، ولم تكن هنالك مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة خالل عامي 2011م و2013م 
إال أنه في 31 ديسمبر عام 2012م قد بلغت 927 ألف ريال سعودي.

7-3-4-3 أتعاب إدارة دائنة
 31 2011م إلى 11.7 مليون ريال في  الثالث سنوات السابقة من 35.6 مليون ريال في 31 ديسمبر  الدائنة خالل  أتعاب اإلدارة  لقد انخفضت 
ديسمبر 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )42.75%(. وذلك ألن المسدد من هذه األتعاب نقدًا في عامي 2012م و2013م أعلى من 

مصروف أتعاب اإلدارة فيهما. وبسبب انخفاض مصروف أتعاب اإلدارة المحملة على الفترة نتيجة تحديد حد أقصى لهذه األتعاب.

7-3-4-4 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
ارتفع بند الدائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى بعمليات التكافل من 27.6 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 33 مليون 

ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي أنه ارتفع  بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9.37% نتيجة نمو أعمال الشركة.

7-3-4-5 أرصدة إعادة تكافل دائنة 
ولقد  معهم،  المبرمة  االتفاقيات  بحسب  التكافل  إعــادة  لشركات  الدائنة  االشتراكات  مبالغ  في  الدائنة  التكافل  إعــادة  أرصــدة  تتمثل 
انخفضت من حوالي 85.9 مليون ريال في عام 2011م إلى حوالي 38 مليون ريال في عام 2013م، أي أنها انخفضت بمعدل سنوي مركب بلغ 
)33.5%(. نتيجة النخفاض التكافل الصحي خالل الثالث سنوات السابقة وانخفاض اشتراكات إعادة التكافل المسندة خالل الفترة فكانت 

النسبة المسددة لشركات إعادة التأمين أعلى من اشتراكات إعادة التكافل المسندة.

7-3-4-6 إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة  
تمثل إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة اشتراكات التكافل المستلمة مقدمًا، حيث أنها تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية 
الفترة المالية، ولقد نما إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة من 237.5 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 343.1 مليون ريال في 
نهاية عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 20.2%. مدعومة بنمو إجمالي األشتراكات المكتتبة. ويوضح الجدول أدناه حركة إجمالي 

اشتراكات التكافل غير المكتسبة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م  و02012م، و2013م:

7-19: جدول حركة إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

126.839

493.344

382.731-

237.452

237,452

600,864

557,751-

280,565

280,565

689,662

627,106-

343,121

%48.73

%18.23

%28.00

%20.21

الرصيد كما في 1 يناير

اشتراكات تكافل مكتتبة خالل السنة

اشتراكات تكافل مكتسبة خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر

المصدر: القوائم المالية المراجعة

7-3-4-7عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة 
تتمثل عموالت إعادة التكافل الغير مكتسبة في العمولة المستلمة عن عمليات إعادة التكافل والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية 
الفترة المالية. ولقد انخفضت عموالت إعادة التكافل من 5.5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 4.3 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي 

بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )12.15%( بسبب انخفاض اشتراكات إعادة التكافل المسندة )ارتفاع  نسبة االحتفاظ(.

7-3-5 فائض عمليات التكافل – احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
لالستثمارات  العادلة  القيمة  في  الزيادة  إضافة  أو  النقص  طرح  طريق  عن  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  العادلة  القيمة  احتياطي  يحسب 
المتاحة للبيع من الرصيد في أول المدة. ولقد ارتفع احتياطي القيمة العادلة خالل عام 2012م من 78 ألف في 31 ديسمبر عام 2011م إلى 104 
ألف في 31 ديسمبر عام 2012م ثم انخفض إلى 51 في 31 ديسمبر عام 2013م،  وكمحصلة انخفض هذا البند بمعدل انخفاض سنوي مركب 
بلغ ) 19.1%(. وذلك بسبب التقلب في سعر الوحدة في صندوق المتاجرة بالسلع حيث ارتفع في عام 2012م بينما انخفض في عام 2013م، 
مما أدى إلى حدوث تغير إيجابي في عام 2012م وأدى إلى ارتفاع االحتياطي وحدوث تغير سلبي في عام 2013م أدى إلى انخفاض االحتياطي.

7-3-6 إجمالي المطلوبات وفائض عمليات التكافل
ارتفع إجمالي المطلوبات وفائض عمليات التكافل خالل الثالث سنوات السابقة من 492,44 مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2011م إلى 
633.67مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 13.4%. مدعوما بنمو إجمالي مطلوبات عمليات التكافل 

التي نمت بسبب نمو بندي مطالبات تحت التسوية واشتراكات التكافل غير المكتسبة نتيجة نمو أعمال الشركة.
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7-3-7 إجمالي مطلوبات المساهمين
ارتفع إجمالي مطلوبات المساهمين من حوالي 213.8 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى حوالي 218.8 مليون ريال بنهاية عام 2013م، 
أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.16%. ويظهر الجدول أدناه البنود المختلفة المكونة لمطلوبات المساهمين خالل السنوات المنتهية 

في 31 ديسمبر 2011م، 2012م، و2013م:

7-20: مطلوبات المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(

1,859

12,717

196,822

2,410

213,808

1,368

9,455

202,867

3,455

217,145

2,369

8,743

202,801

4,868

218,781

%12.89

%17.08-

%1.51

%42.12

%1.16

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات المساهمين

وفيما يلي شرح موجز لكل بند من بنود مطلوبات المساهمين:

7-3-7-1 مخصص الزكاة
يتم احتساب بند مخصص الزكاة للشركة وفقًا لنظام الزكاة المطبق في المملكة العربية السعودية. وقد بلغ مخصص الزكاة حوالي 
2011م ثم ارتفع ليبلغ حوالي 2.37 مليون ريال في نهاية عام 2013م بسبب التراكم. وفيما يلي الزكاة  1.86 مليون ريال في 31 ديسمبر 

المحملة لكل سنة والتي تحتسب على أساس الوعاء الزكوي والذي يضم المكونات التالية:

المصدر: القوائم المالية المراجعة

7-21: جدول حساب مخصص الزكاة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

142,241

1,243

68,388-

75,096

22,276-

52,820

1,321

109,336

2,410

71,757-

39,989

14,760

54,749

1,368

108,759

17,599

70,526-

55,832

15,792-

40,040

1,001

حقوق المساهمين

مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل

المجموع

دخل السنة الخاضع للزكاة

وعاء الزكاة

الزكاة بواقع %2.5

المصدر: القوائم المالية المراجعة

وفيما يلي جدول يبين حركة مخصص الزكاة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

7-22: جدول حركة مخصص الزكاة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

3,757

930

2,828-

1,859

1,859

1,362

1,853-

1,368

1,368

1,001

-

2,369

كما في 1 يناير 

صافي المخصص خالل السنة 

مدفوع خالل السنة 

كما في 31 ديسمبر

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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لم يتم إصدار شهادة الزكاة النهائية إنما شهادات مشروطة خالل السنوات الماضية بسبب االختالف على بعض البنود بين الشركة 

ومصلحة الزكاة ومنها الضريبة المقتطعة المتعلقة بأقساط إعادة التأمين حيث انه قد تم دفعها لمصلحة الزكاة والدخل على صافي 

المبلغ )محسوبة كأقساط مكتتبة ناقصًا المطالبات أو العموالت المستحقة(. بينما مصلحة الزكاة والدخل تطلب تسوية الضريبة على 

إجمالي األقساط. وقد تم عمل مخصص للضريبة المقتطعة على إجمالي األقساط المكتتبة. والمخاطر هنا تنشأ في حال: 

1.   فرضت مصلحة الزكاة والدخل غرامة تأخير بواقع 1% من الضريبة المستحقة عن كل تأخير يصل إلى 30 يومًا. 

2.  عدم كفاية المخصصات لتغطية المخاطر المحتملة، بما في ذلك الجزاءات.

7-3-7-2 دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى 
لقد انخفض هذا البند من 12.7 مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2011م إلى 8.7 مليون ريال في 31 ديسمبر في عام 2013م، حيث يتمثل بند 

الدائنين، والمبالغ المستحقة الدفع، والمطلوبات األخرى الخاصة بعمليات المساهمين في ذمم دائنة وأخرى ومصاريف مستحقة الدفع، 

وذلك كما يظهر في الجدول التالي:

7-23: جدول الدائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

10,306

2,411

12,717

5,789

3,666

9,455

6,445

2,298

8,743

ذمم دائنة وأخرى

مصاريف مستحقة الدفع

إجمالي الدائنون، والمبالغ المستحقة الدفع، واألخرى

المصدر : القوائم المالية المراجعة

معدل النمو 
المركب )%(

%20.92-

%2.37-

%17.08-

7-3-7-3 مبالغ مستحقة لعمليات التكافل
تمثل هذه المبالغ صافي العجز المحول من عمليات التكافل إلى علميات المساهمين في عامي 2010م و2011م  حيث بلغ العجز  75.4 و 121.4 

مليون ريال في عامي 2010م و2011م على التوالي والتي يمثل مجموعها 196.8 مليون ريال. أما في عامي 2012م و2013م لم يعد هناك صافي 

عجز محول إلى عمليات المساهمين وذلك نتيجة لتحديد حد أقصى ألتعاب اإلدارة، لذا ارتفع إجمالي مبالغ مستحقة لعمليات التكافل 

فقط من 196.8 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 202.8 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 1.51%. بسبب 

رصيد أتعاب الوكالة )أتعاب اإلدارة( في الربع الثالث لعام 2012م.

7-3-7-4 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يمثل هذا البند إجمالي مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين، والذي ارتفع من حوالي 2.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 

4.9 مليون ريال تقريبًا بنهاية عام 2013م، أي بمعدل نمو مركب بلغ حوالي 42.12% بفعل التراكم.

7-3-8 حقوق المساهمين
انخفض إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 109.3 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى حوالي 86.5 مليون ريال بنهاية العام 2013م، 

أي بنسبة انخفاض مركب بلغت )11.07%( بسبب تراكم الخسائر من 90.7 مليون ريال عام 2011م إلى 113.6 مليون ريال في نهاية عام 2013م، 

ويظهر الجدول أدناه بنود حقوق المساهمين:

7-24: جدول حقوق المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

200,000

90,664-

0

109,336

200,000

91,241-

0

108,759

200,000

113,585-

49

86,464

رأس المال

خسائر متراكمة

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي حقوق المساهمين

المصدر : القوائم المالية المراجعة

معدل النمو 
المركب )%(

%0.00

%11.93

%11.07-
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وفيما يلي شرح موجز لبنود حقوق المساهمين:

7-3-8-1 رأس المال  
يبلغ رأس مال الشركة 200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 20 مليون سهم عادي بقيمة أسمية تبلغ 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. اكتتب 

المساهمون المؤسسون في 14,000,000 سهم تمثل 70.00% من أسهم الشركة، بينما اكتتب الجمهور في األسهم المتبقية والبالغة 6,000,000 سهم. 

7-3-8-2 خسائر متراكمة  
بلغت خسائر الشركة المتراكمة حوالي 90.7 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م ثم ارتفعت إلى ما يقارب 113.6 مليون ريال في نهاية عام 

2013م متراكمة بمعدل مركب بلغ %11.93.

7-3-8-3 احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 
لم يكن يوجد احتياطي قيمة عادلة لالستثمارات المتاحة للبيع خالل عامي 2011م و2012م، بينما بلغ 49 ألف ريال في نهاية عام 2013م.

7-3-9 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل وحقوق المساهمين
إلى حوالي  2011م  تقريبًا في نهاية عام  ريال  المساهمين من 815.59 مليون  التكافل وحقوق  إجمالي مطلوبات وفائض عمليات  ارتفع 
938.9 مليون ريال بنهاية عام 2013م، أي بنسبة ارتفاع مركب بلغت 7.92% تقريبًا ويعود السبب الرئيسي لهذا النمو إلى ارتفاع إجمالي 
المطالبات تحت التسوية وإجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة خالل الثالث سنوات السابقة. والجدول التالي يبين تفاصيل حساب 

إجمالي المطلوبات والفائض من عمليات التكافل وحقوق المساهمين خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م :

7-25: جدول إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل وحقوق المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

492,446

213,808

109,336

815,590

522,789

217,145

108,759

848,693

633,674

218,781

86,464

938,919

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

إجمالي مطلوبات المساهمين

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي لمطلوبات وفائض عمليات التكافل وحقوق المساهمين

المصدر: القوائم المالية المراجعة

معدل النمو 
المركب )%(

%13.44

%1.16

%11.07-

%7.29

7-4 نتائج العمليات
 يوضح الجدول التالي قائمة عمليات تكافل المشاركين وقائمة عمليات المساهمين لشركة تكافل الراجحي:

7-26: جدول نتائج العمليات

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

493,344

146,678-

1,861-

344,805

75,371-

269,434

902

7,830

278,166

214,093-

50,817

600,864

151.072-

3,489-

446,303

40,219-

406,084

1,284

12,960

420,328

374,024-

89,984

689,662

131,177-

2,676-

555,809

49,365-

506,444

1,038

13,335

520,817

441,026-

74,261

أواًل: قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم:

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

ناقصًا: اشتراكات إعادة التكافل المسندة

ناقصًا: أقساط تأمين فائض الخسارة

صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

ناقصًا: التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي

صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق وإيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

ناقصًا: إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

معدل النمو 
المركب )%(

%18.23

%5.43-

%19.91

%26.96

%19.07-

%37.10

%7.27

%30.50

%36.83

%43.53

%20.89
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163,276-

28,448-

191,724-

4,478-

18,472-

8,532-

25-

-

223,231-

54,935

365

176,721-

121,421-

121,421

-

78

78

%69,89

%54,61

%1,59

%76,26

%11,14

%24,61-

176,721

974

281-

1,797

1,812

181,023

91,577-

121,421-

31,975-

930-

32,905-

1.65-

1,145-

34.05-

284,040-

32,101-

316,141-

3,916-

26,482-

2,052-

26-

-

348,617-

71,711

670

72,381-

-

-

-

104

104

%74,28

%67,58

%2,16

%75,94

%11,93

%0,00

72,381

2,103

2,433

473

4,234

81,624

80,839-

-

785

1,362-

577-

0.03-

-

577-

366,765-

61,024-

427,807-

4,873-

23,504-

2,172-

299-

1,891

456,764-

64,053

1,300

65,353-

-

-

-

-53

-53

%80.59

%73.43

%1,93

%83,16

%9,29

%0,00

65,353

2,307

8,412

1,243

2,388

79,703

101,046-

-

21,343-

1,001-

22,344-

1.12-

49

22.295-

%49.88

%46.46

%49.38

%4.32

%12.80

%49.54-

%245.83

-

%43.04

%7.98

%88.72

%39.19-

-

-

-

-

-

%4,16

%4,24

%5,32-

%4,65

%11,78-

-

%39.19-

%53.90

-

%16.83-

%14.80

%33.65-

%5.04

%100.00-

%18.30-

%3.75

%17.60-

%17.61-

-

%19.08-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

ناقصًا: صافي المطالبات المدفوعة

ناقصًا: الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

أتعاب إشراف وتفتيش

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى

ناقصًا: إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى

صافي فائض االكتتاب

إيرادات استثمار

أتعاب إدارة

صافي عجز السنة

صافي العجز المحول إلى عمليات المساهمين

صافي نتيجة السنة

دخل شامل أخر سيعاد تصنيفه الحقًا إلى قائمة الدخل

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

نسبة االحتفاظ

صافي االشتراكات المكتسبة كنسبة من إجمالي 

االشتراكات المكتتبة

عمولة إعادة التكافل كنسبة من إجمالي األقساط المكتتبة

حصة الشركة من المطالبات كنسبة من إجمالي 

المطالبات المدفوعة

فائض / عجز االكتتاب كنسبة من إجمالي األشتراكات المكتتبة

صافي عجز السنة كنسبة من إجمالي االشتراكات المكتتبة

ثانيًا: قائمة الدخل لعمليات المساهمين

اإليرادات

أتعاب إدارة

توزيعات أرباح

صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

إجمالي اإليرادات

مصاريف عمومية و إدارية

صافي العجز المحول من قائمة عمليات التكافل إلى عمليات المساهمين

)الخسارة( الدخل قبل الزكاة

مخصص الزكاة

صافي خسارة السنة

خسارة السهم األساسي والمخفض )ريال سعودي(

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

معدل النمو 
المركب )%(
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7-4-1 قائمة الدخل لعمليات التكافل

7-4-1-1 صافي اشتراكات التكافل المكتتبة 
إجمالي  الخسارة من  فائض  تأمين  أقساط  مبالغ  المسندة وكذلك  التكافل  إعادة  اشتراكات  التكافل بطرح  اشتراكات  يحسب صافي 
2011م مقابل 555.8 مليون ريال في عام  اشتراكات التكافل. ولقد بلغ صافي اشتراكات التكافل المكتتبة 344.8 مليون ريال في عام 
2013م، أي أنه نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 26.96% نتيجة الرتفاع إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة. والجدول التالي يوضح حساب 

صافي اشتراكات التكافل المكتتبة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

7-27: جدول صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

493,344

146,678-

1,861-

344,805

600,864

151,072-

3,489-

446,303

689,662

131,177-

2,676-

555,809

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

ناقصًا: اشتراكات إعادة التكافل المسندة

ناقصًا: أقساط تأمين فائض الخسارة

صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

معدل النمو 
المركب )%(

%18.23

%5.43-

%19.91

%26.96

المصدر: القوائم المالية المراجعة

7-4-1-2 إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة 
تأتي إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة خالل الثالث سنوات السابقة من ثالثة مصادر رئيسية هي تكافل المركبات والتكافل الصحي 
والتكافل العام. ولقد نما إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة من حوالي 493.3 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م إلى 
ما يقارب 689.7 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي أنه نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 18.23%، وذلك نتيجة لنمو وزيادة أعمال الشركة 
في مجال تكافل المركبات والذي نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 36.82%. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل إجمالي اشتراكات التكافل 

المكتتبة منذ 2011م وحتى نهاية عام 2013م:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-28: جدول إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

233,827

201,517

58,000

493,344

379,988

125,067

95,809

600,864

437,698

189,407

62,557

689,662

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%36.82

%3.05-

%3.85

%18.23

انخفضت االشتراكات من  المركبات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 36.8%، بينما  ارتفاع االشتراكات من تكافل  الجدول أعاله  يالحظ من 
التكافل الصحي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ 3%، أما االشتراكات من التكافل العام فقد ارتفعت بمعدل نمو مركب بلغ 3.85% منذ 
2011م وحتى نهاية عام 2013م. وفيما يلي جدول يوضح نسبة مساهمة كل مصدر في إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة خالل السنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2011م،2012م و2013م:

المصدر:  مستخلصة من القوائم المالية المراجعة

7-29: جدول نسب مساهمة كل مصدر في إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

السنة المنتهية فيآالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

%63.47

%27.46

%9.07

%100.00

%63.24

%20.81

%15.95

%100.00

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%15.72

%18.00-

%12.16-

%0.00

%47.40

%40.85

%11.76

%100.00
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ما يالحظ من الجدول أعاله ارتفاع مساهمة تكافل المركبات من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة من 47.4% في نهاية عام 2011م إلى %63.47 
في نهاية عام 2013م، وذلك بسبب نمو اشتراكات تكافل المركبات بمعدل نمو سنوي مركب أعلى من نظيره للتكافل الصحي والتكافل العام.

7-4-1-3 اشتراكات إعادة التكافل المسندة
بلغت حصة إعادة التكافل من اشتراكات التكافل 131.18 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2013م مقابل 146.78 مليون ريال كما 
في 31 ديسمبر 2011م، أي بانخفاض سنوي مركب بلغ ) 5.43%(. بالرغم من وجود ارتفاع باشتراكات التكافل إال إن اشتراكات إعادة التكافل 

قد انخفضت نتيجة النخفاض التكافل الصحي خالل عام 2012م ثم انخفاض التكافل العام في عام 2013م.

7-30: جدول تفاصيل اشتراكات إعادة التكافل المسندة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

1,481

98,222

46,975

146,678

1,032

70,074

79,966

151,072

1,146

81,693

48,338

131,177

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%12.03-

%8.80-

%1.44

%5.43-

يالحظ من الجدول أعاله انخفاض اشتراكات إعادة التكافل المسندة في التكافل الصحي خالل عام 2012م وارتفاعها خالل عام 2013م وذلك 
نتيجة انخفاض إجمالي اشتراكات التكافل في التكافل الصحي خالل عام 2012م وارتفاعها في عام 2013م وكمحصلة انخفضت بمعدل 
ثم  2012م  عام  ارتفعت في  العام حيث  التكافل  المسندة في  التكافل  إعادة  العكس الشتراكات  بينما حدث   ،%8.8 بلغ  سنوي مركب 

انخفضت في عام 2013م نتيجة لزيادة إجمالي اشتراكات التكافل العام في عام 2012م وانخفاضه في عام 2013م

7- 31: جدول نسب مساهمة كل مصدر في اشتراكات إعادة التكافل المسندة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

%1.01

%66.96

%32.03

%100.00

%0.68

%46.38

%52.93

%100.00

%0.87

%62.28

%36.85

%100.00

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%6.98-

%3.56-

%7.27

%0.00

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-4-1-4 أقساط تأمين فائض الخسارة
أقساط تأمين فائض الخسارة هي األقساط التي تم دفعها من قبل الراجحي تكافل لمعيدي التأمين عند شرائها وثائق فائض الخسارة 
منهم ولقد ارتفع هذا البند بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 19.91%. حيث ارتفع من 1.86 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 3.5 
مليون ريال في 31 ديسمبر 2012م ثم انخفض الى 2.7 مليون ريال في نهاية عام 2013م، والسبب الرئيسي في ارتفاعه في عام 2012م هو 

زيادة اشتراكات التكافل أما سبب انخفاضه في عام 2013م تعود لزيادة نسبة احتفاظ تكافل الراجحي بالمخاطر.

7-4-1-5 صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
لقد نما صافي اشتراكات التكافل المكتسبة من 269.4 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 506.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، 
غير  التكافل  اشتراكات  التغير في  المكتسبة بطرح صافي  االشتراكات  37.1%. حيث يحسب صافي  بلغ  نمو سنوي مركب  بمعدل  أي 
المكتسبة من صافي اشتراكات التكافل المكتتبة والجدول التالي يوضح حساب صافي اشتراكات التكافل المكتسبة خالل السنوات 

المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

7-32: جدول صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

344,805

75,371-

269,434

446,303

40,219-

406,084

555,809

49,365-

506,444

صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

ناقصًا: التغير في اشتراكات التكافل غير 

المكتسبة، صافي

صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

معدل النمو 
المركب )%(

%26.96

%19.07-

%37.10

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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ولقد نما صافي اشتراكات التكافل المكتسبة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 37.1% مدعوما بنمو صافي االشتراكات المكتسبة من تكافل 
المركبات والذي نما من 183.9 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 410.2 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب 

بلغ 49.4%. ويوضح الجدول التالي تفاصيل صافي اشتراكات التكافل المكتسبة حسب المصدر منذ عام 2011م وحتى 31 ديسمبر 2013م:

المصدر :  مستخصلة من القوائم المالية المراجعة

7-33: جدول تفاصيل صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

183,893

77,794

7,747

269,434

305,870

85,027

15,187

406,084

410,236

82,697

13,511

506,444

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%49.36

%3.10

%32.06

%37.10

لقد ارتفعت نسبة مساهمة تكافل المركبات في صافي اشتراكات التكافل المكتسبة من 68% في عام 2011م إلى 81% في عام 2013م، 
أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 8.94%، بينما انخفضت مساهمة كل من التكافل الصحي والتكافل العام بمعدل انخفاض سنوي 
مركب بلغ 24.8% و 3.7% على التوالي  خالل نفس الفترة وذلك بسبب نمو تكافل المركبات بمعدل نمو سنوي مركب أعلى من 
نظيره للتكافل الصحي والعام. وفيما يلي جدول يوضح نسبة مساهمة كل مصدر في صافي اشتراكات التكافل المكتسبة خالل 

السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م،و2013م:

المصدر : مستخلصة من القوائم المالية المراجعة

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-34: جدول نسب مساهمة كل مصدر في صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

%68

%29

%3

%100

%75

%21

%4

%100

%81

%16

%3

%100

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%8.94

%24.80-

%3.68-

%0.00

7-4-1-6 التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي
ويحسب  المالية  السنة  بعد  لما  السارية  باألخطار  تتعلق  والتي  المكتتبة  التكافل  اشتراكات  في  )االنخفاض(  الزيادة  البند  يمثل هذا 
انخفض  ولقد  الحالية.  المالية  السنة  من  السابقة  المالية  للسنة  المكتسبة  غير  التكافل  اشتراكات  البند من خالل طرح صافي  هذا 
صافي التغير في اشتراكات غير المكتسبة من 75.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م إلى 49.4 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي 
بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )19.07%( وذلك بسبب تزايد نسبة اشتراكات التكافل المكتتب بها المتعلقة بالسنة المالية وانخفاض 

المتعلق باألخطار السارية بعد السنة المالية.

7-4-1-7 إجمالي إيرادات االكتتاب
لقد نما إجمالي إيرادات االكتتاب من 278.17 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 520.8 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي بمعدل نمو 
سنوي مركب بلغ 36.83%. والسبب الرئيسي وراء ارتفاعها يرجع إلى نمو صافي اشتراكات التكافل المكتسبة. يشتمل إجمالي إيرادات 

االكتتاب على صافي اشتراكات التكافل المكتسبة ورسوم وثائق وإيرادات أخرى وعموالت إعادة التكافل على النحو المبين أدناه:

7-35: جدول إجمالي ايرادات االكتتاب

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

269,434

902

7,830

278,166

406,084

1,284

12,960

420,328

506,444

1,038

13,335

520,817

صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق وإيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

معدل النمو 
المركب )%(

%37.10

%7.27

%30.50

%36.83
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7-4-1-8 رسوم وثائق وإيرادات أخرى 
لقد نمت رسوم وثائق وإيرادات أخرى من 902 ألف ريال في نهاية عام 2011م إلى 1.28 مليون ريال في 31 ديسمبر 2012م ثم انخفضت إلى 
1.04 مليون ريال في عام 2013م. وكمحصلة فقد ارتفعت رسوم وثائق وإيرادات أخرى بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 7.27%، ويعزى السبب 
الرئيسي لنمو هذا البند في عام 2012م ثم انخفاضه في عام 2013م إلى نمو إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة من نشاط التأمين 

العام في عام 2012م وانخفاضه في عام 2013م.

7-4-1-9عموالت إعادة التكافل
لقد ارتفعت عموالت إعادة التكافل خالل الثالث سنوات السابقة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 30.5%، حيث ارتفعت من 7.8 مليون ريال في 
نهاية عام 2011م إلى 13.3 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م. حيث نمت في عام 2012م نتيجة الرتفاع نسبة اشتراكات التكافل العام والتي 
تولد عمولة إعادة تكافل  أعلى من  التكافل الصحي والمركبات، بينما قد ارتفعت في عام 2013م على الرغم من انخفاض التكافل العام 
وانخفاض إعادة التكافل وذلك بسبب استحقاق جزء من عموالت إعادة التكافل الغير مكتسبة في عام 2013م حيث انخفض بند عموالت 

إعادة التكافل الغير مكتسبة من 6 مليون ريال في عام 2012م إلى 4.3 مليون ريال في عام 2013م.

7-4-1-10 صافي المطالبات المدفوعة  
ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من 163.28 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 366.77 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي بمعدل نمو 
سنوي مركب بلغ 49.88%. وذلك بسبب نمو إجمالي المطالبات المدفوعة، حيث يحسب صافي المطالبات المدفوعة بطرح حصة معيدي 

التكافل من المطالبات المدفوعة من إجمالي المطالبات المدفوعة، ويظهر الجدول أدناه كيفية حساب صافي المطالبات المدفوعة:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-36: جدول صافي المطالبات المدفوعة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

214,093

50,817-

163,276

374,024

89,984-

284,040

441,026

74,261-

366,765

إجمالي المطالبات المدفوعة

ناقصًا: حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة

معدل النمو 
المركب )%(

%43.53

%20.89

%49.88

7-4-1-11 إجمالي المطالبات المدفوعة
التأمين لتعويضهم عن الخسائر التي  يمثل بند إجمالي المطالبات المدفوعة المبالغ التي قامت الشركة بدفعها إلى حاملي وثائق 
تكبدوها نتيجة وقوع الخطر المؤمن عليه. ولقد بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 214.09 مليون ريال خالل عام 2011م مقابل 441.03 مليون 

ريال خالل عام 2013م، أي أنه ارتفع بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 43.53% بسبب نمو عمليات التكافل خالل الفترة )اشتراكات التكافل(.

7-4-1-12 حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة
يمثل هذا البند حصة معيدي التكافل من المطالبات التي قامت الشركة بدفعها للمؤمن عنهم لتعويضهم عن الخسائر التي تعرضوا 
لها نتيجة وقوع الخطر المؤمن ضده. ولقد نمت حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة من 50.82 مليون ريال في نهاية عام 
2011م إلى 90 مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2012م ثم انخفضت إلى 74.26 مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2013م، كمحصلة ارتفع بمعدل 
نمو سنوي مركب بلغ 20.89%. والسبب الرئيسي وراء نموها في عام 2012م ثم انخفاضها في عام 2013م يعود إلى ارتفاع اشتراكات إعادة 

التكافل المسندة في عام 2012م وانخفاضها في عام 2013م.

7-4-1-13 صافي المطالبات المتكبدة
لقد ارتفع صافي المطالبات المتكبدة من 191.72 مليون ريال في عام 2011م إلى 427.81 مليون ريال في عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي 
مركب بلغ 49.4%. يحسب صافي المطالبات المدفوعة عن طريق جمع صافي الحركة في المطالبات تحت التسوية مع صافي المطالبات 
المدفوعة، ويظهر الجدول أدناه كيفية حساب صافي المطالبات المتكبدة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-37: جدول صافي المطالبات المتكبدة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

163,276

28,448

191,724

284,040

32,101

316,141

366,765

61,024

427,807

صافي المطالبات المدفوعة

الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

معدل النمو 
المركب )%(

%49.88

%46.46

%49.38
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يالحظ من الجدول اعاله أن السبب وراء ارتفاع صافي المطالبات المتكبدة هو ارتفاع صافي المطالبات المدفوعة والحركة في المطالبات 
تحت التسوية وذلك نتيجة لزيادة اعمال الشركة واالشتراكات المكتتبة.

7-4-1-14 الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي
 تمثل صافي الحركة في المطالبات تحت التسوية التغير الذي حدث في بند المطالبات تحت التسوية ولقد ارتفع صافي الحركة في 
المطالبات تحت التسوية من 28.4 مليون ريال في عام 2011م إلى 61.0 مليون ريال في عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %46.46 

وذلك بسبب نمو بند المطالبات تحت التسوية نتيجة لزيادة اعمال الشركة واشتراكات التكافل المكتتبة.

7-4-1-15 إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى
لقد ارتفع إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى من 223.23 مليون ريال في 31 ديسمبر عام 2011م إلى 456.76 مليون ريال في نهاية عام 
2013م، أي أنه نما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 43.04%. يحسب إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى عن طريق جمع كل من صافي المطالبات 
المتكبدة وأتعاب إشراف وتفتيش وتكاليف اكتتاب وثائق تأمين ومخصص ديون مشكوك في تحصيلها ومصاريف أخرى ثم طرح إيرادات 
أخرى، ويظهر الجدول أدناه كيفية حساب إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 2012م و2013م:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-38: جدول إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

191,724

4,478

18,472

8,532

25

-

223,231

316,141

3,916

26,482

2,052

26

-

348,617

427,807

4,873

23,504

2,172

299

1,891-

456,764

صافي المطالبات المتكبدة

أتعاب إشراف وتفتيش

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى

إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى

معدل النمو 
المركب )%(

%49.38

%4.32

%12.80

%49.54-

%245.83

-

%43.04

7-4-1-16 أتعاب إشراف وتفتيش
اإلشراف  أتعاب  ارتفعت  السعودي. ولقد  العربي  النقد  التعاوني ومؤسسة  الصحي  الضمان  يتم دفعها لمجلس  التي  والرسوم  األتعاب  هي 
والتفتيش من 4.48 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 4.87 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي أنها نمت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %4.32.

7-4-1-17 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
2011م إلى 23.5 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي  لقد ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين من 18.47 مليون ريال في نهاية عام 

بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.8%. نتيجة لزيادة اشتراكات التكافل المكتتبة.

7-4-1-18 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 
لقد انخفض مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من 8.5 مليون ريال في عام 2011م إلى 2.2 مليون ريال في عام 2013م، أي بمعدل 

انخفاض سنوي مركب بلغ 49.5%. وذلك بسبب انخفاض إجمالي اشتراكات التكافل المدينة خالل عام 2013م.

7-4-1-19 مصاريف أخرى 
يمثل هذا البند مصروفات ورسوم بنكية متعلقة بعمليات التأمين ولقد ارتفعت مصاريف أخرى من 25 ألف ريال في عام 2011م إلى 299 

ألف ريال في عام 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 245.83% نتيجة زيادة أعمال الشركة وعدد عملياتها.

7-4-1-20 إيرادات أخرى 
لم يتم تسجيل أي إيرادات أخرى خالل عامي 2011م و2012م، بينما بلغت 1.9 مليون ريال في عام 2013م. حيث أنه في عام 2013م حصلت الشركة 
على خصومات حجم مقدمة من مزودي الخدمات الصحية عن مطالبات من قبلهم في عام 2011م والتي سجلت كإيرادات أخرى في عام 2013م.

7-4-1-21 صافي فائض االكتتاب 
يحسب صافي فائض االكتتاب من عمليات التكافل بطرح إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى من إجمالي إيرادات االكتتاب ولقد ارتفع 
صافي فائض االكتتاب من 54.9 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 64.1 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب 

بلغ 7.98% بسبب ارتفاع صافي اشتراكات التكافل المكتسبة. والجدول التالي يوضح حساب صافي فائض االكتتاب:
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المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-39: جدول صافي فائض االكتتاب

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

278,166

223,231-

54,935

420,328

348,617-

71,711

520,817

456,764-

64,053

إجمالي إيرادات االكتتاب 

ناقصًا إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى 

صافي فائض االكتتاب 

معدل النمو 
المركب )%(

%36.83

%43.04

%7.98

ويوضح الجدول التالي تفاصيل صافي فائض االكتتاب حسب المنتج منذ عام 2011م وحتى نهاية عام 2013م:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-40: جدول تفاصيل صافي فائض االكتتاب حسب المصدر

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

18,467

30,180

6,288

54,935

17,110

36,082

18,519

71,711

19,928

28,145

15,980

64,053

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%3.88

%3.43-

%59.42

%7.98

يالحظ من الجدول أعاله ارتفاع صافي فائض االكتتاب لكل من التكافل العام وتكافل المركبات بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 59.4% و 

3.9% على التوالي منذ عام 2011م وحتى نهاية عام 2013م. وفيما يلي جدول يوضح نسبة مساهمة كل مصدر في إجمالي صافي فائض 

االكتتاب خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م و2012م و2013م:

المصدر : مستخلصة من القوائم المالية المراجعة

7-41: جدول نسب مساهمة كل مصدر في إجمالي صافي فائض االكتتاب

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

%33.62

%54.94

%11.45

%100.00

%23.86

%50.32

%25.82

%100.00

%31.11

%43.94

%24.95

%100.00

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%3.80-

%10.57-

%47.63

%0.00

الثالث  االكتتاب خالل  الصحي من صافي فائض  والتكافل  المركبات  انخفاض نسبة مساهمة كل من تكافل  أعاله  الجدول  يالحظ من 

سنوات السابقة بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ 3.8% و 10.6% على التوالي، بينما ارتفعت نسبة مساهمة التكافل العام من صافي 

فائض االكتتاب بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 47.6%. والجدير بالمالحظة هو انخفاض نسبة مساهمة تكافل المركبات في صافي فائض 

االكتتاب خالل الثالث سنوات السابقة على الرغم من ارتفاع اجمالي اشتراكات االكتتاب فيه بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 36.8%، وفيما 

يلي جدول يوضح نسبة صافي فائض االكتتاب من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة حسب الخدمة:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-42: جدول نسبة صافي فائض االكتتاب من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة حسب المصدر

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

%7.90

%14.98

%10.84

%11.14

%4.50

%28.85

%19.33

%11.93

%4.55

%14.86

%25.54

%9.29

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

المجموع

معدل النمو 
المركب )%(

%24.07-

%0.39-

%53.50

%8.67-
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يالحظ من الجدول السابق أن نسبة صافي فائض االكتتاب لتكافل المركبات قد انخفضت بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 24.1% من %7.9 
في عام 2011م إلى 4.6% في نهاية عام 2013م.

7-4-1-22 إيرادات  استثمار 
تمثل ايرادات االستثمار في عمليات التكافل اإليرادات التي يولدها صندوق متاجرة بالسلع ولقد ارتفعت إيرادات االستثمار من 365 ألف 
ريال في نهاية عام 2011م إلى 1.3 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 88.7%. وذلك بسبب تحسن العوائد 
المتولدة من صندوق المتاجرة بالسلع في عام 2012م و 2013م باإلضافة إلى زيادة االستثمارات في صندوق متاجرة بالسلع )استثمارات 
متاحة للبيع( في عمليات التكافل خالل عام 2012م وإلى زيادة عمليات البيع والشراء التي تمت لهذه االستثمارات في عام 2013م وبالتالي 

اإليرادات الرأسمالية المتولدة عنها.

7-4-1-23 أتعاب إدارة
يمثل هذا البند االتعاب التي تتقاضاها الشركة عن إدارتها لعمليات التكافل واالستثمارات المتعلقة بعمليات التكافل وتحسب كنسبة 
من اشتراكات التكافل وتحدد النسبة من قبل مجلس اإلدارة ولقد انخفضت أتعاب إدارة من 176.7 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 
65.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )39.19%(. والسبب الرئيسي وراء انخفاضها أنه في عام 2011م 
كانت تحسب أتعاب اإلدارة كنسبة من إجمالي اشتراكات التكافل بينما ابتداءًا من عام 2012م أصبحت تحسب أتعاب اإلدارة كنسبة من 
صافي اشتراكات التكافل المعدلة حيث يتم تعديل قيمة صافي اشتراكات التكافل لتعكس إيرادات عموالت إعادة التكافل وتكاليف 

اإلنتاج كما تم تحديد حد أقصى ألتعاب اإلدارة ابتداءًا من عام 2012م بما يساوي صافي فائض االكتتاب وإيرادات االستثمار.

7-4-1-24 صافي عجز السنة
يحسب صافي عجز السنة عن طريق إضافة إيرادات استثمار إلى صافي فائض االكتتاب ثم طرح أتعاب اإلدارة، ولقد كان صافي عجز السنة المحول 
ابتداءًا من عام 2012م  2011م بينما لم يكن هناك عجز في عامي 2012م و2013م. وذلك ألنه  ريال في عام  المساهمين 121.4 مليون  إلى عمليات 
أصبحت تحدد أتعاب اإلدارة بحد أقصى يساوي صافي فائض االكتتاب وإيرادات االستثمار والجدول التالي يوضح كيفية حساب صافي عجز السنة:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-43: جدول صافي عجز السنة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

54,935

365

176,721-

121,421-

121,421

-

71,711

670

72,381-

-

-

-

64,053

1,300

65,353-

-

-

-

صافي فائض االكتتاب

إيرادات استثمار

أتعاب إدارة

صافي عجز السنة

صافي العجز المحول إلى عمليات المساهمين

صافي نتيجة السنة

معدل النمو 
المركب )%(

%7.98

%88.72

%39.19-

-

-

-

7-4-1-25 إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة 
لقد بلغ إجمالي الدخل الشامل للسنة 78 ألف ريال في عام 2011م، لكنه تحول إلى خسارة تبلغ 53 ألف ريال سعودي كما في نهاية عام 2013م. 
ويحسب إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة عن طريق إضافة صافي نتيجة السنة إلى صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع، والجدول التالي يوضح كيفية حساب إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-44: جدول إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

-

78

78

-

104

104

-

53-

53-

صافي نتيجة السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

معدل النمو 
المركب )%(

-

-

-
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7-4-1-26 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
يمثل هذا البند التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والتي تتكون من صندوق متاجرة بالسلع ولقد بلغ صافي التغير 
في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 78 ألف ريال في عام 2011م، لكنه تحول إلى خسارة بلغت )53( ألف ريال سعودي في نهاية 
عام 2013م. والسبب الرئيسي وراء هذا االنخفاض يعود إلى التقلب في القيمة العادلة للوحدة الواحدة في صندوق المتاجرة بالسلع حيث 

ارتفع سعره في عامي 2011م و2012م بينما انخفض في عام 2013م. 

7-4-2 قائمة عمليات المساهمين

7-4-2-1 اإليرادات
تتمثل إيرادات عمليات المساهمين في الدخل المكتسب من عمليات التكافل وهو ما يسمى أيضًا بأتعاب اإلدارة ومن توزيعات األرباح 
وصافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ومن أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع ومن دخل 
عموالت خاصة من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق. ولقد انخفض إجمالي إيرادات عمليات المساهمين من حوالي 181 مليون ريال 
للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م إلى حوالي 79.7 مليون ريال في نهاية عام 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ حوالي 

)33.65%( نتيجة النخفاض أتعاب اإلدارة.

 ويوضح الجدول أدناه تفاصيل إجمالي إيرادات الشركة لعمليات المساهمين منذ عام 2011م وحتى نهاية عام 2013م:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-45: جدول إيرادات عمليات المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

176,721

974

281-

1,797

1,812

181,023

72,381

2,103

2,433

473

4,234

81,624

65,353

2,307

8,412

1,243

2,388

79,703

أتعاب إدارة

توزيعات أرباح 

صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

إجمالي اإليرادات

معدل النمو 
المركب )%(

%39.19-

%53.90

-

%16.83-

%14.80

%33.65-

7-4-2-2 أتعاب إدارة
يمثل هذا البند االتعاب التي تتقاضاها الشركة عن إدارتها لعمليات التكافل واالستثمارات المتعلقة بعمليات التكافل وتحسب كنسبة من 
اشتراكات التكافل وتحدد النسبة من قبل مجلس اإلدارة. ولقد انخفضت أتعاب اإلدارة من 176.7 مليون ريال في نهاية عام 2011م إلى 65.4 
مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )39.19%( والسبب الرئيسي وراء انخفاضها هو انه في عام 2011 م كانت 
تحسب أتعاب اإلدارة كنسبة من إجمالي اشتراكات التكافل بينما ابتداًء من عام 2012م بدأت تحسب أتعاب اإلدارة كنسبة من صافي 
اشتراكات التكافل والتي تعدل لتعكس إيرادات عموالت إعادة التكافل وتكاليف اإلنتاج وتم تحديد حد أقصى ألتعاب اإلدارة ابتداءًا من 

عام 2012م بما يساوي صافي فائض االكتتاب وإيرادات االستثمار.

7-4-2-3 توزيعات أرباح 
يمثل هذا البند توزيعات األرباح عن االستثمارات في محفظة أسهم مدرجة في سوق األسهم السعودية »تداول«. ولقد ارتفعت توزيعات 
األرباح من 974 ألف ريال في نهاية عام 2011م إلى حوالي 2.3 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %53.9. 

نتيجة الرتفاع حجم  االستثمارات في محفظة األسهم.

7-4-2-4 صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
حققت الشركة صافي أرباح من االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل بلغت 8.4 مليون ريال في نهاية عام 2013م 

مقابل خسارة تبلغ 281 ألف ريال في 31 ديسمبر 2011م.

إن أرباح هذه االستثمارات تعتمد على المؤشر العام وعلى اإلدارة من قبل مدير الصندوق. ولقد ارتفعت األسعار في عامي 2012م و 2013م 
بينما انخفضت عام 2011م.

7-4-2-5 أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
انخفضت األرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع من 1.8 مليون ريال في عام 2011م إلى 1.2 مليون ريال في عام 2013م، أي بمعدل 
انخفاض سنوي مركب بلغ) 16.8%(. وذلك بسبب انخفاض نسبة التغير اإليجابية في القيمة السوقية لالستثمارات التي تم بيعها خالل الفترة.
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7-4-2-6دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
لقد حدث تباين في دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق حيث انه ارتفع في عام 2012م من 1.8 مليون ريال في 
31 ديسمبر 2011م إلى 4.2 مليون ريال في عام 2012م ثم انخفض إلى 2.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، وكنتيجة ارتفع بمعدل نمو سنوي 
مركب بلغ 14.8%.  ويرجع سبب ارتفاع هذا البند في عام 2012م الى األرباح المحققة في هذا العام عن استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 

تم شراءها في نهاية عام 2011م، بينما يعود سبب انخفاضها في عام 2013م الى انخفاض االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق.

7-4-2-7 المصاريف العمومية واإلدارية 
تباين بند المصاريف العمومية واإلدارية حيث انخفض من حوالي 91.6 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م إلى 80.8 مليون 
ريال في 31 ديسمبر 2012م ثم ارتفع إلى حوالي 101 مليون ريال في 31 ديسمبر 2013م، مما أدى إلى ارتفاعه بنسبة نمو مركب بلغت %5، 
ويعزى انخفاضه في عام 2012م إلى انخفاض األتعاب القانونية والمهنية من 17.9 مليون ريال في عام 2011م إلى 6.6 مليون ريال في عام 
2012م ويعزى ارتفاعه في عام 2013م إلى نمو تكاليف الموظفين نتيجة نمو أعمال الشركة. ويظهر الجدول أدناه البنود المختلفة المكونة 

للمصاريف العمومية واإلدارية:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-46: جدول المصاريف العمومية واإلدارية

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

54,792

17,936

7,138

3,211

3,290

3,694

736

711

69

91,577

54,851

6,552

7,345

3,197

5,415

2,215

436

739

89

80,839

69,663

8,351

8,311

5,813

5.7

1,409

909

765

125

101,046

تكاليف موظفين

أتعاب قانونية ومهنية

مصاريف مكتبية

مصاريف تقنية المعلومات

استهالك 

دعاية وإعالن وتسويق

سفر وإقامة

مصاريف اتصاالت

أخرى

إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية 

معدل النمو 
المركب )%(

%12.76

%31.77-

%7.90

%34.55

%95.84-

%38.24-

%11.13

%3.73

%34.60

%5.04

7-4-2-8 صافي العجز المحول من عمليات التكافل
لقد بلغ صافي العجز  المحول من عمليات التكافل 121.4 مليون ريال في عام 2011م، فيما لم يعد هنالك صافي عجز من عمليات التكافل في 

عامي 2012م و2013م.

7-4-2-9 صافي )الخسارة( الدخل قبل الزكاة
يحسب صافي )الخسارة( الدخل قبل الزكاة بطرح إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية وبطرح صافي العجز المحول من عمليات التكافل 
حوالي  إلى  2011م  ديسمبر   31 في  المنتهية  للفترة  ريال  مليون   31.98 من  الزكاة  قبل  الخسارة  صافي  تقلص  وقد  اإلي��رادات.  إجمالي  من 
21.34 مليون ريال في عام 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ )18.3%(، وذلك بسبب انخفاض اإليرادات بمعدل أقل من إنخفاض 

المصروفات. والجدول التالي يوضح صافي الخسارة قبل الزكاة:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-47: جدول صافي الخسارة قبل الزكاة لعمليات المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

181,023

91,577-

121,421-

31,975-

81,624

80,839-

-

785

79,703

101,046-

-

21,343-

إجمالي اإليرادات

ناقصًا : مصاريف عمومية و إدارية

ناقصًا : صافي العجز المحول من عمليات التكافل

)الخسارة( الدخل قبل الزكاة

معدل النمو 
المركب )%(

%33.65-

%5.04

%100.00-

%18.30-
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7-4-2-10 صافي خسارة السنة 
لحساب صافي خسارة السنة، فإنه يتم أخذ الخسارة قبل الزكاة ويخصم منها مخصص الزكاة. ولقد انخفض صافي خسارة الشركة من 

حوالي 32.9 مليون ريال للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م إلى حوالي 22.3 مليون ريال في عام 2013م أي بنسبة انخفاض سنوي 

مركب بلغ 17.6%، نتيجة النخفاض الخسارة قبل الزكاة خالل نفس الفترة والجدول التالي يوضح صافي خسارة السنة: 

7-48: جدول صافي خسارة السنة لعمليات المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

31,975-

930-

32,905-

785

1,362-

577-

21,343-

1,001-

22,344-

)الخسارة( الدخل قبل الزكاة

مخصص الزكاة

صافي خسارة السنة

معدل النمو 
المركب )%(

%18.30-

%3.75

%17.60-

7-4-2-11 خسارة السهم األساسي
يتم احتساب خسارة السهم للسنة / للفترة بتقسيم ص�افي الخسارة للسنة / للفترة على عدد األسهم القائمة في نهاية الفترة والبالغ 

20 مليون سهم. ولقد تقلبت خسارة السهم خالل فترة الدراسة حيث انخفضت من خسارة تبلغ 1.65 ريال لكل سهم في عام 2011م إلى 0.03 

ريال لكل سهم في عام 2012م ثم ارتفعت إلى خسارة تبلغ 1.12 ريال لكل سهم في عام 2013م، أي بمعدل انخفاض سنوي مركب بلغ %17.6.

7-4-2-12 إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة 
2011م بينما أصبح22.3 مليون ريال في نهاية عام 2013م. ويحسب  لقد بلغ إجمالي الخسارة الشاملة للسنة 34.05 مليون ريال في عام 

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة عن طريق إضافة صافي خسارة السنة إلى صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة 

للبيع، والجدول التالي يوضح كيفية حساب إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-49: جدول إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة لعمليات المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

32,905-

1,145-

34.05-

577-

-

577-

22,344-

49

22.295-

صافي خسارة السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

معدل النمو 
المركب )%(

%17.60-

-

%19.08-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-4-2-13 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
يمثل هذا البند التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والتي تتكون من صندوق متاجرة بالسلع ولقد بلغت خسارة صافي 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  1.15 مليون ريال في نهاية عام 2011م ولكنها تحولت إلى ربح بلغ 49 ألف ريال سعودي 

في نهاية عام 2013م. والسبب وراء ذلك هو التغير في القيمة العادلة للوحدة الواحدة في صندوق المتاجرة بالسلع حيث انخفضت في 

عام 2011م ولم تتغير في عام 2012م بينما ارتفعت في عام 2013م.
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7-5 قائمة التدفقات النقدية
يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين لشركة تكافل الراجحي:

7-50: جدول قائمة التدفقات النقدية

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

-

-

8,532

8,532

121,421-

34,433-

-

-

11,635-

29,124-

35,242-

10,747-

71,936

19,950

44,053

110,613

3,525

200

35,620

51,827

7,000-

130,000-

99,862

37,138-

14,689

29,211

43,900

78

32,905-

-

72,381

2,052

74,433

6,045-

51,866-

1,561

-

6,622

3,078

2,894-

2,523

29,023

2,991

19,425-

43,113

442

3,478-

89,135-

9,057-

7,000

195,000-

195,042

7,042

2,015-

43,900

41,885

104

577-

-

65,353

2,172

67,525

66

38,221

400-

927-

1,575-

23,271-

13,190-

2,045

84,313

2,426

28,534-

62,556

1,703-

4,573-

72,546-

110,433

-

438,500-

452,702

14,202

124,635

41,885

166,520

53-

22,344-

أواًل: قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين: 

األنشطة التشغيلية 

صافي نتيجة السنة 

التعديالت ل�� :

أتعاب إدارة 

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

صافي الفائض قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

اشتراكات تكافل مدينة

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجله

إجمالي المطالبات تحت التسوية

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت غير مكتسبة

تأمينات خطابات ضمان

أتعاب إدارة مدفوعة

صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

استحقاق استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

شراء استثمارات متاحة للبيع

بيع استثمارات متاحة للبيع

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

الزيادة / ) النقص ( في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

المعلومات اإلضافية غير النقدية:

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

ثانيًا: قائمة التدفقات النقدية للمساهمين: 

األنشطة التشغيلية

صافي خسارة السنة 

التعديالت ل��:

المتوسط

-

68,867

4,252

50,163

42,467-

16,026-

581

927-

2,196-

16,439-

17.109-

2,060-

61,757

8,456

1,302-

72,094

755

2,617-

42,020-

51,068

-

254,500-

249,202

5,298-

45,770

38,332

84,102

43

18,609-
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السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

المتوسط

3,290

-

930

1,167

281

27,237-

179-

12,456-

4,249

121,421

35,620-

2,828-

47,350

7,562-

57,502

9,883-

-

28,000

197,175-

129,118-

81,768-

82,979

1,211

1,145-

5,415

72,381-

1,362

1,045

2,433-

67,569-

317-

8,384

3,262-

6,045

89,135

1,853-

30,563

7,790-

122,700-

122,351

15,919-

17,559

197,175

112,710-

77,966

108,529

1,211

109,740

1,145-

5,700

65,353-

1,001

1,413

8,412-

87,995-

1,274

1,245-

712-

66-

72,546

-

16,198-

5,802-

459,500-

444,757

20,809-

19,032

124,710

88,800-

13,588

2,610-

109,740

107,130

49

استهالك

أتعاب إدارة 

مخصص الزكاة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل 

قائمة الدخل

صافي العجز قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

أتعاب إدارة مستلمة

زكاة مدفوعة

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

شراء ممتلكات ومعدات، صافي

شراء استثمارات متاحة للبيع

بيع استثمارات متاحة للبيع

شراء استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

بيع استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

استحقاق استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

شراء استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

)النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

المعلومات اإلضافية غير النقدية 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

4,802

68,867-

1,098

1,208

3,521-

60,934-

259

1,772-

92

42,467

42,020

2,341-

20,572

7,051-

174,899-

283,554

15,537-

18,296

116,628

132,895-

12,521-

8,050

64,643

72,694

747-

7-5-1 قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل
تتكون قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية، وذلك على النحو التالي: 

7-5-1-1 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
سجل صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية تدفق نقدي داخل بلغ حوالي 51.8 و110.4 مليون ريال في 31 ديسمبر 2011م و2013م 
إجمالي  رأسها  وعلى  التشغيلية  والمطلوبات  الموجودات  في  التغيرات  وتمثل   .%45.97 بلغت  مركب  نمو  بنسبة  وذلك  التوالي،  على 
التشغيلية  األنشطة  من  النقدية  للتدفقات  المكونة  البنود  أهم  المكتسبة  غير  التكافل  اشتراكات  وإجمالي  التسوية  تحت  المطالبات 
لعمليات التكافل. يالحظ أيضا أنه قد سجلت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية تدفق خارج في عام 2012م بلغ 9.06 مليون ريال 

وذلك بسبب ارتفاع اشتراكات التكافل المدينة وأتعاب اإلدارة المدفوعة في ذلك العام.

7-5-1-2 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
أسفرت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية عن صافي نقد سالب )تدفق نقدي خارج( بلغ حوالي 37.1 مليون ريال للفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011م بالرغم من المتحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع البالغة 99.9 مليون ريال، وذلك بسبب شراء استثمارات متاحة 
للبيع بمبلغ 130 مليون ريال وشراء استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بقيمة 7 مليون ريال. أما في نهاية عام 2012م، فقد أظهرت 
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية رصيدًا موجبًا )تدفق نقدي داخل( بلغ حوالي 7 مليون ريال ، وذلك نتيجة للتدفق النقدي الداخل 
النقدية من  التدفقات  2013م، فقد أظهرت  عام  نهاية  االستحقاق، وفي  تاريخ  المقتناة حتى  االستثمارات  استحقاق بعض  نتيجة  المتولد 
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األنشطة االستثمارية رصيدًا موجبًا )تدفق نقدي داخل( بلغ حوالي 14.2 مليون ريال، وذلك نتيجة لجني متحصالت من بيع استثمارات متاحة 
للبيع  بمبلغ 452.7 مليون ريال وهو أكبر من مشتريات استثمارات متاحة للبيع البالغة 438.5 مليون ريال في عام 2013م. 

7-5-1-3 النقد وما في حكمه في نهاية السنة
يحسب النقد وما في حكمه في نهاية الفترة / السنة بإضافة مبلغ النقد في بداية الفترة / السنة لصافي الزيادة / )النقص( في النقدية 
وشبه النقدية. حيث إن بند  الزيادة / )النقص( في النقدية وشبه النقدية يساوي صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية 
مضاف إليه صافي النقد من األنشطة االستثمارية. وقد نما النقد في نهاية الفترة / السنة من حوالي 43.9 مليون ريال في 31 ديسمبر 
2011م إلى حوالي 166.5 مليون ريال في نهاية عام 2013م، وذلك بفعل رصيد النقد المتوفر في أول العام وارتفاع النقد الناتج من األنشطة 

التشغيلية خالل الفترة كما هو موضح بالجدول أدناه:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-51: جدول النقد وما في حكمه في نهاية السنة

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

51,827

37,138-

14,689

29,211

43,900

9,057-

7,042

2,015-

43,900

41,885

110,433

14,202

124,635

41,885

166,520

صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

الزيادة / ) النقص ( في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

المتوسط

51,068

5,298-

45.77

38.332

84.102

7-5-2 قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
تتكون قائمة التدفقات النقدية للمساهمين من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية، وذلك على النحو التالي: 

7-5-2-1 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
سجل صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية تدفق نقدي داخل بلغ 47.4 مليون ريال تقريبًا للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، 
ثم تراجع إلى أن أصبح تدفق نقدي خارج بقيمة 16.2 مليون ريال في عام 2013م. ويكمن السبب الرئيسي وراء تحقيق تدفقات نقدية سالبة 
من األنشطة التشغيلية  في عام 2013م من الخسائر التي تكبدتها  علميات المساهمين والتي بلغت حوالي 22.3 مليون ريال وأتعاب إدارة 

الغير مستلمة والبالغة65.4 مليون ريال.

7-5-2-2 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
أسفرت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية عن صافي نقد سالب )تدفق نقدي خارج( بلغ حوالي )129.1( مليون ريال للفترة المنتهية 
2013م،  العام  نهاية  أما في  ريال.  197.2 مليون  بمبلغ  االستحقاق  تاريخ  استثمارات مقتناة حتى  2011م، وذلك بسبب شراء  31 ديسمبر  في 
فقد أظهرت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية رصيدًا موجبًا )تدفق نقدي داخل( بلغ حوالي 13.6 مليون ريال، وذلك نتيجة لجني 

متحصالت من بيع استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بمبلغ 124.7 مليون ريال. 

7-5-2-3 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة / السنة
بلغ النقد وما في حكمه في 31 ديسمبر 2011م حوالي 1.2 مليون ريال، بينما بلغ في نهاية عام 2013م حوالي 107.1 مليون ريال، أي بنسبة ارتفاع 
مركب بلغت 840.6%. وينتج رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة / السنة عن إضافة صافي التدفقات النقدية من كل من األنشطة 

التشغيلية واالستثمارية مضاف إليها رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة / السنة، وذلك كما يبين الجدول أدناه:

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-52: جدول النقد وما في حكمه في نهاية السنة لعمليات المساهمين

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

47,350

129,118-

81,768-

82,979

1,211

30,563

77,966

108,529

1,211

109,740

16.198-

13,588

2,610-

109,740

107,130

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

)النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

المتوسط

20,572

12,521-

8,050

64,643

72,694
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7-6 النسب والمؤشرات المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي أهم النسب والمؤشرات المالية ألداء الشركة للثالث سنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2011م و 2012م و2013م:

المصدر : مستخلصة من القوائم المالية المراجعة

7-53: جدول  النسب والمؤشرات المالية الرئيسية

السنة المنتهية في)آالف الرياالت(
31 ديسمبر 2011م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2012م

السنة المنتهية في
31 ديسمبر 2013م

%69.90

%54.60

%71.20

%76.30

%5.30

%3.60

%1.10

%11.10

%24.60-

%79.60

%12.50

45.5

%18.60-

%6.70-

%74.30

%67.60

%77.90

%75.90

%8.60

%3.00

%1.50

%11.90

%0.00

%82.30

%18.50

67.6

%13.50-

%0.10-

%80.60

%73.40

%84.50

%83.20

%10.20

%1.80

%1.10

%9.30

%0.00

%87.30

%10.30

37.5

%14.70-

%3.20-

عمليات التكافل

مؤشر االحتفاظ

صافي االشتراكات المكتسبة كنسبة من إجمالي 

االشتراكات المكتتبة

مؤشر الخسارة

حصة الشركة من المطالبات كنسبة من إجمالي 

المطالبات المدفوعة

دخل العمولة كنسبة من االشتراكات المسندة

مؤشر صافي العموالت

مؤشر مصاريف االكتتاب

فائض / عجز االكتتاب كنسبة من إجمالي األشتراكات المكتتبة

صافي عجز السنة كنسبة من إجمالي االشتراكات المكتتبة

مؤشر الخسارة المتراكمة

األقساط المدينة / إجمالي االشتراكات المكتتبة

فترة التحصيل )أيام(

عمليات المساهمين

المصاريف اإلدارية والعمومية للمساهمين كنسبة من 

إجمالي االشتراكات المكتتبة

األرباح والخسائر للمساهمين كنسبة من إجمالي 

االشتراكات المكتتبة

%7.38

%15.94

%8.94

%4.42

%38.73

%29.29-

%0.00

%8.47-

%100.00-

%4.73

%9.23-

%9.22-

%11.10-

%30.89-

معدل النمو 
المركب )%(

7-7 قائمة المركز المالي للنصف األول من عام 2014م
يوضح الجدول التالي قائمة المركز المالي للشركة للنصف االول المنتهي في 30  يونيو  2014م:

7-54: جدول قائمة المركز المالي للنصف األول عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

 

90,410

204,377

154,584

14,685

70,243

96,786

9,957

 

269,893

203,658

143,103

21,890

11,704

81,322

69,125

14,497

موجودات عمليات التكافل

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

اشتراكات تكافل مدينة، صافي

استثمارات متاحة للبيع

سلف ومدفوعات مقدمة، وموجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

التغير )%(

 

%198.52

%0.35-

%7.43-

%49.06

%15.77

%28.58-

%45.60
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641,042

116,661

9,139

37,820

17,158

74,710

14,638

20,000

18,059

308,185

949,227

159,716

9,139

29,095

76,799

362,366

3,876

640,991

52

641,043

1,919

7,338

204,377

4,105

217,739

200,000

109,598-

44

90,446

308,185

949,228

815,192

56,889

36,877

45,921

18,476

106,800

16,085

20,000

19,187

320,235

1,135,427

251,256

36,877

18,524

36,111

462,553

9,829

815,150

42

815,192

3,142

5,441

203,658

5,982

218,223

200,000

98,037-

49

102,012

320,235

1,135,427

إجمالي موجودات عمليات التكافل

موجودات عمليات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

أتعاب إدارة مدينة

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

إجمالي موجودات عمليات المساهمين

إجمالي الموجودات

مطلوبات وفائض عمليات التكافل

مطلوبات عمليات التكافل

إجمالي المطالبات تحت التسوية

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

فائض عمليات التكافل

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

مطلوبات عمليات المساهمين

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات عمليات المساهمين

حقوق المساهمين 

رأس المال

خسائر متراكمة

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات عمليات وحقوق المساهمين 

%27.17

%51.24-

%303.51

%21.42

%7.68

%42.95

%9.89

%0.00

%6.25

%3.91

%19.62

%57.31

%303.51

%36.33-

%52.98-

%27.65

%153.59

%27.17

%19.23-

%27.17

%63.73

%25.85-

%0.35-

%45.72

%0.22

%0.00

%10.55-

%11.36

%12.79

%3.91

%19.62

المصدر : القوائم المالية المراجعة



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

89  

7-7-1  الموجودات
تتمثل الموجودات في موجودات عمليات التكافل وموجودات عمليات المساهمين ولقد بلغت الموجودات 949.2 مليون ريال سعودي في 
الفترة المنتهية بالنصف األول من عام 2013م مقابل 1135.4 مليون ريال سعودي في الفترة المنتهية بالنصف األول من عام 2014م، أي أنها 
نمت بمعدل نمو بلغ حوالي 19.6% والداعم الرئيسي وراء هذا النمو هو نمو موجودات عمليات التكافل التي نمت بمعدل نمو بالغ %27.17:

7-55: جدول الموجودات للنصف األول من عام 2014م 

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

641,042

308,185

949,227

815,192

320,235

1,135,427

إجمالي موجودات عمليات التكافل

إجمالي موجودات عمليات المساهمين

إجمالي الموجودات

التغير )%(

%27.17

%3.91

%19.62

7-7-2 موجودات عمليات التكافل
شكلت موجودات عمليات التكافل 71.8% من إجمالي الموجودات كما في نهاية النصف األول من عام 2014م مقارنة ب� 67.53% في النصف 
األول من عام 2013م، حيث ارتفع إجمالي موجودات عمليات التكافل من 641.0 مليون ريال في نهاية النصف األول من عام 2013م إلى حوالي 
815.2 مليون ريال في الفترة المنتهية بنهاية النصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 27.2% مدعومة بنمو 

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق من حوالي 90.4 مليون ريال إلى حوالي 269.9 مليون ريال تقريبًا. 

7-56: جدول موجودات عمليات التكافل للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

90,410

204,377

154,584

14,685

0

70,243

96,786

9,957

641,042

269,893

203,658

143,103

21,890

11,704

81,322

69,125

14,497

815,192

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

اشتراكات تكافل مدينة، صافي

استثمارات متاحة للبيع

سلف ومدفوعات مقدمة، وموجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

إجمالي موجودات عمليات التكافل

التغير )%(

%198.52

%0.35-

%7.43-

%49.06

%15.77

%28.58-

%45.60

%27.17

المصدر : القوائم المالية المراجعة

المصدر : القوائم المالية المراجعة

وفيما يلي شرح موجز لكل بند من بنود موجودات عمليات التكافل:

7-7-2-1 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
البنوك  لدى  الشركة  وأرص��دة حسابات  الصندوق  النقد في  في  التكافل  لعمليات  بالنسبة  الصندوق  ونقد في  البنوك  لدى  أرصدة  تتمثل 
وتأمينات خطاب الضمان، وقد نمت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق بمعدل نمو بلغ حوالي 198.5%، حيث بلغ 269.9 مليون ريال تقريبًا 
في نهاية النصف األول من عام 2014م مقارنة بحوالي 90.4 مليون ريال في  النصف األول من عام 2013م. وتعود الزيادة في حساب أرصدة لدى 

البنوك ونقد في الصندوق بشكل رئيسي إلى زيادة حجم أعمال الشركة ونمو حساب إجمالي المطالبات تحت التسوية لعمليات التكافل. 

7-7-2-2 مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين
يمثل هذا الحساب مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين إلى حملة الوثائق )عمليات التكافل( ولقد تولد هذا البند نتيجة لصافي العجز 
المحول من عمليات التكافل إلى عمليات المساهمين في عامي 2010م و2011م حيث قد حول العجز البالغ  75.4 و 121.4 مليون ريال في عامي 
2010م و2011م على التوالي والبالغ مجموعهما 196.8 مليون ريال. أما في عامي 2012م و2013م لم يعد هناك صافي عجز ليحول إلى عمليات 
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المساهمين، بسبب تحديد حد أقصى ألتعاب اإلدارة. ولقد كانت المبالغ المستحقة من عمليات المساهمين مستقرة خالل الفترة حيث 

بلغت 204.4 مليون ريال في نهاية النصف األول من عام 2013م وانخفضت قلياًل إلى203.7 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م.

7-7-2-3 اشتراكات تكافل مدينة، صافي
ديون  مخصص  طرح  طريق  عن  وتحسب  الوثائق.  حاملي  من  استالمها  يتم  لم  التي  االشتراكات  مبالغ  صافي  الحسابات  هذه  تمثل 

مشكوك في تحصيلها من إجمالي مبالغ اشتراكات التكافل المدينة. وقد بلغ إجمالي المستحق من حاملي الوثائق حوالي 158.2 مليون 

ريال في الفترة المنتهية بالنصف األول من عام 2014م مقارنة ب�حوالي167.7 في النصف األول من عام 2013م، أي أنه انخفض بمعدل نمو بلغ 

-5.7% والداعم الرئيسي وراء انخفاضه هو انخفاض اشتراكات التكافل المدينة من جهات ذات عالقة والتي انخفضت بمعدل انخفاض بلغ 

21.4% حيث تم تحصيل مبالغ من حسابات رئيسية كبرى مثل مصرف الراجحي. بينما قد شهد صافي اشتراكات التكافل المدينة انخفاض 

بمعدل بلغ 7.43% وهو انخفاض أعلى من نظيره إلجمالي اشتراكات التكافل المدينة، وذلك نظرًا لنمو مخصص الديون المشكوك في 

تحصيلها بمعدل نمو بلغ 15.15%. وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل صافي اشتراكات التكافل المدينة:

7-57: جدول اشتراكات تكافل مدينة، صافي للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

63,172

104,554

167,726

13,142-

154,584

76,035

82,201

158,236

15,133-

143,103

مستحق من حملة الوثائق

حملة وثائق خارجيين

جهات ذات عالقة 

مجموع اشتراكات التكافل المدينة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 اشتراكات التكافل المدينة، صافي

التغير )%(

%20.36

%21.38-

%5.66-

%15.15

%7.43-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-7-2-4 استثمارات متاحة للبيع
من  للبيع  المتاحة  االستثمارات  وتتكون  بالوحدات  المرتبطة  المطلوبات  لتغطية  لالتجار  بها  المحتفظ  االستثمارات  البند  هذا  يمثل 

استثمارات في صندوق متاجرة بالسلع. ويحسب هذا البند عن طريق إضافة االستثمارات المشتراة خالل الفترة إلى رصيد أول الفترة 

ثم طرح المباع منها وإضافة صافي األرباح أو طرح صافي الخسارة الغير محققة للفترة. وقد بلغت االستثمارات المتاحة للبيع لعمليات 

التكافل حوالي 14.7 مليون ريال في نهاية النصف األول من عام 2013م مقارنة بمبلغ 21.9 مليون ريال تقريبًا في النصف األول من عام 

2014م مسجلًة نمو بلغ 49.1% والداعم الرئيسي وراء ارتفاع هذا البند هو نمو االستثمارات المتاحة للبيع المشتراة خالل الفترة بمعدل 

256.1% وهو أعلى من نظيره لالستثمارات المتاحة للبيع المباعة خالل الفترة البالغ 214.5%. ويوضح الجدول أدناه حركة االستثمارات المتاحة 

للبيع خالل الفترة:

7-58: جدول حركة االستثمارات المتاحة للبيع للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

30,200

132,000

147,567-

52

14,685

15,945

470,000

464,046-

9-

21,890

في بداية الفترة / السنة

مشتراة خالل الفترة/ السنة

مباعة خالل الفترة/ السنة

صافي  األرباح /الخسارة غير المحققة للفترة /للسنة

الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

التغير )%(

%47.20-

%256.06

%214.46

%117.31-

%49.06

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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7-7-2-5 سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات أخرى
لم تكن هنالك سلف ومدفوعات مقدمة في فترة  النصف األول من عام 2013م، بينما بلغت 11.7 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م.

7-7-2-6 حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
تمثل حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية الجزء المستحق من معيدي التكافل عن مطالبات حملة الوثائق سواء تحت 

التسوية أو متكبدة وغير مبلغ عنها. ولقد بلغت حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية 81.3 مليون ريال في نهاية النصف 

األول من عام 2014م مقابل 70.2 مليون ريال في النصف األول  من عام 2013م، أي أنها ارتفعت بمعدل نمو بلغ 15.8% والسبب وراء هذا النمو 

هو نمو إجمالي المطالبات تحت التسوية بمعدل نمو بلغ %57.3.

7-7-2-7 حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة
يمثل هذا البند حصة معيدي التكافل من االشتراكات المستلمة مقدمًا والتي تتعلق بأخطار سارية لما بعد نهاية الفترة المالية. ولقد 

مقارنة  2014م  عام  من  األول  النصف  خالل   %28.6 بلغ  بمعدل  المكتسبة  غير  التكافل  اشتراكات  من  التكافل  معيدي  حصة  انخفضت 

بالنصف األول في عام 2013م، حيث انخفضت من 96.8 مليون ريال في نهاية النصف األول عام 2013م إلى 96,8 مليون ريال في النصف 

األول من  عام 2014م والسبب الرئيسي وراء هذا االنخفاض هو ارتفاع نسبة احتفاظ شركة تكافل الراجحي بالمخاطر.

7-7-2-8 تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
تتعلق  والتي  الغير مكتسبة  التكافل  اشتراكات  الشركة عن  تتكبدها  التي  التكاليف  المؤجلة  التأمين  وثائق  اكتتاب  تكاليف  تمثل 

باألخطار السارية لما بعد نهاية الفترة المالية. ولقد ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة من 10 مليون ريال سعودي كما في نهاية 

النصف األول من عام 2013م إلى 14.5 مليون ريال سعودي في النصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 45.6% نتيجة الرتفاع إجمالي 

اشتراكات التكافل غير المكتسبة بمعدل نمو بلغ %27.7. 

7-7-3 موجودات المساهمين
ارتفع إجمالي موجودات عمليات المساهمين من حوالي 308.2 مليون ريال في نهاية النصف األول من عام 2013م إلى حوالي 320.2 مليون 

ريال في الربع الثاني من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 3.9% على الرغم من انخفاض أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق بمعدل 

انخفاض بلغ 51.2% وذلك اثر نمو االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق واستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الداخل 

وأتعاب إدارة مدينة بمعدل نمو بلغ 43%، 21.4% و303.5% على التوالي. ويبين الجدول التالي العناصر المختلفة لموجودات المساهمين:

7-59: جدول موجودات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

116,661

9,139

37,820

17,158

74,710

14,638

20,000

18,059

308,185

56,889

36,877

45,921

18,476

106,800

16,085

20,000

19,187

320,235

موجودات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

أتعاب إدارة مدينة

استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى

وديعة نظامية

ممتلكات ومعدات، صافي

إجمالي موجودات عمليات المساهمين

التغير )%(

%51.24-

%303.51

%21.42

%7.68

%42.95

%9.89

%0.00

%6.25

%3.91

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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وفيما يلي شرح موجز لكل عنصر من عناصر موجودات المساهمين:

7-7-3-1 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
لقد انخفضت أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق لعمليات المساهمين من 116.7 مليون ريال في نهاية النصف األول من عام 2013م 
إلى حوالي 56.9 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م، أي بمعدل انخفاض بلغ 51.2%، حيث قامت الشركة باستغالل األرصدة النقدية 

الموجودة لديها لشراء استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق واستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائة الداخل. 

7-7-3-2 أتعاب إدارة مدينة
ارتفعت أتعاب إدارة مدينة من 9.1 مليون ريال في نهاية النصف األول من عام 2013م إلى 36.9 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م، 
اإلدارة  أتعاب  أقل من مصروفات  2014م  األول من عام  النصف  المدينة في  األتعاب  نتيجة لتسديد جزء من  بلغ %303.5.  نمو  أي بمعدل 

المحمل عليها لنفس الفترة.

7-7-3-3 استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
تتكون االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل من محفظة أسهم مدرجة في سوق األسهم السعودية )»تداول«(. 
ولقد ارتفعت استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل من 37.8 مليون ريال في النصف األول من عام 2013م إلى 45.9 
مليون ريال بالنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 21.4%. ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع االستثمارات المدرجة قيمتها 
العادلة من خالل قائمة الدخل في بداية الفترة المنتهية في 30 يونيو 2014م عنها في 30 يونيو 2013م والتي نمت بمعدل نمو بلغ %31.9. 

ويوضح الجدول التالي حركة االستثمارات المدرجة في قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل خالل الفترة:

7-60: جدول حركة االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

31,918

14,282

12,505-

4,125

37,820

42,107

11,410

11,410-

3,814

45,921

في بداية الفترة / السنة

مشتراة خالل الفترة/ السنة

مباعة خالل الفترة/ السنة

صافي  التغير في القيمة العادلة

الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

التغير )%(

%31.92

%20.11-

%8.76-

%7.54-

%21.42

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-7-3-4 استثمار متاحة للبيع
تتكون االستثمارات المتاحة للبيع في عمليات المساهمين من استثمار في صندوق متاجرة بالسلع واستثمارات أسهم في شركة غير 
ريال بنهاية  إلى 18.5 مليون  النصف األول من عام 2013م  ريال بنهاية  للبيع من 17.2 مليون  المتاحة  ارتفعت االستثمارات  مدرجة. ولقد 
النصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 7.68%. والسبب الرئيسي وراء هذا النمو هو ارتفاع الرصيد في بداية الفترة المنتهية ب� 
30 يونيو 2014م عنها في بداية الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013م بمعدل نمو بلغ 575.1% من 2.6 مليون ريال في 30 يونيو 2013م إلى 
17.4 مليون ريال في  30 يونيو 2014م نتيجة لزيادة قيمة مشتريات االستثمارات المتاحة للبيع عن المباع خالل الفترة، ويوضح الجدول أدناه 

حركة االستثمارات المتاحة للبيع خالل الفترة:

7-61: جدول استثمارات متاحة للبيع لدى المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

2,572

223,000

208,458-

44

17,158

17,364

212,000

210,888-

0

18,476

الرصيد في بداية الفترة / السنة

مشتراة خالل الفترة / السنة

مباعة خالل الفترة / السنة

صافي التغير في القيمة العادلة للفترة / للسنة

الرصيد في نهاية الفترة / السنة

التغير )%(

%575.12

%4.93-

%1.17

%100.00-

%7.68

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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7-62: جدول حركة االستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

112,710

12,000

50,000-

74,710

76,800

30,000

0

106,800

في بداية الفترة / السنة

مشتراة خالل الفترة/ السنة

تستحق خالل الفترة/ السنة

الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

التغير )%(

%31.86-

%150.00

%100.00-

%42.95

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-7-3-5 استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
ارتفعت  ولقد  أشهر.  ثالثة  عن  األصلية  استحقاقها  فترة  تزيد  مرابحة  ودائ��ع  من  االستحقاق  تاريخ  حتى  المقتناة  االستثمارات  تتكون 
استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بمعدل بلغ 43% من 74.7 مليون ريال بالنصف األول من عام 2013م إلى 106.8 مليون ريال تقريبًا 
في نهاية النصف األول من عام 2014م على الرغم من انخفاض رصيد بداية الفترة بمعدل 31.9% وذلك بسبب شراء استثمارات مقتناة 
2014م. ويوضح  األول من عام  النصف  االستحقاق خالل  تاريخ  المقتناة حتى  االستثمارات  أي من  استحقاق  االستحقاق وعدم  تاريخ  حتى 

الجدول أدناه حركة االستثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق خالل الفترة:

7-7-3-6 سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى
تتكون سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات أخرى من دفعات مقدمة للموردين ومدفوعات مقدمة لإليجار وأخرى وأرباح مستحقة على 
ودائع المرابحة وتأمينات. ولقد ارتفع هذا البند من 14.6 مليون ريال في النصف األول من عام 2013م إلى 16.1 مليون ريال بالنصف األول من 

عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 9.9% نتيجة نمو أعمال الشركة.

7-7-3-7 وديعة نظامية
قامت الشركة بإيداع مبلغ 20 مليون ريال والتي تمثل 10% من رأس المال المدفوع في أحد البنوك المحلية المعينة من قبل مؤسسة 
النقد العربي السعودي وفقًا لمتطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر من قبل مؤسسة 
النقد العربي السعودي. وال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي. وقد تم إيداع هذه 

الوديعة النظامية في بنك اإلنماء. علمًا بأن أرباح استثمار هذه الوديعة مستحقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

7-7-3-8 ممتلكات ومعدات، صافي 
ويتمثل هذا البند في المعدات المكتبية والكهربائية واألثاث والتجهيزات والسيارات وبرامج الكمبيوتر باإلضافة إلى أجهزة الكمبيوتر. 
وقد بلغ صافي القيمة الدفترية لصافي الممتلكات والمعدات، حوالي 18.1 و 19.2 مليون ريال كما في النصف األول من عام 2013م و2014م 

على التوالي، أي أنه ارتفع بمعدل نمو بلغ 6.3% نتيجة لشراء أصول جديدة لتلبية الزيادة في أعمال الشركة.

7-7-4 مطلوبات عمليات التكافل
ارتفع إجمالي مطلوبات عمليات التكافل من حوالي 641 مليون ريال في النصف األول من عام 2013م إلى حوالي 815.2 مليون ريال بنهاية 
النصف األول من عام 2014م، أي بنسبة نمو بلغت 27.2%، وتعود تلك الزيادة إلى نمو إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة وإلى نمو 

إجمالي المطالبات تحت التسوية. ويظهر الجدول أدناه البنود المختلفة المكونة لمطلوبات عمليات التكافل:

7-63: جدول مطلوبات عمليات التكافل للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

159,716

9,139

29,095

76,799

362,366

3,876

640,991

251,256

36,877

18,524

36,111

462,553

9,829

815,150

مطلوبات عمليات التكافل

إجمالي المطالبات تحت التسوية

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

التغير )%(

%57.31

%303.51

%36.33-

%52.98-

%27.65

%153.59

%27.17

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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وفيما يلي شرح موجز لكل بند من بنود مطلوبات عمليات التكافل:

7-7-4-1 مطالبات تحت التسوية 
هي إجمالي المطالبات المسجلة قبل خصم حصة إعادة التكافل. وتعتبر هذه المطالبات مستحقة الدفع لحملة الوثائق بعد اكتمال 
التسوية على  تحت  المطالبات  إجمالي  للتسوية. يشتمل  للتأكد من صحتها وصالحيتها  لها  المؤيدة  المستندات  دراستها وفحص 

إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ القوائم الربعية، سواء تم التبليغ عنها أم ال. 

وقد بلغت المطالبات تحت التسوية حوالي 251.3 مليون ريال بالنصف األول من عام 2014م، بينما كانت 159.7 مليون ريال في عام 2013م، 
أي أنها نمت بمعدل بلغ 57.3% والسبب الرئيسي وراء نموها هو نمو اشتراكات التكافل المكتتبة خالل الفترة.

7-7-4-2 أتعاب إدارة دائنة
لقد ارتفعت أتعاب اإلدارة الدائنة من 9.1 مليون ريال بالنصف األول من عام 2013م إلى 36.9 مليون ريال بالنصف األول من عام 2014م، أي 

بمعدل نمو بلغ 303.5% وذلك بسبب مصروف أتعاب اإلدارة المحملة على الفترة.

7-7-4-3 دائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
انخفض بند الدائنون ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى بعمليات التكافل من 29.1 مليون ريال بالنصف األول من عام 2013م إلى 18.5 
مليون ريال بالنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل انخفاض بلغ 36.3%. وذلك بسبب تسوية مستردات حطام السيارات عن النصف االول 
لعام 2014م بحساب اخر بالخطأ مما اظهر انخفاض إلجمالي بند الدائنون على غير حقيقته ولقد تم تسوية هذا الحساب بالربع الثالث عام 

2014م.

7-7-4-4 أرصدة إعادة تكافل دائنة 
تتمثل أرصدة إعادة التكافل الدائنة في مبالغ االشتراكات الدائنة لشركات إعادة التكافل بحسب االتفاقيات المبرمة معها، وقد انخفضت 
النصف األول من عام 2014م، أي بمعدل  ريال بنهاية  36.1 مليون  إلى حوالي  بالنصف األول من عام 2013م  ريال  من حوالي 76.8 مليون 

انخفاض بلغ 53% وذلك بسبب انخفاض نسبة إعادة التأمين وزيادة االحتفاظ بالمخاطر المؤمن عليها.

7-7-4-5 إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة  
تمثل إجمالي اشتراكات التكافل الغير مكتسبة االشتراكات المستلمة مقدمًا عن اخطار سارية لما بعد نهاية الفترة المالية، ولقد نما 
إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة من 362.4 مليون ريال بالنصف األول من عام 2013م إلى 462.6 مليون ريال بالنصف األول من عام 

2014م، أي بمعدل نمو بلغ 27.7% وذلك بسبب زيادة اشتراكات التكافل المكتتب عليها والتي تتعلق بأخطار سارية بعد الفترة المالية.

7-7-4-6 عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة 
يمثل هذا البند العمولة المستلمة مقدمًا عن عمليات إعادة التكافل والتي تتعلق باخطار سارية لما بعد نهاية الفترة المالية. ولقد 
ارتفعت عموالت إعادة التكافل الغير مكتسبة من 3.9 مليون ريال بالنصف األول من عام 2013م إلى 9.8 مليون ريال بالنصف األول من عام 

2014م، أي بمعدل نمو بلغ 153.6%، وذلك بسبب نمو إجمالي االشتراكات الغير مكتسبة.

7-7-5 فائض عمليات التكافل – احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
العادلة لالستثمارات  القيمة  الزيادة في  إضافة  أو  النقص  للبيع عن طريق طرح  المتاحة  العادلة لالستثمارات  القيمة  احتياطي  يحسب 
المتاحة للبيع لرصيد احتياطي القيمة العادلة في بداية الفترة. ولقد انخفض احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع خالل 
الفترة من 52 ألف ريال سعودي بالنصف األول من عام 2013م إلى 42 ألف بالنصف األول من عام 2014م، أي انخفض بمعدل بلغ 18.2% وذلك  

بسبب وجود خسائر غير محققة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2014م تبلغ 9 ألف ريال سعودي.

7-7-6 إجمالي المطلوبات وفائض عمليات التكافل
ارتفع إجمالي المطلوبات وفائض عمليات التكافل خالل الفترة من 641.0 مليون ريال بالنصف األول من عام 2013م إلى 815.2 مليون ريال 

بالنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 27.2% وذلك بسبب زيادة أعمال الشركة وارتفاع إجمالي مطلوبات التكافل.

7-7-7 إجمالي مطلوبات عمليات المساهمين 
ريال  إلى حوالي 218.2 مليون  األول من عام 2013م  بالنصف  ريال  المساهمين من حوالي 217.7 مليون  ارتفع إجمالي مطلوبات عمليات 
بالنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 0.22%، مدعومًا بالزيادة في حساب مخصص الزكاة ونمو حساب مكافأة نهاية الخدمة 

بمعدل نمو مركب بلغ 63.7% و45.7% على التوالي. ويظهر الجدول أدناه البنود المختلفة المكونة لمطلوبات المساهمين:
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وفيما يلي شرح موجز لكل بند من بنود مطلوبات المساهمين:

7-7-7-1 مخصص الزكاة
يتم احتساب بند مخصص الزكاة للشركة وفقًا لنظام الزكاة المطبق في المملكة العربية السعودية. وقد بلغ مخصص الزكاة حوالي 

3.1 مليون ريال بالنصف األول من عام 2014م مقارنة بحوالي 1.9 مليون ريال بالنصف األول من عام 2013م وذلك بسبب مصروف مخصص 

الزكاة المسجل خالل الفترة الممتدة بين الفترتين المنتهية في 30 يونيو 2013م و30 يونيو 2014م وبسبب المصروف المسجل عن الفترة 

المنتهية في 30 يونيو 2014م.

7-7-7-2 دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى 
يتكون بند الدائنون، ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى الخاصة بعمليات المساهمين من ذمم دائنة وأخرى ومصاريف مستحقة 

الدفع. ولقد انخفض هذا البند من حوالي 7.3 مليون ريال في النصف األول لعام 2013م إلى 5.4 مليون ريال بالنصف األول من عام 2014م، 

أي بمعدل انخفاض بلغ %25.9.

7-7-7-3 مبالغ مستحقة لعمليات التكافل
لقد انخفضت المبالغ المستحقة لعمليات التكافل خالل الفترة حيث بلغت 207.4 مليون ريال في النصف األول لعام 2013م و203.7 مليون 

ريال بالنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل انخفاض بلغ 0.35% فقط.

7-7-7-4 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يمثل هذا البند إجمالي مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين، والذي ارتفع من حوالي 4.1 مليون ريال في النصف األول لعام 2013م 

إلى 6 مليون ريال تقريبًا بالنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ حوالي 45.7% بفعل التراكم.

7-7-8 حقوق المساهمين
ارتفع إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 90.4 مليون ريال في النصف األول لعام 2013م إلى حوالي 102.0 مليون ريال في النصف األول 

لعام 2014م، أي بنسبة نمو بلغت 12.8% وذلك بسبب انخفاض الخسائر المتراكمة من 109.6 مليون ريال في النصف األول لعام 2013م  إلى 

98.0 مليون ريال في النصف األول لعام 2014م، ويظهر الجدول أدناه بنود حقوق المساهمين:

7-64: جدول إجمالي مطلوبات عمليات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

1,919

7,338

204,377

4,105

217,739

3,142

5,441

203,658

5,982

218,223

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات المساهمين

التغير )%(

%63.73

%25.85-

%0.35-

%45.72

%0.22

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-65: جدول حقوق المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

200,000

109,598-

44

90,446

200,000

98,037-

49

102,012

رأس المال

خسائر متراكمة

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي حقوق المساهمين

التغير )%(

%0.00

%10.55-

%11.36

%12.79

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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وفيما يلي شرح موجز لبنود حقوق المساهمين:

7-7-8-1 رأس المال  
يبلغ رأس مال الشركة 200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 20 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ 10 رياالت سعودية للسهم الواحد. اكتتب 
المساهمون المؤسسون في 14,000,000 سهم تمثل 70% من أسهم الشركة، بينما اكتتب الجمهور في األسهم المتبقية والبالغة 6,000,000 سهم. 

7-7-8-2 خسائر متراكمة  
بلغت خسائر الشركة المتراكمة حوالي 109.6 مليون ريال في النصف األول لعام 2013م ثم انخفضت إلى ما يقارب 98.0 مليون ريال في النصف 
األول لعام 2014م، منخفضة بمعدل بلغ 10.6% وذلك بسبب تحقيق صافي دخل خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2014م تبلغ 11.5 مليون ريال 

سعودي.

7-7-8-3 إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع  
لقد إرتفع احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع من 44 ألف ريال سعودي في 30 يونيو 2013 الى 49 ألف ريال سعودي 

في 30 يونيو 2014، أي أنه نما بمعدل نمو سنوي بلغ %11.4 .

7-7-9 إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات عمليات وحقوق المساهمين
ارتفع إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات عمليات وحقوق المساهمين من 949.2 مليون ريال تقريبًا في النصف األول 
لعام 2013م إلى حوالي 1.135.4 مليون ريال في النصف األول لعام 2014م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19.6% تقريبًا، ويعود السبب الرئيسي لهذا 
النمو إلى ارتفاع إجمالي المطالبات تحت التسوية وإجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة. والجدول التالي يبين تفاصيل هذا الحساب:

7-66: جدول إجمالي المطلوبات والفائض من عمليات التكافل وحقوق المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

641,043

217,739

90,446

949,228

815,192

218,223

102,012

1,135,427

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

إجمالي مطلوبات عمليات المساهمين

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات والفائض من عمليات التكافل وحقوق المساهمين

التغير )%(

%27.17

%0.22

%12.79

%19.62

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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7-8 نتائج العمليات للنصف األول من عام 2014م
يوضح الجدول التالي قائمة عمليات تكافل المشاركين وقائمة عمليات المساهمين لشركة تكافل الراجحي للنصف األول المنتهي في 30 يونيو 2014م:

7-67: جدول نتائج العمليات للنصف األول من عام 2014م

)آالف الرياالت(

381,165

83,100-

1,127-

296,938

61,253-

235,685

555

8,356

244,596

230,477-

34,530

195,947-

11,108-

207,055-

2,968-

11,980-

565-

1891

220,677-

23,919

538

24,457-

-

-

-

52-

52-

24,457

1405

4,125

1344

543

31,874

49,681-

519,425

58,676-

3,424-

457,325

139,432-

317,893

474

5,096

323,463

256,727-

37,680

219,047-

30,527-

249,574-

3,760-

11,102-

489-

605

264,320-

59,143

955

60,098-

-

-

-

9-

9-

60,098

1351

3,814

996

613

66,872

50,551-

أواًل : قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

اشتراكات إعادة التكافل المسندة

أقساط تأمين فائض الخسارة

صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي

صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق وإيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة

الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

أتعاب إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى

إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى

صافي فائض االكتتاب

إيرادات استثمار

أتعاب إدارة

صافي فائض / عجز الفترة

صافي الفائض / العجز المحول إلى عمليات المساهمين

صافي نتيجة الفترة

دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه الحقًا إلى قائمة الدخل

صافي األرباح غير المحققة عن االستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الدخل ) الخسارة ( الشامل للفترة

ثانيًا : قائمة الدخل لعمليات المساهمين

اإليرادات

أتعاب إدارة

توزيعات أرباح

صافي التغير في االستثمارات المتاحة للبيع من خالل قائمة الدخل

دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

إجمالي اإليرادات

مصاريف عمومية وإدارية

%36.27

%29.39-

%203.82

%54.01

%127.63

%34.88

%14.59-

%39.01-

%32.24

%11.39

%9.12

%11.79

%174.82

%20.54

%26.68

%7.33-

%13.45-

%68.01-

%19.78

%147.26

%77.51

%145.73

%82.69-

%82.69-

%145.73

%3.84-

%7.54-

%25.89-

%12.89

%109.80

%1.75

30 يونيو 2013م
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

التغير )%(
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17,807-

550-

18,357-

0.92-

18,357-

44

18,313-

16,321

773-

15,548

0.78

15,548

0

15,548

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة

مخصص الزكاة

صافي دخل )خسارة( الفترة

ربح )خسارة( السهم األساسي والمخفض )ريال سعودي(

صافي دخل )خسارة( الفترة

دخل شامل آخر سيعاد تصنيفه الحقًا إلى قائمة الدخل

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

%191.65-

%40.55

%184.70-

%184.78-

%184.70-

%100.00-

%184.90-

7-8-1 قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم 

7-8-1-1 صافي اشتراكات التكافل المكتتبة 
يحسب صافي اشتراكات إعادة التكافل بطرح اشتراكات إعادة التكافل المسندة وكذلك مبالغ أقساط تأمين فائض الخسارة من إجمالي 
اشتراكات التكافل. ولقد بلغ صافي اشتراكات إعادة التكافل 457.3 مليون ريال للنصف األول في عام 2014م مقابل 296.9 مليون ريال 
للنصف األول في عام 2013م، أي أنه نما بمعدل نمو  بلغ 54.0% نظرًا لنمو حجم األعمال بارتفاع إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة والجدول 

التالي يوضح حساب صافي اشتراكات التكافل المكتتبة:

7-68: جدول صافي اشتراكات التكافل المكتتبة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

381,165

83,100-

1,127-

296,938

519,425

58,676-

3,424-

457,325

أوالً: قائمة عمليات تكافل المشاركين والفائض المتراكم: 

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

اشتراكات إعادة التكافل المسندة

أقساط تأمين فائض الخسارة

صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

التغير )%(

%36.27

%29.39-

%203.82

%54.01

المصدر : القوائم المالية المراجعة

يتكون صافي اشتراكات التكافل المكتتبة من أربعة مصادر رئيسية هي: تكافل المركبات والتكافل الصحي والتكافل العام وتكافل 
الحماية واالدخار. وجميع هذه المصادر ساهمت في زيادة هذا البند ولكن بنسب مختلفة. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل مصادر صافي 

اشتراكات التكافل المكتتبة:

7-69: جدول تفاصيل صافي اشتراكات التكافل المكتتبة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

225,917

62,659

8,362

-

296,938

317,247

125,692

13,446

940

457,325

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

تكافل الحماية واالدخار

المجموع

التغير )%(

%40.43

%100.60

%60.80

-

%54.01

المصدر : القوائم المالية المراجعة

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

التغير )%(
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وفيما يلي جدول يوضح نسبة كل نوع من أنواع التكافل من صافي اشتراكات التكافل:

7-70: جدول نسبة مساهمة كل مصدر في صافي اشتراكات  التكافل المكتتبة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

%76.08

%21.10

%2.82

%0.00

%100.00

%69.37

%27.48

%2.94

-

%100.00

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

تكافل الحماية واالدخار

المجموع

التغير )%(

%8.82-

%30.25

%4.41

-

%0.00

المصدر : ا مستخلصة من لقوائم المالية 

على الرغم من نمو تكافل المركبات بمعدل بلغ 40.4% إال أن نسبته من صافي االشتراكات قد انخفضت بنسبة 8.8%، وذلك بسبب نمو 
التكافل الصحي  والتكافل العام بمعدل أعلى منه حيث بلغا 100.6% و60.8%، مما أدى إلى زيادة مساهمة التكافل الصحي من صافي 

اشتراكات التكافل المكتتبة من 21.1% في النصف األول من عام 2013م إلى 27.5% في النصف األول من عام 2014م.

7-8-1-2 إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة 
العام وتكافل  والتكافل  الصحي  والتكافل  المركبات  رئيسية هي: تكافل  أربع مصادر  المكتتبة من  التكافل  اشتراكات  إجمالي  تأتي 
الحماية واالدخار. وقد نما إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة من حوالي 381.2 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى ما يقارب 
519.4 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 36.3%، وذلك نتيجة لنمو وزيادة أعمال الشركة. ويوضح الجدول أدناه 

تفاصيل إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة:

7-71: جدول إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

226,996

115,132

39,037

0

381,165

319,915

127,900

70,125

1485

519,425

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

تكافل الحماية واالدخار

المجموع

التغير )%(

%40.93

%11.09

%79.64

%36.27

المصدر : القوائم المالية المراجعة

وفيما يلي جدول يوضح نسبة كل نوع من أنواع التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل:

7-72: جدول نسبة مساهمة كل مصدر في إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

%59.55

%30.21

%10.24

%0.00

%100.00

%61.59

%24.62

%13.50

%0.29

%100.00

تكافل المركبات

التكافل الصحي

التكافل العام

تكافل الحماية واالدخار

المجموع

التغير )%(

%3.42

%18.48-

%31.82

%0.00

المصدر : مستخلصة من القوائم المالية المراجعة
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ما يالحظ من الجدول أعاله ارتفاع نسبة مساهمة التكافل العام من إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة من 10.2% في 30 يونيو عام 2013م 
إلى 13.5% في 30 يونيو عام 2014م وذلك بسبب نموها بمعدل أعلى من نظيره للتكافل الصحي والمركبات.

7-8-1-3 اشتراكات إعادة التكافل المسندة
بلغت حصة إعادة التكافل من اشتراكات التكافل 58.7 مليون ريال سعودي للنصف األول من عام 2014م مقابل 83.1 مليون ريال للنصف 
األول من عام 2013م بانخفاض سنوي بلغ 29.4%. بالرغم من وجود ارتفاع باشتراكات التكافل إال أن اشتراكات إعادة التكافل المسندة قد 

انخفضت نتيجة لزيادة نسبة احتفاظ الشركة من التكافل الصحي.

7-8-1-4 أقساط تأمين فائض الخسارة
هي األقساط التي يتم دفعها من قبل الشركة إلى شركة إعادة التامين لشراء وثيقة تأمين فائض الخسارة منها. ولقد نمت أقساط 
تأمين فائض الخسارة من 1.1 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 3.4 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو 

سنوي بلغ %203.8.

7-8-1-5 صافي اشتراكات التكافل المكتسبة
يمثل حساب صافي اشتراكات التكافل المكتسبة اشتراكات التكافل التي تتعلق باألخطار السارية للفترة. ولقد نما صافي اشتراكات 
التكافل المكتسبة من 235.7 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 317.9 مليون ريال في النصف األول من عام 2014م، أي بمعدل 
المكتسبة بطرح  الفترة. ويحسب صافي االشتراكات  المكتتبة خالل  التكافل  بارتفاع صافي اشتراكات  بلغ 34.8% مدعوما  نمو سنوي 
يوضح حساب صافي  التالي  والجدول  المكتتبة،  التكافل  اشتراكات  المكتسبة من صافي  غير  التكافل  اشتراكات  التغير في  صافي 

اشتراكات التكافل المكتسبة:

7-73: جدول صافي اشتراكات التكافل المكتسبة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

296,938

61,253-

235,685

457,325

139,432-

317,893

صافي اشتراكات التكافل المكتتبة

ناقصًا: التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي

صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

التغير )%(

%54.01

%127.63

%34.88

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-1-6 التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي
يمثل هذا البند الزيادة )النقص( في اشتراكات التكافل المكتسبة، ويحسب عن طريق طرح صافي اشتراكات التكافل الغير مكتسبة 
للفترة المالية السابقة من اشتراكات التكافل للفترة المالية الحالية، ولقد ارتفع صافي التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة 
من 61.3مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 139.4 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل ارتفاع سنوي مركب بلغ 
127.6% وذلك بسبب ارتفاع إجمالي اشتراكات التكافل وبالتالي اشتراكات التكافل التي تتعلق باألخطار السارية لما بعد الفترة المالية 

)اشتراكات التكافل الغير مكتسبة(.

7-8-1-7 إجمالي إيرادات االكتتاب
يشتمل إجمالي إيرادات االكتتاب على صافي اشتراكات التكافل المكتسبة ورسوم وثائق وإيرادات أخرى وعموالت إعادة التكافل. ولقد 
نما إجمالي إيرادات االكتتاب من 244.6 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 323.5 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي أنه 
نما بمعدل نمو سنوي بلغ 32.2% والسبب الرئيسي وراء هذا النمو هو نمو صافي اشتراكات التكافل المكتسبة أي نتيجة زيادة أعمال 

الشركة والجدول التالي يوضح تفاصيل إجمالي إيرادات االكتتاب خالل الفترتين المنتهيتين في 30 يونيو 2013 و 2014م على التوالي:

7-74: جدول إجمالي إيرادات االكتتاب للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

235,685

5،55

8،356

244,596

317,893

474

5096

323,463

صافي اشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق وإيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب 

التغير )%(

%34.88

%14.59-

%39.01-

%32.24

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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7-75: جدول صافي المطالبات المدفوعة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

230,477

34,530-

195,947

256,727

37,680-

219,047

إجمالي المطالبات المدفوعة 

ناقصًا: حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة

التغير )%(

%11.39

%9.12

%11.79

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-1-8 رسوم وثائق وإيرادات أخرى 
لقد انخفضت رسوم وثائق وإيرادات أخرى من 555 ألف ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 474 ألف ريال للنصف األول من عام 2014م، أي 
بمعدل انخفاض بلغ 14.6%. نتيجة النخفاض عدد بوالص التأمين على المركبات التي تستحق رسوم حيث بلغ عددها19,585 في 30 يونيو 
التأمين على المركبات التي ال تتطلب  2014م بينما كانت 23.534 بوليصة في 30 يونيو 2013م، وعلى العكس، فلقد ارتفع عدد وثائق 

رسوم )وثائق اإلجارة( حيث أنه بلغ عددها  99,147 في 30 يونيو 2014م بينما كانت 21,130 بوليصة في 30 يونيو 2013م.

7-8-1-9عموالت إعادة التكافل
لقد انخفضت عموالت إعادة التكافل بمعدل انخفاض سنوي بلغ 39%، حيث انخفضت من 8.4 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 
5.1 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م وذلك بسبب انخفاض حصة معيدي التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل وارتفاع نسبة 

احتفاظ الشركة بالمخاطر المؤمن عليها. 

7-8-1-10 صافي المطالبات المدفوعة  
ارتفع صافي المطالبات المدفوعة من 195.9 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 219.0 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي 
بمعدل نمو سنوي بلغ 11.8%، وذلك بسبب نمو إجمالي المطالبات المدفوعة. ويحسب صافي المطالبات المدفوعة. بطرح حصة معيدي 

التكافل من إجمالي المطالبات المدفوعة، ويظهر الجدول أدناه كيفية حساب صافي المطالبات المدفوعة:

7-8-1-11 إجمالي المطالبات المدفوعة
بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 256.7 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م مقابل 230.5 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م، أي 

أنه ارتفع بمعدل نمو سنوي بلغ 11.4% وذلك بسبب نمو اشتراكات التكافل خالل الفترة.

7-8-1-12 حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة
على الرغم من نمو حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة من 34.5 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 37.7 مليون 
ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 9.1% مدعومة بنمو إجمالي المطالبات المدفوعة إال أنها نمت بمعدل أقل منه وذلك 

بسبب انخفاض اشتراكات إعادة التكافل المسندة.

7-8-1-13 صافي المطالبات المتكبدة
يحسب صافي المطالبات المتكبدة عن طريق جمع صافي الحركة في المطالبات تحت التسوية مع صافي المطالبات المدفوعة. ولقد 
ارتفع صافي المطالبات المتكبدة من 207.1 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 249.6 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي 
بمعدل نمو سنوي بلغ 20.5% مدعومة بنمو كل من صافي المطالبات المدفوعة والمطالبات تحت التسوية. ويظهر الجدول أدناه كيفية 

حساب صافي المطالبات المتكبدة:

7-76: جدول صافي المطالبات المتكبدة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

195,947

11,108

207,055

219,047

30,527

249,574

صافي المطالبات المدفوعة

الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

التغير )%(

%11.79

%174.82

%20.54

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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7-8-1-14 الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي
لقد ارتفع صافي الحركة في المطالبات تحت التسوية من 11.1 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 30.5 مليون ريال للنصف األول 

من عام 2014م، أي بمعدل نمو سنوي بلغ %174.8.

7-8-1-15 إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى
تأمين  وثائق  اكتتاب  وتكاليف  وتفتيش  إشراف  وأتعاب  المتكبدة  المطالبات  صافي  عن  عبارة  األخرى  والمصاريف  المطالبات  إجمالي 
ومصاريف أخرى ثم طرح إيرادات أخرى. ولقد ارتفع إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى من 220.7 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م 
إلى 264.3 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 19.8%. والسبب الرئيسي وراء هذا النمو هو نمو صافي 

المطالبات المتكبدة. ويظهر الجدول أدناه كيفية حساب إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى:

7-77: جدول إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

207,055

2,968

11,980

565

1,891-

220,677

249,574

3,760

11,102

489

605-

264,320

صافي المطالبات المتكبدة

أتعاب إشراف وتفتيش

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

ناقصًا : إيرادات أخرى 

إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى 

التغير )%(

%20.54

%26.68

%7.33-

%13.45-

%68.01-

%19.78

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-1-16 أتعاب إشراف وتفتيش
النقد العربي السعودي. ولقد  التعاوني ومؤسسة  تتمثل أتعاب اإلشراف والتفتيش في الرسوم المدفوعة لمجلس الضمان الصحي 
ارتفعت أتعاب إشراف وتفتيش من 3.0 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 3.8 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل 

نمو بلغ %26.7.

7-8-1-17 تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
لقد انخفضت تكاليف اكتتاب وثائق التأمين من 12.0 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 11.1 مليون ريال للنصف األول من عام 
2014م، أي بمعدل انخفاض بلغ 7.3%. وذلك نظرًا ألن هناك زيادة في مصادر البيع المباشرة التي ال تكون فيها تكلفة اكتتاب حيث مثل في 
30 يونيو عام 2013م 62% من إجمالي االشتراكات بينما مثل في 30 يونيو 2014م 69%، لذا حدث انخفاض في طرق البيع التي فيها تكاليف 

اكتتاب حيث انخفضت نسبتها من 38% في 30 يونيو 2013م إلى 31% في 30 يونيو 2014م.

7-8-1-18 مصاريف أخرى 
لقد انخفضت مصاريف أخرى من 565 ألف ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 489 ألف ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل 

انخفاض بلغ %13.5.

7-8-1-19 إيرادات أخرى 
إي��رادات أخرى من 1.9 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 605 ألف ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل  لقد انخفضت 
انخفاض بلغ -68.0%. حيث في عام 2013م حصلت الشركة على خصومات مقدمة من مزودي الخدمات الصحية عن مطالبات من قبلهم 

عن عام 2011م والتي سجلت كإيرادات أخرى.

7-8-1-20 صافي فائض االكتتاب 
يحسب صافي فائض االكتتاب من عمليات التكافل بطرح إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى من إجمالي إيرادات االكتتاب وقد ارتفع 
صافي فائض االكتتاب من 23.9 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 59.1 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو 
بلغ 147.3% بسبب نمو إجمالي ايرادات االكتتاب بمعدل أعلى من إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى. والجدول التالي يوضح حساب 

صافي فائض االكتتاب:
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7-78: جدول صافي فائض االكتتاب للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

244,596

220,677-

23,919

323,463

264,320-

59,143

إجمالي إيرادات االكتتاب 

ناقصًا إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى 

صافي فائض االكتتاب 

التغير )%(

%32.24

%19.78

%147.26

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-1-21 إيرادات  استثمار 
تمثل إإليرادات التي يولدها صندوق المتاجرة بالسلع. ولقد ارتفعت إيرادات اإلستثمار من 538 الف ريال للنصف األول من عام 2013م  إلى 
955 الف ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل نمو بلغ 77.5%. بسبب نمو  االستثمارات في صندوق متاجرة بالسلع أي زيادة عدد 

الوحدات المشتراة منها.

7-8-1-22 أتعاب إدارة
وتحسب  بها  المتعلقة  واالستثمارات  التكافل  عمليات  إدارة  مقابل  المساهمين  عمليات  يستحقها  التي  األتعاب  اإلدارة  أتعاب  تمثل 
كنسبة من صافي اشتراكات التكافل خالل الفترة بعد تعديلها لتعكس عموالت إعادة التكافل وتكاليف اإلنتاج وبحد أقصى يعادل 
صافي فائض االكتتاب وإيرادات االستثمار. ولقد ارتفعت أتعاب اإلدارة من 24.5 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 60.1 مليون ريال 

للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل ارتفاع بلغ 145.7% وذلك بسبب نمو صافي اشتراكات التكافل المكتتبة.

7-8-1-23 صافي عجز الفترة
يحسب صافي عجز الفترة عن طريق إضافة إيرادات استثمار إلى صافي فائض االكتتاب ثم طرح أتعاب اإلدارة، ولم يكن هناك صافي عجز 
للفترة وبالتالي لم يكن هناك صافي عجز محول إلى عمليات المساهمين وذلك ألن أتعاب اإلدارة أصبحت محددة بحد أقصى يعادل 

صافي فائض االكتتاب وايرادات االستثمار، والجدول التالي يوضح كيفية حساب صافي عجز الفترة:

7-79: جدول صافي نتيجة الفترة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

23,919

538

24,457-

-

-

59,143

955

60,098-

-

-

صافي فائض االكتتاب

إيرادات استثمار

أتعاب إدارة

صافي عجز الفترة

صافي العجز المحول إلى عمليات المساهمين 

صافي نتيجة الفترة

التغير )%(

%147.26

%77.51

%145.73

 

 

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-1-24 إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة 
عام  األول من  للنصف  ريال  مليون   52 ب�  مقارنة  2014م،  عام  األول من  للنصف  ريال  مليون   9 للفترة  الشاملة  الخسارة  إجمالي  بلغ  لقد 
2013م. ويحسب إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة عن طريق إضافة صافي نتيجة الفترة إلى صافي األرباح )الخسارة( الغير محققة 

لالستثمارات المتاحة للبيع، والجدول التالي يوضح كيفية حساب إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة:

7-80: جدول إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

0

52-

52-

0

9-

9-

صافي نتيجة الفترة

صافي األرباح الغير محققة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

التغير )%(

0

%82.69-

%82.69

المصدر : القوائم المالية المراجعة
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7-8-1-25 صافي األرباح الغير محققة لالستثمارات المتاحة للبيع
ريال  ب� 52 مليون  2014م مقارنة  األول من عام  للنصف  ريال  للبيع 9 مليون  المتاحة  لالستثمارات  الغير محققة  الخسارة  بلغ صافي  لقد 
هذا  كان  وقد  محققة  غير  خسارة  ولد  مما  االستثمارات،  لهذه  السوقية  القيمة  انخفاض  بسبب  وذلك  2013م.  عام  من  األول  للنصف 

االنخفاض وبالتالي الخسارة الغير محققة في النصف األول لعام 2014م أقل من النصف األول من عام 2013م.

7-8-2 قائمة عمليات المساهمين

7-8-2-1 اإليرادات
األرباح  وتوزيعات  اإلدارة  بأتعاب  أيضًا  يسمى  ما  وهو  التكافل  عمليات  من  المكتسب  الدخل  في  المساهمين  عمليات  إي��رادات  تتمثل 
وصافي التغير في االستثمارات المتاحة للبيع من خالل قائمة الدخل ودخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق 
وأرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع. وقد ارتفع إجمالي إيرادات عمليات المساهمين من حوالي 31.9 مليون ريال للنصف األول 

من عام 2013م  إلى حوالي 66.9 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل ارتفاع بلغ حوالي 109.8% نتيجة الرتفاع أتعاب اإلدارة.

 ويوضح الجدول أدناه تفاصيل إجمالي إيرادات الشركة لعمليات المساهمين:

7-81: جدول إيرادات عمليات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

24,457

1,405

4,125

1,344

543

31,874

60,098

1,351

3,814

996

613

66,872

أتعاب إدارة

توزيعات أرباح

صافي التغير في االستثمارات المتاحة للبيع من خالل قائمة الدخل

دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

إجمالي اإليرادات

التغير )%(

%145.73

%3.84-

%7.54-

%25.89-

%12.89

%109.80

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-2-2 أتعاب إدارة
تمثل أتعاب اإلدارة الدخل المكتسب للمساهمين مقابل إدارة عمليات التكافل واالستثمارات المتعلقة بها وتحسب كنسبة من صافي 

اشتراكات التكافل خالل الفترة بعد تعديلها لتعكس عموالت إعادة التكافل وتكاليف اإلنتاج وبحد أقصى تعادل صافي فائض االكتتاب 

وإيرادات االستثمار. ولقد ارتفعت أتعاب اإلدارة من 24.5 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 60.1 مليون ريال للنصف األول من عام 

2014م، أي بمعدل ارتفاع بلغ 145.7% نتيجة لزيادة صافي اشتراكات التكافل ولزيادة الحد األقصى المسموح به ألتعاب االدارة )صافي فائض 

االكتتاب وايرادات االستثمارات( مما سمح بزيادة مصروف أتعاب اإلدارة.

7-8-2-3 توزيعات أرباح 
هي توزيعات األرباح عن استثمارات في محفظة أسهم مدرجة في سوق األسهم السعودية »تداول«. ولقد انخفضت توزيعات األرباح قليال 

من 1.4 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى حوالي 1.35 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل انخفاض بلغ %3.8.

7-8-2-4 صافي التغير في االستثمارات المتاحة للبيع من خالل قائمة الدخل 
لقد حققت الشركة صافي تغير موجب في االستثمارات المتاحة للبيع من خالل قائمة الدخل بلغ 3.8 مليون ريال للنصف األول من عام 

2014م مقابل 4.1 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م، أي بمعدل انخفاض بلغ 7.5%. وذلك ألن ارتفاع قيمة االستثمارات السوقية خالل 

النصف األول لعام 2014م أقل منه في النصف الثاني لعام 2013م.

7-8-2-5 دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق
لقد انخفض دخل عموالت خاصة من استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق من 1.3 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى 1.0 مليون 

ريال للنصف األول من عام 2014م، أي بمعدل انخفاض بلغ 25.9%. بسبب انخفاض نسبة التغير اإليجابي في القيمة السوقية لالستثمارات 

المشتراة.
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7-8-2-6 أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
لقد ارتفعت األرباح المحققة من بيع استثمارات متاحة للبيع من 543 ألف ريال للنصف األول من عام 2013م  إلى 613 ألف ريال للنصف األول 

من عام 2014م، أي بمعدل ارتفاع بلغ 12.9% نتيجة الرتفاع االستثمارات المتاحة للبيع.

7-8-2-7 المصاريف العمومية واإلدارية 
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية من حوالي 49.7 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى حوالي 50.6 مليون ريال للنصف األول 

من عام 2014م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 1.75% بسبب زيادة األجور والمزايا نتيجة زيادة أعمال الشركة.

7-8-2-8 صافي الخسارة قبل الزكاة
تحسب )الخسارة( الدخل قبل الزكاة بطرح إجمالي المصاريف العمومية واإلدارية من إجمالي اإليرادات. وقد تحول صافي الخسارة قبل 
الزكاة من خسارة تبلغ 17.8 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى ربح بحوالي 16.3 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، وذلك 
بسبب نمو إجمالي االيرادات بمعدل بلغ 110% وهو معدل أعلى من المصروفات العمومية واإلدارية البالغ 1.75% فقط. والجدول التالي يوضح 

صافي الخسارة قبل الزكاة:

7-82: جدول صافي الخسارة قبل الزكاة لعمليات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

31,874

49,681-

17,807-

66,872

50,551-

16,321

إجمالي اإليرادات

مصاريف عمومية و إدارية

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة

التغير )%(

%109.80

%1.75

%191.65-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-2-9صافي خسارة الفترة
لحساب صافي خسارة الفترة، فإنه يتم أخذ الخسارة قبل الزكاة ويخصم منها مخصص الزكاة. وقد تحول صافي خسارة الشركة من 

حوالي 18.4 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م إلى حوالي 15.5 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، والجدول التالي يوضح صافي 

خسارة الفترة: 

7-83: جدول صافي خسارة الفترة لعمليات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

17,807-

550-

18,357-

16,321

773-

15,548

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة

مخصص الزكاة

صافي دخل )خسارة( الفترة

التغير )%(

%191.65-

%40.55

%184.70-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-2-10 ربح )خسارة( السهم األساسي
يتم احتساب ربح )خسارة( السهم األساسي للفترة بتقسيم صافي دخل )خسارة( الفترة على عدد األسهم القائمة في نهاية الفترة 

والبالغ 20 مليون سهم. ولقد تحولت خسارة السهم البالغ  -0.93 ريال لكل سهم للنصف األول من عام 2013م، إلى ربح بلغ 0.78 ريال لكل 

سهم للنصف األول من عام 2014م.

7-8-2-11  إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة
يحسب إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة عن طريق إضافة صافي نتيجة الفترة إلى صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع، ولقد بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة 15.5 مليون ريال للنصف األول من عام 2014م، بينما كانت هنالك خسارة بقيمة 18.3 

مليون ريال للنصف األول من عام 2013م. وذلك بسبب وجود صافي دخل في 30 يونيو 2014م مقابل خسارة في 30 يونيو 2013م، والجدول 

التالي يوضح كيفية حساب إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة:
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7-84: جدول إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة لعمليات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

18,357-

44

18,313-

15,548

0

15,548

صافي دخل )خسارة( الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

التغير )%(

%184.70-

%100.00-

%184.90-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-8-2-12 صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
يمثل هذا البند قيمة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع والتي تتكون من صندوق متاجرة بالسلع. لم يكن هناك 

صافي تغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في  النصف األول من عام 2014م، بينما كان هنالك ربح للنصف األول من عام 

2013م بلغ 44 ألف ريال سعودي. والسبب في ذلك يرجع إلى التغيير في القيمة العادلة للوحدة الواحدة في صندوق المتاجرة بالسلع حيث 

لم تتغير في النصف األول لعام 2014م بينما ارتفعت في النصف األول لعام 2013م.
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7-9 قائمة التدفقات النقدية للنصف األول من عام 2014م
يوضح الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل ولعمليات المساهمين لشركة تكافل الراجحي للنصف األول المنتهي 

في 30 يونيو 2014م:

7-85: جدول قائمة التدفقات النقدية للنصف األول من عام 2014م

)آالف الرياالت(

%145.73

%49.45-

%142.85

%43.25-

%65.82

%41.55-

-

%198.82-

%716.54-

%203.17-

%17.87

%865.31

%118.01-

%46.00

%366.01-

%2.08

%408.74

%256.06

%214.69

%138.50-

%169.19

%297.56

%238.83

%117.31-

%184.70-

%13.51

%145.73

30 يونيو 2013م
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

التغير )%(

24,457

366

24,823

1,510-

43,654-

29,345-

927-

0

20,547-

919

4,672-

40,453

1,502-

10,299

81,801

2,092-

34,184-

19,862

132,000-

147,463

15,463

35,325

41,885

77,210

52

18,357-

2,827

24,457-

60,098

185

60,283

857-

72,385-

17,153-

0

9,729-

20,304

5666-

4,820

47,680

14,499-

1,855-

119,432

5565

34,894-

101,046

470,000-

464,046

5,954-

95,092

166,520

261,612

9-

15,548

3,209

60,098-

أواًل: قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين: 

األنشطة التشغيلية 

صافي نتيجة الفترة

التعديالت ل�� :

أتعاب إدارة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

صافي الفائض قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

اشتراكات تكافل مدينة

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

سلف، مدفوعات مقدمة و موجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجله

تأمينات خطابات ضمان

إجمالي المطالبات تحت التسوية

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

أتعاب إدارة مدفوعة

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

شراء استثمارات متاحة للبيع

بيع استثمارات متاحة للبيع

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية

  الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

المعلومات اإلضافية غير النقدية:

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

األنشطة التشغيلية

صافي دخل )خسارة( الفترة

التعديالت ل��:

استهالك

أتعاب إدارة 
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550

650

4,125-

3229-

2,117-

1510

1274

34,184

11,290-

3,470-

14,282-

12,505

223,000-

208,458

50,000

12000-

18,211

6,921

109,740

116,661

44

773

1114

3,814-

3431-

3,302-

857

34,894

14,250-

4,879-

11,410-

11,410

212,000-

210,888

30,000-

35,991-

50,241-

107,130

56,889

0

مخصص الزكاة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

سلف، مدفوعات مقدما وموجودات أخرى

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

أتعاب إدارة مستلمة

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

شراء ممتلكات ومعدات، صافي

شراء استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

بيع استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

شراء استثمارات متاحة للبيع

بيع استثمارات متاحة للبيع

استحقاق استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

شراء استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

النقص في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

المعلومات اإلضافية غير النقدية 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

%40.55

%71.38

%7.54-

%6.26

%55.98

%43.25-

%2.08

%26.22

%40.61

%20.11-

%8.76-

%4.93-

%1.17

-

%297.63-

%825.92-

%2.38-

%51.24-

%100.00-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-9-1 قائمة التدفقات النقدية لعمليات تكافل المشاركين
تتألف قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية، وذلك على النحو التالي:

7-9-1-1 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
سجلت التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية صافي نقد موجب بلغ حوالي 19.9 مليون ريال و 101.0 مليون ريال للفترتين المنتهيتين 
في 30 يونيو عام 2013م و 2014م على التوالي، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 408.7%. ويعود ذلك بشكل رئيسي الرتفاع إجمالي اشتراكات 
وتمثل  التوالي.  على  و2014م  2013م  يونيو   30 في  المنتهيتين  الفترتين  ريال خالل  مليون  و119.4   81.8 بمقدار  الغير مكتسبة  التكافل 
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية وعلى رأسها اشتراكات تكافل مدينة وإجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة أهم 

البنود المكونة للتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية لعمليات التكافل.  

7-9-1-2 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
أسفرت التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية لعمليات التكافل عن صافي نقد سالب بلغ حوالي 6 مليون ريال للفترة المنتهية 
في 30 يونيو 2014م، ويعود ذلك لشراء استثمارات متاحة للبيع بمبلغ 470 مليون ريال، بينما كان هنالك صافي نقد موجب من األنشطة 
االستثمارية بحوالي 15.5 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013م، ويعود ذلك لجني متحصالت من بيع استثمارات للبيع بمبلغ 

147.5 مليون ريال.

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

التغير )%(
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7-86: جدول النقد وما في حكمه في نهاية الفترة للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

19,862

15,463

35,325

41,885

77,210

101,046

5,954-

95,092

166,520

261,612

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية 

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية

  الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

التغير )%(

%408.74

%138.50-

%169.19

%297.56

%238.83

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-9-2 قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
تتكون قائمة التدفقات النقدية للمساهمين من التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية واالستثمارية، وذلك على النحو التالي: 

7-9-2-1 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
سجل صافي النقد من األنشطة التشغيلية لعمليات المساهمين رصيدًا سالبًا بلغ حوالي )14.3( مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 
الرئيسي وراء  السبب  ريال. ويكمن  )11.3( مليون  األول من عام 2013م والبالغ حوالي  النصف  بارتفاع قدره 26.2% عما كان عليه في  2014م، 
تحقيق تدفقات نقدية سالبة من األنشطة التشغيلية خالل النصف األول لعام 2014م بقدر أكبر مما كانت عليه في نفس الفترة من عام 
2013م في أتعاب اإلدارة الغير مستلمة التي بلغت حوالي 36.9 مليون ريال في 30 يونيو 2014م مقارنًة بمبلغ 9.1 مليون ريال في30 يونيو 2013م.

7-9-2-2 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
للفترة  ريال  مليون   36 حوالي  بلغ  سالب  نقد  صافي  عن  المساهمين  لعمليات  االستثمارية  األنشطة  من  النقدية  التدفقات  أسفرت 
المنتهية في 30 يونيو 2014م بينما كان موجب بقيمة 18.2 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2013م، ويعود ذلك بشكل رئيسي 
لشراء استثمارات مقتناة حتى تاريخ االستحقاق بمبلغ 30 مليون ريال في النصف األول لعام 2014م بينما كانت قيمة مبيعات استثمارات 

متاحة للبيع أعلى من مشترياتها في  النصف األول من عام 2013م.

7-9-2-3 النقد وشبه النقدية في نهاية الفترة 
بلغ النقد وشبه النقدية حوالي 56.9 مليون ريال في 30 يونيو 2014م، مقارنًة بمبلغ 116.7 مليون ريال للنصف األول من عام 2013م، أي بنسبة 
تراجع بلغت 51.2%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى كون التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية سالبة في 30 يونيو عام 2014م بينما 
كانت موجبة في 30 يونيو 2013م. وينتج رصيد النقد وما في حكمه في نهاية الفترة عن إضافة صافي التدفقات النقدية من كل من 

األنشطة التشغيلية واالستثمارية مضاف إليها رصيد النقد وما في حكمه في بداية الفترة، وذلك كما يبين الجدول أدناه:

7-87: جدول النقد وما في حكمه في نهاية الفترة لعمليات المساهمين للنصف األول من عام 2014م

30 يونيو 2013م)آالف الرياالت(
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

11,290-

18,211

6,921

109,740

116,661

14,250-

35,991-

50,241-

107,130

56,889

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

النقص في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة

التغير )%(

%26.22

%297.63-

%825.92-

%2.38-

%51.24-

المصدر : القوائم المالية المراجعة

7-9-1-3 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
النقدية من األنشطة التشغيلية  الفترة لصافي التدفقات  النقد في بداية  الفترة بإضافة مبلغ  النقد وما في حكمه في نهاية  يحسب 
واألنشطة االستثمارية. وقد نما النقد في نهاية الفترة من حوالي 77.2 مليون ريال في 30 يونيو 2013م إلى حوالي 261.6 مليون ريال في 
30 يونيو 2014م، بنسبة نمو بلغت 238.8%. نظرًا الرتفاع النقد لدى البنك في بداية الفترة بنسبة 297.56%، وذلك كما هو موضح بالجدول 

أدناه:
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7-10 النسب والمؤشرات المالية الرئيسية
يلخص الجدول التالي أهم النسب والمؤشرات المالية ألداء الشركة خالل الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013م و2014م:

7-11 توجه أعمال الشركة
المالي  التجارية والمالية يمكن أن يؤثر على األداء  من غير المتوقع أن يكون هنالك تغيير جوهري سلبي في أعمال الشركة وعملياتها 
الكلي للشركة. كما أنه ليس هنالك تغيير جوهري في العمليات أو األداء المالي للشركة منذ تاريخ إعداد آخر قوائم مالية مراجعة للشركة 

وحتى إصدار هذه النشرة.

7-88: جدول النسب والمؤشرات المالية الرئيسية للنصف األول من عام 2014م

)آالف الرياالت(

  

% 77.90

%61.83

%87.85-

%85.02

%10.06-

%6.28

%0.00

%40.56

148.03

 

%13.03

%4.80

 

%88.04

%61.20

%78.51-

%85.32

%8.68-

%11.39

%0.00

%27.55

100.56

 

%9.73

%2.99-

قائمة عمليات التكافل

مؤشر االحتفاظ

صافي االشتراكات المكتسبة كنسبة من إجمالي االشتراكات المكتتبة

مؤشر الخسارة

حصة الشركة من المطالبات كنسبة من إجمالي المطالبات المدفوعة

دخل العمولة كنسبة من االشتراكات المسندة

فائض / عجز االكتتاب كنسبة من إجمالي األشتراكات المكتتبة

صافي عجز الفترة كنسبة من إجمالي االشتراكات المكتتبة

األقساط المدينة / إجمالي االشتراكات المكتتبة

فترة التحصيل )أيام(

قائمة عمليات المساهمين

المصاريف اإلدارية والعمومية للمساهمين كنسبة من إجمالي االشتراكات المكتتبة

األرباح والخسائر للمساهمين كنسبة من إجمالي االشتراكات المكتتبة

 

%13.02

%1.02-

%10.64-

%0.36

%13.63-

%81.45

%0.00

%32.07-

%32.07-

 

%25.33-

%162.30-

30 يونيو 2013م
)غير مدققة(

30 يونيو 2014م
)غير مدققة(

التغير )%(

المصدر : مستخلصة من  القوائم المالية المراجعة
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8 - سياسة توزيع األرباح

8-1  توزيع األرباح
والنظام  التنفيذية،  والئحته  التعاوني  التأمين  مراقبة شركات  بنظام  ال��واردة  المواد  عن  األرب��اح  توزيع  في  الشركة  تخرج سياسة  ال 
األساسي للشركة والذي تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية، حيث تحدد المادة )44( من النظام األساسي سياسة الشركة في 

توزيع األرباح كالتالي: 

▪   ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.
▪   ُيجنب 20% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي 

المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

▪  للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي 
وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

▪   يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن 5% من رأس المال المدفوع.
▪   يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.

▪   يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة أعاله وفق القواعد المنظمة 
لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

إن أي إعالن لتوزيع األرباح سوف يعتمد على مكاسب الشركة ووضعها المالي ووضع السوق والمناخ االقتصادي العام وغيرها من العوامل 
األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار واالحتياجات النقدية والرأسمالية والتوقعات المستقبلية ألعمال 

الشركة وتأثير توزيع األرباح على وضع الزكاة الخاص بالشركة، باإلضافة إلى اعتبارات قانونية ونظامية أخرى.
للشركة« صفحة  األساسي  النظام  »ملخص  )راجع قسم  للشركة  األساسي  النظام  ورد ذكرها في  لقيود معينة  األرباح  توزيع  ويخضع 
»**«(. ويتم توزيع األرباح على المساهمين في الوقت والمكان اللذين يحددهما مجلس اإلدارة وفقًا للتوجيهات الصادرة عن وزارة التجارة 

والصناعة وبعد الموافقة المسبقة المكتوبة من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وتستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشركة من تاريخ إصدارها والسنوات المالية التي تليها.

هذا، ولم توزع شركة تكافل الراجحي أي أرباح منذ تأسيسها في يوليو 2009م وحتى اآلن.
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9 - الرسملة والمديونية
يوضح الجدول التالي الرسملة والمديونية للشركة:

9-1: جدول الرسملة والمديونية

)آالف الرياالت(

203,576

11,673

33,023

37,966

343,121

4,264

633,623

51

633,674

2,369

8,743

202,801

4,868

218,781

200,000

)113,585(

49

86,464

305,245

938,919

مطلوبات عمليات التكافل

إجمالي المطالبات تحت التسوية

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

فائض عمليات التكافل

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل وفائض عمليات التكافل

مطلوبات المساهمين

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

رأس المال

خسائر متراكمة

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات والفائض من عمليات التكافل ومطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

251,256

36,877

18,524

36,111

462,553

9,829

815,150

42

815,192

3,142

5,441

203,658

5,982

218,223

200,000

98,037-

49

102,012

320,235

1,135,427

كما في 
2013/12/31م

كما في 
2014/6/30م

المصدر : القوائم المالية المراجعة

تؤكد الشركة بأنه ال توجد لديها أية أدوات دين صادرة أو قائمة، أو موافق عليها ولم يتم إصدارها، أو أية قروض ألجل تكون مضمونة 

بضمان شخصي، أو غير مضمونة بضمان شخصي، أو مضمونة برهن، أو غير مضمونة برهن كما في تاريخ هذه النشرة.

المصرفية،  الحسابات  من  المكشوف  على  السحب  ذلك  في  بما  مديونية  أو  أخرى  قروض  أية  لديها  توجد  ال  بأنه  الشركة  وتؤكد  كما 

وااللتزامات تحت القبول وائتمان القبول أو التزامات التمويل التأجيري، تكون مشمولة بضمان شخصي، أو غير مشمولة بضمان شخصي، 

أو مضمونة برهن، أو غير مضمونة برهن كما في تاريخ هذه النشرة. كما يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أيضا مايلي:

- ال توجد لديها أية رهونات أو حقوق أو أعباء على الممتلكات كما في تاريخ هذه النشرة.

- ال توجد لديها أية التزامات محتملة أو ضمانات كما في تاريخ هذه النشرة.

- لم يتم القيام بتعديل رأسمال الشركة منذ تأسيسها، حيث ظل عند مستوى 200 مليون ريال )رأسمال التأسيس(.  

- ال يوجد على رأسمال الشركة أي حق خيار للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
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9- 1 هيكل رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة 200,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 20,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة 
ريال سعودي،  مليون  وأربعون  مائة   )140,000,000( بقيمة  )14,000,000( سهمًا  بما مجموعه  باالكتتاب  المؤسسون  المساهمون  قام  بالكامل، 
وسددوا قيمتها نقدًا وهي تمثل 70% من كامل أسهم رأس مال الشركة. وقد طرحت بقية األسهم وعددها )6,000,000( ستة ماليين سهمًا 
بقيمة )60,000,000( ستين مليون ريال سعودي لالكتتاب العام في الفترة من تاريخ 1430/04/22ه� )الموافق 2009/04/18م( إلى تاريخ 1430/05/02 

)الموافق 2009/04/27م(. 

ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه ليس هنالك أي رأس مال للشركة يكون مشموالً بحق خيار، وأن الشركة لم تمنح أي مزايا أو حقوق 
تفضيلية للمساهمين المؤسسين أو أي شخص آخر.

)الموافق  1435/10/24ه���  وتاريخ   351000131835 رقم  الخطاب  بموجب  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  موافقة  على  الحصول  مؤخرًا  تم 
2014/08/20م(. على زيادة رأسمال الشركة بمبلغ 200 مليون ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. ولدى اكتمال االكتتاب في األسهم 
رياالت   )10( ريال سعودي مقسمة إلى**** مليون سهم عادي بقيمة أسمية قدرها  المال الشركة ****مليون  الجديدة سيصبح رأس 
)الموافق 2014/04/27م( بزيادة رأس مال  المنعقد بتاريخ 1435/06/27ه���  إدارة الشركة في اجتماعه  الواحد. وقد أوصى مجلس  للسهم 
الشركة من 200,000,000 ريال سعودي إلى 400,000,000 ريال سعودي للوفاء بمتطلبات المالءة وتمويل خططها المستقبلية للشركة، وذلك 
بعد الحصول على الموافقات النظامية الالزمة. وفي تاريخ**/**/****ه� )الموافق **/**/****م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية 
األولوية موضوع  االكتتاب في أسهم حقوق  يقتصر  المذكور، وسوف  النحو  الشركة على  مال  رأس  بزيادة  اإلدارة  توصية مجلس  على 

النشرة على المساهمين المستحقين المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية )تاريخ األحقية(.

وتبلغ الخسائر المتراكمة من رأس المال مبلغ 94,896 مليون ريال سعودي كما في30 سبتمبر 2014م، أي ما يمثل 47,45% من رأس مال 
الشركة. وفي حال بلغت هذه الخسائر نسبة 50% أو أكثر، فإن ذلك يعني أن الشركة ستخضع إلجراءات هيئة السوق المالية والتي تم 

البدء بالعمل بها اعتبارا من شهر يوليو 2014م.  

وتنطبق هذه اإلجراءات على ثالثة أنواع من الشركات المدرجة، األولى التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% وأقل من 75% من رأسمالها، 
والثانية: التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75% وأقل من 100% من رأسمالها، والفئة الثالثة: الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر 

من رأسمالها. ويبين الجدول التالي اإلجراءات الالزمة لكل فئة من الفئات الثالث:

تقضي اإلجراءات بأن تعلن الشركة فورا على موقع السوق المالية عن ذلك على أن يتضمن اإلعالن مقدار 
مع  الخسائر  هذه  تحقيق  إلى  أدت  التي  الرئيسية  واألسباب  المال  رأس  من  ونسبتها  المتراكمة  الخسائر 
أنه سيتم تطبيق هذه االج��راءات والتعليمات على الشركة. وتضع »تداول« بدورها  الى  االشارة في اإلعالن 
عالمة أمام الشركة تشير إلى أن الشركة تقع في هذا النطاق. ويجب على الشركة خالل فترة بقاءها في هذا 
النطاق نشر قوائم مالية إدارية شهرية وبما ال يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. وفي حال 
تمكنت الشركة من خفض الخسائر دون 50% من رأسمالها تبث على الفور إعالنًا على موقع »تداول« على 
أن يتضمن اإلعالن اإلجراءات التي اتخذتها الشركة لتعديل أوضاعها مع إرفاق تقرير من المحاسب القانوني 

يوضح المركز المالي للشركة بعد تعديل األوضاع، وعليه تحذف »تداول« العالمة.

الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% وأقل من 75% من رأسمالها
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يجب أن تعلن الشركة فورا عن بلوغ خسائرها المتراكمة 75% فأكثر وبما يقل عن 100% من رأسمالها، على أن 
يتضمن اإلعالن مقدار الخسائر المتراكمة ونسبتها من رأس المال واألسباب الرئيسية التي أدت إلى تحقيق 
هذه الخسائر مع االشارة في اإلعالن الى أنه سيتم تطبيق هذه االجراءات والتعليمات عليها. ويعلق تداول 
أسهم الشركة في السوق لجلسة واحدة تلي صدور اإلعالن المشار إليه، كما تقوم »تداول« بإضافة عالمة 
إلى جانب اسم الشركة تشير إلى أن الشركة تقع في هذا النطاق. عند رفع تعليق التداول، تكون المدة 
اإلدارة  )T+2(. ويجب على مجلس  الشركة وشراءها يومي عمل  بيع أسهم  المقاصة ألوامر  لتنفيذ  الالزمة 
إعداد خطة لتعديل وضعها وإعالنها لعموم المساهمين خالل 90 يوم تقويمي من صدور اإلعالن. ويجب 
على مجلس إدارة الشركة تكوين لجنة ال يقل أعضاءها عن ثالثة يكون بينهم أحد أعضاء مجلس اإلدارة، 
تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة المطلوبة وإطالع مجلس إدارة الشركة على أي مستجدات ذات العالقة. ويجب 
التوقعات  ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة مع االفصاح عن  اإلعالن للجمهور بشكل  على الشركة 
المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية والسنوية الفعلية مع 
نهاية كل  اإلعالن  األداء. كما يجب  لمؤشرات  الفعلي  التنفيذ  إن وجدت، ووصف  األداء  انحراف  شرح مبررات 
شهر عن القوائم المالية المعدة من إدارة الشركة وبما ال يتجاوز مدة األيام العشرة التالية لنهاية كل شهر. 
وتقوم »تداول« بحذف العالمة المشار إليها مسبقا وإعادة المدة الالزمة لتنفيذ المقاصة بطريقة آنية عند 
خفض الشركة خسائرها المتراكمة عن 75% وانقضاء سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل واحدة منهما 
عن اثني عشر شهرا، على أن تظهر القوائم المالية السنوية المدققة للشركة أرباحا تشغيلية وتدفق نقدي 
المالية األخيرة. ويلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور 30 يوما في حالة عدم  تشغيلي موجب عن السنة 
التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة، أو في حالة انقضاء السنتين الماليتين التاليتين للسنة المالية التي 
تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة 75% من رأس المال أو عدم تحقيق الشركة أرباحا تشغيلية وتدفقا نقديا 

موجبا عن السنة المالية األخيرة.

تقضي اإلجراءات بأن تعلن الشركة فورا على موقع السوق المالية عن ذلك، على أن يتضمن اإلعالن مقدار 
مع  الخسائر  هذه  تحقيق  إلى  أدت  التي  الرئيسية  واألسباب  المال  رأس  من  ونسبتها  المتراكمة  الخسائر 
أنه سيتم تطبيق هذه االج��راءات والتعليمات على الشركة. وتضع »تداول« بدورها  الى  االشارة في اإلعالن 
عالمة أمام الشركة تشير إلى أن الشركة تقع في هذا النطاق، ويتم تعليق تداول أسهم الشركة. ويجب 
على مجلس اإلدارة إعداد خطة لتعديل وضعها وإعالنها لعموم المساهمين خالل 90 يوم تقويمي من صدور 
اإلعالن. كما يجب على مجلس إدارة الشركة تكوين لجنة ال يقل أعضاءها عن ثالثة يكون بينهم أحد أعضاء 
مجلس اإلدارة، تتولى مسؤولية تنفيذ الخطة المطلوبة وإطالع مجلس إدارة الشركة على أي مستجدات ذات 
العالقة. كذلك، فإنه يجب على الشركة اإلعالن للجمهور بشكل ربع سنوي عن تفاصيل تنفيذها للخطة مع 
االفصاح عن التوقعات المالية ربع السنوية والسنوية المستقبلية ومقارنتها بالقوائم المالية ربع السنوية 
والسنوية الفعلية مع شرح مبررات انحراف األداء إن وجدت، ووصف التنفيذ الفعلي لمؤشرات األداء. ويجب 
أيضا اإلعالن نهاية كل شهر عن القوائم المالية المعدة من إدارة الشركة وبما ال يتجاوز مدة األيام العشرة 
التالية لنهاية كل شهر. هذا، ويجوز التعامل في أسهم الشركة خالل فترة تعليق تداول أسهمها من خالل 
مركز إيداع األوراق المالية وذلك وفقا لآللية المعمول بها لدى »تداول«. وتقوم »تداول« بحذف العالمة المشار 
إليها مسبقا وترفع الهيئة تعليق تداول أسهم الشركة عند خفضها لخسائرها المتراكمة عن 75% من 
رأسمالها وانقضاء سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل واحدة منهما عن اثني عشر شهرا، على أن تظهر 
القوائم المالية السنوية المدققة للشركة أرباحا تشغيلية وتدفق نقدي تشغيلي موجب عن السنة المالية 
األخيرة. ويلغى إدراج أسهم الشركة بعد مرور 30 يوما في حالة عدم التزام الشركة بإعداد الخطة المطلوبة، 
أو في حالة انقضاء السنتين الماليتين التاليتين للسنة المالية التي تجاوزت فيها الخسائر المتراكمة %100 
من رأس المال دون تعديل الشركة أوضاعها بخفض خسائرها المتراكمة عن 75% أو عدم تحقيق الشركة 

أرباحا تشغيلية وتدفقا نقديا موجبا عن السنة المالية األخيرة.

الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 75% وأقل من 100% من رأسمالها

الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 100% فأكثر من رأسمالها
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10 - وصف األسهم

10-1  رأس المال واألسهم
يبلغ رأس المال المصرح به لشركة تكافل الراجحي 200,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 20,000,000 سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 رياالت 

للسهم الواحد مدفوع القيمة بالكامل.

وقد تم إصدار 14,000,000 سهم منها مقابل مساهمات نقدية من قبل المساهمين المؤسسين تمثل 70.00% من رأس مال الشركة، أما 
األسهم المتبقية والبالغ عددها 6,000,000 سهم )30.00% من رأس المال( فقد تم طرحها لالكتتاب العام في الفترة من تاريخ1430/04/22ه� 

)الموافق 2009/04/18م( إلى 1430/05/02ه� )الموافق 2009/04/27م( بسعر اكتتاب بلغ 10 ريال سعودي للسهم الواحد.

وبعد اكتمال االكتتاب في أسهم حقوق األولوية وزيادة رأس المال بمقدار 200.000.000 ريال، سيصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 400,000,000 
ريال مقسمًا إلى 40 مليون سهم بقيمة اسمية 10 رياالت للسهم الواحد.

10-2 زيادة رأس المال
)ثالثة سنوات(،  الحظر  فترة  األسهم خالل  التصرف في  المال  رأس  زيادة  أسهم  يكتتبون في  الذين  المؤسسين  للمساهمين  يحق  ال 
وللجمعية العامة غير العادية اتخاذ القرار - بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية - بزيادة رأس مال الشركة على أنه لكي تنعقد 
الجمعية العامة غير العادية انعقادًا صحيحًا فالبد من تمثيل نصف رأس مال الشركة في هذه الجمعية كما البد أن يكون قرار زيادة رأس 

المال قد تمت الموافقة عليه بأغلبية ثالثة أرباع الحاضرين.

10-3 تخفيض رأس المال
يمكن تخفيض رأس مال الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية مبني على أسباب مقبولة وبعد الحصول على موافقة 
رأس  تخفيض  قرار  نشر  يجب  لخسائر.  الشركة  تحقيق  حال  أو في  الشركة  حاجة  يزيد عن  المال  رأس  كان  إذا  وذلك  المعنية  الجهات 
المال والسماح بمدة 60 يومًا ألي دائن باالعتراض على قرار التخفيض، وفي حال تقدم أي دائن باالعتراض فعلى الشركة الوفاء بالديون 

المستحقة وتقديم ضمانات مرضية للدائنين ذوي الديون الغير مستحقة قبل تخفيض رأس المال.

10-4 إعادة شراء األسهم 
استنادًا للمادة )10( من نظام الشركات، ال يجوز أن تشتري الشركة المساهمة أسهمها إال في األحوال اآلتية:

1 -   إذا كان الغرض من الشراء استهالك األسهم بالشروط المبينة في المادة )104( من نظام الشركات والتي تنص على أنه يجوز أن ينص 
النظام األساسي للشركة على استهالك األسهم أثناء قيام الشركة إذا كانت مشروعًا يهلك تدريجيًا أو يقوم على حقوق مؤقتة.

2 - إذا كان الغرض من الشراء تخفيض رأس المال.

3 - إذا كانت األسهم ضمن مجموعة من األموال التي تشتريها الشركة بما لها من أصول وما عليها من خصوم.

التي  أن ترتهن أسهمها. كما ال يكون لألسهم  اإلدارة، ال يجوز للشركة  المقدمة لضمان مسؤولية أعضاء مجلس  وفيما عدا األسهم 
تحوزها الشركة أصوات في مداوالت جمعيات المساهمين.

10 - 5 نقل ملكية األسهم
إن جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية واستثناءًا من ذلك ال يجوز 
تداول األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن ثالث سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني 
عشر شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء فترة 
الحظر، ومع ذلك يجوز خالل فترة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقًا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر 

أو إلى أحد أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو إلى ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.  
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10-6 الجمعيات العامة للمساهمين
ال تنعقد اجتماعات الجمعية العامة العادية إال بحضور مساهمين يشكلون نصف رأس مال الشركة على األقل، وفي حال عدم إمكانية 
تحقيق هذا النصاب فتتم الدعوة إلى اجتماع ثاٍن خالل الثالثين يومًا التالية ويعتبر هذا االجتماع الثاني صحيحًا بغض النظر عن عدد 
األسهم الممثلة في االجتماع. كما يجب نشر الدعوة إلى االجتماع في الجريدة الرسمية وجريدة يومية توزع في مقر الشركة قبل 25 يومًا 
على األقل من تاريخ االجتماع، كما يعتبر كافيًا إرسال دعوة باالجتماع إلى العنوان المسجل إذا كانت كل األسهم أسهم اسمية. وعلى أية 
حال فإنه يجب أن تحتوي الدعوة على جدول أعمال االجتماع، كما يجب إرسال نسخة من الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة للشركات 

بوزارة التجارة والصناعة خالل مدة النشر.

يجب أن تصدر قرارات الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية بواسطة األغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في االجتماع، إال أنه في 
حال أن القرارات بشأن تقييم الحصص العينية أو مزايا خاصة فيجب الحصول على موافقة أغلبية الثلثين من أسهم المساهمين الذين 

اكتتبوا نقدًا؛ وفي مثل هذه القرارات ال يحق للمساهمين عينًيا أن يقوموا بالتصويت.

الجمعية العامة غير العادية: يجب أن تجتمع الجمعية العامة غير العادية لتغيير النظام األساسي للشركة عدا ما يحظر نظامًا تغييره. 
كما أن للجمعية العامة غير العادية حق اتخاذ القرارات التي للجمعية العامة العادية حق اتخاذها بنفس اإلجراءات والنصاب المنصوص 
األقل في  الشركة على  تمثيل نصف أسهم  العادية يجب  العامة غير  الجمعية  العادية، والنعقاد نصاب  العامة  الجمعية  النعقاد  عليه 
االجتماع، وفي حال لم يتحقق هذا النصاب فتتم الدعوة إلى اجتماع ثاٍن كما هو منصوص عليه بشأن اجتماع الجمعية العامة العادية، إال 

أنه ال يعتبر اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره على األقل من يمثلون ربع رأس مال الشركة.

التصويت خالل الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية يكون على أساس صوت واحدلكل سهم 
واحد، ويجب أن تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بموافقة أغلبية ثلثي األسهم الحاضرة االجتماع إال إذا كان القرار يتعلق بزيادة 
أو تخفيض رأس مال الشركة أو تمديد مدة الشركة أو إنهاء الشركة قبل حلول مدة انتهائها حسب ما هو منصوص عليه في النظام 

األساسي أو االندماج مع شركات أو مؤسسات أخرى فال يكون القرار نافذًا إال إذا وافقت عليه أغلبية ثالثة أرباع األسهم الحاضرة.

10-7 مدة الشركة
مدة الشركة هي 99 سنة من تاريخ 1428/7/21ه� )الموافق 2007/8/4م( وذلك بموجب السجل التجاري للشركة. ويمكن دومًا تمديد مدة 

الشركة بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية قبل سنة واحدة على األقل من حلول تاريخ االنتهاء.

10-8 حقوق حملة األسهم

10-8-1 حقوق التصويت
أصدرت الشركة فئة واحدة من األسهم المصدرة وال يوجد أي حقوق تفضيلية ألي مساهم فيما يتعلق بالتصويت، ولكل مساهم الحق 
في صوت واحد مقابل كل سهم واحد، وكل حامل لعشرين سهمًا له الحق في حضور اجتماعات الجمعية العامة العادية والتصويت. 

وللمساهم أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور الجمعية العامة.

10-8-2 توزيع األرباح
األساسي  والنظام  التنفيذية،  التعاوني والئحته  التأمين  الواردة بنظام مراقبة شركات  المواد  األرباح عن  توزيع  الشركة في  ال تخرج سياسة 
للشركة والذي تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية، حيث تحدد المادة )44( من النظام األساسي سياسة الشركة في توزيع األرباح كالتالي: 

ُتجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.  ▪
ُيجنب 20% من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي   ▪

المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

للجمعية العامة العادية بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي   ▪
وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن 5% من رأس المال المدفوع.  ▪
يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.  ▪

يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة أعاله وفق القواعد المنظمة   ▪
لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد اللذين يحددهما مجلس اإلدارة، وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة 
التجارة والصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابة المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

لم تعلن الشركة عن توزيع أية أرباح منذ بدءها العمل. وتستحق األسهم الجديدة األرباح المعلنة من قبل الشركة من تاريخ إصدارها 
والسنوات المالية التي تليها.
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10-9 حل الشركة وتصفيتها
على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع في حال بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس مالها وذلك التخاذ القرار 
بشأن استمرار الشركة أو حلها قبل حلول نهاية المدة المحددة في النظام األساسي للشركة، وفي كلتا الحالتين يجب نشر القرار الذي 

تم اتخاذه في الجريدة الرسمية.

تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقًا للنظام األساسي للشركة عند انتهاء مدة الشركة وفي حالة حلها قبل هذا األجل تقرر 
الجمعية العامة غير العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعيين مصفيًا أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم، وتنتهي 
سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائمًا على إدارة الشركة إلى أن يعين المصفي، وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها 
بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاص المصفي. ويراعى في التصفية حفظ حقوق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات المكونة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

118  

11 -  استخدام متحصالت االكتتاب

11-1 صافي المتحصالت
سيبلغ إجمالي متحصالت االكتتاب 200 مليون ريال سعودي، سيدفع منها حوالي 5 مليون ريال كمصاريف لإلصدار والتي تشمل أتعاب 
المستشار المالي ومدير االكتتاب، والمستشار القانوني، والمحاسبين القانونيين، والجهات المستلمة، ومتعهد التغطية، باإلضافة إلى 
االكتتاب  متحصالت  وعليه، سيبلغ صافي  باإلصدار.  المتعلقة  األخرى  والمصروفات  والتوزيع،  الطباعة  ومصروفات  التسويق،  مصروفات 
بعد خصم المصروفات المذكورة حوالي 195 مليون ريال والذي تعتزم الشركة استخدامه للوفاء بمتطلبات المالءة وتمويل خططها 

المستقبلية لدعم النشاط عن طريق افتتاح فروع جديدة وشراء أرض وبناء مقر رئيسي للشركة عليها. 

سوف تكون الزيادة في رأس مال شركة تكافل الراجحي بمبلغ 200 مليون ريال سعودي، لضمان اإليفاء بمتطلبات رأس المال وهامش 
المالءة واالحتياطيات تحت المواد المالئمة لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولالستخدامات المذكورة أعاله. 

11-2 استخدام صافي المتحصالت
التنفيذية  التعاوني ولوائحه  التأمين  التأمين في المملكة العربية السعودية نشاطاتها طبقًا لنظام مراقبة شركات  تمارس شركات 
الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي. وفيما يلي بعض المواد التي تتعلق بمتطلبات رأس المال والتي تعمل بموجبها شركات 

التكافل في المملكة:

▪   المادة 3 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:
ريال  مليون   100 عن  السعودية  العربية  المملكة  في  التأمين  نشاط  تزاول  لشركة  المدفوع  المال  رأس  يقل  أال  على  المادة  تنص هذه 
سعودي. كما ال يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لشركات التأمين التي تزاول أعمال إعادة التأمين عن 200 مليون ريال. وال يجوز تعديل 

رأس المال المدفوع المشار إليه دون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي طبقًا لما نص عليه نظام الشركات.

▪   المادة 76 والمادة 68 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:
تنص هاتان المادتان على أن تحتفظ شركة التأمين بمستوى رأس مالها وأال ينخفض عن الحد األدنى المقرر )50%(، وعلى أن تحتفظ 

بهامش مالءة مالئم، على التوالي.

▪   المادة 48 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:
المدفوع  رأسمالها  مجموع  أضعاف   10 عن  التأمين  لشركة  المكتتبة  االشتراكات  إجمالي  يزيد  أن  يجوز  ال  أنه  على  المادة  هذه  تنص 

واحتياطياتها إال بموافقة خطية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.

▪   المادة 66 والمادة 67 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:
العمليات  إلدارة  النظامية  والوديعة  المطلوب  المالءة  هامش  من  أدن��ى  بحد  التأمين  شركات  تحتفظ  أن  على  المادتان  هاتان  تنص 

التشغيلية والوفاء بمتطلبات الخطط التوسعية المستقبلية.

▪  المادة 58 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:
تنص هذه المادة على أن تحتفظ شركات التأمين بوديعة نظامية لدى مؤسسة النقد تبلغ نسبة 10% من رأس المال المدفوع.

و ينبغي على شركات التأمين االحتفاظ بحد أدنى من صافي األصول القابلة للتضمين في حساب هامش المالءة ويترجم هذا المطلب 
في الحاجة إلى االحتفاظ بالحد األدنى من الغطاء التام )100%( لهامش المالءة المالية. ويبين الجدول التالي تفاصيل غطاء هامش المالءة 

المالية للشركة كما في تاريخ 30 يونيو 2014م:

11-1: جدول تفاصيل غطاء هامش المالءة المالية

البند

الحد األدنى من متطلبات رأس المال

هامش المالءة المالية الكتتاب أقساط التأمين

هامش المالءة المالية للمطالبات

هامش الحد األدنى للمالءة المالية

صافي األصول القابلة للتضمين في حساب المالءة المالية

غطاء هامش المالءة المالية )%(

)ماليين الرياالت(

100

145,5

97,3

145,5

74,2

%51

المصدر : تكافل الراجحي
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تعتزم شركة تكافل الراجحي استخدام صافي متحصالت االكتتاب بالتناغم مع ما نصت عليه المواد المذكورة أعاله. وتخطط الشركة 
الستخدام متحصالت االكتتاب كما يلي: 

▪   سيتم استخدام مبلغ 5 مليون ريال من متحصالت االكتتاب لدفع مصاريف االكتتاب.
▪   سيتم استخدام مبلغ 25 مليون ريال من متحصالت االكتتاب لدعم النشاط المستقبلي وزيادة األموال المستثمرة وتحسين الربحية.
▪   سيتم استخدام مبلغ 30 مليون ريال و 40 مليون ريال بعامي 2015م و 2016م من متحصالت االكتتاب لشراء أرض وبناء مقر رئيسي 

للشركة عليها.

النظامي طبقًا  االحتياطي  المطلوب ومتطلبات  المالءة  لإليفاء بهامش  ريال  100 مليون  البالغة  المتحصالت  باقي  ▪   سوف تستخدم 
للمادتين 48 و58 والمواد 66 إلى 69 من اللوائح التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.

ويوضح الجدول أدناه ملخص الستخدامات متحصالت االكتتاب:

11-2: جدول استخدام متحصالت االكتتاب

ملخص المبالغ المطلوبة

-
10

-

-

دعم النشاط المستقبلي )افتتاح فروع جديدة(

شراء أرض والبناء عليها

المجموع

المالءة واالحتياطي النظامي

مصروفات إصدار أسهم حقوق األولوية

المجموع

اإلجمالي

األرض

البناء والتشييد

األث��اث

األجهزة 

المجموع

25

70

95

100

5

105

200

الربع 
الرابع

المجموع 
)ماليين 
الرياالت(

2016م 2015م

105

160

-
40

المصدر : تكافل الراجحي

المصدر: تكافل الراجحي

-
10

-

-

الربع 
الثالث

-
10

-

-

الربع 
الثاني

-
10

-

-

الربع 
األول

6.25

-

-

-

الربع 
الرابع

6.25

-

-

-

الربع 
الثالث

6.25

30

-

-

الربع 
الثاني

6.25

-

100

5

55

الربع 
األول

40

11-2-1 دعم النشاط المستقبلي
ريال مما يساهم في تحسين ربحية  المستثمرة بمبلغ 25 مليون  األموال  بزيادة  المستقبلي وذلك  تنوي الشركة دعم نمو نشاطها 
الشركة على المدى البعيد. وسيكون الدعم عن طريق إفتتاح فروع جديدة للشركة بحسب الخطة المبينة في الجدول أعاله )جدول 1-11(.

11-2-2 بناء مقر رئيسي للشركة
تعتزم الشركة استخدام مبلغ 70 مليون ريال لبناء مقر رئيسي لها، حيث تخطط لشراء أرض في عام 2015م بمبلغ 10 مليون ريال وإنشاء 
مبنى مقر رئيسي للشركة بقيمة 60 مليون ريال يتم صرفها خالل عامي 2015م و 2016م كالتالي: 20 مليون في عام 2015م، و 40 مليون 
ريال في عام 2016م. وتشمل مصاريف البناء كافة المعدات الالزمة كأجهزة الكمبيوتر ونحوها، باإلضافة إلى تكاليف تأثيث المبنى. ويوضح 

الجدول أدناه تفاصيل صرف المبالغ بشكل ربع سنوي خالل العامين 2015م و 2016م:

11-3: جدول تفاصيل بناء مقر الشركة الرئيسي

المجموع 
)ماليين 
الرياالت(

2016م 2015م

الربع الرابع الربع الثالث الربع الثاني الربع الرابعالربع األول الربع الثالث الربع الثاني الربع األول

-

-

-

-

-

10

-

-

10

-

-

-

-

10

-

-

-

20

-

-

-

5

5

-

-

-

-

-

-

-

6

4

3040

10

45

11

4

70
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المصدر: تكافل الراجحي

11-2-3 االحتفاظ بهامش المالءة المطلوب واالحتياطي النظامي
إن هامش المالءة ال يعكس فقط الصحة المالية لشركات التأمين، وإنما يعد متطلبًا نظاميًا طبقًا للمادتين 66 و67 من الالئحة التنفيذية 
أدنى من هامش  بحد  التأمين  احتفاظ شركات  على ضرورة  بوضوح  المادتان  هاتان  وتنص  التعاوني.  التأمين  مراقبة شركات  لنظام 
المالءة، وأيضًا االحتفاظ باحتياطي نظامي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بما يعادل 10% من رأس المال المدفوع طبقًا للمادة 58، 

وذلك إلدارة العمليات التشغيلية والوفاء بمتطلبات خطط التوسع المستقبلية.

الشركة من  تتمكن  ريال لكي  99.5 مليون  بحوالي  تمويل  إلى  بحاجة  الشركة ستكون  أن  تعني  أعاله  المذكورة  المواد  إن متطلبات 
تحقيق أهدافها للفترة المذكورة.

للتضمين في حساب  القابلة  ريال تغطية صافي األصول  200 مليون  البالغ قدرها  االكتتاب  المقترحة لمتحصالت  تتضمن االستخدامات 
المالءة المالية وتوفير الغطاء الالزم لهامش المالءة المالية. ويوضح الجدول التالي إسهام صافي متحصالت االكتتاب في المالءة المالية:

11-4: جدول إسهام المتحصالت في غطاء هامش المالءة المالية

كما في 31 ديسمبر

متطلبات الحد األدنى من رأس المال

هامش مالءة األقساط

هامش مالءة المطالبات

هامش الحد األدنى للمالءة المالية

بعد االكتتاب

صافي متحصالت االكتتاب

صافي األصول القابلة للتضمين في المالءة

غطاء هامش المالءة المالية )%(

2018م

100

285.3

176.2

285.3

445

%156

المصدر: تكافل الراجحي

2017م

100

241

156.9

241

370.5

%153.7

2016م

100

203.9

144.7

203.9

265.9

%130.4

2015م

100

171,4

128.8

171.4

231.6

%135.1

2014م

100

145

109.4

145

195

250.5

%172.8

تطورات  وستعلن  األولوية  حقوق  ألسهم  إصدارها  لمتحصالت  استخدامها  تفاصيل  عن  سنوي  ربع  تقرير  بتقديم  الشركة  وستقوم 
استخدام المتحصالت للجمهور، وذلك تماشيًا مع متطلبات المادة )30( الفقرة )ج( من قواعد التسجيل واإلدراج. 

ويوضح الجدول التالي استخدامات المبلغ المخصص لهامش المالءة:

11-5: جدول استخدامات المبلغ المخصص لهامش المالءة
استثمارات في سندات وأسهم طويلة األجل

استثمارات في أسهم وأوعية استثمارية أخرى

الوديعة النظامية )10% من الزيادة في رأس المال(

اإلجمالي 

45

35

20

100
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12 - إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وسكرتير مجلس اإلدارة

12-1 البيانات المالية
▪  يقر أعضاء مجلس إدارة الشركة بأن المعلومات المالية الموضحة في هذه النشرة قد تم استخراجها من القوائم المالية المراجعة 
الخاصة  الدولية  للمعايير  وفقًا  إعدادها  تم  قد  المالية  القوائم  وأن  عليها،  جوهري  تعديل  أي  إجراء  دون  الراجحي  تكافل  لشركة 

بالتقارير المالية.

للشركة  والتجاري  المالي  الوضع  في  جوهري  سلبي  تغيير  أي  هناك  يكن  لم  النشرة،  هذه  من   )**( الصفحة  في  ورد  ما  بخالف     ▪
خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير المحاسب 

القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

12-2  اإلفالس والمصالح المباشرة وغير المباشرة لهم
▪   يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن أيًا منهم أو أي من أفراد اإلدارة العليا أو أي أحد من كبار التنفيذيين أو أمين سر المصدر لم يعلن إفالسه 

في أي وقت من األوقات ولم يخضع إلجراءات إفالس.

▪   بخالف ما ورد في صفحة )**( من هذه النشرة، ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة.

12-3  العموالت أو الخصومات أو أتعاب الوساطة
▪   يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة  خالل السنوات 

الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وقبول اإلدراج، في ما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية،

12-4  التغييرات الجوهرية وانقطاع األعمال
▪   يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال الشركة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرًا ملحوظًا في الوضع 

المالي خالل ال� )12( شهرًا األخيرة.

▪   يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال توجد نية إلجراء أي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة الموضح في نشرة اإلصدار هذه.

12-5  رأس المال العامل
قامت الشركة بمراجعة المتطلبات المتوقعة من التدفقات النقدية لألعمال وتؤكد الشركة أنه سيكون لديها رأس مال عامل يكفي 

لمدة إثني عشر شهرًا تلي مباشرًة تاريخ نشر نشرة اإلصدار.

12-6 األنشطة خارج المملكة
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ليس لدى شركة تكافل الراجحي أي نشاط تجاري أو أية أصول خارج المملكة العربية السعودية.

12-7 أدوات الدين والرهونات
يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة بأنه:

ال توجد لدى الشركة أية أدوات دين تكون صادرة أو قائمة، أو مصرح بها ولم يتم إصدارها، أو أية قروض ألجل تكون مضمونة بضمان   ▪
شخصي، أو غير مضمونة بضمان شخصي، أو مضمونة برهن، أو غير مضمونة برهن كما في تاريخ هذه النشرة.

ال توجد أية قروض أخرى أو مديونية للشركة بما في ذلك السحب على المكشوف من الحسابات المصرفية، وااللتزامات تحت القبول   ▪
وائتمان القبول أو التزامات التمويل التأجيري، تكون مشمولة بضمان شخصي، أو غير مشمولة بضمان شخصي، أو مضمونة برهن، 

أو غير مضمونة برهن كما في تاريخ هذه النشرة.

ال توجد أية رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.  ▪
ال توجد أية التزامات محتملة أو ضمانات للشركة كما في تاريخ هذه النشرة.  ▪
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إقرارات أخرى
وفقًا للنظام األساسي للشركة والمستندات التأسيسية األخرى، فإن مجلس اإلدارة يقر بأنه:

ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه أي مصلحة جوهرية.  ▪
ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.  ▪

ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة.  ▪
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام التام بأحكام المادة 69 والمادة 70 من نظام الشركات.  ▪

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام التام بأحكام المادة 18 من نظام حوكمة الشركات.  ▪



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

123  

13 - المعلومات القانونية

13-1  تأسيس الشـركة
شركة الراجحي للتأمين التعاوني – تكافل الراجحي هي شركة مساهمة عامة سعودية تمارس أعمالها بموجب السجل التجاري رقم 
العربي  النقد  التأمين من مؤسسة  أعمال  وترخيص  )الموافق 2009/06/28م(  1430/07/05ه���  بتاريخ  الرياض  الصادر من مدينة   1010270371

السعودي رقم )ت م ن/200911/22( وتاريخ 1430/11/29ه� )الموافق 2009/11/16م(.

13-2 المركز الرئيسي للشركة
يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية كما يلي:

حي الملز، طريق صالح الدين، بالتينيوم سنتر – الطابق الثالث

ص.ب 67791، الرياض11517

المملكة العربية السعودية

هاتف: 966-11-4752211+

فاكس: 966-11-4755017+

13-3 أعضاء مجلس اإلدارة
يتألف أعضاء مجلس اإلدارة من ثمانة أعضاء بما فيهم رئيس مجلس اإلدارة وهم:

1

2

3

4

5

6

7

8

عبد اهلل بن سليمان الراجحي

الراجحي سليمان  بن  أحمد 

سعود بن عبد اهلل الراجحي

المقبل اهلل  عبد  بن  د.وليد 

د. مؤيد بن عيسى القرطاس

أحمد سامر بن حمدي الزعيم

عبد العزيز بن صالح العثيم

العمران ع��م��ران  ب��ن  محمد 

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
غير مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

غير تنفيذي/ 
مستقل

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

سعودي

56

47

33

39

68

50

57

49

%0

%1,5

%1,5

%0

%0,005

%0,08

%0,005

%0,005

13-1: جدول أعضاء مجلس اإلدارة

العمرالجنسيةالصفةاالسم

%13,97

%0

%0

%0

%0,00006

%0.0004

%0

%0,00008

الملكية غير 
المباشرة

الملكية 
المباشرة

المصدر : تكافل الراجحي

  

300,000

300,000

1,000

16,000

1,000

1,000

عدد 
األسهم

شركة الراجحي 
للتأمين المحدودة 

)البحرين(

التمثيل

رئيس مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

عضو مجلس 
اإلدارة

المنصب ر.م.

مصرف الراجحي

13-4 لجان مجلس اإلدارة
لقد شكل مجلس إدارة شركة تكافل الراجحي لجان تضم أعضاء المجلس وأعضاء مستقلين من خارج المجلس. وتشمل لجان مجلس 

اإلدارة ما يلي:

13-4-1 اللجنة التنفيذية واالستثمار
تتكون اللجنة التنفيذية من ثالثة أعضاء جميعهم أعضاء في مجلس اإلدارة. وتتمثل المهام الرئيسة للجنة التنفيذية بتقديم التوصيات 
واألعمال وخطط  العمل  بسير  المتعلقة  العمل  اإلستراتيجية وخطط  الخطط  مثل  الحيوية  الموضوعات  بخصوص  اإلدارة  إلى مجلس 

االستثمار، ويقوم المجلس بتفويض اللجنة التنفيذية للقيام بمهامه في بعض الحاالت.
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المصدر: تكافل الراجحي

13-2: جدول أعضاء اللجنة التنفيذية واالستثمار

االسم

عبد اهلل سليمان الراجحي

محمد عمران العمران

وليد عبد اهلل المقبل

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

المنصب

13-4-2 لجنة المراجعة
تتكون لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس اإلدارة، وتتمثل المهام الرئيسة للجنة المراجعة في تفعيل توصيات 
مجلس اإلدارة فيما يتعلق باإلشراف على إدارة المراجعة الداخلية، ودراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس 
اإلدارة، ودراسة التقارير المالية للشركة وتقييم مدى كفاية عمليات المراجعة الداخلية والخارجية، كذلك التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين 
المحاسبيين القانونيين وتحديد أتعابهم وعدم التجديد لهم، مع التأكد من استقالليتهم، باإلضافة إلى اعتماد نشر القوائم المالية 

قبل عرضها على مجلس اإلدارة لالطالع. 

وتتكون لجنة المراجعة من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:

13-4-3 لجنة الترشيحات والمكافآت
الترشيحات  للجنة  الرئيسة  المهام  تتمثل  اإلدارة.  مجلس  في  أعضاء  جميعهم  أعضاء  ثالثة  من  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تتكون 
والمكافآت بالتوصية لمجلس اإلدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقًا للسياسات والمعايير المعتمدة، والمراجعة السنوية لالحتياجات 
المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة، ومراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغيرات التي يمكن 
إجراؤها، والتأكد بشكل سنوي من استقاللية األعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس 

إدارة شركة أخرى، ووضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

تتكون اللجنة من األعضاء الموضحة أسماؤهم في الجدول التالي:

المصدر: تكافل الراجحي

13-3: جدول أعضاء لجنة المراجعة

المنصباالسم

المصدر : تكافل الراجحي

13-4: جدول أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصباالسم

وليد عبد اهلل المقبل

محمد عمر ميلودي مساعف

فهد بن عبد الرحمن بن محمد الزميع

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

عبد اهلل سليمان الراجحي

مؤيد عيسى القرطاس

وليد عبد اهلل المقبل

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

وتتكون اللجنة التنفيذية من األعضاء الموضحين في الجدول التالي:
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13-4-4 الهيئة الشرعية
تأمينية  الشريعة في جميع معامالتها، واإلشراف والمصادقة على تطوير منتجات  بأحكام  الشركة  التزام  باإلشراف على  الهيئة  تقوم 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. وتتكون الهيئة الشرعية من عضوين من العلماء الفقهاء بالمملكة، ويوجد مكان شاغر لعضو ثالث، 

وذلك على النحو التالي:

13-5 هيكل رأس المال
يبلغ رأس مال الشركة 200,000,000 ريال سعودي مقسم إلى 20,000,000 سهم بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل.

تم إصدار 14.000.000 سهم منها مقابل مساهمات نقدية من قبل المساهمين المؤسسين تمثل 70% من رأس مال الشركة، أما األسهم 
المتبقية والبالغ عددها 6.000.000 سهم )30% من رأس المال( فقد تم طرحها لالكتتاب العام بسعر اكتتاب بلغ 10 ريال سعودي للسهم 

الواحد. والمساهمين الحاليون كما في تاريخ 2014/11/2م هم:

وتنوي الشركة زيادة رأس مالها بمقدار 200 مليون ريال سعودي، وعند اكتمال االكتتاب في األسهم الجديدة موضوع هذه النشرة، فإن 
رأس المال المصدر سيبلغ 400 مليون ريال سعودي مقسم إلى 40 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 رياالت للسهم الواحد.

13-6 ملخص النظام األساسي للشركة
يشتمل النظام األساسي للشركة على األحكام التي لها التأثير الوارد أدناه، وال يعتد بهذا الملخص كبديل عن النص الكامل للنظام 

األساسي للشركة الذي يمكن معاينته في مقر الشركة الرئيسي.

المصدر: تكافل الراجحي

المصدر: تكافل الراجحي

13-5: جدول أعضاء الهيئة الشرعية
االسم

الدكتور/ صالح منصور الجربوع

الدكتور/ صالح عبداهلل اللحيدان

شاغر

رئيس اللجنة

عضوًا

عضوًا

المنصب

13-6: جدول المساهمون الحاليون لشركة تكافل الراجحي

عدد األسهم)آالف الرياالت(
القيمة االسمية 

)ر.س(

4,500,000

5,300,000

1,200,000

300,000

300,000

300,000

300,000

200,000

200,000

200,000

100,000

100,000

6,000,000

20,000,000

45,000,000

53,000,000

12,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

1,000,000

1,000,000

60,000,000

200,000,000

شركة الراجحي المصرفية لالستثمار )مصرف الراجحي(

شركة الراجحي للتأمين المحدودة – البحرين )ش.م.ب(

شركة عمان للتأمين–اإلمارات )ش.م.ع(

م/ أحمد سليمان بن عبد العزيز الراجحي

سلطان عبد اهلل الراجحي

سعود عبد اهلل سليمان الراجحي

صالح بن منصور الجربوع

عبد اهلل بن عمر بن قاسم العيسائي

صالح بن ناصر بن عبد العزيز السريع

خالد بن محمد التركي

سليمان بن محمد بن سليمان الرميح

محمد بن عبد الرحمن الفراج

المكتتبون من الجمهور

المجموع

%0

%0

%0

%0

%2,9

%0

%0

%0

%0

%0

%0

%0

-

-

الملكية غير ر.م
المباشرة النسبة

%22.5

%26.5

%6

%1.5

%1.5

%1.5

%1.5

%1

%1

%1

%0.5

%0.5

%30

%100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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اسم الشركة
شركة الراجحي للتأمين التعاوني – تكافل الراجحي -  شركة مساهمة سعودية.

غرض الشركة
العربية  المملكة  السارية في  والقواعد  واألنظمة  التنفيذية  والئحته  التعاوني  التأمين  مراقبة شركات  نظام  وفقًا ألحكام  القيام-  هو 
السعودية بمزاولة أعمال التأمين التعاوني بما ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية وكل ما يتعلق بهذه األعمال من إعادة تأمين 
أو توكيالت أو تمثيل وللشركة أن تقوم بجميع األعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها 
وأن تقوم بتملك وتحريك األموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها 

أو تشتريها أو باالشتراك مع جهات أخرى.

ويجوز للشركة أن تمتلك أو أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها أو األعمال 
المالية أو التي تعاونها على تحقيق غرضها أو تدمجها فيها أو تشتريها، وتباشر الشركة جميع األعمال المذكورة في هذه المادة سواء 

داخل المملكة أو خارجها.

المركز الرئيسي
يكون المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض، ويجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية نقل المركز الرئيسي إلى أي مدينة أخرى 
في المملكة العربية السعودية بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي وللشركة أن تنشئ لها فروعًا أو مكاتب أو توكيالت داخل 

المملكة العربية السعودية أو خارجها بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

مدة الشركة
مدة الشركة )99( تسع وتسعون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بإعالن تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة 

بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء هذه المدة بسنة على األقل.

استخدام األموال
تستثمر الشركة ما يتجمع لديها من أموال المؤمن لهم والمساهمين في الشركة وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.

رأس مال الشركة
رأس مال الشركة هو )200.000.000( »مائتا مليون ريال سعودي« مقسم إلى )20.000.000( »عشرون مليون سهم« متساوية القيمة تبلغ قيمة 

كل منها )10( عشرة ريال سعودية.

االكتتاب في رأس المال
اكتتب المؤسسون بما مجموعه )14.000.000( أربعة عشر مليون سهم بقيمة )140.000.000( مائة وأربعين مليون ريال سعودي وسددوا قيمتها 
نقدًا، وهي تمثل )70.00%( سبعين بالمائة من كامل أسهم رأس مال الشركة، أما األسهم المتبقية والبالغ عددها )6.000.000( ستة ماليين 
سهم بقيمة قدرها )60.000.000( ستون مليون ريال )30.00% من رأس المال( فقد تم طرحها لالكتتاب العام في الفترة من تاريخ 1430/04/22ه� 

)الموافق 2009/04/18م( إلى تاريخ 1430/05/02ه�  )الموافق 2009/04/27م(.

تخفيض رأس المال
منيت  إذا  أو  زاد عن حاجتها  إذا  الشركة  مال  رأس  تخفيض  المختصة،  الجهات  موافقة  بعد  العادية،  غير  العامة  الجمعية  بقرار من  يجوز 
بخسائر. وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقب الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في 
هذه االلتزامات ويبين القرار طريقة التخفيض. وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء 
اعتراضاتهم عليه خالل ستين يومًا من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في المدينة التي يقع فيها مركز الشركة الرئيسي.

فإن اعترض أحدهم وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حاالً أو أن  تقدم له 
ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجاًل.

تداول األسهم
جميع أسهم الشركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق المالية واستثناء من ذلك ال يجوز تداول 
األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منها عن اثني عشر 
شهرًا من تاريخ تأسيس الشركة، وتسري هذه األحكام على ما يكتتب به المؤسسون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر، 
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم النقدية وفقًا ألحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد 

أعضاء مجلس اإلدارة لتقديمها كضمان لإلدارة أو نقلها من ورثة أحد المؤسسين بعد وفاته إلى الغير.
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أسهم الضمان
يقدم عضو مجلس إدارة الشركة أسهم ضمان بحد أدنى )5.000( خمسة آالف سهم مقابل العقود التي تنشأ بينه وبين الشركة، والتي 

وافقت عليها  الجمعية العامة العادية، ويشمل حق الحجز هذا ما قد يكون لألسهم المحجوزة من حصص في األرباح واجبة األداء.

بيع أسهم الضمان
يحق لمجلس اإلدارة بعد موافقة الجهات المختصة ممارسته حق حجز األسهم المقدمة كضمان من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل العقود 
المدين  إلى  الثاني بخطاب مسجل  النداء  الدين قد استحق وبعد توجيه  أو بيعها بشرط أن يكون  التي تنشأ بينهم وبين الشركة 
صاحب األسهم، يطلب فيه تسديد الدين خالل أسبوعين فإذا رفض فلمجلس اإلدارة أن يبيعها عن طريق نظام تداول األسهم على أن 
يسدد من ثمن األسهم المباعة جميع الديون وااللتزامات المطلوبة للشركة، ثم يدفع الرصيد )إن وجد( إلى ذلك المساهم أو وليه أو إلى 

منفذ وصيته أو ورثته.

تكوين مجلس اإلدارة
يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف )8( ثمانية أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد على ثالث سنوات، وال يخل ذلك 
التعيين بحق الشخص المعنوي في استبدال من يمثله في المجلس، واستثناء من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة 

لمدة ثالث سنوات من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة.

اتفاقية اإلدارة والخدمات الفنية
تعقد الشركة - بعد موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي - اتفاقية إلدارة الخدمات الفنية مع شركة أو أكثر من الشركات المؤهلة 

في مجال التأمين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى يحددها مجلس إدارة الشركة.

شغور العضوية
تنتهي عضوية مجلس اإلدارة بانتهاء مدة التعيين أو االستقالة أو الوفاة أو إذا ثبت لمجلس اإلدارة أن العضو قد أخل بواجباته بطريقة 
أو تعليمات سارية  بانتهاء عضويته وفقا ألي نظام  أو  العادية،  العامة  الجمعية  يقترن ذلك بموافقة  أن  الشركة بشرط  تضر بمصلحة 
في المملكة، أو بتغيبه عن حضور أكثر من ثالث جلسات متتالية دون عذر يقبله مجلس اإلدارة أو إذا حكم بشهر إفالسه أو إعساره أو 
قدم طلبًا للتسوية مع دائنيه أو توقف عن دفع ديونه أو أصبح فاقد الشعور أو أصيب بمرض عقلي أو إذا ثبت ارتكابه عماًل مخاًل باألمانة 
المركز الشاغر، على أن يعرض هذا  بالتزوير. وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس كان للمجلس أن يعين عضوًا في  أو أدين  واألخالق 
التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط. وإذا نقص عدد أعضاء مجلس اإلدارة 

عن النصاب الالزم لصحة اجتماعاته، وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت لتعيين العدد الالزم من األعضاء.

سلطات مجلس اإلدارة
إدارة الشركة واإلشراف على أمورها داخل  اإلدارة أوسع السلطات في  العامة، يكون لمجلس  المقررة للجمعية  مع مراعاة االختصاصات 
المملكة وخارجها، كما يكون له في حدود اختصاصه أن يفوض واحدا أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة. 
ولمجلس اإلدارة، على سبيل المثال ال الحصر، تمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير والجهات الحكومية والخاصة وأمام كافة المحاكم 
التجارية وجميع  األوراق  العمالية ولجنة  الخالفات  العليا واالبتدائية لتسوية  العمل والعمال واللجان  المظالم ومكاتب  الشرعية وديوان 
اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم والحقوق المدنية وأقسام الشرطة والغرفة التجارية والصناعية وجميع الشركات والمؤسسات 
والبنوك والمصارف التجارية وبيوت المال وجميع صناديق التمويل الحكومي ومؤسساته بمختلف أسمائها واختصاصاتها وغيرهم من 
المقرضين وللمجلس حق اإلقرار والمطالبة والمدافعة والمرافعة والمخاصمة والتنازل والصلح وقبول األحكام ونفيها والتحكيم وطلب 
تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل من التنفيذ وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم والدخول في المناقصات وبيع وشراء 
ورهن العقارات. وللمجلس حق التعاقد والتوقيع باسم الشركة ونيابة عنها على جميع أنواع العقود والوثائق والمستندات بما في ذلك 
دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع جميع تعديالتها ومالحقا وقرارات التعديل والتوقيع على االتفاقية 
والصكوك أمام كاتب العدل والجهات الرسمية، وكذلك اتفاقية القروض والضمانات والكفاالت والصكوك لشراء العقارات وبيعها وإصدار 
وفتح  والدفع  والقبض  والتأجير  واالستئجار  والتسليم  والتسلم  وقبوله  واإلفراغ  والشراء  والبيع  الشركة،  عن  نيابة  الشرعية  الوكاالت 
الحسابات واإلعتمادات والسحب واإليداع لدى البنوك وإصدار الضمانات للبنوك والصناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والتوقيع على 

جميع األوراق وسندات األمر والشيكات وجميع األوراق التجارية والمستندات وجميع المعامالت المصرفية.

ال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون له فيه أي مصلحة. 

وال توجد أي صالحية تعطي أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق التصويت على مكافآت تمنح لهم.

كما ال توجد أي صالحية تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو لكبار التنفيذيين حق االقتراض من الشركة.
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مكافآت مجلس اإلدارة
تكون مكافأة رئيس مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000 ريال( مائة وثمانون ألف ريال سعودي سنويًا، كما تكون 

مكافأة كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة مقابل الخدمات التي يقوم بها مبلغ )120.000 ريال( مائة وعشرون ألف ريال سعودي سنويًا.

ويدفع لكل من الرئيس وكل عضو مبلغ )3.000 ريال( ثالثة آالف ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات المجلس، ومبلغ 
)1.500 ريال( ألف وخمسمائة ريال سعودي عن كل اجتماع يحضره من اجتماعات اللجان المنبثقة من المجلس.

كما تدفع الشركة لكل من رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من أجل حضور اجتماعات المجلس أو اللجنة 
التنفيذية بما في ذلك مصروفات السفر واإلقامة واإليواء. وفي كل األحوال ال يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة عن )5%( من صافي األرباح، ويجب على الشركة التأكد من إرسال جميع التفاصيل الكتابية للمكافآت والتعويضات المقترحة لجميع 
المساهمين قبل انعقاد الجمعية العامة التي تطرح فيها تلك المكافآت والتعويضات للتصويت عليها، كما أنه على الشركة التأكد من 
موافقة الجمعية العامة على شروط المكافآت والتعويضات في جمعية عامة ال يكون ألعضاء مجلس اإلدارة حق التصويت فيها على هذه 

الشروط. ويجوز تعديل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

الرئيس والعضو المنتدب
يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيسًا له، ويعين المجلس عضوًا منتدبًا للشركة من أعضاء المجلس، ويحق لرئيس مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب التوقيع عن الشركة وتنفيذ قرارات المجلس، ويختص رئيس مجلس اإلدارة أو العضو المنتدب بتمثيل الشركة أمام 
القضاء والغير، وألي منهما حق توكيل غيره في عمل أو أعمال معينة، ويتولى العضو المنتدب اإلدارة التنفيذية للشركة، ويحدد مجلس 

اإلدارة الرواتب والبدالت والمكافآت لكل من رئيس المجلس والعضو المنتدب وفقًا إلى ما هو مقرر في المادة )17(.

لجنة المراجعة
يشكل مجلس اإلدارة لجنة للمراجعة ال يقل عدد أعضائها عن )3( ثالثة أعضاء وال يزيد عن )5( خمسة أعضاء من غير األعضاء التنفيذيين على 

أن يكون أغلبهم من خارج مجلس اإلدارة وحسب ما تقره مؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية.

اللجنة التنفيذية
1(   يشكل مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية ال يقل عدد أعضائها عن )3( ثالثة أعضاء وال يزيد عن )5( خمسة أعضاء، ويختار أعضاء اللجنة 
التنفيذية من بينهم رئيس اللجنة الذي يرأس اجتماعاتها، وعند غيابه تختار اللجنة رئيسًا مؤقتًا لها من بين أعضائها الحاضرين، 
ولعضو اللجنة التنفيذية أن ينيب عنه عضوًا آخرًا له الحق بالتصويت لثالث اجتماعات فقط، وتكون مدة عضوية اللجنة التنفيذية 

هي مدة العضوية في المجلس ويمأل المجلس المركز الذي يخلو في اللجنة التنفيذية.

كل  التنفيذية  اللجنة  تباشر  الشركة،  إدارة  مجلس  يضعها  أو  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  تضعها  تعليمات  أي  مراعاة  مع    )2
العام في حدود  المدير  أو  المنتدب  اإلدارة  التنفيذية عضو مجلس  اللجنة  وتعاون  المجلس،  أو  المؤسسة  تقررها  التي  السلطات 

السلطات المقررة لها.

3(  ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحًا إال إذا حضره اثنان على األقل بطريقة األصالة أو اإلنابة بشرط أن ال يقل عدد الحاضرين بأنفسهم 
عن اثنان. وتصدر قرارات اللجنة التنفيذية باإلجماع وعند االختالف تصدر بأغلبية أصوات ثالثة أرباع األعضاء الحاضرين والممثلين. وتعقد 
اللجنة اجتماعاتها من وقت آلخر كلما رأى رئيسها ضرورة عقدها على أن تعقد ستة اجتماعات على األقل سنويًا، ويعقد االجتماع في 

أي وقت إذا طلب ذلك اثنان من األعضاء على األقل. ويصدر القرار بالموافقة عليه إذا وافق عليه كتابة اثنان من أعضاء اللجنة.

اجتماعات المجلس
الدعوة موثقة  اثنان من األعضاء ويجب أن تكون  إليه ذلك  الرئيس بدعوة من رئيسه ومتى طلب  المجلس في مركز الشركة  يجتمع 
بالطريقة التي يراها المجلس. ويجوز أن ينعقد المجلس خارج مقر الشركة على أن يجتمع المجلس أربع مرات على األقل خالل السنة 

المالية الواحدة وال يجوز أن تنقضي أربعة أشهر دون انعقاد المجلس.

النصاب والتمثيل
ال يكون اجتماع المجلس صحيحًا إال إذا حضره على األقل ثلثا األعضاء بأنفسهم أو بطريق اإلنابة بشرط أن يكون عدد األعضاء الحاضرين 
بأنفسهم أربعة أعضاء على األقل، ومع مراعاة ما ورد في المادة )15( من هذا النظام للعضو أن ينيب عنه عضوًا آخر في حضور اجتماعات 

المجلس وفي التصويت فيها.
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قرارات المجلس
تصدر قرارات المجلس باإلجماع وعند االختالف تصدر بأغلبية ثلثي أصوات األعضاء الحاضرين والممثلين على األقل. وللمجلس أن يصدر 
القرارات بالتصويت عليها بالتمرير إال إذا طلب أحد األعضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها، وفي هذه الحالة تعرض هذه القرارات على 
مجلس اإلدارة في أول اجتماع تال له. وعلى أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الذي تكون له مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة 
في أي أمر أو اقتراح معروض على المجلس أو اللجنة التنفيذية – بحسب الحال - أن يبلغ المجلس أو اللجنة طبيعة مصلحته في األمر 
المعروض، وعليه بدون استبعاده من العدد الالزم لصحة االجتماع االمتناع عن االشتراك في المداوالت والتصويت في المجلس أو اللجنة 

التنفيذية فيما يتعلق باألمر أو االقتراح.

مداوالت المجلس
تثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدون هذه المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس 

المجلس والسكرتير.

عقود التأمين
ال يجوز ألعضاء المجلس أن يبرموا مع الشركة عقود تأمين لهم مصلحة فيها إال بموافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.

المستشارون
يجب على مجلس اإلدارة أن يعين سكرتيرًا للمجلس. كما يجوز للمجلس أن يعين مستشارًا له أو أكثر في مختلف شؤون الشركة ويحدد 

المجلس مكافأتهم.

المسؤولية
يكون كل من رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء مجلس إدارتها مسئولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة أحكام هذا النظام.

جمعيات المساهمين
الجمعية العامة المكونة تكوينًا صحيحًا تمثل جميع المساهمين، وتنعقد في المدينة التي يقع فيها المركز الرئيس للشركة، ولكل مكتتب 
أيًا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابة عن غيره من المكتتبين، كما أن لكل مساهم حائز عشرين 

سهمًا أو أكثر حق حضور الجمعية العامة، وللمساهم أن يوكل عنه مساهمًا آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة لحضور الجمعية العامة.

مهام الجمعية التأسيسية
تختص الجمعية التأسيسية باألمور اآلتية:

1(   التحقق من االكتتاب بكل رأس المال.

2(  وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن ال يجوز للجمعية إدخال تعديالت جوهرية على النظام المعروض عليها إال بموافقة 
جميع المكتتبين الممثلين فيها.

3(  تعيين أعضاء أول مجلس إدارة للشركة.

4(  تعيين مراقبي حسابات للشركة وتحديد أتعابهم.

5(  المداولة في تقرير المؤسسين عن األعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس الشركة.

مهام الجمعية العامة غير العادية
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها أن تصدر قرارات في 

األمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة.

مهام الجمعية العامة العادية
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتعقد مرة 
على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المالية للشركة، وتجوز الدعوة إلى عقد جمعيات عامة عادية أخرى كلما 

دعت الحاجة إلى ذلك.

نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحًا إال إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل فإن لم يتوفر هذا 
النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثين يومًا التالية لالجتماع السابق وتنشر هذه الدعوة بالطريقة 

المنصوص عليها في المادة )88( من نظام الشركات ويعتبر االجتماع الثاني صحيحًا أيا كان عدد األسهم الممثلة فيه.
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نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون انعقاد الجمعية العامة غير العادية صحيحًا إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على األقل، فإذا لم يتوفر 
هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون االجتماع الثاني 

صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.

حقوق التصويت
تحسب األصوات في الجمعية التأسيسية والجمعيات العامة العادية وغير العادية على أساس صوت لكل سهم.

قرارات الجمعية
تصدر القرارات في الجمعية التأسيسية والجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها، ومع ذلك فإنه إذا تعلقت 
هذه القرارات بتقييم حصص عينية أو مزايا خاصة لزمت موافقة أغلبية المكتتبين بأسهم نقدية التي تمثل ثلثي األسهم المذكورة 
بعد استبعاد ما اكتتب به مقدمو الحصص العينية أو المستفيدون من المزايا الخاصة، وال يكون لهؤالء رأي في هذه القرارات ولو كانوا 
من أصحاب األسهم النقدية، وتصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار 
متعلقًا بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل المدة المحددة في نظامها أو بإدماجها في شركة 

أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحًا إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.

إجراءات الجمعية العامة
يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة وعند غيابه يرأسها من ينيبه في ذلك، وتعين الجمعية سكرتيرًا لالجتماع وجامعًا أو جامعين 
لألصوات ويحرر باجتماع الجمعية العامة محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة 
أو الوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة وافية للمناقشة التي دارت 

في االجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع األصوات.

تعيين مراقب الحسابات
تعين الجمعية العامة سنويًا اثنين من مراقبي الحسابات المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة وتحدد أتعابهما ويجوز لها إعادة 

تعيينهما.

الوصول إلى السجالت
لمراقب الحسابات في كل وقت حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات واإليضاحات التي 

يرى ضرورة الحصول عليها وله أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها.

تقرير مراقب الحسابات
البيانات  الحصول على  تمكينه من  الشركة من  يتضمنه موقف  تقريرًا  السنوية  العامة  الجمعية  إلى  يقدم  أن  الحسابات  على مراقب 
واإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات ألحكام نظام الشركات أو نظام مراقبة شركات التأمين والئحته التنفيذية أو 

لهذا النظام ورأيه في مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

السنة المالية
تبدأ سنة الشركة المالية من األول من يناير من كل سنة وتنتهي بنهاية ديسمبر من السنة نفسها على أن تبدأ السنة المالية األولى 

من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعالن تأسيس الشركة وتنتهي في 31 ديسمبر في العام التالي.

الحسابات السنوية
يعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية جردًا لقيمة أصول الشركة وخصومها في التاريخ المذكور كما يعد القوائم المالية وتقريرا 
عن نشاط الحركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية ويتضمن هذا التقرير الطريقة التي يقترحها لتوزيع األرباح الصافية وذلك 
خالل مدة ال تتجاوز أربعين يومًا عن نهاية الفترة المالية السنوية التي تشتملها تلك القوائم ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف 
مراقب الحسابات قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وخمسين يومًا على األقل. ويوقع رئيس مجلس اإلدارة على الوثائق 
المذكورة، وتودع في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا 
على األقل. وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن ينشر في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيسي القوائم المالية وخالصة وافية عن 
تقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات وهيئة السوق 

المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يومًا على األقل.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

131  

القوائم المالية
دخل  قائمة  التأمين،  عمليات  )عجز(  فائض  قائمة  والمساهمين،  التأمين  لعمليات  المالي  المركز  قائمة  من  المالية  القوائم  تتكون 

المساهمين، قائمة حقوق المساهمين، قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين وقائمة التدفقات النقدية للمساهمين.

حسابات عمليات التأمين
تكون حسابات عمليات التأمين مستقلة عن قائمة دخل المساهمين، وذلك على التفصيل التالي:

أواًل: حسابات عمليات التأمين
1(    يفرد حساب لألقساط المكتسبة وعموالت إعادة التأمين والعموالت األخرى.

2(   يفرد حساب لمبالغ المطالبات المتكبدة من صندوق المشتركين.

3(   يحدد في نهاية كل عام الفائض اإلجمالي الذي يمثل الفرق بين مجموع األقساط ومبالغ المطالبات المدفوعة محسوما منه المصاريف 
التسويقية وأتعاب اإلدارة لتغطية المصاريف اإلدارية والتشغيلية والمخصصات الفنية الالزمة حسب التعليمات المنظمة لذلك.وذلك 

بما ال يتجاوز الفائض اإلجمالي.

4(   يكون تحديد الفائض الصافي على الوجه التالي:

يضاف للفائض اإلجمالي الوارد في الفقرة )3( أعاله أو يخصم منه ما يخص المؤمن لهم من عائد االستثمار بعد احتساب ما لهم من 
عوائد وخصم ما عليهم من مصاريف مستحقة.

5(   توزيع الفائض الصافي، وذلك بتوزيع نسبة )10%( عشرة بالمائة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ويرحل 
ما ال يتجاوز نسبته )90%( تسعون بالمائة كأتعاب إدارة لتغطية األرباح التشغيلية إلى حسابات دخل المساهمين.

ثانيًا: قائمة دخل المساهمين
1(    تكون أرباح المساهمين من عائد استثمار أموال المساهمين وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس اإلدارة.

2(   تكون حصة المساهمين من الفائض الصافي حسب ما ورد في الفقرة )5( الخامسة من البند أوالً من هذه المادة.

توزيع األرباح السنوية

توزع أرباح المساهمين على الوجه التالي:
1(   تجنب الزكاة وضريبة الدخل المقررة.

2(  يجنب )20%( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي 
المذكور إجمالي رأس المال المدفوع.

3(  للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أن تجنب نسبة مئوية من األرباح السنوية الصافية لتكوين احتياطي إضافي 
وتخصيصه لغرض أو أغراض معينة تقررها الجمعية العامة.

4(  يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن )5%( من رأس المال المدفوع.

5(  يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين بوصفه حصة في األرباح أو يحول إلى حساب األرباح المبقاة.

6(  يجوز بقرار من مجلس اإلدارة توزيع أرباح دورية تخصم من األرباح السنوية المحددة في الفقرة )4( الواردة أعاله وفقا للقواعد المنظمة 
لذلك والصادرة من الجهات المختصة.

قرارات توزيع األرباح
تبلغ الشركة هيئة السوق المالية دون تأخير بأي قرارات لتوزيع األرباح أو التوصية بذلك وتدفع األرباح المقرر توزيعها على المساهمين 
في المكان والمواعيد اللذين يحددهما مجلس اإلدارة وفقًا للتعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة مع مراعاة الموافقة الكتابية 

المسبقة لمؤسسة النقد العربي السعودي.

خسائر الشركة
أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار  إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة 

الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة )5( من هذا النظام وينشر قرار الجمعية في جميع األحوال في الجريدة الرسمية.
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حل الشركة وتصفيتها
على مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع في حال بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس مالها وذلك التخاذ القرار 
بشأن استمرار الشركة أو حلها قبل حلول نهاية المدة المحددة في النظام األساسي للشركة، وفي كلتا الحالتين يجب نشر القرار الذي 

تم اتخاذه في الجريدة الرسمية.

تنقضي الشركة بانقضاء المدة المحددة لها وفقًا لهذا النظام أو وفقًا لألحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، وعند انتهاء مدة 
الشركة وفي حالة حلها قبل هذا األجل تقرر الجمعية العامة غير العادية، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة التصفية وتعيين مصفيًا 
أو أكثر وتحدد صالحياتهم وأتعابهم، وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر قائمًا على إدارة الشركة إلى أن 

يعين المصفي، وتبقي ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع اختصاص المصفي. 

ويراعى في التصفية حفظ حق المشتركين في فائض عمليات التأمين واالحتياطات المكونة بحسب المنصوص عليه في المادتين )43( 
و )44( من هذا النظام.

أحكام ختامية
تطبق أحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية ونظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية على 

كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام األساسي.

النشر
يودع هذا النظام وينشر طبقًا لنظام الشركات.

13-7 التراخيص والتصاريح المهمة
حصلت الشركة على عدد من التراخيص والتصاريح من السلطات المعنية لتتمكن من تنفيذ أعمالها في المملكة العربية السعودية. 
وتخول هذه التصاريح والتراخيص للشركة تنفيذ األعمال وإدارتها في المملكة. وفيما يلي قائمة بالتراخيص والتصاريح التي حصلت 

عليها الشركة:

13-8 ملخص العقود الجوهرية
تقوم الشركة بتقديم عدة منتجات تأمين لعمالئها في فروع التأمين العام والتأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار ومنتجات مختلفة 
مثل منتج التأمين التكافلي الصحي، تأمين المركبات، أخطار الحريق، النقل البحري، وأخطار المقاولين وذلك بموجب موافقات مؤسسة 

النقد العربي السعودي.

وأحد  الشركة  استراتيجي في  الراجحي وهو شريك  المقدمة لمصرف  التأمين  القيمة هي وثيقتي  ناحية  التأمين من  أبرز عقود  ومن 
السيارات  األولى  الوثيقة  الشركة. وتغطي  إيرادات  الوثيقتين تتجاوز 5% من إجمالي  العوائد من هاتين  أن  العالقة، حيث  األطراف ذوي 
التي يتم  الوثيقتين على تغطية تأمينية للسيارات  المصرف بموجب هاتين  الخاصة. ويحصل  التجارية، بينما تغطي األخرى السيارات 
تأجيرها إلى عمالء المصرف. وبموجب هاتين الوثيقتين تدير الشركة عمليات التأمين التكافلي كوكيل ونيابة عن عمالئها لقاء مبالغ 

معينة تتقاضاها.

13-7: جدول التراخيص والتصاريح المهمة

الغرضنوع الترخيص

تأسيس وتسجيل الشركة

مزاولة أنشطة التأمين

العضوية في الغرفة

مزاولة أنشطة التأمين

السجل التجاري

ترخيص التامين

شهادة عضوية في غرفة التجارة والصناعة

ترخيص استثمار اجنبي

الرقم والتاريخ

1010270371

تاريخ 1430/7/5ه�.

ت م ن/200911/22

تاريخ 1430/11/29ه�

101000214025

تاريخ 2014/1/22م

102030104316

تاريخ 1430/10/10ه�

تاريخ انتهاء الترخيص

1440/07/05ه�

1436/11/28ه�

2014/12/31م

1436/08/12ه�

الجهة المصدرة

وزارة التجارة 

والصناعة

مؤسسة النقد 

العربي السعودي

الغرفة التجارية 

الصناعية بالرياض

الهيئة العامة 

لالستثمار

المصدر : تكافل الراجحي
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وتغطي الوثيقتين األخطار التالية:
1 -  األضرار الواقعة على سيارات و قطع الغيار.

2 -  المبالغ التي تدفع للغير نتيجة لحادث نتج عنه وفيات أو إصابات أو أضرار ألي ممتلكات.

وال تغطي هاتين الوثيقتين األخطار التالية تحت التغطية التأمينية ضد الغير:
1 - وفاة أو إصابة العميل أو سائقه أو أحد أفراد أسرته.

2 - وفاة أو إصابة أي فرد يعمل لدى العميل في حال كانت الوفاة أو اإلصابة نتيجة للعمل.

3 - الحاالت األخرى المنصوص عليها في الوثيقة.

وبموجب وثيقتي التأمين المشار إليهما أعاله، فإن السيارات المؤمنة تكون مؤمنة تأمين شامل بحد أقصى قيمته 250.000 ريال سعودي 
وإن السيارات التي تكون قيمتها تساوي ما بين 250.000 و500.000 ريال سعودي فتخضع لشروط خاصة تحددها الشركة. إن الحد األقصى 
للمسؤولية تجاه أي طرف ثالث ألي أضرار قد تلحق بأي ممتلكات، الوفاة أو أي أضرار جسدية كما هو منصوص عليه في هاتين الوثيقتين 

هو 5.000.000 ريال سعودي لكل حادث و بشكل كلي سنوي. و تكون دفعات التأمين على السيارات على الشكل اآلتي:

▪    السيارات التي تقل قيمتها عن 250.000 ريال سعودي: %2.79
▪    السيارات التي تزيد قيمتها عن 250.000 ريال سعودي: %4

▪    السيارات التجارية والمستعملة: %3.75
▪    سيارات األجرة: %6.75

▪    سيارات ذات قيمة المرتفعة: %4
وتكون المنطقة الجغرافية التي تغطيها وثيقتي التأمين هي داخل حدود المملكة العربية السعودية ويجوز تعديل المنطقة الجغرافية 

لتتضمن باقي دول مجلس التعاون الخليجي، باإلضافة إلى مصر واألردن ولبنان وسوريا.

2011/1/1م حتى 2013/12/31م ويجددوا بشكل تلقائي إلى أن يتم إلغائها بموجب شروط  وتكون هاتين الوثيقتين ساريتين اعتبارًا من 

وأحكام الوثيقة.

يحق للعميل )مصرف الراجحي( إلغاء هاتين الوثيقتين بعد إبداء أسباب مقنعة، وعلى الشركة تعويض العميل حسب شروط وأحكام 

الوثيقة. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يحق للشركة إلغاء الوثيقة بعد إشعار مدته ثالثون يومًا.

وّقعت الشركة اتفاقيات إعادة تأمين مع عدة شركات وذلك للتقليل من المخاطر الناتجة عن التغطية التأمينية التي توفرها لعمالئها. 

وقد تم توقيع هذه االتفاقيات وفقًا لما هو متعارف عليه في هذا المجال وهي سارية ونافذة. وفيما يلي الشركات التي أبرمت معها 

الشركة عقود إعادة التأمين الجوهرية:

1 - شركة شديد ري والتي يمتد العقد معها لمدة 12 شهر ابتداًء من 2013/7/1م وينتهي بتاريخ 2014/12/31م.

2 - شركة أي سي آر إلعادة التكافل وهو عقد مفتوح يبدأ اعتبارًا من 2014/7/1م.

3 - شركة سويس ري والتي يمتد العقد معها لمدة 12 شهر ابتداًء من 2014/1/1م وينتهي بتاريخ 2014/12/31م.

إلى  باإلضافة  الغير،  المركبات ومسؤوليات  تأمين  فإنه يغطي  أعاله   )1( إليه في  المشار  ري  المبرم مع شركة شديد  العقد  فيما يخص 

2013/7/1م حتى  من  ابتدائًا  إثنا عشر شهرًا  العقد  مدة  تبلغ  الطبية.  واألخطاء  العمل،  أصحاب  وتأمين مسؤوليات  عمالية،  تعويضات 

من  أخرى  دول  إلى  باإلضافة  السعودية  العربية  المملكة  داخل حدود  الواقعة  األضرار  التأمين هذه  إعادة  وثيقة  وتغطي  2014/12/31م. 

مجلس التعاون الخليجي واألردن وسوريا ومصر ولبنان. وبموجب هذه اإلتفاقية فهنالك حدود قصوى ألقساط التأمين التي تدفع من 

قبل الشركة وهي 1،472،674.50 مقابل تعويض بحدود 12.000.000 ريال سعودي، باإلضافة إلى أقساط تأمين بحدود 767.745.00 ريال سعودي 

مقابل تعويض بحدود 36.000.000 ريال سعودي كحد أقصى.

أما بالنسبة إلى تغطية التأمين البحري مع شركة شديد ري فتوفر تغطية دولية خالل فترة 2013/7/1م لغاية 2014/12/31م. وبموجب هذه 

اإلتفاقية هنالك حدود قصوى ألقساط التأمين وهي:

▪    51.170 ريال سعودي مقابل تعويض بحد أقصى 1.000.000 ريال سعودي
▪    32.130 ريال سعودي مقابل تعويض بحد أقصى 1.600.000 ريال سعودي

▪    54.500 ريال سعودي مقابل تعويض بحد أقصى 12.800.000 ريال سعودي
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بخصوص إتفاقية إعادة التأمين المبرمة مع شركة أي سي آر إلعادة التكافل المشار إليها في )2( أعاله فتوفر تأمين ضد الحريق والممتلكات 
والهندسة والحوادث الشخصية. وتبدأ مدة العقد بتاريخ 2013/7/1م حتى يتم إنهائها حسب شروط وأحكام اإلتفاقية. وتغطي هذه 

اإلتفاقية األضرار الواقعة داخل المملكة العربية السعودية ومصالح المملكة بالخارج. هنالك حدود قصوى ألقساط التأمين وهي:

▪   9.5% من صافي دخل األقساط مقابل تعويض بحدود 500.000 ريال سعودي
▪   9.25% من صافي دخل األقساط مقابل تعويض بحدود 1.500.000 ريال سعودي

▪    2.825% من صافي دخل األقساط مقابل تعويض بحدود 4.500.000 ريال سعودي
▪    3.425% من صافي دخل األقساط مقابل تعويض بحدود 9.000.000 ريال سعودي

فيما يخص عقد إعادة التأمين المبرم مع شركة سويس ري المشار إليه في )3( أعاله فتوفر تغطية تأمينية ضد الحوادث وأضرار األعمال 
الهندسية. وتنص الشروط العامة للوثيقة على أنه يجوز للشركة وشركة سويس ري أن يتفقوا على الحد األعلى للتعويض حسب كل 
حالة على حدة أو أن يتفقوا على الحد األعلى للتعويض خالل مدة سنة واحدة. ويجوز بموجب هذه الوثيقة إنهاء العالقة التعاقدية بين 
الشركة وشركة سويس ري عند حلول نهاية كل فترة تأمينية بعد إشعار مدته ثالثة شهور قبل تاريخ إنهاء العقد. وباإلضافة، فإنه يحق 
ألي من الطرفين إنهاء العقد في أي وقت في عدة حاالت منصوص عليها في العقد، بما في ذلك في حال تغيير في السيطرة على 

الشركة من خالل تغيير في ملكية أو خالفه.

ومن الجدير بالذكر أن الالئحة التنفيذية لنظام التأمين تنص على اآلتي:

أن تحتفظ شركات التأمين بنسبة 30% على األقل من مجموع مبالغ االشتراكات المكتتبة.  ▪
االلتزام بإعادة تأمين ما نسبته 30% على األقل من مجموع مبالغ االشتراكات المكتتبة داخل المملكة العربية السعودية عند إعادة التأمين.  ▪
إذا تعذر ذلك، أو رغبت الشركة االحتفاظ بنسبة أقل، فيجب عليها أخذ موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي.  ▪

13-8: جدول ملخص ألهم عقود اإليجار العقارية

الرقم

718.680 ريال

 للسنة الواحدة

495.000 ريال

 للسنة الواحدة

1428/03/05ه� 

)الموافق 2007/03/24م(

1435/04/02ه�

 )الموافق 2014/02/02م(

الشيخ/ علي بن عبد الرحمن بن 

عبد اهلل البرغش

فهد سعد محمد الداوود

المكتب 

الرئيسي

فرع خريص 28

طبيعة العقار

1

2

خمس سنوات

 ميالدية

خمس سنوات

 ميالدية

المصدر: تكافل الراجحي

المبلغ )بالريال السعودي(المدةالمؤجرالتاريخ

13-9 العالمات التجارية واألصول الغير ملموسة
التي يتم من خاللها تسويق خدماتها  التنافسي يعتمد بشكل كبير على قدرتها في استخدام اسمها وشعارها  إن وضع الشركة 
وبيعها، لذلك تهدف تكافل الراجحي إلى الحفاظ على الصورة الحيوية السمها التجاري الذي لقي قبول لدى عمالئها وميزها عن غيرها 
من شركات التأمين. ويعتمد وضع الشركة التنافسي على عدة عوامل منها القدرة على استخدام العالمة التجارية لتقديم خدماتها 
في األسواق وحماية حقوق الشركة. هذا، وتحتفظ الشركة بالعالمة التجارية الموضحة في الجدول أدناه. وقد قامت الشركة بتسجيل 
هذه العالمة لدى وزارة التجارة والصناعة وحصلت على موافقتها النهائية وشهادة تسجيل العالمة من وزارة التجارة والصناعة في تاريخ 

2013/04/16م.

شعار شركة الراجحي للتأمين التعاوني – تكافل الراجحي.

13-9 جدول العالمة التجارية

العالمة التجاريةالمنتج
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بخالف العالمة التجارية أعاله، فإنه ال يوجد للشركة أية حقوق ملكية فكرية. وال تعتمد الشركة في نشاطها على أية أصول غير ملموسة 
قّيمة كبراءات االختراع، وحقوق النشر أو أية ملكيات فكرية أخرى باستثناء العالمة التجارية المبينة أعاله حيث تعتقد الشركة بأن الهوية 
إلى حد كبير في  االستراتيجيين( قد ساهمت وتساهم  الشركاء  )أحد  الراجحي  مع مصرف  بارتباطها  لنفسها وخاصًة  التي طورتها 
أعمالها. للشركة أن تستعمل حصريًا اسم »شركة الراجحي للتكافل« بموجب السجل التجاري الصادر من ِقَبل وزارة التجارة والصناعة 

وترخيص الهيئة العامة لالستثمار.

13-10 معامالت األطراف ذات العالقة
باإلضافة إلى وثيقتي التأمين المقدمة لمصرف الراجحي كما هو مذكور في 13-8 أعاله، فقد وقعت الشركة عقودمع شركة الراجحي 

المالية ووكالة الراجحي للتكافل كما هو مبين فيما يلي:

اتفاقية استثمار مع شركة الراجحي المالية
صناديق  في  الخاص  بإسمها  باإلستثمار  الشركة  تقوم  بموجبها  والتي  المالية  الراجحي  شركة  مع  استثمار  اتفاقية  الشركة  وقعت 

استثمارية ُتدار من ِقبل شركة الراجحي المالية.

وتتلخص إلتزامات الشركة بموجب هذه االتفاقية في االستثمار في الصناديق اإلستثمارية بما يتالئم مع احتياجات المستثمرين والقيام 
بكافة اجراءات التحقيق حول العمالء. وباإلضافة إلى ذلك، فإنه على الشركة البقاء على اإلتصال بعمالئها وتحمل كافة المصاريف المتعلقة 
بتسويق وعرض منتجاتها للعمالء والتأكد من أن الشروط واألحكام السارية في ما يتعلق باالستثمار في الصناديق االستثمارية )بما في 

ذلك الشروط واألحكام المتعلقة بالمخاطر( يتم انعكاسها في االتفاقيات المبرمة مع العمالء.

وتبلغ االستثمارات الحالية مع شركة الراجحي المالية مائًة وسبعون مليون وستمائة وثالثون ألف رياٍل سعودي كما بتاريخ 30 سبتمبر 2014م.

مدة هذه االتفاقية غير محددة وتكون سارية من تاريخ توقيعها في 2014/6/15م إلى أن يتم إنهائها بموجب شروط وأحكام االتفاقية.

يتم إنهاء االتفاقية بأي حالة من الحاالت اآلتية:

▪   اإلخالل من أي طرف وعدم معالجة اإلخالل خالل مدة 60 يومًا من تاريخ اإلشعار.
▪   إفالس أو تصفية أي من الطرفين.

▪   تقديم إشعار مدته 60 يومًا إلنهاء االتفاقية من ِقبل أي من الطرفين.
تخضع االتفاقية لألنظمة السارية في المملكة العربية السعودية ويحال أي نزاع بموجب هذه االتفاقية على لجنة الفصل في منازعات 

األوراق المالية.

أطراف ذات عالقة مجتمعة سنويًا وبشكل  التي تمت مع  واألعمال  العقود  والتصديق على  بالموافقة  العادية  العامة  الجمعية  وتقوم 
إجمالي وليس كل منهم على حدا.

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع
اكتتبت الشركة في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع )مفتوح( والذي يدار من قبل شركة الراجحي المالية. وفيما يلي ملخص عن الصندوق:

13-10: جدول ملخص صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع
الصندوق

مدير الصندوق

نوع الصندوق

تاريخ البدء

العملة

درجة المخاطر

المؤشر اإلرشادي

هدف االستثمار

المصرح لهم االشتراك في الصندوق

الحد األدنى لالشتراك

الحد األدنى لالشتراك اإلضافي

الحد األقصى لالشتراك

الحد األدنى لالسترداد

صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع  - ريال سعودي

الراجحي المالية

مفتوح

09 ربيع األول 1421 ه� الموافق 11 يونيو 2000 م

ريال سعودي

منخفضة

سعر الفائدة على القروض بمصارف السعودية بالريال – 3 شهور

السعي لتحقيق نمو في رأس المال متناسب مع مستوى المخاطر المحدد 

للصندوق عن طريق االستثمار في المضاربة بالبضائع 

كل شخص طبيعي أو اعتباري مؤهل

7.500 ريال سعودي

3.750 ريال سعودي

10% من صافي أصول الصندوق

3.750 ريال سعودي
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أيام قبول طلبات االشتراك واالسترداد

آخر موعد الستالم طلبات االشتراك واالسترداد

أيام التقويم

أيام اإلعالن

موعد دفع قيمة الوحدات المستردة

رسوم االشتراك

رسوم إدارة الصندوق

سعر الوحدة عند بداية الطرح

مراكز االستثمار )من األحد إلى الخميس(

القنوات االلكترونية )طوال أيام األسبوع(

الساعة الخامسة عصرًا في اليوم ما قبل يوم التقويم

من األحد إلى الخميس

هو يوم العمل التالي ليوم التقويم

يوم العمل التالي ليوم التقويم

ال يوجد

16% من صافي األرباح

100 ريال سعودي

عقد وكالة مع وكالة الراجحي للتكافل
أبرمت الشركة عقد وكالة مع وكالة الراجحي للتكافل وهي شركة مملوكة بنسبة 99% من قبل مصرف الراجحي وبنسبة 1% من قبل 
ليقوم بتطوير  تأمين  للتكافل كوكيل  الراجحي  يتم بموجبه تعيين وكالة  الراجحي، والذي  العزيز بن صالح  السيد سليمان بن عبد 
الخاصة  التأمين  منتجات  وبيع  بتسويق  االتفاقية  هذه  بموجب  للتكافل  الراجحي  وكالة  وتقوم  التأمين.  مجال  في  الشركة  أنشطة 
بالشركة حصريا إلى عمالء مصرف الراجحي. وتكون هذه االتفاقية سارية لمدة خمس سنوات من تاريخ ترخيص وكالة الراجحي من قبل 
مؤسسة النقد العربي السعودي. ويتفق األطراف بموجب هذه االتفاقية على أن تكون العالقة حصرية فيما بين الشركة ووكالة الراجحي 
االتفاقية، تتقاضى عموالت لقاء توزيع  المنصوص عليها في  بالقيام بأعمالها  الوكالة  إلتزام  الراجحي. ومقابل  للتأمين وعمالء مصرف 
منتجات التأمين كما يتم اإلتفاق عليه بين الشركة ووكالة الراجحي للتأمين. وتنتهي هذه االتفاقية بحاالت عدة، ومنها )أ( في حال إرادة 

الطرفين و )ب( في حال إخالل جوهري لشروط العقد من قبل أحد الطرفين ولم يعالج اإلخالل خالل مدة ثالثين يومًا من تاريخ اإلشعار.
وتتم معاملة جميع األطراف ذوي العالقة على أسس تجارية، وال يوجد هناك أي معاملة تفضيلية ألي منهم. كما أنهم يخضعون لما يخضع 
أنه ال يوجد لهم أي تمييز من قبل الشركة. كذلك، فمن الجدير بالذكر أن الشركة تلتزم  له غيرهم فيما يتعلق بآلية المعامالت حيث 
بالمادتين )69( و )70( من نظام الشركات، وتصدر تقريرًا سنويًا من مراجع الحسابات في هذا الخصوص ويتم عرضه على الجمعية العامة. 

 

13-11 المطالبات والدعاوى القانونية
يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة و إدارة الشركة، كما في تاريخ هذه النشرة، أن الشركة ليست طرفًا في أي دعوى قضائية أو مطالبة أو تحكيم 
أو إجراءات إدارية، مجتمعة ومنفردة، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا جوهريًا على أعمالها أو وضعها المالي. باإلضافة إلى ذلك، فإنه ال يوجد 
هناك أي دعوى مهدد بإقامتها على الشركة. ولكن من الجدير بالذكر أن الشركة طرفًا في ثمان دعاوى مقامة أمام الجهات القضائية 
السعودية المختصة. ومن ضمن هذه الدعاوى أقامت الشركة ثالث دعاوى ضد الغير كجهة مدعية، بينما أقامت جهات أخرى مختلفة 

خمس قضايا ضد الشركة كجهة مدعى عليها.

وتبلغ قيمة الدعاوى المقامة ضد الشركة 15.422.480 ريال سعودي، وفيما يلي تفاصيل لهذه القضايا:

13-11: جدول المطالبات والدعاوى القانونية المقامة ضد الشركة
ملخص المطالبةاسم الجهة المدعية

تقنيات رصيص

خيرات الغذاء ورؤية 
الوسيط

اسماعيل جمعان

أحمد خطيب

محمد حياري

تتمثل المطالبة في التعويض عن الدمار بسبب الحرائق حيث رفضت الراجحي تكافل التعويض 
عن هذه الخسائر ألن المؤمن عليه لم يتخذ إجراءات السالمة المطلوبة. وقد صدر الحكم المؤقت 
لصالح المدعي على أساس أن الوثائق المقدمة لم تكن باللغة العربية، وقدمت الشركة طلب 

استئناف في هذا الصدد والقضية منظورة حاليا أمام المحاكم المختصة.   
قدم المدعي مطالبة بالتعويض عن األضرار الناجمة عن الحريق، وقد رفضت الشركة تعويض 
المدعي على أساس أن المدعي لم يقم بتسوية ودفع جميع األقساط المستحقة عليه بتاريخ 

اندالع الحريق. والقضية منظورة حاليا أمام المحاكم المختصة.
ولقد  موظفيه،  من  اثنين  الختالس  نتيجة  الخسائر  عن  بالتعويض  بالمطالبة  المدعي  قدم 
رفضت تكافل الراجحي تقديم تعويضات على أساس أن المدعي لم يكشف بعض المعلومات 

الرئيسية عند توقيع العقد.
رفع المدعي وهو موظف سابق بالشركة دعوى ضد تكافل الراجحي للمطالبة بالتعويض عن 

الفصل التعسفي وغيرها من الحقوق واالستحقاقات.
قدمت شركة تكافل الراجحي سابقا دعوى قضائية ضد المدعي بتهمة االحتيال، وقد خسرت 
فيها الدعوى. وعلى هذا األساس، قدم المدعي دعوى قضائية ضد تكافل الراجحي يطالب فيها 

بالتعويض عن تشويه السمعة.

قيمة المطالبة )ريال سعودي(

3.511.250

7.960.000

1.651.230

1.500.000

800.000
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تبلغ القيمة اإلجمالية للدعاوى المقامة من قبل الشركة 4.242.476 ريال سعودي وفيما يلي تفاصيل لهذه القضايا:

13-12: جدول المطالبات والدعاوى القانونية المقامة من قبل الشركة
اسم الجهة المدعى 

ملخص المطالبةعليها

الشركة التعاونية 

للتأمين

الشركة التعاونية 

للتأمين

شركة وساطة 

التأمين

قامت تكافل الراجحي برفع دعوى قضائية ضد الشركة التعاونية للتأمين لرفضها دفع حصتها 

على أساس االسترداد من مطالبة قامت تكافل الراجحي بتسويتها ألحد العمالء.

قامت تكافل الراجحي برفع دعوى قضائية ضد الشركة التعاونية للتأمين لرفضها دفع حصتها 

على أساس االسترداد من مطالبة قامت تكافل الراجحي بتسويتها ألحد العمالء.

قامت تكافل الراجحي بتعويض أحد عمالئها بمبلغ 8.900.000 ريال عن األضرار الناجمة عن الحريق. 

ومن ثم قامت برفع دعوى قضائية ضد شركة وساطة التأمين لرفضها تحمل حصتها البالغة 

1.741.956 ريال سعودي.

قيمة المطالبة )ريال سعودي(

700.520

1.800.000

1.741.956

13-12 وضع الشركة مع مصلحة الزكاة والدخل
2011م،2012م، و 2013م. وبخصوص سنة 2013م وبموجب  الزكاة والدخل للسنوات  إلى مصلحة  المدققة  الشركة بتقديم حساباتها  قامت 
الشهادة الصادرة عن مصلحة الزكاة والدخل رقم 8389 والمؤرخة 1435/8/6ه� فإنها تشير إلى أن الشهادة »مقيدة«، مما يعني أنه من 
الممكن أن تكون هنالك مطالبات من مصلحة الزكاة والدخل. حيث أنه قد تم دفع الضريبة المقتطعة المتعلقة بأقساط إعادة التأمين 
لمصلحة الزكاة والدخل بناًء على صافي المبلغ )محسوبة كأقساط مكتتبة ناقصًا المطالبات أو العموالت المستحقة( بينما مصلحة الزكاة 

والدخل تطلب تسوية الضريبة على إجمالي األقساط.

وكما هو مذكور في القسم )2-1-20 مخاطر الوضع الراهن للزكاة(، فإن عدم تمكن الشركة من الحصول على شهادات نهائية صادرة عن 
مصلحة الزكاة والدخل قد يعني أنه من المحتمل أن تخضع الشركة لتسويات تترتب عليها مبالغ مالية تكون مستحقة عليها، مما يؤثر 
سلبًا على ربحيتها وأدائها المالي. علمًا بأن الشركة قد خصصت مبلغ 11.3 لمواجهة أي التزمات تنشأ من الضريبة المقتطعة وغرامات 

التأخير وذلك كما في تاريخ 30 يونيو 2014م.
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الراجحي كابيتال

 

الرياض، طريق الملك فهد
ص.ب 5561، الرياض11432

المملكة العربية السعودية
هاتف: 2119292 - 11 - 966+

فاكس: 2119299 - 11 - 966+
www.alrajhi-capital.com :الموقع االلكتروني

200.000.000 سهم.

10 ريال للسهم.

14-2 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب
بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة ومتعهد تغطية االكتتاب:

 أ (  تتعهد الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب بأنه في تاريخ التخصيص، سوف تصدر وتخصص لمتعهد التغطية جميع أسهم حقوق 
المساهمين  بها  يكتتب  لم  والتي  المستحقون  المساهمون  يكتتببها  لم  التي  االكتتاب  هذا  في  بتغطيتها  المتعهد  األولوية 

المستحقين كأسهم إضافية، وذلك بسعر االكتتاب.

هذا  في  بتغطيتها  المتعهد  األسهم  بشراء  يقوم  سوف  التخصيص،  تاريخ  في  بأنه  للشركة  االكتتاب  تغطية  متعهد  يتعهد   ب(  
االكتتاب، والتي لم يتم االكتتاب بها من قبل المساهمين المستحقين والتي لم يكتتب بها المساهمين المستحقين كأسهم 

إضافية، وذلك بسعر االكتتاب.

وستكون أتعاب متعهد التغطية كنسبة من إجمالي الطرح.

14 - التعهد بتغطية االكتتاب

14-1 متعهد التغطية
اسم متعهد التغطية

العنوان

عدد أسهم حقوق األولوية

سعر السهم:
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15 - مصاريف الطرح
سوف يستخدم حوالي5.000.000  ريال سعودي من متحصالت االكتتاب لتسديد مصاريف االكتتاب، والتي تتضمن أتعاب المستشار القانوني 
والمستشار المالي ومدير االكتتاب ومستشار العناية المهنية المالية ومراجع الحسابات ومستشار اإلعالم والعالقات العامة، إضافة إلى 
مصاريف التعهد بالتغطية ومصاريف الجهات المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المرتبطة باالكتتاب، 

علمًا بأن هذه المصاريف تقديرية وسوف تخضع للتأكد النهائي.

وسوف تخصم مصاريف االكتتاب من الشركة بعد االنتهاء من االكتتاب.

15-1: جدول تفاصيل مصاريف الطرح

القيمة )ريال سعودي(البند

أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد تغطية االكتتاب والمستشارون اآلخرون

مصاريف التسويق والطباعة والتوزيع

الجهات المستلمة

مصاريف أخرى

المجموع

3.350.000

550.000

800.000

300.000

5.000.000
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16 - شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع المساهمين المستحقين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب، 

حيث أن التوقيع على نموذج طلب االكتتاب هو بمثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب المذكورة.

إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمساهم المستحق. ويمكن للمساهمين 
المستحقين الحصول على نشرة اإلصدار وطلب االكتتاب من الجهات المستلمة التالية:

16-1  االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
بموجب نشرة اإلصدار هذه سيتم طرح 20.000.000 سهم عادي لالكتتاب في أسهم حقوق أولوية بسعر طرح يبلغ 10 ريال للسهم شاماًل 
قيمة اسمية قدرها 10 رياالت وبقيمة إجمالية للطرح تبلغ 200 مليون ريال. وسيتم إصدار األسهم الجديدة بنسبة »1« سهم جديد لكل 
سهم، وسيكون حق الشراء للمساهمين المقيدين في سجالت الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي 
عقدت يوم ***** في تاريخ **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(، وللمستحقين ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة التداول، 

بمن فيهم المساهمين المقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافية بجانب الحقوق التي يملكونها.

وفي حال عدم ممارسة حقوق األولوية الخاصة باألشخاص المستحقين بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية، سوف تطرح األسهم المتبقية على 
المؤسسات االستثمارية في فترة الطرح المتبقي.

وفيما يلي بيان للجدول التسلسلي لعلمية الطرح:

▪   تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ **/**/****هـ )الموافق **/**/****م(.
)الموافق  **/**/****هـــــ  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  **/**/****م(،  )الموافق  **/**/****هـــــ  يوم  تبدأ  األولــى:  االكتتاب  مرحلة    ▪
**/**/****م(. ويتاح خاللها فقط للمساهمين المقيدين ممارسة حقهم باالكتتاب كليًا أو جزئيًا في األسهم الجديدة في حدود 
عدد حقوق األولوية التي تم إيداعها في محافظهم بعد انعقاد الجمعية العامة، وسوف تتم الموافقة فقط على االكتتاب بعدد 
من األسهم الجديدة المستحقة بموجب عدد حقوق األولوية الموجودة في المحفظة عند نهاية فترة التداول. ويكون االكتتاب عبر 
تقديم الطلب لدى أي فرع من فروع الجهات المستلمة وذلك من خالل تعبئة النموذج أو عن طريق القنوات االلكترونية المتاحة. وفي 
حال كان المساهم المقيد يملك عدد حقوق أولوية أقل من عدد حقوق األولوية التي مارسها خالل نفس المرحلة فسوف يتم رفض 

الطلب كليًا أو جزئيًا، وسوف يتم إعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيد.

▪   فترة تداول حقوق األولوية: تبدأ يوم **/**/****هـــ )الموافق **/**/****م(، وتستمر حتى نهاية يوم **/**/****هـــ )الموافق 
**/**/****م(، وتكون متزامنة مع مرحلة االكتتاب األولى. وتتضمن هذه الفترة ما يلي:

٭  يجوز للمساهمين المقيدين أي من اآلتي:
1(  االحتفاظ بالحقوق المكتسبة كما بتاريخ األحقية وممارسة االكتتاب فيها

2(  بيع الحقوق المكتسبة أو جزء منها 

3(  شراء حقوق إضافية من خالل السوق

4(  عدم القيام بأي شيء مما يتعلق بحقوق األولوية، وفي هذه الحالة سيتم طرح األسهم المتبقية في فترة الطرح المتبقي نتيجة 
لعدم ممارسة تلك الحقوق

٭ يجوز لمن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل هذه الفترة، تداول حقوق األولوية من بيع أو شراء لجزء أو كل هذه الحقوق. وفي حالة 
الشراء واالحتفاظ بالحقوق لنهاية الفترة، فيمكنهم ممارسة االكتتاب في مرحلة االكتتاب الثانية فقط، وفي حالة عدم ممارستهم 

حق االكتتاب بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية، ستطرح األسهم المتبقية للبيع في فترة الطرح المتبقي.

)الموافق  **/**/****هــــ  يوم  نهاية  حتى  وتستمر  **/**/****م(،  )الموافق  **/**/****هــــ  يوم  تبدأ  الثانية:  االكتتاب  مرحلة    ▪
**/**/****م(. وال يتم تداول حقوق األولوية في هذه المرحلة. وتتضمن مرحلة االكتتاب الثانية ما يلي:

الجهات المستلمة
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٭  يجوز للمساهمين المقيدين الذين يملكون أسهم في الشركة كما بتاريخ األحقية ولم يقوموا بممارسة حقوق األولوية خالل مرحلة 
االكتتاب األولى، أن يمارسوا حقوقهم خالل هذه المرحلة، وذلك بنفس الطريقة الموضحة للمرحلة األولى. وفي حال قيامهم بشراء 
حقوق أولوية إضافية بفترة تداول حقوق األولوية فيمكنهم ممارسة االكتتاب خالل مرحلة االكتتاب الثانية. وفي حال عدم ممارسة 

حق االكتتاب في هذه الحقوق سيتم طرحها في فترة الطرح المتبقي.

٭  يجوز لمن قاموا بشراء حقوق األولوية خالل فترة تداول حقوق األولوية واحتفظوا بها لنهاية فترة التداول، ممارسة االكتتاب فيها 
خالل هذه المرحلة وذلك بنفس الطريقة المذكورة للمرحلة األولى. وفي حالة عدم الممارسة، سيتم طرحها في فترة الطرح المتبقي.

▪   فترة الطرح المتبقي: تبدأ يوم **/**/****ه� )الموافق **/**/****م( من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا من اليوم 
التالي بتاريخ **/**/****ه� )الموافق **/**/****م(. وخالل هذه الفترة، يتم طرح األسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي 
الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات االستثمارية بتقديم عروض شراء لألسهم المتبقية. وسيتم تخصيص األسهم 
بالتناسب على المؤسسات  المتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل على أن يتم تخصيص األسهم 

االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم، فسيتم إضافتها لألسهم المتبقية ومعاملتها بالمثل.

▪    التخصيص النهائي لألسهم: سيتم تخصيص األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل مكتمل وصحيح. 
تسديد  يتم  وسوف  المتبقي.  الطرح  فترة  خالل  االستثمارية  المؤسسات  على  وطرحها  جمعها  فسيتم  األسهم،  لكسور  وبالنسبة 
أقصاه  ما يستحقه في موعد  )إن وجدت( على مستحقيها كاًل بحسب  المتحصالت  باقي  وتوزع  المتبقية  األسهم  إجمالي سعر طرح 

**/**/****ه� )الموافق **/**/****م(.

▪    تداول األسهم الجديدة: سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب على نظام )تداول( عند استكمال كافة اإلجراءات الالزمة.
       هذا، وقد تقدمت الشركة بطلب إلى هيئة السوق المالية لتسجيل وقبول إدراج األسهم، وقد تمت الوفاء بالمتطبات كافة، وسيتم 

تقديم طلب إلى الهيئة لتداول األسهم الجديدة بعد إكمال االكتتاب.

المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة:
بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  يوم  الشركة  تداول أسهم  إغالق  بعد  تداول  بواسطة  الشركة  تعديل سعر سهم  سيتم 
**/**/****ه� )الموافق **/**/****م(، وذلك بناًء على قيمة الطرح وعدد األسهم الجديدة المصدرة ضمن هذه النشرة باإلضافة إلى 

القيمة السوقية لألسهم المدرجة وقت اإلغالق. 

سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة النخفاض نسبة ملكيتهم في الشركة 
إضافة إلى انخفاض قيمة األسهم المملوكة لهم حاليًا. ووفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية وتماشيًا مع متطلباتها، فإنه من الممكن أن 
يحصل المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب كليًا أو جزئيًا على تعويض، إن وجد، علمًا بأنهم سيحتفظون باألسهم 
المملوكة لهم قبل االكتتاب. في حال كان أعلى سعر طلب مماثاًل لسعر االكتتاب للسهم، فلن يحصل المساهمين المستحقين الذين 

لم يشاركوا في االكتتاب على أي تعويض نتيجة عدم اشتراكهم في االكتتاب في األسهم الجديدة.

وفي حال كانت رغبة المؤسسات االستثمارية شراء األسهم المتبقية بسعر الطرح أو في حالة عدم رغبتهم باالكتتاب مما يعني شراء 
نتيجة عدم  أي تعويض  الغير مشاركين على  المستحقين  الطرح، فإنه سوف لن يحصل األشخاص  التغطية لألسهم بسعر  متعهد 

ممارستهم حقوق األولوية.  

االكتتاب ومستحقي كسور  لم يشاركوا في  الذين  المستحقين  لألشخاص  )إن وجد(  المستحق لكل سهم  التعويض  تحديد  سيتم 
األسهم عن طريق قسمة مبلغ التعويض على إجمالي عدد األسهم التي لم يكتتب بها من قبل المساهمين المستحقين ومستحقي 
كسور األسهم، وبذلك يتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم، وسيتم دفعه للمساهم المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو 

جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب بها وكذلك لمستحق كسور األسهم.

تعبئة طلب االكتتاب في األسهم الجديدة:
لهم  يحق  التي  األولوية  حقوق  أسهم  جميع  في  واالكتتاب  حقوقهم  كامل  ممارسة  في  يرغبون  الذين  المستحقين  األشخاص  على 
االكتتاب فيها أن يقوموا بتعبئة نموذج طلب االكتتاب ويقدمونه مرفقًا بكامل مبلغ االكتتاب المستحق والمستندات المطلوبة إلى أحد 

فروع الجهات المستلمة أثناء مرحلة االكتتاب.

ويحسب عدد األسهم التي يحق للشخص المستحق االكتتاب فيها بحسب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية مرحلة 
االكتتاب الثانية. وبالنسبة لمبلغ االكتتاب الذي يجب على المكتتب دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق األولوية القائمة التي يملكها قبل 

نهاية مرحلة االكتتاب الثانية في 10  ريال سعودي.    
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وبتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

1 - الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في الطلب.

2 - االطالع على نشرة اإلصدار بكافة محتوياتها ودراستها بعناية وفهم مضمونها.

3 - الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط المذكورة في نشرة اإلصدار.

4 - عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر بسبب احتواء نشرة اإلصدار على معلومات 
جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال 

إضافتها في النشرة.

5 - قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار.

6 - ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة المستلمة.

االكتتاب في كامل األسهم المستحقة للمساهم المستحق:
له االكتتاب بها  التي يحق  األولوية  الذي يرغب في استخدام كامل حقه واالكتتاب في جميع أسهم حقوق  المستحق  المساهم  على 
الجهات  فروع  أحد  إلى  المطلوبة  والمستندات  المستحق  االكتتاب  مبلغ  بكامل  مرفقًا  ويقدمه  اكتتاب  نموذج طلب  بتعبئة  يقوم  أن 

المستلمة أثناء مرحلة االكتتاب.

يحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم القائمة التي يملكها في تاريخ األحقية في )1(، 
ر الرقم بشطب الجزء الكسري منه حيثما يلزم األمر. أما مبلغ االكتتاب الذي  علمًا بأنه ال يجوز االكتتاب في عدد كسري من األسهم، بل ُيدوَّ

يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب 10 ريال في عدد األسهم المستحقة.

عدم االكتتاب كليًا في األسهم الجديدة من قبل المساهم المستحق:
إذا لم يرغب أي مساهم مستحق في االكتتاب في األسهم الجديدة التي يحق له االكتتاب بها، فال يتوجب عليه فعل أي شيء. وسيتم 
اعتباره من المساهمين غير المشاركين في االكتتاب وسيكون له الحق في الحصول على مبلغ التعويض، إن وجد، كما هو موضح أعاله.

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب:
التالية، حسبما ينطبق الحال، وتقوم الجهة المستلمة بمطابقة الصورة مع األصل  يجب تقديم طلب االكتتاب مشفوعًا بالمستندات 

وإعادة األصل للمكتتب:

-  أصل وصورة الهوية الوطنية )للمكتتب الفرد(

-  أصل وصورة سجل األسرة )ألفراد األسرة(

-  أصل وصورة صك الوكالة الشرعية )في حالة توكيل شخص آخر باالكتتاب(

-  أصل وصورة صك الوالية )لأليتام( )للمكتتب الفرد(

-  أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين، حيثما ينطبق الحال )للمكتتب الفرد(

-  أصل وصورة السجل التجاري بالنسبة للشخصية االعتبارية

-  أصل الشيك المصرفي المصدق والمسحوب على أحد البنوك المحلية على أن يكون مسجاًل باسم شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
)أو شركة تكافل الراجحي( )في حالة عدم وجود حساب جاري للمكتتب عند أي من البنوك المستلمة(

يجب دفع مبلغ االكتتاب كاماًل عند تقديم طلب االكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة من خالل تفويض تلك الجهة المستلمة بخصم 
المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لديها.

يقتصر التوكيل بين أفراد األسرة من الدرجة األولى )األبناء واألبوين(. وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن شخص آخر، يجب أن يكتب الوكيل 
لألشخاص  )بالنسبة  العدل  كتابة  من  صادرة  المفعول  سارية  شرعية  وكالة  وصورة  أصل  يرفق  وأن  االكتتاب  طلب  على  ويوقع  اسمه 
لألشخاص  )بالنسبة  المكتتب  بلد  في  السعودية  القنصلية  أو  السفارة  من  مصدقة  أو  السعودية(  العربية  المملكة  في  المقيمين 

المقيمين خارج المملكة العربية السعودية(.

تقديم طلب االكتتاب:
يبدأ استالم طلبات االكتتاب في فروع الجهات المستلمة المذكورة في هذه النشرة خالل مرحلتي االكتتاب األولى والثانية. وفي حال 
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وجود فترة طرح متبقي، فيمكن للمؤسسات االستثمارية فقط تقديم طلبات اكتتاب باألسهم المتبقية. ويمكن تقديم طلب االكتتاب 
من خالل أحد فروع الجهات المستلمة أو من خالل إحدى الوسائل االلكترونية المتوفرة كالخدمات المصرفية الهاتفية أو الصراف اآللي 
المزيد من  االكتتاب على  نموذج طلب  ويحتوي  االلكترونية. هذا،  الوسائل  تلك  توفر  التي  الجهات  المصرفي ألي من هذه  االنترنت  أو 
التعليمات التي يجب إتباعها بدقة. وعند توقيع وتقديم طلب االكتتاب، ستقوم الجهة المستلمة بختمه وتزويد الشخص المستحق 
بنسخة منه. وفي حال تبين أن المعلومات المقدمة في الطلب غير صحيحة أو غير مكتملة أو لم يتم ختمها بواسطة الجهة المستلمة، 
فإن الطلب سيعتبر الغيًا. كذلك، يجب أن يوافق الشخص المستحق على شروط وأحكام االكتتاب، وأن يقوم بتعبئة جميع بنود الطلب، 
وفي حالة عدم استيفاء الطلب ألي من الشروط واألحكام فإن من حق الشركة رفضه كليًا أو جزئيًا. كما ال يجوز تعديل طلب االكتتاب 

أو سحبه بعد تسليمه للجهة المستلمة، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقدًا ملزمًا بين المكتتب والشركة.

ويعتبر المكتتب من األشخاص المستحقين قد اشترى عدد األسهم المستحقة له عند تحقق الشروط التالية:

1 - تسليم الشخص المستحق نموذج طلب االكتتاب لدى أحد فروع الجهات المستلمة.

2 - تسديد كامل مبلغ االكتتاب.

3 - استالم الشخص المستحق المكتتب من الجهة المستلمة إشعار تخصيص يحدد عدد األسهم التي تم تخصيصها له.

هذا، ولن يتم تخصيص أسهم لألشخاص المستحقين بعدد يتجاوز عدد األسهم التي طلبوا االكتتاب بها.

16-2  التخصيص
تخصيص  الراجحي«. سيتم  التعاوني/تكافل  للتأمين  الراجحي  »حساب شركة  أمانة يسمى  بفتح حساب  المستلمة  الجهات  ستقوم 
األسهم لكل مستثمر بناًء على عدد الحقوق التي مارسها بشكل صحيح ومكتمل. وبالنسبة لكسور األسهم، فسوف يتم جمعها 
وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح المتبقي للشركة، وتوزع باقي 

متحصالت البيع )إن وجدت( على مستحقيها كاًل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه **/**/****ه� )الموافق **/**/****م(.

وعند الوصول لمرحلة الطرح المتبقي نتيجة لعدم ممارسة بعض المساهمين المستحقين لحقوقهم، سيتم عرض تلك الحقوق على 
المؤسسات االستثمارية لشرائها. وفي حالة عدم رغبة المؤسسات االستثمارية للشراء، سيقوم متعهد التغطية بشراء تلك األسهم 

التي لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب، إن وجدت.

ويتوقع اإلعالن النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل شخص مستحق دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب أو الجهات 
المستلمة وذلك بقيدها في حسابات المكتتبين لدى الجهات المستلمة. وللحصول على أية معلومات إضافية، يجب على األشخاص 
المستحقين االتصال بفرع الجهة المستلمة الذي تم تقديم الطلب من خالله. وسوف يتم اإلعالن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه 

**/**/****ه� )الموافق **/**/****م(. 

أما بالنسبة لمستحقي كسور األسهم، فسيتم جمع الكسور وطرحها على المؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح المتبقي. وسوف 
توزع متحصالت بيع هذه األسهم على أصحابها كل حسب ما يستحقه، وذلك في موعد أقصاه **/**/****ه� )الموافق **/**/****م(.

دفع مبالغ التعويض:
األولوية، إن وجدت، في موعد  أو جزئيًا في االكتتاب بأسهم حقوق  الذين لم يشاركوا كليًا  التعويض للمساهمين  سيتم دفع مبالغ 

أقصاه **/**/****ه� )الموافق **/**/****م(.
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أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟
هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حاملها أحقية االكتتاب في األسهم الجديدة المطروحة عند اعتماد زيادة رأس المال، وهو حق 
مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجالت الشركة بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية. ويعطي كل حق لحامله 

أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟
لجميع حملة األسهم المقيدين في سجالت الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم إيداعها خالل يومين بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، وستظهر في محافظ المساهمين المقيدين تحت رمز خاص 

بحقوق األولوية، ولن يسمح بتداول هذه الحقوق أو االكتتاب بها إال عند بداية فترة التداول واالكتتاب.

كيف يتم إشعار المساهم المقيد بإيداع الحقوق في المحفظة؟
يتم اإلشعار عن طريق اإلعالن في موقع تداول.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
يعتمد العدد على معامل األحقية وعدد األسهم التي يمتلكها المساهم المقيد بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ما هو معامل األحقية؟
بتاريخ  يمتلكها  التي  األسهم  له مقابل  المستحقة  األولوية  المقيد من خالله معرفة عدد حقوق  للمساهم  يمكن  الذي  المعامل  هو 
انعقاد الجمعية العامة غير العادية. وعلى سبيل المثال، إذا كان عدد األسهم المصدرة لشركة يساوي 1,000 سهم ورفعت تلك الشركة 
رأس مالها عن طريق طرح 500 سهم جديد بحيث ارتفع عدد أسهمها إلى 1,500 سهم، يكون معامل األحقية عندها 1 إلى 2 )حق واحد 

لكل سهمين(.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟
نعم، سيتم إيداع الحقوق لمحافظ المستثمرين وتداولها تحت رمز جديد.

رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة:
وفيما يلي رسم لتوضيح اآللية الكاملة لحقوق األولوية الجديدة:
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ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟
سيكون سعر االفتتاح هو الفرق بين سعر إغالق سهم الشركة في اليوم السابق إلدراج الحق وسعر الطرح. وللتوضيح، فإنه إذا كان سعر 
إغالق السهم في اليوم السابق 40 ريال، على سبيل المثال، وسعر الطرح هو 10 رياالت، عندها يكون سعر االفتتاح لحقوق األولوية )عند 

بداية التداول( 30 ريال )وهو الفرق ما بين السعرين المذكورين(.

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟
االكتتاب  التداول، ويمكن  إضافية من خالل شراء حقوق جديدة في فترة  االكتتاب في أسهم  المقيدين  المساهمين  نعم، يستطيع 

باألسهم اإلضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب عن طريق تقديم طلبات االكتتاب لدى أي من فروع الجهات المستلمة )المذكورة مسبقًا( وخالل مرحلتي االكتتاب 

األولى والثانية.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
إيداع الشهادات في محافظ استثمارية عن طريق الجهات المستلمة أو مركز اإليداع في تداول، وإحضار  نعم يحق لهم، ولكن بعد 

الوثائق الالزمة.

ماذا يحدث في حالة االكتتاب في األسهم الجديدة وبيع الحقوق بعدها؟
في حال قيام المساهم المقيد باالكتتاب ومن ثم قيامه ببيع حقوق األولوية ولم يتم شراء عدد حقوق أولوية يعادل عدد الحقوق التي 
اكتتب فيها قبل نهاية فترة التداول فسيتم رفض طلب االكتتاب كليًا في حال تم بيع جميع الحقوق أو جزئيًا في حال بيع جزء منها 

وسيتم إبالغ وإعادة مبلغ االكتتاب المرفوض عبر الجهة المستلمة للمساهم المقيد.

هل يحق لمن اشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خالل فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟
بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية لالكتتاب؟
ال يمكن ذلك.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟
خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط وبعد انتهاء فترة تداول حقوق األولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد انقضاء فترة التداول؟
ال يمكن ذلك. بعد انقضاء فترة التداول، ال يمكن للشخص المستحق سوى ممارسة الحق في االكتتاب فقط. وفي حال عدم ممارسة 

الحق، يمكن أن يتعرض المستثمر للخسارة أو االنخفاض في قيمة محفظته االستثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب؟
تطرح تلك األسهم في فترة الطرح المتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بحسب المعايير التي تحددها هذه النشرة.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟
سيتم تطبيق نفس العموالت المطبقة على األسهم ولكن من دون حد أدنى لمبلغ العمولة.

هل يمكن االكتتاب أكثر من مرة ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟
نعم يمكن ولكن يجب مراعاة ان ال تزيد كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق، حيث 

أن أي زيادة في كمية األسهم المكتتب بها عن عدد الحقوق المملوكة عند انتهاء فترة تداول الحقوق سينتج عنه إلغاء طلب االكتاب.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم ايداع حقوق األولوية؟
سيتم إيداع حقوق األولوية في نفس المحفظة المودع بها أسهم الشركة المرتبطة بالحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا كان مساهم 
يملك 1000 سهم في الشركة )800 سهم في محفظة ) أ( و200 سهم في محفظة )ب( فإن مجموع الحقوق التي ستودع )1000( حق على اعتبار 

أن لكل سهم )1( حق عليه فسيتم إيداع 800 حق في محفظة )أ( و200 حق في محفظة )ب(.

في حال االكتتاب من خالل أكثر من محفظة أين يتم ايداع األسهم الجديدة بعد التخصيص؟
حسب قواعد مركز إيداع األوراق المالية يكون إيداع االوراق المالية في المحفظة االستثمارية األحدث إنشاًء لمالكي االوراق المالية باستثناء 

إيداع األوراق المالية المملوكة بشهادات.
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بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لمصالحهم 
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديدًا في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو 
عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار  إليهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة 

من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها.

ومع أن الهيئة قد اعتمدت نشرة اإلصدار هذه، فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة 
وقبل قبول وإدراج األسهم في السوق بأن تغيرًا مهمًا قد حدث في أي من المعلومات األساسية الواردة في النشرة أو أي من المستندات 
المطلوبة، أو بأي مسائل إضافية كان يجب تضمينها في النشرة. وفي هاتين الحالتين فإنه يتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة 
نشرة إصدار تكميلية وذلك حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج. وعندئٍذ سيتم نشر نشرة اإلصدار التكميلية وإعالن تواريخ الطرح 

المترتبة عليها. كما أنه من الممكن أن يتم تعليق هذا الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تفاصيله.

تداول األسهم الجديدة

سيبدأ تداول األسهم المطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع اإلجراءات المتعلقة بذلك، ويتوقع أن يكون ذلك بعد رد فائض االكتتاب 
وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية وسيتم اإلعالن عنه الحقًا.

16-3 إقرارات المكتتبين
بتعبئة وتقديم نموذج طلب االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

▪   الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.
▪   أنه قد اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 

▪   الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار.
▪   عدم التنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء نشرة اإلصدار على معلومات 
جوهرية غير صحيحة أو غير كافية أو نتيجة إغفال معلومات جوهرية تؤثر بشكل مباشر على قبول المكتتب باالكتتاب في حال 

إضافتها في النشرة.

▪  أنه لم يسبق له التقدم لالكتتاب في أسهم هذا الطرح وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب.
▪  قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار.

▪  ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للجهة المستلمة.

16-4 القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
الموافق  1435/10/24ه����  وتاريخ   351000131835 رقم  الخطاب  بموجب  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة  موافقة  على  مؤخرًا  الحصول  تم 
2014/08/20م على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 200 مليون ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية. ولدى اكتمال االكتتاب 
سيصبح رأس مال الشركة 400 مليون ريال سعودي مقسمة إلى 40 مليون سهم بقيمة اسمية مقدارها 10 رياالت للسهم الواحد. وقد 
صدر قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس مال الشركة لمواجهة احتياجاتها برفع المالءة المالية ولتمويل خططها المستقبلية وذلك 
بتاريخ 1435/6/27ه�. ووافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ **/**/****ه� )الموافق **/**/****م( على توصية مجلس 

اإلدارة، وسوف تقتصر الزيادة على المساهمين المستحقين المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

**/**/****ه���  يوم  تداول  إعالنها في موقع  بتاريخ  وذلك  كافة  بالمتطلبات  الوفاء  وتم  اإلص��دار هذه  نشرة  على  الموافقة  تمت  كما 
)الموافق **/**/****م(.

16- 5 تنبيهات متنوعة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم والمتنازل منهم لمصالحهم 
ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة. ويشترط أنه فيما عدا ما جرى عليه النص تحديدًا في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب 



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

147  

أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو التفويض بها ألي من األطراف المشار إليهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة 
من الطرف اآلخر.

تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقًا لها.

ومع أن الهيئة قد اعتمدت نشرة اإلصدار هذه، فإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح إذا علمت الشركة في أي وقت بعد اعتماد هذه النشرة 
وقبل قبول وإدراج األسهم في السوق بأن تغيرًا مهمًا قد حدث في أي من المعلومات األساسية الواردة في النشرة أو أي من المستندات 
المطلوبة بموجب قواعد التسجيل واإلدراج. وعندئٍذ سيتم نشر نشرة اإلصدار التكميلية وإعالن تواريخ الطرح المترتبة عليها. كما أنه 

من الممكن أن يتم تعليق هذا الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على تفاصيله.

16-6 السوق المالية السعودية )تداول(
تم تأسيس نظام تداول في عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات األوراق المالية اإللكتروني ESIS، وبدأ تداول األسهم اإللكتروني 

في المملكة عام 1989م. 

يتم التعامل باألسهم عبر نظام »تداول« من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ الصفقة وانتهاًء بتسويتها. 
ويتم التداول كل يوم عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 3:30 عصرًا، من يوم األحد حتى يوم 
الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ األوامر. أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة 10 صباحًا 
وحتى الساعة 11 صباحًا. ويمكن عمل قيود واستفسارات جديدة ابتداًء من الساعة 10 صباحًا لجلسة االفتتاح )التي تبدأ الساعة 11 صباحًا( 

وتتغير هذه األوقات خالل شهر رمضان وتعلن من قبل إدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة األوامر حسب السعر، ويتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقًا للسعر. وبشكل عام تنفذ أوامر السوق 
أوالً ومن ثم األوامر المحددة للسعر. وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر، يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع تداول على اإلنترنت والرابط اإللكتروني لمعلومات 
تداول الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري لوكاالت تزويد المعلومات مثل »رويترز«.

تتم تسوية الصفقات آنيًا خالل اليوم، أي أن نقل ملكية األسهم يتم مباشرة بعد تنفيذ الصفقة.

تداول  نظام  ويتولى  »ت��داول«.  نظام  عبر  للمستثمرين  بالنسبة  المهمة  والمعلومات  القرارات  جميع  عن  اإلفصاح  الشركة  على  يجب 
مسؤولية مراقبة السوق، بصفته اآللية التي يعمل من خاللها السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وانسياب عمليات التداول في األسهم.

16-7 التسجيل في األسهم السعودية
تم تقديم طلب لدى هيئة السوق المالية لتسجيل وإدراج األسهم، وقد تم الوفاء بالمتطلبات كافة. ومن المتوقع اعتماد التسجيل وبدء 
التداول في أسهم حقوق األولوية في سوق األسهم السعودية بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي، وسوف يعلن عن ذلك في 

حينه في موقع تداول االلكتروني. وتعتبر التواريخ المذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة هيئة السوق المالية.

وبالرغم من أن األسهم الحالية مسجلة في القائمة الرسمية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق المالية »تداول«، إال أنه ال يمكن 
التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد التخصيص النهائي لألسهم وإيداعها في محافظ المكتتبين في تداول ويحظر حظرًا تامًا 

التداول في األسهم الجديدة قبل ذلك.

وفي حالة نشاطات التداول المحظورة يتحمل المساهمون المكتتبون الذين يتعاملون في مثل هذه النشاطات المسؤولية الكاملة 
عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية في هذه الحالة. 

وبالرغم من أن أسهم الشركة القائمة مسجلة في القائمة الرسمية ومدرجة في السوق المالية »تداول« إال أنه ال يمكن التداول في األسهم 
الجديدة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم للمكتتبين المستحقين ومقدمي العروض في الطرح المتبقي وإيداعها في حساباتهم في 

تداول. ويحظر حظرًا تامًا التداول في األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص.

يتحمل المكتتبون أو مقدمو العروض في الطرح المكمل الذين يتعاملون في نشاطات التداول المحظورة هذه المسئولية الكاملة 
عنها، ولن تتحمل الشركة أية مسئولية قانونية في هذه الحالة.

16-8 التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
إن سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية هو ** ومن المتوقع أن يصل إلى ** في افتتاحية اليوم الذي 

يليه، والتغيير يمثل نقص بنسبة **%.

أما بالنسبة لطريقة احتساب سعر السهم لزيادة رأس المال فهي كالتالي:

أوالً: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية وهي عبارة عن عدد األسهم في نهاية يوم 
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الجمعية مضروبًا في سعر اإلغالق لسهم الشركة في يوم الجمعية.

ثانيا: سعر السهم المتوقع في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية وهو ناتج قسمة القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم 
الجمعية مضافًا إليه قيمة األسهم المطروحة، على عدد األسهم في نهاية يوم الجمعية مضافًا إليه عدد األسهم المطروحة لالكتتاب.

 

16-9 ترتيبات منع التصرف في أسهم معينة
العربي  النقد  الحصول على موافقة مؤسسة  أوالً من  أو جزء من أسهمهم، فإنه البد  بيع كل  المؤسسون  المساهمون  في حال قرر 

السعودي وهيئة السوق المالية.
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17 - المستندات المتاحة للمعاينة
سوف تكون المستندات الموضحة أدناه متاحة للمعاينة في المركز الرئيس للشركة بمدينة الرياض، حي الملز، شارع الستين، بالتينيوم 
إلى  األحد  والنصف مساًء، من  الرابعة  والنصف صباحًا وحتى  الثامنة  الرسمية من  العمل  وذلك خالل ساعات  الثالث،  الطابق   – سنتر 

الخميس قبل 20 يوم من بداية االكتتاب وأثناء فترة االكتتاب.

1 (  النظام األساسي للشركة.

2(  شهادة السجل التجاري للشركة.

3(   موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية

4(   توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال.

5(  قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال.

6(  القوائم المالية المدققة للسنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011م، و2012م، و2013م والقوائم المالية المراجعة للنصف األول من 
عام 2014م.

7(  موافقة خطية من كل من المستشار المالي ومدير االكتتاب، والمستشار القانوني، والمحاسب القانوني، ومستشار العناية المهنية 
المالية على تضمين أسمائهم وشعاراتهم وأية إفادات قاموا بتقديمها، في نشرة اإلصدار.

8(  تقرير التقييم المالي للشركة المعد بواسطة مجموعة الدخيل المالية شاماًل الخطط المستقبلية.

9(  صور عن العقود الواجب اإلفصاح عنها بموجب الفقرة )1( )ط( من القسم )13( من الملحق الرابع لقواعد التسجيل واإلدراج.

10(  موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي على زيادة رأس المال. 

11(   تقارير دراسة السوق.

12(  خطة العمل.

عماًل بمتطلبات هيئة السوق المالية، فإن جميع هذه المستندات والتقارير سيتم توفيرها للمعاينة في نسخ باللغة العربية، وفي حال 
تعذر تقديم بعضها باللغة العربية، فإنه سوف يتم التقدم بطلب للهيئة لإلعفاء من هذا المتطلب، وسيتوقف ذلك على موافقتها. 
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

القـوائـم المـاليــة 
مع تقرير المراجعة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011
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قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر 2011

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

إيضاح
20112010

موجودات عمليات التكافل

مساهمات مستحقة، صافي

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

مبالغ مستحقة من شركات تأمين وذمم مدينة أخرى

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

إستثمارات متاحة للبيع

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

نقدية وأرصدة لدى البنك

إجمالي موجودات عمليات التكافل

موجودات المساهمين

ممتلكات ومعدات، صافي

مستحقات من أطراف ذات عالقة

وديعة نظامية

أتعاب وكالة مستحقة

إستثمارات متاحة للبيع

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

نقدية وأرصدة لدى البنك

مجموع موجودات المساهمين

إجمالي الموجودات 

5

12

6

)أ(13

أ )1(10

أ )1(10

7

8

21

9

أ )2(10

أ )2(10

أ )2(10

11

7

 61,482

 43,976

 73,345

 17,256

 196,822

 13,399

 30,216

 7,000

 48,950

 492,446

 15,040

 957

 20,000

 35,620

 2,223

 31,125

 197,175

 19,793

 1,211

 323,144

 815,590

35,581

14,852

38,103

5,621

75,401

2,652

-

- 

34,461

 206,671

10,768

778

20,000 

 -

60,870

21,523

28,000

7,337

82,979

232,255

438,926
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قائمة المركز المالي ) تتمة ( كما في 31 ديسمبر 2011

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

إيضاح
20112010

مطلوبات عمليات التكافل

مطالبات تحت التسوية

مساهمات غير مكتسبة

عموالت غير مكتسبة

أتعاب وكالة مستحقة الدفع

ذمم دائنة لمعيدي التكافل

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

إحتياطي القيمة العادلة على اإلستثمارات

إجمالي مطلوبات عمليات التكافل

مطلوبات وحقوق المساهمين

مطلوبات المساهمين

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

مخصص الزكاة

مجموع مطلوبات المساهمين

حقوق المساهمين

رأس المال المصدر

خسائر متراكمة للسنة / للفترة

إحتياطي القيمة العادلة

مجموع حقوق المساهمين

مجموع مطلوبات وحقوق المساهمين

مجموع مطلوبات عمليات التكافل ومطلوبات وحقوق المساهمين

)أ(12

)ج(13

)ب(13

14

14

15

16

–

 100,240

 237,452

 5,525

 35,620

 85,925

 27,606

 492,368

 78

 492,446

 12,717

 196,822

 2,410

 1,859

 213,808

 200,000

)90,664(

 -

 109,336

 323,144

 815,590

 28,304

 126,839

 2,000

  -

 41,872

 7,656

 206,671

  -

 206,671

 8,468

 75,401

 1,243

 3,757

 88,869

 200,000

)57,759(

 1,145

 143,386

 232,255

 438,926
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قائمة نتائج عمليات التكافل

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية إيضاح

إجمالي المساهمات المكتتبة 

مساهمات إعادة التكافل المسندة

صافي المساهمات التكافل المكتتبة 

مصاريف فائض الخسارة

التغير في المساهمات غير المكتسبة، صافي 

صافي المساهمات المكتسبة 

أتعاب ودخل عموالت

عموالت إعادة التكافل

إيرادات اإلكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة

التغيير في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

رسوم إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

مجموع المطالبات والمصاريف األخرى

فائض عمليات اإلكتتاب للسنة / للفترة

إيرادات إستثمارات

حصة المضارب من إيرادات اإلستثمارات

أتعاب الوكالة

عجز للسنة / للفترة

المحول إلى قائمة عمليات المساهمين 

صافي نتيجة للسنة / للفترة

  

)ب(13

)ب(12

)ب(12

)ب(12

)أ(13

 493,344

)146,678(

 346,666

)1,861(

)75,371(

 269,434

 902

 7,830

 278,166

)214,093(

 50,817

)163,276(

)28,448(

)191,724(

)4,478(

)18,472(

)8,557(

)223,231(

 54,935

 365

)91(

)176,630(

)121,421(

 121,421

-  

 229,864

)67,988(

 161,876

)1,697(

)88,736(

 71,443

 4,337

 4,036

 79,816

)43,723(

 7,669

)36,054(

)7,832(

)43,886(

)2,131(

)3,436(

)2,336(

)51,789(

 28,027

 18

)7( 

)103,439(

)75,401(

 75,401

-  
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قائمة نتائج عمليات المساهمين

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

أتعــاب وكـالــة

إيرادات إستثمار

حصة المضارب من إيرادات اإلستثمارات

 )خسائر( / أرباح غير محققة من اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

أرباح محققة من بيع إستثمارات

إيرادات من إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

إجمالي اإليرادات

مصاريف عمومية وإدارية

مصاريف ما قبل التأسيس، صافي

صافي العجز المحول من قائمة عمليات التكافل 

صافي الخسارة للسنة / للفترة قبل الزكاة

الزكاة للسنة / للفترة

صافي الخسارة للسنة / للفترة

خسارة السهم أساسي ومخفض )ريال سعودي(

18

19

20

 176,630

 974

 91

)281(

 1,797

 1,812

 181,023

)91,577(

  -

)121,421(

)31,975(

)930(

)32,905(

)1.65(

 103,439

 339

 7

 1,542

 1,567

 180

 107,074

)70,501(

)15,174(

)75,401(

)54,002(

)3,757(

)57,759(

)2.88(

قائمة نتائج عمليات المساهمين الشاملة

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية إيضاح

صافي الخسارة للسنة / للفترة

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة / للفترة

ب )2(10

)32,905(

)1,145(

)34,050(

)57,759(

 1,145

)56,614(
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

رأس المال
بآالف الرياالت 

السعودية

خسائر متراكمة
بآالف الرياالت 

السعودية

إحتياطي القيمة 
العادلة

بآالف الرياالت 
السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

المتحصل من رأس المال المصدر

إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2010

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر 2011

 200,000

 -

 200,000

 -

 200,000

  -

)57,759(

)57,759(

)32,905(

)90,664(

  -

 1,145

 1,145

)1,145(

  -

 200,000

)56,614(

 143,386

)34,050(

 109,336
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

األنشطة التشغيلية

صافي نتيجة السنة / الفترة

التعديالت على:

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

مساهمات مستحقة

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

مبالغ مستحقة من شركات تأمين وذمم مدينة أخرى

أتعاب وكالة مدينة

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

وديعة لقاء ضمانات مصرفية

مطالبات تحت التسوية

مساهمات غير المكتسبة

عموالت غير مكتسبة

ذمم دائنة لمعيدي التكافل، صافي

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

إستثمارات متاحة للبيع

شراء إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

نقدية وشبه النقدية في بداية السنة / الفترة

نقدية وشبه النقدية في نهاية السنة / الفترة

معلومات إضافية غير نقدية

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

7

 -

 8,532

)34,433(

)29,124(

)35,242(

)11,635(

 35,620 

)121,421(

)10,747(

 200

 71,936

 110,613

 3,525

 44,053

 19,950

 51,827

)30,138(

)7,000(

)37,138(

 14,689

 29,211

 43,900

 78

-  

 2,192

)37,773(

)14,852(

)38,103(

)5,621(

  -

)75,401(

)2,652(

)5,250(

 28,304

 126,839

 2,000

 41,872

 7,656

 29,211

- 

- 

- 

 29,211  

- 

 29,211

 -
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قائمة التدفقات النقدية للمساهمين

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية

إيضاح

صافي خسارة الفترة

التعديالت على:

اإلستهالكات

مخصص الزكاة

مكافأت نهاية الخدمة للموظفين

خسائر غير محققة من اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

أرباح محققة من إستثمارات متاحة للبيع

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مستحق من أطراف ذات عالقة

وديعة نظامية

أتعاب وكالة مستحقة

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

الزكاة المدفوعة

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية

شراء ممتلكات ومعدات

المتحصل من بيع / )شراء( إستثمارات متاحة للبيع، صافي

شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، صافي

شراء إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية

إصدار رأس المال

صافي النقد من األنشطة التمويلية

صافي التغير في النقدية وشبه النقدية

نقدية وشبه النقدية في بداية السنة / الفترة

نقدية وشبه النقدية في نهاية السنة / الفترة

معلومات إضافية غير نقدية

التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

7

ب )2(10

)32,905(

 3,290

 930

 1,167

 281

)1,797(

)29,034(

)179(

 -

)35,620(

)12,456(

 4,249

 121,421

 48,381

)2,828(

 45,553

)7,562(

 59,299

)9,883(

)169,175(

)127,321(

 -

 -

)81,768(

 82,979

1,211

 

)1,145(

)57,759(

 1,910

 3,757

 1,243

)1,543(

 -

)52,392(

)778(

)20,000(

 -

)7,337(

 8,468

 75,401

3,362

 -

 3,362

)12,678(

)59,725(

)19,980(

)28,000(

)120,383(

 200,000

 200,000

 82,979

 -

 82,979

 1,145
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

1 - التنظيم واألنشطة الرئيسية 

السجل  بموجب  السعودية  العربية  المملكة  في  مسجلة  سعودية  مساهمة  شركة   - )»الشركة«(  التعاوني  للتأمين  الراجحي  شركة 
التجاري رقم 1010270371 بتاريخ 5 رجب 1430 هـ الموافق 28 سبتمبر 2009. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

شركة الراجحي للتأمين التعاوني

ص . ب 67991 

الرياض 11517

المملكة العربية السعودية

التعاوني  التأمين  مراقبة شركات  نظام  بموجب  أنواعه  بكافة  التعاوني  التأمين  أعمال  مزاولة  في  للشركة  الرئيسي  النشاط  يتمثل 
والئحته التنفيذية في المملكة العربية السعودية. في 29 ذو القعدة 1430 هـ )الموافق 17 نوفمبر 2009( إستلمت الشركة الترخيص من 
مؤسسة النقد العربي السعودي )ساما( لمزاولة أعمال التأمين وأعادة التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية. كما أدرجت 
الشركة في السوق المالي السعودي في 13 يوليو 2009. حصلت الشركة على موافقة المنتجات من مؤسسة النقد العربي السعودي 

)ساما( في 17 يناير 2010.

إن هذه الفترة الثانية للتقارير المالية للشركة. وفقا للنظام األساسي وعقد التأسيس للشركة، إن الفترة المالية األولى للشركة تغطي 
الفترة من تاريخ إصدار القرار الوزاري بإعالن تأسيس الشركة 7 جمادى الثاني 1430هـ )الموافق 1 يونيو 2009(،  وتنتهي في 31 ديسمبر 2010 

والمقارنات في هذه القوائم المالية تمثل فترة 19 شهرا من تاريخ القرار الوزاري وكما تظهر في القوائم المالية المراجعة.

2 -  أسس اإلعداد

أ   (  أسس القياس

أعدت القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء قياس القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع وإستثمارات بالقيمة العادلة 
من خالل قائمة الدخل.

ب (  بيان اإللتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

التأمين  عمليات  لكل من حسابات  منفصلة  بدفاتر حسابية  باالحتفاظ  الشركة  تقوم  للتأمين  السعودية  األنظمة  في  متطلب  كما هو 
وحسابات عمليات المساهمين. يتم تسجيل الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر الحسابية الخاصة 

بذلك النشاط. ويتم توزيع المصاريف المتعلقة بالعمليات المشتركة من قبل اإلدارة ويتم إعتمادها من أعضاء مجلس إدارة الشركة. 

ج(  عملة العرض والنشاط

ريال  ألف  ألقرب  المالية  القوائم  الظاهرة في  المبالغ  تقريب  تم  للشركة.  الرئيسية  والنشاط  العرض  السعودي هو عملة  الريال  يعتبر 
سعودي، ما لم يرد خالف ذلك.   

3 - السياسات المحاسبية الهامة

المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد

إن التعديالت والمعايير التالية قد أصدرت من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي ولكنها ليست إلزامية لهذه القوائم المالية. 

إن الشركة قد إختارت عدم اإلستخدام المبكر لهذه التعديالت والمعايير الصادرة الجديدة.

تاريخ التفعيل 1 يناير 2013 •   تعديل على معيار المحاسبة الدولي 1 عرض القوائم المالية 

تاريخ التفعيل 1 يناير 2013 •   معيار التقارير المالية الدولية 13 مقياس القيمة العادلة       

•   معيار التقارير المالية الدولية 9 األدوات المالية                                  تاريخ التفعيل 1 يناير 2013 
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إن تطبيق المعايير المذكورة أعاله من غير المتوقع أن يكون لها أي تأثير جوهري على القوائم المالية عندما تصبح هذه المعايير سارية 
المفعول. مع ذلك، إن تطبيق هذه المعايير سينتج عنها تعديل في عرض القوائم المالية.

إن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة هي كاالتي:

تصنيف المنتج

إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركة التأمين( مخاطر تكافل هامة من طرف أخر )حملة وثائق التأمين( 
وذلك بالموافقة على تعويض حملة الوثائق في حالة تأثر حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن عليه( بصورة عكسية 

على حملة وثائق التأمين.

وحال تصنيف العقد كـ )عقد تكافل(، فإنه يبقى كذلك طول الفترة المتبقية منه حتى لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل كبير خالل 
الفترة مالم يتم استنفاذ أو إنهاء كافة الحقوق واإللتزامات.

تتسم عقود التكافل بمزايا اشتراك اختيارية والتي هي عبارة عن حقوق تعاقدية الستالم مزايا إضافية )إضافة للمزايا المضمونة( والتي:

•   من المحتمل ان يكون جزء هاما من إجمالي المزايا المتعاقد عليها،

•   يكون مبلغها أو موعدها حسب رغبة الجهة المؤمنة وفقا للعقد، و

•   تعتمد تعاقديا على أساس:

-   أداء مجموعة محددة أو  نوع واحد من العقد.

-   ربح أو خسارة عملية التكافل.

إعادة التكافل

إن عقود إعادة التكافل هي عقود تبرمها الشركة، وبموجبها يتم تعويض الشركة عن خسائر عقود التكافل الصادرة.

الموجودات من حصة  تتكون هذه  تكافل.  إعادة  التكافل كموجودات  إعادة  عقود  بموجب  الشركة  التي تستحقها  المزايا  إثبات  يتم 
المطالبات تحت  التكافل من  األرباح وحصة معيدي  العموالت على  المدينة األخرى مثل  المطالبات والذمم  التكافل من سداد  معيدي 
القابلة  المبالغ  إثبات  يتم  العالقة.  ذات  التكافل  إعادة  عقود  بموجب  الناتجة  والمزايا  المتوقعة  المطالبات  على  تعتمد  التي  التسوية 
لالسترداد من أو المستحقة إلى شركات إعادة التكافل بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل المعنية وطبقا لشروط وأحكام 

كل عقد من عقود إعادة التكافل.

وبتاريخ إعداد القوائم المالية، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من موجود دليل على وقوع إنخفاض في موجودات إعادة التكافل، 
وفي حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. وفي الحالة التي تزيد فيها القمية الدفترية 
لموجودات إعادة التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم إعتبار األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لإلسترداد له. يتم 

إثبات االنخفاض في القيمة في قائمة نتائج عمليات التكافل.

المطالبات

العالقة، بعد  الخسائر ذات  الثالثة ومن مصاريف تسوية  التأمين واألطراف  إلى حاملي وثائق  المستحقة  المبالغ  المطالبات من  تتكون 
خصم الخردة واإلستردادات، وتحمل على قائمة عمليات التكافل عند تكبدها.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ قائمة المركز المالي 
سواءًا تم التبليغ عنها أم ال. تجنب مخصصات لقاء المطالبات المبلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ قائمة المركز المالي وذلك على أساس 
تقدير كل حالة على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة 

وغير المبلغ عنها بتاريخ قائمة المركز المالي.

يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ المركز المالي والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة ضمن قائمة عمليات التكافل.

ال تقوم الشركة بخصم إلتزامتها للمطالبات الغير مسددة ألن معظم المطالبات متوقع تسديدها خالل سنة واحدة من تاريخ قائمة 
المركز المالي.
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تكاليف إكتتاب بوالص مؤجلة

يتم تأجيل التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتكبدة خالل الفترة المالية عند إصدار أو إعادة تجديد عقود التكافل بالقدر الذي تكون 
فيه هذه التكاليف قابلة لإلسترداد من المساهمات المستقبلية. يتم إثبات كافة تكاليف اإلكتتاب األخرى كمصروف عند تكبدها.

بعد اإلثبات األولي، إن تكاليف إكتتاب البوالص المؤجلة هي تلك النسب من التكاليف المباشرة وغير المباشرة خالل الفترة والتي ترتبط 
بمخاطر عن الفترة بعد تاريخ قائمة المركز المالي. وإن تكاليف إكتتاب البوالص المؤجلة يتم إحتسابها وإطفاءها على أساس تناسبي 

العائدة إلى الفترة الالحقة يتم تأجيلها كتكاليف إكتتاب بوالص مؤجلة. 

يتم إحتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المقدر أو الطريقة المتوقعة إلستنفاذ المنافع اإلقتصادية المستقبلية التي  تضمنها ذلك 
األصل وذلك بتعديل فترة اإلطفاء، ويتم إعتبار ذلك كتغير في التقديرات المحاسبية.

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود دليل على وقوع 
هذا اإلنخفاض. وفي حال التوقعات المتعلقة بربحية المستقبلية لم تتم، قد يجوز إسراع إستهالكات هذه التكاليف وهذا قد يتطلب 
أيضًا شطب إضافي لإلنخفاض في القيمة ضمن قائمة عمليات التكافل. كما تؤخذ تكاليف اإلكتتاب بعين اإلعتبار عند إجراء إختبار كفاية 

المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

إختبار كفاية المطلوبات 

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء إختبارات للتأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التكافل، بعد خصم تكاليف إكتتاب البوالص 
المؤجلة ذات العالقة. وإلجراء هذه االختبارات، يتم إستخدام أفضل التقديرات الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتعاقد عليها، 
ومصاريف إدارة ومعالجة المطالبات. يحمل أي نقص مباشرة على قائمة نتائج عمليات التكافل وذلك بشطب تكاليف إكتتاب البوالص 

المؤجلة ذات العالقة. وبعد ذلك يتم تكوين مخصص للخسائر الناجمة عن إختبارات كفاية المطلوبات.

ذمم التكافل المستحقة

يتم إثبات ذمم التكافل المستحقة عند إستحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق 
القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف 
ذمم  إثبات  عن  التوقف  يتم  التكافل.  عمليات  نتائج  قائمة  في  اإلنخفاض  وتدرج خسارة  الدفترية،  قيمتها  استرداد  إمكانية  عدم  إلى 

التكافل المستحقة عند إنتفاء أسباب الموجودات المالية.

النقدية وشبه النقدية

يتألف بند النقدية وشبه النقدية من أرصدة النقد في الصندوق وودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء 
األصلي.

اإلستثمارات 

السياسات المحاسبية لكل تصنيفات اإلستثمارات هي كاآلتي:

موجودات مالية متاحة للبيع للمساهمين وعمليات التكافل 

إستثمارات متاحة للبيع هي تلك اإلستثمارات التي ينوي اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة من الوقت، والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات 
السيولة أو التغيرات في أسعار العمولة.

 تقاس اإلستثمارات المصنفة كـ »إستثمارات متاحة للبيع« بعد اقتنائها بالقيمة العادلة. اإلستثمارات المتاحة للبيع هي اإلستثمارات التي 
ال يتم إقتناؤها حتى تاريخ االستحقاق. بالنسبة لإلستثمارات المتاحة للبيع، تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في قيمتها العادلة 
مباشرًة في قائمة التغيرات في حقوق المساهمين لحين بيعها أو تحصيلها أو استبعادها أو إنخفاض قيمتها، وعندئٍذ يتم إثبات الربح 
والخسارة المتراكمة المثبتة سابقًا ضمن حقوق المساهمين في قائمة عمليات المساهمين للسنة / للفترة. تسجل اإلستثمارات المتاحة 

للبيع والتي ال يمكن تحديد قيمتها العادلة بشكل موثوق به بالتكلفة المطفأة ناقصا أي إنخفاض في القيمة.
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اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

تعرف اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق بأنها موجودات مالية غير منشقة ذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها وذات تاريخ إستحقاق 
محدد والتي يكون لدى الشركة المقدرة والنية إلقتنائها حتى تاريخ اإلستحقاق والمصنفة كإستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق.

تقاس اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المعدلة بإطفاء عالوة اإلصدار أو الخصم بإستخدام طريقة العائد الفعلي.

يحمل اإلنخفاض الدائم في قيمة اإلستثمارات على قائمة نتائج عمليات التأمين أو قائمة الدخل الشامل للمساهمين كأعباء إنخفاض 
في القيمة.

القيمة  المقدرة. يتم تقدير  العادلة  القيمة  أو  المتداولة  المالية  المدرجة لألوراق  العادلة لإلستثمارات على أساس األسعار  القيمة  تقاس 
العادلة للبنود ذات العمولة باإلعتماد على خصم التدفقات النقدية بإستخدام العمولة لإلستثمارات ذات الشروط والمخاطر المتشابهة.

اإلستثمارات في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

تصنف اإلستثمارات في هذه الفئة إما اإلستثمار المحتفظ بها للمتاجرة أو تلك التي تسمى القيمة العادلة لإلستثمار من خالل الربح أو 
الخسارة عند نشأتها. تم إستحواذ اإلستثمارات المصنفة كإستثمارات للمتاجرة لغرض البيع أو إعادة شراء على المدى القصير. اإلستثمار 
قد يصنف كإستثمار في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من قبل اإلدارة إذا إستوفى المعايير المبينة أدناه )بإستثناء أدوات 

حقوق الملكية التي ال يكون لها سعر سوقي مدرج في سوق نشط وحيث القيمة العادلة ال يمكن قياسها بشكل موثوق(: 

• هي أداة مالية تحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات التي قد تعدل بشكل جوهري التدفقات النقدية الناجمة عن األدوات المالية، أو 

• هي أداة مالية مشتقة يجب فصلها عن العقد الرئيسي بموجب المعيار المحاسبي الدولي 39 ، ولكن الشركة غير قادرة على القياس 
بشكل موثوق المشتقات بصورة منفصلة أو في تاريخ الحق للتقارير المالية.

يتم إثبات الموجودات المالية المخصصة عندما تدخل الشركة في األحكام التعاقدية للترتيبات مع األطراف المعنية في تاريخ المتاجرة 
وإلغاء االعتراف عند بيعها. 

بعد تحقيق اإلثبات األولي، يتم قياس اإلستثمارات بالقيمة العادلة وأي تغيير في القيمة العادلة يتم إثباتها في قائمة عمليات المساهمين 
أرباح األسهم على الموجودات المالية المحتفظ بها كإستثمارات في  للفترة التي تنشأ فيها. تم إثبات دخل العموالت الخاصة ودخل 

القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة عمليات المساهمين للفترة.

التوقف عن إثبات األدوات المالية   

يتم التوقف عن إثبات أي أداة مالية عند التوقف عن ممارسة السيطرة على الحقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم ذلك عادًة عند 
بيعها، أو عند إنتقال التدفقات النقدية المتعلقة بها إلى جهة أخرى مستقلة.  

القيمة العادلة 

المدرجة في السوق للموجودات  بالرجوع إلى أسعار الشراء  العادلة لموجودات مالية متداولة في أسواق مالية منتظمة  القيمة  تحدد 
وأسعار العرض للمطلوبات في تاريخ إعداد القوائم المالية. في حال عدم وجود أسعار سوقية مدرجة، يمكن الرجوع أيضا إلى أسعار 

معروضة من قبل الوسطاء.

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بإستخدام تقنيات التقييم. تتضمن هذه التقنيات 
إستخدام معامالت تمت مؤخرا بموجب شروط تجارية عادية، وبالرجوع إلى القيمة السوقية الحالية ألدوات أخرى مماثلة إلى درجة كبيرة 
و / أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة. بالنسبة لتقنيات التدفقات النقدية المخصومة، فإن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

تكون بناًء على أفضل تقديرات لإلدارة وبسعر الخصم المستخدم في السوق لموجودات مماثلة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية )بما في ذلك مساهمات مستحقة(. وفي حالة وجود دليل موضوعي على تكبد خسائر نتيجة اإلنخفاض الدائم في 

قيمة أي أصل مالي، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد لذلك األصل المالي، وتدرج أية خسارة ناجمة عن اإلنخفاض الدائم في 
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القيمة والتي يتم إلحتسابها إلظهار التغيرات في القيمة الدفترية طبقا لما هو مبين أدناه: 

-   بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على أساس التدفقات النقدية المقدرة المخصومة 

على أساس معدل العمولة الفعلي األصلي. 

-   بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على أساس اإلنخفاض في القيمة العادلة.

وألغراض العرض، يقيد اإلحتياطي في البند الخاص به ضمن قائمة المركز المالي، ويتم تعديل قوائم نتائج عمليات التكافل او قوائم 

الدخل الشامل للمساهمين.

تشمل األدلة الموضوعية على اإلنخفاض الدائم في قيمة الموجودات المالية أو مجموعة من الموجودات على البيانات المالحظة من قبل 

الشركة عن األحداث التالية:

1.  الصعوبات المالية الجوهرية للمصدر أو المقترض.

2.  اإلخالل بالعقد بما في ذلك التعثر أو التخلف عن السداد.

3.  هناك إحتمالية إلفالس المصدر أو المقترض أو إلعادة هيكلته المالية.

4.  عدم وجود سوق نشط للموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية.

5.  بيانات ملحوظة تشير إلى أن هناك إنخفاض في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من مجموعة من الموجودات المالية يمكن 

قياسها منذ تاريخ اإلعترف األولي بهذه الموجودات، بالرغم من عدم إمكانية تحديد أصل مالي معين مرتبط بهذا اإلنخفاض. تشمل 

هذه البيانات:

•  التغيرات السلبية في وضع الدفعات للمصدرين أو المقترضين في الشركة.

•  الظروف اإلقتصادية المحلية أو الداخلية في بلد المصدر المتالزمة مع التعثر في الموجودات.

اإلنخفاض الدائم في موجودات غير مالية أخرى

يتم إثبات الخسارة الناتجة عن الهبوط الدائم في القيمة، والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لإلسترداد. 

وهي القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمة اإلستخدام، أيهما أعلى. لغرض تقدير اإلنخفاض الدائم، يتم تجميع الموجودات 

على أدنى مستوى لها بحيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة ومحددة )وحدات مدرة للنقد(.

الممتلكات والمعدات 

تسجل الممتلكات والمعدات في األصل بالتكلفة بعد تنزيل اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في القيمة. تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة 

على الدخل. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة جوهرية، عن قيمة أو عمر األصل المعني. يحمل اإلستهالك على قائمة عمليات 

المساهمين على أساس قسط ثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي:

5  سنوات  المعدات المكتبية و اإللكترونية  

6-7  سنوات األثاث والتركيبات                       

5  سنوات السيارات                                    

أجهزة  وبرامج الكمبيوتر                         3 سنوات

يتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها، إذا لزم األمر، كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم مراجعة القيمة 

إمكانية  عدم  إلى  الظروف  في  التغيرات  أو  األحــداث  تشير  عندما  وذلك  قيمتها  في  إنخفاض  وجود  من  للتأكد  للموجودات  الدفترية 

إسترداد قيمتها الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد، تخفض قيمة األصل 

إلى القيمة القابلة لإلسترداد.
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ذمم دائنة لمعيدي التكافل

الذمم الدائنة لمعيدي التكافل تتكون من المبالغ المستحقة لعدة شركات من معيدي التأمين بالنسبة إلى حصة المعيد من األقساط 
المكتتبة بعد حسم المطالبات المسددة ودخل العموالت.

ذمم دائنة ومصاريف مستحقة

تظهر الذمم الدائنة والمصاريف المستحقة بالتكلفة والتي تمثل القيمة العادلة للمبلغ الذي سوف يدفع في المستقبل عن البضاعة 
أو الخدمات المستلمة، سواء قدمت أو لم تقدم بها فواتير من قبل الموردين.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات )قانونية أو تعاقدية( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة ويكون هناك إحتمال تدفق خارج 
المنافع لسداد اإللتزامات ويمكن قياس مبلغ اإللتزامات بشكل موثوق به. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهي واجبة الدفع لجميع الموظفين كمبلغ مقطوع طبقًا لشروط وأحكام نظام 
العمل السعودي عند إنهاء / إنتهاء عقود عملهم. يحتسب هذا اإللتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها الموظفين في حالة تركه 
العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات 

خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

مصاريف ما قبل التأسيس

تشتمل مصاريف مل قبل التأسيس على مصاريف حدثت قبل البدء بالعمليات التجارية للشركة. تتكون هذه المصاريف على أتعاب 
المعامالت  الشركة، وتكاليف  بتأسيس  المتعلقة  والترويج  اإلعالن  الشركة، نفقات  قانونية ومهنية، رسوم مختلفة متعلقة بتسجيل 

المترتبة على االكتتاب العام األولي. 

الزكاة وضريبة الدخل

يتم تجنيب الزكاة وضريبة الدخل وفقا لنظام الزكاة وضريبة الدخل المعمول به في المملكة العربية السعودية. تحمل الزكاة على قائمة 
عمليات المساهمين.

إثبات اإليرادات

إعتراف باألقساط

يتم إثبات مساهمات التكافل في قائمة عمليات التكافل بشكل نسبي على مدى فترات وثائق التكافل التي تخصها. تمثل مساهمات 
التكافل غير المكتسبة الحصة في المساهمات المكتتبة المتعلقة بالفترة السارية المفعول من التغطية كما في تاريخ قائمة المركز 

المالي. يدرج التغير في مساهمات التكافل غير المكتسبة في قائمة عمليات التكافل وذلك إلثبات اإليرادات على مدى فترة المخاطر. 

اإلكتتاب  المدفوعة ومصاريف  المطالبات  ناقصًا  العموالت  وأتعاب ودخل  المكتسبة  المساهمات  اإلكتتاب  / عجز عمليات  فائض  يمثل 
األخرى والمطالبات المتوقعة المستحقة الدفع للسنة، ناقصًا مبالغ إعادة التكافل ومخصص الخسائر المستقبلية المتوقعة بشأن وثائق 

التكافل السارية المفعول.

أتعاب ودخل عموالت

تمثل أتعاب ودخل العموالت أتعاب إدارية تم تحميلها على العميل ومصاريف أخرى مستردة من المؤمن عليه بخصوص وثيقة البوليصة.

أتعاب الوكالة

تم اإلعتراف بإتعاب الوكالة من عمليات التكافل عند اإلكتتاب بموجب إتفاقيات التكافل التي تم الموافقة عليها من قبل لجنة الرقابة 
الشرعية ومجلس اإلدارة.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

166  

عموالت إعادة التكافل

يتم تأجيل وإطفاء عموالت إعادة التكافل بطريقة القسط الثابت، على مدى فترة عقود التكافل المستحقة.

إيرادات أخرى

يتم إثبات إيرادات توزيع األرباح عند اإلقرار بأحقية إستالمها.

يتم إثبات إيرادات العموالت على اإلستثمارات على أساس نسبي مع األخذ في اإلعتبار العائد الفعلي على اإلستثمارات. 

المعلومات القطاعية 

يعتبر قطاع التشغيل جزء من الشركة الذي هو مرتبط في أنشطة األعمال والتي قد تنتج إيرادات و تكبد مصاريف بما في ذلك إيرادات 
و مصاريف التي تتعلق بمعامالت مع أي من األجزاء األخرى للشركة حيث نتائجها التشغيلية تتم مراجعتها بشكل منتظم من قبل 
لجان اإلدارة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد الموزعة لكل قطاع وتقييم أداءه حيث يوجد معلومات مالية منفصلة لكل قطاع. وألغراض إدارية، 

تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية وقطاع غير تشغيلي كما يلي:

-   عام،

-   مركبات، و

-   طبي

األخرى، حسبما هو  المباشرة والمصاريف  التشغيلية  المصاريف  المساهمين عبارة عن قطاع غير تشغيلي. تحمل بعض  -   عمليات 
مالئم، على هذا القطاع. تحمل الخسائر أو الفائض من عمليات التكافل على هذا القطاع، حسبما هو مالئم.

يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في 
القوائم المالية. يتم إدارة التمويل للشركة ككل وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية الفردية.

لم تحدث أية معامالت بين القطاعات خالل الفترة. وفي حالة توقع حدوث أية معاملة، فأنها تتم وفقًا ألسعار التحويل بين قطاعات األعمال 
وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف األخرى. تشتمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاع على التحويالت بين قطاعات األعمال والتي 

سيتم حذفها على مستوى القوائم المالية األولية للشركة.

إعتمدت الشركة قطاع األعمال فقط ألن نشاطها تم بالكامل داخل المملكة العربية السعودية.

العمالت األجنبية 

تسجل المعامالت بالعمالت األجنبية أوال بأسعار عملة النشاط السائدة وقت إجراء المعامالت. ويتم تحويل أرصدة الموجودات والمطلوبات 
المالي. ويتم تحويل أرصدة الموجودات غير  المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار عملة النشاط السائدة في تاريخ قائمة المركز 
المالية المقاسة على التكلفة التاريخية والمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي. ويتم تحويل 
أرصدة الموجودات غير المالية المقاسة بالقيمة العادلة والمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة في تاريخ تحديد القيمة 
العادلة. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة عمليات التكافل، بإستثناء عندما تتعلق ببنود حيث يتم إثبات األرباح أو الخسائر في 

حقوق الملكية ويتم إثبات الربح أو الخسارة بصافي بند تحويل العمالت األجنبية في حقوق الملكية.

وحيث أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر األمريكي، فإن األرباح أو الخسائر الناجمة عن تحويل العمالت 
األجنبية غير جوهرية، وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها بصورة منفصلة.

مقاصة 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون 
هناك نيه لدى الشركة لتسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. 
ال يتم مقاصة اإليرادات والمصاريف في قائمة عمليات المساهمين وقائمة عمليات التأمين ما لم يكن ذلك مطلوبًا أو مسموحًا به من 

قبل المعايير المحاسبة أو تفسيراتها.

4 - التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة 

يتطلب إعداد القوائم المالية من اإلدارة إجراء التقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات 
المسجلة واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة بتاريخ إعداد القوائم المالية. ومع ذلك إن عدم التأكد من هذه التقديرات واالفتراضات يمكن 
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أن يؤدي إلى تعديل جوهري في المستقبل على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات. 

فيما يلي اإلفتراضات األساسية المتعلقة بعدم التأكد من التقديرات األساسية المستقبلية واألخرى بتاريخ قائمة المركز المالي والتي يمكن 
أن تؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة كما سوف يناقش أدناه.

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود إعادة التأمين من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم 
بها الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها 

بموجب هذه المطالبات.

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي بشأن 
المطالبات  اإلدارة في تقدير تكلفة  المتبعة من قبل  الفنية  الطرق  إن  المالي.  المركز  تاريخ قائمة  الذي وقع قبل  المؤمن عليه  الحادث 
المبلغ عنها وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد 

المطالبات المستقبلية.

تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر 
والمطالبات  المتكبدة،  بالمطالبات  المتعلقة  المخصصات  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  بالممتلكات.  المتعلقة  المطالبات  بتقدير  مستقلة 

المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.

أكتواري  من  مصادقتها  ويتم  مستقل  بشكل  مراجعتها  يتم  والصحي  المركبات  العام،  التكافل  عقود  عن  نشأت  التي  المطلوبات 
خارجي.

إنخفاض اإلستثمارات المتاحة للبيع

التكلفة.  دون  العادلة  القيمة  أو مستمر في  إنخفاض جوهري  يوجد  عندما  بأنها منخفضة  للبيع  المتاحة  اإلستثمارات  الشركة  تعتبر 
يتطلب تحديد اإلنخفاض »الجوهري« أو »المستمر« تقديرات هامة. للقيام بهذه التقديرات، تقوم الشركة بتقويم عوامل أخرى تشمل 
والتمويلية.  التشغيلية  النقدية  والتدفقات  القطاع،  أداء  بها،  المستثمر  للشركة  المالية  قوة  األسهم،  أسعار  العادي في  التغير  على 
إن إنخفاض القيمة يمكن أن يكون مناسب عندما يكون هناك دليل على تدهور في قوة المالية للشركة المستثمر بها، أداء القطاع، 

والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

خسائر اإلنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية 
يتم مراجعتها بصورة فردية  التي  المدينة  الذمم  إن  إنخفاض في قيمتها.  للتأكد من وجود  إئتمان مماثلة وذلك  التي لها خصائص 
إثبات خسارة اإلنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها  إثبات أو يستمر في  للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها 
بصورة جماعية للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة اإلنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، 
تقوم الشركة بتقويم خصائص اإلئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على القدرة على سداد كافة 

المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية. 

تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

التأمين الجديدة كتكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة، وتطفأ على مدى فترة تغطية  المتعلقة ببيع وثائق  تقيد بعض تكاليف اإلكتتاب 
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الخبرة  على  وبناءًا  حده.  على  حالة  كل  أساس  على  وذلك   « قيمتها  وإنخفضت  السداد  »متأخرة  كـ  األرصــدة  بتصنيف  الشركة  تقوم 
الحصول على  الشركة في عدم  التي لم تنخفض قيمتها. تتمثل سياسة  المستحقة  التأمين  السابقة، يتوقع تحصيل كافة أقساط 

ضمانات مقابل أقساط التأمين المستحقة، وبالتالي فإن معظمها غير مضمون.

تتمثل نسبة أكبر خمس عمالء غير حكوميين 32% من الذمم المدينة تحت التسوية كما في 31 ديسمبر 2011 )2010: %28(. 

إيضاحات حول القوائم المالية - تتمة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

غير مستحقة
بآالف الرياالت 

السعودية

غير متأخرة السداد 
ولم تنخفض 
قيمتها بآالف 

الرياالت السعودية

91 إلى 180 يوم
بآالف الرياالت 

السعودية

181 إلى 365 يوم
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من 365 
يوم بآالف الرياالت 

السعودية

16,59521,4158,88619,1836,127كما في 31 ديسمبر 2011

فيما يلي تحليل بأعمار المساهمات المستحقة التي لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر 2011:

فيما يلي الحركة في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها خالل السنة:

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

72,206

غير مستحقة
بآالف الرياالت 

السعودية

غير متأخرة السداد 
ولم تنخفض 
قيمتها بآالف 

الرياالت السعودية

91 إلى 180 يوم
بآالف الرياالت 

السعودية

181 إلى 365 يوم
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من 365 
يوم بآالف الرياالت 

السعودية

-11,92614,2577,0554,535كما في 31 ديسمبر 2010

فيما يلي تحليل بأعمار المساهمات المستحقة التي لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر 2010:

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

37,773

5 - مساهمات مستحقة، صافي

مبالغ مستحقة من حملة البوالص

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة

مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

الرصيد في بداية السنة / الفترة

المحمل على السنة / الفترة

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

 43,720

 28,486

 72,206

)10,724(

 61,482

 2,192

 8,532

10,724

2010
بآالف الرياالت 

السعودية

2010
بآالف الرياالت 

السعودية

 28,543

 9,230

 37,773

)2,192(

 35,581

 -

 2,192

2,192
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7 - نقدية وأرصدة لدى البنوك

النقد في الصندوق ولدى البنوك

ودائع مرابحة

نقدية وشبه النقدية

وديعة لقاء ضمانات بنكية

النقد في الصندوق ولدى البنوك

ودائع مرابحة

نقدية وشبه النقدية

وديعة لقاء ضمانات بنكية

عمليات المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

عمليات المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

عمليات التكافل
بآالف الرياالت السعودية

عمليات التكافل
بآالف الرياالت السعودية

13,247

30,653

43,900

5,050

48,950

24,214

4,997

29,211

5,250

34,461

 1,211

  -

 1,211

  -

 1,211

62,981

19,998

82,979

-

82,979

2011

2010

إن أرصدة البنك وودائع المرابحة مودعة لدى أطراف ذات تصنيف إئتماني جيد. تودع ودائع المرابحة لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم 
وثالثة أشهر وذلك حسب متطلبات النقدية الفورية للشركة. إن معدل العمولة الغير ثابتة للودائع المرابحة هي بواقع 1.41% سنويا كما 

في 31 ديسمبر 2011 ) 2010: 0.65% سنويا(.

شركات التأمين
بآالف الرياالت 

السعودية

أفراد
بآالف الرياالت 

السعودية

المؤمن
بآالف الرياالت 

السعودية

أخرى
بآالف الرياالت 

السعودية

كما في 31 ديسمبر 2011

6 -  مبالغ مستحقة من شركات تأمين وأخرى

7,8502,1501,4945,762

إجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

17,256

شركات التأمين
بآالف الرياالت 

السعودية

أفراد
بآالف الرياالت 

السعودية

المؤمن
بآالف الرياالت 

السعودية

أخرى
بآالف الرياالت 

السعودية

832,0703,43533كما في 31 ديسمبر 2010

إجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

5,621
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8 - ممتلكات ومعدات

اإلجمالي 2010
بآالف الرياالت 

السعودية

التكلفة:

الرصيد في بداية السنة / الفترة

اإلضافات / التحويالت

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

اإلستهالك المتراكم:

الرصيد في بداية السنة / الفترة

محمل على السنة / الفترة

الرصيد في نهاية السنة / الفترة 

صافي القيمة الدفترية كما في

31 ديسمبر 2011 

31 ديسمبر 2010

-

12,678

12,678

1,910

1,910

10,768

أثاث ومفروشات
بآالف الرياالت 

السعودية

8,401

4,867

13,268

969

1,676

2,645

10,623

7,432

اإلجمالي 2011
بآالف الرياالت 

السعودية

12,678

7,562

20,240

1,910

3,290

5,200

15,040

أجهزة الكمبيوتر
بآالف الرياالت 

السعودية

2,320

1,482

3,802

593

1,077

1,670

2,132

1,727

برامج الكمبيوتر
بآالف الرياالت 

السعودية

750

261

1,011

144

185

329

682

606

سيارات
بآالف الرياالت 

السعودية

391

190

581

77

85

162

419

314

المعدات المكتبية 
واإللكترونية
بآالف الرياالت 

السعودية

816

762

1,578

127

267

394

1,184

689

9 - وديعة نظامية

التعاوني الصادرة من قبل  التأمين  التنفيذية لنظام مراقبة شركات  المدفوع وفقا لالئحة  المال  10% من رأس  النظامية  الوديعة  تمثل 
مؤسسة النقد العربي السعودي. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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10 - إستثمارات

1- عمليات التكافل:

أ  (  تصنف إستثمارات الشركة كإستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق. وفيما يلي تحليال لهذه اإلستثمارات:

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

20112010

إستثمارات متاحة للبيع – )المستوى الثاني(

إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق – غير مدرجة )المستوى الثالث( 

 ودائع مرابحة

30,216

7,000

37,216

-

-

-

ب ( الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كانت كاألتي:

األسهم المدرجة
بآالف الرياالت 

السعودي

كما في 1 يناير 2011

شراء خالل السنة

بيع خالل السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

كما في 31 ديسمبر 2011

 -

 130,000

)99,862(

 78

 30,216

ج ( الحركة في اإلستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق:

األسهم الغير مدرجة 
بآالف الرياالت 

السعودي

كما في 1 يناير 2011

شراء خالل السنة

كما في 31 ديسمبر 2011

 -

 7,000

 7,000
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2 - عمليات المساهمين :

أ   ( تصنف إستثمارات الشركة كإستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل. وفيما يلي تحليال لهذه 
اإلستثمارات:

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

20112010

إستثمارات متاحة للبيع – )المستوى الثاني(

إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

إستثمارات متاحة للبيع – غير مدرجة

إستثمار – شركة نجم لخدمات التأمين

إستثمارات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

)اإلستثمار في األسهم( المستوى األول 

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق – غير مدرجة )المستوى الثالث(  

ودائع مرابحة

إجمالي اإلستثمارات 

-

2,223

2,223

31,125

33,348

197,175

230,523

58,647

2,223

60,870

21,523

82,393

28,000

110,393

ب ( الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع )المستوى الثاني( كانت كاألتي:

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

20112010

الرصيد في بداية السنة / الفترة

شراء خالل السنة / الفترة

بيع خالل السنة / الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 58,647

 173,000

)230,502(

)1,145(

 -

 -

 206,350

)148,848(

 1,145

 58,647

ج ( الحركة في اإلستثمارات في القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل األسهم المدرجة كانت كاآلتي:

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

20112010

الرصيد في بداية السنة / الفترة

شراء خالل السنة / الفترة

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 21,523

 9,883

)281(

 31,125

 -

 19,980

 1,543

 21,523
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د ( الحركة في اإلستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق:

بآالف الرياالت
السعودية

بآالف الرياالت
السعودية

20112010

الرصيد في بداية السنة / الفترة

شراء خالل السنة / الفترة

مستبعد خالل السنة / الفترة

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 28,000

 197,175

)28,000(

 197,175

 -

 28,000

 -

 28,000

القيمة  توفير  التأمين. لعدم  لخدمات  الغير مدرج لشركة نجم  المال  رأس  الملكية في  اإلستثمارات 4,55% من حصة حقوق  تمثل  هـ ( 
العادلة، تم إدراج هذا اإلستثمار بالتكلفة ويتم مراجعتها من قبل اإلدارة للتأكد من عدم وجود انخفاض  في القيمة.

و ( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

الجدول أدناه يحلل األدوات المالية المحمل على القيمة العادلة، بطرق التقييم. المستويات المختلفة معرف عنها كاآلتي:

المستوى األول:  األسعار المتداولة في سوق نشط لنفس األداة ) أي بدون تعديل أو إعادة تسعير (.

كافة  إدخال  يتم  حيث  أخرى  تقييم  أساليب  أي  أو  مماثلة  ومطلوبات  لموجودات  نشط  سوق  في  المتداولة  األسعار  الثاني:  المستوى 
البيانات الهامة على أساس معلومات السوق.

المستوى الثالث: أساليب التقييم التي ال يتم إدخال البيانات الهامة لها على أساس معلومات السوق.

11 -  مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

بآالف الرياالت السعودية
عمليات المساهمين

2011

مصاريف مدفوعة مقدمًا:

إيجار 

أخرى

دفعات مقدمة للموردين

ودائع

إيرادات مستحقة من ودائع لألجل

1,696

4,723

12,087

42

1,245

19,793

بآالف الرياالت السعودية
عمليات المساهمين

2010

2,310

4,892

69

32

34

7,337
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مطالبات لم 
يبلغ عنها

إجمالي 
المطالبات تحت 

التسوية

حصة معيدي 
صافيالتكافل

التأمين العام

تأمين المركبات

التأمين الصحي

1,655

11,700

23,479

36,834

12,723

37,912

49,605

100,240

)10,083(

)1,190(

)32,703(

)43,976(

2,640

36,722

16,902

56,264

المطالبات تحت 
التسوية

11,068

26,212

26,126

63,406

12-  المطالبات تحت التسوية

أ  (  المطالبات تحت التسوية في نهاية السنة / الفترة كاالتي:

2011  بآالف الرياالت السعودية

مطالبات لم 
يبلغ عنها

إجمالي 
المطالبات تحت 

التسوية

حصة معيدي 
صافيالتكافل

التأمين العام

تأمين المركبات

التأمين الصحي

2,230

5,018

4,974

12,222

8.818

8,359

11,127

28,304

)7,010(

)53(

)7,789(

)14,852(

1,808

8,306

3,338

13,452

المطالبات تحت 
التسوية

6,588

3,341

6,153

16,082

2010  بآالف الرياالت السعودية

إجمالي
حصة معيدي 

صافيالتكافل

مطالبات متكبدة خالل السنة

مطالبات مدفوعة خالل السنة

مطالبات لم يبلغ عنها 

قيمة الممكن تحصيلها من الخردة  

 279,500

)214,093(

 36,833

)2,000(

 100,240

)78,004(

 50,817

)16,789(

 - 

)43,976(

 201,496

)163,276(

 20,044

)2,000(

 56,264

ب ( فيما يلي جدول لحركة المطالبات تحت التسوية خالل السنة / الفترة:

2011  بآالف الرياالت السعودية

إجمالي
حصة معيدي 

صافيالتكافل

مطالبات متكبدة خالل الفترة

مطالبات مدفوعة خالل الفترة

مطالبات لم يبلغ عنها 

قيمة الممكن تحصيلها من الخردة  

 64,169 

)43,723(

 12,222 

)4,364(

28,304 

)17,106(

 7,669 

)5,415(

 - 

)14,852(

 47,064 

)36,055(

6,807 

)4,364(

13,452 

2010  بآالف الرياالت السعودية

ب ( فيما يلي جدول لحركة المطالبات تحت التسوية خالل السنة / الفترة - تتمة:
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بآالف الرياالت
 السعودي

2011

الرصيد في بداية السنة / الفترة

المتكبد خالل السنة / الفترة

المطفأة خالل السنة / الفترة

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 2,652

 29,219

)18,472(

 13,399

بآالف الرياالت
 السعودي

2010

-

 6,088

)3,436(

 2,652

13- الحركة على تكاليف اإلستحواذ المؤجلة، إيراد العموالت غير المكتسبة وإيراد المساهمات غير المكتسبة 

أ  (  تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

بآالف الرياالت
 السعودي

2011

الرصيد في بداية السنة / الفترة

عموالت مستلمة خالل السنة / الفترة

عموالت مكتسبة خالل السنة / الفترة

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 2,000

 11,355 

)7,830(

 5,525

بآالف الرياالت
 السعودي

2010

 -

 6,036

)4,036(

2,000

ب ( الحركة على إيراد العموالت غير المكتسبة

بآالف الرياالت
 السعودي

2011

الرصيد في بداية السنة / الفترة

عموالت مستلمة خالل السنة / الفترة

عموالت مكتسبة خالل السنة / الفترة

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 126,839

 493,344

)382,731(

 237,452

بآالف الرياالت
 السعودي

2010

-

 229,864 

)103,025(

 126,839

ج ( الحركة على إيراد المساهمات غير المكتسبة
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عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين

ذمم دائنة وأخرى

مبالغ مستحقة الدفع
22,313

5,293

27,606

10,306

2,411

12,717

2011  بآالف الرياالت السعودية

14- دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين

ذمم دائنة وأخرى

مبالغ مستحقة الدفع

مستحق ألطراف ذات عالقة

625

6,418

612

7,655

-

8,468

-

8,468

2010  بآالف الرياالت السعودية

2011
بآالف الرياالت السعودية

حقوق الملكية

االحتياطيات ومخصصات إفتتاحية وتعديالت

الرصيد الختامي للموجودات طويلة األجل

الخسارة المعدلة للسنة / للفترة

الوعاء الزكوي

الزكاة بواقع 2.5% )19 شهرا لفترة 2010(

 142,241

 1,243

)68,388(

 75,096

 22,276

 52,820

 1,321

15- الزكاة 

تم احتساب  مخصص الزكاة وفقا لألساس التالي:

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الدخل الخاضع للزكاة.

فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة للسنة / الفترة:

2010
بآالف الرياالت السعودية

 200,000

 - 

)54,516(

 145,484

 50,566

 94,918

 3,757

قدمت الشركة إقرارتها الزكوي لمصلحة الزكاة والدخل للفترة المنتهية في 2010 ولم تستلم الربط النهائي بعد.

2011
بآالف الرياالت السعودية

الرصيد في بداية السنة / الفترة

المحمل خالل السنة / الفترة

المدفوع خالل السنة / الفترة

الرصيد في نهاية السنة / الفترة

 3,757

 930

)2,828(

 1,859

2010
بآالف الرياالت السعودية

 -

 3,757

 -

 3,757
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16- رأس المال

يتكون رأس المال المصرح به والمصدر من 20 مليون سهم والمدفوع بالكامل، بقيمة أسمية قدرها 10 ريال سعودي للسهم الواحد. 

17- اإللتزامات والتعهدات

التعهدات 

ضمانات بنكية

كما في 31 ديسمبر 2011، يوجد لدى الشركة خطابات ضمان بقيمة 5.05 مليون ريال سعودي )2010: 5.30 مليون ريال سعودي( مصدرة لعدة 
وكاالت سيارات وورش إصالح سيارات كما هو مبرم في العقد معهم.

الدعاوي القضائية

تعمل الشركة في مجال التكافل، وهي خاضعة لدعاوى قضائية عليها خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه من غير العملي التنبؤ بـ أو 
معرفة المحصلة النهائية لكافة الدعاوي القضائية، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لهذه الدعاوي أي أثر جوهري على نتائجها أو مركزها المالي.

اإللتزامات

موارد  تخطيط  لنظام  بالنسبة  بالدفعات  ريال سعودي متعلقة  مليون   7 بقيمة  المال  لرأس  إلتزامات مستقبلية  الشركة  لدى  يوجد 
الشركات.

18- مصاريف عمومية وإدارية

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية

تكاليف موظفين

أتعاب قانونية ومهنية

مصاريف مكتبية

بريد وهاتف

سفر وإنتقاالت

دعاية وإعالن

مصاريف تقنية المعلومات

إستهالكات وإطفاءات

أخرى

54,792

17,936

7,138

711

736

3,694

3,211

3,290

69

91,577

47,839

4,355

8,167

1,260

498

4,651

868

1,910

953

70,501

عمليات المساهمينعمليات المساهمين
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19- مصاريف ما قبل التأسيس، صافي

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

رواتب ومزايا

مصاريف مكتبية

تكاليف اإلكتتاب العام

إجمالي المصاريف المتكبدة

يطرح : عوائد العموالت المكتسبة على ودائع بنكية لغاية 1 يونيو 2009  من طرف ذو عالقة

مصاريف ما قبل التأسيس، صافي

11,503

8,478

3,893

23,874

)8,700(

15,174

20 -  خسارة السهم األساسية والمخفضة

يتم إحتساب خسارة السهم للسنة / للفترة بتقسيم صـافي الخسارة للسنة / للفترة على عدد األسهم القائمة في نهاية الفترة والبالغ 
20 مليون سهم. 

الفترة على متوسط عدد   / السنة  بتقسيم صافي خسارة  الفترة وذلك   / للسنة  والمخفضة  األساسية  السهم  احتساب خسارة  تم 
األسهم القائمة حتى تاريخ القوائم المالية. كما في 31 ديسمبر 2011 لم تصدر الشركة أية أدوات مالية ذات تأثير على ربح )خسارة( السهم.

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية

خسارة السنة / الفترة بعد الزكاة

متوسط عدد األسهم الصادرة للسنة / الفترة

)32,905(

 20,000

)1.65(

)57,759(

 20,000

)2.88(

عمليات المساهمينعمليات المساهمين
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31 ديسمبر
2010 

مبلغ المعاملة
بآالف الرياالت السعودية

طرف ذي عالقة

شركة الراجحي للتأمين

 

بنك الراجحي )مساهم(

منشّات خاضعة للسيطرة أو السيطرة 

قبل  مــن  جــوهــري  تأثير  أو  المشتركة 

أطراف ذات العالقة

بنك الراجحي )مساهم(

بنك الراجحي )مساهم(

شركة الراجحي للخدمات المالية

منشأة خاضعة لتأثير جوهري من قبل 

أطراف ذات العالقة

شركة الراجحي للخدمات المالية 

منشأة خاضعة لتأثير جوهري من قبل 

أطراف ذات العالقة

بنك الراجحي )مساهم(

وكيل الراجحي للتكافل )أرتا(

ــنــة مــقــابــل عــــدة مــصــاريــف  أرصـــــدة مــدي

مدفوعة عن عمليات التكافل

ــنــة مــقــابــل عــــدة مــصــاريــف  أرصـــــدة مــدي

مدفوعة عن عمليات المساهمين

مستحق من طرف ذو عالقة

مساهمات الوثائق المكتتبة 

مساهمات الوثائق المكتتبة 

مساهمات مستحقة

مطالبات متكبدة والمبلغ عنها 

مطالبات تحت التسوية

رصيد البنك لعمليات التكافل

رصيد البنك لعمليات المساهمين

نقدية وأرصدة لدى البنك

اإلستثمارات المتاحة للبيع  لعمليات التكافل

اإلستثمارات المتاحة للبيع لعمايات المساهمين

الراجحي  صندوق  في  إسثمار  بيع  دخــل 

للخدمات المالية لعمليات التكافل

الراجحي  صندوق  في  إسثمار  بيع  دخــل 

للخدمات المالية لعمايات المساهمين

ـــمـــار فــــي األســــهــــم الــمــصــنــفــة  ـــث اإلســـت

كإستثمارات في القيمة العادلة من خالل 

قائمة الدخل 

عموالت

1,593

-

1,593

101,838

17,183

119,021

34,310

34,310

-

-

-

-

-

-

-

1,797

1,797

 -

 -

21- معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة

أ ( معامالت و أرصدة مع جهات ذات عالقة:
تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات مدارة بصورة مشتركة أو تمارس 

عليها هذه الجهات تأثيرًا هامًا. تم الموافقة على سياسات تسعير البوالص وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
في ما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 وللفترة من 1 يونيو 2009 ولغاية 

31 ديسمبر 2010:

طبيعة المعاملة
31 ديسمبر

2011 

)144(

957

813

190,513

35,299

225,812

121,767

121,767

-

-

-

-

-

-

274

1,567

1,841

-

1,221

31 ديسمبر
2010 

الرصيد بآالف
 الرياالت السعودية

778

 

 -

 778

 216

9,014

 

 9,230

 6,557

 6,557

 11,207

 37,832

 49,039

  -

58,646

 

58,646

 -

  -

 

-

 3,851

 -

31 ديسمبر
2011 

634

957

1,591

5,569

22,917

28,486

20,774

20,774

12,074

637

12,711

30,216

-

30,216

-

-

-

4,660

)194(
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22 -  إدارة المخاطر
حوكمة المخاطر

تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية الموضوعة التي تستخدم الهيكل 
التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف االستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع 
الخطة االستراتيجية المتعلقة بادارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التكافل، وإعادة التكافل، 

ومخاطر أسعار العموالت، ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة، ومخاطر العمالت.

هيكل إدارة المخاطر 
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة وتقويم ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة
والسياسات  اإلستراتيجيات  وإعتماد  التوجيه  بتقديم  يقوم  حيث  المخاطر  حوكمة  عن  المسؤولة  العليا  الجهة  هو  اإلدارة  مجلس  إن 

لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا 
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف االستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقا من قبل الشركة بشأن 

قبول المخاطر.
فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة للتقليل منها:

أ  ( مخاطر التكافل
إن المخاطر بموجب عقد تأمين تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك 
تزيد  التي  المدفوعة  الفعلية  والمزايا  المطالبات  في  العقود  هذه  بموجب  الشركة  تواجهها  التي  الرئيسية  المخاطر  تتمثل  الحادث. 
المقدرة أصال  الفعلية المدفوعة أكثر من تلك  التكافل. ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا  الدفترية لمطلوبات  القيمة  عن 

والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل.
 تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التكافل حيث أن المحافظ األكثر تنوعًا ستكون 

أقل تأثيرًا بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج المتوقعة.
كذلك تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق اإلختيار والتطبيق الحذر إلستراتيجية التكافل والتعليمات المتعلقة بها وبإستخدام ترتيبات 
إعادة التكافل. يتم جزء كبير من عمليات التكافل المسندة على أساس نسبي من اإلحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات منتوجات 
التكافل. تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التكافل بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضات المستخدمة في التحقق من 

مزايا وثائق التأمين المعنية، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات عمليات التكافل.
وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تكافل لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض 

ب ( مكافأت كبار موظفي اإلدارة:

يشمل كبار موظفي اإلدارة جميع المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار المدراء. وفي ما يلي ملخص لمكافأت كبار موظفي اإلدارة 
خالل السنة / الفترة  المنتهية:

لفترة 19 شهرا 
المنتهية في         

31 ديسمبر 2010
بآالف الرياالت السعودية

للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2011
بآالف الرياالت السعودية

رواتب ومزايا كبار موظفي اإلدارة

مكافأت لجنة الشريعة

  6,416

  212

  6,628

  11,299

    1,269  

  12,568

عمليات المساهمينعمليات المساهمين
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لمخاطر اإلئتمان بشأن عمليات إعادة التكافل المسندة وذلك بقدر عدم تمكن أي من معيد التأمين من الوفاء بإلتزاماته بموجب ترتيبات 
إعادة التكافل.

لبعض  الحساسية  قياس  المحتمل  من  يكون  لم   .4 إيضاح  في  مبين  هو  كما  إفتراضات  بعدة  تتأثر  التكافل  مطلوبات  مطالبات  إن 
اإلفتراضات كالتغيرات النظامية او عدم اليقين في إجراء التقدير.

أي تحسن في  المتعلقة بها ليست متساوية.  المطلوبات والموجودات  تأثير  أن  المطلوبات هي  الرئيسية لفحص كفاية  ومن سمات 
اإلفتراضات ليست لها أي تأثير على قيمة المطلوبات والموجودات المتعلقة بها حتى يتم إثبات إنخفاض كافي وجوهري في التقديرات 

على الفور لجعل المطلوبات كافية.
ألن هذه السنة األولى لعمليات الشركة، فإن ليس من العملي إظهار جدول تطور المطلوبات لهذه الفئات من األعمال.

ب ( مخاطر إعادة التكافل
الناتجة عن المطالبات  المالية المحتملة  اتفاقيات إعادة تكافل لدى أطراف أخرى وذلك لتقليل تعرضها للمخاطر  تقوم الشركة بإبرام 
الكبرى. إن هذه الترتيبات تؤمن تنوع أكثر في أعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة الي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن 
قدرات نمو إضافي. يتم جزء كبير من عمليات إعادة التكافل بموجب اتفاقيات إعادة تكافل، وعقود إعادة تكافل إختيارية، وإعادة تكافل 

فائض الخسارة. 

ج ( مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 

تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر هامة نتيجة التقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن غالبية الموجودات والمطلوبات 
بالدوالر  تتم بشكل أساسي  األجنبية  بالعمالت  الشركة  أن معامالت  إلى ذلك،  إضافة  السعودي.  بالريال  النقدية هي بعمالت مرتبطة 

األمريكي المرتبطة بالريال السعودي.

د(   مخاطر أسعار العموالت
تنشأ مخاطر أسعار العموالت عن إحتمال تأثير التغيرات في أسعار العموالت على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. 

إن الشركة ليس لديها تركزات مهم على مخاطر أسعار العموالت.
إن األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت بما في ذلك كافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقية ثابتة، على 
ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة المقتناة كما في 31 ديسمبر 2011. كما في 31 ديسمبر 2011 

إن الشركة ال يوجد لديها أي سعر عائم للموجودات المالية. 

هـ(  مخاطر أسعار السوق
تتمثل مخاطر أسعار السوق من مخاطر تقلبات القيمة العادلة لتدفقات نقدية مستقبلية ألداة مالية بسبب تغيرات في أسعار السوق 
)غير تلك الناتجة من مخاطر أسعار العمولة أو مخاطر العمالت(، سواء حدثت تلك التغيرات بسبب عوامل تتعلق باألداة المالية المعينة 

أو بمستخدمها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة المتداولة في السوق.
قيمة موجودات  بنسبة 5% في صافي  التغير  إن  ذو عالقة.  يدار من طرف  الذي  السلع  لصندوق  وحــدات  إستثمار في  الشركة  تمتلك 
الصندوق، مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، من شأنه أن يؤثر على صافي الحقوق بالزيادة / النقصان ال شيء )2010: 4,009 باألف الرياالت 
سعودية) وإحتياطي القيمة العادلة على اإلستثمارات تحت عمليات التكافل بالزيادة / النقصان 1,511 باألف الرياالت سعودية )2010: ال شيء(.

و(   مخاطر اإلئتمان
اآلخر لخسارة مالية.  الطرف  إلى تكبد  أداة مالية ما، مما يؤدي  بالتزاماته بشأن  الوفاء  االئتمان عدم مقدرة طرف ما على  تمثل مخاطر 
بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المحتفظ بها لدى الشركة، يمثل الحد األقصى لمخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة القيمة 

الدفترية المفصح عنها في قائمة المركز المالي. 
فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقليل مخاطر االئتمان التي تتعرض لها الشركة: 

إعادة  لشركات  المالي  الوضع  بتقويم  الشركة  تقوم  التكافل،  إعادة  إفالس شركات  الناجمة عن  الكبرى  للخسائر  تعرضها  لتقليل    •
التكافل. وكشرط مسبق، يجب أن يكون األطراف التي يتم إعادة التكافل لديها مصنفة على أنها ذات مستوى مقبول، من حيث الضمان 

وبما يؤكد متانة وضعها المالي.
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فيما يلي تحليل لمخاطر اإلئتمان لمحفظة اإلستثمار:

•  تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تكافل وإعادة تكافل فقط مع جهات معترف بها وذات تصنيف إئتماني ب ب ب  على األقل من قبل 

الناحية  والدراسة من  للتحقق  التعامل معهم  تود  الذين  العمالء  بأن يخضع كافة  الشركة  أو ما شابه. تكمن سياسة  ستاندردز وبور 

تعرضها  لتقليل  مستمرة  بصورة  التكافل  وإع��ادة  التكافل  عقود  بموجب  المستحقة  المبالغ  مراقبة  يتم  ذلك،  إلى  إضافة  االئتمانية. 

لمخاطر الديون المعدومة. 

ومراقبة   ووكيل  وسيط  لكل  ائتمان  ح��دود  بوضع  وذل��ك  والوسطاء  بالوكالء  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  من  بالحد  الشركة  تقوم    •

المساهمات المستحقة القائمة.

•  يتم إدارة المخاطر وإبالغ مجلس اإلدارة على شكل دوري من قبل لجنة اإلستثمار ضمن مبادىء إرشادات لإلستثمار للشركة. إن رغبة 

مخاطر اإلستثمار منخفضة حيث أن العائد المطلوب لتغطية المطلوبات المستقبلية الناجمة عن أعمال تكافل الشركة. إن اإلستثمارات 

مقتناة في إستثمارات ذات جودة عالية، محفظة دخل ثابت ومنوي إقتنائها حتى اإلستحقاق.

يعكس الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها بنود قائمة المركز المالي:

عمليات التكافل
بآالف الرياالت السعودية

2011 بآالف الرياالت السعودية 

مساهمات مستحقة، صافي 

حصة معيد التكافل من المطالبات تحت التسوية

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

61,482

43,976

7,000

112,458

عمليات  المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

-

-

197,175

197,175

عمليات التكافل
بآالف الرياالت السعودية

2010 بآالف الرياالت السعودية 

مساهمات مستحقة، صافي 

حصة معيد التكافل من المطالبات تحت التسوية

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

35,581

14,852

-

50,433

عمليات  المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

-

-

28,000

28,000

عمليات التكافل
بآالف الرياالت السعودية

2011  بآالف الرياالت السعودية 

ستاندرد أند بورز )أ-( 

فيتش )أ+(

7,000

-

7,000

عمليات  المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

95,000

102,175

197,175

عمليات التكافل
بآالف الرياالت السعودية

2010  بآالف الرياالت السعودية 

-غير مصنفة

-

عمليات  المساهمين
بآالف الرياالت السعودية

28,000

28,000
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ز(  مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وفيما يتعلق بالكوارث هناك 
أيضا مخاطر سيولة تتعلق بالفروفات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة واإلستردادات المتوقعة من معيدي التكافل.

فيما يلي بيانا بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة:

•   تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن تقويم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم مراقبة اإللتزام 
بهذه السياسة، ويتم إبالغ  لجنة المخاطر بالمخالفات و المخاطر التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة بانتظام للتأكد من 

صلتها بذلك، وكما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر.

•   وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، والحدود الخاصة بالمحفظة، ومحفظة استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال الكافية 
للوفاء بالتزامات التكافل.

•   وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج ضمن هذه الخطط.

•   تتضمن عقود إعادة تكافل  فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصا تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد المطالبات 
وذلك في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين.

محفظة اإلستحقاقات

يلخص الجدول أدناه تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة المتبقية. 
لصافي  المقدر  الزمني  التوقيت  أساس  على  اإلستحقاق،  ومحفظة  التكافل،  إعادة  وموجودات  التكافل،  عقود  مطلوبات  تحديد  يتم 
التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التكافل التي تم إثباتها. يتم إعتبار الدفعات التي تتطلب إخطار إذا كانت اإلخطارات تتطلب 

تقديمها فورًا. 
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عمليات التكافل

حتى سنة واحدة

31 ديسمبر 2011

موجودات 
مساهمات مستحقة

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

مبالغ مستحقة من شركات تأمين وأخرى
مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

تكاليف إكتتاب بوالص مؤجلة
ممتلكات ومعدات، صافي

مستحق من أطراف ذات عالقة
وديعة نظامية

أتعاب وكالة مستحقة
إستثمارات متاحة للبيع

إستثمارات للمتاجرة
إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى
نقدية وأرصدة لدى البنك

إجمالي الموجودات

  
55,355
43,976
71,758
17,256
121,421
13,399

-
-
-
-

30,216
-

7,000
-

48,950
409,331

أكثر من
سنة واحدة

اإلجمالي

عمليات  المساهمين

أكثر منحتى سنة واحدة
سنة واحدة

اإلجمالي

 
6,127

-
1,587

-
75,401

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

83,115

 
61,482
43,976
73,345
17,256

196,822
13,399

-
-
-
-

30,216
-

7,000
-

48,950
492,446

  
-
-
-
-
-
-

6,516
179
-

35,620
-

9,601
197,175
19,793

1,211
270,095

   
-
-
-
-
-
-

8,524
778
20,000

-
2,223
21,524

-
-
-

53,049

  
-
-
-
-
-
-

15,040
957
20,000

35,620
2,223
31,125

197,175
19,793

1,211
323,144

عمليات التكافل

حتى سنة واحدة

31 ديسمبر 2010

موجودات 
مساهمات مستحقة

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
حصة معيدي التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة

مبالغ مستحقة من شركات تأمين وأخرى
مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

تكاليف إكتتاب بوالص مؤجلة
ممتلكات ومعدات، صافي

مستحق من أطراف ذات عالقة
وديعة نظامية

إستثمارات متاحة للبيع
إستثمارات للمتاجرة

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى

نقدية وأرصدة لدى البنك
إجمالي الموجودات

35,581
14,852
38,103
5,621
75,401
2,652

-
-
-
-
-
-
-

34,461
206,671

أكثر من
سنة واحدة

اإلجمالي

عمليات  المساهمين

أكثر منحتى سنة واحدة
سنة واحدة

اإلجمالي

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

35,581
14,852
38,103
5,621
75,401
2,652

-
-
-
-
-
-
-

34,461
206,671

-
-
-
-
-
-

10,768
778

-
58,647

-
28,000
7,337

82,979
188,509

-
-
-
-
-
-
-
-

20,000
2,223
21,524

-
-
-

43,747

-
-
-
-
-
-

10,768
778
20,000

60,870
21,524
28,000
7,337

82,979
232,256
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عمليات التكافل

حتى سنة واحدة

31 ديسمبر 2011

المطلوبات
إجمالي المطالبات تحت التسوية
مساهمات تكافل غير مكتسبة

عموالت غير مكتسبة
أتعاب وكالة مدفوعة

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل، صافي
دائنون و مبالغ مستحقة الدفع وأخرى

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

مخصص زكاة
إجمالي المطلوبات

100,240
235,187
5,525
35,620
85,925
27,606

-
-
-

490,103

أكثر من
سنة واحدة

اإلجمالي

عمليات المساهمين

أكثر منحتى سنة واحدة
سنة واحدة

اإلجمالي

-
2,265

-
-
-
-
-
-
-

2,265

100,240
237,452

5,525
35,620
85,925
27,606

-
-
-

492,368

-
-
-
-
-

12,717
121,421

-
929

135,067

-
-
-

-
-

75,401
2,410  
930

78,741

-
-
-

-
12,717

196,822
2,410
1,859

213,808

عمليات التكافلعمليات التكافل

حتى سنة واحدة

31 ديسمبر 2010

المطلوبات
إجمالي المطالبات تحت التسوية
مساهمات تكافل غير مكتسبة

عموالت غير مكتسبة
مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل، صافي

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع وأخرى
مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مخصص زكاة

إجمالي المطلوبات

28,304
126,839

2,000
41,872
7,656

-
-
-

206,671

أكثر من
سنة واحدة

أكثر منحتى سنة واحدةاإلجمالي
سنة واحدة

اإلجمالياإلجمالي

-
-
-
-
-
-
-
-

28,304
126,839

2,000
41,872
7,656

-
-
-

206,671

-
-
-
-

8,468
75,401

-
3,757

87,626

-
-
-
-
-
-

1,243  
-

1,243

-
-
-
-

8,468
75,401
1,243

3,757
88,869

محفظة السيولة

لم تحدد أي من المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة، وتستحق عند الطلب خالل سنة واحدة.

ح(  إدارة رأس المال

توضع أهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة القيمة للمساهمين. 

تحتفظ الشركة برأسمالها وفقا للتوجيهات التي وضعتها مؤسسة النقد العربي السعودي في المادة 66 جدولي 3 و 4 من الالئحة 
التنفيذية لنظام للتأمين والتي تفصل هامش المالءة المطلوب الحفاظ عليه. وفقا لهذه المادة المذكورة، يجب على الشركة الحفاظ 

على هامش مالءة يعادل األعلى من الطرق الثالثة التالية وفقا للوائح التنفيذية لمؤسسة النقد العربي السعودي:

100 مليون ريال سعودي كحد أدنى لمتطلبات رأس المال

قسط هامش المالءة

مطالبات هامش المالءة

لكونها السنة التشغيلية الثانية للشركة  يتوجب على الشركة تطبيق طريقة قسط هامش المالءة.

في رأي مجلس اإلدارة، إن الشركة قد إلتزمت بكافة متطلبات رأس المال المفروضة من قبل جهات خارجية خالل السنة المالية المصرح عنها.

عمليات المساهمين
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ي( القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. إن القيمة العادلة هي القيمة التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو 
سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك وبشروط تعامل عادل. يفترض تعريف القيمة العادلة بأن المنشأة قادرة على العمل وفقًا 
لمبدأ االستمرارية المحاسبي، مع عدم وجود نية أو حاجة لتصفيتها، أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأية تعامالت 
بشروط لها تأثير عكسي. تتكون الموجودات المالية الخاصة بالشركة من النقدية وشبه النقدية، وأقساط تأمين مستحقة، واالستثمارات، 

واإليرادات المستحقة، والمطلوبات المالية تتكون من الدائنين والمصاريف المستحقة الدفع وإجمالي المطالبات تحت التسوية. 

إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفترية بتاريخ قائمة المركز المالي. 

ك( المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية الذي تأسست فيه. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات ومراقبة 
النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز و اإلفالس من قبل شركات التكافل ولتمكينها 

من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.

23- المعلومات القطاعية

تماشيا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، إعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال المتعلقة بنشاطات الشركة.

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

إجمالي المساهمات المكتتبة 
مساهمات إعادة التكافل المسندة

صافي المساهمات التكافل المكتتبة 
مصاريف فائض الخسارة

التغير في المساهمات غير المكتسبة، صافي  
صافي المساهمات المكتسبة 

أتعاب ودخل عموالت
إيرادات اإلكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة
التغيير في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة
رسوم إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين
مصاريف أخرى

مجموع المطالبات والمصاريف األخرى
فائض عمليات اإلكتتاب للسنة 

أتعاب الوكالة

إيرادات إستثمارات
حصة المضارب من إيرادات إستثمارات 

عجز للسنة

عام
بآالف الرياالت السعودية

 58,000
)46,975(

 11,025
)607( 
)2,671(
 7,747
 7,536
 15,283
)9,049(
 6,437
)2,612(
)833(

)3,445(
)283(
)4,261(
)1,006(

)8,995(
 6,288

)22,648(
)16,360(

 233,827
)1,481(

 232,346
)1,254(

)47,199(
 183,893

 446
 184,339
)142,711(

 657
)142,054(
)14,051(

)156,105(
)1,168(

)4,543(
)4,056(

)165,872(
 18,467

)93,448(
)74,981(

 201,517
)98,222(
 103,295

 -
)25,501(

 77,794
 750

 78,544
)62,333(
 43,723
)18,610(

)13,564(
)32,174(
)3,027(
)9,668(
)3,495(

)48,364(
 30,180

)60,534(
)30,354(

 493,344
)146,678(
 346,666

)1,861(
)75,371(

 269,434
 8,732

 278,166
)214,093(
 50,817

)163,276(
)28,448(
)191,724(
)4,478(
)18,472(
)8,557(

)223,231(
 54,935
)176,630(
)121,695(

 365
)91(

)121,421(

المجموعصحيمركبات
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للفترة من 1 يونيو 2009 لغاية 31 ديسمبر 2010

إجمالي المساهمات المكتتبة  
مساهمات إعادة التكافل المسندة

صافي المساهمات التكافل المكتتبة 
مصاريف فائض الخسارة

التغير في المساهمات غير المكتسبة، صافي  
صافي المساهمات المكتسبة 

أتعاب ودخل عموالت
إيرادات اإلكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة
التغيير في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة
رسوم إشراف وتفتيش
تكاليف إكتتاب بوالص

مصاريف أخرى
مجموع المطالبات والمصاريف األخرى

فائض عمليات اإلكتتاب للفترة
أتعاب الوكالة

إيرادات إستثمارات
صافي عجز الفترة

عام
بآالف الرياالت السعودية

28,300
)20,596(
7,704
)727(

)3,267(
3,710
3,945
7,655
)1,260(
850
)410(

)1,808(
)2,218(

)142(
)2,489(
)272(
)5,121(
2,534

)12,735(
)10,201(

118,371
)1,169(
117,202
)970(

)61,357(
54,875

171
55,046

)32,807(
60

)32,747(
)2,686(

)35,433(
)592(
)564(
)1,135(

)37,724(
17,322

)53,267(
)35,945(

83,193
)46,223(
36,970
   -

)24,112(
12,858
4,257
17,115

)9,656(
6,759

)2,897(
)3,338(
)6,235(
)1,397(
)514(
)798(

)8,944(
8,171

)37,437(
)29,266(

229,864
)67,988(
161,876
)1,697(

)88,736(
71,443
8,373
79,816

)43,723(
7,669

)36,054(
)7,832(

)43,886(
)2,131(

)3,567(
)2,205(

)51,789(
28,027

)103,439(
)75,412(

 11
)75,401(

المجموعصحيمركبات
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كما في 31 ديسمبر 2011

موجودات عمليات التكافل
حصة معيدي التكافل من المساهمات تحت التسوية

حصة معيد التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

وديعة لقاء ضمانات بنكية
نقدية وأرصدة لدى البنك

موجودات غير موزعة
إجمالي موجودات 

مطلوبات عمليات التكافل
مطالبات تحت التسوية

مساهمات غير مكتسبة
عموالت غير مكتسبة
مطلوبات غير موزعة

إجمالي مطلوبات 

عام
بآالف الرياالت السعودية

10,083
25,477

1,341
-

12,723
31,415
5,328

1,190
692

3,622
5,050

37,912
109,249

197

32,703
47,176
8,436

-

49,605
96,789

-

43,976
73,345
13,399
5,050

43,900
312,776
492,446

100,240
237,453

5,525
149,228
492,446

المجموعصحيمركبات

كما في 31 ديسمبر 2010

موجودات عمليات التكافل
حصة معيدي التكافل من المساهمات تحت التسوية

حصة معيد التكافل من مساهمات التكافل غير المكتسبة
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

وديعة لقاء ضمانات بنكية
نقدية وأرصدة لدى البنك

موجودات غير موزعة
إجمالي موجودات 

مطلوبات عمليات التكافل
مطالبات تحت التسوية

مساهمات غير مكتسبة
عموالت غير مكتسبة
مطلوبات غير موزعة

إجمالي مطلوبات 

عام
بآالف الرياالت السعودية

7,010
7,345

1,131
-

8,817
10,611
1,834

53
612
558
5,250

8,360
61,970

166

7,789
30,146
963

-

11,127
54,258

-

14,852
38,103
2,652
5,250
29,211
116,603
206,671

28,304
126,839

2,000
49,528
206,671

المجموعصحيمركبات

24 - إعادة تصنيف أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة الفترة السابقة لتتناسب مع العرض في السنة الحالية، بالرغم من ذلك فإن التأثير الناتج عن هذه 
التصنيفات غير جوهري على القوائم المالية.

25 - إعتماد القوائم المالية 

إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بتاريخ 26 ربيع األول 1433هـ الموافق في 18 فبراير 2012م.
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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قائمة المركز المالي  كما في 31 ديسمبر 2012 

 2011
بآالف الرياالت

السعودية

 2012
بآالف الرياالت

السعودية
إيضاحات

موجودات عمليات التكافل

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

إشتراكات تكافل مدينة، صافي

استثمارات متاحة للبيع

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

مدفوعات مقدمة وموجودات اخرى

حصة معيدي التكافل من إشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

إجمالي موجودات عمليات التكافل

موجودات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة مدينة

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اخرى

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

إجمالي موجودات المساهمين

إجمالي الموجودات

6

19

5

9 )1()ب(

11 )أ(

9 )1()جـ(

12 )جـ(

12 )أ(

6

19

9 )2()جـ(

9 )2()ب(

9 )2()د(

10

8

7

50.413

-      

202.867

111.296

30.200

40.898

-      

-      

76.239

10.876

522.789

109.740

1.274

18.866

31.918

2.572

112.710

11.409

20.000

17.415

325.904

848.693

48.950

634

196.822

61.482

30.216

43.976

7.000

6.622

73.345

13.399

482.446

1.211

957

35.620

31.125

2.223

197.175

19.793

20.000

15.040

323.144

805.590
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قائمة المركز المالي تتمة كما في 31 ديسمبر 2012 

 2011
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

مطلوبات وفائض عمليات التكافل

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي إشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

فائض عمليات التكافل

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

مطلوبات عمليات المساهمين

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات عمليات المساهمين

حقوق المساهمين 

رأس المال

خسائر متراكمة

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 

  

11 )أ(

19

13

12 )جـ(

12 )ب(

9 )1()ب(

14

13

15

  

119.263

927

18.866

30.597

66.500

280.565

5.967

522.685

104

522.789

1.368

9.455

202.867

3.455

217.145

200.000

)91.241(

108.759

325.904

848.693

  

90.240  

-      

35.620  

27.606  

85.925  

237.452  

5.525  

482.368  

78

482.446

1.859

12.717

196.822

2.410

213.808  

200.000

)90.664(

109.336  

323.144  

805.590  
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قائمة الدخل - نتائج عمليات التكافل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

 2011
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

إجمالي إشتراكات التكافل المكتتبه

اشتراكات إعادة التكافل المسندة

أقساط تأمين فائض الخسارة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبه

التغير في إشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق وإيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب 

التكاليف والمصاريف 

إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة

الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

أتعاب إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مصاريف أخرى

إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى 

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات استثمار

أتعاب إدارة

صافي عجز السنة

صافي العجز المحول إلى عمليات المساهمين 

صافي نتيجة السنة

12 )جـ(

12 )جـ(

12 )ب(

11 )أ(

11 )أ(

12 )أ(

5

600.864

)151.072(

)3.489(

446.303

)40.219(

406.084

1.284

12.960

420.328

)374.024(

89.984

)284.040(

)32.101(

)316.141(

)3.916(

)26.482(

)2.052(

)26(

)348.617(

71.711

670

)72.381(

-

-

-

493.344

)146.678(

)1.861(

344.805

)75.371(

269.434

902

7.830

278.166

)214.093(

50.817

)163.276(

)28.448(

)191.724(

)4.478(

)18.472(

)8.532(

)25(

)223.231(

54.935

365

)176.721(

)121.421(

121.421

-
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قائمة الدخل الشامل - عمليات التكافل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

 2011
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

صافي نتيجة السنة

دخل شامل أخر

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الدخل الشامل للسنة

9 )1()ب(

-

104

104

-

78

78
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قائمة الدخل - عمليات المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

قائمة الدخل  الشامل - عمليات المساهمين 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

 2011
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

اإليرادات

أتعاب إدارة

توزيعات أرباح 

صافي أرباح )خسائر( االستثمارات المدرجةبالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

أرباح محققة من بيع إستثمارات متاحة للبيع

دخل عموالت خاصة من إستثمارات مقتناهحتى تاريخ االستحقاق

إجمالي اإليرادات

مصاريف عمومية و إدارية

صافي العجز المحول من عمليات التكافل 

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة

مخصص الزكاة

صافي خسارة السنة

خسارة األسهم االساسية والمخفضة للسنة

9)2()ج(

17

14)ب(

18

  

72.381

2.103

2.433

473

4.234

81.624

)80.839(

-

785

)1.362(

)577(

)0.03(

 

176.721

974

)281(

1.797

1.812

181.023

)91.577(

)121.421(

)31.975(

)930(

)32.905(

) 1.65 (

 2011
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

صافي خسارة السنة

الخسارة الشاملة األخرى

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

)577(

-

)577(

)32.905(

)1.145(

)34.050(
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

المجموع
باالف الرياالت
السعودية

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع 
باالف الرياالت
السعودية

الخسائر 
المتراكمة

باالف الرياالت
السعودية

الرصيد في 1 يناير 2011

صافي خسارة السنة

خسارة شاملة أخرى

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

الرصيد في 31 ديسمبر2011 

صافي خسارة السنة

خسارة شاملة أخرى

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2012 

)57.759(

)32.905(

-    

)32.905(

)90.664(

)577(

-  

)577(

)91.241(

1.145

-     

)1.145(

)1.145(

-    

-    

-    

-    

-    

143.386

)32.905(

)1.145(

)34.050(

109.336

)577(

-

)577(

108.759

رأس المــال
باالف الرياالت
السعودية

200.000

-       

-      

-      

200.000

-

-

-        

200.000



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

197  

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

 2011
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

األنشطة التشغيلية 

صافي نتيجة السنة

التعديالت لــ :

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

أرباح محققة عن بيع استثمارات متاحة للبيع

صافي الفائض قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

اشتراكات تكافل مدينة

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

مدفوعات مقدمة وموجودات آخرى

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجله

مطالبات تحت التسوية

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

تأمينات خطابات ضمان

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت غير مكتسبة

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

إستحقاق )شراء( إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

شراء إستثمارات متاحة للبيع

بيع إستثمارات متاحة للبيع

صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

)النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

معلومات إضافية للمعامالت غير النقدية 

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  

5

9)1( )ج(

9)1( )ب(

9)1( )ب(

 

 

 

6

 

 

 -

2.052

)78(

1.974

1.561

)51.866(

)6.045(

3.078

6.622

)2,894(

2.523

29.023

)16.754(

2.991

)19.425(

)3.478(

43.113

442

)9.135(

7.000

)195.000(

195.120

7.120

)2.015(

43.900

41.885

104

 

-

8.532

-   

8.532

-   

)34.433(

)121.421(

)29.124(

)11.635(

)35.242(

)10.747(

71.936

35.620

19.950

44.053

200

110.613

3.525

51.827

)7.000(

)130.000(

99.862

)37.138(

14.689

29.211

43.900

78 
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

 2011
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

األنشطة التشغيلية

صافي دخل السنة

التعديالت لــ:

استهالك

مخصص الزكاة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

صافي )أرباح( خسائر االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

صافي الفائض )العجز( قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة مدينة

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اخرى

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

زكاة مدفوعة

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

شراء معدات وممتلكات، صافي

شراء إستثمارات متاحة للبيع

بيع إستثمارات متاحة للبيع

شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

إستحقاق إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

شراء إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

الزيادة / )النقص( في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

معلومات إضافية للمعامالت غير النقدية 

التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

14)ب(

9)11( )ب(

9)11( )ب(

9)11( )ج(

9)11( )ج(

9)11( )د(

9)11( )د(

6

)577(

5.415

1.362

1.045

)2.433(

4.812

)317(

16.754

8.384

)3.262(

6.045

32.416

)1.853(

30.563

)7.790(

)122.700(

122.351

)15.919(

17.559

197.175

)112.710(

77.966

108.529

1.211

109.740

-

)32.905(

3.290

930

1.167

281

)27.237(

)179(

)35.620(

)12.456(

4.249

121.421

50.178

)2.828(

47.350

)7.562(

57.502

)9.883(

28.000

)197.175(

)129.118(

)81.768(

82.979

1.211

)1.145(
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إيضاحات حول القوائم المالية  31 ديسمبر 2012

1 - التنظيم واألنشطة الرئيسية

شركة الراجحي للتأمين التعاوني )"الشركة"(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري 
رقم 1010270371 وتاريخ 5 رجب 1430هـ الموافق 28 يونيو 2009. أن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

شركة الراجحي للتأمين التعاوني

ص ب 67791

الرياض 11517

المملكة العربية السعودية. 

التعاوني  التأمين  العالقة بموجب نظام مراقبة شركات  التعاوني والخدمات ذات  التأمين  الشركة هو مزاولة عمليات  إنشاء  الغرض من  أن 
والئحته التنفيذيه في المملكة العربية السعوديـة. بتاريـخ 29 ذي القعدة 1430هـ )الموافق 17 نوفمبر 2009(، إستلمت الشركة الترخيص من 
األسهم  سوق  في  الشركة  إدراج  تم  السعودية.  العربية  المملكة  في  التعاوني  التأمين  أعمال  لمزاولة  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 
السعودية )"تداول"( في 13 يوليو 2009. حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمنتجاتها في 17 يناير 2010. 

2 -  أسس اإلعداد 

أ (  أسس القياس 

تعد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء "االستثمارات المتاحة للبيع" و "االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
قائمة الدخل" حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

ب ( بيان اإللتزام

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. 

طبقًا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية  لكل من حسابات عمليات التكافل وعمليات 
المساهمين . يتم تسجيل الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط 

ويتم توزيع المصاريف المشتركة بناءًا وفقًا لألسس المعتمدة من اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

جـ ( العملة الرئيسية وعملة العرض

يعتبر الريال السعودي العملة الرئيسية والعملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركة. تم تقريب المبالغ الظاهرة في القوائم 
المالية ألقرب ألف ريال سعودي، مالم يرد خالف ذلك.  

3 - السياسات المحاسبية الهامة 

تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة مع تلك المستخدمة في السنة المالية السابقة، باستثناء إتباع المعايير الجديدة والتعديالت 
التالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية وكما يلي: 

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 7 – األدوات المالية: اإلفصاحات )المعدل(

لقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعدياًل على المعيار الدولي الخاص بالقارير المالية رقم )7( بتاريخ 7 أكتوبر 2010. يقدم التعديل 
التي لم يتم  المحولة  المالية  بالكامل والموجودات  إثباتها  التوقف عن  التي تم  المحولة  المالية  "الموجودات  إفصاحات محسنه بشأن 

إثباتها بالكامل". يسري التعديل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يوليو 2011.

ال يوجد للتعديالت األخرى الناتجة عن التحسينات على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية أي أثر على السياسات المحاسبية 
أو المركز المالي للشركة  أو أدائها. 

فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:
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عقود التكافل

إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركةالتأمين( مخاطر تكافل هامة من طرف اخر )حملة الوثائق( وذلك 
بالموافقة على تعويضهم في حال وقوع حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن عليه( ويؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة 

التأمين. وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتعريف مخاطر التأمين العامة بأنها تمثل احتمال سداد المزايا عند وقوع الحادث المؤمن عليه.

وحال تصنيف العقد كعقد تكافل، فأنه يبقي كذلك طوال الفترة المتبقية منه، حتي لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل كبير خالل 
الفترة، مالم يتم استنفاذ أو انهاء كافة الحقوق وااللتزامات.  

اإليجارات

يتم تصنيف عقود االيجار التي يحتفظ بموجبها المؤجر بمعظم المخاطر والمنافع الناتجة عن ملكية األصل كـ "عقود ايجار تشغيلي". 

يتم إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

إعادة التكافل 

أن عقود إعادة التكافل هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة وبموجبها يتم تعويض الشركة عن خسائر عقود التكافل المصدرة. 

يتم إثبات المزايا التي تستحقها الشركة بموجب عقود إعادة التكافل كموجودات إعادة تكافل. تتكون هذه الموجودات من المبالغ المستحقة 
من معيدي التكافل بشأن سداد المطالبات والذمم المدينة األخرى مثل العموالت على األرباح وحصة معيدي التكافل من المطالبات تحت 
التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقود إعادة التكافل. يتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من 

أو المبالغ المستحقة إلى معيدي التكافل بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل وطبقًا لشروط اتفاقية إعادة التكافل.

وبتاريخ إعداد القوائم المالية، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع إنخفاض في قيمة موجودات إعادة التكافل. 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبالغ القابلة لالسترداد. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات 
إعادة التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد. يحمل اإلنخفاض 

على قائمة الدخل - نتائج عمليات التكافل.

المطالبات 

بها،  المتعلقة  الخسارة  األخرى، ومن مصاريف تسوية  المتعاقد معها واألطراف  الجهات  إلى  المستحقة  المبالغ  المطالبات من  تتكون 
ناقصًا الخردة واإلستردادات األخرى، وتحمل على قائمة الدخل - نتائج عمليات التكافل فى الفترة التي تم تكبدها فيها.

يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ إعداد القوائم المالية، 
سواء تم التبليغ عنها أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس 
تقدير كل حاله على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير 

المبّلغ عنها بتاريخ إعداد القوائم المالية. ان االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.

يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ القوائم المالية والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في قائمة الدخل - نتائج عمليات 
التكافل لتلك السنة.

ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ إعداد 
القوائم المالية.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 

يتم رسملة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بشراء وتجديد عقود التكافل كموجودات غير ملموسة، 

وتطفأ الحقًا على مدى فترات عقود التكافل المتعلقة بها على أساس متوافق مع فترة تغطية عقود التكافل المتعلقة بها. 

يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، وذلك بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود دليل على وقوع 

هذا اإلنخفاض. وفي حال عدم تحقق التوقعات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه العقود، يمكن اإلسراع في إستهالك هذه التكاليف 

وقد يتطلب هذا ايضًا إثبات إنخفاض إضافي في قائمة الدخل - نتائج عمليات التكافل. كما تؤخذ تكاليف اإلكتتاب المؤجلة بعين اإلعتبار 

عند إجراء إختبار كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.
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اختبار كفاية المطلوبات 

يتم، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التكافل، بعد خصم تكاليف اإلكتتاب 
يتم  االختبارات،  هذه  إجراء  وعند  عليها.  المتعاقد  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  باستخدام  العالقة  ذات  المؤجلة 
أي نقص  المطالبات. يحمل  إدارة ومعالجة  المتعاقد عليها ومصاريف  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  اإلدارة  استخدام أفضل تقديرات 
التكافل وذلك بشطب تكاليف اإلكتتاب المؤجلة ذات العالقة، وبعد ذلك يجنب مخصص  مباشرًة على قائمة الدخل - نتائج عمليات 

للخسائر الناتجة عن اختبار كفاية المطلوبات.

إثبات اإليرادات 

والمطالبات  األخرى  اإلكتتاب  ومصاريف  المدفوعة  المطالبات  بعد خصم  المكتسبة  التكافل  اشتراكات  اإلكتتاب  عمليات  فائض  يمثل 
أية خسائر مستقبلية متوقعة  لقاء  المخصص  ناقًصا  التكافل  إلعادة  الخاضعة  المبالغ  بعد خصم  السنة،  المتوقعة خالل  المستحقة 

بشأن وثائق التكافل سارية المفعول.

أتعاب ودخل العموالت

تمثل اتعاب ودخل العموالت أتعاب اإلدارة المحملة علي العميل مقابل توثيق العقود وأتعاب إدارة المطالبات التي يتم إستردادها من 
حملة الوثائق.

أتعاب اإلدارة

يتم اإلعتراف بأتعاب اإلدارة لعمليات المساهمين من عمليات التكافل عند إكتسابها وفقًا لعقود التكافل التي تم الموافقة عليها من 
قبل لجنة الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة.

عموالت إعادة التكافل

يتم تأجيل واطفاء عموالت إعادة التكافل بطريقة القسط الثابت علي مدى فترة عقود عقود التكافل. يتم اثبات العموالت على إعادة 
التكافل علي أساس الشروط المتفق عليها مع معيدي التكافل والتي تتضمن نسبة المطالبات أو الخسائر على عقود التكافل المسندة.

اإليرادات األخرى

يتم اثبات توزيع األرباح عند اإلقرار بأحقية إستالمها.

يتم اثبات إيرادات العموالت عن اإلستثمارات علي أساس طريقة معدل العمولة الفعلية.

اشتراكات التكافل المدينة

يتم إثبات اشتراكات التكافل المدينة عند إستحقاقها، ويتم قياسها، عند اإلثبات األولي لها، بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو المستحق 
القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية للذمم للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف 
إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية، وتدرج خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل - نتائج عمليات التكافل. يتم التوقف عن إثبات 

اشتراكات التكافل المدينة عند الوفاء لمعايير التوقف عن إثبات الموجودات المالية.

النقدية وشبه النقدية

تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد بالبنك وودائع المرابحة التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإلقتناء. 

اإلستثمارات 

فيما يلي السياسات المحاسبية لكل فئة من االستثمارات:

اإلستثمارات المتاحة للبيع 

اإلستثمارات متاحة للبيع هي تلك اإلستثمارات التي ينوي اإلحتفاظ بها لفترة غير محددة، والتي يمكن بيعها للوفاء بمتطلبات السيولة 
أو التغيرات في أسعار العمولة.
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لها،  األولي  اإلثبات  باالستثمارات. وبعد  المتعلقة  الشراء  تكاليف  العادلة شاملة  بالقيمة  األصل،  للبيع، في  المتاحة  اإلستثمارات  تقاس 
الدخل  قائمة  في  القيمة،  في  اإلنخفاض  خسائر  عدا  فيما   – عليها  تطرأ  التي  التغيرات  إثبات  ويتم  بالقيمة  االستثمارات  هذه  تقاس 
الشامل ويتم إظهارها في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع المتعلقة بعمليات 
المساهمين، وضمن فائض عمليات التكافل/مطلوبات عمليات التكافل. بالنسبة لألوراق المالية المتداولة في األسواق المالية النشطة، 
العادلة  القيمة  المالية. تحدد  القوائم  إعداد  بتاريخ  العمل  انتهاء  السوق عند  المتداولة في  العادلة على أساس األسعار  القيمة  تحدد 
للموجودات المداره واالستثمارات في الصناديق االستثمارية على أساس صافي الموجودات المعلن عنها. بالنسبة لألوراق المالية غير 
المتداولة في األسواق النظامية. يتم استخدام تقرير مناسب للقيمة العادلة  وبالرجوع إلى القيمة السوقية ألداه مماثلة لها تقريبًا. 

أو على اساس التدفقات النقدية المتوقفة أو على أساس ما يخص تلك األداه من صافي الموجودات المتبعة. 

اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق

اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق هي عبارة عن موجودات مالية غير مستقلة وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها ولها تواريخ 
إستحقاق محدده ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. 

تقيد االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة المعدله بإطفاء العالوة أو الخصم باستخدم طريقة معدل العمولة الفعلية.

يتم تسوية أي انخفاض دائم في قيمة االستثمارات، ويتم اإلفصاح عنه في قوائم الدخل كإنخفاض في القيمة. 

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

الدخل" وذلك في حالة تصنيفها كـ "مقتناه ألغراض  العادلة من خالل قائمة  بالقيمة  المالية كـ "إستثمارات مدرجة  الموجودات  تصنف 
المتاجرة" أو تم تخصيصها على هذا النحو عند اإلثبات األولي لها. تصنف الموجودات المالية كـ "استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة خالل 
قائمة الدخل" في حالة قيام الشركة بإدراجها، واتخاذ قرارات الشراء والبيع على أساس القيمة العادلة طبقًا إلدارة مخاطر االستثمار 

أو استراتيجية األستثمار الموثقة الخاصة بالشركة.  تدرج تكاليف المعامالت المتعلقة باالستثمار في قائمة الدخل عند تكبدها. 

وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ويتم إثبات أية  تغيرات في القيمة العادلة 
في قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها. يتم إظهار دخل العموالت الخاصة وتوزيعات األرباح المستلمة عن الموجودات المالية المدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل – في قائمة الدخل. 

تحدد القيمة العادلة لالستثمارات على أساس االستثمار المتداول في أسواق األوراق المالية أو على أساس القيمة العادلة المقدرة. تقدر 
القيمة العادلة للبنود والمرتبطة بعمولة على أساس التدفقات النقدية المخصومة باستخدام معدالت العمولة لبنود بنفس شروط 

وخصائص المخاطر.  

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند: 

•     انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية.

•     تنازل الشركة عن حقوقها باستالم التدفقات النقدية  من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي  
تأخير إلى طرف آخر بموجب "ترتيبات فورية" وعند: أ ( قيام الشركة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل و )ب( عدم 

قيام الشركة بنقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر المصاحبة لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

وفي الحاالت التي تقوم فيها الشركة بالتنازل عن حقوقها الستالم التدفقات النقدية في األصل أو إبرام اتفاقية فوريه، وكذلك في حالة 
عدم نقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل، أو تحويل السيطرة على األصل، يتم إثبات األصل بقدر ارتباط 
المحول  له. يتم قياس األصل  بإثبات األصل كمطلوبات مصاحبة  الحالة، تقوم الشركة  المستمر بذلك األصل. وفي مثل هذه  الشركة 

والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.

يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية والحد األقصى للمبلغ المطلوب 
من الشركة دفعه، أيهما أقل. 

يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة استبدال المطلوبات 
المالية الحالية بأخرى من نفس الجهة المقرضة وبشروط مختلفة تمامًا، أو بتعديل شروط المطلوبات الحالية، فإنه يتم اعتبار هذا التبديل 

أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات المطلوبات الجديدة. يدرج الفرق بين القيمة الدفترية المعنية في قائمة الدخل.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

203  

تاريخ التداول 

يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم 
فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم 

سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.

القيمة العادلة لالدوات المالية 

تحدد القيم العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق المالية النظامية النشطة على أساس األسعار المتداولة في السوق بالنسبة 
للموجودات وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات عند إنتهاء العمل بتاريخ إعداد القوائم المالية. وفي حالة عدم توفر األسعار المتداولة 

في السوق ، يمكن الرجوع إلى عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو المتعاملين في أسواق المال.

بالنسبة للموجودات المالية غير المتداولة في سوق نشطة ، تحدد القيمة العادلة بإستخدام طرق تقويم تشتمل على استخدام طرق 
تقويم مالئمة تشتمل طرق التقويم على طريقة التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة لها أسعار قابلة للمالحظة 
في السوق. وطرق تسعير الخيارات، وطرق تسعير االئتمان وطرق تقويم أخرى. وبالنسبة لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، تحدد 
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة على أساس أفضل تقديرات اإلدارة ، ويعتبر معدل الخصم المستخدم السعر السائد في السوق 

لموجودات مماثلة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية األخرى

يتم، بتاريخ كل قائمة مركز مالي، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من 
نتيجة  تكبد خسائر  دليل موضوعي على  حالة وجود  المستحقة(. وفي  المدينة  التكافل  اشتراكات  )بما في ذلك  المالية  الموجودات 
اإلنخفاض في قيمة أي أصل مالي، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد لذلك األصل المالي، وتدرج أية خسارة ناجمة عن اإلنخفاض 

الدائم في القيمة والتي يتم إحتسابها إلظهار التغيرات في القيمة الدفترية طبقا لما هو مبين أدناه: 

−   بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة الحالية المستقبلية 
المقدرة والقيمة الدفترية. 

−   بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة عندما يكون اإلنخفاض الجوهري والمستمر في 
القيمة العادلة أقل من التكلفة. 

إن الدليل الموضوعي على إنخفاض أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية يشتمل على البيانات القابلة للمالحظة التي استرعت 
انتباه الشركة بشأن األحداث التالية: 

-    الصعوبات المالية الهامة التي يواجهها المصدر أو الجهة المدينة. 

-    وجود خرق في العقد مثل التعثر أو التأخر في السداد.

-    أصبح من المحتمل أن المدين أو المصدر سيواجه باألفالس أو اعادة هيكلة مالية. 

-   عدم وجود سوق مالي نشط لتداول تلك األداة المالية بسبب الصعوبات المالية، أو 

من  مجموعة  عن  الناتجة  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  في  للقياس  قابل  نقص  وجود  إلى  تشير  التي  المالية  البيانات     -
المالية  المالية منذ األثبات األولي لتلك الموجودات وذلك بالرغم من عدم إمكانية تحديد ذلك النقص مع الموجودات  الموجودات 

الفردية للشركة، بما في ذلك: 

•  التغيرات العكسية في حاالت السداد من قبل الجهة المصدرة أو المدينين. 

•  الظروف االقتصادية المحلية في بلد الجهة المصدرة المرتبطة بحاالت اإلخفاق المتعلقة بتلك الموجودات. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

يتم إثبات خسائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة 
لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى. لغرض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات ألدنى 

مستويات التي يمكن معها تحديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة )وحدة مدره للنقدية(.
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الممتلكات والمعدات 

على  التكلفة  تشتمل  القيمة.  في  إنخفاض  وأي  المتراكم  اإلستهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  األصل  في  والمعدات  الممتلكات  تسجل 
المصاريف المتعلقة مباشرة بشراء الموجودات. تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على الدخل. يتم رسملة التحسينات التي تزيد، بصورة 
جوهرية، قيمة أو عمر األصل المعني. يحمل اإلستهالك على قائمة الدخل - عمليات المساهمين على أساس قسط الثابت على مدى 

األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي:

                                                                   السنوات

المعدات المكتبية والكهربائية                       5

األثاث والتركيبات                                            7-6

السيارات                                                            5

أجهزة  وبرامج الكمبيوتر                                 3  

يتم إثبات ارباح أو خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )التي يتم احتسابها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 
والقيمة الدفترية للبند( في قائمة الدخل – عمليات المساهمين. 

يتم مراجعة القيمة الدفترية واألعمار اإلنتاجية، ومن ثم تعديلها، إذا لزم األمر، كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم مراجعة القيمة 
إمكانية  عدم  إلى  الظروف  في  التغيرات  أو  األحــداث  تشير  عندما  وذلك  قيمتها  في  إنخفاض  وجود  من  للتأكد  للموجودات  الدفترية 
إسترداد قيمتها الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لإلسترداد، تخفض قيمة األصل 

إلى القيمة القابلة لإلسترداد.

أرصدة إعادة التكافل الدائن

من  التكافل  معيد  حصة  وعن  وذلك  التأمين  معيدي  شركات  لمختلف  المستحقة  المبالغ  من  الدائن  التكافل  إعــادة  أرصــدة  تتكون 
االشتراكات بعد خصم المطالبات المدفوعة ودخل العمولة. حصة المعيد من األقساط بعد حسم المطالبات المسددة ودخل العموالت. 

لدائنون والمصاريف المستحقة الدفع

يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءًا قدمت أم لم تقدم بها فواتير 
من قبل الموردين.

المخصصات

يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة 
ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم إثبات أية مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهي واجبة الدفع لجميع الموظفين كمبلغ مقطوع طبقًا لشروط وأحكام نظام 
العمل السعودي عند إنهاء / إنتهاء عقود عملهم. يحتسب هذا اإللتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها الموظفين في حالة تركه 
العمل في تاريخ قائمة المركز المالي. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات 

خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.

الزكاة وضريبة الدخل

تخضع الشركة للزكاة وفقًا لألنظمة. تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص في قائمة الدخل – عمليات المساهمين. 

اشتراكات التكافل المكتسبة وغير المكتسبة

اثبات نسبة من صافي  يتم  التي تخصها.  التكافل  وثائق  فترات  أساس نسبي على مدى  الدخل على  إلى  التكافل  اشتراكات  ترحل 
االشتراكات المحتفظ بها والتي تتعلق باألخطار السارية بتاريخ الفترة المالية. تتمثل سياسة الشركة في اثبات اشتراكات التكافل غير 

المكتسبة كـ 90 يومًا للشحن البحري وطريقة 1\24 لكافة فئات التكافل األخرى.
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المعلومات القطاعية 

يعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة التي تقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه مصاريف بما في ذلك اإليرادات 
والمصاريف التي تتعلق بمعامالت مع أي من القطاعات األخرى بالشركة ويتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل منتظم من قبل لجان 
اإلدارة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد الموزعة على كل قطاع وتقييم أداءه حيث يوجد معلومات مالية منفصلة لكل قطاع. وألغراض إدارية، 

تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية. يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي: 

− عام،

− مركبات، 

− طبي

ال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات المساهمين

يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في 
القوائم المالية. يتم إدارة التمويل للشركة ككل وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية الفردية.

يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات، صانع القرار والذي 
يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية والذي تحدده كـ "رئيس تنفيذي" تقوم باتخاذ القرارات االستراتيجية.

المساهمين  عمليات  من  المستحقة  والمبالغ  النقدية  وشبة  النقدية  على  التكافل  بعمليات  الخاصة  القطاعات  موجودات  تشتمل  ال 
وصافي إشتراكات التكافل المدينة والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى واالستثمارات المتاحة للبيع والمقتناه حتى تاريخ االستحقاق 

والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.

اإلدارة  وأتعاب  عالقة  ذات  جهات  إلى  المستحقة  والمبالغ  واألخــرى،  الدفع  المستحقة  والمبالغ  الدائنين  القطاعات  مطلوبات  تتضمن  ال 
المستحقة وأرصدة إعادة التكافل الدائنة، وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة.

ويتم  العالقة،  ذات  القطاعات  ضمن  القرار  صانع  بصفتة  العمليات  رئيس  إلى  الموزعة  غير  والمطلوبات  الموجودات  عن  اإلبالغ  يتم  لم 
مراقبتها مركزيًا.

العمالت األجنبية

الموجودات  أرصــدة  تحويل  ويعاد  المعامالت.  إجــراء  بتاريخ  الوظيفية  العملة  بأسعار  األصــل  في  األجنبية  بالعمالت  المعامالت  تسجل 
والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار العملة الوظيفية السائدة في تاريخ إعداد القوائم المالية. ويتم تحويل أرصدة 
المعاملة  بتاريخ  السائدة  التحويل  بأسعار  األجنبية  بالعمالت  والمسجلة  التاريخية  بالتكلفة  قياسها  يتم  التي  المالية  غير  الموجودات 
المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بالعمالت األجنبية  األصلية وال يتم تعديلها. ويتم تحويل أرصدة الموجودات غير 
بأسعار التحويل السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل - نتائج عمليات التكافل، بإستثناء 
عندما تتعلق ببنود يتم إثبات أرباحها أو خسائرها مباشرًة ضمن حقوق الملكية ويتم إثبات الربح أو الخسارة بعد خصم العناصر التي 

تم تحويلها – ضمن حقوق المساهمين. 

المقاصة 

المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى  المركز  المالية ويدرج صافيها في قائمة  الموجودات والمطلوبات  تتم مقاصة 
الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 
االيرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال اذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها وذلك وفقًا لما تم 

اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشركة.

أتعاب اإلدارة )وكالة(

تم احتساب أتعاب االدارة الخاصة بتأمين المركبات والتأمين العام )40% من إجمالي األقساط المكتتبه( والتأمين الطبي )30% من إجمالي 
األقساط المكتتبه( كرسوم ثابتة علي إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة حتى 31 ديسمبر 2011. واعتبارًا من 1 يناير 2012، قامت الشركة 
لتأمين  االنتاج  العمولة و تكاليف  للفترة بعد تعديل دخل  التكافل  االدارة علي صافي إشتراكات  أتعاب  باحتساب  بتغيير ذلك، وذلك 
المركبات والتأمين العام بنسبة 40% والتأمين الطبي بنسبة 30%. كما قامت إدارة الشركة بوضع حدود ألتعاب اإلدارة المحملة وذلك بقدر 

الفائض المتاح في قائمة الدخل - نتائج عمليات التكافل. 
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أتعاب المضارب

خالل شهر سبتمبر 2012، قامت الشركة بتعديل سياستها بشأن حساب حصة المضارب من إيرادات االستثمار في عمليات التكافل. لم 
تعد تحمل أتعاب المضارب على عمليات التكافل.

المعايير والتعديالت الجديدة الصادرة وغير سارية المفعول بعد

صدرت بعض التعديالت والمعايير من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولي ولكنها إلزامية للفترات المالية التي تبدأ بعد 1 يناير 2012، 
ولم يتم إتباعها عند اعداد هذه القوائم المالية. إن الشركة قد إختارت عدم اإلتباع المبكر لهذه التعديالت والمعايير الصادرة الجديدة.

أ (  المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية )المعدل لعام 2010( 

استحدث هذا المعيار – متطلبات جديدة بشأن تصنيف وقياس الموجودات المالية وبموجب هذا المعيار، يتم تصنيف وقياس الموجودات 

المالية على أساس طرق العمل التي اقتنيت بموجبها وخصائص تدفقاتها النقدية المتعاقد عليها. كما استحدث هذا المعيار إضافات 

تتعلق بالمطلوبات المالية. يعمل مجلس معايير المحاسبة الدولية حاليًا على مشروع لوضع تعديالت محدوده على متطلبات التصنيف 

اإلنخفاض في قيمة  )9( وأصناف متطلبات جديدة بشأن  رقم  المالية  بالتقارير  الخاص  الدولي  المعيار  المنصوص عليها في  والقياس 

الموجودات المالية وتغطية المخاطر. 

يسري مفعول المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( على الفترات السنوية في أو بعد 1 يناير 2015، ويسمح باإلتباع المبكر له. 

يتوقع بأن ينتج عن إتباع هذا المعيار أثر على الموجودات المالية للشركة ولن يكون له أثر على المطلوبات المالية للشركة. 

ب( المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )13( – قياس القيمة العادلة )لعام 2011(

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )13( مصدرًا وحديًا لالسترشاد به بشأن كيفية قياس القيمة العادلة  ويحل محل اإلرشادات  

الخاص  الدولي  المعيار  يطبق  المالية.  بالتقارير  الخاصة  الدولية  المعايير  بموجب  حاليًا  بها  المعمول  العادلة  القيمة  بقياس  المتعلقة 

بالتقارير المالية رقم )13( عندما يطلب أو يسمح بقياس القيمة العادلة أو اإلفصاح عنها طبقًا لما نصت عليه المعايير الدولية الخاصة 

بالتقارير المالية األخرى. 

تقوم الشركة حاليًا بمراجعة المنهجية المتبعة بشأن قياس القيمة العادلة.يسري المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )13( على 

الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2012، ويسمح باالتباع المبكر له. 

ج ( التعديالت علي التقارير الدولية الخاصة بالتقارير المالية )7( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )32(– مقاصة الموجودات المالية 
والمطلوبات المالية

اإلفصاحات – مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية )التعديالت على المعيارالدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )7(:

استحدثت التعديالت  إفصاحات بشأن أثر اتفاقيات المقاصة على المركز المالي للمنشأة. تسري التعديالت على الفترات السنوية التي 

تبدأ في أو بعد 1 يناير 2013 والفترات المرحلية التي تقع ضمن تلك الفترات السنوية. وبناءًا على متطلبات اإلفصاح الجديدة. ستقدم 

ترتيبات  بموجب  المقاصة  ومدى حقوق  المالي، وطبيعة  المركز  قائمة  في  مقاصتها  تمت  التي  المبالغ  ماهية  عن  معلومات  الشركة 

المقاصة الرئيسية أو  ترتيبات مشابهه. 

مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32(:

توضح التعديالت أسس ومعايير المقاصة المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم )32( وذلك بتوضيح التاريخ الذي تكون فيه 

لدى المنشأة حق نظامي ملزم والتاريخ الذي يعادل فيه إجمالي السداد صافي السداد. تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ 

في أو بعد 1 يناير 2014، والفترات المرحلية التي تقع ضمن تلك الفترات السنوية ويسمح باإلتباع المبكر لهذه التعديالت. 

إتباع  يمكن  أثر  أي   )13( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  على  التعديالت  إتباع  عن  ينتج  بأن  الشركة  تتوقع  ال  األولــي،  التقييم  على  وبناء 

التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )7( تطلب إفصاحات مكثفة أكثر بشأن حقوق المقاصة.  

د ( التعديالت على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية لعام 2011 – معيار المحاسبة الدولي رقم  )1( – عرض القوائم المالية

تم تعديل معيار المحاسبة الدولي رقم )1( ليوضح بأنه يجب أيضًا عرض تجزئة التغيرات في كل عنصر من عناصر حقوق الملكية الناتجة 

عن المعامالت المثبته ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويسمح بعرضها إما من قائمة التغيرات في حقوق المساهمين أو في اإليضاحات. 
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 :)7( رقم  المالية  بالتقارير  الخاص  الدولي  المعيار   –  2011 لعام  المالية  بالتقارير  الخاصة  الدولية  المعايير  التحسينات على  هـ( 
األدوات المالية - اإلفصاحات

لقد أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعدياًل على المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )7( والذي يعزز من اإلفصاحات حول 
إثبات  الدولي رقم 39(. وفي حالة  المحاسبة  )التي نص عليها معيار  المحولة  بالموجودات  المالية. تتعلق هذه اإلفصاحات  الموجودات 
الموجودات المحولة بالكامل في القوائم المالية يجب على المنشأة اإلفصاح عن المعلومات التي تمكن مستخدمي القوائم المالية من 
فهم العالقة  بين تلك الموجودات التي تم إثباتها والمطلوبات المصاحبة لها. وفي حالة التوقف عن إثبات تلك الموجودات بالكامل مع 
بقاء المنشأة باالحتفاظ بعالقة مستمرة معها، فإنه يجب تقديم إفصاحات تمكن مستخدمي القوائم المالية من تقييم طبيعة العالقة 

المستمرة للمنشأة بتلك الموجودات التي تم التوقف عن إثباتها والمخاطر المصاحبة لها. 

و( التحسينات على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية لعام 2011 – معيار المحاسبة الدولي رقم  )34( – القوائم المالية المرحلية

المتعلقة  اإلفصاحات  تحدث  أن  يجب  بأنه  تنص  والتي   )34( رقم  الدولي  المحاسبة  معيار  تضمنها  التي  المبادئ  على  التعديالت  تركز 
باألحداث والمعامالت الهامة التي تم خالل الفترات المحلية – المعلومات ذات العالقة التي تم عرضها في آخر تقرير مالي، وتوضح كيفية 
التي يجب  المعامالت  أو  األحداث  أمثلة على قائمة  التعديالت  العادلة. تصنف هذه  المالية وقيمتها  األدوات  المبادئ على  تطبيق هذه 
اإلفصاح عنها طبقًا للمعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )34(، مع عدم اإلشارة إلى األهمية النسبة المنصوص عليها في معيار 

المحاسبة الدولي رقم )34( والتي توضح الحد األدنى من اإلفصاحات المطلوبة. 

المالي  التالية أي أثر جوهري على السياسات المحاسبية والمركز  الناتجة عن التحسينات على المعايير  لم ينتج عن التعديالت األخرى 
للشركة  وأدائها. 

لم ينتج عن المعايير الجديدة، والتعديالت على المعايير والتفسيرات المتعلقة بالمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية والتي يتعين 
إتباعها ألول مرة للسنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2012 أي تعديل جوهري على طبيعة عرض القوائم المالية المرفقة وإفصاحاتها.

لقد أرتأت الشركة عدم اإلتباع المبكر للتعديالت والتنقيحات على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية والتي تم نشرها ويجب على 
الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية. 

4 - التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  

عن  واالفصاح  المسجلة  والمطلوبات  الموجودات  أرصــدة  على  تؤثر  قد  وافتراضات  تقديرات  إستخدام  المالية  القوائم  اعــداد  يتطلب 
الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم المالية وكذلك مبالغ االيرادات والمصاريف المسجلة خالل السنة المالية. على الرغم من 
أن هذه التقديرات واالفتراضات تستند الي أفضل معرفة لإلدارة لألحداث واإلجراءات الحالية، فقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

التي  المستقبلية  لألحداث  توقعات  على  تشتمل  أخرى  وعوامل  التاريخية  الخبرة  على  بناءًا  باستمرار  والتقديرات  األحكام  تقويم  يتم 
يعتقد بأنها مالئمة وفقًا للظروف. يتم اثبات التعديالت على مراجعة التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي تم مراجعتها فيها وكذلك 

اية فترات مستقبلية قد تتأثر بذلك.

فيما يلي تفاصيل التقديرات واالفتراضات األساسية التي استخدمتها اإلدارة:

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل 

يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها 
الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها 

بموجب هذه المطالبات.

يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل فترة مالية بشأن الحادث 
المؤمن عليه الذي وقع قبل إعداد القوائم المالية المالية. أن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ 
التنبؤ بطرق سداد  السابقة عند  المطالبات  إتباع نفس طرق سداد  تتمثل في  المبلغ عنها  غير  المتكبدة  المطالبات  عنها وكذلك 

المطالبات المستقبلية. كما تستفيد الشركة من خدمات خبير أكتواري مستقل عند تقييم المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها.

تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر 
والمطالبات  المتكبدة،  بالمطالبات  المتعلقة  المخصصات  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  بالممتلكات.  المتعلقة  المطالبات  بتقدير  مستقلة 

المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.   

الشركة معرضة لالختالف مع معيدي التكافل وعدم قيامهم بسداد المستحقات. تقوم الشركة بمراقبة تطور االختالفات مع معيدي 
التكافل وكذلك قدرتهم المالية، على أساس ربع سنوي.
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المصادقة  ويتم  يتم مراجعتها بشكل مستقل  الصحي  والتكافل  المركبات  تكافل  العام،  التكافل  التي نشأت عن عقود  االلتزامات 
عليها من قبل أكتواري خارجي، على أساس نصف سنوي.

اإلنخفاض في قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

التكلفة.  دون  العادلة  القيمة  أو مستمر في  إنخفاض جوهري  يوجد  عندما  بأنها منخفضة  للبيع  المتاحة  اإلستثمارات  الشركة  تعتبر 
يتطلب تحديد اإلنخفاض الجوهري أو المستمر تقديرات هامة. للقيام بهذه التقديرات، تقوم الشركة بتقويم عوامل أخرى تشمل على 
التغير العادي في أسعار األسهم، والمركز المالي للشركة المستثمر بها، أداء القطاع، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. إن 
إنخفاض القيمة يمكن أن يكون مناسب عندما يكون هناك دليل على تدهور في المركز المالي للشركة المستثمر فيها وأداء القطاع 

والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية 
يتم مراجعتها بصورة فردية  التي  المدينة  الذمم  إن  انخفاض في قيمتها.  للتأكد من وجود  ائتمان مماثلة وذلك  التي لها خصائص 
إثبات خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها  إثبات أو يستمر في  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها 
بصورة جماعية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، 
تقوم الشركة بتقويم خصائص مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على مقدرة الشركة 

على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية. 

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 

تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق التكافل كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة الدخل – نتائج عمليات التكافل 
على مدى فترة التغطية التكافلية ذات العالقة. وفي حالة عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التكافل هذه، 

فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب ذلك إجراء تخفيض إضافي في قائمة الدخل – نتائج عمليات التكافل.

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط

تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق التسعير. وفي حالة استخدام طرق التسعير 
)على سبيل المثال، نماذج( في تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم تفعيلها ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن 
الجهة التي قامت بإستحداثها. يتم معايرة كافة طرق التسعير للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. 
وبقدر المستطاع، تستخدم طرق التسعير البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي المتعلقة بمخاطر اإلئتمان )الخاصة بالشركة 
والطرف اآلخر( والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات. أن تغير اإلفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر 

على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية. 
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5- إشتراكات تكافل مدينة، صافي

فيما يلي بيانًا بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:

فيما يلي  بيانًا بأعمار أرصدة اشتراكات التكافل المدينة كما في 31 ديسمبر:

تصنف الشركة األرصدة كـ " متأخرة السداد ومنخفضة القيمة " على أساس كل حالة على حدة. تسجل تعديالت اإلنخفاض في قائمة 
الدخل - نتائج عمليات التكافل. أنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات لقاء الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها غير 
مضمون. ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف داخلي. إن األرصدة غير المتأخرة السداد وغير المنخفضة مستحقة من أفراد وشركات غير 

مصنفة.

تشكل نسبة أكبر خمس عمالء 56% من الذمم المدينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2012 )2011: %32(.

124.072

72.206

37.308

16.595

57.635

21.415

7.503

8.886

9.138

19.183

كما في 1 يناير
المحمل خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

مستحق من حملة الوثائق
- حملة وثائق خارجيين

- جهات ذات عالقة 
مجموع إشتراكات التكافل المدينة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

2012
باالف الرياالت السعودية

2012
باالف الرياالت السعودية

2011
باالف الرياالت السعودية

2011
باالف الرياالت السعودية

10.724
2.052

12.776

52.297
71.775
124.072
)12.776(
111.296

2.192  
8.532  
10.724 

 
43.720 
28.486  
72.206 
)10.724(
61.482

المجموع
الف ريال 
سعودي

غير متأخرة 
السداد

الف ريال 
سعودي

من 181 يوم
إلى 365 يوم

الف ريال 
سعودي

غير متأخرة 
السداد وغير 

منخفضة القيمة
الف ريال سعودي

أكثر من
365 يوم
الف ريال 
سعودي

من 91
إلى 180 يوم

الف ريال
سعودي

متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

2012

2011
12.488

6.127
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6- النقدية واألرصدة لدى البنوك

تودع ودائع المرابحة لفترات متفاوتة تتراوح ما بين يوم وثالثة أشهر وذلك حسب المتطلبات النقدية المباشرة للشركة. يبلغ متوسط 
معدل العمولة المتغيرة على ودائع المرابحة 2.24% سنويا كما في 31 ديسمبر 2012 ) 2011: 1.41% سنويا(.

يتم إيداع النقد لدى البنوك وودائع المرابحة لدى أطراف ذات تصنيف ائتماني جيد صادر عن وكاالت تصنيف عالمية.

إن القيمة الدفترية لودائع المرابحة والنقد لدى البنوك تقارب قيمتها العادلة فى تاريخ إعداد القوائم المالية.

تتكون التأمينات لقاء خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى بنوك محلية مقابل اصدار ضمانات لصالح مزودي الخدمات للشركة 
)ايضاح 16(. ان هذه الودائع مقيدة بطبيعتها، حيث ال يمكن سحبها قبل انتهاء فترة الضمان.

2011
بآالف الرياالت السعودية

13.247

30.653

43.900

5.050

48.950

41.885

-    

41.885

8.528

50.413

59.740

50.000

109.740

-    

109.740

1.211  

-     

1.211  

-     

1.211  

2012
بآالف الرياالت السعودية

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

النقد في الصندوق ولدى البنوك
ودائع مرابحة

النقدية وشبه النقدية المدرجة في قائمة التدفقات النقدية
تأمينات لقاء خطابات ضمان )إيضاح 16(
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7– الممتلكات والمعدات

التكلفة:

الرصيد في 1 يناير 2011

اإلضافات

الرصيد في 31 ديسمبر 2011

الرصيد في 1 يناير 2012

اإلضافات

االستبعادات

الرصيد في 31 ديسمبر 2012 

االستهالك المتراكم:

الرصيد في 1 يناير 2011

المحمل للسنة )إيضاح 17(

الرصيد في 31 ديسمبر 2011

الرصيد في 1 يناير 2012

المحمل للسنة )إيضاح 17(

االستبعادات

31 ديسمبر 2012

صافي القيمة الدفترية:

31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011

المعدات المكتبية 
والكهربائية
بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

بآالف الرياالت 
السعودية

األثاث 
السياراتوالتجهيزات 

برامج 
الكمبيوتر 

أجهزة 
اإلجمالي الكمبيوتر 

816

762

1.578

1.578

342

)23(

1.897

127

267

394

394

341

)10(

725

1.172

1.184

 

8.401

4.867

13.268

13.268

86

-  

13.354

969

1.676

2.645

2.645

1.999

-  

4.644

8.710

10.623

391

190

581

581

-  

-  

581

77

85

162

162

116

-  

278

303

419

750

261

1.011

1.011

6.442

-  

7.453

144

185

329

329

1.491

-  

1.820

5.633

682

2.320

1.482

3.802

3.802

933

-  

4.735

593

1.077

1.670

1.670

1.468

-  

3.138

1.597

2.132

 

12.678

7.562

20.240

20.240

7.803

)23(

28.020

1.910

3.290

5.200

5.200

5.415

)10(

10.605

17.415

15.040

8- الوديعة النظامية
تمثل الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع والتي يحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة 

العربية السعودية الصادر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة 
النقد العربي السعودي



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

212  

10- اإلستثمارات

1( عمليات التكافل:
1( تتكون إستثمارات الشركة من إستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق. وفيما يلي تحليال لهذه اإلستثمارات:

كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

مباعة خالل السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

كما في 31 ديسمبر

كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

استحقاق خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

إستثمارات متاحة للبيع – )المستوى الثاني(

إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة بالبضائع

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق – غير مدرجة 

ودائع مرابحة

إجمالي اإلستثمارات - عمليات التكافل

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

30.216
195.000

)195.120(
104

30.200

7.000

-    

)7.000(

-

30.200

    

-

30.200

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

-    
130.000

)99.862(
78

30.216 

-    

7.000

-    

7.000 

30.216

7.000 

37.216 

ب ( كانت الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كاألتي:

ج ( كانت الحركة في اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق كاألتي:
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كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

مباعه خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

مباعه خالل السنة

صافي التغير في القيمة العادلة 

كما في 31 ديسمبر

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2.223

122.700

)122.351(

2.572

31.125

15.919

)17.559(

2.433

31.918

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

60.870

173.000

)231.647(

2.223 

21.523

9.883

-    

)281(

31.125

ب ( كانت الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كاألتي:

ج ( الحركة في اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل كاألتي:

إستثمارات متاحة للبيع – )المستوى الثاني(

إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية بالبضائع

إستثمارات متاحة للبيع – غير مدرجة – )المستوى الثالث( 

شركة نجم لخدمات التأمين )ايضاح 9 )2( )هـ((

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل – )إستثمار في 

أسهم شركات سعودية( – )المستوى األول(

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق – غير مدرجة 

ودائع مرابحة

إجمالي اإلستثمارات - عمليات المساهمين

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

149

2.423

2.572

31.918

112.710

147.200

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

-    

2.223

2.223

31.125

197.175

230.523

2 ( عمليات المساهمين:
أ (  تتكون إستثمارات الشركة من إستثمارات متاحة للبيع وإستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وإستثمارات   

   مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق. وفيما يلي تحليال لهذه اإلستثمارات:



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

214  

دفعات مقدمة للموردين

مصاريف مدفوعة مقدمًا: 

- إيجار

- أخرى 

أرباح مستحقة عن ودائع المرابحة 

تأمينات

كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

استحقاق خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

6.770

1.355

2.412

740

132

11.409

197.175

112.710

)197.175(

112.710

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

12.087

1.696

4.723

1.245

42

19.793 

28.000

197.175

)28.000(

197.175 

د ( كانت الحركة في اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق غير المدرجة كاألتي:

هـ( يمثل اإلستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين 4.55% من الحصص في رأس مال الشركة. نظرًا لعدم توفر القيمة العادلة، تم 
       إدراج هذا اإلستثمار بالتكلفة. تعتقد االدارة بأن القيمة السوقية لهذا االستثمار ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية.

و( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
تستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية والتي تعكس أهمية المدخالت المستخدمة في 

هذا التحديد:
المستوى األول: األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

المستوى الثاني: مدخالت عدا األسعارالمتداولة المدرجة ضمن المستوى األول القابلة للمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات 
                              بصورة مباشرة )أي كأسعار( أو بصورة غير مباشرة )مشتقة من األسعار(.

المستوى الثالث: موجودات، ومطلوبات لم تحدد أي من مدخالتها وفقًا للبيانات القابلة للمالحظة في السوق )مدخالت غير ملحوظة(.

10- دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اخرى
         عمليات المساهمين:
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11- المطالبات تحت التسوية

مطالبات تحت التسوية في 31 ديسمبر

متكبدة وغير مبلغ عنها

 

مطالبات مدفوعة خالل السنة 

مطالبات تحت التسوية في 1 يناير 

متكبدة وغير مبلغ عنها 

المطالبات المتكبدة

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

حصة معيدي 
التكافل

بآالف الرياالت 
السعودية

حصة معيدي 
التكافل

بآالف الرياالت 
السعودية

صافي
بآالف الرياالت 

السعودية

صافي
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

79.200

40.063

119.263

)374.024(

53.406

36.834

90.240

)403.047(

)20.735(

)20.163(

)40.898(

89.984

)27.186(

)16.790(

)43.976(

86.906

58.465

19.900

78.365

)284.040(

26.220

20.044

46.264

)316.141(

53.406

36.834

90.240

)214.093(

20.446

12.222

32.668

)271.665(

)27.186(

)16.790(

)43.976(

50.817

)9.437(

)5.415(

)14.852(

79.941

26.220

20.044

46.264

)163.276(

11.009

6.807

17.816

)191.724(

2012

2012

2011

2011

تطور المطالبات
بدأت الشركة أنشطتها في 17 يناير 2010. عليه، تعتقد االدارة بأن االفصاح عن جدول تطور المطالبات غير مجديًا في هذه المرحلة. 

12-الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة، ودخل العمولة غير المكتسبة وايرادات اشتراكات التكافل غير المكتسبة 

)أ( تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

كما في 1 يناير 

 متكبدة  خالل السنة

مطفأة خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

كما في 1 يناير 

عمولة مستلمة خالل السنة 

عمولة مكتسبة خالل السنة 

كما في 31 ديسمبر

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

13.399

23.959

)26.482(

10.876

5.525

13.402

)12.960(

5.967

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

2.652  

29.219  

)18.472(

13.399 

2.000  

11.355  

)7.830(

5.525 

)ب( الحركة في دخل عمولة اعادة التكافل غير المكتسبة

20122011
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دائنون وأخرى

مصاريف مستحقة الدفع 

دائنون وأخرى

مصاريف مستحقة الدفع 

2012
بآالف الرياالت السعودية

2011
بآالف الرياالت السعودية

عمليات
 التكافل

عمليات
 التكافل

21.347

9.250

30.597

22.313

5.293

27.606

عمليات 
المساهمين

عمليات 
المساهمين

5.789  

3.666 

9.455 

10.306  

2.411 

12.717 

)جـ( الحركة في اشتراكات التكافل غير المكتسبة

كما في 1 يناير

اشتراكات مكتتبة خالل السنة 

اشتراكات مكتسبة خالل السنة 

كما في 31 ديسمبر

237.452

600.864

)557.751(

280.565

)73.345(

)151.072(

148.178

)76.239(

164.107

449.792

)409.573(

204.326

126.839

493.344

)382.731(

237.452

)38.103(

)146.678(

111.436

)73.345(

88.736

346.666

)271.295(

164.107

13-  الدائنون، والمبالغ المستحقة الدفع، والمطلوبات األخرى

نشأت الفروقات بين النتائج المالية والزكوية بصورة أساسية نتيجة للمخصصات غير المسموح بها عند احتساب الدخل الخاضع للزكاة.

حقوق المساهمين

مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

الدخل )الخسارة( الخاضع للزكاة للسنة 

وعاء الزكاة 

الزكاة بواقع %2.5  

2011
بآالف الرياالت السعودية

109.336

2.410

)71.757(

39.989

14.760

54.749

1.368

142.241  

1.243  

)68.388(

75.096 

)22.276(

52.820 

1.321

2012
بآالف الرياالت السعودية

14-  مخصص الزكاة 
أ(  تم حساب الزكاة المحملة للسنة وفقًا لألساس التالي:

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

حصة معيدي 
التأمين

بآالف الرياالت 
السعودية

حصة معيدي 
التأمين

بآالف الرياالت 
السعودية

صافي
بآالف الرياالت 

السعودية

صافي
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

20122011
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20122011

كما في 1 يناير 

صافي المخصص المجنب خالل السنة 

مدفوع خالل السنة 

كما في 31 ديسمبر

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

1.859

1.362

)1.853(

1.368

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

3.757  

930  

)2.828(

1.859 

ب( كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كاألتي:

جـ( الربوط الزكوية:
قدمت الشركة إقرارتها الزكوية للسنوات المنتهية حتي 31 ديسمبر 2011.

طلبت مصلحة الزكاة والدخل من الشركة تزويدها بمعلومات اضافية بخصوص السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وتقوم الشركة 
حاليا بتقديم هذه المعلومات لمصلحة الزكاة والدخل. 

بناءًا علي المراجعة المبدئية لألقرار الزكوي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011، قامت الشركة بسداد المبلغ الذي طالبت به 
المصلحة وقدره 1.852.066 ريال سعودي )تحت االحتجاج( وقدمت الشركة اعتراض عليه. لم يتم البت في االعتراض بتاريخ إعداد القوائم 

المالية. 

15- رأس المال 
يتكون رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع من 20 مليون سهم عادي مصدر ومدفوع بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

16- التعهدات واإللتزامات المحتملة 

اإللتزامات المحتملة
ضمانات بنكية

كما في 31 ديسمبر 2012، أصدر البنك الذي تتعامل معه الشركة خطابات ضمان بمبلغ قدره 8.5 مليون ريال سعودي )2011: 5.05 مليون 
ريال سعودي( لصالح العديد من وكاالت السيارات وورش إصالح السيارات ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لشروط العقود المبرمه 

معهم )ايضاح 6(.

الدعاوي القضائية
تعمل الشركة في مجال التكافل وهناك دعاوى قانونية مقامه خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ال يمكن من الناحية العملية 
توقع أو تحديد النتائج النهائية لكافة القضايا والدعاوى القانونية القائمة أو التي تشتمل على تهديدات، تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون 

لمثل هذه القضايا )بما في ذلك أية دعاوى( أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

التعهدات 
ال يوجد لدى الشركة ارتباطات راسمالية مستقبلية )2011: 7 مليون ريال سعودي(. 
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2011

تكاليف موظفين

أتعاب قانونية ومهنية

مصاريف مكتبية

دعاية وإعالن وتسويق

إستهالك )ايضاح 7(

مصاريف تقنية معلومات

اتصاالت

سفر وإنتقاالت

أخرى

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

54.851

6.552

7.345

2.215

5.415

3.197

739

436

89

80.839

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

54.792

17.936

7.138

3.694

3.290

3.211

711

736

69

91.577 

17- المصاريف العمومية واإلدارية
         عمليات المساهمين:

18- خسارة السهم األساسية والمخفضة

تم احتساب خسارة السهم األساسية والمخفضة وذلك بتقسيم صافي خسارة السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدره 
في تاريخ إعداد القوائم المالية.

صافي خسارة السنة

المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة خالل السنة

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

)577(

20.000

)0.03(

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

)32.905(

20.000

)1.65(
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19- المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة 
أ ( المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة:

تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، شركات يعتبرالمساهمون بالشركة المالكين 
الرئيسيين فيها، وشركات مدارة بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيرًا هامًا. تعتمد سياسات التسعير وشروط هذه 

المعامالت من قبل إدارة الشركة.
في ما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

ب( تعويضات كبار موظفي اإلادرة:
يشمل كبار موظفي اإلدارة كافة أعضاء مجلس اإلدارة، أو المدراء التنفذيين وغير التنفذين وكبار موظفي اإلدارة العليا.

في ما يلي ملخص بتعويضات كبار موظفي اإلدارة للسنة:

طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة

مبلغ المعاملة 
بآالف الرياالت السعودية

الرصيد
بآالف الرياالت السعودية

2012

)1.561(
317

334.043
64.153

221.745

458
484
942

1,060

2012

)927(
1.274
32.610
39.165
71.775
32.567
40.720
59.165

99.885

30.200
149

30.349

3,676

)220(

2011

-
813

190.513
35.299

121.767

274
1.567
1.841

 -

2011

634
957

5.569
22.917
28.486
20.774
12.074
637
12.711

30.216
-   

30.216

 4,660

)194(

شركة الراجحي للتأمين 
ش.م.ب. )مساهم(

 

بنك الراجحي )مساهم(
شركات ذات العالقة

بنك الراجحي )مساهم(
بنك الراجحي )مساهم(

المالية  الراجحي  شركة 
)شركة منتسبة( 

المالية  الراجحي  شركة 
)شركة ذات عالقة( 

بنك الراجحي )مساهم(
وكالة الراجحي للتكافل 
)شركة تابعة لمساهم(

استرداد من سداد مصاريف نيابة عن 
جهة ذات عالقة

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

اشتراكات في وثائق تأمين مكتتبة
اشتراكات في وثائق تأمين مكتتبة

اشتراكات تكافل مدينة
مطالبات متكبدة ومبلغ عنها خالل السنة

رصيد بنكي خاص بعمليات التكافل
رصيد بنكي خاص بعمليات المساهمين

األرصدة لدى البنوك
إستثمارات متاحة للبيع

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

دخل مستلم عن بيع إسثمارات في صندوق 
الراجحي للمضاربة الشرعية بالسلع

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

إستثمار في أسهم بنك الراجحي

عموالت

رواتب ومزايا كبار موظفي اإلدارة

مكافآت اللجنة الشرعية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

3.130

223

3.353

2011
بآالف الرياالت 

السعودية

6.416

212

6.628
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20- إدارة المخاطر  

حوكمة المخاطر
الهيكل  تستخدم  التي  المقررة  الرقابية  والوسائل  واإلجراءات  السياسات  من  مجموعة  في  بالشركة  الخاصة  المخاطر  حوكمة  تتمثل 
المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع  المخاطر  الشركة في قبول  تتركز فلسفة  اإلستراتيجية.  األهداف  الحالي لتحقيق  التنظيمي 
إعادة  ومخاطر  التكافل  لمخاطر  الشركة  تتعرض  اإلدارة.  مجلس  من  والمعتمدة  المخاطر  وقبول  بإدارة  المتعلقة  اإلستراتيجية  الخطة 

التكافل، ومخاطر أسعار العموالت الخاصة، ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمالت.

هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات لتحقيق 

األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقًا من قبل الشركة بشأن 

قبول المخاطر.

فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة للتقليل منها:

 أ ( مخاطر التكافل 
الناتجة عن ذلك  المطالبة  التأكد من حجم وزمن  المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم  المخاطر بموجب عقد تكافل تمثل  إن 
الحادث. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن 
القيمة الدفترية لمطلوبات التكافل. ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة أكثر من تلك المقدرة أصال والتطورات 

الالحقة للمطالبات طويلة االجل.
تنوعًا ستكون  األكثر  المحافظ  أن  التكافل حيث  الخسائر على محفظة كبرى من عقود  بتوزيع مخاطر  المخاطر وذلك  تتحسن تغيرات 
أقل تأثيرًا بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة. كما تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق اإلختيار والتطبيق الحذر 

إلستراتيجية التكافل والتعليمات المتعلقة بها وبإستخدام ترتيبات إعادة التكافل.
يتم جزء كبير من عمليات إعادة التكافل المسندة على أساس نسبي من اإلحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات منتوجات التكافل. تقدر 
المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التكافل بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضات المستخدمة في التحقق من مزايا وثائق 

التأمين المعنية، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات إعادة تكافل.
وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تكافل لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض 
بموجب  بإلتزاماته  الوفاء  من  التكافل  معيدي  من  أي  تمكن  عدم  بقدر  وذلك  المسندة  التكافل  إعادة  عمليات  بشأن  اإلئتمان  لمخاطر 

ترتيبات إعادة التكافل.
اإلفتراضات  بعض  أثر  تحديد  باإلمكان  ليس   .4 إيضاح  في  مبين  هو  كما  إفتراضات  بعدة  التكافل  بمطالبات  المتعلقة  االلتزامات  تتأثر 

كالتغيرات النظامية او عدم التأكد من التقديرات.
ومن السمات الرئيسية الختبار كفاية المطلوبات هي أن آثار المطلوبات والموجودات المتعلقة بها ليست متساوية.

تكرار المطالبات ومبالغها
الممتلكات  بمخاطر  تتعلق  األجل  تكافل قصيرة  وثائق  الشركة  العوامل. تصدر  بالعديد من  المطالبات ومبالغها  تكرار  يتأثر  أن  يمكن 
والحوادث العامة والمركبات والعالج الطبي إلى جانب المخاطر البحرية. وتعتبر هذه عقود تكافل قصيرة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ 

عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.
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الممتلكات والحريق والحوادث
بالنسبة لعقود التكافل على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في وقوع الحرائق وتعطل األعمال. في السنوات األخيرة، قامت الشركة 

بإصدار عقود تكافل فقط على الممتلكات التي تحتوي على معدات للكشف عن الحريق. 
يتم إصدار هذه العقود وذلك بالرجوع إلى قيمة االستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات 
والقيام باستبدال المحتويات والوقت المطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى التوقف عن العمل بمثابة العوامل الرئيسية التي 
تؤثر على حجم المطالبة. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة التكافل على هذه األحداث وذلك للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية 

حتي 500.000 ريال سعودي )2011: 500.000 ريال سعودي(.

المركبات
إصالح  أو  وتبديل  الجسدية  واإلصابات  بالوفاة  المتعلقة  المطالبات  في  الرئيسية  المخاطر  تتمثل  المركبات،  على  للتكافل  بالنسبة 

المركبات. 
في السنوات الماضية، قامت الشركة بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك / السائق الذي يزيد عمره عن 21 سنة. تتعلق معظم 

عقود المركبات باألفراد. 
إن األحكام الصادرة من المحاكم بشأن الوفيات وتعويضات األصابة الجسدية وتكاليف استبدال المركبات هي العوامل الرئيسية التي تؤثر 
في مستوى المطالبات. كما يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر لمراقبة تكاليف المطالبات. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة التكافل 

للحد من الخسائر عن أي مطالبة فردية حتي 300.000 ريال سعودي )2011: 300.000 ريال سعودي(.

التكافل الطبي
تم تصميم إستراتيجية التكافل الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. 
ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية والقيام بالفحص الطبي وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار 
لمتابعة  التفصيلية  واإلجراءات  المنتج  الفعلية وسعر  للمطالبات  االعتيادية  والمراجعة  الطبي  العائلة  وتاريخ  الحالية  الصحية  الظروف 
المطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير 

المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة.

البحري
فقدان  عنها  ينتج  التي  الحوادث  وكذلك  السفن  على  أضرار  وقوع  أو  فقدان  في  الرئيسية  المخاطر  تتمثل  البحري،  للتكافل  بالنسبة 

البضاعة المشحونة بشكل جزئي أو كلي.
تتمثل إستراتيجية التكافل البحري في التأكد من تنوع وثائق التكافل بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط الشحن. يوجد لدى الشركة 

تغطية إعادة تأمين وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية حتي 600.000 ريال سعودي )2011: 600.000 ريال سعودي(.

تحليل الحساسية
يتأثر مخصص مطالبات التكافل العام باإلفتراضات األساسية المذكورة أعاله. إن التغير اإلفتراضي بواقع 5% في نسبة المطالبات قد يؤثر 

على الدخل بمبلغ إجمالي قدره 15.807 ألف ريال سعودي )2011: 9.586 الف ريال سعودي( بالسنة.
 

 ب (   مخاطر إعادة التكافل 
تقوم الشركة بإعادة التكافل لدى أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن مطالبات التكافل الضخمة. إن هذه 
الترتيبات تؤمن تنوع أكبر في األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة الخسائر المحتملة التي قد تنشأ عن المخاطر الكبيرة وتؤمن قدرات نمو 
إضافية. ان وثائق المركبات محمية باتفاقية إعادة تكافل فائض الخسارة. ان وثائق التكافل الطبي محمية على أساس الحصة التناسبية. 

يتم التكافل البحري والهندسي وعقود التكافل األخرى على أساس الحصة التناسبيه، والفائض، وعقود إعادة تكافل أختيارية.
المالي لشركات  الوضع  الشركة بتقويم  التكافل، تقوم  إعادة  الناشئة عن إفالس شركات  الضخمة  الخسائر  لتقليل تعرضها لمخاطر   
إعادة التكافل، ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التكافل.
إن إتفاقيات إعادة التكافل المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة 
بموجب  بإلتزاماتها  التكافل  إعادة  به شركة  تف  لم  الذي  بالقدر  عليها  التكافل  المعاد  التسوية  تحت  المطالبات  بحصتها من  الوثائق 

إتفاقيات إعادة التكافل. وفي هذا الصدد، تتركز مخاطر اإلئتمان في دول مجلس التعاون الخليجي وأوربا. 
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جـ (   مخاطر العمالت
 وتمثل المخاطر التي تنشأ عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن معظم الموجودات والمطلوبات 
النقدية مسجلة بعمالت مثبتة مقابل الريال السعودي. إضافة إلى ذلك، أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر 

األمريكي المرتبط بالريال السعودي ولذلك فإن قيمة األدوات المالية تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 

 د (  مخاطر معدل العموالت الخاصة
تنشأ مخاطر معدل العموالت نتيجة التقلبات في معدالت العموالت الخاصة والتي ستوثر على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة 

لألدوات المالية. ال يوجد لدى الشركة تركزات هامة في مخاطر أسعار العموالت.
ان األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في معدل العموالت الخاصة، وكافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة، على 
ربح الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة المقتناة كما في 31 ديسمبر 2012. ال يوجد لدى الشركة أدوات 

مالية مرتبطة بعمولة عائمة.

هـ (   مخاطر أسعار األسهم
وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار األسهم )عدا 
تلك الناشئة عن مخاطر معدل العموالت أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو 

بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى توثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
تمتلك الشركة إستثمار في وحدات لصندوق سلع مدار من جهة ذات عالقة. إن التغير بنسبة 5% في صافي قيمة موجودات الصندوق، 
مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤدي إلى زيادة / نقصان حقوق الملكية بمبلغ قدره 7 األف ريال سعودي )2011: ال شيء( وزيادة/ 
نقصان إحتياطي القيمة العادلة على اإلستثمارات الخاصة بعمليات التكافل بمبلغ قدره 1.510 الف ريال سعودي )2011: 1.511 الف ريال سعودي(.

و (   مخاطر اإلئتمان 
مالية.  لخسارة  اآلخر  الطرف  تكبد  إلى  يؤدي  مما  ما،  مالية  أداة  بشأن  بالتزاماته  الوفاء  على  ما  مقدرة طرف  عدم  االئتمان  مخاطر  تمثل 
بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها في 

قائمة المركز المالي.
فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:

لمعيدي  المالي  الوضع  بتقييم  الشركة  تقوم  التكافل،  إعادة  شركات  إفالس  عن  الناتجة  الهامة  الكبرى  للخسائر  تعرضها  لتقليل   •
التكافل. وكشرط مسبق، يجب على األطراف التي يعاد التكافل معها أن تكون ذات مستوى مقبول من حيث الضمان بحيث يؤكد متانة 

وضعها المالي.

األقل من قبل  إئتماني »ب ب ب« على  اتفاقيات تكافل وإعادة تكافل فقط مع جهات معترف بها وذات تصنيف  بإبرام  الشركة  تقوم   •
ستاندردز وبورز أو ما يعادلها. تكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية 
االئتمانية. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التكافل وإعادة التكافل بصورة مستمرة لتقليل تعرضها لمخاطر 

الديون المعدومة.

• تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم 
المدينة القائمة.

•  يتم إدارة المخاطر وإبالغ مجلس اإلدارة بشكل دوري من قبل لجنة اإلستثمار وذلك طبقًا للتوجهات المتعلقة باالستثمار والموضوعة من 
قبل لجنة االستثمار بالشركة. تعتبر مخاطر اإلستثمار متدنية. أن العائد مطلوب لتغطية المطلوبات المستقبلية الناجمة عن عمليات 

التكافل بالشركة. إن اإلستثمارات مقتناة في إستثمارات ذات جودة عالية، ومحفظة دخل ثابت ومنوي إقتنائها حتى اإلستحقاق.
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يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي:

أرصدة لدى البنوك

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

إشتراكات تكافل مدينة، صافي

استثمارات متاحة للبيع

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اخرى

أرصدة لدى البنوك

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

إشتراكات تكافل مدينة، صافي

استثمارات متاحة للبيع

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

دفعات ومصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اخرى

ستاندرد أند بورز )-أ( 

فيتش )+أ(

ستاندرد أند بورز )-أ( 

فيتش )+أ(

عمليات  التكافل

عمليات  التكافل

عمليات  التكافل

49.248

-    

111.296

30.200

40.898

-    

-    

231.642

42.726

634

61.482

30.216

43.976

7.000

6.622

192.656

-

-

-

7.000

-    

7.000

عمليات المساهمين

عمليات المساهمين

عمليات المساهمين

109.663  

1.274  

-    

2.572  

-    

112.710 

11.409 

237.628 

1.155 

957 

-    

2.223 

-    

197.175 

19.793 

221.303 

62.710 

50.000 

112.710 

95.000 

102.175 

197.175 

2011
باالف الرياالت السعودية

2012
باالف الرياالت السعودية

2011
باالف الرياالت السعودية

فيما يلي تحليل لمخاطر اإلئتمان الخاصة بالمحفظة االستثمارية:

عمليات المساهمينعمليات  التكافل

2012
باالف الرياالت السعودية
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ز (   مخاطر السيولة
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وهناك أيضا مخاطر سيولة 

تتعلق بالفروفات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة واإلستردادات المتوقعة من معيدي التكافل.
يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها.

فيما يلي بيانا بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة:
• تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن تقويم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة. يتم مراقبة اإللتزام 
بهذه السياسة، ويتم إبالغ  لجنة المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة بانتظام للتأكد من صلتها 

بذلك، وكما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر.
• وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، والحدود الخاصة بالمحفظة، ومحفظة استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال الكافية 

للوفاء بالتزامات التكافل.
• وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج ضمن هذه الخطط.

• تتضمن عقود إعادة تكافل  فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصا تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد المطالبات وذلك 
في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين.

محفظة اإلستحقاقات
يلخص الجدول أدناه تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة المتبقية. 
يتم تحديد مطلوبات عقود التكافل وموجودات إعادة التكافل على أساس التوقيت الزمني المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من 

مطلوبات التكافل التي تم إثباتها. يتم إعتبار الدفعات التي تتطلب إخطار وكأن األخطار قد تم تقديمه فورًا. 
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عمليات التكافل

31 ديسمبر 2012

عمليات المساهمين

الموجودات 

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

إشتراكات تكافل مدينة

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

حصة معيدي التكافل من المطالبات 

تحت التسوية

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

دفعات مقدمة وموجودات اخرى

حصة معيدي التكافل من إشتراكات 

التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

أتعاب إدارة مدينة

اجمالي الموجودات

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

50.413

-

6.045

98.808

-

30.200

40.898

-

-

63.329

10.876

-

-

-

300.569

-

-

196.822

12.488

-

-

-

-

-

12.910

-

-

-

-

222.220

50.413

-

202.867

111.296

-

30.200

40.898

-

-

76.239

10.876

-

-

-

522.789

109.740

317

-

-

31.918

149

-

112.710

11.409

-

-

-

2.375

18.866

287.484

-

957

-

-

-

2.423

-

-

-

-

-

20.000

15.040

-

38.420

109.740

1.274

-

-

31.918

2.572

-

112.710

11.409

-

-

20.000

17.415

18.866

325.904

ز (   مخاطر السيولة ) تتمة (
محفظة اإلستحقاقات ) تتمة (
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عمليات التكافل

31 ديسمبر 2011

عمليات المساهمين

الموجودات 

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

إشتراكات تكافل مدينة

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من 

خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

حصة معيدي التكافل من المطالبات 

تحت التسوية

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

دفعات مقدمة وموجودات اخرى

حصة معيدي التكافل من إشتراكات 

التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق مؤجلة

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

أتعاب إدارة مدينة

اجمالي الموجودات

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

48.950

634

121.421

55.355

-

30.216

43.976

7.000

6.622

71.758

13.399

-

-

-

399.331

-

-

75.401

6.127

-

-

-

-

-

1.587

-

-

-

-

83.115

48.950

634

196.822

61.482

-

30.216

43.976

7.000

6.622

73.345

13.399

-

-

-

482.446

1.211

179

-

-

9.601

-

-

197.175

19.793

-

-

-

6.516

35.620

270.095

-

778

-

-

21.524

2.223

-

-

-

-

-

20.000

8.524

-

53.049

1.211

957

-

-

31.125

2.223

-

197.175

19.793

-

-

20.000

15.040

35.620

323.144
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عمليات التكافل

عمليات التكافل

31 ديسمبر 2012

31 ديسمبر 2011

عمليات المساهمين

عمليات المساهمين

المطلوبات 

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، وأخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة، صافي

إجمالي إشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

مخصص الزكاة

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات

المطلوبات 

إجمالي المطالبات تحت التسوية

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، وأخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة، صافي

إجمالي إشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

مخصص الزكاة

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

أكثر من سنة 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 

السعودية

119.263

927

18.866

30.597

66.500

267.427

5.967

-

-

-

509.547

90.240

35.620

27.606

85.925

235.187

5.525

-

-

-

480.103

-

-

-

-

-

13.138

-

-

-

-

13.138

-

-

-

-

2.265

-

-

-

-

2.265

119.263

927

18.866

30.597

66.500

280.565

5.967

-

-

-

522.685

90.240

35.620

27.606

85.925

237.452

5.525

-

-

-

482.368

-

-

-

9.455

-

-

-

1.362

202.867

1.045

214.729

-

-

12.717

-

-

-

929

121.421

-

135.067

-

-

-

-

-

-

-

6

-

2.410

2.416

-

-

-

-

-

-

930

75.401

2.410

78.741

-

-

-

9.455

-

-

-

1.368

202.867

3.455

217.145

-

-

12.717

-

-

-

1.859

196.822

2.410

213.808

محفظة السيولة
لم يتم إحتساب أي من المطلوبات الظاهرة في قائمة المركز المالي على أساس التدفقات النقدية المخصومة وإن جميعها مستحقة 

السداد عند الطلب خالل سنة واحدة.
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ح (  إدارة رأس المال 
تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في البلد الذي تأسست فيه. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات 
ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التكافل 

ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.
تقوم الشركة حاليًا بمراجعة متطلبات راس المال للحفاظ علي مصادر سيولة كافية، وعليه االلتزام بمتطلبات االحتفاظ بهامش المالءه.

ط (  القيم العادلة لألدوات المالية المالية 
إن القيم العادلة هي القيم التي يتم بموجبها تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك 
وبشروط تعامل عادل. يفترض تعريف القيمة العادلة بأن تكون المنشأة قادرة على العمل وفقًا لمبدأ اإلستمرارية، 
مع عدم وجود نية أو حاجة لتصفيتها أو إجراء تخفيض حاد في مستوى عملياتها أو القيام بأي تعامالت بشروط 
لها تأثير عكسي. تشتمل الموجودات المالية الخاصة بالشركة علي النقدية وشبه النقدية واشتراكات التكافل 
والمصاريف  الدائنين  إجمالي  من  المالية  المطلوبات  تتكون  بينما  المستحقة،  واإليرادات  واالستثمارات  المدينة 
المستحقة الدفع والمطالبات تحت التسوية. إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف كثيرًا عن 

قيمتها الدفترية. 
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21-  المعلومات القطاعية 
تمشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية، اعتمدت اإلدارة قطاعات األعمال بشأن نشاطات الشركة 

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة
إشتراكات إعادة التكافل المسندة

أقساط تكافل فائض الخسارة
صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي
صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق التأمين و إيرادات أخرى
عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
صافي المطالبات المتكبدة

رسوم إشراف وتفتيش
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى
إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 
إيرادات اإلستثمار

أتعاب إدارة
صافي نتيجة السنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

95.809
)79.966(

)739(
15.104
83

15.187
120

12.613
27.920
)9.713(
8.129

)1.584(
)1.263(

)2.847(
)339(

)5.885(
)330(

)9.401(
18.519

379.988
)1.032(
)2.750(

376.206
)70.336(
305.870

1.164
347

307.381
)241.827(

2.203
)239.624(
)37.996(

)277.620(
)1.894(
)9.442(
)1.315(

)290.271(
17.110

125.067
)70.074(

-
54.993
30.034
85.027

-
-

85.027
)122.484(

79.652
)42.832(

7.158
)35.674(

)1.683(
)11.155(
)433(

)48.945(
36.082

600.864
)151.072(
)3.489(
446.303
)40.219(
406.084
1.284
12.960

420.328
)374.024(

89.984
)284.040(

)32.101(
)316.141(
)3.916(

)26.482(
)2.078(

)348.617(
71.711
670

)72.381(
-
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إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة
إشتراكات إعادة التكافل المسندة

أقساط تكافل فائض الخسارة
صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

التغير في اشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي
صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق التأمين و إيرادات أخرى
عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب
إجمالي المطالبات المدفوعة

حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة

التغير في المطالبات تحت التسوية، صافي
صافي المطالبات المتكبدة

رسوم إشراف وتفتيش
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى
إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 
إيرادات اإلستثمار

أتعاب إدارة
صافي نتيجة السنة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

58.000
)46.975(

)607(
10.418
)2.671(
7.747

96
7.440

15.283
)9.049(
6.437
)2.612(
)833(

)3.445(
)283(
)4.261(
)1.006(

)8.995(
6.288

233.827
)1.481(
)1.254(
231.092
)47.199(
183.893

56
390

184.339
)142.711(

657
)142.054(

)14.051(
)156.105(

)1.168(
)4.543(
)4.056(

)165.872(
18.467

201.517
)98.222(

-
103.295
)25.501(
77.794

750
-

78.544
)62.333(
43.723
)18.610(
)13.564(
)32.174(
)3.027(
)9.668(
)3.495(

)48.364(
30.180

493.344
)146.678(

)1.861(
344.805
)75.371(
269.434

902
7.830

278.166
)214.093(

50.817
)163.276(
)28.448(
)191.724(
)4.478(
)18.472(
)8.557(

)223.231(
54.935

365
)176.721(
)121.421(
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موجودات عمليات التكافل
حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تأمينات خطابات ضمان

موجودات غير موزعة
إجمالي الموجودات

مطلوبات عمليات التكافل
مطالبات تحت التسوية

اشتراكات تكافل غير مكتسبة
عموالت غير مكتسبة

مطلوبات وفائض غير موزع
إجمالي المطلوبات والفائض

موجودات عمليات التكافل
حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تأمينات خطابات ضمان

موجودات غير موزعة
إجمالي الموجودات

مطلوبات عمليات التكافل
مطالبات تحت التسوية

اشتراكات تكافل غير مكتسبة
عموالت غير مكتسبة

مطلوبات وفائض غير موزع
إجمالي المطلوبات والفائض

 المعلومات القطاعية  كما في 31 ديسمبر 2012

 المعلومات القطاعية  كما في 31 ديسمبر 2011

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

21.882
52.535
3.418

-

25.785
58.390
5.833

10.083
25.477

1.341
-

12.723
31.415
5.328

921
487
5.198
7.050

65.638
179.380

134

1.190
692

3.622
5.050

27.912
109.249

197

18.095
23.217
2.260
1.478

27.840
42.795

-

32.703
47.176
8.436

-

49.605
96.789

-

40.898
76.239
10.876
8.528

136.541
386.248
522.789

119.263
280.565
5.967

405.795
116.994

522.789

43.976
73.345
13.399
5.050

135.770
346.676
482.446

90.240
237.453

5.525
333.218
149.228
482.446
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قائمة المركز المالي
دفعات مقدمة وموجودات أخرى 

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 
إجمالي المطالبات تحت التسوية

قائمة الدخل 
أتعاب مضارب

اتعاب إدارة 

كما وردت في أرقام 
المقارنة لعام 2011

بآالف الرياالت السعودية

كما وردت في أرقام 
المقارنة لعام 2012

بآالف الرياالت السعودية

صافي األثر

بآالف الرياالت السعودية

17.256
-   

100.240

91
176.630

6.622
634

90.240

-   
176.721

)10.634(
634
10.000

)91(
91

22-    إعادة تبويب أرقام المقارنة

بعمليات  بيانًا  يلي  فيما  الحالية.  للسنة  الحسابات  عرض  مع  تتماشى  كي  أدناه  المذكورة  المقارنة  أرقام  بعض  تبويب  أعيد            

               التصنيف الهامة التي أجريت على قوائم المركز المالي والدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012:

23- إعتماد القوائم المالية 
       اعتمدت القوائم المالية من مجلس اإلدارة بتاريخ 8 ربيع الثاني 1434هـ الموافق 18 فبراير 2013.
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شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات
القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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قائمة المركز المالي للسنة 
كما في 31 ديمسبر 2013

 2012
بآالف الرياالت

السعودية

 2013
بآالف الرياالت

السعودية
إيضاحات

موجودات عمليات التكافل

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

إشتراكات تكافل مدينة، صافي

مبلغ مستحق من جهة ذات عالقة

سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات اخرى

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من إشتراكات التكافل غير المكتسبة

استثمارات متاحة للبيع

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

إجمالي موجودات عمليات التكافل

موجودات عمليات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة مدينة

سلف ومدفوعات مقدمًا وموجودات اخرى

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

إجمالي موجودات عمليات المساهمين

إجمالي الموجودات

7

6

20

11

12 )أ(

13 )جـ(

10 )1()ب(

13 )أ(

7

20

11

10 )2()جـ(

10 )2()ب(

10 )2()د(

9

8

179.621

202.801

70.903

400

1.575

64.169

89.429

15.945

8.831

633.674

107.130

-    

11.673

12.654

42.107

17.364

76.800

20.000

17.517

305.245

938.919

50.413

202.867

111.296

-      

-      

40.898

76.239

30.200

10.876

522.789

109.740

1.274

18.866

11.409

31.918

2.572

112.710

20.000

17.415

325.904

848.693
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 2012
بآالف الرياالت
السعودية

 2013
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

مطلوبات وفائض عمليات التكافل

مطلوبات عمليات التكافل

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي إشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

فائض عمليات التكافل

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

مطلوبات عمليات المساهمين

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات عمليات المساهمين

حقوق المساهمين 

رأس المال

خسائر متراكمة

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات عمليات

 وحقوق المساهمين 

12 )أ(

20

14

13 )جـ(

13 )ب(

10 )1()ب(

15

14

16

10 )2( )ب(

203.576

-    

11.673

33.023

37.966

343.121

4.264

633.623

51

633.674

2.369

8.743

202.801

4.868

218.781

200.000

113.585

49

86.464

305.245

938.919

119.263

927

18.866

30.597

66.500

280.565

5.967

522.685

104

522.789

1.368

9.455

202.867

3.455

217.145

200.000

)91.241(

-    

108.759

325.904

848.693

 )تتمة( قائمة المركز المالي للسنة 
كما في 31 ديمسبر 2013
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قائمة الدخل لعمليات التكافل
المنتهية في 31 ديمسبر 2013

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

 2013
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

إجمالي إشتراكات التكافل المكتتبة

اشتراكات إعادة التكافل المسندة

أقساط تأمين فائض الخسارة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

التغير في إشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق وإيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب 

إجمالي المطالبات المدفوعة 

حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة

الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

أتعاب إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى 

إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى 

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات استثمار

أتعاب إدارة

صافي عجز السنة

صافي العجز المحول إلى عمليات المساهمين 

صافي نتيجة السنة

13 )جـ(

13 )جـ(

13 )جـ(

13 )ب(

12 )أ(

12 )أ(

12 )أ(

13 )أ(

6

689.662

)131.177(

)2.676(

555.809

)49.365(

506.444

1.038

13.335

520.817

)441.026(

74.261

)366.765(

)61.042(

)427.807(

)4.873(

)23.504(

)2.172(

)299(

1.891

)456.764(

64.053

1.300

)65.353(

-  

- 

- 

600.864

)151.072(

)3.489(

446.303

)40.219(

406.084

1.284

12.960

420.328

)374.024(

89.984

)284.040(

)32.101(

)316.141(

)3.916(

)26.482(

)2.052(

)26(

-

)348.617(

71.711

670

)72.381(

-

- 

- 
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قائمة الدخل الشامل - عمليات التكافل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

2012
بآالف الرياالت
السعودية

2013
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

صافي نتيجة السنة

دخل شامل أخر سيعاد تصنيفه الحقًا إلى قائمة الدخل

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للسنة

10 )!( )ب(

-      

)53(

)53(

-

104

104
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قائمة الدخل لعمليات  المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

قائمة الدخل  الشامل لعمليات  المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

 2012
بآالف الرياالت
السعودية

 2013
بآالف الرياالت
السعودية

 2013
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

اإليرادات

أتعاب إدارة

توزيعات أرباح 

صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

أرباح محققة من بيع إستثمارات متاحة للبيع

دخل عموالت خاصة من إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

إجمالي اإليرادات

مصاريف عمومية و إدارية

)الخسارة( الدخل قبل الزكاة

مخصص الزكاة

صافي خسارة السنة

خسارة السهم االساسي )ريال سعودي(

صافي خسارة السنة

 دخل شامل أخر سيعاد تصنيفه الحقًا إلى قائمة الدخل

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

10)2()ج(

18

15)ب(

19

65.353

2.307

8.412

1.243

2.388

79.703

)101.046(

)21.343(

)1.001(

)22.344(

)1.12(

)22.344(

49

)22.295(

72.381

2.103

2.433

473

4.234

81.624

)80.839(

785

)1.362(

)577(

)0.03(

)577(

-

)577(
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

الرصيد في 1 يناير 2012 

صافي خسارة السنة

إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2012 

صافي خسارة السنة

إيرادات شاملة أخرى

إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2013 

200.000

-

-

200.000

-

-

-

200.000

)90.664(

)577(

)577(

)91.241(

)22.344(

-

)22.344(

)113.585(

-

-

-

-

-

49

49

49

رأس المال
بآالف الرياالت
السعوديـــة

109.336

)577(

)577(

108.759

)22.344(

49

)22.295(

86.464

الخسائر 
المتراكمة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع
بآالف الرياالت
السعوديـــة

المجموع
بآالف الرياالت
السعودية
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 2012
بآالف الرياالت
السعودية

 2013
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

األنشطة التشغيلية 
صافي نتيجة السنة 

التعديالت لــ :
أتعاب إدارة 

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
صافي الفائض قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

اشتراكات تكافل مدينة
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات آخرى
حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجله

إجمالي المطالبات تحت التسوية
دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة
إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت غير مكتسبة
تأمينات خطابات ضمان

أتعاب إدارة مدفوعة
صافي النقد من )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 
إستحقاق إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

شراء إستثمارات متاحة للبيع
بيع إستثمارات متاحة للبيع

صافي النقد من األنشطة االستثمارية
الزيادة / ) النقص ( في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 
النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 

المعلومات اإلضافية غير النقدية:
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

-

65.353
2.172

67.525

66
38.221
)400(

)927(
)1.575(
)23.271(
)13.190(
2.045

84.313
2.426

)28.534(
62.556
)1.703(

)4.573(
)72.546(
110.433

-
)438.500(
452.702
14.202

124.635
41.885
166.520

)53(

-

72.381
2.052

74.433

)6.045(
)51.866(

1.561
- 

6.622
3.078

)2,894(
2.523
29.023
2.991

)19.425(
43.113
442

)3.478(
)89.135(
)9.057(

7.000
)195.000(
195.042
7.042
)2.015(
43.900
41.885

104

6

10)1( )ب(
10)1( )ب(

7
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 2012
بآالف الرياالت
السعودية

 2013
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاحات

قائمة التدفقات النقدية لعمليات  المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013

األنشطة التشغيلية
صافي خسارة السنة 

التعديالت لــ:
استهالك

أتعاب إدارة 
مخصص الزكاة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

صافي العجز قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة
سلف ومدفوعات مقدمة وموجودات اخرى

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى
مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

أتعاب إدارة مستلمة
زكاة مدفوعة

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية 

شراء ممتلكات ومعدات ، صافي
شراء إستثمارات متاحة للبيع

بيع إستثمارات متاحة للبيع
شراء استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

بيع استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل
إستحقاق إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

شراء إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق
صافي النقد من األنشطة االستثمارية

)النقص( / الزيادة في النقدية وشبه النقدية
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 
المعلومات اإلضافية غير النقدية 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)22.344(

5.700
)65.353(

1.001
1.413

)8.412(
)87.995(

1.274
)1.245(
)712(
)66(

)749(
72.546

-
)16.198(

)5.802(
)459.500(
444.757
)20.809(
19.032
124.710

)88.800(
13.588
)2.610(
109.740
107.130

49

)577(

5.415
)72.381(

1.362
1.045

)2.433(
)67.569(

)317(
8.384
)3.262(
6.045

)56.719(
89.135
)1.853(
30.563

)7.790(
)122.700(
122.351
)15.919(
17.559
197.175
)112.710(
77.966
108.529

1.211
109.740

)1.145(

15 )ب(

10)2( )ب(
10)2( )ب(
10)2( )ج(
10)2( )ج(
10)2( )د(
10)2( )د(

7
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ايضاحات حول القوائم المالية 31 ديسمبر 2013

1 - التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة الراجحي للتأمين التعاوني )»الشركة«(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 

1010270371 وتاريخ 5 رجب 1430هـ الموافق 28 يونيو 2009. أن عنوان المكتب المسجل للشركة هوكما يلي:
شركة الراجحي للتأمين التعاوني

ص ب 67791
الرياض 11517

المملكة العربية السعودية. 
أن الغرض من إنشاء الشركة هو مزاولة عمليات التأمين التعاوني والخدمات ذات العالقة بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني 
والئحته التنفيذيه في المملكة العربية السعوديـة. بتاريـخ 29 ذي القعدة 1430هـ )الموافق 17 نوفمبر 2009(، إستلمت الشركة الترخيص من 
األسهم  سوق  في  الشركة  إدراج  تم  السعودية.  العربية  المملكة  في  التعاوني  التأمين  أعمال  لمزاولة  السعودي  العربي  النقد  مؤسسة 
السعودية )»تداول«( في 13 يوليو 2009. حصلت الشركة على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بمنتجاتها في 17 يناير 2010. 

2- أسس اإلعداد 
أ ( أسس القياس 

تعد القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء »االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل و االستثمارات 
المتاحة للبيع« حيث يتم قياسها بالقيمة العادلة.

ب ( بيان اإللتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية. 

طبقًا ألنظمة التأمين في المملكة العربية السعودية ، تحتفظ الشركة بدفاتر محاسبية  لكل من حسابات عمليات التكافل وعمليات 
الموجودات،  تسجيل  يتم  الشركة.  قبل  من  المساهمين  وعمليات  التكافل  عمليات  موجودات  كافة  صكوك  تحتفظ   . المساهمين 
المطلوبات، اإليرادات والمصاريف الخاصة بكل نشاط في الدفاتر المحاسبية الخاصة بذلك النشاط. وطبقًا لسياسة الشركة، تحمل كافة 
المشتركة من قبل  األخرى  اإليرادات والمصاريف  توزيع  المساهمين. يتم  التكافل على عمليات  العمومية واإلدارية لعمليات  المصاريف 

اإلدارة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

جـ( العملة الرئيسية وعملة العرض
يعتبر الريال السعودي العملة الرئيسية والعملة التي يتم بها عرض القوائم المالية للشركة. تم تقريب المبالغ الظاهرة في القوائم 

المالية ألقرب ألف ريال سعودي، مالم يرد خالف ذلك.  

3 - المعايير الصادرة وغير السارية المفعول
تتمشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية مع تلك المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بإستثناء إتباع التعديالت أدناه والتحسينات على المعايير الحالية المشار إليها أدناه والتي لم ينتج 

عنها أي أثر مالي على القوائم المالية للشركة.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )13( – قياس القيمة العادلة 

لقد حدد المعيار مصدرًا وحيدًا لإلسترشاد به بخصوص كافة طرق قياس القيمة العادلة. لم يتغير هذا المعيار عندما يطلب من المنشأة 

الخاصة  الدولية  للمعايير  طبقًا  العادلة  القيمة  قياس  كيفية  بخصوص  إرشــادات  يقدم  فإنه  ذلك  من  وبدالً  العادلة،  القيمة  إستخدام 

الخاص  الدولي  المعيار  عليها في  المنصوص  لإلرشادات  ونتيجة  النهائي.  السعر  بأنها  العادلة  القيمة  المعيار  يعرف  المالية.  بالتقارير 

بالتقارير المالية رقم )13(، قامت الشركة بإعادة تقويم سياساتها بشأن قياس القيمة العادلة وعلى األخص مدخالت التقويم مثل مخاطر 

عدم األداء المتعلقة بقياس القيمة العادلة للمطلوبات. كما تطلب المعيار إبداء إفصاحات إضافية.

إبداء  تم  للشركة.  العادلة  القيمة  قياس  )13( بصورة جوهرية على طرق  رقم  المالية  بالتقارير  الخاص  الدولي  المعيار  تطبيق  يؤثر  لم 
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إفصاحات إضافية، عند الضرورة، في االيضاحات المتعلقة بالموجودات والمطلوبات التي تم تحديد قيمتها العادلة. تم تبيان التسلسل 

الهرمي لقياس القيمة العادلة في اإليضاح رقم )10(.

معيار المحاسبة الدولي رقم )1(: عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1(.
التي  األخرى  الشاملة  البنود  األخرى. يجب عرض  الشاملة  اإليــرادات  بنود  تم عرضها في  التي  البنود  التعديالت مجموعة من  أستحدث 
للبيع( بصورة  المتاحة  المالية  الموجودات  أو خسائر  الخسارة مستقباًل )مثل صافي مكاسب  أو  الربح  إلى  سيعاد تصنيفها )تدويرها( 
مستقلة عن البنود التي لن يعاد تصنيفها )مثل إعادة تقويم األراضي والمباني(. تؤثر التعديالت على طريقة العرض فقط، وليس لها 

اثر على المركز المالي أو األداء المالي للشركة.

معيار المحاسبة الدولي رقم )1( – توضيح متطلبات معلومات المقارنة )التعديل(
يوضح التعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم )1( الفرق بين معلومات المقارنة اإلضافية المقدمة طواعية والحد األدنى من معلومات 
تقوم  عندما  وذلك  المالية  القوائم  حول  العالقة  ذات  اإليضاحات  في  المقارنة  معلومات  إدخال  المنشأة  على  يجب  المطلوبة.  المقارنة 
المالي االفتتاحية  المركز  التعديالت بأن قائمة  المقارنة. توضح  الحد األدنى المطلوب لفترة  طواعية بتقديم معلومات مقارنة أكثر من 
)كما في 1 يناير 2012 في حالة الشركة( – التي تم عرضها نتيجة لتعديل أو إعادة تصنيف بنود القوائم المالية بأثر رجعي – ال داعي ألن 
يقترن بها معلومات المقارنة في اإليضاحات ذات العالقة. يؤثر التعديل على طريقة العرض فقط ولم ينتج عنه أي أثر على المركز المالي 

أو األداء المالي للشركة.

المعايير الصادرة وغير السارية المفعول
للشركة.  المالية  القوائم  إصدار  تاريخ  المفعول بعد حتى  السارية  الصادرة وغير  والتفاسير  المعايير  أدناه  نقدم  أعاله،  للمعايير  إضافة 
للتعديالت والتنقيحات على  المبكر  االتباع  الشركة عدم  إرتأت  لقد  إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.  المعايير،  إتباع هذه  الشركة  تعتزم 

المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية والتي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية
بتاريخ 19 نوفمبر 2013، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية نسخة جديدة من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9(: األدوات 
المالية )محاسبة تغطية المخاطر وتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم )9( و )7(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
االفصاحات. إن المعيار الدولي   – المالية  المالية رقم 7: األدوات  المالية: االثبات والقياس، والمعيار الدولي الخاص بالتقارير  )39(: األدوات 
الخاص بالتقارير المالية رقم )9( )لعام 2013(، يكرر تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )39( بشأن تبديل المشتقات. ال 
يوجد للمعيار تاريخ سريان إلزامي، لكنه متاح اآلن للتطبيق. سيتم تحديد تاريخ سريان إلزامي جديد عند إنتهاء مجلس معايير المحاسبة 
الدولية من دراسة االنخفاض في القيمة. يجوز للمنشآت أن تقرر فقط المحاسبة عن األرباح والخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة 
بها بدون أن تطبق في نفس الوقت المتطلبات األخرى المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9(. إن إختيار 
السياسة المحاسبية بشأن االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم 
)39( متاحة اآلن لمحاسبة تغطية المخاطر. ويمكن تغيير تلك السياسة الحقًا وتطبيق محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في 
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( قبل أن تصبح إلزامية بشكل نهائي. يتم التوقف عن إختيار هذه السياسة عند إنتهاء 

مجلس معايير المحاسبة الدولية من دراسته بشأن تغطية المخاطر الكلية.

معيار المحاسبة الدولية رقم )32( – مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية – تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )32(
توضح هذه التعديالت المقصود بـ«يوجد لديها حاليًا حق نظامي ملزم للمقاصة » وكذلك أسس ومعايير آليات التسويات غير المتزامنة 
الخاصة ببيوت المقاصة كي تكون مؤهلة إلجراء المقاصة. تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2014 

ويتوقع بأال تتعلق هذه التعديالت بالشركة.

4 - السياسات المحاسبية الهامة 
فيما يلي بيانًا بالسياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية:

عقود التكافل
إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل بموجبها الشركة )شركةالتأمين( مخاطر تكافل هامة من طرف اخر )حملة الوثائق( وذلك 
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بالموافقة على تعويضهم في حال وقوع حادث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحادث المؤمن عليه( ويؤثر بشكل سلبي على حامل وثيقة 
التأمين. وكقاعدة عامة، تقوم الشركة بتعريف مخاطر التأمين العامة بأنها تمثل احتمال سداد المزايا عند وقوع الحادث المؤمن عليه.

وحال تصنيف العقد كعقد تكافل، فأنه يبقي كذلك طوال الفترة المتبقية منه، حتي لو انخفضت مخاطر التكافل بشكل كبير خالل 
الفترة، مالم يتم استنفاذ أو انهاء كافة الحقوق وااللتزامات.  

اإليجارات التشغيلية
يتم تصنيف عقود االيجار التي يحتفظ بموجبها المؤجر بمعظم المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل كعقود ايجار تشغيلي. يتم 

إثبات الدفعات بموجب عقود اإليجارات التشغيلية كمصروف في قائمة الدخل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

إعادة التكافل 
أن عقود إعادة التكافل هي عبارة عن عقود تبرمها الشركة وبموجبها يتم تعويض الشركة عن خسائر عقود التكافل المصدرة. 

الموجودات من حصة  تتكون هذه  تكافل.  إعادة  التكافل كموجودات  إعادة  عقود  بموجب  الشركة  التي تستحقها  المزايا  إثبات  يتم 
المطالبات تحت  التكافل من  األرباح وحصة معيدي  العموالت على  المدينة األخرى مثل  المطالبات والذمم  التكافل من سداد  معيدي 

التسوية والتي تتوقف على المطالبات المتوقعة والمزايا الناشئة بموجب عقود إعادة التكافل. 
يتم إثبات المبالغ القابلة لالسترداد من أو المبالغ المستحقة إلى معيدي التكافل بصورة مماثلة للمبالغ المتعلقة بعقود التكافل وطبقًا 

لشروط اتفاقية إعادة التكافل. 
وبتاريخ إعداد القوائم المالية، تقوم الشركة بإجراء مراجعة للتأكد من وجود دليل على وقوع إنخفاض في قيمة موجودات إعادة التكافل. 
وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبالغ القابلة لالسترداد. وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لموجودات 
إعادة التكافل عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد. يحمل اإلنخفاض 

على قائمة الدخل لعمليات التكافل.

المطالبات 
بها،  المتعلقة  الخسارة  األخرى، ومن مصاريف تسوية  المتعاقد معها واألطراف  الجهات  إلى  المستحقة  المبالغ  المطالبات من  تتكون 

ناقصًا الخردة واإلستردادات األخرى، وتحمل على قائمة الدخل لعمليات التكافل فى الفترة التي تم تكبدها فيها.
يشتمل إجمالي المطالبات تحت التسوية على إجمالي التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ القوائم المالية، سواء 
تم التبليغ عنها أم ال. يتم تجنيب مخصصات لقاء المطالبات المبّلغ عنها وغير المدفوعة بتاريخ إعداد القوائم المالية على أساس تقدير 
كل حاله على حده. كما يجنب مخصص، وفقًا لتقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة، لقاء تكلفة سداد المطالبات المتكبدة غير المبّلغ 

عنها بتاريخ إعداد القوائم المالية. ان االلتزامات النهائية يمكن أن تزيد أو تقل عن المخصص الذي تم تجنيبه.
يدرج الفرق بين المخصصات بتاريخ القوائم المالية والسداد والمخصصات المجنبة في السنة الالحقة في قائمة الدخل لعمليات التكافل 

لتلك السنة.
ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها لقاء المطالبات غير المدفوعة ألنه يتوقع سداد كافة المطالبات خالل سنة واحدة من تاريخ إعداد 

القوائم المالية.

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة 
يتم رسملة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة بشكل أساسي بشراء وتجديد عقود التكافل كموجودات غير ملموسة، وتطفأ الحقًا 

على مدى فترات عقود التكافل المتعلقة بها على أساس متوافق مع فترة تغطية عقود التكافل المتعلقة بها. 
يتم إجراء مراجعة للتأكد من وقوع إنخفاض في القيمة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية أو أكثر، وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا 
اإلنخفاض. وفي حال عدم تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لهذه العقود، يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف وقد 
يتطلب هذا ايضًا إثبات إنخفاض إضافي في قائمة الدخل لعمليات التكافل. كما تؤخذ تكاليف اإلكتتاب المؤجلة بعين اإلعتبار عند إجراء 

إختبار كفاية المطلوبات في كل فترة يتم فيها إعداد القوائم المالية.

اختبار كفاية المطلوبات 
يتم، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، إجراء اختبار كفاية المطلوبات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التكافل، بعد خصم تكاليف اإلكتتاب 
يتم  االختبارات،  هذه  إجراء  وعند  عليها.  المتعاقد  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  التقديرات  باستخدام  العالقة  ذات  المؤجلة 
أي نقص  المطالبات. يحمل  إدارة ومعالجة  المتعاقد عليها ومصاريف  المستقبلية  النقدية  للتدفقات  اإلدارة  استخدام أفضل تقديرات 
مباشرًة على قائمة الدخل لعمليات التكافل وذلك بشطب تكاليف اإلكتتاب المؤجلة ذات العالقة، وبعد ذلك يجنب مخصص للخسائر 

الناتجة عن اختبار كفاية المطلوبات ضمن إحتياطيات عجز األقساط.
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إثبات اإليرادات 
يمثل فائض اإلكتتاب إشتراكات التكافل المكتسبة بعد خصم المطالبات المدفوعة ومصاريف اإلكتتاب األخرى والمطالبات المستحقة 
المتوقعة خالل السنة، بعد خصم المبالغ الخاضعة إلعادة التكافل، ناقًصا مخصص أي خسائر مستقبلية متوقعة بشأن وثائق التكافل 

سارية المفعول.

أتعاب ودخل العموالت

تمثل اتعاب ودخل العموالت أتعاب اإلدارة المحملة على العمالء لقاء توثيق العقود وأتعاب إدارة المطالبات التي يتم إستردادها من حملة الوثائق.

أتعاب اإلدارة

يتم إثبات أتعاب اإلدارة لعمليات المساهمين من عمليات التكافل عند إكتسابها وفقًا لعقود التكافل التي تم الموافقة عليها من قبل 

لجنة الرقابة الشرعية ومجلس اإلدارة.

 عموالت إعادة التكافل

يتم تأجيل واطفاء عموالت إعادة التكافل بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقود التكافل. يتم اثبات العموالت على أرباح إعادة 

التكافل  عقود  على  الخسائر  أو  المطالبات  نسبة  تتضمن  والتي  التكافل  معيدي  مع  عليها  المتفق  الشروط  أساس  على  التكافل 

المسندة.

إيرادات أخرى
يتم اثبات إيرادات توزيعات األرباح عند اإلقرار بأحقية إستالمها.

يتم اثبات إيرادات العموالت على اإلستثمارات على أساس طريقة معدل العمولة الفعلية. 

إشتراكات التكافل المدينة
يتم إثبات إشتراكات التكافل المدينة عند استحقاقها ، ويتم قياسها ، عند اإلثبات األولي لها ، بالقيمة العادلة للمبالغ المستلمه أو 
المستحقة القبض. يتم مراجعة القيمة الدفترية الشتراكات التكافل المدينة للتأكد من وجود إنخفاض في قيمتها وذلك عندما تشير 
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية استرداد قيمتها الدفترية ، ويتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قائمة الدخل لعمليات 

التكافل. يتم التوقف عن إثبات إشتراكات التكافل المدينة عند عدم الوفاء بمعايير إثبات الموجودات المالية .
يدرج الفرق بين المخصصات في نهاية الفترة المالية والسداد والمخصصات المجنبة في الفترة الالحقة في نتيجة االكتتاب لتلك الفترة .

النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق ولدى البنوك والودائع ألجل التي تقل فترة استحقاقها االصلية عن ثالثة أشهر 

من تاريخ االقتناء .

اإلستثمارات
فيما يلي السياسات المحاسبية لكل فئة من فئات االستثمار:

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
الدخل« وذلك في حالة تصنيفها كـ »مقتناه ألغراض  العادلة من خالل قائمة  بالقيمة  المالية كـ »إستثمارات مدرجة  الموجودات  تصنف 
المتاجرة« أو تم تخصيصها على هذا النحو عند اإلثبات األولي لها. تصنف الموجودات المالية كـ »استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة خالل 
قائمة الدخل« في حالة قيام الشركة بإدارتها، واتخاذ قرارات الشراء والبيع على أساس القيمة العادلة طبقًا إلدارة مخاطر االستثمار أو 

استراتيجية األستثمار الموثقة الخاصة بالشركة.  تدرج تكاليف المعامالت المتعلقة باالستثمار في قائمة الدخل عند تكبدها. 
وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل، ويتم إثبات أية  تغيرات في القيمة العادلة 
في قائمة الدخل للفترة التي تنشأ فيها. يتم إظهار دخل العموالت الخاصة وتوزيعات األرباح المستلمة عن الموجودات المالية المدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل كإيرادات استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل – في قائمة الدخل. 



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

247  

تحدد القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل على أساس األسعار المتداولة في األسواق المالية أو 
معدالت  باستخدام  المخصومة  النقدية  التدفقات  أساس  على  بعمولة  المرتبطة  للبنود  العادلة  القيمة  تقدر  المقدرة.  العادلة  القيمة 

العمولة لبنود بنفس شروط وخصائص المخاطر. 

اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق
اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق هي عبارة عن موجودات مالية غير مشتقة وذات دفعات ثابتة أو ممكن تحديدها ولها تواريخ 

إستحقاق محدده ولدى الشركة النية اإليجابية والمقدرة لالحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق. 
تقيد االستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق بالتكلفة، المعدله بإطفاء العالوة أو الخصم باستخدم طريقة معدل العمولة الفعلية.

يتم تسوية أي انخفاض دائم في قيمة االستثمارات، ويتم اإلفصاح عنه في قوائم الدخل المعنية كإنخفاض في القيمة. 

اإلستثمارات المتاحة للبيع 
بمتطلبات  للوفاء  بيعها  يمكن  والتي  محددة،  غير  لفترة  بها  االحتفاظ  ينوى  التي  االستثمارات  تلك  هى  للبيع  المتاحة  االستثمارات 

السيولة أو التغيرات في أسعار العمولة.
تقاس اإلستثمارات المتاحة للبيع، في األصل، بالقيمة العادلة شاملة تكاليف الشراء المتعلقة باالستثمارات. وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس 
هذه االستثمارات بالقيمة ويتم إثبات التغيرات التي تطرأ عليها – فيما عدا خسائر اإلنخفاض في القيمة - في قائمة الدخل الشامل ويتم 
إظهارها في احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين بالنسبة لالستثمارات المتاحة للبيع المتعلقة بعمليات المساهمين، 
وضمن فائض عمليات التكافل/مطلوبات عمليات التكافل. وعند التوقف عن إثبات االستثمار، يعاد تصنيف الربح أو الخسارة إلى قائمة 
الدخل. بالنسبة لألوراق المالية المتداولة في األسواق المالية النظامية، تحدد القيمة العادلة على أساس األسعار المتداولة في السوق 
عند انتهاء العمل بتاريخ إعداد القوائم المالية. تحدد القيمة العادلة للموجودات المداره واالستثمارات في الصناديق االستثمارية على 
إجراء تقدير مناسب  النظامية، يتم  المتداولة في األسواق  المالية غير  لألوراق  بالنسبة  المعلن عنها.  الموجودات  أساس صافي قيمة 
للقيمة العادلة  وذلك على أساس القيمة السوقية ألداه مماثلة لها تقريبًا، أو على اساس التدفقات النقدية المتوقعة أو على أساس ما 

يخص تلك األداه من صافي الموجودات المتبعة. 

التوقف عن إثبات األدوات المالية
يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية )أو أي جزء منها أو مجموعة من الموجودات المالية المتشابهة( عند: 

• انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية.
• تنازل الشركة عن حقوقها باستالم التدفقات النقدية  من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل وبدون أي 
تأخير إلى طرف آخر بموجب »ترتيبات فورية« وعند: أ( قيام الشركة بنقل كافة المنافع والمخاطر المصاحبة لملكية األصل و )ب( عدم قيام 

الشركة بنقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر المصاحبة لملكية األصل ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.
اتفاقية فوريه، وكذلك في  إبرام  أو  األصل  النقدية من  التدفقات  بالتنازل عن حقوقها الستالم  الشركة  تقوم فيها  التي  الحاالت  وفي 
حالة عدم نقل أو اإلبقاء على كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لملكية األصل، أو تحويل السيطرة على األصل، يتم إثبات األصل بقدر 
ارتباط الشركة المستمر بذلك األصل. وفي مثل هذه الحالة، تقوم الشركة بإثبات المطلوبات المصاحبة له. يتم قياس األصل المحول 

والمطلوبات المصاحبة له بالشكل الذي يعكس الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها الشركة.
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األصلية والحد األقصى للمبلغ المطلوب 

من الشركة دفعه، أيهما أقل. 
يتم التوقف عن إثبات المطلوبات المالية عند تنفيذ االلتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء مدته. وفي حالة استبدال المطلوبات 
اعتبار هذا  يتم  فإنه  الحالية،  المطلوبات  بتعديل شروط  أو  تمامًا،  مختلفة  وبشروط  المقرضة  الجهة  نفس  بأخرى من  الحالية  المالية 
التبديل أو التعديل كتوقف عن إثبات المطلوبات األصلية وإثبات مطلوبات جديدة. يدرج الفرق بين األقيام الدفترية المعنية في قائمة 

الدخل.

تاريخ التداول 
يتم إثبات أو التوقف عن إثبات كافة العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ التداول )أي التاريخ الذي تلتزم 
فيه الشركة بشراء أو بيع الموجودات(. العمليات االعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم 

سداد تلك الموجودات خالل فترة زمنية تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.
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القيمة العادلة لألدوات المالية 
القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت بين أطراف 

متعاملة في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:
-  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو

-  في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.
إن السوق الرئيسي أو السوق األكثر فائدة يجب أن يكون قابلة للوصول إليها من قبل الشركة. تقاس القيمة العادلة للموجودات أو 
المطلوبات بإفتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات أو المطلوبات وأنهم يسعون لتحقيق أفضل 

مصالحهم االقتصادية.
تستخدم الشركة طرق التقويم المالئمة وفقًا للظروف وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت 

القابلة للمالحظة ذات العالقة، وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.
تم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي 

للقيمة العادلة، طبقًا لما هو مبين أدناه، على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل :-
•  المستوى  األول    -  األسعار المتداولة )بدون تعديل( في سوق نشط لموجودات ومطلوبات مماثلة.

•  المستوى الثاني  - طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – لها قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
•  المستوى الثالث - طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى – الهامة لقياس القيمة العادلة – لها غير قابلة للمالحظة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إثباتها في القوائم المالية على نحو متكرر، تقوم الشركة بالتأكد فيما إذا تمت التحويالت 
بين مستويات التسلسل الهرمي وذلك بإعادة تقويم التصنيف )على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة  لقياس القيمة العادلة 

ككل( في نهاية كل فترة مالية.
وألغراض االفصاح عن القيمة العادلة، تقوم الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات بحسب طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات 

والمطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة طبقًا لما هو موضح أعاله.
تقوم إدارة الشركة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة على نحو متكرر مثل )االستثمارات العقارية والموجودات المالية 

المتاحة للبيع غير المتداولة( ولقياس القيمة العادلة على نحو غير متكرر مثل الموجودات المعدة للتوزيع في العمليات المتوقفة.
مثل  الهامة  والمطلوبات  للبيع  المتاحة  المالية  والموجودات  العقارات  مثل  الهامة  الموجودات  بتقويم  خارجيين  تقويم  خبراء  يقوم 
العوض المحتمل. يتقرر قيام خبراء التقويم الخارجيين القيام بعملهم سنويًا بعد التباحث مع لجنة المراجعة بالشركة والحصول على 

موافقتها. تشتمل أسس ومعايير االختيار على المعرفة بالسوق، والسمعة، واالستقاللية وفيما إذا تمت مراعاة المعايير المهنية. 

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

يتم، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، إجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على إنخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من 

نتيجة  تكبد خسائر  دليل موضوعي على  حالة وجود  المستحقة(. وفي  المدينة  التكافل  اشتراكات  )بما في ذلك  المالية  الموجودات 

اإلنخفاض في قيمة أي أصل مالي، يتم تحديد القيمة المقدرة القابلة لإلسترداد لذلك األصل المالي، وتدرج أية خسارة ناجمة عن اإلنخفاض 

في القيمة والتي يتم إلحتسابها إلظهار التغيرات في القيمة الدفترية طبقا لما هو مبين أدناه: 

• بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يحدد اإلنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة الحالية للتدفقات 

   النقدية المستقبلية المتوقعة والقيمة الدفترية. 

• بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة، يحدد اإلنخفاض في القيمة عندما يكون اإلنخفاض الجوهري أو المستمر في 

   القيمة العادلة أقل من التكلفة. 

إن الدليل الموضوعي على إنخفاض أصل مالي أو مجموعة من الموجودات المالية يشتمل على البيانات القابلة للمالحظة التي استرعت 

انتباه الشركة بشأن األحداث التالية: 

1( الصعوبات المالية الهامة التي يواجهها المصدر أو الجهة المدينة. 

2( وجود خرق في العقد مثل التعثر أو التأخر في السداد.

3( أصبح من المحتمل أن المدين أو المصدر سيواجه اإلفالس أو اعادة هيكلة مالية.

4( عدم وجود سوق مالي نشط لتداول تلك األداة المالية بسبب الصعوبات المالية، أو 

5( البيانات القابلة للمالحظة التي تشير إلى وجود نقص قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الناتجة عن مجموعة 
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    من الموجودات المالية منذ األثبات األولي لتلك الموجودات وذلك بالرغم من عدم إمكانية تحديد ذلك النقص مع الموجودات المالية 

     الفردية للشركة، بما في ذلك: 

-  التغيرات العكسية في حاالت السداد من قبل الجهة المصدرة أو المدينين. 

-  الظروف االقتصادية المحلية في بلد الجهة المصدرة المرتبطة بحاالت اإلخفاق المتعلقة بتلك الموجودات. 
 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
يتم إثبات خسائر االنخفاض بقدر زيادة القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة 
لألصل بعد خصم تكاليف البيع أو القيمة الحالية، أيهما أعلى. لغرض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات ألدنى مستويات 

يمكن معها تحديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز بصورة مستقلة )وحدة مدره للنقدية(.
الممتلكات والمعدات 

على  التكلفة  تشتمل  القيمة.  في  إنخفاض  وأي  المتراكم  اإلستهالك  تنزيل  بعد  بالتكلفة  األصل  في  والمعدات  الممتلكات  تسجل 
المصاريف المتعلقة مباشرًة بشراء الموجودات. تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل لعمليات المساهمين. يتم رسملة 
المساهمين  لعمليات  الدخل  قائمة  على  اإلستهالك  يحمل  المعني.  األصل  عمر  أو  قيمة  من  جوهرية،  بصورة  تزيد،  التي  التحسينات 

بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات. إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات هي:
                                                                 السنــوات

المعدات المكتبية والكهربائية                 5  
األثاث والتركيبات                                        7-6  
السيارات                                                         5  
 أجهزة  وبرامج الكمبيوتر                        3 - 5

يتم إثبات ارباح أو خسائر استبعاد أي بند من بنود الممتلكات والمعدات )التي يتم احتسابها بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 
والقيمة الدفترية للبند( في قائمة الدخل لعمليات المساهمين. 

التغيرات  أو  األحــداث  تشير  عندما  وذلك  قيمتها  في  إنخفاض  وجود  من  للتأكد  والمعدات  للممتلكات  الدفترية  القيمة  مراجعة  يتم 
في الظروف إلى عدم إمكانية إسترداد قيمتها الدفترية. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل، وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة 

لإلسترداد، تخفض قيمة األصل إلى القيمة القابلة لإلسترداد.

أرصدة إعادة التكافل الدائنة
من  التكافل  معيدي  حصة  عن  وذلــك  التكافل  إعــادة  شركات  لمختلف  المستحقة  المبالغ  من  الدائنة  التكافل  إعــادة  أرصــدة  تتكون 

االشتراكات بعد خصم المطالبات المدفوعة ودخل العمولة. 

الدائنون والمصاريف المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجب دفعها في المستقبل عن البضاعة أو الخدمات المستلمة، سواءًا قدمت أم لم تقدم بها فواتير 

من قبل الموردين.

المخصصات    
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات )قانونية أو متوقعة( على الشركة ناتجة عن أحداث سابقة، وأن تكاليف سداد االلتزام محتملة 

ويمكن قياسها بشكل موثوق به. ال يتم إثبات أية مخصصات لقاء الخسائر التشغيلية المستقبلية. 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
يجنب مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وهي واجبة الدفع لجميع الموظفين كمبلغ مقطوع طبقًا لشروط وأحكام نظام 
العمل السعودي عند إنهاء / إنتهاء عقود عملهم. يحتسب هذا اإللتزام كقيمة حالية للمزايا التي يستحقها الموظفين في حالة تركه 
العمل في تاريخ إعداد القوائم المالية. تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين على أساس رواتب الموظفين األخيرة وبدالتهم وسنوات 

خدمتهم المتراكمة كما هو مبين بالشروط الواردة في نظام العمل في المملكة العربية السعودية.
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الزكاة 
تخضع الشركة للزكاة وفقًا لألنظمة. تحسب الزكاة ويجنب لها مخصص في قائمة الدخل لعمليات المساهمين. 

اشتراكات التكافل المكتسبة وغير المكتسبة
المالية كإشتراكات تكافل غير  الفترة  العمولة والتي تتعلق باألخطار السارية لما بعد نهاية  المبقاه ودخل  التكافل  تظهر إشتراكات 

مكتسبة وتم تأجيلها بإستخدام الطرق التالية:
- آخر ثالثة اشهر من الفترة بالنسبة للتأمين البحري.

- عدد األيام الفعلية بالنسبة لفئات التأمين األخرى.
- عملية إحتساب محددة سلفًا بالنسبة للتأمين الهندسي وذلك للمخاطر التي تم التعهد بها بالزيادة عن سنة. وطبقًا لعملية

االحتساب هذه، يتم إكتساب االشتراكات التي تقل عن سنة خالل السنة األولى وتزداد تدريجيًا عند نهاية فترة وثيقة التأمين. 
لقد بدأت الشركة إتباع طريقة محددة سلفًا الحتساب فئة التأمين الهندسي وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2013. وحيث أنه تم فقط تعديل 
عملية احتساب تأجيل إشتراكات التكافل، فقد تم اعتبار ذلك تغيير في التقدير المحاسبي. يتوقع بأن يكون لهذا التغير في طريقة 
االحتساب أثر بسيط على صافي إشتراكات التكافل المكتسبه خالل السنوات المستقبلية العتقاد اإلدارة بأن صافي االشتراكات المبقاه 

المتعلقة بـالتأمين الهندسي لن يكون هام.

المعلومات القطاعية 
يعتبر القطاع التشغيلي جزء من عناصر الشركة التي تقوم باألعمال والذي ينتج عنه إيرادات وتتكبد منه مصاريف بما في ذلك اإليرادات 
والمصاريف التي تتعلق بمعامالت مع أي من القطاعات األخرى بالشركة ويتم مراجعة نتائجها التشغيلية بشكل منتظم من قبل لجنة 
اإلدارة إلتخاذ قرارات بشأن الموارد الموزعة على كل كل قطاع وتقييم أداءه حيث يوجد معلومات مالية منفصلة لكل قطاع. وألغراض 
إدارية، تتكون الشركة من وحدات عمل وذلك حسب منتجاتها وخدماتها، ولديها ثالثة قطاعات تشغيلية يتم رفع التقارير بشأنها وكما يلي: 

- عام
- مركبات

- طبي
ال تشتمل القطاعات التشغيلية على عمليات المساهمين

يتم تقويم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها، في بعض النواحي، بصورة مختلفة عن الربح أو الخسارة في 
القوائم المالية. يتم إدارة التمويل للشركة ككل وال يتم توزيعها على القطاعات التشغيلية الفردية.

يتم إظهار القطاعات التشغيلية بصورة مماثلة لتلك المتعلقة بإعداد التقارير الداخلية المقدمة لرئيس العمليات، صانع القرار والذي 
يعتبر مسئوالً عن توزيع الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية والذي تحدده كـ »رئيس تنفيذي« يقوم باتخاذ القرارات االستراتيجية.

المساهمين  عمليات  من  المستحقة  والمبالغ  النقدية  وشبة  النقدية  على  التكافل  بعمليات  الخاصة  القطاعات  موجودات  تشتمل  ال 
تاريخ  حتى  والمقتناه  للبيع،  المتاحة  واالستثمارات  األخــرى،  والموجودات  المقدمة  والمدفوعات  المدينة،  التكافل  إشتراكات  وصافي 

االستحقاق، والمبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة. وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.
اإلدارة  وأتعاب  ذات عالقة،  إلى جهات  المستحقة  والمبالغ  واألخــرى،  الدفع  المستحقة  والمبالغ  الدائنين  القطاعات  تتضمن مطلوبات  ال 

الدائنة، وأرصدة إعادة التكافل الدائنة، وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة.
ال يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة هذه إلى رئيس العمليات بصفتة صانع القرار ضمن القطاعات ذات العالقة، ويتم 

مراقبتها مركزيًا.

العمالت األجنبية
الموجودات  أرصــدة  تحويل  ويعاد  المعامالت.  إجــراء  بتاريخ  الوظيفية  العملة  بأسعار  األصــل،  في  األجنبية،  بالعمالت  المعامالت  تسجل 
والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار العملة الوظيفية السائدة في تاريخ إعداد القوائم المالية. يتم تحويل أرصدة 
البنود غير المالية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية والمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل السائدة بتاريخ المعاملة األصلية 
وال يتم تعديلها. ويتم تحويل أرصدة البنود غير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والمسجلة بالعمالت األجنبية بأسعار التحويل 
السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة. تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل لعمليات التكافل، بإستثناء عندما تتعلق ببنود 
يتم إثبات أرباحها أو خسائرها مباشرًة ضمن الدخل الشامل ويتم إثبات الربح أو الخسارة بعد خصم العناصر التي تم تحويلها – ضمن 

حقوق المساهمين. 
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المقاصة 
المالي عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى  المركز  المالية ويدرج الصافي في قائمة  الموجودات والمطلوبات  تتم مقاصة 
الشركة نيه لتسوية الموجودات مع المطلوبات على اساس الصافي او بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد. ال يتم مقاصة 
االيرادات والمصاريف في قائمة الدخل إال اذا كان ذلك مطلوبًا أو مسموحًا من قبل المعايير المحاسبية او تفسيراتها وذلك وفقًا لما تم 

اإلفصاح عنه في السياسات المحاسبية للشركة.

أتعاب اإلدارة )وكالة(
تم احتساب أتعاب االدارة الخاصة بتأمين المركبات والتأمين العام )40% من إجمالي األقساط المكتتبه( والتأمين الطبي )30% من إجمالي 
األقساط المكتتبه( كأتعاب ثابتة علي إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة حتى 31 ديسمبر 2011. واعتبارًا من 1 يناير 2012، قامت الشركة 
لتأمين  االنتاج  العمولة و تكاليف  للفترة بعد تعديل دخل  التكافل  االدارة علي صافي إشتراكات  أتعاب  باحتساب  بتغيير ذلك، وذلك 
المركبات والتأمين العام بنسبة 40% والتأمين الطبي بنسبة 30%. كما قامت إدارة الشركة بوضع حدود ألتعاب اإلدارة المحملة وذلك بقدر 

الفائض المتاح في قائمة الدخل لعمليات التكافل.
 

5 - التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  
عن  واالفصاح  المسجلة  والمطلوبات  الموجودات  أرصــدة  على  تؤثر  قد  وافتراضات  تقديرات  إستخدام  المالية  القوائم  اعــداد  يتطلب 
الرغم  المالية. على  المسجلة خالل السنة  االيرادات والمصاريف  المالية وكذلك مبالغ  القوائم  بتاريخ  المحتملة  الموجودات والمطلوبات 
الفعلية عن تلك  النتائج  الحالية، فقد تختلف  التقديرات واالفتراضات تستند الى أفضل معرفة لإلدارة لألحداث واإلجراءات  من أن هذه 

التقديرات.
التي  المستقبلية  لألحداث  توقعات  على  تشتمل  أخرى  وعوامل  التاريخية  الخبرة  على  بناءًا  باستمرار  والتقديرات  األحكام  تقويم  يتم 
يعتقد بأنها مالئمة وفقًا للظروف. يتم اثبات التنقيحات على التقديرات المحاسبية خالل الفترة التي يتم فيها ذلك وكذلك خالل أية 

فترات مستقبلية قد تتأثر بذلك.
فيما يلي تفاصيل التقديرات واالفتراضات األساسية التي استخدمتها اإلدارة:

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل 
يعتبر تقدير االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود التكافل من أهم التقديرات المحاسبية التي تقوم بها 
الشركة. هناك العديد من مصادر عدم التأكد التي يجب أخذها بعين االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعين على الشركة دفعها 

بموجب هذه المطالبات.
يعتبر مخصص المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع اإلبالغ عنها بعد نهاية كل فترة مالية بشأن الحادث 
المؤمن عليه الذي وقع قبل إعداد القوائم المالية. أن الطرق الفنية المتبعة من قبل اإلدارة في تقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها 
وكذلك المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها تتمثل في إتباع نفس طرق سداد المطالبات السابقة عند التنبؤ بطرق سداد المطالبات 

المستقبلية. كما تستفيد الشركة من خدمات خبير أكتواري مستقل للتأكد من كفاية إحتياطيات المطالبات الخاصة بها.
تقدر المطالبات التي تتطلب قرارًا من المحكمة أو عن طريق التحكيم على أساس كل حالة على حده. تقوم شركات تسويات مخاطر 
والمطالبات  المتكبدة،  بالمطالبات  المتعلقة  المخصصات  بمراجعة  اإلدارة  تقوم  بالممتلكات.  المتعلقة  المطالبات  بتقدير  مستقلة 

المتكبدة غير المبلغ عنها، على أساس ربع سنوي.   
الشركة معرضة لالختالف مع معيدي التكافل وعدم قيامهم بسداد المستحقات. تقوم الشركة بمراقبة تطور االختالفات مع معيدي 

التكافل وكذلك قدرتهم المالية، على أساس ربع سنوي.
يتم مراجعة االلتزامات الناتجة عن عقود التكافل العام، تكافل المركبات والتكافل الصحي بشكل مستقل ويتم المصادقة عليها من 

قبل أكتواري خارجي.

اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تعتبر الشركة الموجودات المالية المتاحة للبيع بأنها منخفضة عند وجود إنخفاض جوهري أو مستمر في القيمة العادلة دون التكلفة. 

أخرى تشمل  بتقويم عوامل  الشركة  تقوم  بذلك،  وللقيام  والتقديرات.  األحكام  إجراء  المستمر  أو  الجوهري  اإلنخفاض  تحديد  يتطلب 

على التغير العادي في أسعار األسهم، والمركز المالي للشركة المستثمر بها، أداء القطاع، والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية 

المالي للشركة  المركز  القيمة يمكن أن يكون مناسب عندما يكون هناك دليل على تدهور في  التشغيلية والتمويلية. إن إنخفاض 

المستثمر فيها وأداء القطاع والتغيرات في التقنية، والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.
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خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

تقوم الشركة بمراجعة الذمم المدينة التي تعتبر هامة بمفردها، وكذلك الذمم المدينة المدرجة ضمن مجموعة من الموجودات المالية 

يتم مراجعتها بصورة فردية  التي  المدينة  الذمم  إن  انخفاض في قيمتها.  للتأكد من وجود  ائتمان مماثلة وذلك  التي لها خصائص 

إثبات خسارة االنخفاض ال يتم إدراجها عند مراجعتها  إثبات أو يستمر في  للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها والتي يتم بشأنها 

بصورة جماعية للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها. تتطلب مراجعة االنخفاض في القيمة هذه إجراء األحكام والتقديرات. وإلجراء ذلك، 

تقوم الشركة بتقويم خصائص مخاطر االئتمان التي تأخذ بعين االعتبار حاالت اإلخفاق السابقة والتي تعتبر مؤشرًا على مقدرة الشركة 

على سداد كافة المبالغ المستحقة طبقًا للشروط التعاقدية. 

تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  
تقيد بعض تكاليف االكتتاب المتعلقة بإصدار وثائق التكافل كتكاليف اكتتاب مؤجلة، وتطفأ في قائمة الدخل لعمليات التكافل على 
مدى فترة التغطية التكافلية ذات العالقة، وبنفس الطريقة التي يتم بها إثبات االشتراكات المتعلقة بوثائق التكافل. وفي حالة عدم 
تحقق االفتراضات المتعلقة بالربحية المستقبلية لوثائق التكافل هذه، فإنه يمكن اإلسراع في إطفاء هذه التكاليف، ويمكن أن يتطلب 

ذلك إجراء تخفيض إضافي في قائمة الدخل لعمليات التكافل.

القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط
تحدد القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق مالي نشط باستخدام طرق التقويم. وفي حالة استخدام طرق التقويم 
)على سبيل المثال، نماذج( في تحديد القيمة العادلة، فإنه يتم تفعيلها ومراجعتها دوريا من قبل موظفين مؤهلين مستقلين عن 
الجهة التي قامت بإستحداثها. يتم معايرة كافة طرق التقويم للتأكد بأن المخرجات تعكس البيانات الفعلية وأسعار السوق المقارنة. 
وبقدر المستطاع، تستخدم طرق التقويم البيانات القابلة للمالحظة فقط، لكن النواحي المتعلقة بمخاطر اإلئتمان )الخاصة بالشركة 
والطرف اآلخر( والتقلبات واألمور المتداخلة تتطلب من اإلدارة إجراء التقديرات. أن تغير اإلفتراضات المتعلقة بهذه العوامل يمكن أن يؤثر 

على القيمة العادلة المسجلة لألدوات المالية. 
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6 - إشتراكات التكافل المدينة، صافي

مستحق من حملة الوثائق

- حملة وثائق خارجيين

- جهات ذات عالقة 

مجموع إشتراكات التكافل المدينة

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

الرصيد كما في 1 يناير

المحمل خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر

كما في 31 ديسمبر 2013

كما في 31 ديسمبر 2012

2012
بآالف الرياالت السعودية

2012
بآالف الرياالت السعودية

52.297

71.775

124.072

)12.776(

111.296

10.724

2.052

12.776

2013
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

54.755

31.096

85.851

)14.948(

70.903

12.776

2.172

14.948

فيما يلي بيانًا بحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة:

فيما يلي  بيانًا بأعمار أرصدة التكافل المدينة كما في 31 ديسمبر :

متأخرة السداد ولم تنخفض قيمتها

85.851

124.072

12.089

37.308

47.535

57.635

3.010

7.503

5.832

9.138

17.385

12.488

أكثر من 365 يوم
بآالف الرياالت 

السعودية

من 181 يوم إلى 
365 يوم

بآالف الرياالت 
السعودية

من 91 إلى 180 يوم
بآالف الرياالت 

السعودية

غير متأخرة السداد 
ولم تنخفض قيمتها 

بآالف الرياالت 
السعودية

غير متأخرة 
السداد بعد

بآالف الرياالت 
السعودية

المجموع
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلنخفاض في قائمة  القيمة« على أساس كل حالة على حدة. تسجل تعديالت  السداد ومنخفضة  األرصدة كـ »متأخرة  الشركة  تصنف 

الدخل لعمليات التكافل. أنه ليس من سياسة الشركة الحصول على ضمانات لقاء الذمم المدينة وبالتالي فإن معظمها غير مضمون. 

ال يوجد لدى الشركة نظام تصنيف داخلي. إن األرصدة غير المتأخرة السداد وغير المنخفضة المتعلقة بحاملي وثائق التأمين مستحقة 

من أفراد وشركات غير مصنفة.

يشكل نسبة أكبر خمس عمالء 33% من الذمم المدينة القائمة كما في 31 ديسمبر 2013 )2012: %56(.

لديون  كمخصص  سعودي(  ريال  الف   2.052  :2012( سعودي  ريال  آلف    1.275 مبلغ  تحصيلها  في  المشكوك  الديون  مخصص  يتضمن 

مستحقة من أطرف ذات عالقة.
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نقد في الصندوق ولدى البنوك 

ودائع مرابحة 

نقدية وشبه نقدية مدرجة في قوائم التدفقات النقدية

تأمينات خطابات ضمان )إيضاح 1-7( *

2012
بآالف الرياالت السعودية

41.885

-    

41.885

8.528

50.413

166.520

-

166.520

13.101

179.621

107.130

-

107.130

-

107.130

59.740

50.000

109.740

-

109.740

7- األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

2013
بآالف الرياالت السعودية

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

العمولة  معدل  يبلغ  للشركة.  النقدية  متطلبات  حسب  وذلك  أشهر  وثالثة  يوم  بين  ما  تتراوح  متفاوتة  لفترات  المرابحة  ودائع  تودع 

المتغيرة للودائع المرابحة 2.58% سنويا كما في 31 ديسمبر 2013 ) 2012: 2.24% سنويا(.

يتم إيداع النقد لدى البنوك وودائع المرابحة لدى أطراف ذات تصنيف ائتماني جيد صادر عن وكاالت تصنيف عالمية.

إن القيمة الدفترية لودائع المرابحة والنقد لدى البنوك تقارب قيمتها العادلة فى تاريخ إعداد القوائم المالية.

للشركة الخدمات  مقدمي  لصالح  ضمانات  اصــدار  مقابل  محلي  بنك  لدى  مودعة  مبالغ  من  الضمان  خطابات  تأمينات  تتكون   1-7*

          )ايضاح 17(. إن هذه الودائع مقيدة بطبيعتها، حيث ال يمكن سحبها قبل انتهاء فترة الضمان.
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8 – الممتلكات والمعدات

التكلفة:

الرصيد في 1 يناير 2012

اإلضافات خالل السنة

االستبعادات خالل السنة 

الرصيد في 31 ديسمبر 2012

اإلضافات خالل السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2013 

االستهالك المتراكم:

الرصيد في 1 يناير 2012

المحمل للسنة )إيضاح 18(

االستبعادات خالل السنة

الرصيد في 31 ديسمبر 2012

المحمل للسنة )إيضاح 18(

الرصيد في 31 ديسمبر 2013

صافي القيمة الدفترية:

31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2012

المعدات المكتبية 
والكهربائية
بآالف الرياالت 
السعودية

األثاث 
والتجهيزات 
بآالف الرياالت 

السعودية

السيارات
بآالف الرياالت 

السعودية

برامج 
الكمبيوتر 

بآالف الرياالت 
السعودية

أجهزة 
الكمبيوتر 

بآالف الرياالت 
السعودية

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 

السعودية

1.578

342

)23(

1.897

273

2.170

394

341

)10(

725

414

1.139

1.031

1.172

13.268

86

-

13.354

1.026

14.380

2.645

1.999

-

4.644

2.052

6.696

7.684

8.710

581

-

-

581

546

1.127

162

116

-

278

125

403

724

303

1.011

6.442

-

7.453

2.917

10.370

329

1.491

-

1.820

1.992

3.812

6.558

5.633

3.802

933

-

4.735

1.040

5.775

1.670

1.468

-

3.138

1.117

4.255

1.520

1.597

20.240

7.803

)23(

28.020

5.802

33.822

5.200

5.415

)10(

10.605

5.700

16.305

17.517

17.415

9 - الوديعة النظامية
تمثل الوديعة النظامية 10% من رأس المال المدفوع والتي يحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين 

التعاوني في المملكة العربية السعودية الصادر من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. ال يمكن سحب هذه 
الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
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10- اإلستثمارات
1( عمليات التكافل:

أ ( تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع من اآلتي:

إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية بالسلع

كما في 1 يناير 
مشتراه خالل السنة

مباعة خالل السنة
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

كما في 31 ديسمبر

إستثمارات متاحة للبيع 
إستثمار في صندوق الراجحي للمضاربة الشرعية بالسلع

إستثمارات متاحة للبيع – غير مدرجة 
شركة نجم لخدمات التأمين )ايضاح 10 )2( )هـ(

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل – 
  )أسهم شركات سعودية( 

إستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق – غير مدرجة 
ودائع مرابحة )تزيد فترة إستحقاقها عن ثالثة أشهر(

إجمالي اإلستثمارات - عمليات المساهمين

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

15.945

30.200
438.500

)452.702(
)53(

15.945

15.441

1.923
17.364
42.107

76.800
136.271

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

30.200

30.216
195.000

)195.120(
104

30.200

149

2.423
2.572
31.918

112.710
147.200

ب ( كانت الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كاألتي:

2 ( عمليات المساهمين:

أ (فيما يلي تحليال لإلستثمارات
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كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

مباعة خالل السنة

صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات

كما في 31 ديسمبر

كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

مباعة خالل السنة

صافي التغير في القيمة العادلة

كما في 31 ديسمبر

كما في 1 يناير 

مشتراه خالل السنة

استحقاق خالل السنة

كما في 31 ديسمبر

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

2.572

459.500

)444.757(

49

17.364

31.918

20.809

)19.032(

8.412

42.107

112.710

88.800

)124.710(

76.800

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2.223

122.700

)122.351(

-

2.572

31.125

15.919

)17.559(

2.433

31.918

197.175

112.710

)197.175(

112.710

ب ( كانت الحركة في اإلستثمارات المتاحة للبيع كاألتي:

ج ( كانت الحركة في اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل كاألتي:

د ( كانت الحركة في اإلستثمارات مقتناة حتى تاريخ اإلستحقاق كاألتي:

هـ(  يمثل اإلستثمار في شركة نجم لخدمات التأمين 3.85% )2012: 4.55%( من الحصص في رأس المــال الشــركـــة. ونظـــرًا لعدم توفــر 
       القيمة العادلة، تم إدراج هذا اإلستثمار بالتكلفة. ترى االدارة أن القيمة السوقية لهذا االستثمار ال تختلف جوهريًا عن القيمة 

        الدفترية.
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إستثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات التكافل(

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من

 خالل قائمة الدخل )عمليات المساهمين(

إستثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات المساهمين(

اإلجمالي 

إستثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات التكافل(

موجودات مالية مدرجة قيمتها العادلة من

 خالل قائمة الدخل )عمليات المساهمين(

إستثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات المساهمين(

اإلجمالي 

كما في 1 يناير 

مشتريات خالل السنة

إستبعادات / إستحقاقات خالل السنة  

كما في 31 ديسمبر 

المستوى 3
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى 3
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى 2
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى 2
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى 1
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى 1
بآالف الرياالت 

السعودية

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

-

- 

1.923

1.923

-

-

2.423

2.423

15.945

-

15.441

31.386

30.200

-

149

30.349

-

42.107

-

42.107

-

31.918

-

31.918

2.423

-

)500(

1.923

االجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

االجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

15.945

42.107

17.364

75.416

30.200

31.918

2.572

64.690

2.223

200

-

2.423

تحديد القيمة العادلة ومستوياتها

31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2012

يوضح الجدول التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوى 3 من التسلسل الهرمي 
لقياس القيمة العادلة:

بالنسبة لالدوات المالية التى يتم اثباتها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم الشركة بالتأكد فيما اذا تمت التحويالت بين المستويات 
فى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بأعادة تقويم التصنيف )بناءًا على مدخالت المستوى االدنى التى تعتبر هامة لقياس 

القيمة العادلة ككل( فى نهاية كل فترة مالية.
وخالل السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2013، لم يكن هناك تحويالت بين المستوى االول والثانى لقياس القيمة العادلة.

تم قيد الزيادة وقدرها 8.412 ألف ريال سعودي فى القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل ضمن 
قائمة الدخل لعمليات المساهمين.
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11- السلف والمدفوعات المقدمة والموجودات األخرى   

12- المطالبات تحت التسوية
      أ (  كانت المطالبات تحت التسوية في نهاية السنة كاآلتي:-

دفعات مقدمة للموردين 

مدفوعات مقدمة:

- إيجار 

- أخرى 

أرباح مستحقة على ودائع مرابحة 

تأمينات

2012
بآالف الرياالت السعودية

-

-

-

-

-

-

50

-   

1.525

-   

-   

1.575

8.744

1.375

1.928

475

132

12.654

6.770

1.355

2.412

740

132

11.409

2013
بآالف الرياالت السعودية

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

مطالبات تحت التسوية في 31 ديسمبر

متكبدة وغير مبلغ عنها

 

مطالبات مدفوعة خالل السنة 

مطالبات تحت التسوية في 1 يناير 

متكبدة وغير مبلغ عنها 

المطالبات المتكبدة

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

حصة معيدي 
التكافل

بآالف الرياالت 
السعودية

حصة معيدي 
التكافل

بآالف الرياالت 
السعودية

الصافي
بآالف الرياالت 

السعودية

الصافي
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

135.110

68.466

203.576

)441.026(

79.200

40.063

119.263

)525.339(

)38.003(

)26.166(

)64.169(

74.261

)20.735(

)20.163(

)40.898(

97.532

97.107

42.300

139.407

)366.765(

58.465

19.900

78.365

)427.807(

79.200

40.063

119.263

)374.024(

53.406

36.834

90.240

)403.047(

)20.735(

)20.163(

)40.898(

89.984

)27.186(

)16.790(

)43.976(

86.906

58.465

19.900

78.365

)284.040(

26.220

20.044

46.264

)316.141(

ب(  تطور المطالبات
بدأت الشركة أنشطتها في 17 يناير 2010. عليه، تعتقد االدارة بأن االفصاح عن جدول تطور المطالبات لن يكون مجديًا لفترة األربع سنوات.

2012 2013
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كما في 1 يناير

إشتراكات تكافل مكتتبة خالل السنة 

باستثناء فائض الخسارة

إشتراكات تكافل مكتسبة خالل السنة

باستثناء فائض الخسارة 

كما في 31 ديسمبر

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

حصة معيدي 
التكافل

بآالف الرياالت 
السعودية

حصة معيدي 
التكافل

بآالف الرياالت 
السعودية

الصافي
بآالف الرياالت 

السعودية

الصافي
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

280.565

689.662

)627.106(

343.121

)76.239(

)131.178(

117.987

)89.430(

204.326

558.484

)509.119(

253.691

237.452

600.864

)557.751(

280.565

)73.345(

)151.072(

148.178

)76.239(

164.107

449.792

)409.573(

204.326

13- الحركة في تكاليف اإلكتتاب المؤجلة، والعمولة غير المكتسبة وايرادات إشتراكات التكافل غير المكتسبة 
)أ( تكاليف اإلكتتاب المؤجلة  

 )ب( الحركة في عمولة إعادة التكافل غير المكتسبة

كما في 1 يناير 

متكبدة خالل السنة 

مطفأة خالل السنة 

كما في 31 ديسمبر

كما في 1 يناير 

عمولة مستلمة خالل السنة 

عمولة مكتسبة خالل السنة 

كما في 31 ديسمبر

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

10.876

21.459

)23.504(

8.831

5.967

11.632

)13.335(

4.264

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

13.399

23.959

)26.482(

10.876

5.525

13.402

)12.960(

5.967

)جـ( الحركة في إشتراكات التكافل غير المكتسبة

2012 2013
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14- الدائنون، والمبالغ المستحقة الدفع، واألخرى

ذمم دائنة وأخرى
مصاريف مستحقة الدفع

حقوق المساهمين

مخصصات أول المدة وتسويات أخرى

القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل 

دخل السنة الخاضع للزكاة  

وعاء الزكاة 

الزكاة بواقع %2.5  

كما في 1 يناير 
صافي المخصص خالل السنة  

مدفوع خالل السنة 
كما في 31 ديسمبر

2012
بآالف الرياالت السعودية

2012
بآالف الرياالت السعودية

2012
بآالف الرياالت السعودية

21.347

9.250

30.597

20.273

12.750

33.023

108.759

17.599

)70.526(

55.832

)15.792(

40.040

1.001

1.368

1.001

-

2.369

6.445

2.298

8.743

5.789

3.666

9.455

109.336

14.993

)75.347(

48.982

5.767

54.749

1.368

1.859

1.362

)1.853(

1.368

2013
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

2013
بآالف الرياالت السعودية

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

عمليات
 التكافل

عمليات 
المساهمين 

15- الزكاة
أ(  تم حساب الزكاة المحملة للسنة وفقًا لألساس التالي:

نشأت الفروقات - بين الخسارة طبقًا للقوائم المالية والدخل الخاضع للزكاة )تم حساب الدخل الخاضع للزكاة وفقًا لألنظمة الزكوية( 

الخاضع  الدخل  المسموح بها عند احتساب  نتيجة للمخصصات غير  الزكاة - بشكل أساسي  للسنة والمستخدم لغرض حساب وعاء 

للزكاة.

ب( كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كاألتي:

جـ( الربوط الزكوية:
قدمت الشركة إقرارتها الزكوية إلى مصلحة الزكاة والدخل عن جميع السنوات المنتهية حتي 31 ديسمبر 2012.

قامت مصلحة الزكاة والدخل بطلب معلومات اضافية من الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010، وأن الشركة حاليًا 
بصدد تقديم هذه المعلومات لمصلحة الزكاة والدخل. 

بناءًا علي المراجعة المبدئية لألقرار الزكوي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011، قامت مصلحة الزكاة والدخل بمطالبة الشركة 
بسداد مبلغ قدره  1.852.066 ريال سعودي. تم دفع هذا المبلغ »تحت االحتجاج« من قبل الشركة، وتم تقديم إعتراض عليه إلى المصلحة، 

ولم يتم البت فيه بتاريخ إعداد القوائم المالية.
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16- رأس المال 
يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع 20 مليون سهم عادي مصدر ومدفوع بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

17- اإللتزامات المحتملة والتعهدات

 أ (  اإللتزامات المحتملة
الضمانات البنكية

كما في 31 ديسمبر 2013، يوجد لدى الشركة خطابات ضمان بقيمة 13.1 مليون ريال سعودي )2012: 8.5  مليون ريال سعودي( صادرة 
لمختلف وكاالت السيارات وورش إصالح السيارات ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لشروط االتفاقيات المبرمة معهم )ايضاح 7(.

 الدعاوي القضائية
تعمل الشركة في مجال عقود التكافل وهناك دعاوى قانونية مقامه خالل دورة أعمالها العادية. في حين أنه ال يمكن من 

الناحية العملية توقع أو تحديد النتائج النهائية لكافة القضايا والدعاوى القانونية القائمة أو التي تشتمل على تهديدات، تعتقد 
اإلدارة بأنه لن يكون لمثل هذه القضايا القضائية )بما في ذلك أية دعاوى( أي أثر على المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها.

ب ( التعهدات 
ال يوجد لدى الشركة تعهدات رأسمالية مستقبلية بتاريخ إعداد القوائم المالية.

18- المصاريف العمومية واإلدارية

تكاليف موظفين

أتعاب قانونية ومهنية

مصاريف مكتبية

مصاريف تقنية المعلومات

إستهالك )ايضاح 8(

دعاية وإعالن وتسويق

سفر وإقامة

مصاريف إتصاالت 

أخرى

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

69.663

8.351

8.311

5.813

5.700

1.409

909

765

125

101.046

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

54.851

6.552

7.345

3.197

5.415

2.215

436

739

89

80.839

19- خسارة السهم األساسية والمخفضة

صافي خسارة السنة – )بآالف الرياالت السعودية(

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة خالل السنة

خسارة السهم األساسية والمخفضة للسهم )بالريال السعودي(

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

)22.344(

20.000

)1.12(

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

)577(

20.000

)0.03(

تم احتساب خسارة السهم األساسية والمخفضة وذلك بتقسيم صافي خسارة السنة على متوسط عدد األسهم القائمة في تاريخ إعداد 
القوائم المالية. ال يوجد لدى الشركة أية أدوات مالية مخفضة لخسارة السهم وبالتالي فإن خسارة السهم األساسية والمخفضة للسهم 

هي نفسها.
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20- المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة 
أ ( المعامالت و األرصدة مع الجهات ذات العالقة:

تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات يعتبر المساهمون بالشركة المالكين 
الرئيسيين فيها، وشركات أخرى مدارة بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيرًا هامًا. تعتمد سياسات تسعير وشروط هذه 

المعامالت من قبل إدارة الشركة.
فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجهات ذات العالقة خالل السنة:

طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة
مبلغ المعاملة

بآالف الرياالت السعودية
الرصيد

بآالف الرياالت السعودية

2013

1.327
)1.274(

396.129
26.632

313.494

1.298
1.243
2.541

)1.079(

2013

400
-

18.332
12.764
31.096
74.813

166.520
106.098
272.618

15.945
15.441

31.386

5.041

)505(

2012

)1.561(
317

334.043
64.153

221.745

458
484
942

1.060

2012

)927(
1.274
32.610
39.165
71.775
32.567

40.720
59.165
99.885

30.200
149

30.349

3.676

4.660

شركة الراجحي للتأمين 
ش.م.ب. )مساهم(

 

مصرف الراجحي )مساهم(
شركات منتسبة

مصرف الراجحي )مساهم(

مصرف الراجحي )مساهم(

شـــــــركـــــــة الـــــراجـــــحـــــي 
للخدمات المالية )شركة 

منتسبة( 
شـــــــركـــــــة الـــــراجـــــحـــــي 
للخدمات المالية )شركة 

منتسبة( 

بنك الراجحي )مساهم(

ـــــراجـــــحـــــي  وكــــــــالــــــــة ال
تابعة  )شركة  للتكافل 

للمساهمين(

مصاريف مستردة/ مدفوعة 
نيابة عن جهة ذات عالقة

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

إشتراكات تكافل - وثائق مكتتبة 
إشتراكات تكافل - وثائق مكتتبة

إشتراكات تكافل مدينة
مطالبات متكبدة ومبلغ عنها 

خالل السنة 
رصيد بنكي لعمليات التكافل
رصيد بنكي لعمليات المساهمين

أرصدة بنكية
إستثمارات متاحة للبيع

أ( عمليات التكافل
ب( عمليات المساهمين

دخل مستلم من بيع 
إسثمارات في صندوق الراجحي 

للمضاربة الشرعية بالسلع
أ( عمليات التكافل

ب( عمليات المساهمين

إستثمار في أسهم مصرف 
الراجحي ألغراض المتاجرة

عموالت
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ب (  تعويضات كبار موظفي اإلدارة
يشمل كبار الموظفين كافة أعضاء مجلس اإلدارة، والمدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار موظفي اإلدارة العليا.

فيما يلي ملخص بتعويض كبار موظفي اإلدارة للسنة:-

رواتب ومزايا موظفي اإلدارة العليا

مكافأة اللجنة الشرعية 

2013
بآالف الرياالت 

السعودية

6.055

219

6.274

2012
بآالف الرياالت 

السعودية

3.130

223

3.353

21- إدارة المخاطر  

حوكمة المخاطر
تتمثل حوكمة المخاطر الخاصة بالشركة في مجموعة من السياسات واإلجراءات والوسائل الرقابية المقررة التي تستخدم الهيكل 

التنظيمي الحالي لتحقيق األهداف اإلستراتيجية. تتركز فلسفة الشركة في قبول المخاطر المرغوب بها والمعروفة والتي تتوافق مع 
الخطة اإلستراتيجية المتعلقة بإدارة وقبول المخاطر والمعتمدة من مجلس اإلدارة. تتعرض الشركة لمخاطر التكافل ومخاطر إعادة 

التكافل، ومخاطر أسعار العموالت، ومخاطر اإلئتمان، ومخاطر السيولة، ومخاطر العمالت.

هيكل إدارة المخاطر
تم تأسيس هيكل تنظيمي محكم داخل الشركة لتحديد ومتابعة ومراقبة المخاطر.

مجلس اإلدارة 
إن مجلس اإلدارة هو الجهة العليا المسؤولة عن حوكمة المخاطر حيث يقوم بتقديم التوجيه وإعتماد اإلستراتيجيات والسياسات 

لتحقيق األهداف المحددة للشركة.

اإلدارة العليا
اإلدارة العليا مسؤولة عن العمليات اليومية من أجل تحقيق األهداف اإلستراتيجية ضمن سياسة محددة مسبقًا من قبل الشركة بشأن 

قبول المخاطر.

فيما يلي ملخص بالمخاطر التي تواجهها الشركة والطرق المتبعة للتقليل منها:

أ ( مخاطر التكافل 
إن المخاطر بموجب أي عقد تكافل تمثل المخاطر بوقوع حادث ما مؤمن عليه مع عدم التأكد من حجم وزمن المطالبة الناتجة عن ذلك 
الحادث. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب هذه العقود في المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة التي تزيد عن 

القيمة الدفترية لمطلوبات التكافل. ويخضع ذلك لتكرار وحجم المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة بالزيادة عن تلك المقدرة أصال 
والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة االجل.

تتحسن تغيرات المخاطر وذلك بتوزيع مخاطر الخسائر على محفظة كبرى من عقود التكافل حيث أن المحافظ األكثر تنوعًا ستكون 
أقل تأثيرًا بالتغيير في أي جزء من المحفظة وبالنتائج غير المتوقعة. كما تتحسن تغيرات المخاطر عن طريق اإلختيار والتطبيق الحذر 

إلستراتيجية التكافل والتعليمات المتعلقة بها وبإستخدام ترتيبات إعادة التكافل.
يتم جزء كبير من عمليات إعادة التكافل المسندة على أساس نسبي من اإلحتفاظ بنسب تختلف بإختالف فئات منتوجات التكافل. 
تقدر المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي التكافل بنفس الطريقة التي يتم بها تقدير اإلفتراضات المستخدمة في التحقق من مزايا 

وثائق التأمين المعنية، وتعرض في قائمة المركز المالي كموجودات إعادة تكافل.

وبالرغم من وجود ترتيبات إعادة تكافل لدى الشركة، فإنها غير معفاة من إلتزاماتها المباشرة تجاه حملة الوثائق، وبالتالي فإنها تتعرض 
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بموجب  بإلتزاماته  الوفاء  من  التكافل  معيدي  من  أي  تمكن  عدم  بقدر  وذلك  المسندة  التكافل  إعادة  عمليات  بشأن  اإلئتمان  لمخاطر 

ترتيبات إعادة التكافل.

اإلفتراضات  بعض  أثر  تحديد  باإلمكان  ليس   .4 بااليضاح  المذكورة  االفتراضات  من  بالعديد  التكافل  بمطالبات  المتعلقة  االلتزامات  تتأثر 

كالتغيرات النظامية أو عدم التأكد من التقديرات.

ومن السمات الرئيسية الختبار كفاية المطلوبات هي أن آثار المطلوبات والموجودات المتعلقة بها ليست متساوية.

تكرار المطالبات ومبالغها

الممتلكات  بمخاطر  تتعلق  األجل  تكافل قصيرة  وثائق  الشركة  العوامل. تصدر  بالعديد من  المطالبات ومبالغها  تكرار  يتأثر  أن  يمكن 

والحوادث العامة والمركبات والعالج الطبي إلى جانب المخاطر البحرية. وتعتبر هذه عقود تكافل قصيرة األجل ألنه يتم، في العادة، اإلبالغ 

عن وسداد المطالبات خالل سنة واحدة من وقوع الحادث المؤمن عليه وهذا من شأنه أن يساعد في التقليل من مخاطر التأمين.

الممتلكات والحريق والحوادث

بالنسبة لعقود التكافل على الممتلكات، تتمثل المخاطر الرئيسية في وقوع الحرائق وتعطل األعمال. في السنوات األخيرة، قامت الشركة 

بإصدار عقود تكافل فقط على الممتلكات التي تحتوي على معدات للكشف عن الحريق. 

يتم إصدار هذه العقود وذلك بالرجوع إلى قيمة االستبدال للممتلكات ومحتوياتها المؤمن عليها. تعتبر تكلفة إعادة بناء الممتلكات 

والقيام باستبدال المحتويات والوقت المطلوب إلعادة بدء العمليات التي تؤدي إلى التوقف عن العمل بمثابة العوامل الرئيسية التي 

تؤثر على حجم المطالبة. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة التكافل على هذه األحداث وذلك للحد من الخسائر المتعلقة بأي مطالبة فردية 

حتي 500.000 ريال سعودي )2012: 500.000 ريال سعودي(.

المركبات

إصالح  أو  وتبديل  الجسدية  واإلصابات  بالوفاة  المتعلقة  المطالبات  في  الرئيسية  المخاطر  تتمثل  المركبات،  على  للتكافل  بالنسبة 

المركبات. 

في السنوات الماضية، قامت الشركة بإصدار وثائق التأمين الشامل فقط إلى المالك / السائق الذي يزيد عمره عن 21 سنة. تتعلق معظم 

عقود المركبات باالفراد. 

إن األحكام الصادرة من المحاكم بشأن الوفيات وتعويضات األصابة الجسدية وتكاليف استبدال المركبات هي العوامل الرئيسية التي تؤثر 

في مستوى المطالبات. كما يوجد لدى الشركة إجراءات إدارة المخاطر لمراقبة تكاليف المطالبات. يوجد لدى الشركة تغطية إعادة التكافل 

للحد من الخسائر عن أي مطالبة فردية حتى 300.000 ريال سعودي )2012: 300.000 ريال سعودي(.

التكافل الطبي

تم تصميم إستراتيجية التكافل الخاصة بالشركة لضمان تنوع المخاطر بشكل جيد من حيث نوع المخاطر ومستوى المزايا المؤمن عليها. 

ويمكن تحقيق ذلك من خالل تنوع القطاعات والمناطق الجغرافية والقيام بالفحص الطبي وذلك للتأكد بأن األسعار تأخذ بعين االعتبار 

لمتابعة  التفصيلية  واإلجراءات  المنتج  الفعلية وسعر  للمطالبات  االعتيادية  والمراجعة  الطبي  العائلة  وتاريخ  الحالية  الصحية  الظروف 

المطالبات. كما تقوم الشركة بإتباع سياسة تقوم على المتابعة الجادة والنشطة للمطالبات وذلك لتغطية المخاطر المستقبلية غير 

المتوقعة التي يمكن أن تؤثر سلبًا على الشركة.

البحري

فقدان  عنها  ينتج  التي  الحوادث  وكذلك  السفن  على  أضرار  وقوع  أو  فقدان  في  الرئيسية  المخاطر  تتمثل  البحري،  للتكافل  بالنسبة 

البضاعة المشحونة بشكل جزئي أو كلي.
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تتمثل إستراتيجية التكافل البحري في التأكد من تنوع وثائق التكافل بحيث تغطي الشحن والسفن وخطوط الشحن. يوجد لدى الشركة 

تغطية إعادة تكافل وذلك لتقليل الخسائر الناجمة عن المطالبات الفردية حتى 600.000 ريال سعودي )2012: 600.000 ريال سعودي(.

تحليل الحساسية

يتأثر مخصص مطالبات التكافل بآالفتراضات األساسية المذكورة أعاله. إن التغير اإلفتراضي بواقع 5% في نسبة المطالبات قد يؤثر على 

الدخل بمبلغ إجمالي قدره 25.332 ألف ريال سعودي )2012: 20.304 الف ريال سعودي( بالسنة.

ب (  مخاطر إعادة التكافل 

تقوم الشركة بإبرام إتفاقيات مع أطراف أخرى لتقليل الخسائر المالية المحتملة التي قد تنشأ عن المطالبات الضخمة. إن هذه الترتيبات 

الكبيرة وتؤمن قدرات نمو إضافية.  المخاطر  التي قد تنشأ عن  المحتملة  الخسائر  األعمال وتسمح لإلدارة بمراقبة  أكبر في  تنوع  تؤمن 

ان وثائق المركبات محمية باتفاقية إعادة تكافل فائض الخسارة. ان وثائق التكافل الطبي محمية على أساس الحصة التناسبية. يتم 

التكافل البحري والهندسي وعقود التكافل األخرى على أساس الحصة التناسبيه، والفائض، وعقود إعادة تكافل أختيارية.

لتقليل تعرضها لمخاطر الخسائر الضخمة الناشئة عن إفالس شركات إعادة التكافل، تقوم الشركة بتقويم الوضع المالي لشركات إعادة 

التكافل، ومراقبة تركيز مخاطر االئتمان الناتجة في مناطق جغرافية ونشاطات وخصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التكافل.

إن إتفاقيات إعادة التكافل المسندة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة الوثائق. ونتيجة لذلك، تبقى الشركة ملتزمة تجاه حملة 

بموجب  بإلتزاماتها  التكافل  إعادة  به شركة  تف  لم  الذي  بالقدر  عليها  التكافل  المعاد  التسوية  تحت  المطالبات  بحصتها من  الوثائق 

إتفاقيات إعادة التكافل. وفي هذا الصدد، تتركز مخاطر اإلئتمان في دول مجلس التعاون الخليجي وأوربا. 

جـ ( مخاطر العمالت

وتمثل المخاطر التي تنشأ عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف األجنبي.

تعتقد اإلدارة بوجود مخاطر متدنية لوقوع خسائر جوهرية نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي ألن معظم الموجودات والمطلوبات 

النقدية مسجلة بعمالت مثبتة مقابل الريال السعودي. إضافة إلى ذلك، أن معامالت الشركة بالعمالت األجنبية تتم بشكل أساسي بالدوالر 

األمريكي المثبت سعر صرفه مقابل الريال السعودي ولذلك فإن قيمة األدوات المالية ال تتأثر بالتغيرات في أسعار الصرف األجنبي. 

د ( مخاطر أسعار العموالت 

تنشأ مخاطر أسعار العموالت نتيجة التقلبات في أسعار العموالت والتي ستوثر على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات 

المالية. ال يوجد لدى الشركة تركزات هامة في مخاطر أسعار العموالت.

ان األثر على الدخل يمثل أثر التغيرات المفترضة في أسعار العموالت، وكافة البنود القابلة للتغيير األخرى التي بقيت ثابتة، على ربح 

الشركة لسنة واحدة وذلك على أساس الموجودات المالية بعمولة عائمة المقتناة كما في 31 ديسمبر 2013. وفي نهاية السنة، ال يوجد 

لدى الشركة أدوات مالية مرتبطة بعمولة عائمة.

هـ (  مخاطر أسعار األسهم

وتمثل المخاطر الناتجة عن تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار السوق )عدا 

تلك الناشئة عن مخاطر أسعار العموالت أو مخاطر العمالت( سواء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق بأداة مالية ما أو 

بالجهة المصدرة لها أو بعوامل أخرى توثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.

تمتلك الشركة إستثمار في وحدات لصندوق سلع مدار من قبل جهة ذات عالقة. إن التغير بنسبة 5% في صافي قيمة موجودات الصندوق، 

مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤدي إلى زيادة / نقصان حقوق المساهين بمبلغ قدره 772 ألف ريال سعودي )2012: 7 آالف ريال 

سعودي( وزيادة/ نقصان إحتياطي القيمة العادلة على اإلستثمارات الخاصة بعمليات التكافل بمبلغ قدره 797 ألف ريال سعودي )2012: 

1.510 ألف ريال سعودي(.

لدى الشركة إستثمارات في أسهم شركات سعودية مدرجة في تداول. إن التغير بواقع 5% في صافي قيمة موجودات هذه االستثمارات، 
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مع إبقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، سيؤدي إلى زيادة / نقصان حقوق المساهمين بمبلغ 2.105 ألف ريال سعودي )2012: 1.596 ألف ريال 

سعودي(.

و (   مخاطر اإلئتمان 

تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته بشأن أداة مالية ما، مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. 

بالنسبة لكافة فئات األدوات المالية المقتناة من قبل الشركة، تمثل مخاطر االئتمان القصوى للشركة القيمة الدفترية المفصح عنها 

في قائمة المركز المالي.

فيما يلي بيانًا بالسياسات واإلجراءات الموضوعة لتقليل مخاطر اإلئتمان التي تتعرض لها الشركة:

• لتقليل تعرضها للخسائر الكبرى الهامة الناتجة عن إفالس شركات إعادة التكافل، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي 

التكافل. وكشرط مسبق، يجب على األطراف التي يعاد التكافل معها أن تكون ذات مستوى مقبول من حيث الضمان بحيث يؤكد متانة 

وضعها المالي.

• تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات تكافل وإعادة تكافل فقط مع جهات معترف بها وذات تصنيف إئتماني »ب ب ب« على األقل من قبل 

ستاندردز وبورز أو ما يعادلها. تكمن سياسة الشركة بأن يخضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدراسة من الناحية 

االئتمانية. إضافة إلى ذلك، يتم مراقبة المبالغ المستحقة بموجب عقود التكافل وإعادة التكافل بصورة مستمرة لتقليل تعرضها 

لمخاطر الديون المعدومة.

• تقوم الشركة بالحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالوكالء والوسطاء وذلك بوضع حدود ائتمان لكل وكيل ووسيط، ومراقبة الذمم 

المدينة القائمة.

• يتم إدارة المخاطر وإبالغ مجلس اإلدارة بشكل دوري من قبل لجنة اإلستثمار وذلك طبقًا للتوجهات المتعلقة باالستثمار والموضوعة 

من قبل لجنة االستثمار بالشركة. تعتبر مخاطر اإلستثمار متدنية ألن العائد مطلوب لتغطية المطلوبات المستقبلية الناجمة عن 

عمليات التكافل بالشركة. إن اإلستثمارات مقتناة في محفظة ذات جودة عالية ودخل ثابت ومنوي إقتنائها حتى تاريخ اإلستحقاق.

يعرض الجدول أدناه الحد األقصى لمخاطر االئتمان المتعلقة ببنود قائمة المركز المالي :

أرصدة لدى البنوك
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

إشتراكات تكافل مدينة، صافي 
إستثمارات متاحة للبيع 

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

سلف وموجودات أخرى
وديعة نظامية 

2013
عمليات التكافل

بآالف الرياالت السعودية

2013
عمليات  المساهمين

بآالف الرياالت السعودية

179.609
400

70.903
15.945
64.169

-
50
-

331.076

107.032
-
-

17.364
-

76.800
9.219
20.000

230.415
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هـ(   فيما يلي تحليل لدرجات تصنيف االئتمان للمحفظة االستثمارية )المقتناه حتى تاريخ االستحقاق(:

أرصدة لدى البنوك
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

إشتراكات تكافل مدينة، صافي 
إستثمارات متاحة للبيع 

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية
إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

سلف وموجودات أخرى
وديعة نظامية 

ستاندرد أند بورز )- أ( 
ستاندرد أند بورز )+ب ب(

ستاندرد أند بورز )- أ( 
فيتش )+أ(

2012
عمليات التكافل

بآالف الرياالت السعودية

2013
عمليات التكافل

بآالف الرياالت السعودية

2012
عمليات التكافل

بآالف الرياالت السعودية

2012
عمليات  المساهمين

بآالف الرياالت السعودية

2013
عمليات  المساهمين

بآالف الرياالت السعودية

2012
عمليات  المساهمين

بآالف الرياالت السعودية

49.248
-

111.296
30.200

40.898
-
-
-

231.642

-
-
-

-
-
-

109.663
1.274

-
2.572

-
112.710
7.512
20.000

253.731

26.438
50.362
76.800

62.710
50.000

112.710
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ز( مخاطر السيولة 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في الوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات المالية. وهناك أيضا مخاطر سيولة 

تتعلق بالفروفات الزمنية بين إجمالي التدفقات النقدية الصادرة واإلستردادات المتوقعة من معيدي التكافل.
يتم مراقبة متطلبات السيولة شهريًا، وتقوم اإلدارة بالتأكد من توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات عند نشوئها.

فيما يلي بيانا بالسياسات واإلجراءات المتبعة لتقليل مخاطر السيولة التي تتعرض لها الشركة:
• تنص سياسة السيولة الخاصة بالشركة على أن يتم تقويم وتحديد أسباب مخاطر السيولة التي تتعرض لها 

الشركة. يتم مراقبة اإللتزام بهذه السياسة، ويتم إبالغ  لجنة المخاطر بالمخالفات والمخاطر التي يتم التعرض لها. يتم مراقبة السياسة 
بانتظام للتأكد من صلتها بذلك، وكما يتم مراقبة التغيرات في بيئة المخاطر.

• وضع إرشادات بشأن توزيع الموجودات، والحدود الخاصة بالمحفظة، ومحفظة استحقاق الموجودات وذلك لضمان توفر األموال الكافية 
للوفاء بالتزامات التكافل.

• وضع خطط تمويل طارئة تبين الحد األدنى من األموال الالزمة للوفاء بالحاالت الطارئة وتبيان األحداث التي تندرج ضمن هذه الخطط.
• تتضمن عقود إعادة تكافل  فائض الخسارة المتعلقة بالكوارث نصوصا تسمح بالسحب الفوري لألموال من أجل سداد المطالبات وذلك 

في حالة زيادة الحوادث عن حجم معين.

محفظة اإلستحقاقات
يلخص الجدول أدناه تواريخ إستحقاق الموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة المتبقية. 
التدفقات  المقدر لصافي  الزمني  التوقيت  التكافل على أساس  التكافل وموجودات إعادة  يتم تحديد تواريخ إستحقاق مطلوبات عقود 

النقدية الصادرة من مطلوبات التكافل التي تم إثباتها. يتم إعتبار الدفعات التي تتطلب إخطار وكأن األخطار قد تم تقديمه فورًا. 
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عمليات التكافل

31 ديسمبر 2013

عمليات المساهمين

الموجودات 

أرصدة لدى البنوك وتقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

إشتراكات تكافل مدينة 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل 

  قائمة الدخل

إستثمارات متاحة للبيع 

حصة معيدي التكافل من المطالبات 

تحت التسوية

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

سلف وموجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من إشتراكات التكافل 

  غير المكتسبة

تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة

وديعة نظامية 

ممتلكات ومعدات، صافي 

أتعاب إدارة مدينة 

مجموع الموجودات

متداولة
بآالف الرياالت 
السعودية 

غير متداولة 
بآالف الرياالت 
السعودية 

غير متداولة 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

متداولة
بآالف الرياالت 
السعودية 

179.621

400

202.801

70.903

-

15.945

64.169

-

1.575

87.698

8.831

-

-

-

631.943

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.731

-

-

-

-

1.731

179.621

400

202.801

70.903

-

15.945

64.169

-

1.575

89.429

8.831

-

-

-

633.674

107.130

-

-

-

42.107

17.364

-

76.800

12.654

-

-

-

17.517

11.673

285.245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

20.000

107.130

-

-

-

42.107

17.364

-

76.800

12.654

-

-

20.000

17.517

11.673

305.245
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عمليات التكافل

31 ديسمبر 2012

عمليات المساهمين

الموجودات 

أرصدة لدى البنوك وتقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين 

إشتراكات تكافل مدينة 

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل 

  قائمة الدخل

إستثمارات متاحة للبيع 

حصة معيدي التكافل من المطالبات 

تحت التسوية

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

سلف وموجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من إشتراكات التكافل 

غير المكتسبة

تكاليف إكتتاب وثائق مؤجلة

وديعة نظامية 

ممتلكات ومعدات، صافي 

أتعاب إدارة مدينة 

مجموع الموجودات

متداولة
بآالف الرياالت 
السعودية 

غير متداولة 
بآالف الرياالت 
السعودية 

غير متداولة 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

متداولة
بآالف الرياالت 
السعودية 

50.413

-

202.867

98.808

-

30.200

40.898

-

63.329

10.876

-

-

-

497.391

-

-

-

12.488

-

-

-

-

-

12.910

-

-

-

-

25.398

50.413

-

202.867

111.296

-

30.200

40.898

-

76.239

10.876

-

-

-

522.789

109.740

317

-

-

31.918

2.572

-

112.710

11.409

-

-

-

17.415

18.866

304.947

-

957

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.000

-

-

20.957

109.740

1.274

-

-

31.918

2.572

-

112.710

11.409

-

-

20.000

17.415

18.826

325.904
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محفظة السيولة
يلخص الجدول أدناه محفظة االستحقاق لمطلوبات التكافل وذلك على أساس االلتزامات المتوقعة المتبقية. بالنسبة لمطلوبات عقود 
التكافل، تحدد المطلوبات التعاقدية على أساس التوقيت الزمني المقدر لصافي التدفقات النقدية الصادرة من مطلوبات التكافل التي 
تم إثباتها. تم إستبعاد إشتراكات التكافل غير المكتسبة من التحليل ألنها ال تعتبر إلتزامات تعاقدية. يتم معاملة دفعات السداد التي 

تخضع الخطار وكان االخطار قد قدم فورًا، وتصنف هذه المبالغ، كمبالغ مستحقة خالل سنة واحدة.

عمليات التكافل

عمليات التكافل

31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2012

عمليات المساهمين

عمليات المساهمين

المطلوبات 

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة 

دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وأخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة، صافي 

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة

مخصص الزكاة 

مبالغ مستحقة إلى عمليات تكافل 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات

المطلوبات 

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة 

دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وأخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة، صافي 

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة

مخصص الزكاة 

مبالغ مستحقة إلى عمليات تكافل 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

203.576

-

11.673

33.023

37.966

319.995

4.264

-

-

-

610.497

119.263

927

18.866

30.597

66.500

267.427

5.967

-

-

-

509.547

-

-

-

-

-

23.126

-

-

-

-

23.126

-

-

-

-

-

13.138

-

-

-

-

13.138

203.576

-

11.673

33.023

37.966

343.121

4.264

-

-

-

633.623

119.263

927

18.866

30.597

66.500

280.565

5.967

-

-

-

522.685

-

-

-

8.743

-

-

-

2.369

202.801

-

213.913

-

-

-

9.455

-

-

-

1.368

202.867

-

213.690

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.868

4.868

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.455

3.455

-

-

-

8.743

-

-

-

2.369

202.801

4.868

218.781

-

-

-

9.455

-

-

-

1.368

202.867

3.455

217.145
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موقف السيولة
يلخص الجدول أدناه  قائمة إستحقاق مطلوبات التكافل للشركة على أساس األلتزامات تعقادية متبقية.

من  النقدية  التدفقات  لصافي  المتوقعة  التواقيت  أساس  على  بناًء  السيولة  موقف  تحديث  يتم  التكافل،  عقود  لمطلوبات  بالنسبة 
مطلوبات التكافل المعترف بها. تم استبعاد اإلشتراكات غير المكتسبة من التحيليل النها ليست إلتزامات تعاقدية.يتم التعامل مع 
التسديدات التي تخضع لإلشعار كما لو كان اإلشعار يتم إعطاؤه على الفور وتصنف هذه المبالغ على النحو المقرر في غضون سنة واحدة.

عمليات التكافل

عمليات التكافل

31 ديسمبر 2013

31 ديسمبر 2012

عمليات المساهمين

عمليات المساهمين

المطلوبات 

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة 

دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وأخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة، صافي 

عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة

مخصص الزكاة 

مبالغ مستحقة إلى عمليات تكافل 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات

المطلوبات 

إجمالي المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة دائنة 

دائنون ومصاريف مستحقة الدفع وأخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة، صافي 

عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة

مخصص الزكاة 

مبالغ مستحقة إلى عمليات تكافل 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي المطلوبات

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

أكثر من سنة
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

اإلجمالي 
بآالف الرياالت 
السعودية 

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

لغاية سنة واحدة
بآالف الرياالت 
السعودية 

203.576

-

11.673

33.023

37.966

4.264

-

-

-

290.502

119.263

927

18.866

30.597

66.500

5.967

-

-

-

242.120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

203.576

-

11.673

33.023

37.966

4.264

-

-

-

290.502

119.263

927

18.866

30.597

66.500

5.967

-

-

-

242.120

-

-

-

8.743

-

-

2.369

202.801

-

213.913

-

-

-

9.455

-

-

1.368

202.867

-

213.690

-

-

-

-

-

-

-

-

4.868

4.868

-

-

-

-

-

-

-

-

3.455

3.455

-

-

-

8.743

-

-

2.369

202.801

4.868

218.781

-

-

-

9.455

-

-

1.368

202.867

3.455

217.145
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ح (  إدارة رأس المال 
تحدد األهداف من قبل الشركة للحفاظ على توازن نسب رأس المال وذلك لدعم أهداف الشركة وزيادة الفائدة للمساهمين.

تخضع عمليات الشركة لمتطلبات األنظمة المحلية في البلد الذي تأسست فيه. إن هذه األنظمة ال تتطلب فقط الحصول على الموافقات 
ومراقبة النشاطات فحسب، بل وتفرض بعض القيود مثل كفاية رأس المال لتقليل مخاطر العجز واإلفالس من قبل شركات التكافل 

ولتمكينها من سداد إلتزاماتها غير المتوقعة عند نشوئها.
 

تقوم الشركة بالحفاظ على رأسمالها طبقًا للتوجيهات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي في الفقرة )66( من الجدولين )3( 
و )4( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي تبين بالتفصيل هامش المالءه المطلوب الحفاظ عليه. وطبقًا 
للمادة المذكورة، يجب على الشركة االحتفاظ بهامش المالءه  المطلوب بإعتماد األعلى ألي من الطرق الثالث التالية التي نصت عليها 

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني:- 
- الحد األدنى لرأس المال البالغ 100 مليون ريال سعودي.

- هامش المالءه – األقساط .
- هامش المالءه – المطالبات.

تتبع الشركة طريقة هامش المالءه – األقساط لتحديد هامش المالءه المطلوب، وتقوم حاليًا بمراجعة متطلبات رأس المال للحفاظ علي 
مصادر سيولة كافية، وعليه فإنها ملتزمة بمتطلبات االحتفاظ بهامش المالءه.

22- المعلومات القطاعية
تمشيًا مع طريقة إعداد التقارير الداخلية بالشركة، اعتمدت اإلدارة القطاعات التشغيلية بشأن نشاطات الشركة و موجوداتها و مطلوباتها. 
إن المعلومات المذكورة أدناه مبنية على التقارير الحالية المرفوعة لرئيس العمليات بصفته صانع القرار. ال تتضمن  القطاعات التشغيلية 

عمليات المساهمين بالشركة. 
عمليات  من  المستحقة  والمبالغ  الصندوق،  في  والنقد  البنوك  لدى  األرصدة  التكافل  بعمليات  الخاصة  القطاعات  موجودات  تتضمن  ال 

المساهمين، وصافي إشتراكات التكافل المدينة، واالستثمارات المتاحة للبيع، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.
ال تتضمن مطلوبات القطاعات الخاصة بعمليات التكافل، الدائنين والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى، والمبالغ المستحقة إلى 

جهات ذات عالقة، وأتعاب اإلدارة الدائنة، وأرصدة إعادة التكافل الدائنة، وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة.
لم يتم اإلبالغ عن الموجودات والمطلوبات غير الموزعة إلى رئيس العمليات بصفتة صانع القرار ضمن القطاعات ذات العالقة، ويتم مراقبتها 

مركزيًا.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

275  

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق التأمين و إيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المتكبدة

رسوم إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

مصاريف أخرى

ايرادات أخري

إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات اإلستثمار

أتعاب إدارة

صافي عجز السنة

  للسنة المنتهية في 31  ديسمبر 2013

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

62.557

13.005

13.511

193

11.836

25.540

)7.408(

)1.680(

)205(

)7.451(

)197(

)27(

-

)9.560(

15.980

437.698

435.090

410.236

845

294

411.375

)324.679(

)380.429(

)2.174(

)7.276(

)1.378(

)190(

-

)391.447(

19.928

189.407

107.714

82.697

-

1.205

83.902

)108.939(

)45.698(

)2.494(

)8.777(

)597(

)82(

1.891

)55.757(

28.145

 

689.662

555.809

506.444

1.038

13.335

520.817

)441.026(

)427.807(

)4.873(

)23.504(

)2.172(

)299(

1.891

)456.764(

64.053

1.300

)65.353(

-
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إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق التأمين و إيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

إجمالي المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المتكبدة

رسوم إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

مصاريف أخرى

إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات اإلستثمار

أتعاب إدارة

صافي عجز السنة

  للسنة المنتهية في 31  ديسمبر 2012

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

95.809

15.104

15.187

120

12.613

27.920

)9.713(

)2.847(

)339(

)5.885(

)327(

)4(

)9.402(

18.518

379.988

376.206

305.870

1.164

347

307.381

)241.827(

)277.620(

)1.894(

)9.442(

)1.298(

)17(

)290.271(

17.110

125.067

54.993

85.027

-

-

85.027

)122.484(

)35.674(

)1.683(

)11.155(

)427(

)5(

)48.944(

36.083

600.864

446.303

406.084

1.284

12.960

420.328

)374.024(

)316.141(

)3.916(

)26.482(

)2.052(

)26(

)348.617(

71.711

670

)72.381(

-
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موجودات عمليات التكافل

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تأمينات خطابات ضمان 

موجودات غير موزعة

إجمالي الموجودات

مطلوبات عمليات التكافل

مطالبات تحت التسوية

اشتراكات تكافل غير مكتسبة

عموالت غير مكتسبة

مطلوبات غير موزعة وفائض 

إجمالي المطلوبات والفائض

موجودات عمليات التكافل

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تأمينات خطابات ضمان 

موجودات غير موزعة

إجمالي الموجودات

مطلوبات عمليات التكافل

مطالبات تحت التسوية

اشتراكات تكافل غير مكتسبة

عموالت غير مكتسبة

مطلوبات غير موزعة وفائض 

إجمالي المطلوبات والفائض

كما في 31 ديسمبر 2013

كما في 31 ديسمبر 2012

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

40.494

55.072

2.410

1

44.578

60.422

4.109

21.882

52.535

3.418

-

25.785

58.390

5.833

2.512

535

1.819

12.100

124.553

204.281

155

921

487

5.198

7.050

65.638

179.380

134

21.163

33.822

4.602

1.000

34.445

78.418

-

18.095

23.217

2.260

1.478

27.840

42.795

-

64.169

89.429

8.831

13.101

458.144

633.674

203.576

343.121

4.264

82.71

633.674

40.898

76.239

10.876

8.528

386.248

 522.789

119.263

280.565

5.967

 116.994

522.789
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23- إعتماد القوائم المالية 
   تم إعتماد القوائم المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 18 ربيع الثاني 1435هـ الموافق  18 فبراير 2014.



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

279  

شركة الراجحي للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
وتقرير الفحص المحدود الصادر عن مراجعي الحسابات المستقلين

لفترتي الثالثة و الستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014
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قائمة المركز المالي األولية

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت
السعودية

30 يونيو 2014
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاح

موجودات عمليات التكافل
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

إشتراكات تكافل مدينة، صافي

استثمارات متاحة للبيع

سلف ومدفوعات مقدمة، وموجودات اخرى

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من إشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

إجمالي موجودات عمليات التكافل

موجودات عمليات المساهمين

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

أتعاب إدارة مدينة

إستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

استثمارات متاحة للبيع

إستثمارات مقتناه حتى تاريخ االستحقاق

سلف ومدفوعات مقدمة، وموجودات اخرى

وديعة نظامية

ممتلكات و معدات، صافي

إجمالي موجودات عمليات المساهمين

إجمالي الموجودات

6

7

9) أ (

6

9)2( )ج(

9)2( )ب(

9)2( )أ(

8

269٫893

203٫659

143٫103

21٫890

11٫704

81٫322

69٫125

14٫497

815.192

56٫889

36٫877

45٫921

18٫476

106٫800

16٫085

20٫000

19٫187

320.235

1.135.427

179٫621

202٫801

70٫903

15٫945

1٫975

64٫169

89٫429

8٫831

633.674

107٫130

11٫673

42٫107

17٫364

76٫800

12٫654

20٫000

17٫517

305.245

938.919
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قائمة المركز المالي األولية

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت
السعودية

30 يونيو 2014
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت
السعودية

إيضاح

مطلوبات وفائض عمليات التكافل
مطلوبات عمليات التكافل

إجمالي المطالبات تحت التسوية

أتعاب إدارة دائنة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي إشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

فائض عمليات التكافل

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل

مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

مطلوبات عمليات المساهمين

مخصص الزكاة

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة لعمليات التكافل

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إجمالي مطلوبات عمليات المساهمين

حقوق المساهمين 

رأس المال

خسائر متراكمة

إحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات عمليات وحقوق المساهمين

إجمالي مطلوبات وفائض عمليات التكافل ومطلوبات عمليات

 وحقوق المساهمين 

)1( 9

11

9 )2( )ب(

251٫256

36٫877

18٫524

36٫111

462٫553

9٫829

815٫150

42

815.192

3٫142

5٫441

203٫658

5٫982

218.223

200٫000

)98٫037(

49

102.012

320.235

1.135.427

203٫576

11٫673

33٫023

37٫966

343٫121

4٫264

633٫623

51

633.674

2٫369

8٫743

202٫801

4٫868

218.781

200٫000

)113٫585(

49

86.464

305.245

938.919
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قائمة الدخل لعمليات التكافل األولية )غير مراجعة(

إجمالي إشتراكات التكافل المكتتبة
اشتراكات إعادة التكافل المسندة

أقساط تأمين فائض الخسارة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة
التغير في إشتراكات التكافل غير المكتسبة، صافي

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق وإيرادات أخرى
عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب 

إجمالي المطالبات المدفوعة 
حصة معيدي التكافل من المطالبات المدفوعة

صافي المطالبات المدفوعة
الحركة في المطالبات تحت التسوية، صافي

صافي المطالبات المتكبدة

أتعاب إشراف وتفتيش
تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى
إيرادات أخرى 

إجمالي المطالبات والمصاريف األخرى 
صافي فائض االكتتاب 

إيرادات استثمار
أتعاب إدارة

صافي فائض / عجز الفترة 
صافي الفائض / العجز المحول إلى عمليات المساهمين 

صافي نتيجة الفترة

238٫561
)27٫211(
)1٫966(

209.384
)38٫490(

170.894

237
1٫605

172.736

)101٫201(
20٫024

)81.177(
)47٫547(

)128.724(

)1٫555(
)6٫320(
)264(
487

)136.376(
36.360

517
)36٫877(

-
-

-

172٫897
)32٫595(

)567( 

139.735
)17٫224(

122.511

271
4٫807

127.589

)120٫308(
19٫212

)101.096(
)10٫421( 

)111.517(

)1٫325(
)5٫886( 

)11((
15

)118.724(
8.865
274

 )9٫139(

-
-

-

519٫425
)58٫676(
)3٫424(

457.325
)139٫432(

317.893

474
5٫096

323.463

)256٫727(
37٫680

)219.047(
)30٫527(

)249.574(

)3٫760(
)11٫102(
)489(
605

)264.320(
59.143

955
)60٫098(

-
-

-

لفترة  الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

بآالف الرياالت
السعوديـــة

381٫165
)83٫100(
)1٫127(

296.938
)61٫253(

235.685

555
8٫356

244.596

)230٫477((
34٫530

)195.947(
)11٫108((

)207.055(

)2٫968(
)11٫980(
)565(
1٫891

)220.677(
23.919

538
)24٫457(

-
-

-

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة



نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية

284  

قائمة الدخل لعمليات  المساهمين التكافل األولية )غير مراجعة(

لفترة  الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

بآالف الرياالت
السعوديـــة

ايضاح
بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

الدخل
أتعاب إدارة

توزيعات أرباح 
بقيمتها  المدرجة  االستثمارت  في  التغير  صافي 

العادلة من خالل قائمة الدخل
حتى   مقتناه  إستثمارات  من  خاصة  عموالت  دخ��ل 

تاريخ االستحقاق
أرباح محققة عن بيع استثمارات متاحة للبيع

إجمالي اإليرادات
مصاريف عمومية و إدارية

الدخل )لخسارة( قبل الزكاة
مخصص الزكاة

صافي دخل )خسارة( الفترة
للسهم  والمخفض  االساسي  )الخسارة(  الربح 

)بالريال السعودي(

36٫877
767

162
501

281
38.588
)26٫625(

11٫963
)447(
11٫516
0٫58

 

9٫139
899

2٫168
587

340
13.133

)24٫687(
)11٫554(
)249(
)11٫803(
)0٫59(

 

60٫098
1٫351

3٫814
996

613
66.872
)50٫551(
16٫321
)773(
15٫548

0٫78

24٫457
1٫405

4٫125
1٫344

543
31.874
)49٫681(
)17٫807(

)550(
)18٫357(

)0٫92(

 

9)2()ج(

13

قائمة الدخل الشامل لعمليات التكافل األولية )غير مراجعة(

صافي نتيجة الفترة
 خسارة شاملة أخرى سيعاد تصنيفها الحقًا إلى قائمة الدخل
صافي األرباح غير المحققة عن االستثمارات المتاحة للبيع 

إيضاح 9 )أ(
إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

-

)3(
)3(

-

  )16(
)16(

-

)9(
)9(

لفترة  الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

بآالف الرياالت
السعوديـــة

-

)52(
)52(

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة
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قائمة الدخل لعمليات التكافل األولية )غير مراجعة(
لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014

الرصيد في 1 يناير 2013 

صافي خسارة الفترة

دخل شامل آخر

إجمالي )الخسارة( الدخل الشامل للفترة

الرصيد كما في 30 يونيو 2013 

الرصيد كما في 1 يناير 2014

صافي ربح الفترة

إجمالي الدخل الشامل للفترة

الرصيد كما في 30 يونيو 2014

200٫000

-

-

200٫000

200.000

200٫000

-

-

200.000

)91٫241(

)18٫357(

-

)18٫357(

)109.598(

)113٫585(

15٫548

15٫548

)98.037(

-

-

44

44

44

49

-

-

49

رأس المال
بآالف الرياالت
السعوديـــة

108٫759

)18٫357(

44

)18٫313(

90.446

86٫464

15٫548

15٫548

102.012

الخسائر 
المتراكمة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع
بآالف الرياالت
السعوديـــة

اإلجمالي
بآالف الرياالت
السعوديـــة

قائمة الدخل الشامل لعمليات  المساهمين التكافل األولية )غير مراجعة(

لفترة  الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

بآالف الرياالت
السعوديـــة

ايضاح
بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

صافي  دخل )خسارة( الفترة
 دخل شامل أخر سيعاد تصنيفه الحقًا إلى قائمة الدخل
لالستثمارات  ال��ع��ادل��ة  القيمة  ف��ي  التغير  ص��اف��ي 

المتاحة للبيع )إيضاح 9)2( )ب((
إجمالي الدخل )الخسارة ( الشامل للفترة

11٫516

 5
11.521

)11٫803(

 7
)11.796(

15٫548

-
15.548

)18٫357(

 44
)18.313(
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات التكافل األولية - ) غير مراجعة (

األنشطة التشغيلية 

صافي نتيجة الفترة 

التعديالت ل�� :

أتعاب إدارة 

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

صافي الفائض قبل التغيرات في الموجودات و المطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

مبالغ مستحقة من عمليات المساهمين

اشتراكات تكافل مدينة

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

مبالغ مستحقة إلى جهات ذات عالقة

سلف، مدفوعات مقدمة و موجودات أخرى

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجله

تأمينات خطابات ضمان

إجمالي المطالبات تحت التسوية

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

أرصدة إعادة تكافل دائنة

إجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت إعادة تكافل غير مكتسبة

أتعاب إدارة مدفوعة

صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

شراء إستثمارات متاحة للبيع

بيع إستثمارات متاحة للبيع

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية

الزيادة في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

معلومات إضافية غير  نقدية:

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع 

-

60٫098

185

60٫283

)857(

)72٫385(

)17٫153(

-

)9٫729(

20٫304

)5٫666(

4٫820

47٫680

)14٫499(

)1٫855(

119٫432

5٫565

)34٫894(

101.046

)470٫000(

464٫046

)5.954(

95.092

166٫520

261.612

)9(

لفترة  الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

-

24٫457

366

24٫823

)1٫510(

)43٫654(

)29٫345(

)927(

-

)20٫547(

919

)4٫672(

40٫453

)1٫502(

10٫299

81٫801

)2٫092(

)34٫184(

19.862

)132٫000(

147٫463

15.463

35.325

41٫885

77.210

)52(

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

إيضاح

  

)1( 9

)1( 9 

6
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين األولية - ) غير مراجعة (

األنشطة التشغيلية 

صافي دخل )خسارة( الفترة 

التعديالت ل��:

استهالك

أتعاب إدارة 

مخصص الزكاة

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، صافي

صافي أرباح االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

صافي العجز قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

سلف، ومدفوعات مقدما، وموجودات اخرى

دائنون، ومبالغ مستحقة الدفع، ومطلوبات أخرى

مبالغ مستحقة إلى عمليات التكافل

مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة

أتعاب إدارة مستلمة

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية 

شراء ممتلكات ومعدات ، صافي

شراء استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

بيع استثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل

شراء إستثمارات متاحة للبيع

بيع إستثمارات متاحة للبيع

استحقاق إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

شراء إستثمارات مقتناه حتى تاريخ اإلستحقاق

صافي النقد )المستخدم في( من األنشطة االستثمارية

النقص في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة 

النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة 

المعلومات اإلضافية غير النقدية 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

15٫548

3٫209

)60٫098(

773

1٫114

)3٫814(

)43.268(

)3٫431(

)3٫302(

857

-

)49.144(

34٫894

)14.250(

)4٫879(

)11٫410(

11٫410

)212٫000(

210٫888

-

)30٫000(

)35.991(

)50.241(

107٫130

56.889

-

لفترة  الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2014       30 يونيو 2013

)18٫357(

2٫827

)24٫457(

550

650

)4٫125(

)42.912(

)3٫229(

)2٫117(

1٫510

1٫274

)45.474(

34٫184

)11.290(

)3٫470(

)14٫282(

12٫505

)223٫000(

208٫458

50٫000

)12٫000(

18.211

6.921

109٫740

116.661

44

بآالف الرياالت
السعوديـــة

بآالف الرياالت
السعوديـــة

إيضاح

 

9)2( )ج(

9)2( )ج(

9)2( )ب(

9)2( )ب(

9)2( )أ(

9)2( )أ(

6
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1 - التنظيم واألنشطة الرئيسية
شركة الراجحي للتأمين التعاوني )»الشركة«(، شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بالسجل التجاري رقم 
1010270371 وتاريخ 5 رجب 1430ه� الموافق 28 يونيو 2009. تم إدراج الشركة في سوق المال السعودي بتاريخ 20 رجب 1430 الموافق 13 يوليو 

2009م. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو كما يلي:

شركة الراجحي للتأمين التعاوني
ص ب 67791
الرياض 11517

المملكة العربية السعودية. 

التأمين  شركات  مراقبة  نظام  بموجب  العالقة  ذات  والخدمات  التعاوني  التأمين  عمليات  مزاولة  هو  الشركة  إنشاء  من  الغرض  إن 
التعاوني والئحته التنفيذيه في المملكة العربية السعودي�ة. 

2 -  أسس اإلعداد 
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء »االستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل 
األولية  المالية  القوائم  هذه  بإعداد  الشركة  قامت  العادلة.  بالقيمة  قياسها  يتم  حيث  للبيع«  المتاحة  »و«االستثمارات  الدخل  قائمة 

الموجزة وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم )34( المتعلق بالقوائم المالية األولية.
تقرأ  أن  يجب  و  السنوية،  المالية  القوائم  في  المطلوبة  واإليضاحات  المعلومات  جميع  على  الموجزة  األوليه  القوائم  هذه  تشتمل  ال 
بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. تعتقد اإلدارة بأن هذه القوائم المالية الموجزة 
إن  المعروضة.  األولية  للفترة  العمليات  نتائج  المكررة( كي تظهر بعدل  االعتيادية  التعديالت  )بما في ذلك  التسويات  تعكس كافة 

النتائج األولية قد ال تعتبر مؤشرًا دقيقًا على النتائج السنوية للشركة.

3 - أسس العرض
وطبقًا  المساهمين.  وعمليات  التكافل  عميات  من  لكل  منفصلة  محاسبية  بسجالت  األحتفاظ  للشركة  األساسي  النظام  يتطلب 
الشركة  تقوم  المساهمين.  عمليات  على  التكافل  بعمليات  المتعلقة  واإلداري��ة  العمومية  المصاريف  كافة  تحمل  الشركة،  لسياسة 
باحتساب أتعاب اإلدارة على صافي اشتراكات التكافل للفترة بعد تعديل دخل العموالت وتكاليف اإلنتاج لقطاع المركبات والقطاع 

العام بنسبة 40% وللصحة بنسبة 30%. تقوم الشركة باحتساب أتعاب اإلدارة بقدر الفائض المتاح في قائمة الدخل لعمليات التكافل.

4 - العملة الرئيسية وعملة العرض

تم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة بالريال السعودي والذي يعتبر العملة الرئيسية للشركة. تم تقريب كافة المعلومات 

المالية المعروضة ألقرب ألف.

5 - السياسات المحاسبية الهامة
إعداد  المستخدمة في  تلك  الموجزة مع  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  المستخدمة في  الهامة  المحاسبية  السياسات  تتماشى 
القوائم المالية السنوية المراجعة للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بإستثناء إعتماد التعديالت والمراجعات التالية على 

المعايير القائمة والمذكورة أدناه والتي لم يكن لها أثر مالي على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة:

المنشآت االستثمارية - التعديالت على المعايير الدولية رقم )10( و )12( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )27(

تستثنى هذه التعديالت من توحيد القوائم المالية المنشآت التي تفي بشروط تعريف المنشآت المستثمره المنصوص عليها في 

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )10(. إن هذا االستثناء من التوحيد يتطلب من المنشآت االستثمارية المحاسبة عن الشركات 

التابعة بالقيمة العادلة المدرجة في قائمة الدخل. ال يتعلق هذا التعديل بالشركة.

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة )غير مراجعة(
كما في 30 يونيو 2014 
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معيار المحاسبة الدولي رقم 32: مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم 32
توضح هذه التعديالت المقصود ب�«يوجد لديها حاليًا حق ملزم للمقاصة » وكذلك أسس ومعايير آليات التسويات غير المتزامنة الخاصة 
ببيوت المقاصة كي تكون مؤهلة إلجراء المقاصة. توضح التعديالت أن الحقوق المترتبة على المقاصة يجب أال تكون ملزمة نظاميًا خالل 
دورة األعمال العادية، ولكن يجب أن تكون ملزمة في حالة التخلف عن السداد وحاالت اإلفالس أو اإلعسار لكافة األطراف المتعاقدة، بما في 
ذلك المنشأة نفسها. توضح التعديالت أيضا أن حقوق المقاصة، يجب أال تكون متوقفة على حدث مستقبلي. يتطلب معيار المحاسبة 
الدولي 32 - معيار المقاصة، من المنشأة أن تعتزم إما التسوية على أساس الصافي، أو بيع الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت. 
توضح التعديالت أن آليات التسوية اإلجمالية فقط مع الميزات التي تلغي أو تسفر عن إئتمان غير جوهري ومخاطر السيولة والتي تؤدي إلى 

تسوية الذمم المدينة والدائنة في عملية أو دورة سداد واحدة ستعادل صافي السداد، وبالتالي، الوفاء بأسس ومعايير صافي التسوية. 

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )36( – االفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد والموجودات المالية
لإلسترداد  القابلة  بالقيمة  المتعلقة  المعلومات  عن  االفصاح   2014 يناير   1 من  اعتبارا  رجعي  بأثر  تطبق  التي  التعديالت  هذه  تتناول   
للموجودات المنخفضة القيمة. بموجب هذه التعديالت، يحسب االفصاح عن القيمة العادلة لإلسترداد لكل وحدة مدرة للنقدية خصصت 

إليها الشهرة أو الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد وذلك فقط عند إثبات خسارة االنخفاض أو عكس قيدها.

التفسير رقم )21( الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية – الرسوم المفروضة
يوضح هذا التفسير بأن تقوم المنشأة بإثبات االلتزامات لقاء الرسوم المفروضة عند حدوث النشاط الذي يتطلب السداد طبقًا لما تنص 
عليه األنظمة المعنية. بالنسبة للرسوم التي تفرض عند بلوغ الحد األدنى، يوضح التفسير بأنه ال يتوقع إثبات أية إلتزامات قبل بلوغ الحد 

األدنى المقرر. ال تتوقع الشركة بأن يكون لهذا التفسير أثر مالي جوهري على القوائم المالية المستقبلية.

معيار المحاسبة الدولي رقم )39(: تبديل المشتقات واالستمرار في محاسبة تغطية المخاطر – تعديالت على معيار المحاسبة 
الدولي رقم )39(

تنص التعديالت على االستمرار في محاسبة تغطية المخاطر وذلك عند تبديل المشتقات المخصصة كأداة تغطية مخاطر تفي بمعايير معينة. 
لم تقم الشركة بتبديل مشتقاتها خالل الفترة الحالية. سيتم أخذ هذه التعديالت بعين االعتبار بشأن عمليات تبديل المشتقات مستقباًل.

المعايير الصادرة وغير السارية المفعول
للشركة.  المالية  القوائم  إصدار  تاريخ  المفعول بعد حتى  السارية  الصادرة وغير  والتفاسير  المعايير  أدناه  نقدم  أعاله،  للمعايير  إضافة 
للتعديالت والتنقيحات على  المبكر  االتباع  الشركة عدم  إرتأت  لقد  إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.  المعايير،  إتباع هذه  الشركة  تعتزم 

المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية والتي تم نشرها ويتعين على الشركة االلتزام بها في تواريخ مستقبلية.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم 9 – األدوات المالية
بتاريخ 19 نوفمبر 2013، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية نسخة جديدة من المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9(: األدوات 
المالية )محاسبة تغطية المخاطر وتعديالت على المعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية رقم )9( و )7(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
االفصاحات. إن المعيار الدولي   – المالية  المالية رقم 7: األدوات  المالية: االثبات والقياس، والمعيار الدولي الخاص بالتقارير  )39(: األدوات 
الخاص بالتقارير المالية رقم )9( )لعام 2013(، يكرر تطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )39( بشأن تبديل المشتقات. ال 
يوجد للمعيار تاريخ سريان إلزامي، لكنه متاح اآلن للتطبيق. سيتم تحديد تاريخ سريان إلزامي جديد عند إنتهاء مجلس معايير المحاسبة 
الدولية من دراسة االنخفاض في القيمة. يجوز للمنشآت أن تقرر فقط المحاسبة عن األرباح والخسائر الناتجة عن مخاطر االئتمان الخاصة 
بها بدون أن تطبق في نفس الوقت المتطلبات األخرى المنصوص عليها في المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9(. إن إختيار 
السياسة المحاسبية بشأن االستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في معيار المحاسبة الدولي رقم 
)39( متاحة اآلن لمحاسبة تغطية المخاطر. ويمكن تغيير تلك السياسة الحقًا وتطبيق محاسبة تغطية المخاطر المنصوص عليها في 
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( قبل أن تصبح إلزامية بشكل نهائي. يتم التوقف عن إختيار هذه السياسة عند إنتهاء 

مجلس معايير المحاسبة الدولية من دراسته بشأن تغطية المخاطر الكلية.
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6-  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

7 - إشتراكات التكافل المدينة، صافي

نقد في الصندوق ولدى البنوك 

نقدية وشبه نقدية مدرجة في قوائم التدفقات

 النقدية

تأمينات خطابات ضمان ) أ (

مستحق من حملة الوثائق

     - حملة وثائق خارجيين

     - جهات ذات عالقة )إيضاح 10 )أ((

إجمالي إشتراكات التكافل المدينة

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

) أ (  تتكون تأمينات خطابات الضمان من مبالغ مودعة لدى بنك محلي مقابل اصدار ضمانات لصالح مقدمي الخدمات للشركة
        )ايضاح 14(. إن هذه الودائع مقيدة بطبيعتها، حيث ال يمكن سحبها قبل انتهاء فترة الضمان.

يشتمل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على مخصص وقدره 1.698 ألف ريال سعودي )2013: 1.275 ألف ريال سعودي( مقابل 
مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة.         

8-  الوديعة النظامية 
 تمثل الوديعة النظامية البالعة 20 مليون ريال سعودي )31 ديمسبر 2013: 20 مليون ريال سعودي(، 10% من رأس المال المدفوع والتي 
يحتفظ بها وفقًا لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية الصارد عن مؤسسة النقد العربي السعودي. 

ال يمكن سحب هذه الوديعة النظامية بدون موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي.
 

166.520

166.520

13.101

179.621

107.130

107.130

-

107.130

54.755

31.096

85.851

)14.948(

70.903

عمليات
التكافل

عمليات
المساهمين

30 يونيو 2014 
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

30 يونيو 2014 
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

261.612

261.612

8.281

269.893

76.035

82.201

158.236

)15.133(

)143.103(

56.889

56.889

-

56.889

عمليات
التكافل

عمليات
المساهمين
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تصنف اإلستثمارات على النحو التالي:

1( عمليات التكافل
اإلستثمارات المتاحة للبيع

تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع من إستثمارات في صندوق متاجرة بالسلع. كانت حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع كما يلي:

9-  اإلستثمارات

في بداية الفترة / السنة

مشتراه خالل الفترة/ السنة

مباعة خالل الفترة/ السنة

صافي الخسارة غير المحققة للفترة / للسنة

في نهاية الفترة/ السنة

في بداية الفترة / السنة

مشتراة خالل الفترة / السنة

تستحق خالل الفترة / السنة

في نهاية الفترة / السنة

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

تم إظهار صافى األرباح غير المحققة التراكمية وقدرها 42 ألف ريال سعودي )31 ديسمبر 2013: 51 الف ريال سعودي( ضمن فائض عمليات التكافل.

2 (عمليات المساهمين

أ( اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق

ريال  مليون   76٫8  :2013 ديسمبر   31( سعودي  ريال  مليون    106٫8 قيمتها  والبالغة  االستحقاق  تاريخ  حتى  المقتناة  اإلستثمارات  تتكون 

القيمة  لمستوى  الهرمي  التسلسل  اإلفصاح عن  ولغرض  أشهر.  ثالثة  األصلية عن  إستحقاقها  فترة  تزيد  مرابحة  ودائع  سعودي( من 

العادلة، تصنف كافة االستثمارات حتى تاريخ االستحقاق ضمن المستوى 3.  إن القيمة العادلة لالستثمارات ال تختلف بصورة جوهرية عن 

قيمتها الدفتيرية.

كانت حركة اإلستثمارات المقتناة حتى تاريخ االستحقاق خالل الفترة / السنة كما يلي :

30 يونيو 2014 
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

30 يونيو 2014 
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

15٫945

470٫000

)464٫046(

21.899

)9(

21.890

76٫800

30٫000

-        

106.800

30٫200

438٫500

)452٫702(

15.998

)53(

15.945

112٫710

88٫800

)124٫710(

76.800

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية
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في بداية الفترة / السنة

مشتراه خالل الفترة/ السنة

مباعة خالل الفترة/ السنة

صافي التغير في القيمة العادلة للفترة / للسنة

في نهاية الفترة/ السنة

في بداية الفترة / السنة

مشتراه خالل الفترة/ السنة

مباعة خالل الفترة/ السنة

صافي التغير في القيمة العادلة للفترة / للسنة

في نهاية الفترة/ السنة

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

31 ديسمبر 2013
)مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

تشتمل االستثمارات المتاحة للبيع كما في 30 يونيو 2014 على استثمار قدره 1٫9 مليون ريال سعودي )31 ديسمبر 2013: 1٫9 مليون ريال 

سعودي( في شركة غير مدرجة، ومسجلة في المملكة العربية السعودية. ونظرًا لعدم وجود سعر متداول لهذا االستثمار، فقد تم 

تقييمه بالتكلفة. تعتقد االدارة بأن القيمة السوقية العادلة لهذا االستثمار ال تختلف بصوره جوهرية عن قيمتة الدفترية. 

ج�( اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل – متاجرة

تتكون اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل من محفظة أسهم مدرجة في سوق األسهم السعودية )»تداول«(.  

كانت حركة اإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل خالل الفترة / السنة كما يلي:

ب( اإلستثمارات المتاحة للبيع

تتكون اإلستثمارات المتاحة للبيع من إستثمارات في صندوق متاجرة بالسلع )»الصندوق«( و إستثمارات  أسهم في شركة غير مدرجة. 

كانت حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع خالل الفترة / السنة كما يلي:

30 يونيو 2014 
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

30 يونيو 2014 
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

17٫364

212٫000

)210٫888(

18.476

-

18.476

42٫107

11٫410

)11٫410(

42.107

3٫814

45.921

2٫572

459٫500

)444٫757(

17.315

49

17.364

31٫918

20٫809

)19٫032(

33٫695

8٫412

42.107
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10 - المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة 

أ( المعامالت مع الجهات ذات العالقة و أرصدتها:

تمثل الجهات ذات العالقة كبار المساهمين، وأعضاء مجلس اإلدارة، وكبار موظفي اإلدارة، وشركات يعتبر المساهمون بالشركة المالكين 

الرئيسيين فيها، وشركات أخرى مدارة بصورة مشتركة أو تمارس عليها هذه الجهات تأثيرًا هامًا. تعتمد سياسات تسعير وشروط هذه 

المعامالت من قبل إدارة الشركة.

فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة خالل فترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014، و 2013، واألرصدة 

ذات العالقة كما في 30 يونيو 2014 و31 ديسمبر 2013:

طبيعة المعاملةالجهة ذات العالقة

مبلغ المعاملة 
للفترة المنتهية في

الرصيدكما في

30 يونيو 2014     
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت 

السعودية

)500(

319٫085

38٫493

193.806

955

613

1.568

)684(

30 يونيو 2014     
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت 

السعودية

)100(

46٫371

35٫830

82.201

114.703

256.185

55٫631

311.816

21٫890

16٫552

38.442

4٫028

)436(

30 يونيو 2013     
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت 

السعودية

927

217٫523

18٫936

147.949

537

543

1.080

)339(

30 يونيو 2013     
)غير مراجعة(
بآالف الرياالت 

السعودية

400

18٫332

12٫764

31.096

74.813

166.520

106٫098

272.618

15٫945

15٫440

31.385

5٫041

)505(

شركة الراجحي للتأمين 

ش.م.ب. )مساهم(

 

مصرف الراجحي)مساهم(

شركات منتسبة

مصرف الراجحي )مساهم(

مصرف الراجحي )مساهم(

المالية  الراجحي  شركة 

)شركة منتسبة( 

المالية  الراجحي  شركة 

)شركة منتسبة( 

بنك الراجحي )مساهم(

وكالة الراجحي للتكافل 

م��ص��اري��ف م��س��ت��ردة)م��دف��وع��ة( / 

نيابة عن جهة ذات عالقة )عمليات 

التكافل(

إشتراكات تكافل - وثائق مكتتبة 

إشتراكات تكافل - وثائق مكتتبة

إشتراكات تكافل مدينة )إيضاح 7(

عنها  ومبلغ  متكبدة  مطالبات 

خالل الفترة/ السنة

رصيد بنكي )لعمليات التكافل(

رصيد بنكي )لعمليات المساهمين(

أرصدة بنكية

من  مدارة  للبيع  متاحة  إستثمارات 

قبل شركة منتسبة

أ( عمليات التكافل

ب( عمليات المساهمين

إسثمارات  بيع  م��ن  مستلم  دخ��ل 

للمضاربة  ال��راج��ح��ي  ص��ن��دوق  ف��ي 

الشرعية بالسلع

أ( عمليات التكافل

ب( عمليات المساهمين

إستثمار في أسهم مصرف الراجحي 

عموالت
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ب (  تعويضات كبار موظفي اإلدارة

يشمل كبار الموظفين كافة أعضاء مجلس اإلدارة، والمدراء التنفيذيين وغير التنفيذيين وكبار موظفي اإلدارة العليا.

فيما يلي ملخص بتعويض كبار موظفي اإلدارة للفترة :-

رواتب ومزايا موظفي اإلدارة العليا

مكافأة اللجنة الشرعية 

30 يونيو 2013
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

30 يونيو 2014 
)غير مراجعة(

بآالف الرياالت السعودية

3٫408

114

3.522

3٫457

129

3.586

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في                      

11 -رأس المال 

يبلغ رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل20  مليون سهم عادي مصدر ومدفوع بالكامل، قيمة كل سهم 10 ريال سعودي.

أبريل 2014( لزيادة رأسمال الشركة  )الموافق 23  الثاني 1435  النقد العربي السعودي بتاريخ 23 جمادى  الموافقة المشروطة لمؤسسة 

من 200 مليون ريال سعودي إلى 400 مليون ريال سعودي وذلك بإصدار حقوق أولوية. وقد صادق مجلس اإلدارة على زيادة رأس المال 

خالل اجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 جمادى الثاني 1435 )الموافق 27 أبريل 2014(. إن الشركة بصدد اتمام االجراءات مع الجهات التشريعية 

للحصول على الموافقة النهائية لزيادة رأس المال.

12- المعلومات القطاعية

إن  مطلوباتها.  و  موجوداتها  و  الشركة  نشاطات  بشأن  األعمال  قطاعات  اإلدارة  اعتمدت  الداخلية،  التقارير  إع��داد  طريقة  مع  تمشيًا 

المعلومات المذكورة أدناه مبنية على التقارير الحالية المرفوعة لرئيس العمليات كصانع القرار. ال تتضمن  القطاعات التشغيلية عمليات 

المساهمين بالشركة.

المستحقة من عمليات  والمبالغ  الصندوق  والنقد في  البنوك  لدى  األرصدة  التكافل  بعمليات  الخاصة  القطاعات  تتضمن موجودات  ال 

المساهمين، وصافي إشتراكات التكافل المدينة واإلستثمارات المتاحة للبيع، وبالتالي تم إدراجها ضمن الموجودات غير الموزعة.

ال تتضمن مطلوبات القطاعات )بالنسبة لعمليات التكافل( الدائنون والمصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى والمبالغ المستحقة إلى 

جهات ذات عالقة وأتعاب اإلدارة الدائنة وأرصدة إعداة التكافل الدائنة، وبالتالي تم إدراجها ضمن المطلوبات غير الموزعة.

ويتم  العالقة،  ذات  القطاعات  ضمن  القرار  صانع  بصفتة  العمليات  رئيس  إلى  الموزعة  غير  والمطلوبات  الموجودات  عن  اإلبالغ  يتم  لم 

مراقبتها مركزيًا.
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لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014
)غير مراجعة(

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الحماية واألدخار
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق و إيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

صافي المطالبات المدفوعة

رسوم إشراف وتفتيش

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى 

إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات إستثمار

أتعاب إدارة

صافي نتيجة الفترة

31.157

4.998

5.111

56

1.432

6.599

)2.300(

)87(

)1.544(

-

-

)3.931(

2.668

162.727

161.037

124.752

181

173

125.106

)99.278(

)808(

)1.606(

-

24

)101.668(

23.438

43.584

42.625

40.396

-

-

40.396

)27.056(

)654(

)3.167(

-

463

)30.414(

9.982

1.093

724

635

-

-

635

)90(

)6(

)3(

)264(

-

)363(

272

238.561

209.384

170.894

237

1.605

172.736

)128.724(

)1.555(

)6.320(

)264(

487

)136.376(

36.360

517

)36.877(

-
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لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2013
)غير مراجعة(

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الحماية واألدخار
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق و إيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

صافي المطالبات المدفوعة

رسوم فحص إشراف 

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى 

إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات إستثمار

أتعاب إدارة

صافي نتيجة الفترة

15٫457

1٫528

3.407

63

4٫742

8.212

)629(

)78(

)2٫688(

-

4

)3.391(

4٫821

111٫494

111٫077

100.804

208

65

101.077

)96٫890(

)557(

)1٫299(

)11(

-

)98.757(

2٫320

45٫946

27٫130

18.300

-

-

18.300

)13٫998(

)690(

)1٫899(

-

11

)16.576(

1٫724

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

172٫897

139٫735

122.511

271

4٫807

127.589

)111٫517(

)1٫325(

)5٫886(

)11(

15

)118.724(

8٫865

274

)9٫139(

-
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إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق و إيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

صافي المطالبات المدفوعة

رسوم فحص إشراف 

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى 

إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات إستثمار

أتعاب إدارة

صافي نتيجة الفترة

لفترة السته اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014
)غير مراجعة(

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الحماية واألدخار
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية
70.125

13٫446

8٫681

102

4٫651

13.434

)2٫493(

)242(

)4٫397(

-

-

)7.132(

6٫302

319.915

317٫247

236٫018

372

445

236.835

)206٫002(

)1٫592(

)2٫284(

)10(

-

)209.888(

26٫947

127.900

125٫692

72٫412

-

-

72.412

)40٫928(

)1٫919(

)4٫418(

)187(

605

)46.847(

25٫565

1.485

940

782

-

-

782

)151(

)7(

)3(

)292(

-

)453(

329

519.425

457٫325

317٫893

474

5٫096

323.463

)249٫574(

)3٫760(

)11٫102(

)489(

605

)264.320(

59٫143

955

)60٫098(

-
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إجمالي اشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتتبة

صافي إشتراكات التكافل المكتسبة

رسوم وثائق و إيرادات أخرى

عموالت إعادة التكافل

إجمالي إيرادات االكتتاب

صافي المطالبات المدفوعة

رسوم فحص إشراف 

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين

مصاريف أخرى

إيرادات أخرى 

إجمالي المطالبات والمصاريف االخرى

صافي فائض االكتتاب 

إيرادات إستثمار

أتعاب إدارة

صافي نتيجة الفترة

لفترة السته اشهر المنتهية في 30 يونيو 2013
)غير مراجعة(

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الحماية واألدخار
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية
39٫037

8٫362

9٫533

118

8٫226

17.877

)1٫187(

)196(

)5٫090(

)111(

-   

)6.584(

11٫293

226٫996

225٫917

192٫059

437

130

192.626

)184٫330(

)1٫135(

)3٫936(

)127(

-   

)189.528(

3٫098

115٫132

62٫659

34٫093

-   

-   

34.093

)21٫538(

)1٫637(

)2٫954(

)327(

1٫891

)24.565(

9٫528

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

381٫165

296٫938

235٫685

555

8٫356

244.596

)207٫055(

)2٫968(

)11٫980(

)565(

1٫891

)220.677(

23٫919

538

)24٫457(

-   
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موجودات عمليات التكافل

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

حصة معيدي التكافل من اشتراكات التكافل غير المكتسبة

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تأمينات خطابات ضمان )ايضاح 6(

موجودات غير موزعة

إجمالي الموجودات

مطلوبات عمليات التكافل

اجمالي الممطالبات تحت التسوية

اجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت اعادة تكافل غير مكتسبة

مطلوبات غير موزعة وفائض 

إجمالي المطلوبات 

كما في 30 يونيو 2014
)غير مراجعة(

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الحماية واألدخار
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

59٫308

60٫064

5٫062

-

63٫901

70٫123

9٫829

2٫398

811

3٫420

7٫781

143٫294

285٫786

-

19٫557

7٫942

6٫014

500

43٫851

105٫818

-

59

308

1

-

210

826

-

81٫322

69٫125

14٫497

8٫281

173.225

641.967

815.192

251٫256

462٫553

9٫829

723.638

91٫554

815.192
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موجودات عمليات التكافل

حصة معيدي التكافل من المطالبات تحت التسوية

التكافل  اشتراكات  من  التكافل  معيدي  حصة 

غير المكتسبة

تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

تأمينات خطابات ضمان )ايضاح 6(

موجودات غير موزعة

إجمالي الموجودات

مطلوبات عمليات التكافل

اجمالي الممطالبات تحت التسوية

اجمالي اشتراكات التكافل غير المكتسبة

عموالت اعادة تكافل غير مكتسبة

مطلوبات غير موزعة وفائض 

إجمالي المطلوبات 

كما في 30 يونيو 2013
)غير مراجعة(

عام
بآالف الرياالت 

السعودية

المركبات
بآالف الرياالت 

السعودية

الرعاية الطبية
بآالف الرياالت 

السعودية

الحماية واألدخار
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

40٫494

55٫072

2٫410

1

44٫578

60٫422

4٫109

2٫512

535

1٫819

12٫100

124٫553

204٫281

155

21٫163

33٫822

4٫602

1٫000

34٫445

78٫418

-

-

-

-

-

-

-

-

64٫169

89٫429

8٫831

13٫101

175.530

458٫144

633.674

203٫576

343٫121

4٫264

550.961

82٫713

633.674
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13 -  الربح )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم

تم إحتساب الربح )الخسارة( االساسي والمخفض للسهم لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014 و2013 وذلك 

بتقسيم صافي دخل )خسارة( الفترة على المتوسط المرجح لعدد االسهم المصدرة البالغه )20 مليون سهم( خالل فترتي الثالثة أشهر 

والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2014 و2013 ، على التوالي.

14 -  االلتزامات المحتملة

كما في 30 يونيو 2014، أصدرت البنوك التي تتعامل معها الشركة خطابات ضمان بمبلغ 8٫3  مليون ريال سعودي )2013: 13٫1  مليون ريال 

سعودي( لصالح مختلف وكاالت وورش السيارات ومقدمي الخدمات الصحية وفقًا لشروط االتفاقات المبرمة معهم )ايضاح )6أ(.

15 -  القيمة العادلة لالدوات المالية

القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم إستالمه عند بيع أصل ما أو دفعة عند تحويل مطلوبات ما بموجب معادلة نظامية تمت بين أطراف 

متعاملة في السوق بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بإفتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تمت إما:

-  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات أو

-  في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات.

أو  للموجودات  العادلة  القيمة  تقاس  الشركة.  إليه من قبل  للوصول  قابل  أن يكون  فائدة يجب  األكثر  السوق  أو  الرئيسي  السوق  إن 

في  المتعاملين  أن  وبإفتراض  المطلوبات  أو  الموجودات  تسعير  عند  السوق سيستفيدون  في  المتعاملين  أن  بإفتراض  المطلوبات 

السوق يسعون لتحقيق أفضل مصالحهم االقتصادية.

ان القيمة العادلة لالدوات المالية التي تم اثباتها ال تختلف جوهريًا عن القيمة الدفترية المدرجة فى القوائم المالية األولية الموجزة.

يتحقق عن اإلستثمارات المقتناه حتى تاريخ االستحقاق والتي تكون من ودائع مرابحة قدرها 106٫8 مليون ريال سعودي )2013: 76٫8 مليون 

ريال سعودي(، عائد لمعدل ثابت وتستثمر لفترات تزيد عن 3 أشهر. لم تتمكن االدارة من احتساب القيمة العادلة لودائع المرابحة.
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تحديد القيمة العادلة والمستوى الهرمي لها:

تستخدم الشركة المستويات الهرمية التالية لتحديد القيمة العادلة لألدوات المالية واإلفحصاح عنها:

المستوى األول  : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة.

المستوى الثاني : طرق تقويم تعبير مدخالت المستوى األدنى لها – هامة لقياس القيمة العادلة – قابلة للمالحظة بصورة مباشرة او غير مباشرة

المستوى الثالث : طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى والهامة لقياس القيمة العادلة لها غير قابلة للمالحظة.

كما في 30 يونيو 2014 – )غير مراجع(

كما في  31  ديسمبر 2013 – )مراجع(

المستوى األول 
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى األول 
بآالف الرياالت 

السعودية

-

45٫921

-

45٫921

المستوى الثانى 
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى الثانى 
بآالف الرياالت 

السعودية

21٫890

-

16٫552

38٫442

المستوى الثالث 
بآالف الرياالت 

السعودية

المستوى الثالث 
بآالف الرياالت 

السعودية

-

-

-

-

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

اإلجمالي
بآالف الرياالت 

السعودية

21٫890

45٫921

16٫552

84٫363

استثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات التكافل(

قائمة  خالل  من  العادلة  قيمتها  مدرجة  مالية  موجودات 

الدخل )عمليات المساهمين(

استثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات المساهمين(

االجمالى

استثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات التكافل(

قائمة  خالل  من  العادلة  قيمتها  مدرجة  مالية  موجودات 

الدخل )عمليات المساهمين(

استثمارات مالية متاحة للبيع )عمليات المساهمين(

االجمالى

-

42٫107

-

42٫107

15٫945

-

15٫440

31٫385

-

-

-

-

15٫945

42٫107

15٫440

73٫492
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تم إظهار األوراق المالية المدرجة وقدرها 1٫924 ألف ريال سعودي بالتكلفة لعدم وجود اسواق مالية نشطة او طرق اخرى لقياس القيمة 

العادلة بشكل موثوق به.

بالنسبة لالدوات المالية التى يتم اثباتها بالقيمة العادلة بصورة متكررة، تقوم الشركة بتحديد فيما اذا تمت تحويالت بين المستويات 

فى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة وذلك بأعادة تقويم التصنيف )بناءًا على مدخالت المستوى االدنى التى تعتبر هامة بالنسبة 

لقياس القيمة العادلة ككل( فى نهاية كل فترة مالية.

خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية فى 30 يونيو 2014 ، لم يكن هناك تحويالت بين المستوى االول والثانى لقياس القيمة العادلة.

تم اثبات الزيادة فى القيمة العادلة لإلستثمارات المدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل وقدرها 3٫814 الف ريال سعودي )30 يونيو 

2013: 4٫125 ألف ريا سعودي( ضمن قائمة الدخل لعمليات المساهمين األولية.

16- إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة

تم إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 18 رمضان 1435ه� الموافق  15 يوليو 2014.
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