
 `H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ÊhÉ©àdG  ÚeCÉà∏d  »æWƒdG  »Hô©dG  ∂æÑdGh  á«dhódG  á«µjôeC’G  áYƒªéŸGh  ∞jÓàe  ácô°T  â°ù°SCÉJ
 (Ω2010/03/29 ≥aGƒŸG) `g1431/04/13 ïjQÉàH 119 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ áeÉY áªgÉ°ùe ácô°ûc (zácô°ûdG{
 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJh ,(Ω2010 /03/31 ≥aGƒŸG) `g 1431/04/15 ïjQÉàH  22/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh
 πé°ùdG  ÖLƒÃ áeÉY áªgÉ°ùe ácô°ûc äóu« obh  ,(Ω2012/09/09 ≥aGƒŸG) ``̀g1433/10/22 ïjQÉJh  (1029331024022)
 ”h  .(Ω2013  /10/27  ≥aGƒŸG)  ```̀g1434/12/22  ïjQÉàH  ¢VÉjôdG  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  (1010391438)  ºbQ  …QÉéàdG

.¢VÉjôdG áæjóe πé°ùH É¡∏«é°ùJ

 ¿ƒ«∏e ô°ûY á©Ñ°S ≈dEG ¬ª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (175^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj 
 óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,(zº¡°SC’G{)…OÉY º¡°S (17^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh
 ïjQÉJ  ‘ Éªc .πeÉµdÉH  áª«≤dG  áYƒaóe »gh (zá«dÉ◊G º¡°SC’G{  `H  É¡©«ªL É¡«dGh  z‹É◊G º¡°ùdG{  `H  É¡æe πc ≈dEG  QÉ°ûjh)
 ∂∏“ »àdG (zƒµ«dCG{) ÊÉÑeƒc ¢ùfQƒ°ûfCG ∞j’ ¿ÉµjÒeCG ácô°T ºgh ácô°ûdG ‘ QÉÑc ÚªgÉ°ùe áKÓK ∑Éæg , QGó°UE’G Iô°ûf
 (¬jEG  …EG ΩEG  »L …BG ¬jEG) ¢ù°ùaÒ°S ófBG  âæªà°ùØfG ¬jG …EG ΩG »L …BG ¬jGh %29^9 ∂∏Á …òdG »æWƒdG »Hô©dG ∂æÑdGh %30

.%10 ∂∏“ »àdG

 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ïjQÉàH ó≤©æŸG áYÉªàLEG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG
 ∫ÉjQ  (350^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉªKÓK ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (175^000^000 ) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh  á°ùªNh áFÉe øe
 …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe á≤aGƒe ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S
 ≥aGƒŸG)  ````g1436/11/16  ïjQÉàH  361000144425  :º`̀bQ  ÜÉ£ÿG  ÖLƒÃ  É¡dÉe  ¢`̀SCGQ  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  (zó≤ædG  á°ù°SDƒe{)

.(Ω2015/08/31

 ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2016/02/22 ≥aGƒŸG) `g1437/05/13 ïjQÉàH h
 ô°ûY á©Ñ°S ìôW ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG πãªàjh .(zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW{) ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe
 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{) ójóL …OÉY º¡°S (17^500^000 ) ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e
 ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe øe ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  IOÉjõd ∂dPh (zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG  º¡°ù∏d  …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10) Iô°ûY
 ¿ƒKÓKh áª°ùN ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (350^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉªKÓK ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (175^000^000)

.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQGó≤e á«ª°SEG áª«≤H …OÉY º¡°S (35^000^000) ¿ƒ«∏e

 ≥M{`H  IOôØæeh  zá`̀jƒ`̀dhC’G  ¥ƒ≤M{`H  á©ªà›  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ∫hGóà∏d  á∏HÉb  á«dÉe  ¥GQhCÉ`̀ c  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  QGó°UEG  ºàj  ±ƒ°S
 ïjQÉàH  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡æH  Éªc  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùe  πé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  (zájƒdhCG
 øjOôØæeh zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{`H Ú©ªà› º¡«dEG  QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2016/02/22 ≥aGƒŸG) `g1437/05/13
 óMGh ≥M Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ó©H øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{`H
.ìô£dG ô©°ùH ójóL óMGh º¡°S ‘ ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe ºFÉb (1) óMGh º¡°S πµd (1)

 ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM h ,(Ω2016/03/01 ≥aGƒŸG) `g 1437/05/21 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (zá«dÉŸG ¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{)

 .(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2016/03/10 ≥aGƒŸG) `g 1437/06/01 ¢ù«ªÿG Ωƒj

 (zá«£¨àdG ó¡©àe{ hCG zá«dÉŸG …óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG{) á«dÉŸG …óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG ácô°T πÑb øe πeÉµdÉH ìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG ”
 ‘É°U{) ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ácô°ûdG Ωóîà°ùJ ±ƒ°Sh .(π«°UÉØàdG øe ójõŸ zÜÉààc’G á«£¨J{ 16 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a)
 Ó°†a) á«∏Ñ≤à°ùŸGh  á«dÉ◊G äÉÑ∏£àŸG  Ö°ùM ≈∏Y á«dÉ◊G äÉÑ∏∏£àŸÉH  kÓªY á«dÉŸG  IAÓŸG  äÉÑ∏£àÃ AÉaƒ∏d  (zäÓ°üëàŸG

 .(π«°UÉØàdG øe ójõŸ zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SEG{11 º°ù≤dG ™LGQ

:»∏j Éªch Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°S

 ôªà°ùJh  ,(Ω2016/03/01 ≥aGƒŸG)  `g  1437/05/21 AÉKÓãdG  Ωƒj  CGóÑJ  :(≈`̀dhC’G  á∏MôŸG)  ≈`̀dhC’G  ÜÉààcE’G  á∏Môe (CG)
 ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2016/03/10 ≥aGƒŸG) `g 1437/06/01 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM
 ‘ É¡YGójEG ” »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (É«FõL hCG É«∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
 á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°S’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi
 ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààcE’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ
 ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,(z∫hGóàdG IÎa{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M
 øµÁh ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN IójóL ¥ƒ≤M AGô°T ó©H á«aÉ°VEG º¡°SCG ‘ ÜÉààcE’G ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ™«£à°ùjh .É¡dÓN ájƒdhC’G

.§≤a á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe ∫ÓN Iójó÷G ¥ƒ≤◊G AGô°T øY áŒÉædG ¬«aÉ°VE’G º¡°S’G √ò¡H ÜÉààc’G

 øjOôØæeh Ú©ªà› (`g) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
 πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc
.zÉ¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe káMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG
(Ω2016/02/23 ≥aGƒŸG) `g1437/05/14 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 á°ùªNh áFÉe ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY º¡°ù∏d á«ª°SEG áª«≤c ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH …OÉY º¡°S (17^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©Ñ°S ìôW
.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100 ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (175^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh

(Ω2016/03/10 ≥aGƒŸG) `g1437/06/01 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG (Ω2016/03/01 ≥aGƒŸG) `g1437/05/21 AÉKÓãdG Ωƒj øe ≈dhC’G ÜÉààcE’G á∏Môe

(Ω2016/03/15 ≥aGƒŸG) `g1437/06/06 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2016/03/13 ≥aGƒŸG) `g1437/06/04 óMC’G  Ωƒj øe á«fÉãdG ÜÉààcE’G á∏Môe

 ôªà°ùJh  ,(Ω2016/03/13  ≥aGƒŸG)  ``̀g1437/06/04  óMC’G   Ωƒj  CGóÑJ  :(á«fÉãdG  á∏MôŸG)  á«fÉãdG  ÜÉààcE’G  á∏Môe  (Ü)
 ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh  ,(zá«fÉãdG  ÜÉààc’G  á∏Môe{)  (Ω2016/03/15 ≥aGƒŸG)  ``̀g1437/06/06 AÉKÓãdG  Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM
 QÉ°ûjh) ,∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG  øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc kAGƒ°S ájƒdh’G ¥ƒ≤M á∏ªM
 ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’ .ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdGz`H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’Gz`H Ú©ªà› º¡«dEG

.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G

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

 ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dh’G ÜÉààcE’G »à∏Môe ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ IójóL º¡°SCG …CG AÉ≤H ∫ÉM ‘h
 äÉ°ù°SDƒŸG  ∂∏J  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y  (zájQÉªãà°SE’G  äÉ°ù°SDƒŸGz`H  º¡d  QÉ°ûjh)  »°ù°SDƒŸG  ™HÉ£dG  …hP øe øjôªãà°ùŸG  øe OóY ≈∏Y
 óMC’G Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°SE’G
 ≥aGƒŸG) `g1437/06/12  ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2016/03/20 ≥aGƒŸG) `g1437/06/11
 ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2016/03/21
 ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK kGô©°S ≈∏Y’G ¢Vô©∏d ájƒdhC’G AÉ£YEÉH
 ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG
 øe ,É¡«≤ëà°ùŸ (ìô£dG ô©°S ió©àj ÉÃ) á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe ´RƒJh ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG
 ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM πc ,º¡°SC’G Qƒ°ùc á∏ªM ∂dòch kÉ«FõLhCG kÉ«∏c ÜÉààc’ÉH º¡≤M Gƒ°SQÉÁ ⁄ øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G

 .(Ω2016/03/31 ≥aGƒŸG) `g1437/06/22 √É°übCG óYƒe

 …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°S’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 ó©Hh  .(zÜÉààc’G  äÉª«∏©Jh  ΩÉµMCGh  •hô°T  {  19 º°ù≤dG  ™LGQ  π«°UÉØàdG  øe ójõª∏d) ÜÉààc’G  ô©°ùH  É¡FGô°ûH  Ωƒ≤j  ±ƒ°S
 ≠∏Ñ«°Sh  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (350^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉªKÓK ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  íÑ°üj ±ƒ°S  ÜÉààc’G  á«∏ªY ∫ÉªàcG
 AÉaƒ∏d ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ácô°ûdG Ωóîà°ùJ ±ƒ°Sh .º¡°S (35^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á°ùªN ácô°ûdG º¡°SCG OóY
 zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SEG{ 11 º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G äÉÑ∏£àŸG Ö°ùM ≈∏Y á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ
 ≥aGƒŸG)  ```̀g1437/06/15  √É°übCG  óYƒe  ‘  á«FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY  øY  ¿Ó`̀YE’G  ºàj  ±ƒ°Sh  .(π«°UÉØàdG  øe  ójõŸ

.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 19 º°ù≤dG ™LGQ ójõª∏d) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2016/03/24

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

 .(zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 º°ù≤dG ™LGQ π«°UÉØàdG øe ójõª∏d)

 ≥aGƒŸG)  ````̀g1435/01/23  ïjQÉàH  …OÉ`̀Y  º¡°S  (17^500^000)  ∞`̀dCG  áFÉª°ùªNh  ¿ƒ«∏e  ô°ûY  á©Ñ°S  ácô°ûdG  â``LQOCG
 ∫Éª°SCGQ  øe %30 ìôW ” h  ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  øe %70  `H  ¿ƒ°ù°SDƒŸG  ¿ƒªgÉ°ùŸG  ÖààcCG  å«M ,∫hGó`̀J  ‘ (Ω 2013/11/26
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إشـعار مهم
حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات مف�سلة عن ال�سركة وعن الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة 
اأو  ال�سركة  من  منها  ن�سخ  على  احل�سول  ميكن  والتي  الن�سرة  هذه  يف  الواردة  املعلومات  على  ت�ستند  طلباتهم  اأن  اأ�سا�س  على  امل�ستثمرين  معاملة  تتم  �سوف 
مدير الإكتتاب اأو اأي من فروع اجلهات امل�ستلمة، اأو بزيارة املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية )www.cma.org.sa( اأواملوقع الإلكرتوين ملدير الكتتاب 

.)www.metlifeaiganb.com( اأو املوقع الإلكرتوين لل�سركة )www.shc.com.sa(

وقد قامت ال�سركة بتعيني �سركة ال�سعودي الهولندي املالية )»ال�سعودي الهولندي املالية«( م�ست�سارًا ماليًا ومديرًا لالكتتاب ومتعهدًا بالتغطية فيما يتعلق باأ�سهم 
حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب وامل�سار اإليها يف هذه الن�سرة. 

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على معلومات قدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )»الهيئة«( 
مبوجب القرار رقم 3-11-2004 بتاريخ 1425/08/20هـ )املوافق 2004/10/04م( واملعدل بقرار جمل�س الهيئة رقم 1-36-2012 بتاريخ 1434/01/11هـ 
)املوافق 2012/11/25م( )»قواعد الت�سجيل والإدراج«(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم على ال�سفحة )هـ( جمتمعني ومنفردين كامل 
امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل 
توجد اأي وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة، ول تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول«( 
اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، ول تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان نف�سيهما �سراحًة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة 

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

على الرغم من اأن ال�سركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإل اأن جزءا كبريًا من 
املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع مقتب�س من م�سادر خارجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو اأي من مدرائها اأو امل�ست�سار املايل اأو م�ست�ساري ال�سركة الذين 
تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ح( و)ط( من هذه الن�سرة )»امل�ست�سارون«( اأي �سبب لالعتقاد باأن اأية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاع حتتوي معلومات غري 

دقيقة ب�سورة جوهرية، اإل اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ل ميكن تقدمي اأي التزام اأو اإفادة فيما يتعلق بدقتها اأو اكتمالها.

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

بتحقق اأي توقعات اأو اإيرادات اأو نتائج م�ستقبلية. 

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

بخ�سو�س الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�ساع والحتياجات املالية اخلا�سة به.

�سيكون الكتتاب حلملة احلقوق خالل الفرتة من يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م(، وحتى نهاية يوم الثالثاء 143٧/06/06هـ )املوافق 
2016/03/15م( . على اأن يتم الكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:

)اأ( مرحلة الإكتتاب الأولى: من يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م( ، حتى نهاية يوم اخلمي�س 143٧/06/01 هـ )املوافق 2016/03/10م( 
)»مرحلة الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية 
التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد 
حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين 

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

)ب( مرحلة الإكتتاب الثانية: من يوم الأحد 143٧/06/04هـ )املوافق 2016/03/13م( حتى نهاية يوم الثالثاء 143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م(  
)»مرحلة الكتتاب الثانية«(، وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد ممن 
قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول، )وي�سار اإليهم جمتمعني بـ«الأ�سخا�س امل�ستحقني« ومنفردين بـ«ال�سخ�س امل�ستحق«( مبمار�سة حقهم بالكتتاب 

ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.

ويف حال بقاء اأ�سهم مل يتم الكتتاب بها يف املرحلتني الولى والثانية )»الأ�سهم املتبقية«( ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار لهم 
بـ«املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية«( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س ل�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 10:00 
�سباحًا يوم الأحد 143٧/06/11هـ )املوافق 2016/03/20م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 143٧/06/12هـ )املوافق 2016/03/21م(. 
وي�سار اإلى هذا الطرح بـ )»الطرح املتبقي«(. و�سيتم تخ�سي�ض الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية باإعطاء الأولوية للعر�ض العلى �سعرًا ثم الأقل فالأقل، 
بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم املتبقية  اأما  التي تقدم نف�س العر�س.  املوؤ�س�سات ال�ستثمارية  بالتنا�سب على  اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم  على 
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ومعاملتها باملثل. و�سوف يكون �سعر الإكتتاب بالأ�سهم اجلديدة التي مل يكتتب بها يف هذه الفرتة بحد اأدنى �سعر الطرح، واإذا كان �سعر بيع الأ�سهم غري املكتتب بها 
اأعلى من �سعر الطرح، يوزع الفرق )اإن وجد( كتعوي�ض حلملة حقوق الأولوية الذين مل يقوموا مبمار�سة حقوقهم يف الإكتتاب كليًا اأو جزئيًا بن�سبة ما ميلكون من 
حقوق، و�ستوزع هذه املبالغ على م�ستحقيها كاًل بح�سب ما ي�ستحقه من متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( يف موعد اأق�ساه 

143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م(. 

بيانات عن القطاع والسوق
يف هذه الن�سرة مت احل�سول على املعلومات املتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وقطاع التاأمني و بيانات ال�سوق من م�سادر موثوقة، وقد بذلت ال�سركة جهدًا منا�سبًا واإلى 
احلد املعقول للتحقق من �سحة هذه امل�سادر، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأي �سبب لالإعتقاد باأن اأيًا من املعلومات املتعلقة بقطاع التاأمني اأو 
البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها، فاإن ال�سركة اأو مدرائها اأو ال�سعودي الهولندي املالية اأو اأي من امل�ست�سارين، الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سحفة 
)و( و )ز( من هذه الن�سرة، مل يقوموا بالتحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة وعليه ل ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها. و ت�سمل هذه 

امل�سادر:

تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )»موؤ�س�سة النقد«( حول تقرير درا�سة �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2014م

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

الريا�س – �سارع املعذر

�س.ب: 2992 الريا�س 11169

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4633000 11 966+

فاك�س: 4662966 11 966+

www.sama.gov.sa :املوقع الإلكرتوين

info@sama.gov.sa :الربيد الإلكرتوين

تعترب املعلومات املعدة من قبل موؤ�س�سة النقد متاحة للعموم و ميكن احل�سول عليها عرب �سبكة النرتنت. ول داعي بالتايل للح�سول على موافقة املوؤ�س�سة ل�ستخدام 
هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

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

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

�س.ب: 8022 زيورخ – �سوي�سرا

هاتف: 41432852121+

فاك�س: 41432852999+

www.swissre.com :املوقع الإلكرتوين

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863 م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن 
قطاع التاأمني يف العامل. وتعترب املعلومات امل�ستخدمة يف هذه الن�سرة من تقرير �سوي�س ري لعام 2014م متاحة للعموم عرب موقعها على �سبكة الإنرتنت وبذلك فهي 

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

لي�س لدى �سوي�س ري ول اأي من �سركاتها التابعة اأو م�ساهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة، اأيًا كان نوعها، يف ال�سركة.
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المعلومات المالية 
مت اإعداد القوائم املالية املراجعة لل�سركة للعام 2014م )التي تغطي الفرتة الت�سغيلية املمتدة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب من عام 2014م( والبيانات 
املالية غري املراجعة لفرتة الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م والإي�ساحات املرفقة بها وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ومتت مراجعتها 
وفح�سها وفقًا ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني. ت�سدر ال�سركة قوائمها املالية 
بالريال ال�سعودي. متت مراجعة القوائم املالية لل�سركة لعام 2014م بوا�سطة �سركة ديلويت اآند تو�ض بكر اأبو اخلري و�سركاهم واأرن�ست و يونغ بينما مت فح�ض 
القوائم املالية لالأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 30 �سبتمرب من عام 2015م بوا�سطة مكتب الب�سام والنمر )املحا�سبون املتحالفون( و مكتب الدار لتدقيق احل�سابات – 

عبد اهلل الب�سري و�سركاه.

التوقعات والبيانات المستقبلية
لقد مت اإعداد البيانات امل�ستقبلية التي ت�سمنتها هذه الن�سرة، على اأ�سا�س افرتا�سات حمددة ومعلنة، وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن الفرتا�سات 
امل�ستخدمة، ومن ثم فاإنه ل يوجد �سمان اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه البيانات. وتوؤكد ال�سركة باأن الإفادات الواردة يف هذه الن�سرة متت بناًء 

على العناية املهنية الالزمة. 

متثل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة بيانات حول التطلعات امل�ستقبلية. وي�ستدل على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�سورة عامة عن طريق ا�ستخدامها لبع�س 
الكلمات مثل »تعتزم/تخطط« اأو »تقّدر« اأو »تعتقد« اأو »تتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�سوف« اأو »ينوي« اأو«ينبغي« اأو »متوقع« اأو »قد« اأو »يعتقد« اأو ال�سيغ النافية من هذه 
املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو املعاك�سة لها يف املعنى. وتعك�س بيانات التطلعات هذه وجهة نظر ال�سركة احلالية و اإدارتها فيما يتعلق باأحداث م�ستقبلية، 
ولكنها لي�ست �سمانًا لالأداء امل�ستقبلي. وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي اإلى اأن تكون النتائج الفعلية اأو الأداء اأو الإجنازات التي حتققها ال�سركة، خمتلفة 
ب�سكل كبري عن اأية نتائج اأو اأداء اأو اإجنازات م�ستقبلية ميكن اأن يعرب عنهًا �سراحًة اأو �سمنًا يف بيانات تلك التطلعات. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخاطر اأو العوامل 
التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة اأكرث تف�سياًل يف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة )للمزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 2 »عوامل املخاطرة«(. وفيما لو 
حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو الأمور غري املوؤكدة، اأو ثبت عدم �سحة اأو دقة اأي من الفرتا�سات التي مت العتماد عليها، فاإن النتائج الفعلية قد تختلف 

ب�سكل جوهري عن ما و�سف يف هذه الن�سرة من توقعات واعتقادات اأو تقديرات اأو خطط.

مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج، يجب تقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإلى الهيئة اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت، من تاريخ ن�سر ن�سرة الإ�سدار وقبل 
اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب هذه القواعد، اأو )2( ظهور اأي م�سائل  الإدراج باأي من الآتي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، 
مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وفيما عدا الأحوال امل�سار اإليها فيما �سبق، فاإن ال�سركة ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأي معلومات متعلقة باأي قطاع اأو 
�سوق اأو بيانات تطلعات م�ستقبلية تت�سمنها هذه الن�سرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو نتيجة اأحداث م�ستقبلية اأو خالف ذلك. ونتيجة لهذه املخاطر، 
وللمخاطر الأخرى، والأمور غري املوؤكدة، والفرتا�سات، فاإن الأحداث وظروف التطلعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ل حتدث على النحو الذي تتوقعه 
اإطالقًا، وعليه فاإنه يجب على امل�ستثمرين املحتملني درا�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات، مع عدم  اأو رمبا ل حتدث  ال�سركة، 

العتماد غري الالزم على بيانات التطلعات امل�ستقبلية.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس إدارة الشركة

امللكيةجهةالتمثيلاجلن�سيةال�سناملن�سبال�سم
املبا�سرة*

امللكيةغري
املبا�سرة

الت�سنيف 

رمزي كنعان اأبو 1
خ�سرا

غري تنفيذي/ م�ستقل--اجلمهور�سعودي49رئي�س جمل�س الإدارة

ملا خالد احلاج 2
اإبراهيم

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--األيكو�سعودية42ع�سو جمل�س الإدارة

خوليو جار�سيا 3
فياللون

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--األيكواإ�سباين52ع�سو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--األيكولبناين56ع�سو جمل�س الإدارةيوئيل ذيب حم�سي4

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي كارل نوبار طا�سجيان5
وع�سو جمل�س الإدارة

 تنفيذي /غري م�ستقل--األيكولبناين40

البنك العربي لبناين62ع�سو جمل�س الإدارةروبري مارون عيد6
الوطني

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--

�سليمان �سعود ٧
ال�سياري

 5.000 اجلمهور�سعودي64ع�سو جمل�س الإدارة
)%0.03(

غري تنفيذي/ م�ستقل-

عبداملح�سن ابراهيم 8
الطوق

غري تنفيذي/ م�ستقل--اجلمهور�سعودي42ع�سو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/ م�ستقل--اجلمهور�سعودي5٧ع�سو جمل�س الإدارةخالد حمد اليحيى9

اإيه اآي جي اإم بريطاين42ع�سو جمل�س الإدارةاآ�سف اإقبال10
اإي اإيه

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--

�ساغر**11

امل�سدر: ال�سركة
* با�ستثناء، ع�سو جمل�س الإدارة، الأ�ستاذ/ �سليمان ال�سياري الذي ميلك )5.000( خم�سة اآلف �سهم وهي عبارة عن ملكية خا�سة يف ال�سركة، قام امل�ساهمون املوؤ�س�سون بتخ�سي�ض )1.000( األف �سهم لكل ع�سو 

من اأع�ساء جمل�س الإدارة كاأ�سهم �سمان لع�سوية املجل�س وفق متطلبات املادة 68 من نظام ال�سركات. 
** قام الأ�ستاذ/ عبد اهلل علي اخلليفة )ع�سو جمل�س الإدارة وممثل البنك العربي الوطني( بتقدمي ا�ستقالته من ع�سوية املجل�س بتاريخ 1436/09/25هـ )املوافق 2015/0٧/12م(. هذا وقد با�سرت ال�سركة ملء 

ال�سغور يف جمل�س الإدارة حيث قدم لها البنك طلب تر�سيح ع�سو بديل بهدف احل�سول على موافقة املجل�س ومن ثم خطاب عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد على هذا التعيني . وحتى تاريخ هذه الن�سرة، مل حت�سل ال�سركة 
على اأي موافقة بهذا اخل�سو�س. وتنوي ال�سركة تعيني الع�سو احلادي ع�سر خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املقبل يف حال �سدور موافقة موؤ�س�سة النقد على التعيني. و�سيتم العالن عن ذلك على موقع تداول.
مالحظة: جتدر الإ�سارة اإلى اأن املادة )11( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة توجب على ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة تقدمي اأ�سهم �سمان بحد اأدنى )5.000( خم�سة اآلف �سهم مقابل العقود التي تن�ساأ بينه وبني ال�سركة 
والتي متت املوافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية، وي�سمل حق احلجز هذا ما قد يكون لالأ�سهم املحجوزة من ح�س�ض يف الأرباح واجبة الأداء. حتى تاريخ هذه الن�سرة، مل يتم تخ�سي�ض اأ�سهم اإ�سافية لعدم 
وجود اأي تعاقد اأو تعامل مبا�سر بني ال�سركة واأي من اأع�ساء املجل�س ب�سفتهم ال�سخ�سية. عالوة على ذلك، ل يوجد لإي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو املدراء التنفيذين اأو �سكرتري جمل�س الإدارة اأو اأي من اأقاربهم اأي 

م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة.



و

عن�ان ال�سركة و�سكرتري جمل�س الإدارة واملمثلني املف��سني

�سركة متاليف واملجم�عة الأمريكية الدولية والبنك العربي ال�طني للتاأمني التعاوين

برج الإبداع – الدور الثاين ع�سر

طريق امللك فهد – حي العليا

�س.ب: 5643٧ الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5109300 11 966+

فاك�س: 5109396 11 966+ 

www.metlifeaiganb.com :املوقع الإلكرتوين

 info@metlifeaiganb.com :الربيد الإلكرتوين

�سكرتري جمل�س اإدارة ال�سركة

طارق ف�ؤاد �سامي

برج الإبداع – الدور الثاين ع�سر

طريق امللك فهد – حي العليا

�س.ب: 5643٧ الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5109310 11 966+

فاك�س: 5109396 11 966+ 

www.metlifeaiganb.com :املوقع الإلكرتوين

 tarek.chami@metlifeaiganb.com :الربيد الإلكرتوين

ممثل ال�سركة املف��س الثاين ممثل ال�سركة املف��س الأول

رمزي كنعان اأب� خ�سرا

ع�سو جمل�س الإدارة

جناح رقم 1، الدور الثاين

مبنى اإجناز

�سارع اأن�س بن مالك تقاطع طريق امللك عبد العزيز

الريا�س - اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4٧63311 11 966+ 

جوال: 5685٧8٧3٧ 966+ 

ramzi.abukhadra@mayaasim.com :الربيد الإلكرتوين

كارل ن�بار طا�سجيان

الرئي�س التنفيذي لل�سركة

برج الإبداع – الدور الثاين ع�سر

طريق امللك فهد – حي العليا

�س.ب: 5643٧ الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5109300 11 966+ 

فاك�س: 510939٧ 11 966+ 

www.metlifeaiganb.com :املوقع الإلكرتوين

 carl.tachdjian@metlifeaiganb.com :الربيد الإلكرتوين

�س�ق الأ�سهم

تـــــــــداول

اأبراج التعاونية - ٧00 طريق امللك فهد - الريا�س

�س. ب:60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:2189999 11 966+ 

فاك�س:2181260 11 966+

خدمات العمالء:2189090 11 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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البنوك الرئيسية للشركة

البنك العربي ال�طني

�سارع امللك في�سل - الريا�س

�س ب 56921 الريا�س 11564

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 11 966 + 

فاك�س: ٧٧4٧ 402 11 966 +

www.anb.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ashamim@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سع�دي الربيطاين

�سارع الأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي - الريا�س

�س. ب: 9084 الريا�س 11413 اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 40506٧٧ 11 966+ 

فاك�س: 4050660 11 966+ 

www.sabb.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@sabb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سع�دي لال�ستثمار

�سارع املعذر - الريا�س

�س.ب:3533 الريا�س11431

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4٧86000 11 966+ 

فاك�س: 4٧٧6٧81 11 966+

www.saib.com.sa :املوقع اللكرتوين

ir@saib.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك ال�سع�دي الفرن�سي 

�سارع املعذر - الريا�س

�س.ب: 56006 الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 4042222 11 966+ 

فاك�س: 4022311 11 966+ 

www.alfransi.com.sa :املوقع الإلكرتوين

communications@alfaransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

جمم�عة �سامبا املالية

طريق امللك عبد العزيز - الريا�س

�س.ب:833 الريا�س11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:4٧٧4٧٧0 11 966+ 

فاك�س:4٧99402 11 966+

www.samba.com.sa :املوقع اللكرتوين

customercare@samba.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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امل�شت�شارون

امل�شت�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

�شركة ال�شعودي الهولندي املالية 

�شارع العليا العام – العليا - الريا�ض

�ض. ب: 1467 الريا�ض11431

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف:4163133 11 966+

فاك�ض:4163133 11 966+ حتويلة: 5308

 www.shc.com.sa :املوقع الإلكرتوين

info@shc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

امل�شت�شار القانوين للأكتتاب

عبد العزيز الع�شاف وم�شاركوه حمامون و م�شت�شارون بالتعاون مع �شريمن و�شرتلنغ 
ل.ل.ب 

برج اململكة – الدور الرابع والع�شرون

طريق امللك فهد - الريا�ض

�ض.ب:90217 الريا�ض 11613

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف:2112000 11 966+

فاك�ض:2112727 11 966+

www.shearman.com :املوقع الإلكرتوين

info@sa.shearman.com :الربيد الإلكرتوين

م�شت�شار العناية املهنية املايل 

كي بي اإم جي الفوزان وال�شدحان

برج كي بي اإم جي

طريق �شالح الدين الأيوبي - الريا�ض

�ض. ب:92876 الريا�ض 11663

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف:8758500 11 966+ 

 فاك�ض:8758600 11 966+

www.kpmg.com.sa :املوقع الإلكرتوين

advsiorysa@kpmg.com :الربيد الإلكرتوين

املحا�شبان القانونيان 

�شركة الب�شام والنمر حما�شبون قانونيون )املحا�شبون املتحالفون(

مبنى رقم 17 املكتب رقم 7

طريق امللك عبد اهلل - الريا�ض

�ض. ب:28335 الريا�ض 11482

اململكة العربية ال�شعودية

هاتف:2395353 11 966+

فاك�ض:2395454 11 966+

املوقع الإلكرتوين: ل يوجد موقع اإلكرتوين 

Ibrahim.albassam@abc-albassam.com:الربيد الإلكرتوين
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امل�ست�سارون

الدار لتدقيق احل�سابات عبداهلل الب�سري و�سركاه

جممع املو�سى – الربج الرابع – الدور ال�سابع

�سارع العليا العام - الريا�س

�س. ب:2195 الريا�س 11451

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف:4630680 11 966+ 

فاك�س:4645939 11 966+

 www.aldaraudit.com :املوقع الإلكرتوين

info@aldaraudit.com :الربيد الإلكرتوين

اخلبري الإكت�اري

ل�ك�س خرباء اإكت�اري�ن واإ�ست�ساري�ن

21 بناية نيوتيل- جزيرة اأمواج - البحرين

�س.ب:50912 املحرق

مملكة البحرين

هاتف:٧٧005456 9٧3+

فاك�س: غري م�ستخدم

 www.luxactuaries.com :املوقع الإلكرتوين

ruan@ luxactuaries.com :الربيد الإلكرتوين

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



ي

اجلهات امل�ستلمة

البنك العربي ال�طني 

�سارع امللك في�سل - الريا�س

�س ب 56921 الريا�س 11564

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 11 966 + 

 فاك�س: ٧٧4٧ 402 11 966 +

www.anb.com.saاملوقع: الإلكرتوين

ashamim@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبد العزيز - جدة

�س.ب :3555 جدة 21481

 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف : 3333 649 12 966+ 

 فاك�س: ٧426 643 12 966+ 

 www.alahli.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactus@alahli.com.sa :الربيد الإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبد العزيز - الريا�س

�س.ب:22622 الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4013030 11 966+ 

فاك�س: 4042618 11 966+

www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخـص اإلكتتاب

�شركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للت�أمني التع�وين هي �شركة م�ش�همة �شعودية ت�أ�ش�شت مبوجب املر�شوم امللكي رقم ال�شركة 
م/22 وت�ريخ 1431/04/15هـ )املوافق 2010/03/31م( وم�شجلة يف الري��ض، اململكة العربية ال�شعودية ب�ل�شجل التج�ري رقم 1010391438.

هو القي�م وفقً� لأحك�م نظ�م مراقبة �شرك�ت الت�أمني التع�وين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�ش�رية يف اململكة العربية ال�شعودية مبزاولة اأعم�ل ملخ�ض اأن�شطة ال�شركة
الت�أمني التع�وين وكل م� يتعلق بهذه الأعم�ل.

امل�ش�همون املوؤ�ش�شون
ن�سبة امللكية عددالأ�سهماجلن�سيةامل�ساهمون

30.00%5.250.000اأمريكيةاأمرييك�ن ليف اإن�شورن�ض كومب�ين

29.94%5.240.000�شعوديةالبنك العربي الوطني

10.00%1.750.000اأمريكيةاإيه اآي جي اإم اإي اإيه انف�شتمنت اآند �شريف�ش�ض 

0.03%5.000�شعوديعبد اللطيف بن حممد حمد اجلرب

0.03%5.000�شعودي�شالح را�شد عبد الرحمن الرا�شد
اجلدير ب�لذكر اإنه مبوجب اإتف�قية ال�شرك�ء )تف��شيله� م�شمنة يف الق�شم 14 »املعلوم�ت الق�نونية«( اإتفق ال�شرك�ء على اأن يحمل كل من عبد اللطيف 

بن حممد اجلرب و�شالح را�شد عبد الرحمن الرا�شد )5.000( �شهم )اأي بعدد اإجم�يل 10.000 �شهم( ني�بًة عن البنك العربي الوطني وذلك لالإيف�ء 
ب�حلد الأدنى من عدد ال�شرك�ء املطلوب نظ�مً� لت�أ�شي�ض �شرك�ت امل�ش�همة مبوجب نظ�م ال�شرك�ت. و يكون البنك العربي الوطني م�لك منفعة لهذه 

الأ�شهم امل�شجلة ب�إ�شم ال�شريكني وقد تعهد البنك بنقل ملكية الأ�شهم مبجرد اإنته�ء فرتة احلظر وبعد احل�شول على املوافقة اخلطية من موؤ�ش�شة النقد 
والهيئة.

لدى ال�شركة ثالثة م�ش�همني كب�ر ميتلكون 5% واأكرث من اإجم�يل اأ�شهم ال�شركة، وهم حتديدًا: امل�ش�همون الكب�ر

عدداجلن�سيةامل�ساهمون
الأ�سهم

القيمة
بالريال

ن�سبة امللكية 
قبل الطرح

ن�سبة امللكية
بعد الطرح

30.00%30.00%5.250.00052.500.000اأمريكيةاأمرييك�ن ليف اإن�شورن�ض كومب�ين

29.94%29.94%5.240.00052.400.000�شعودية )خمتلطة(البنك العربي الوطني

10.00%10.00%1.750.00017.500.000اأمريكيةاإيه اآي جي اإم اإي اإيه انف�شتمنت اآند �شريف�ش�ض 

متلك اأمرييك�ن ليف اإن�شورن�ض ك�مبوين 30% من اأ�شهم ال�شركة كم� متلك اإيه اآي جي اإم اإي اإيه اإنف�شتمنت اآند �شريف�ش�ض 10% من اإجم�يل اأ�شهم ال�شريك�ن الإ�شرتاتيجي�ن
ال�شركة، قبل الطرح، ويقدم ال�شريك�ن الإ�شرتاتيجي�ن اخلربة الفنية لل�شركة ويلعب�ن دروًا حيويً� يف ر�شم اإ�شرتاتيجته� من خالل متثيلهم� يف جمل�ض 

الإدارة.

قدم ال�شريك�ن الإ�شرتاتيجي�ن خط�ب�ت اإلتزام ب�لإكتت�ب يف ك�مل اأحقيتهم� يف اأ�شهم حقوق الأولوية املزمع طرحه� لزي�دة راأ�ض م�ل ال�شركة. وفيم� يلي 
بي�ن بن�شب ملكية ال�شريك�ن الإ�شرتاتيجي�ن يف ال�شركة قبل وبعد الطرح:

عدداجلن�سيةامل�ساهمون
الأ�سهم

القيمة 
بالريال

ن�سبة امللكية 
قبل الطرح

ن�سبة امللكية 
بعد الطرح

30.00%30.00%5.250.00052.500.000اأمريكيةاأمرييك�ن ليف اإن�شورن�ض كومب�ين

10.00%10.00%1.750.00017.500.000اأمريكيةاإيه اآي جي اإم اإي اإيه انف�شتمنت اآند �شريف�ش�ض 

زي�دة راأ�ض امل�ل عن طريق ا�شدار اأ�شهم حقوق اأولويةطبيعة الطرح

ع�شرة)10( ري�لت �شعودية لل�شهم اجلديد�شعر الطرح

ع�شرة)10( ري�لت �شعودية لل�شهم اجلديدالقيمة الإ�شمية

مت تعديل �شعر �شهم ال�شركة يف تداول اإلى )33.52( ري�ل �شعودي لل�شهم الواحد، وذلك بنه�ية تداول يوم انعق�د اجلمعية الع�مة غري الع�دية وبعد ال�شعر املعدل
موافقة امل�ش�همني يف ال�شركة على زي�دة راأ�ض امل�ل. وبذلك اإنخف�ض �شعر ال�شهم مبقدار )23.52( ري�ل �شعودي لل�شهم الواحد.

عدد الأ�شهم الق�ئمة 
وامل�شدرة قبل الكتت�ب

�شبعةع�شر مليون وخم�شم�ئة األف )17.500.000( �شهم ع�دي مدفوع القيمة ب�لك�مل

م�ئة وخم�شة و�شبعون مليون )175.000.000( ري�ل �شعودي راأ�ض م�ل ال�شركة قبل الطرح

جمموع ال�شهم اجلديدة 
املطروحة لالكتت�ب

�شبعةع�شر مليون وخم�شم�ئةاألف )17.500.000( �شهم ع�دي 

العدد الإجم�يل لالأ�شهم بعد 
زي�دة راأ�ض امل�ل

خم�شة وثالثون مليون )35.000.000( �شهم ع�دي

�شيتم زي�دة راأ�ض م�ل ال�شركة بن�شبة 100% ن�شبة الزي�دة يف راأ�ض امل�ل

م�ئة وخم�شة و�شبعون مليون )175.000.000( ري�ل �شعودياإجم�يل متح�شالت الإ�شدار
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�ستة مليون)6.000.000( ريال �سعودي تقريبًاتكاليف الطرح

�سايف متح�سالت الإ�سدار 
بعد خ�سم تكاليف الطرح

مائة وت�سعة و�ستون مليون)169.000.000( ريال �سعودي تقريبًا

عدد الأ�سهم اجلديدة املتعهد 
بتغطيتها

�سبعةع�سر مليون وخم�سمائةاألف )1٧.500.000( �سهم عادي

مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودياإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته

ا�ستخدام متح�سالت 
الكتتاب

تقدر اإجمايل متح�سالت الكتتاب بحوايل مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي، يخ�سم منها اإجمايل تكاليف الطرح البالغ 
قدرها �ستة مليون )6.000.000( ريال �سعودي تقريبًا والتي ت�سمل اأتعاب كل من امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين لالكتتاب واملحا�سبني املعدين 

للتقارير وم�ساريف امل�ست�سار الإعالمي والت�سويق والطبع والتوزيع وم�ساريف متعهد التغطية وم�ساريف اجلهات امل�ستلمة وامل�ساريف الأخرى املتعلقة 
بالكتتاب.

�سوف ت�ستخدم ال�سركة �سايف متح�سالت الطرح للوفاء باحلد الأدين من هام�ض املالءة وراأ�ض املال وفقًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة 
�سركات التاأمني التعاوين. ولن يح�سل امل�ساهمون على اأي متح�سالت نا�سئة عن الإكتتاب )للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم 11 »ا�ستخدام 

متح�سالت الكتتاب »(.

نهاية التداول يف يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �ست�سوت على الزيادة املقرتحة لراأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س الإدارة وذلك بتاريخ تاريخ الأحقية
143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م(.

�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم بتاريخ 143٧/06/15هـ )املوافق 2016/03/24م(.تاريخ التخ�سي�س

م�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�سركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي �ست�سوت على الزيادة املقرتحة امل�ساهمني املقيدين
لراأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س الإدارة وذلك بتاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م(.

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

واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية خالل يومني بعد تاريخ انعقاد اجلمعية و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين 
حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية و�سيتم حينها اإ�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم.

هي الأ�سهم العادية املطروحة لالكتتاب فيها من قبل امل�ساهمني املقيدين والناجتة من زيادة راأ�س مال ال�سركة.الأ�سهم اجلديدة

حق واحد )1( لكل �سهم واحد )1( قائم ومملوك للم�ساهمني املقيدين وهذه الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة على عدد الأ�سهم معامل احقية الكتتاب 
احلالية لل�سركة.

�سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف)1٧.500.000( حقعدد حقوق الأولوية امل�سدرة 

تبداأ يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 143٧/06/01 هـ )املوافق 2016/03/10م( )»مرحلة مرحلة الكتتاب الأولى 
الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية 

التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة 
مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن 

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

تبداأ من يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 143٧/06/01 هـ )املوافق 2016/03/10م(، فرتة تداول حقوق الأولوية 
وميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية خاللها. 

تبداأ من يوم الأحد 143٧/06/04هـ )املوافق 2016/03/13م(، وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م(، وي�سمح مرحلة الكتتاب الثانية
خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية 

خالل فرتة تداول حقوق الأولوية مبمار�سة حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لل�سركة. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف مرحلة الكتتاب الثانية.

يتعني على ال�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها طريقة الكتتاب
اإلى اأي من هذه اجلهات خالل فرتة مرحلة الكتتاب الأولى اأو الثانية. كما ميكن الكتتاب عرب النرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو ال�سراف الآيل لدى 

اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني: )1( يكون للمكتتب »ال�سخ�س امل�ستحق«ح�ساب لدى اجلهة 
امل�ستلمة التي يتم الكتتاب عن طريقها، )2( اأن ل تكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب »ال�سخ�س امل�ستحق«)بحذف 

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

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

طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار لهم بـ«املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية«( على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية الطرح املتبقي 
بتقدمي عرو�س ل�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم الأحد 143٧/06/11هـ )املوافق 

2016/03/20م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 143٧/06/12هـ )املوافق 2016/03/21م(. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية 
للموؤ�س�سات ال�ستثمارية باإعطاء الأولوية للعر�س العلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم 

نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

جميع حملة حقوق الولوية �سواًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو من عامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل ال�سخا�س امل�ستحقون 
فرتة التداول.
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اإدراج وتداول حقوق اأولوية 
الكتتاب 

تقوم »تداول« بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية لل�سركة )يكون م�ستقاًل عن رمز �سهم 
ال�سركة على �سا�سة التداول(. وميلك امل�ساهمون املقيدون خالل فرتة اأكتتاب وتداول حقوق الأولوية اخليارات التالية:

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

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

3- �سراء حقوق اإ�سافية من خالل تداول. 

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

كما يجوز للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد خالل فرتة التداول �سراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق وممار�سة الكتتاب 
فيها )اذا مت الحتفاظ بها اإلى نهاية فرتة التداول( فقط خالل مرحلة الكتتاب الثانية. و�سيعمد نظام »تداول« اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية لل�سركة 

على �سا�سة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وعليه فاإن تداول حقوق الأولوية �سيتوقف بانتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. 

تعك�ض قيمة احلق الإ�سرت�سادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�سركة، خالل فرتة التداول، و�سعر الطرح. قيمة احلق الإ�سرت�سادية 

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

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

ممار�سة حقوق اأولوية 
الكتتاب 

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

الأولوية كالتايل:

1- يتاح يف مرحلة الإكتتاب الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق 
الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�سهم اجلديدة 

امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق 
الأولوية، والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد تداول حقوق الأولوية خاللها. 

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

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

�سيتم تخ�سي�س ال�سهم لكل م�ستثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�سكل مكتمل و�سحيح. اأما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع تخ�سي�س الأ�سهم
ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. 

�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على 
م�ستحقيها )الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وكذلك حملة ك�سور الأ�سهم( كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه 

143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م(،)للمزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 19«�سروط وتعليمات الكتتاب«(.

دفع مبالغ التعوي�ض )اإن 
وجدت(

�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي لال�سخا�ض امل�ستحقني )الذين مل ميار�سوا حقهم بالكتتاب كليًا اأو جزئيًا بال�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم( يف 
موعد اأق�ساه يوم 143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م(،)للمزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 19 »�سروط وتعليمات الكتتاب«(. علمًا باأن مبالغ 

التعوي�ض متثل باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي.

�ست�ستحق اأ�سهم الطرح ن�سيبها يف اأية اأرباح تعلنها ال�سركة من تاريخ اإ�سدار الأ�سهم ولل�سنوات املالية التي تليها )للمزيد من التفا�سيل راجع الق�سم 8 توزيع الأرباح
»�سيا�سة توزيع الأرباح«(.

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

من املتوقع اأن يبداأ تداول الأ�سهم اجلديدة على نظام تداول عند اإ�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل اأ�سهم الطرح وتخ�سي�سها واإدراجها.تداول الأ�سهم 

ينطوي ال�ستثمار يف هذا الكتتاب على خماطر معينة، وميكن ت�سنيف هذه املخاطر اإلى )اأ( خماطر تتعلق باأعمال ال�سركة )ب( خماطر تتعلق بال�سوق عوامل املخاطرة
والبيئة التنظيمية )ج( خماطر تتعلق بالأ�سهم العادية. وقد مت ا�ستعرا�س هذه املخاطر يف الق�سم 2«عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة والتي يجب 

مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب )راجع الق�سم 2«عوامل املخاطرة« للمزيد من املعلومات(.

الأ�سهم التي �سبق للم�سدر 
اإدراجها

اأدرجت ال�سركة�سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي بتاريخ 1435/01/23هـ )املوافق 2013/11/26م( يف تداول، حيث 
اأكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون بـ ٧0% من راأ�سمال ال�سركة و مت طرح 30% من راأ�سمال ال�سركة لالكتتاب العام من قبل اجلمهور.

مت تاأ�سي�س ال�سركة بتاريخ 1434/12/22هـ )املوافق 2013/10/2٧م( وعليه فاإن فرتة حظر امل�ساهمني املوؤ�س�سني من الت�سرف يف اأ�سهمهم ل تزال القيود على الأ�سهم
�سارية و�سوف تنتهي فرتة احلظر بعد اإعالن النتائج املالية لثالث )3( �سنوات مالية ل تقل مدة كل منها عن اإثني ع�سر )12( �سهرًا )»فرتة احلظر 
النظامية«( وذلك من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. ومبجرد اإنتهاء فرتة احلظر النظامية ميكن للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف ا�سهمهم بعد احل�سول 

على املوافقات النظامية املطلوبة من هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 
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ل توجد قيود مفرو�سة على اإكتتاب امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف اأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة. وقد قدم امل�ساهمون املوؤ�س�سون )البنك العربي الوطني و القيود على حقوق الأولوية
اأمرييكان ليف اإن�سورن�ض كامبوين و اإيه اآي جي اإم اإي اإيه اإنف�ستمنت اآند �سريف�س�ض( خطابات اإلتزام ملوؤ�س�سة النقد بالكتتاب يف كامل حقوق الأولوية 

اخلا�سة بكل منهم، ويف حال عدم التقيد باللتزام بالكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة �سيتم الإعالن عن ذلك على موقع تداول الإلكرتوين على 
الإنرتنت.

ويف حال رغب اأي من امل�ساهمني الكبار الذين ميلكون )5%( اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة �سراء حقوق اإ�سافية خالل مرحلة الإكتتاب الأولى فاإنه ح�سب 
الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يجب الآتي:

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

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

بعد اإنق�ساء فرتة احلظر امل�سار اإليها اأعاله يف »القيود على الأ�سهم« ويف حال رغب اأحد امل�ساهمني الكبار بالت�سرف يف حقوق الأولوية اململوكة له فيجب 
عليه يف هذه احلالة احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد.

تنويه: يجب قراءة ودرا�سة ن�سرة الإ�سدار كاملة خ�سو�سًا ق�سم »اإ�سعار هام« و الق�سم 2«عوامل املخاطرة« الواردين فيها بعناية قبل اتخاذ قرار بال�ستثمار يف اأ�سهم حقوق الأولوية وفق هذه الن�سرة.

تواريخ مهمة للمكتتبين 

التاريخالبيان

يوم 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م(يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وحتديد امل�ساهمني امل�ستحقني

من تاريخ يوم 143٧/05/21هـ )املوافق 2016/03/01م(مرحلة الكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

اإلى تاريخ يوم 143٧/06/01هـ )املوافق 2016/03/10م(

من تاريخ يوم 143٧/06/04هـ )املوافق 2016/03/13م(مرحلة الكتتاب الثانية

اإلى تاريخ يوم 143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م(

143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م(انتهاء فرتة الكتتاب واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب

يوم 143٧/06/11هـ )املوافق 2016/03/20م(بدء فرتة الطرح املتبقي

يوم 143٧/06/12هـ )املوافق 2016/03/21م( اإنتهاء فرتة الطرح املتبقي

143٧/06/15هـ )املوافق 2016/03/24م(الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي لكافة املكتتبني 

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

143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م(

143٧/06/18هـ )املوافق 2016/03/2٧م(التاريخ املتوقع لبدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

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

تواريخ االعالنات المهمة 

تاريخ العالناملعلنالعالن

يوم 143٧/05/14هـ )املوافق 2016/02/23م(ال�سركةاعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الحقية(

143٧/05/14هـ )املوافق 2016/02/23(ال�سركةاإعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على زيادة راأ�س مال ال�سركة 

143٧/05/14هـ )املوافق 2016/02/23م(تداولاإعالن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واعالن قيمة احلق الر�سادية

143٧/05/14هـ )املوافق 2016/02/23م(ال�سركةاإعالن حتديد فرتات الكتتاب يف ال�سهم اجلديدة وفرتة تداول احلقوق

143٧/05/21هـ )املوافق 2016/03/01م(ال�سركةاعالن تذكريي عن بدء مرحلة الكتتاب الأولى وفرتة تداول تداول حقوق الأولوية

اعالن تذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنوية باأهمية بيع احلقوق ملن ليرغب

 بالكتتاب

143٧/06/01هـ )املوافق 2016/03/10م(تداول

143٧/06/04هـ )املوافق 2016/03/13م(ال�سركةاعالن عن بدء مرحلة الكتتاب الثانية

143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م(ال�سركةاعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب ملرحلة الإكتتاب الثانية
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تاريخ العالناملعلنالعالن

العالن عن:

نتائج الكتتاب يف مرحلتي الإكتتاب الأولى والثانية••

تفا�سيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب فيها، اإن وجدت، وبدء مرحلة الطرح ••
املتبقى

143٧/06/08هـ )املوافق 2016/03/1٧م(ال�سركة

143٧/06/15هـ )املوافق 2016/03/24م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي و الإ�سعار بالتخ�سي�ض النهائي

143٧/06/18هـ )املوافق 2016/03/2٧م(تداولاإعالن باإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

143٧/06/18هـ )املوافق 2016/03/2٧م(ال�سركةاإعالن توزيع مبالغ التعوي�ض )اإن وجدت( لال�سخا�ض امل�ستحقني

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

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية يف البداية على ال�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف 

تطرح اأية اأ�سهم متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�سخا�ض امل�ستحقني على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. 

يتعني على ال�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة الإكتتاب 
الأولى ومرحلة الإكتتاب الثانية )ح�سبما ينطبق( وت�سليمها اإلى اأي من تلك اجلهات قبل نهاية مرحلة الإكتتاب الثانية )حتى لو مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة 
لالأ�سخا�ض  اأو كل هذه اخلدمات  اإحدى  تتيح  التي  امل�ستلمة  لدى اجلهات  الآيل  ال�سراف  اأو  امل�سريف  الهاتف  اأو  النرتنت  الكتتاب عرب  امل�ستلمة(. كما ميكن 
اأ�سا�سي اأن يكون للمكتتب »ال�سخ�ض امل�ستحق«ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات وعلى اأن تكون البيانات اخلا�سة  امل�ستحقني وذلك ب�سرط 

باملكتتب امل�ستحق حمدثة. 

يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف الق�سم 19»�سروط وتعليمات الكتتاب« من هذه الن�سرة. ويجب على كل مكتتب اأن يوافق على كافة 
الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب الكتتاب واأن يقوم بتعبئتها. وحتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي طلب اكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا يف 
حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �سروط اأو متطلبات الكتتاب. ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �سحبه بعد تقدميه لأي من فروع اجلهات امل�ستلمة. ويعد منوذج طلب 

الكتتاب مبجرد قبوله من جانب ال�سركة عقدًا ملزمًا بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق )راجع الق�سم 19 »�سروط وتعليمات الكتتاب« من هذه الن�سرة(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

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

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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



ع

ماهو معامل االحقية؟

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

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

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

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

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

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

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

اأي قنوات اأخرى )وفقًا للمقت�سيات  اأو  تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة 
الظرفية ح�سب ما هو مذكورة يف ن�سرة الإ�سدار هذة( وخالل مرحلتي الكتتاب فقط.

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

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

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

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1.000 �سهم يف ال�سركة 800 
�سهم يف حمفظة )اأ( و200 �سهم يف حمفظة )ب( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق، عليه ف�سيتم اإيداع 800 حق 

يف حمفظة)اأ( و200 حق يف حمفظة )ب(.

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

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة الإ�ستثمارية املذكورة يف طلب الإكتتاب الأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول؟

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

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

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

املرفو�س اإليه عرب اجلهة امل�ستلمة.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

نعم، يحق له بيعها و�سراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.
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هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

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

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

لميكن ذلك.

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

خالل مرحلة الإكتتاب الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

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

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

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

هل سيتم إضافة أي رسوم أخرى لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�ض العمولت على عمليات البيع وال�سراء كما هي بالأ�سهم ولكن دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.
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ملخص المعلومات األساسية 
يقدم هذا الق�سم نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف ن�سرة الإ�سدار، ول ي�ستمل على كافة املعلومات التي قد تهم املكتتبني. لذا يجب على م�ستلمي هذه الن�سرة 
قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار ال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة من ال�سركة. وقد مت تعريف بع�س امل�سطلحات والعبارات الواردة يف هذه الن�سرة يف 

الق�سم 1«تعريفات واخت�سارات« ويف اأماكن اأخرى من ن�سرة الإ�سدار.

نبذة عن الشركة
اإن وجود �سركة اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )األيكو( و�سركة �سارت�س ميم�سا هولدينجز )والتي مت تعديل ا�سمها التجاري بتاريخ 2014/12/15م لي�سبح 
ايه اآي جي ام اي ايه انف�سمنت اآند �سريف�س�ض( )ايه اآي جي ام اي ايه( وهما �سركتني اأمريكيتني، اإ�سافة اإلى البنك العربي الوطني )البنك( وهو �سركة �سعودية 
خمتلطة من �سمن امل�ساهمني املوؤ�س�سني لل�سركة، لذا فقد توجب اإحالة طلب تاأ�سي�س ال�سركة اإلى الهيئة العامة لال�ستثمار. وقد ح�سلت ال�سركة على ترخي�س 
الهيئة العامة لال�ستثمار رقم )1029331024022( وتاريخ 1433/10/22 هـ )املوافق 2012/09/09م(. وفقًا للمادة الثالثة )3( من نظام التاأمني، مت تاأ�سي�س 
ال�سركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/22( وتاريخ 1431/04/15هـ )املوافق 2010/03/31م( وقرار جمل�س الوزراء رقم )119( وتاريخ 1431/04/13هـ 
موؤ�س�سة  وترخي�س  )املوافق 2013/08/29م(  هـ  وتاريخ 1434/10/22  رقم )243/ق(  ال�سركة  تاأ�سي�س  باإعالن  الوزاري  والقرار  )املوافق 2010/03/29م( 
النقد رقم )ت م ن/20142/35( وتاريخ 1435/04/26هـ )املوافق 2014/02/26م(. وعليه مت الرتخي�ض لل�سركة مبزاولة ن�ساط التاأمني الذي ي�سمل خدمات 
التاأمني الرئي�سية التي تزاولها ال�سركة يف اململكة وهي كما يلي: )1( التاأمني العام و )2( التاأمني ال�سحي و)3( تاأمني احلياة. وتزاول ال�سركة ن�ساطها وفقا لنظام 
يِّدت  مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�ستثمار الأجنبي والأنظمة والتعليمات الأخرى ال�سارية يف اململكة حتت اإ�سراف موؤ�س�سة النقد. وقمُ
ك�سركة م�ساهمة عامة مبوجب �سهادة ال�سجل التجاري رقم )1010391438( ال�سادر من مدينة الريا�س بتاريخ 1434/12/22 هـ )املوافق 2013/10/2٧م( 

ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة الريا�س.

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال موزع اإلى �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي بقيمة 
ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل.

بتاريخ 1435/06/03هـ )املوافق 2014/04/03م( با�سرت ال�سركة يف تقدمي خدمات التاأمني بعد ح�سولها على موافقة موؤ�س�سة النقد املوؤقتة على بيع وت�سويق 
اأول 22 منتج تاأميني من منتجات التاأمني العام.

قامت ال�سركة بتعديل ا�سمها من �سركة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين لت�سبح �سركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية 
والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين وذلك بعد موافقة اجلمعية التاأ�سي�سية بتاريخ 1434/09/09هـ )املوافق 2013/0٧/08م(. 

وقد مت اإدراج وتداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية )»تداول«( اعتبارًا من تاريخ 1435/01/23هـ )املوافق 2013/11/26م(. 

الهيئة  نظام  وفق  الأولوية  حقوق  اأ�سهم  اإ�سدار  طريق  عن  راأ�سمالها  بزيادة  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اأو�سى  2015/04/2٧م(  )املوافق  1436/0٧/08هـ  بتاريخ 
ولوائحه التنفيذية.

لزيادة  نهائية  موافقة  على  ال�سركة  ح�سلت  2015/08/31م(  )املوافق  1436/11/16هـ  وتاريخ   )361000144425( رقم  النقد  موؤ�س�سة  خلطاب  وا�ستنادا 
راأ�سمالها مبقدار مائة وخم�سة و�سبعني مليون )1٧5.000.000( ريال، لي�سبح راأ�سمال ال�سركة ثالثمائة وخم�سني مليون )350.000.000(ريال. 

وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م( على زيادة راأ�ض مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية 
تت�سمن طرح �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي جديد بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وذلك لزيادة راأ�س 
مال ال�سركة من مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وخم�سون مليون )350.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى خم�سة 

وثالثون مليون )35.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

رؤية الشركة
تهدف ال�سركة لأن ت�سبح واحدة من ال�سركات الرائدة يف تقدمي خدمات التاأمني التعاوين يف اململكة وذلك من خالل توفري املنتجات املتوافقة مع متطلبات العمالء 

وتقدمي خدمات متميزة لهم.

رسالة الشركة
اململكة  اأرجاء  كافة  قيمة عمالئها يف  واإعالء  الدولية  املعايري  لأحدث  وفقًا  عالية من اجلودة  بدرجات  تتمتع  تاأمينية  لتقدمي منتجات وخدمات  ال�سركة  ت�سعى 

وتاأ�سي�س عالقات وثيقة وطويلة الأجل معهم.
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استراتيجية الشركة
�ستقوم ال�سركة بتوفري جمموعة من املنتجات واخلدمات التاأمينية وذلك مبا يتوافق مع املتطلبات الرئي�سية للجهات الت�سريعية والتنظيمية يف اململكة ومبا يتالئم 
مع احتياجات �سرائح عمالئها املختلفة. حيث �ستوفر ال�سركة حمفظة مالئمة من منتجات التاأمني العام ومنتجات التاأمني ال�سحي وتاأمني احلماية والدخار 
واحلوادث ال�سخ�سية. ولتحقيق اأعلى معدلت الكفاءة والفعالية، �ست�سع ال�سركة ا�سرتاتيجية تو�سعية لتحقيق النت�سار يف املدن الرئي�سية يف اململكة، و�ست�سعى 

كذلك للح�سول على ت�سنيف دويل معتمد من قبل اجلهات املتخ�س�سة يف منح واإ�سدار �سهادات الت�سنيف ل�سركات التاأمني.

�ستعمل ال�سركة مع معيدي تاأمني يتمتعون بت�سنيف عاٍل وب�سمعة دولية عريقة يف جمال اإعادة التاأمني، كما و�ستنتهج ال�سركة �سيا�سة متحفظة يف عملية اختيار 
وبناء حمفظتها وترتيبات اإعادة التاأمني التي �ستعقدها وذلك بهدف حتقيق ربحية م�ستدامة لل�سركة وتر�سيد م�ستوى املخاطر التي تتحملها وفقًا لالئحة التنفيذية 

للتاأمني التعاوين . 

تكلفة  يتوازن مع  ب�سكل  لعمالئها  املنتجات واخلدمات  امل�ستمر على رفع جودة  الرتكيز  ف�ستعمل على  ت�سويق منتجاتها  ال�سركة يف  باإ�سرتاتيجية  يتعلق  فيما  اأما 
املنتجات وجودتها.

وترتكز اإ�سرتاتيجية احلماية التاأمينية واإعادة التاأمني التي �ستعتمدها ال�سركة على املبادئ التالية:

فهم وتلبية احتياجات عمالئها وال�سعي دائما لتقدمي برامج وخدمات ت�ستويف توقعاتهم. �
املتابعة امل�ستمرة ملتغريات البيئة املحيطة من اأجل التعرف على اآخر التطورات والجتاهات والتحديات والفر�ض اجلديدة يف ال�سوق. �
�سمان توفر اخلربات الالزمة يف عمليات التاأمني واإعادة التاأمني حيث يوجد لدى ال�سركة جمموعة من الكفاءات واخلربات املتخ�س�سة يف اأعمال  �

التاأمني.
�سمان مطابقة اإجراءات ال�سركة و�سيا�ساتها مع املقايي�س املحرتفة يف �سناعة التاأمني واإعادة التاأمني.  �
تعزيز الوعي العام لفائدة �سناعة التاأمني كمكون اجتماعي واقت�سادي واعد يف اململكة. �
تطوير املنتجات واخلدمات ب�سكل م�ستمر. �

هيكل ملكية الشركة
يت�سمن اجلدول التايل ملخ�سًا مللكية ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار:

ن�سبة امللكية املبا�سرةالقيمة بالريالعددالأ�سهمامل�ساهم�ن

30.00%5.250.00052.500.000اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين1

29.94%5.240.00052.400.000البنك العربي الوطني3

10.00%1.٧50.0001٧.500.000اإيه اآي جي اإم اإي اإيه انف�ستمنت اآند �سريف�س�ض4

0.03%5.00050.000عبد اللطيف بن حممد حمد اجلرب5

0.03%5.00050.000�سالح را�سد عبد الرحمن الرا�سد6

30.00%5.250.00052.500.000اجلمهور5

100.00%1٧.500.0001٧5.000.000املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة
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المنتجات والخدمات
تتمثل اأهداف ال�سركة يف تقدمي خدمات التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة 

وذلك وفقا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية. وتوؤكد ال�سركة باأنها لي�ست لديها 
اأي نية لإدخال اأي تغيريات جوهرية على طبيعة ن�ساطها.

قد تقرر ال�سركة، بناء على درا�ستها لأحوال ال�سوق، طرح منتجات تاأمني تكافلي معينة وقد يتطلب ذلك اإدخال بع�ض التعديالت على خطة عمل ال�سركة واإيراداتها 
املتوقعة.

ح�سلت ال�سركة على موافقات )نهائية وموؤقتة( على الأن�سطة الرئي�سية واملنتجات التاأمينية ذات ال�سلة املو�سحة يف اجلدول اأدناه:

املنتجات احلا�سلة على م�افقات نهائية

ال��سعاملنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية
)كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار(

خطاب م�افقة
م�ؤ�س�سة النقد )املرجع(

تاريخ امل�افقة

)فوائد املوظفني( منتجات تاأمني احلماية 
والدخار للمجموعات

11 �سبتمرب 2014م351000140932موافقة نهائيةاحلماية والدخار للمجموعات

التاأمني ال�سحي التعاوين التاأمني ال�سحي للموؤ�س�سات
للمجموعات

11 �سبتمرب 2014م351000140928موافقة نهائية

28 يوليو 2015م361000130592موافقة نهائيةتغطية الطرف الثالثالتاأمني على املركبات

28 يوليو 2015م361000130641موافقة نهائيةالتغطية ال�ساملة 

التغطية ال�ساملة لالأ�سطول 
التجاري

28 يوليو 2015م361000130651موافقة نهائية

1٧ �سبتمرب 2015م361000152242موافقة نهائيةموؤ�س�سات التجزئةالتاأمني على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

1٧ �سبتمرب 2015م361000152244موافقة نهائيةالعيادات الطبية

1٧ �سبتمرب 2015م361000152256موافقة نهائيةاملوؤ�س�سات التعليمية

1٧ �سبتمرب 2015م361000152262موافقة نهائيةاملكاتب

1٧ �سبتمرب 2015م361000152266موافقة نهائيةاملطاعم واملقاهي

1٧ �سبتمرب 2015م361000152269موافقة نهائيةالعناية اخلا�سة

11 نوفمرب 2015م3٧100001242٧موافقة نهائيةحلقات احلمايةالتاأمني على احلوادث ال�سخ�سية وال�سحة

15 نوفمرب 2015م3٧1000013٧45موافقة نهائيةوثيقة تاأمني احلماية والإدخارتاأمني احلماية والإدخار الإئتماين

20 دي�سمرب 2015م3٧1000028904موافقة نهائيةتاأمني املمتلكاتتاأمني املمتلكات �سد الإرهاب

24 دي�سمرب 2015م3٧1000031028موافقة نهائيةتاأمني اآلت ومعدات املقاولنيتاأمني اآلت ومعدات املقاولني

امل�سدر: ال�سركة
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املنتجات احلا�سلة على م�افقات م�ؤقتة

ال��سعاملنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية
)كما يف تاريخ ن�سرة 

الإ�سدار(

خطاب م�افقة 
م�ؤ�س�سة النقد 

تاريخ امل�افقة 
املبدئية

التمديد املمن�ح 
من تاريخ

تاريخ �سالحية 
امل�افقة

ال�سحن البحريالتاأمني البحري

التغطية ال�سنوية املفتوحة 

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152326موافقة موؤقتة

ال�سحن البحري

وثيقة حمددة

0٧ اأبريل 2016م08 اأكتوبر 2015م08 اأكتوبر 2015م3٧1000002602موافقة موؤقتة

م�سئولية اأع�ساء جمل�س التاأمني على الأن�سطة املالية
الإدارة والتنفيذيني

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152481موافقة موؤقتة

التعوي�س املهني للموؤ�سات 
املالية

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152305موافقة موؤقتة

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م3610001522٧2موافقة موؤقتةتاأمني البطاقات البال�ستيكية

تاأمني امل�سئولية العامة التاأمني �سد احلوادث
ال�سامل

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م3610001522٧3موافقة موؤقتة

تاأمني العمال م�سئولية 
اأ�سحاب العمل

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م3610001522٧6موافقة موؤقتة

تاأمني كافة اأخطار املمتلكات تاأمني املمتلكات التجارية
واإنقطاع الأعمال

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152239موافقة موؤقتة

التاأمني على الأجهزة 
الإلكرتونية

0٧ اأبريل 2016م08 اأكتوبر 2015م08 اأكتوبر 2015م3٧1000002604موافقة موؤقتة

التاأمني على تعطل الآلت + 
فقدان الأرباح

0٧ اأبريل 2016م08 اأكتوبر 2015م08 اأكتوبر 2015م3٧1000002608موافقة موؤقتة

تاأمني الطاقة والتاأمني 
الهند�سي

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152338 موافقة موؤقتةكافة اأخطار املقاولني

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152340موافقة موؤقتةكافة اأخطار اأعمال الإن�ساء

التاأمني على املنازل 
واملنتجات الإ�سافية 
)املنتجات ال�سافية 
للحماية ال�سخ�سية(

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152358موافقة موؤقتةتاأمني مبنى املنزل فقط

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152346موافقة موؤقتةتاأمني املنازل واملحتويات 

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152229موافقة موؤقتةتغطية خماطر امل�ستاأجر

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م36100015222٧موافقة موؤقتةمنتجات املنافع الإ�سافية

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152235موافقة موؤقتةمتديد ال�سمان

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152352موافقة موؤقتةال�سفر للمجموعاتالتاأمني �سد اأخطار ال�سفر

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152336موافقة موؤقتةوقاية ال�سفر



ت

املنتجات قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد

ال��سع )كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار(املنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني املدة املحددةتاأمني احلماية والإدخار لالأفراد

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني احلماية اإن�ستا

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني احلماية والدخار ال�سامل املتنوع

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدوقاية ال�سفر - خطوط الطريانتاأمني ال�سفر

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدامل�سوؤلية املهنية مل�سروع حمدداحلماية املالية

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدالتاأمني على اجلرائم الثالثية 

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني الإئتمان التجاري )فائ�س اخل�سارة(الإئتمان التجاري

امل�سدر: ال�سركة

طلبات املنتجات املزمع تقدميها

ال��سع )كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار(املنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية

الطلب ب�سدد التقدميتاأمني الب�سائع اخلا�سة مب�سروع التاأمني البحري

الطلب ب�سدد التقدميامل�سئولية البحرية

الطلب ب�سدد التقدميتاأمني م�سئولية الناقلني

الطلب ب�سدد التقدمياأ�سحاب املمتلكاتالتاأمني على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

الطلب ب�سدد التقدميامل�سئولية املهنيةالتاأمني على الأن�سطة املالية

الطلب ب�سدد التقدمياجلرائم التجارية

الطلب ب�سدد التقدمياخلطف والفدية

امل�سدر: ال�سركة

هذه القائمة مبدئية وقد تقرر ال�سركة تعديلها اأو العدول عن تقدمي اأي من املنتجات الواردة فيها وفقًا ملا تراه منا�سبًا وبالتوافق مع املتطلبات التنظيمية لقطاع 
التاأمني وقد تعمل ال�سركة على تقدمي املزيد من املنتجات التاأمينية.

نظرة عامة على االقتصاد السعودي1
وا�سل القت�ساد ال�سعود منوه الإيجابي خالل عام 2014م م�ستفيدًا من ا�ستمرار الإنفاق احلكومي على امل�ساريع التنموية وال�ستمرار يف الإ�سالحات الهيكلية 

والتنظيمية التي تهدف اإلى حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام خالل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة م�ساهمة القطاع غري النفطي.

�سجل الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة )على اأ�سا�س �سنة 2010م( يف عام 2014م منوًا ن�سبته 3.5% ليبلغ 2.431.9 بليون ريال مقارنًة بنمو ن�سبته ٧.%2 
يف عام 2013م. و�سجل الناجت املحلي للقطاع النفطي ارتفاعًا ن�سبته 1.5% ليبلغ 1.03٧.6 بليون ريال اأما الناجت املحلي للقطاع غري النفطي فقد �سجل منوًا قدره 
5.0% ليبلغ 1.3٧4.3 بليون ريال. وارتفع معدل النمو للقطاع اخلا�س غري النفطي بن�سبة 5.6% ليبلغ 959.6 بليون ريال يف حني اإرتفع ناجت القطاع احلكومي 

غري النفطي بن�سبة 3.٧% ليبلغ 414.٧ بليون ريال يف عام 2014م.

التا�سعة خالل الأعوام 1431-1435هـ )2010م-2014م(، ويظهر ذلك جليًا  وا�ستمرت ال�سيا�سة الإمنائية يف حتقيق الأهداف املر�سومة لها يف خطة التنمية 
يف ارتفاع معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خا�سة يف الأن�سطة ذات الكفاءة القت�سادية كن�ساط )ال�سناعات التحويلية والبرتوكيماويات(، ون�ساط 
اخلدمات وتخفي�س معدلت البطالة. كما يظهر اأي�سًا قدرة ال�سيا�سة القت�سادية على جتاوز تداعيات الأزمة املالية وتبعاتها املتمثلة بتباطوؤ منو االقت�ساد العاملي.

نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال افريقيا

ل تزال �سناعة التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف مراحل النمو املبكر حيث تت�سم اأ�سواقها مبعدلت النت�سار والكثافة املنخف�سة واإلى حد كبري 
ب�سعف الأنظمة الت�سريعية للقطاع مقارنة باأ�سواق القت�ساد العاملي الأكرث تقدما.

�سهد قطاع التاأمني يف املنطقة معدلت منو قوية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية. وعلى الرغم من اأهمية هذه املعدلت املحققة فاإن املنطقة ل تزال يف حاجة 
للمزيد من الوقت للو�سول ملرحلة الن�سج. من املتوقع اأن يكون لالنفتاح الإقت�سادي لدول املنطقة وجهود حكوماتها لتطوير الأنظمة الت�سريعية والرتفاع يف معدلت 

ال�ستثمار تاأثريًا ايجابيًا على قطاع التاأمني مما يوؤدي اإلى ا�ستمرار ازدياد معدلت النمو خالل ال�سنوات القادمة.

التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد  1
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تعد ال�سوق ال�سعودية وال�سوق الماراتية مبثابة اأكرب �سوقني للتاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط وقد مثلتا جمتمعتني حوايل 44% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف 
دول منطقة ال�سرق الأو�سط يف العام 2014م. ويعزى النمو يف الأق�ساط البالغ 21.0% يف عام 2014م يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى الدعم الناجت عن ال�ستقرار 
الن�سبي لالأو�ساع القت�سادية عالوة على النمو القوي يف اأن�سطة التاأمني الإلزامي التي مت ت�سمينها موؤخرًا. اإرتفعت الأق�ساط املكتتبة لن�ساط التاأمني ال�سحي، 
والذي يعد الأكرب حجمًا بني اأن�سطة التاأمني، مبعدل منو بلغ 22.0% مقارنًة مع 14.0% يف عام 2013م حيث ت�ساعف احلد الأدنى للتغطية. يف 2014م حافظ 
اأقل من معدل الـ 36.0% الذي �سجلته ال�سوق  اأنه كان  26% على الرغم من  معدل منو الأق�ساط املكتتبة لن�ساط التاأمني على املركبات على مركزه القوي عند 
ال�سعودية يف عام 2013م. ارتفع اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف الأمارات العربية املتحدة مبقدار 13% يف عام 2014م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الرتفاع يف 

اأق�ساط التاأمني ال�سحي الذي يعد الن�ساط الأ�سرع منوًا بني اأن�سطة التاأمني.

نظرة على قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية

بلغ عدد �سركات التاأمني املدرجة والعاملة يف اململكة العربية ال�سعودي 35 �سركة كما يف 30 �سبتمرب 2015م وت�سطري على �سوق التاأمني املحلي ثالث �سركات رئي�سية 
ا�ستحوذت على 51.2% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2014م بينما توزعت الن�سبة املتبقية )48.8%( على بقية ال�سركات.

اأرتفع اإجمايل اق�ساط التاأمني املكتتبة مبقدار 5.24 بليون ريال �سعودي لي�سل اإلى 30.48 بليون ريال �سعودي يف عام 2014م مقابل 25.24 بليون ريال �سعودي 
يف عام 2013م وهو ميثل منوامُ قدره %21.0.

ظل التاأمني ال�سحي مت�سدرًا لأن�سطة التاأمني يف عام 2014م حيث �سهد اإ�سهامه يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة ارتفاعًا طفيفًا من 51.0% يف عام 2013م 
اإلى 52.0% يف عام 2014م بينما اأ�سهم ن�ساط التاأمني العام ب 45% يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة يف عام 2014م. اأ�سهم قطاع التاأمني ال�سحي مببلغ 2.8 
بليون ريال �سعودي من اإجمايل الزيادة البالغ قدرها 5.24 بليون ريال �سعودي ريال يف عام 2014م وهو ما ميثل اإ�سهامًا قدره 53.0% من اإجمايل الزيادة يف 

الأق�ساط املكتتبة.

يعد تاأمني احلماية والدخار من قطاعات التاأمني الأقل اإ�سهامًا يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2014م حيث اأ�سهم بن�سبة بلغت 3.0% من اإجمايل الأق�ساط 
املكتتبة وبزيادة قدرها ٧.0% يف اأق�ساط احلماية والإدخار املكتتبة يف عام 2013م.

يعرف النت�سار يف �سوق التاأمني على اأنه حا�سل ق�سمة اإجمايل الأق�ساط املكتتبة على اإجمايل الناجت املحلي. �سهدت ن�سبة النت�سار ارتفاعًا خالل ال�سنوات اخلم�ض 
الأخرية مبعدل منو �سنوي مركب قدره 3.0%. يف 2014م �سهدت ن�سبة النت�سار يف �سوق التاأمني ارتفاعا اإلى 1.1% وذلك من 0.9% يف عام 2013م.

المزايا التنافسية
تتميز ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية التي متيزها على مناف�سيها وتوفر لها الفر�سة للنمو امل�ستقبلي الناجح وت�سمل هذه املزايا ما يلي:

قاعدة متنوعة من امل�ساهمني- 1
ح�سور دويل واإقليمي قوي لل�سركاء الفنيني- 2
ال�ستفادة من اخلربة الفنية والعمالء العامليني ل�سركة متاليف واإيه اآي جي- 3
اأنظمة اإدارة معلومات متقدمة وفعالة- 4
اإتفاقيات اإعادة تاأمني مع معيدي تاأمني م�سنفني بالدرجة الأولى- 5
ت�سكيلة وا�سعة من اخلدمات واملنتجات التاأمينية - 6
فريق اإداري على درجة عالية من التاأهيل واخلربة- ٧

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

خماطر متعلقة بعمليات ال�سركة - 1
خماطر ذات �سلة بال�سوق والبيئة الت�سريعية- 2
خماطر متعلقة بالأ�سهم- 3
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ملخص األداء المالي ومؤشرات األداء كما في 30 سبتمبر 2015م
ملخ�س القوائم املالية اأدناه مبني على القوائم املالية املراجعة لفرتة ال�ستة ع�سر �سهر املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م والقوائم املالية غري املراجعة لفرتة الأ�سهر 

الت�سعة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

ملخص الميزانية العمومية

زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م
 اإلى 30 �سبتمرب 2015م

1.8٧3.5%21.920432.592موجودات عمليات التاأمني

)14.3%(121.9٧5104.4٧6موجودات امل�ساهمني 

2٧3.2%143.89553٧.068اجمايل املوجودات 

1.8٧3.5%21.920432.592مطلوبات عمليات التاأمني 

512.5%1.286٧.8٧8مطلوبات امل�ساهمني

)20.0%(120.68996.599حقوق ملكية امل�ساهمني

2٧3.2%143.89553٧.068اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني والعجز املرتاكم ومطلوبات وحقوق ملكية امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية 
مالحظة: قامت ال�سركة بتغيري مدققي احل�سابات القانونيني يف عام 2015م. تبنى املدققون اجلدد ت�سنيفات خمتلفة لبنود معينة، وبالتايل قمنا بعر�س بع�س امل�ساريف املتعلقة بالفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م 

بنف�س كيفية عر�سها بالقوائم املالية التي متت مراجعتها يف الفرتة التي انتهت يف 30 �سبتمرب 2015م. 

قائمة الدخل – عمليات التأمين

الزيادة/ )النق�س(غري مدققغري مدققمدققالقيمة )األف ريال(

29 اأغ�سط�س 2013 اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2015م

9 �سه�ر 2014م اإلى 9 
�سه�ر 2015م

5488.3%5.٧411.988111.109اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

31٧٧.6%)42.519()1.29٧()4.108(اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة

غري متاح)290(--فائ�ض خ�سائر اق�ساط تاأمني

9٧84.5%1.63369168.299�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

10062.3%)5٧.018()561()1.335(�سايف التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة

8584.9%29913011.281�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة 

٧846.2%1٧2342.663عمولت اإعادة التاأمني 

100.0%1.059-1اإيرادات الكتتاب الأخرى

9081.2%4٧116315.003اإيرادات الكتتاب 

غري متاح)19.821(--اإجمايل املطالبات املدفوعة 

غري متاح16.864--ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

غري متاح)2.95٧(--�سايف املطالبات املدفوعة 

6.540.3%)6.469()9٧()288(�سايف التغيري يف املطالبات حتت الت�سوية

9.5٧5.9%)9.426()9٧()288(�سايف املطالبات املتكبدة 

5394.3%)1.948()35()13٧(العمولت املتكبدة

4.391.5%)44٧()10()38(م�ساريف اكتتاب اأخرى 

1٧٧6.٧%)1.446()٧٧()91(ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

5.933.8%)13.26٧()220()554(م�ساريف الكتتاب 

3.1٧2.5%1.٧35)56()82(نتائج الكتتاب 

99.5%)25.036()12.550()20.203(م�ساريف اإدارية وعمومية 
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الزيادة/ )النق�س(غري مدققغري مدققمدققالقيمة )األف ريال(

29 اأغ�سط�س 2013 اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2015م

9 �سه�ر 2014م اإلى 9 
�سه�ر 2015م

84.8%)23.301()12.60٧()20.286(�سايف العجز من عمليات التاأمني

84.8%20.28612.60٧23.301ح�سة امل�ساهمني من العجز

- - - - �سايف النتيجة للفرتة

  موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

-٧6.4%٧5.0%96.2%معدل املطالبة

-212.4%9٧30.5%6.٧86.٧%ن�سبة امل�ساريف

-288.8%9805.5%6.882.9%املعدل امل�سرتك

-38.3%65.2%٧1.6%ن�سبة الأق�ساط املتنازل عنها للمعيدين

امل�سدر: القوائم املالية 

قائمة الدخل – عمليات المساهمين

مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 

31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

84.8%)23.301()12.60٧()20.286(احلوادث وامل�سئولية 

46.4%325 606 ٧93 احل�سة من عجز عمليات التاأمني

غري متاح339 - - دخل عمولت خا�سة

86.3%)904()6.5٧8()12.843(م�ساريف عمومية واإدارية 

26.٧%)23.541()18.5٧8()32.336(خ�سائر متكبدة خالل الفرتة

100.0%- 405 )11.336(م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س، �سايف 

29.5%)23.541()18.1٧3()43.6٧1(�سايف اخل�سارة قبل الزكاة للفرتة

33.8%)550()830()1.243(الزكاة

26.8%)24.090()19.004()44.914(اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة للفرتة

امل�سدر: القوائم املالية
مالحظة: قامت ال�سركة بتغيري مدققي احل�سابات القانونيني يف عام 2015م. تبنى املدققون اجلدد ت�سنيفات خمتلفة لبنود معينة، وبالتايل قمنا بعر�س بع�س امل�ساريف املتعلقة بالفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م 

بنف�س كيفية عر�سها بالقوائم املالية التي متت مراجعتها يف الفرتة التي انتهت يف 30 �سبتمرب 2015م. 



�س

قائمة الدفقات النقدية –عمليات التأمين

مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 

31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

    الن�سطة الت�سغيلية 

----النتيجة ال�سافية للفرتة 

  التعديالت:

84.8%)23.301()12.60٧()20.286(تخ�سي�س عجز امل�ساهمني من عمليات التاأمني

53.2%2.03٧1.3432.05٧الهالك

1.٧٧6.٧%91٧٧1.446خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

203.6%38315٧4٧6مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

 )1٧.٧٧5()11.030()19.321(%٧5.2

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

3.240.٧%)46.644()1.396()3.512(الق�ساط املدينة

---)1.01٧(عمولت �سركات اعادة التاأمني مدينة

22.394.2%)22.083()98()500(ح�سة �سركات اعادة التاأمني من املطالبات القائمة 

2.165.6%)26.425()1.166()3.3٧5(ح�سة �سركات اعادة التاأمني من الق�ساط الغري مكت�سبة 

غري متاح)25٧.856(--ح�سة �سركات اعادة التاأمني من الحتياطات احل�سابية 

1.855.4%)3.482()1٧8()4٧0(التكلفة املوؤجلة لقتناء وثائق التاأمني

192.3%)٧.925()2.٧11()2.844(النفقات املدفوعة مقدما واملوجودات 

14.464.8%٧8819628.552جملة املطالبات القائمة

4.٧30.5 %4.٧091.٧2٧83.443جملة الق�ساط الغري مكتتبة 

غري متاح25٧.856--جملة الحتياطيات احل�سابية

86.0%4.3633.5066.520الذمم الدائنة وامل�ستحقات وغريها 

3.80٧.4%3.9449603٧.524ار�سدة اعادة التاأمني م�ستحقة الدفع 

981.4%8813033.281دخل عمولة اعادة التاأمني الغري مكت�سبة 

)188.4%()923(1.8231.044امل�ستحق ايل الطراف ذات العالقة 

23.2%16.5519.53611.٧43امل�ستحق ايل عمليات التاأمني 

غري متاح)13(--مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

6.294.٧%3.56٧69244.248النقد ال�سايف من الن�سطة الت�سغيلية 

الن�سطة ال�ستثمارية 

٧.1%)326()305()1.328(�سراء املمتلكات والجهزة 

٧.1%)326()305()1.328(�سايف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية 

11.23٧.1%2.23838٧43.922الزيادة يف النقد واملعادل النقدي

غري متاح2.238--النقد واملعادل النقدي يف بداية الفرتة 

11.814.8%2.23838٧46.160النقد واملعادل النقدي يف نهاية املدة 

امل�سدر:القوائم املالية 
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قائمة الدفقات النقدية –عمليات المساهمين

مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 

31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

    اأن�سطة الت�سغيل

29.5%)23.541()18.1٧3()43.6٧1(اخل�سارة ال�سافية قبل الزكاة

التعديالت:

84.8%)23.301(20.28612.60٧تخ�سي�س عجز امل�ساهمني من عمليات التاأمني

)100.0%(-2.9٧95٧6الهالك

)46.4%()325()606()٧93(دخل العمولت اخلا�سة

-)339(-- - الرباح

)100.0%(-5٧-مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

)21.199()5.540()904()%83.٧(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

)99.0%()1٧5()1٧.500()1٧.500(الودائع القانونية 

23.2%)11.٧43()9.536()16.551(امل�ستحق من عمليات التاأمني 

)103.9%()56(1.414)4(النفقات املدفوعة مقدما واملطلوبات الأخرى

)58.8%()488()1.185(1.286الذمم الدائنة وامل�ستحقات وغريها

)100.0%(-)32.499()5.292(امل�ستحق ايل الطراف ذات العالقة

---)1.243(الزكاة املدفوعة

)٧9.4%()13.365()64.845()60.503(النقد ال�سايف امل�ستخدم يف الن�سطة الت�سغيلية 

)100.0%(-)310()11.٧42(�سراء املمتلكات والأجهزة

غري متاح85.000-)85.000(الودائع النية 

)100.0%(-)3.1٧5()3.1٧5(ال�ستثمارات املتاحة للبيع

)2٧.6%(6835183٧5دخل العمولة اخلا�سة امل�ستلم 

)2.9٧٧.1%(85.3٧5)2.96٧()99.234(النقد ال�سايف امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية 

---1٧5.000ا�سدار اأ�سهم را�س املال

)100.0%(-399)4.105(تكاليف التعامالت املالية عند ا�سدار اأ�سهم را�س املال

)100.0%(-1٧0.895399�سايف النقد من الن�سطة التمويلية 

)206.8%(٧2.010)6٧.414(11.158الزيادة يف النقد واملعادل النقدي

)93.5%(1٧0.91811.158-النقد واملعادل النقدي عند بداية الفرتة 

)19.6%(11.158103.50483.168النقد واملعادل النقدي عند نهاية الفرتة 

امل�سدر:القوائم املالية
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مؤشرات األداء الرئيسية

مدققالن�سبة املئ�ية
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 31 

دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 2015م

5.488.3%--منو اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 

61.5%34.8%28.4%�سايف الأق�ساط املكتتبة كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 

38.3%65.2%٧1.6%ن�سبة الأق�ساط املتنازل عنها للمعيدين

1.8%1.8%2.4%العمولت املتكبدة كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

2.4%1.٧%3.0%عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

٧6.4%٧5.0%96.2%معدل املطالبة

212.4%9.٧30.5%6.٧86.٧%ن�سبة امل�ساريف 

288.8%9.805.5%6.882.9%املعدل امل�سرتك 

34.1%1.824.5%1.242.1%العجز من عمليات التاأمني كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

)x( 84421.642عدد وثائق التاأمني

684٧68متو�سط الأق�ساط املكت�سبة للوثيقة )األف ريال(

)x( عدد املطالبات

2--احلوادث وامل�سئولية 

2--امللكية 

---بحرية 

---هند�سية 

---تاأمينات عامة اأخرى 

3.892--تاأمني �سحي 

12--حماية ومدخرات 

امل�سدر ال�سركة 
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1

المصطلحات والمختصرات. 1
التعريفامل�سطلح

AA- ت�سنيف اإئتماين من �سركة �ستاندرد اآند بورز يعرب عن جدارة اإئتمانية عالية اأو م�ستوى جودة عايل. كما اإن اإ�سارة )-( ت�سري اإلى احلد ت�سنيف
الأدنى يف جمموعة )AA( )خماطر منخف�سة جدًا(

 م�ست�سار يقوم باإعداد النظريات الإح�سائية والحتمالت املختلفة التي على اأ�سا�سها يتم ت�سعري اخلدمات وتقييم اللتزامات وح�ساب اخلبري الإكتواري
املخ�س�سات

حتت�سب بخ�سم مبلغ اإعادة التاأمني ذو ال�سلة بكل ن�ساط من اأن�سطة التاأمني على اأن ل يكون اأقل من 50% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة.الأق�ساط املكتتبة املعدلة

الأطراف التي تقوم بتقدمي خدمات خا�سة بالإكتتاب واملو�سحة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )ح( و)ط( من هذه الن�سرة.امل�ست�سارون 

املجموعة الأمريكية الدوليةاإيه اآي جي

اإيه اآي جي اإم اإي اإيه )�سارت�ض ميم�سا هولدجن �سابقًا، اأحد امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف ال�سركة(اإيه اآي جي اإم اإي اإيه

ANBالبنك العربي الوطني

عميل امل�ستثمر الأجنبي املوؤهل املوافق عليه وفقًا للقواعد املنظمة لإ�ستثمار املوؤ�س�سات املالية الأجنبية املوؤهلة يف الأ�سهم املدرجة. العميل املوافق عليه 

اأمرييكان ليف ان�سورن�س كومباين، �سركة مملوكة بالكامل وتابعة ملتاليف اإنكاأليكو

جلنة املراجعة بال�سركةجلنة املراجعة

ال�سخ�س املرخ�س له من قبل هيئة ال�سوق املاليةال�سخ�س املرخ�س له

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

جمل�س اإدارة ال�سركةاملجل�س اأو جمل�س الإدارة

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

CAGRمعدل النمو املركب ال�سنوي

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

�سارت�س ميم�سا هولدجن والتي مت تعديل ا�سمها التجاري بتاريخ 2014/12/15م لي�سبح ايه اآي جي ام اي ايه انف�سمنت اآند �سريف�س�ض�سارت�س

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

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

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

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

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

لئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرةعن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 2006/212/1 وتاريخ لئحة حوكمة ال�سركات
142٧/10/21هـاملوافق 2006/11/13م وتعديالتها

طريقة حل�ساب هام�س املالءة املطلوبة وحتت�سب كالتايل:طريقة املطالبات

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

يحت�سب �سايف الأق�ساط لكل فرع بعد خ�سم ح�سة الإعادة بحيث ل يقل عن )50%( من اإجمايل الأق�ساط لهذا الفرع.••

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

يتم ت�سنيف جمموع املطالبات لكل فرع من فروع التاأمني ويتم اإحت�ساب هام�س املالءة املطلوب ب�سرب معامل ن�سبي حمدد من قبل موؤ�س�سة هام�س املالءة بطريقة املطالبات
النقد يف �سايف املطالبات املعدل

راأي يف م�ستوى الأهلية الإئتمانية جلهة اأو ورقة مالية باإ�ستخدام رموز اأو حروف اأو اأعداد اأو اأي �سكل اآخرالت�سنيف الإئتماين

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

م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعوديةم�سلحة الزكاة والدخل

اجتماع اجلميعة العامة غري العادية لل�سركة املنعقد بتاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م(اجلمعية العامة غري العادية
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نهاية فرتة تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية و التي مت الت�سويت فيها على الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال بح�سب تو�سية جمل�س تاريخ اأحقية الكتتاب
الإدارة، و ذلك بتاريخ 1436/0٧/08هـ )املوافق 2015/04/2٧م(.

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

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

الأ�سهم العادية احلالية لل�سركة والبالغ عددها �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم والقيمة ال�سمية للواحد منها 10 الأ�سهم القائمة
ريالت �سعودية

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

اللجنة التنفيذية بال�سركةاللجنة التنفيذية

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

نظام الإ�ستثمار الأجنبي يف اململكة العربية ال�سعوديةنظام ال�ستثمار الأجنبي

�سركة ال�سعودي الهولندي املاليةامل�ست�سار املايل

ال�سنة املالية التي تنتهي يف 31 دي�سمرب من كل عام ال�سنة املالية

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

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

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

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

يقوم ب�سفة جتارية بحيازة اأو طرح الأوراق املالية للم�سدر اأو ل�سخ�ض م�سطري على ذلك امل�سدر.- 4

يقوم بالو�ساطة ب�سفة جتارية مبا يف ذلك ترتيبات عقود ملبادلة العملة والأوراق املالية.- 5

تبداأ من يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م(، حتى نهاية يوم اخلمي�س 143٧/06/01 هـ )املوافق 2016/03/10م( مرحلة الإكتتاب الأولى
)»مرحلة الكتتاب الأولى«(، ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة يف 
حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. و�سوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب 
بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الإكتتاب 

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

القوائم املالية املراجعة للعام 2014م ) �ساماًل الفرتة الت�سغيلية املمتدة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م( والبيانات املالية القوائم املالية
غري املراجعة لفرتة الأ�سهر الت�سعة املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م والإي�ساحات امللحقة بها.

امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة وهم البنك العربي الوطني و اأمرييكان ليف اإن�سورن�ض كامبوين واإيه اآي جي اإم اإي اإيه اإنف�ستمنت اآند امل�ساهمون املوؤ�س�سون
�سريف�س�ض و عبد اللطيف بن حممد اجلرب و�سالح را�سد عبد الرحمن الرا�سد والذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ك(

اأي ك�سور من اأ�سهم حقوق الأولوية للم�ساهمني املقيدين تنتج عن تقريب اأحقية امل�ساهمني اإلى اأقرب عدد �سحيحك�سور الأ�سهم

اإجتماع اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�سركةاجلمعية العامة اأو اإجتماع اجلمعية العامة

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيجمل�س التعاون اخلليجي

الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعوديةالناجت املحلي

حكومة اململكة العربية ال�سعوديةاحلكومة

اإجمايل اأق�ساط عقود التاأمني املكتتبة خالل فرتة حمددة )�سواء كانت م�سندة اأم ل( دون اقتطاع الأق�ساط املتنازل عنهااإجمايل الأق�ساط املكتتبة

IBNRالإحتياطات الفنية للمطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها

املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية 
)IFRS(

جمموعة من املعايري املحا�سبية وتف�سرياتها �سادرة عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة بالأمر الوزاري رقم 561/1 وتاريخ 1425/3/1هـ املوافق الالئحة التنفيذية
2004/4/20م ال�سادر عن معايل وزير املالية
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ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�س�سات ال�ستثمارية

�سناديق ال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا و التي ت�ستثمر يف الأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية اإذا - 1
كانت �سروط و اأحكام ال�سندوق تتيح له ذلك، مع الإلتزام بالأحكام و القيود املن�سو�ض عليها يف لئحة �سناديق ال�ستثمار.

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

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

امل�سالح.

نظام التاأمني اأو نظام مراقبة �سركات 
التاأمني التعاوين

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/32 وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/٧/31م

اآلية تعاقدية يتم مبوجبها حتويل اأعباء املخاطر البحتة عن طريق ت�سنيفها وجتميعهاالتاأمني

�سخ�س معنوي يقوم مقابل عمولة بتمثيل املوؤمن لإجتذاب عقود التاأمني والتفاو�س عليها واإبرامهاوكالة التاأمني 

�سخ�س اإعتباري يقوم مقابل اأجر معني بتمثيل املوؤمن عليهم القائمني اأو املحتملني يف اإجتذاب عقود التاأمني والتفاو�س عليهاو�سطاء التاأمني

�سخ�سية اإعتبارية تقوم بدرا�سة وتقييم اخل�سائر والتفاو�س على الت�سويات نيابًة عن �سركة التاأمنيخبري ت�سوية املطالبات التاأمينية

وثيقة قانونية اأوعقد ت�سدره ال�سركة للموؤمن له تبني فيه �سروط العقد لتعوي�ض املوؤمن له عن اخل�سارة وال�سرر التي تغطيها الوثيقة مقابل وثيقة التاأمني
ق�سط يدفعه املوؤمن لها

اأداة اإ�ستثمارية ي�ستمل على عدد من الأ�سول )اإثنان فاأكرث(املحفظة الإ�ستثمارية

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

�سركة التاأمني التي ت�سدر عقود التاأمني للموؤمن له وتتولى التعوي�س عن الأخطار التي يتعر�س لها املوؤمن له ب�سكل مبا�سراملوؤِمـن

ال�سخ�س املقدم خلدمات التاأمني واإعادة 
التاأمني

�سخ�ض طبيعي م�سرح له بتقدمي خدمات التاأمني واإعادة التاأمني اأو الأعمال املتعلقة وامل�سرح بها يف اململكة العربية ال�سعودية والذي يعمل 
لدى اإحدى �سركات التاأمني

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة 

�سركة ال�سعودي الهولندي املاليةمدير الكتتاب

عبد العزيز الع�ساف وم�ساركوه حمامون و م�ست�سارون بالتعاون مع �سريمن و�سرتلنغ ل.ل.ب امل�ست�سار القانوين

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبقت�سى املادة 6من نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم قواعد الت�سجيل والإدراج
م/30 وتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق 2003/٧/31م( والتعديالت التي طراأت عليها مبوجب جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 212-4-1 

بتاريخ 1433/02/28هـ )املوافق 2012/01/22م(.

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

ن�سبة املطالبات املتكبدة اإلى �سايف الأق�ساط امل�سندةن�سبة اخل�سارة

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

اإدارة ال�سركةالإدارة

�سركة م�ساهمة عامة اأمريكية املالكة ل�سركة مرتوبوليتان ليف اإن�سورن�س واملالكة لأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباينمتاليف اإنك اأو متاليف

وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعودية وزارة التجارة 

وزارة ال�سوؤون البلدية والقروية باململكة العربية ال�سعوديةوزارة ال�سوؤون البلدية

�سركة جنم خلدمات التاأمنيجنم

الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ناق�سًا اإجمايل املطلوبات ح�سب ما ن�ست عليه الالئحة التنفيذية�سايف الإ�سول القابلة للت�سمني

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

اإجمايل الأق�ساط املكتتبة لفرتة حمددة بعد خ�سم الأق�ساط امل�سندة ل�سركات اإعادة التاأمني خالل تلك الفرتة�سايف الأق�ساط املكتتبة

الأ�سهم اجلديدة/ اأ�سهم الطرح/ اأ�سهم 
حقوق الأولوية

�سبعة ع�سرة مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي م�سدرة بوا�سطة ال�سركة

ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهمالقيمة الإ�سمية

م�ستثمر اأجنبي م�سجل لدى هيئة ال�سوق املالية وفقًا للقواعد املنظمة لإ�ستثمار املوؤ�س�سات املالية الأجنبية املوؤهلة يف الأ�سهم املدرجة. امل�ستثمر الأجنبي املوؤهل

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت بال�سركةجلنة الرت�سيحات واملكافاآت
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اإعادة التاأمني غري الن�سبي )فائ�س 
اخل�سارة(

اإعادة التاأمني التفاقي التي يتعهد مبوجبها املوؤمن باإ�سناد خماطر معينة يف حدود مبالغ معينة فيما يزيد على مبلغ اخل�سارة الذي يقرر 
املوؤمن حتمله، 

القيمة الإجمالية لالأ�سهم املكتتب بهامتح�سالت الإكتتاب

10 ريالت �سعودية لكل �سهم �سعر الطرح

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

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

املطالبات واحلواث التي ل تزال قيد النظر ومل يتم ت�سديد اأو دفع قيمتها وهي متثل مبلغ اخل�سارة الذي يطالب به املوؤمن له بناًء على ما هو املطالبات حتت الت�سوية اأو غري امل�سددة
حمدد بوثيقة التاأمني

 ن�سبة اإجمايل الأق�ساط املكتتبة اإلى اإجمايل الناجت ااملحلين�سبة الإنت�سار

ال�سخ�س الطبيعي.ال�سخ�س

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

هام�ض املالءة بطريقة جمموع الأق�ساط 
املكتتبة

يتم اإحت�ساب هام�ض املالءة ب�سرب معامل ن�سبي حمدد من قبل موؤ�س�سة النقد لكل فرع من فروع التاأمني يف �سايف الأق�ساط املعدل

املنتجات اأو اخلدمات املقدمة من ال�سركةاملنتجات

اإعادة التاأمني التفاقي التي يتعهد املوؤمن مبوجبها باإ�سناد خماطر معينة يف حدود ن�سب معينة متفق عليها ملعيد التامني، ويتعهد معيد اإعادة التاأمني الن�سبي
التاأمني بقبول التاأمني على املخاطر امل�سندة اإليه

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

تعنى ح�سب قواعد الت�سجيل والإدراج الأ�سخا�س غري املذكورين اأدناه:اجلمهور

تابعي امل�سدر.- 1

امل�ساهمني الكبار يف امل�سدر.- 2

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

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

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

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، اأو5( اأعاله.- 6

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، 5 اأو6( اأعاله.- ٧

الأ�سخا�س الذين يعملون بالتفاق معًا وميلكون جمتمعني )5%( اأو اأكرث من فئة الأ�سهم املراد اإدراجها.- 8

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

ال�سخ�س العتباري الذي يتم ت�سنيف م�ستوى جدارته الإئتمانية �سراحة اأو �سمنا يف الت�سنيف الئتماين )مبا يف ذلك م�سدر الأوراق اجلهات امل�سنفة
املالية اخلا�سع للتقييم(، �سواء كان ذلك بناء على طلبه اأو اإذا بناء على املعلومات الالزمة لتقييم اجلدارة الئتمانية

البنك العربي الوطني وبنك الريا�س والبنك الأهلي التجاري. اجلهات امل�ستلمة

ال�سخ�س الطبيعي الذي يقوم باعمال املراقبة النظامية للتاأكد من الإلتزام بالقواعد واللوائحم�سئول مراقبة تنفيذ الأنظمة

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

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

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

تابعي امل�سدر.- 1

امل�ساهمون الكبار يف امل�سدر.- 2

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

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

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

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

اأي اأقرباء لالأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، اأو5( اأعاله.- ٧

اأي �سركة ي�سيطر عليها اأي من الأ�سخا�س امل�سار اإليهم يف )1، 2، 3، 4، 5 ،6 اأو٧( اأعاله.- 8

املخاطر التي حتتفظ بها ال�سركة يف �سجالتها مقابل تلك امل�سندة ملعيدي التاأمني املخاطر املحتفظ بها



5

التعريفامل�سطلح

مقيا�ض لأق�ساط التاأمني املكتتبة التي حتتفظ بها �سركة التاأمني. ومتثل ن�سبة �سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة اإلى اإجمايل اأق�ساط التاأمني ن�سبة الإحتفاظ
املكتتبة

احلقوق البالغ عددها �سبعة ع�سرة مليون وخم�سمائة الف )1٧.500.000( �سهم والتي يعطي كل منها حامله، بنهاية تداول اآخر يوم من حقوق الأولوية
اأيام فرتة تداول احلقوق، احلق يف الكتتاب ب�سهم واحد جديد خالل فرتة الإكتتاب )بالن�سبة للم�ساهمني املقيدين( اأو خالل املرحلة الثانية 

لالكتتاب )بالن�سبة حلملة احلقوق الآخرين(.

تبداأ فرتة تداول احلقوق تزامنًا مع مرحلة الكتتاب الأولى يف يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م( و ت�ستمر لفرتة 8 فرتة تداول حقوق الأولوية
اأيام عمل �ساملة اأخر يوم لإغالق الكتتاب و هو يوم اخلمي�س 143٧/06/01 هـ )املوافق 2016/03/10م(. وميكن لل�سماهمني املقيدين 

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

تاأثريات حمتملة ينبغي الإملام بها قبل اإتخاذ قرار الإ�ستثمارعوامل املخاطرة

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

تبداأ من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم الأحد 143٧/06/11هـ )املوافق 2016/03/20م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ فرتة الطرح املتبقي
143٧/06/12هـ )املوافق 2016/03/21م( ويطرح خاللها الأ�سهم املتبقية التي مل يكتتب فيها على عدد املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية )يف حال 

وجود اأ�سهم متبقية مل يكتتب فيها(.

�سركة اأمريكية متخ�س�سة يف الت�سنيف ولديها معايري للت�سنيف وموؤ�سرات لأداء الأ�سواق املالية يف خمتلف اأنحاء العامل اإ�سافة اإلى تقدمي S&P اأو �ستادندر اآند بورز
الدرا�سات والتحليالت للعديد من ال�سركات املدرجة يف البور�سات العاملية.

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعوديموؤ�س�سة النقد

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

الريال ال�سعوديريال

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

�سيبداأ الكتتاب يف يوم الأحد 143٧/06/04هـ )املوافق 2016/03/13م( و ي�ستمر لفرتة 3 اأيام عمل �ساملة اأخر يوم لإغالق الكتتاب و هو مرحلة الكتتاب الثانية
يوم الثالثاء 143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م( وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين اأو 

ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية اأثناء فرتة تداول احلقوق مبمار�سة حقهم يف الإكتتاب ول ي�سمح بتداول احلقوق خالل هذه املرحلة

كبار التنفيذيني اأو اأع�ساء الإدارة العليا 
لل�سركة

اأي �سخ�س طبيعي يدير اأو يكون م�سوؤًل عن و�سع وتنفيذ القرارات ال�سرتاتيجية لل�سركة مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي ونوابه واملدير املايل

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

اأ�سهم ال�سركة العادية البالغ عددها مائة وخم�سة و�سبعون )1٧5.000.000( مليون �سهم واملدفوعة القيمة بالكامل وبقيمة اإ�سمية قدرها الأ�سهم 
ع�سرة )10( ريالت لل�سهم الواحد

راأ�س مال ال�سركةراأ�س املال

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

SOCPAالهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

مدى اإمكانية حتويل اأ�سول ال�سركة اإلى نقد )فيما يتعدى اإلتزاماتها(هام�س املالءة

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كامبوين التي متلك 30% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة واإيه اآي جي اإم اإي اإيه اإنف�ستمنت اآند �سريف�س�ض التي متلك ال�سريكان الإ�سرتاتيجيان
10% من اإجمايل اأ�سهم ال�سركة.

اأي �سخ�س يكتتب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاباملكتتب

املبلغ الذي يدفعه املوؤمن له للموؤمن مقابل موافقة املوؤمن على تعوي�ض املوؤمن له عن ال�سرر اأو اخل�سارة التي يكون ال�سبب املبا�سر يف وقوعها الإ�سرتاك اأو الق�سط
خطر موؤمن منه

منوذج طلب الكتتاب )الورقي اأو الإلكرتوين( الذي يقدمه املكتتب ل�سراء الأ�سهم اجلديدة خالل فرتة الكتتابمنوذج طلب الكتتاب

اإجمايل مبلغ الإكتتاب املطلوب من ال�سخ�ض امل�ستحق وهو عبارة عن اإجمايل عدد الأ�سهم املكتتب بها م�سروبًا يف �سعر الطرحاأموال الكتتاب

ال�سروط والأحكام والتعليمات املتعلقة بالكتتاب كما مو�سحة يف الق�سم 19 )»�سروط واأحكام الإكتتاب«(�سروط واأحكام الإكتتاب

كبار امل�ساهمني بال�سركة هم اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كامبوين ومتلك 30% والبنك العربي الوطني وميلك 29.94% واإيه اآي جي اإم اإي اإيه كبار امل�ساهمني بال�سركة
اإنف�ستمنت اآند �سريف�س�ض و متلك %10

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

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

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

�سخ�س طبيعي اأو اإعتباري ي�ستفيد من العوائد التي ت�سملها وثيقة التاأمني نتيجة لتعر�سه لبع�س املخاطرامل�ستفيد

طريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة هي طريقة حل�ساب هام�ض املالءة املطلوب وحت�سب كالتايل :طريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة

اأ- يتم ت�سنيف جمموع الأق�ساط املكتتبة لفروع التاأمني ح�سب متطلبات الالئحة التنفيذيةال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد 

ب- يحت�سب �سايف الأق�ساط لكل فرع بعد خ�سم ما يخ�سه من اإعادة التاأمني بحيث ل يقل عن 50 % خم�سني باملئة من اإجمايل الأق�ساط 
لهذا الفرع.

ج- يتم احت�ساب هام�ض املالءة املطلوب ب�سرب املعامل الن�سبي يف �سايف الأق�ساط املعدل

الفرتة التي يتم خاللها تداول حقوق الأولويةفرتة تداول احلقوق

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

�سركة ال�سعودي الهولندي املاليةمتعهد التغطية

اتفاقية التعهد بتغطية الإكتتاب املربمة بني ال�سركة ومتعهد التغطيةاتفاقية التعهد بالتغطية

التكلفة الإجمالية لإكتتاب وثائق التاأمني مبا يف ذلك العمولت وامل�ساريف الإدارية وامل�ساريف العامة الأخرى ذات ال�سلة بعمليات التاأمنيتكاليف اإكتتاب وثائق التاأمني

الإمارات العربية املتحدةالإمارات 

الوليات املتحدة الأمريكيةالوليات املتحدة

الدولر الأمريكيالدولر

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

اأي يوم عدا اأيام اجلمعة وال�سبت والعطالت الر�سمية والتي تكون فيها اجلهات امل�ستلمة مفتوحة للقيام باأعمالها العاديةيوم العمل

XOLفائ�س اخل�سارة
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عوامل المخاطرة. 2
بالإ�سافة اإلى املعلومات الأخرى الواردة يف هذه الن�سرة، يتوجب على كل من يرغب بال�ستثمار يف اأ�سهم الكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة 
بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة اأدناه، وذلك قبل اتخاذ اأي قرار بال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب. علمًا باأن املخاطر املو�سحة اأدناه ل ت�سمل جميع 
املخاطر التي ميكن اأن تواجهها ال�سركة، بل اأنه من املمكن وجود خماطر اإ�سافية لي�ست معلومة لل�سركة يف الوقت احلايل، اأو قد تعتربها ال�سركة غري جوهرية، اأو 
اأنها قد ل تعيق عملياتها. وقد يتاأثر ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�سكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث 

اأو حتقق اأحد عوامل املخاطر امل�سار اإليها اأدناه.

كما يقّر اأع�ساء جمل�ض اإدارة ال�سركة، ح�سب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن يوؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ساهمني، حتى تاريخ 
هذه الن�سرة، غري ما مت الإف�ساح عنه �سمن هذا الق�سم.

ل يكون ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة منا�سبًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك ال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحّمل اأية 
ي�ستعني مب�ست�سار مايل  اأن  ال�سركة  اأ�سهم  ب�ساأن قرار ال�ستثمار يف  اأي �سكوك  الذي لديه  امل�ستثمر املحتمل  خ�سارة قد تنجم عن ذلك ال�ستثمار، وينبغي على 

مرخ�س له من قبل هيئة ال�سوق املالية للح�سول على امل�سورة املنا�سبة ب�ساأن ال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة. 

ويف حال حدوث اأو حتقق اأٍي من عوامل املخاطر التي تعتقد ال�سركة يف الوقت احلا�سر باأنها مهمة، اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سَن لل�سركة اأن حتددها، اأو 
التي تعتربها يف الوقت احلا�سر غري جوهرية فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى انخفا�س �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد يخ�سر امل�ستثمر املحتمل كامل ا�ستثماره بهذه الأ�سهم 

اأو جزء منها.

اإن املخاطر املبينة اأدناه مذكورة برتتيب ل يعرب عن مدى اأهميتها، كما اأن املخاطر الإ�سافية غري املعلومة اأو التي تعترب غري جوهرية حاليًا قد يكون لها التاأثريات 
املبينة يف هذه الن�سرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها  221

عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 22121

يتعني على ال�سركة احل�سول على الت�ساريح والرتاخي�س واملوافقات النظامية الالزمة واملحافظة عليها فيما يتعلق بن�ساطها. هذا وحتتفظ ال�سركة حاليًا بعدد من 
الرتاخي�س وال�سهادات والت�ساريح واملوافقات ذات العالقة باأن�سطتها، ت�سمل على �سبيل املثال ل احل�سر ترخي�س ا�ستثمار خدمي من الهيئة العامة لال�ستثمار، 
الفروع  فتح  وتراخي�س  النقد،  موؤ�س�سة  ال�سركة من  عليها  التي حت�سل  املنتجات  وتراخي�س  التجارة،  وزارة  ال�سادرة من  وفروعها  ال�سركة  ت�سجيل  و�سهادات 
ال�سادرة من وزارة ال�سوؤون البلدية، �سهادات ت�سجيل ال�سركة وفروعها ال�سادرة من وزارة التجارة، �سهادات ع�سوية الغرفة التجارية، و�سهادات ت�سجيل العالمات 
التجارية، و�سهادات ال�سعودة والزكاة والتاأمينات الجتماعية. بالإ�سافة اإلى ذلك، تخ�سع معظم تراخي�ض و�سهادات وت�ساريح ال�سركة ل�سروط قد يتم مبوجبها 

تعليق اأو اإنهاء الرتاخي�ض وال�سهادات والت�ساريح واملوافقات اإذا ف�سلت ال�سركة يف الوفاء واللتزام بتلك ال�سروط.

هذا مع العلم باأن ال�سركة مل ت�ستخرج رخ�سة البلدية لكل من مركزها الرئي�سي ولفرعها يف مدينة جدة مما �سُيعّر�سها للعقوبات املن�سو�ض عليها يف لئحة 
الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية )ال�سادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم 218 وتاريخ 1428/08/06هـ( والتي حددت غرامات ترتاوح ما بني )1.000( 
األف ريال بحد اأدنى اإلى )5.000( خم�سة اآلف ريال بحد اأق�سى، وقد ت�سل اإلى اإغالق املوقع مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها 

ومركزها املايل.

اإن عدم متكن ال�سركة من جتديد رخ�سها احلالية اأو احل�سول على اأي من الرتاخي�س الالزمة لأعمالها او اإذا مت تعليق اأو انتهاء اأي من تراخي�سها اأو اإذا مت 
جتديد اأي من تلك الرتاخي�ض ب�سروط غري منا�سبة لل�سركة، اأو يف حالة عدم قدرة ال�سركة على احل�سول على الرخ�ض الإ�سافية التي قد ُتطلب منها يف امل�ستقبل، 
الرقابية واحلكومية  التي تقدمها اجلهات  اأو جتميد جميع اخلدمات  ال�سركة  باأعمالها كاأغالق فرع  القيام  للتوقف والمتناع عن  ال�سركة  فاإن ذلك قد يعر�س 
لل�سركة )كتجديد الرتاخي�س وال�سهادات وا�ستخراج التاأ�سريات ورخ�س الإقامة ونقل الكفالت الخ( مما �سينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبدها تكاليف 

اإ�سافية مما �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عملياتها وو�سعها املايل.
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نقص وصعوبة الحصول على التمويل المناسب 22122

ان احتاجت ال�سركة يف امل�ستقبل الى متويل ا�سايف لتو�سيع ن�ساطاتها اأو منتجاتها، اأو لتح�سني مالءتها املالية، فقد تواجه �سعوبة يف احل�سول على م�سادر متويل 
اأو بتكلفة منا�سبة. وتعتمد مقدرة ال�سركة يف ح�سولها على التمويل على عدة عوامل، منها عوامل متعلقة بقدرة ال�سركة على احل�سول على املوافقات النظامية 
بالإ�سافة الى نتائج ال�سركة وتدفقاتها النقدية. ان �سعوبة احل�سول على التمويل املنا�سب يف امل�ستقبل �سوف يوؤثر �سلبيًا على ال�سركة واأدائها املايل وخطة عملها.

االعتماد على موظفين رئيسيين والقدرة على تعيين األشخاص المؤهلين  22123

تعتمد ال�سركة على اإمكانيات وخربات املوظفني القياديني، وعليه فاإّن جناح ال�سركة قد يعتمد على مدى قدرتها على بقاء هذه الكفاءات، واإيجاد بدائل لهم يف 
حال مغادرتهم ال�سركة. لي�س هناك ما يوؤكد باأن ال�سركة �ستتمكن من �سمان ا�ستمرارية خدمات موظفيها اأو من رفع م�ستوى مهاراتهم،كذلك قد حتتاج ال�سركة 
لزيادة الرواتب لكي ت�سمن ا�ستمرارية بقاء موظفيها وا�ستقطاب كوادر جديدة ذات موؤهالت منا�سبة. وقد يوؤدي فقدان ال�سركة خلدمات واحد اأو اأكرث من اأع�ساء 

اإدارتها العليا اأو اأق�سامها واإداراتها اإلى اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها، وهذا �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

األداء المالي للشركة  22122

العام  خالل  مالية  خ�سائر  ت�سجيل  يف  �ست�ستمر  ال�سركة  فاإن  املال،  راأ�س  زيادة  بغر�س  النقد  موؤ�س�سة  اإلى  املقدمة  العمل  خطة  مبوجب  ال�سركة  توقعات  ح�سب 
2016م والعام 201٧م نظرًا لرتفاع تكاليف الت�سغيل. وترتكز خطة عمل ال�سركة على افرتا�سات معينة مثل طرح منتجات جديدة يف اأوقات حمددة بالإ�سافة 
اإلى التوقعات املتعلقة باملطالبات وتكاليف الت�سغيل. وبناًء عليه فاإن اأي تاأخري يف احل�سول على املوافقات على املنتجات اجلديدة اأو جتديد املوافقات اخلا�سة 

باملنتجات القائمة اأو يف حال عدم حتقق اأي من الفرتا�سات �سيكون له تاأثري �سلبي على اأرباح ال�سركة ونتائج اأعمالها امل�ستقبلية.

مخاطر سلوك الموظفين وأخطائهم 22125

لدى ال�سركة �سيا�سات و�سوابط رقابية ولوائح داخلية ذات �سلة بالعمل والعمال اإ�سافًة اإلى لئحة ال�سالحيات الداخلية التي تبني حدود �سالحيات التوقيع ملختلف 
امل�ستويات الإدارية واحلد الأعلى للمبالغ امل�سموح �سرفها واحلد الأعلى لقيمة التفاقيات املزمع توقيعها نيابة عن ال�سركة، ومع ذلك فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن 
ت�سمن تاليف �سوء �سلوك املوظفني اأو اأخطائهم كالغ�س والأخطاء املتعمدة والختال�س والحتيال وال�سرقة والتزوير واإ�ساءة ا�ستخدام ممتلكاتها والت�سرف نيابًة 
عنها دون احل�سول على التفوي�سات الإدارية املطلوبة. وبالتايل قد يرتتب عن تلك الت�سرفات تبعات وم�سوؤوليات تتحملها ال�سركة، اأو عقوبات نظامية، اأو م�سوؤولية 
مالية مما �سوف يوؤثر �سلبًا على �سمعة ال�سركة. لذا فاإن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن ت�سمن اأن �سوء �سلوك موظفيها لن يوؤدي اإلى الإ�سرار ب�سكل جوهري على و�سعها 

املايل اأو نتائج عملياتها. 

ولدى ال�سركة لئحة تنظيم عمل داخلية متوافقة مع التعديالت الأخرية لنظام العمل والعمال ولكن مل يتم اعتمادها من قبل وزارة العمل. اإن عدم اإعتماد الالئحة 
من وزارة العمل �سيعّر�ض ال�سركة للغرامات املن�سو�ض عليها يف املادة )229( التا�سعة والع�سرون بعد املائتني من نظام العمل ال�سعودي التي تفر�س غرامة مالية 

ل تتجاوز )100.000( مائة األف ريال.

مخاطر ائتمان العمالء لنشاط التأمين على المركبات 22122

ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب خطابات رقم )361000130592 ( و )361000130641( و )361000130651( 
وتاأمني  ال�سامل  املركبات  وتاأمني  الغري  �سد  املركبات  تاأمني  وثائق  بيع  على  النهائية  املوافقة  واملت�سمنة  م(   2015/0٧/28 )املوافق  هـ   1436/10/12 بتاريخ 
املركبات ال�سامل لالأ�ساطيل التجارية. عماًل باملادة ال�ساد�سة من الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي على املركبات ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
تلتزم �سركات التاأمني بتعوي�س طرف اأو اأطراف )غري املوؤمن له( عن ما يرتتب على احلوادث املغطاة مبوجب وثيقة التاأمني �سد الغري، ول�سركات التاأمني احلق يف 
الرجوع على املوؤمن له اأو ال�سائق اأو امل�سوؤول عن احلادث للمطالبة باملبالغ املدفوعة للغري »اإن كان للرجوع ما يربره«. بالتايل عند الرجوع على املوؤمن له اأو ال�سائق 
اأو امل�سوؤول عن احلادث ل�ستعادة ما مت دفعه من مبالغ مالية يرتتب على ذلك خماطر عالية تكمن يف مماطلة البع�ض يف ال�سداد اأو عدم وفائهم باملبالغ امل�ستحقة 

عليهم مما يوؤثر �سلبًا على و�سع ال�سركة املايل ونتائج عملياتها.

العقود مع األطراف ذات العالقة 22122

اأبرمت ال�سركة جمموعة من العقود مع اأطراف ذات عالقة، مبا يف ذلك بع�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني و�سركات تابعة لبع�س امل�ساهمني املوؤ�س�سني. فقد تعاقدت 
ال�سركة مع البنك العربي الوطني وهو اأحد كبار امل�ساهمني و�سركة وكالة العربي للتاأمني )وهي �سركة تابعة للبنك العربي الوطني( فيما يتعلق بتقدمي خدمات 
خمتلفة لل�سركة ومنها بيع وتوزيع وثائق التاأمني من خالل �سبكة التوزيع والعمالء التابعة للبنك )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 14 » املعلومات القانونية – ملخ�س 

العقود والتعامالت مع الأطراف ذوي عالقة«(.
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األف  و�سبعمائة  مليون  وخم�سون  ثالثة  قدره  �سنوي  بق�سط  الوطني  العربي  البنك  ملوظفي  تاأمني طبي  وثيقة  باإ�سدار  2015م  �سبتمرب   1٧ بتاريخ  ال�سركة  قامت 
)53.٧00.000( ريال �سعودي وقد ن�ست ال�سروط والأحكام العامة التي تعترب جزًء ل يتجزاأ من عقد التاأمني على دفع الق�سط مقدمًا دون اأي جتزئة ولكن كما 
يف 30 �سبتمرب 2015م كان هناك مبلغ اأربعة وع�سرون مليون و�سبعمائة األف )24.٧00.000( ريال �سعودي م�ستحق الدفع من قيمة هذه الوثيقة وقد مت ت�سديده 
لحقًا يف 29 اأكتوبر 2015م. ح�سب متطلبات موؤ�س�سة النقد فاإنه ل ينبغي اإ�سدار اأو جتديد اأي وثيقة تاأمني لأي طرف ذي عالقة قبل التحقق من دفعة كامل القيمة 
املتعلقة بالوثيقة. ونظرًا ملخالفتها لأحكام الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين فاإن ال�سركة قد تتعر�س لعقوبة مالية قد ت�سل اإلى مليون 

)1.000.000( ريال �سعودي ح�سب اأحكام املادة )21( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

اإن�سورن�س كومباين و�سارت�س  اإعادة تاأمني واتفاقيات خدمات فنية( مع م�ساهمني موؤ�س�سني هما اأمريكان ليف  اأي�سًا عالقات تعاقدية )اتفاقيات  لدى ال�سركة 
ميم�سا هولدجنز اإنك و�سركاتهما التابعة )ف�ساًل راجع الق�سم 14 من هذه الن�سرة »معلومات قانونية – ملخ�س العقود والتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة«(. 

كما يف 30 �سبتمرب 2015م هناك مبلغ واحد وع�سرون مليون وثالثمائة األف )21.300.000( ريال �سعودي م�ستحق اإلى اأطراف ذوي عالقة تتمثل ب�سورة رئي�سية 
يف اأر�سدة اإعادة تاأمني م�ستحقة الدفع. ويف العادة تتم ت�سوية اأر�سدة التاأمني الدائنة يف غ�سون خم�سة واأربعون يومًا من نهاية كل ربع �سنة ولكن هناك مبلغ اأربعة 
مليون وت�سعمائة األف )4.900.000( ريال �سعودي من اأر�سدة اإعادة التاأمني الدائنة م�ستحقة الدفع اإلى �سركة اأيه اآي جي و�سركة ديالوير األيكو متاأخرة ال�سداد 

ملا بني 180-360 يومًا بينما هناك مبلغ مليون واأربعمائة األف )1.400.000( ريال �سعودي متاأخرة ال�سداد جاوزت مدتها الـ 360 يومًا.

اإ�سافة اإلى ذلك، و كما يف 30 �سبتمرب 2015م، هناك ر�سيد دائن غري م�سدد يبلغ حوايل مليون )1.000.000( ريال �سعودي م�ستحق الدفع ل�سركة اإيه اآي جي 
عبارة عن م�سروفات عامة واإدارية مت دفعها نيابًة عن ال�سركة تتعلق باملوظفني الذين مت نقل كفالتهم من �سركة اإيه اآي جي اإلى ال�سركة. هناك جزء من هذا 

الر�سيد )0.٧65 مليون ريال( متاأخر ال�سداد لفرتة تزيد عن 180 يومًا واجلزء الآخر )0.195 مليون ريال( متاأخر ال�سداد لفرتة جتاوزت 360 يومًا.

ل ميكن اإعطاء �سمانات باأن �سروط تلك التعامالت اأو اأية تعامالت اأخرى بني ال�سركة والأطراف ذات العالقة متثل الأف�سل مل�سلحة ال�سركة القت�سادية واملالية، 
الأمر الذي من املمكن اأن يوؤثر ب�سكل �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

ول يوجد اأي �سمان لتجديد العقود مع الأطراف ذات العالقة يف امل�ستقبل، اإذ من املمكن اأّل يوافق جمل�ض اإدارة ال�سركة اأو اجلمعية العامة على جتديد تلك العقود 
اأو ل يوافق الأطراف ذات العالقة على جتديدها وفقًا ل�سروط وثائق التاأمني التي حتددها ال�سركة. ونظرًا لذلك فاإن عدم جتديد تلك العقود قد يكون له اأثر �سلبي 

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

وقد �سكل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة من الأطراف ذات العالقة )البنك العربي الوطني( ما قيمته ثالثة وخم�سون مليون و�سبعمائة األف )53.٧00.000( ريال اأي 
بن�سبة 48.3% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة لدى ال�سركة )111.1 مليون ريال( يف الأ�سهر الت�سعة الأولى من عام 2015م.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 22122

اأبرمت ال�سركة عقود واتفاقيات مع اأطراف اأخرى تعمل يف جمال التاأمني كعقود ت�سوية املطالبات التاأمينية وعقود و�ساطة تاأمني وعقود اإعادة التاأمني بالإ�سافة 
اإلى عقود خدمة اأخرى كعقود تقنية املعلومات وعقود ا�ست�سارية، وتعتمد ال�سركة على اإمكانية وقدرة تلك الأطراف على الوفاء بالتزاماتها مبوجب �سروط واأحكام 
تلك العقود والتفاقيات. ول ميكن التاأكيد باأن تلك الأطراف �سوف تكون على م�ستوى تطلعات ال�سركة، ويف حال عدم قدرة ال�سركة اأو الأطراف املتعاقدة معها على 
اللتزام ببنود تلك العقود اأو يف حال وقوع اأي منازعات م�ستقبلية اأو ق�سايا وخ�سارة ال�سركة لتلك املنازعات فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبيًا على مركزها املايل والتدفقات 

النقدية والنتائج الت�سغيلية لل�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية )وملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم 14 »املعلومات القانونية«-«ملخ�س العقود اجلوهرية«(.

مخاطر االعتماد على المساهمين المؤسسين في عدة جوانب  22122

تعتمد ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على البنك العربي الوطني كاأحد العمالء الرئي�سني، حيث بلغت اإيرادات ال�سركة من البنك العربي الوطني بنهاية الربع الثالث من 
عام 2015م ما قيمته )53.٧00.000( ثالثة وخم�سون مليون و�سبعمائة األف ريال م�سكاًل ما ن�سبته 48.3% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة البالغ مائة واإحدى ع�سر 
مليون ومائة األف )111.100.000( ريال وهي متثل عائدات بيع وثائق التاأمني الطبي ال�سنوية ملوظفي البنك العربي الوطني. تعتمد ال�سركة اأي�سًا على البنك 
العربي الوطني يف توزيع منتجاتها من خالل �سبكة العمالء حيث قامت بالتفاق مع البنك العربي الوطني لببيع وتوزيع منتجات ال�سركة يف اململكة من خالل �سبكة 
فروع البنك العربي الوطني، وذلك مقابل عمولة ت�سويق تدفع للبنك العربي الوطني اأو وكالة العربي الوطني للتاأمني )وملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم 
14 »املعلومات القانونية«-«ملخ�س العقود والتعامالت مع الأطراف ذوي العالقة«(. وبالتايل، فانه يف حالة حدوث اإنخفا�س ملمو�س يف حجم التعامل مع البنك 

العربي الوطني اأو يف حال حدوث اأي تراجع يف عائدات هذه املعامالت فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية. 

قامت ال�سركة اأي�سَا بالإ�ستحواذ على املحفظة التاأمينية لأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف اململكة العربية ال�سعودية والتي تت�سمن وثائق اإدخار واإ�ستثمار طويل 
الأجل ووثائق تاأمني واإدخار فردية وذلك مبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )3610000٧8280( وتاريخ 1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م(. وقد مت نقل 
املحفظة على اأ�سا�س �سفقة غري نقدية ومبوجب اإتفاقية مت توقيعها بني متاليف وال�سركة بتاريخ 2015/04/01م. واإحلاقًا لإتفاقية نقل املحفظة قامت ال�سركة 

باإعادة تاأمني املخاطر املتعلقة باملحفظة بالكامل )100%( لدى متاليف وذلك كجزء من اإتفاقية اإعادة التاأمني.

خالل الأ�سهر الت�سعة الأولى من عام 2015م اأ�سهمت هذه املحفظة مببلغ ثمانية مليون وثالثمائة األف )8.300.000( ريال من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة بال�سركة 
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البالغ مائة واإحدى ع�سر مليون ومائة األف )111.100.000( ريال اأي ما ي�سكل ٧.5% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة، لكن من املتوقع اأن يتناق�ض اإ�سهام املحفظة 
يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة مبرور ال�سنوات وحلول تواريخ اإ�ستحقاق الوثائق و�سيوؤدي ذلك اإلى اإنخفا�ض اأرباح ال�سركة مما �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال 

ال�سركة ونتائجها املالية.

وعالوة على ذلك، ففي حال تنازل البنك العربي الوطني عن اأ�سهمه يف ال�سركة اأو يف حال عدم جتديد وثائق التاأمني من البنك العربي الوطني فاإن ذلك �سيوؤدي 
اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية، وتوقعاتها، وو�سعها املايل واأ�سعار  تاأثري �سلبي وجوهري على  اإلى انخفا�ض مبيعات واأرباح ال�سركة، مما �سيكون له 

اأ�سهمها.

كما تعتمد ال�سركة على باقي امل�ساهمني املوؤ�س�سني ك�سركة األيكو و�سركة اإيه اآي جي و�سركاتهما التابعة و/اأو ال�سقيقة يف توفري خدمات اإعادة التاأمني بالإ�سافة اإلى 
اخلربات واخلدمات الإدارية وترخي�ض برامج احلا�سب الآيل وا�ستخدام العالمات التجارية واإحالة بع�ض اأعمال التاأمني اإلى ال�سركة. واإذا مت ف�سخ هذه العقود اأو 
انهائها بانتهاء مدتها اأو يف حال تنازلت �سركتي اليكو واإيه اآي جي عن اأ�سمهما يف ال�سركة اأو جلزء منها فاإن ال�سركة �سوف ت�سطر للح�سول على خدمات بديلة 
معينة من جهات اأخرى، ويف هذه احلالة قد ل تتمكن ال�سركة من احل�سول على هذه اخلدمات ب�سروط مماثلة، الأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي على اأعمال 

ال�سركة وو�سعها املايل وتدفقاتها املالية ونتائج عملياتها امل�ستقبلية. 

بالإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأبرمت ال�سركة اإتفاقيات مع األيكو و اإيه اآي جي والبنك العربي الوطني للرتخي�ض باإ�ستخدام العالمة التجارية العائدة لكل منها من 
قبل ال�سركة يف اململكة �سمن نطاق ن�ساطها وفيما يخ�س منتجاتها التاأمينية )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 14 » املعلومات القانونية – ملخ�س اإتفاقيات العالمة 
التجارية«( وبالتايل فاإن اأي تراجع يف �سمعة ال�سم التجاري ل�سركة اليكو اأو �سركة اإيه اآي جي اأو البنك العربي الوطني قد يكون له تاأثري �سلبي على �سورة ال�سركة 

ومكانتها يف ال�سوق وعلى م�ستوى اإقبال العمالء على جتديد وثائق التاأمني. 

عدم كفاية رأس المال ومتطلبات الحد األدنى المطلوب لرأس المال 221210

اإن  اأعمالها واللتزام مبتطلبات كفاية راأ�س املال ومتطلبات هوام�س املالءة لتبقى يف مركز تناف�سي.  اإلى زيادة راأ�س املال لتو�سيع  قد حتتاج ال�سركة م�ستقباًل 
زيادة راأ�س املال يف امل�ستقبل خا�سعة ملوافقات اجلهات املنظمة لذلك مثل موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية، ويف حال عدم ح�سول ال�سركة على تلك املوافقات 

فاإنه �سيعيق ال�سركة من مواكبة النمو واللتزام باملتطلبات النظامية املذكورة اأعاله، وبالتايل التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية.

مخاطر االستثمار 221211

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، متتلك ال�سركة 3.85% من اأ�سهم �سركة جنم خلدمات التاأمني بقيمة اإجمالية قدرها ثالثة مليون وماأئتا األف )3.200.000( ريال، 
كما اإنها اإكتتبت يف �سكوك اأ�سدرها البنك العربي بقيمة اإجمالية ع�سرة مليون )10.000.000( ريال، ولفرتة ا�ستحقاق مدتها )10( ع�سر �سنوات مع اأحقية 
البنك يف اإعادة �سراء )ا�سرتداد( هذه ال�سكوك بعد م�سي )5( خم�س �سنوات. تعتمد النتائج الت�سغيلية لل�سركة ب�سكل جزئي على اأداء حمفظتها ال�ستثمارية، 
وتخ�سع نتائج ال�ستثمار لعدة خماطر ا�ستثمارية منها املخاطر املرتبطة بالأو�ساع القت�سادية العامة وم�ستوى التذبذب يف ال�سوق وتقلب اأ�سعار الفائدة يف ال�سوق 
وخماطر ال�سيولة والئتمان، اإ�سافة اإلى الأو�ساع ال�سيا�سية، اإن عدم قدرة ال�سركة على موازنة حمفظتها ال�ستثمارية ومالءمتها مع مطلوباتها، �سيجربها على 
ت�سفية ا�ستثماراتها يف اأوقات وباأ�سعار غري منا�سبة. كما تخ�سع املحفظة ال�ستثمارية اأي�سًا لقيود تنظيمية وعدم توفر منتجات مالية معينة، مثل امل�ستقات املالية، 
والتي ميكن اأن تقلل من نطاق التنوع يف فئات الأ�سول املختلفة الأمر الذي ميكن اأن يوؤدي اإلى تقليل العائد على ال�ستثمار، كما تتطلب اإدارة هذه ال�ستثمارات 
نظام اإداري فعال وقدرة عالية على اختيار جودة ال�ستثمارات وتنوعها. وقد يوؤدي اإخفاق ال�سركة يف ذلك اإلى انخفا�س عائداتها من ال�ستثمارات وبالتايل التاأثري 

ب�سكل �سلبي وجوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها. 

عدم كفاية المخصصات )االحتياطات( 221212

تقوم ال�سركة بالحتفاظ مبخ�س�سات ملواجهة وتغطية اللتزامات املالية وذلك طبقا للمادة )69( التا�سعة وال�ستني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات 
التاأمني التعاوين. وت�سمل تلك املخ�س�سات التايل:

خم�س�سات الأق�ساط غري املكت�سبة �
خم�س�سات املطالبات حتت الت�سوية �
خم�س�سات م�ساريف ت�سوية املطالبات �
خم�س�سات الأخطار التي وقعت ومل تتم املطالبة بها بعد �
خم�س�سات املخاطر التي مل ت�سقط �
خم�س�سات الكوارث �
خم�س�سات امل�ساريف العامة �

ويتم تقدير حجم الحتياطات بناًء على الجتاهات املتوقعة يف حجم املطالبات ومدى تكرارها بح�سب البيانات املتاحة يف حينه. ويعترب و�سع م�ستوى مالئم من 
احتياطات املطالبات عملية غري موؤكدة بطبيعتها نظرًا ل�سعوبة وتعقيد و�سع الفرتا�سات الالزمة التي مت على اأ�سا�سها احت�ساب الحتياطيات.
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الفعلية  اأن جتاوزت املطالبات  واإذا حدث  اأي فرتة،  ال�سركة يف  اأن يثبت عدم كفاية احتياطات  يعتمد حجم الحتياطات على تقديرات م�ستقبلية، ومن املمكن 
وبالتايل  التاأمني  وثائق  مطالبات  ملواجهة  املخ�س�سة  الحتياطيات  كفاية  يثبت عدم  قد  احتياطاتها..  زيادة  ال�سركة  على  �سيتوجب  فاإنه  املطالبات،  احتياطي 
قد حتتاج ال�سركة اإلى زيادة احتياطياتها، ويف حال حدوث زيادة يف احتياطيات اخل�سائر فاإن ذلك �سوف يوؤدي اإلى انخفا�س �سايف الدخل واإذا ما كان حجم 

النخفا�س كبريًا �سيكون له اأثر �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. 

مخاطر تركز األعمال 221213

يعزى الرتفاع يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة بال�سركة يف الأ�سهر الت�سعة الأولى من العام 2015م ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الرتفاع الكبري يف الأق�ساط املحققة 
من ن�ساط التاأمني ال�سحي )ارتفع من مليون )1.000.000( ريال يف عام 2014م اإلى اثنني و�ستني مليون وت�سعمائة األف )62.900.000( ريال يف الأ�سهر 
األف  اإلى ثالثة وع�سرين مليون وت�سعمائة  العام 2014م  األف )300.000( ريال يف  التاأمني الهند�سي )من ثالثمائة  العام 2015م( ون�ساط  الت�سعة الأولى من 

)23.900.000( ريال يف الأ�سهر الت�سع الأولى من العام 2015م( غري اأن هذا النمو املحقق يعزى ب�سورة اأ�سا�سية اإلى وثيقة واحدة لكل من هذين الن�ساطني. 

اإن الرتفاع يف اأق�ساط التاأمني ال�سحي يعزى اإلى وثيقة تاأمني �سحي للموظفني تابعة للبنك العربي الوطني يبلغ ق�سطها ال�سنوي ثالثة وخم�سون مليون و�سبعمائة 
األف )53.٧00.000( ريال �سعودي )وهي متثل 81.6% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني ال�سحي و48.3% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( ومدة هذه الوثيقة �سنة 

واحدة اإبتداء من 1٧ �سبتمرب 2015م الى 16 �سبتمرب 2016م. 

وباملقابل فاإن النمو يف ن�ساط التاأمني الهند�سي يعزى اإلى الوثيقة املتعلقة بكافة اأخطار الرتكيب امل�سدرة اإلى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء مببلغ واحد وع�سرون 
مليون و�ستمائة األف )21.600.000( ريال �سعودي )وهي متثل 90.3% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني الهند�سي و19.4% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة( ومدة هذه 

الوثيقة ثالث �سنوات اإبتداًء من 01 يناير 2015م اإلى 31 دي�سمرب 201٧م.

ويف حال حدوث اإنخفا�س كبري يف حجم التعامالت املتعاقد عليها مع البنك العربي الوطني اأو عدم جتديد وثيقة التاأمني الهند�سي لل�سركة ال�سعودية للكهرباء 
فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على اأداء ال�سركة ونتائجها املالية، وكذلك يف حال قيام البنك العربي الوطني ببيع اأ�سهمه يف ال�سركة كليًا اأو جزئيًا اأو يف حال عدم قيامه 
بتجديد وثائق التاأمني املتعاقد عليها مع ال�سركة فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى اإنخفا�ض اإيرادات واأرباح ال�سركة مما �سيكون له تاأثريًا �سلبيًا على اأداء ال�سركة ونتائجها 

امل�ستقبلية وو�سعها املايل وتدفقاتها النقدية و�سعر �سهمها.

قاعدة  تو�سيع  اأو  بعمالئها احلاليني  الإحتفاظ  على  ال�سركة  قدرة  املناف�سة، ويف حال عدم  ال�سديدة  القطاعات  والهند�سي من  ال�سحي  التاأمني  يعترب قطاعي 
عمالئها يف تلك الأن�سطة اأو عدم قدرتها على التنويع يف امل�ستقبل فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على و�سعها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 

 مخاطر إعادة التأمين 221212

تعتمد ال�سركة على معيدي التاأمني من ال�سركات المريكية وهم كبار امل�ساهمني و/اأو ال�سركات التابعة لهم التالية: �سركة ديلوير اأمرييكان ليف اأن�سورن�س و�سركة 
يونيون فاير اأن�سورن�س )اأوف بيت�سبريغ( و�سركة نيو هامب�ساير اأن�سورن�س و�سركة اأمريكان هوم اأ�سوران�س اإ�سافة اإلى �سركة هانوڤر لإعادة التاأمني )الفرن�سية(. 
اللذان يخ�سعان  التاأمينية  املحفظة  تاأمني  لإعادة  اأن�سورن�س  اأمرييكان ليف  �سركة  )الفرن�سية( وعقد  التاأمني  لإعادة  �سركة هانوفر  املربم مع  العقد  با�ستثناء 
ال�سركات  من  التاأمني  ومعيدي  ال�سركة  بني  املوقعة  التاأمني  اإعادة  عقود  من   )2( عقدين  ال�سركة  لدى  اململكة،  يف  املفعول  ال�سارية  الأنظمة  مبوجب  ويف�ّسران 
الأمريكية خا�سعان للقانون الأمريكي، ويتم اإحالة اأي نزاعات اأو خالفات تن�ساأ ب�ساأنهما اإلى التحكيم خارج اململكة و�سيعترب ذلك خمالفة للمادة )22( من نظام 
مراقبة �سركات التاأمني التعاوين الذي اأعطى الخت�سا�س احل�سري لديوان املظامل يف الف�سل يف جميع املنازعات التي تقع بني �سركات التاأمني و �سركات اإعادة 
التاأمني اأو فيما بني كل منهما مما �سيعر�س ال�سركة خلطر فر�س عقوبات وغرامات مالية من قبل موؤ�س�سة النقد قد ت�سل قيمتها اإلى )1.000.000( مليون ريال 

وذلك وفقًا للمادة )21( من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. 

كذلك ويف حال ح�سول منازعة ق�سائية مع اأحد معيدي التاأمني فاإنه قد يتم اختيار حماكم اأجنبية اأو جهات حتكيم خارج اململكة غري معلوم لل�سركة حيثياتها 
وبالتايل لن تتمكن ال�سركة من تنفيذ الأحكام اأو الأوامر الق�سائية اأو اأحكام املحكمني اأو املحررات املوثقة ال�سادرة يف بلد اأجنبي يتعار�س م�سمونها مع اأحكام 
وتكاليف  مالية  اأعباء  ال�سركة  �ستتحمل  كما  اململكة.  مع  باملثل  تتعامل  ل  الأجنبي  الأمر  اأو  احلكم  بها  �سدر  التي  الأجنبية  الدولة  تكون  اأو  الإ�سالمية  ال�سريعة 

وم�ساريف اإ�سافية يف �سياق متابعة اجراءات املحاكمة خارج اململكة وذلك �سيكلف ال�سركة اأعباء اإ�سافية مما �سيوؤثر على نتائج ال�سركة املالية. 

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

املنخف�س على اللتزام بالتزاماتهم وبالتايل التاأثري على مركز ال�سركة املايل ونتائجها الت�سغيلية.
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مخاطر تركز إعادة التأمين 221215

ال�سركة تتعامل مع عدد قليل من �سركات اإعادة التاأمني العاملية املختارة لتاأمني حمفظتها التاأمينية مما قد يعر�سها ملخاطر تعرث الطرف الأخر. يف حال اع�سار 
او افال�ض احد معيدي التاأمني اأو تعر�سه لأي �سائقة تف�سي اإلى عدم الوفاء ب�سروط واأحكام العقود املوقعة بني ال�سركة ومعيدي التاأمني �سوف تتاأثر ال�سركة �سلبيًا 

من ناحية الو�سع املايل لل�سركة وعملياتها الت�سغيلية.

سوء تقدير المخاطر  221212

اإن ال�سركة تقوم بدار�سة املخاطر املحتملة قبل اإ�سدار وثائق التاأمني للطلبات املقدمة بناًء على تقارير اخلبري الإكتواري، اإل اأنه يف حال اأ�ساءت ال�سركة تقدير 
املخاطر املحتملة عند اإ�سدار وثائق التاأمني �ستتكبد ال�سركة خ�سائر مالية توؤثر ب�سكل �سلبي على اأدائها يف امل�ستقبل.

مخاطر اإللغاء أو عدم التجديد من قبل حملة الوثائق 221212

اإن ال�سركة يف �سوق تاأمني تناف�سي، ومبا اأن مدة وثائق التاأمني التي ت�سدرها ال�سركة ب�سكل عام ق�سرية املدة يف طبيعتها، وقد ل تتمكن ال�سركة من ال�ستمرار 
يف جتديد وثائق التاأمني ال�سادرة اأو الوثائق التي �ست�سدرها يف امل�ستقبل على النحو املتوقع، ويف حال عدم جتديد اأو اإلغاء حملة الوثائق لوثائقهم فاإن م�ستوى 

الأق�ساط املكتتبة لل�سركة يف ال�سنوات القادمة �ستتاأثر ب�سكل �سلبي وجوهري مما �سيوؤثر على نتائج اأعمال ال�سركة. 

المخاطر المتعلقة بترجمة الوثائق واللغة المعتمدة 221212

اأن ترجمة بع�س بنود وثائق التاأمني التي تقدمها ال�سركة لي�ست دقيقة  بع�س وثائق تاأمني ال�سركة مكتوبة باللغة العربية وهي مرتجمة من اللغة الإجنليزية اإل 
من حيث تو�سيح بع�س امل�سطلحات الواردة يف الوثيقة، مما �سيوؤدي اإلى ن�سوء نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�سود من الوثيقة خا�سًة واأن اللجان الق�سائية 
واملحاكم يف اململكة العربية ال�سعودية تعتمد على الن�س العربي يف حال ن�ساأ اأي خالف بني ال�سركة واأحد عمالئها، مما يعر�س ال�سركة للدخول يف نزاعات مع 
العمالء توؤثر ب�سكل �سلبي على اأعمالها ونتائجها املالية. كذلك اعتمدت ال�سركة الن�ّض الإجنليزي لبع�ض وثائق التاأمني دون اأن يتم ترجمتها للغة العربية، ويف 
احلالتني �ستعترب ال�سركة خمالفة لن�س املادة )52( الثانية واخلم�سني من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين التي اأوجبت اأن تكون وثيقة 
التاأمني مكتوبة بخط وا�سح ولغة ي�سهل فهمها من عامة النا�س و�سوف يوؤدي ذلك اإلى منع ال�سركة من قبول مكتتبني اأو م�ستثمرين اأو م�سرتكني جدد يف اأي من 
اأن�سطتها التاأمينيةاأو احلّد من ذلك حتى يتم ت�سحيح لغة الوثائق، اأو اإلزام ال�سركة باتخاذ اأي خطوات اأخرى تراها موؤ�س�سة النقد �سرورية وذلك وفقًا للمادة 

)19( من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة  221212

�سجلت ال�سركة خ�سائر مرتاكمة قدرها )٧8.400.000( ثمانية و�سبعني مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي كما يف �سبتمرب 2015م والتي متثل ما ن�سبته )%45( 
من راأ�سمال ال�سركة. ول توجد اأي �سمانات بعدم ا�ستمرار ال�سركة يف ت�سجيل خ�سائر اإ�سافية. ويف حال حدوث ذلك، فاإن ال�سركة �ستخ�سع لعدد من الأنظمة 
واللوائح ذات ال�سلة يف اململكة. فاملادة )148( مائة وثمانية واأربعون من نظام ال�سركات تلزم اأع�ساء جمل�س الإدارة بدعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر 
يف اإمكانية ا�ستمرار اأعمال ال�سركة اأو حلها قبل انتهاء مدتها اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة )3/4( ثالثة اأرباع راأ�سمالها)للمزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم 9 

»هيكل راأ�س املال – لوائح هيئة ال�سوق املالية املتعلقة باخل�سائر املرتاكمة«(.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات  221220

اإن ال�سركة تعتمد على اأنظمة تقنية املعلومات للقيام باأعمالها. اإل اأنها قد تتعر�س ملخاطر تعطلها، مبا فيها انهيار النظام وف�سل اأنظمة احلماية اأو اخرتاق لأنظمة 
ال�سركة والفريو�سات والأخطاء الب�سرية والكوارث الطبيعية واحلرائق واأخطاء الت�سال وعدم توفر العمالة املاهرة الالزمة لت�سغيل هذه الأنظمة واإدارتها. اإذا 
يعر�سها  املنا�سب مما  التوقيت  الدورية يف  املالية  تقاريرها  اإ�سدار  ال�سركة من  تتمكن  ولن  �سلبي  ب�سكل  اليرادات  �ستتاأثر  اإخفاق متكرر،  اأو  حدث عطل كبري 

للم�سائلة والعقوبة وبالتايل التاأثري على ن�ساطها ونتائجها الت�سغيلية. 

وعلى الرغم من اعتماد ال�سركة على قاعدة متطورة من اأنظمة تقنية املعلومات املتخ�س�سة يف الإدارة التاأمينية وبرامج احلا�سب الآيل الفنية ل�سركة امرييكان 
ليف ان�سورن�س كومباين )ملزيد من التفا�سيل عن العقود املتعلقة بتقنية املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم 14 » املعلومات القانونية«( اإل اأنها قد تتاأثر يف حال تعر�س 
اأي من مقدمي اخلدمات اأو الأطراف الذين تربطهم بها عالقة عمل، لعطل )كامل اأو جزئي( يف اأنظمة تقنية املعلومات اأو الت�سالت الرئي�سية املعتمدة من 
اأو خروقات  اأخرى تربطهم بها عالقة عمل قد تكون عر�سة لل�سرر يف حال حدوث خلل  اأطراف  قبل ال�سركة. وبنف�س القدر فاإن عمالء و�سركاء ال�سركة واأي 

)كالفريو�سات( يف اأنظمة معلومات واإت�سالت ال�سركة. 
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محدودية نظام تقنية المعلومات لدى الشركة 221221

تقنية  بنظام  املتعلقة  الأ�سول  عدا  )فيما  ال�سركة  باأ�سول  اخلا�سة  اجلرد  ببطاقات  يتعلق  وذلك  ال�سركة  لدى  املعلومات  تقنية  نظام  يف  الق�سور  بع�س  هناك 
املعلومات(. عالوة على ذلك فاإن ال�سركة مل تقم منذ تاريخ تاأ�سي�سها بجرد فعلي لالأثاث والرتكيبات واملعدات مما قد ينتج عنه فقدان لبع�س هذه الأ�سول ويف 

حال حدوث ذلك فاإنه �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل. 

مخاطر التصنيف االئتماني  221222

مل تتقدم ال�سركة حتى الن للح�سول على ت�سنيف ائتماين، ويف حال تقدم ال�سركة للح�سول على ذلك فاإنه ل يوجد ما ي�سمن اأن حت�سل على ت�سنيف جيد يف 
حال كانت املخاطر لديها اأعلى من احلد املتعارف عليه يف �سوق التاأمني مما قد �سيوؤثر �سلبيًا على اأعمال ال�سركة. 

المخاطر المتعلقة بكفاءة سياسات إدارة المخاطر 221223

تعتمد �سيا�سات اإدارة املخاطر على مالحظة ال�سلوك التاريخي لل�سوق، ولذلك، فاإن هذه ال�سيا�سات قد ل تتمكن من التنبوؤ بدقة املخاطر املحتملة م�ستقباًل والتي 
قد تكون اأكرب من تلك التي مت ا�ستنتاجها من خالل الو�سائل التاريخية، ويف ظل النق�س يف البيانات املتوفرة حول �سوق التاأمني ال�سعودي، فاإن هذه املعلومات قد 
ل تكون دقيقة اأو كاملة اأو حمدثة اأو مل يتم تقييمها على الوجه ال�سحيح يف جميع احلالت، وقد ل تكون �سيا�سات ال�سركة واإجراءاتها و�سوابطها الداخلية فعالة 
متامًا يف جميع الأحوال والظروف الأمر الذي �سيوؤدي اإلى ح�سول ال�سركة على معلومات غري وافية لكي تقوم بتقدير تعر�سها للمخاطر وفق اأ�س�س �سحيحة، ونتيجة 

لذلك، فاإن ارتفاع م�ستوى املخاطر التي تتعر�س لها ال�سركة نتيجة لذلك �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على مركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 

وكما هو متعارف عليه قد ت�ستخدم �سركات التاأمني اأدوات مالية متعددة وا�ستثمارات لغر�س احلد من املخاطر امل�ساحبة لأعمالها، ويتعني على ال�سركة يف مثل 
هذه احلالت اأن حت�سل على موافقة موؤ�س�سة النقد قبل ا�ستعمال مثل هذه الأدوات املالية. وعليه، فاإن احتمال عدم ح�سول ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد قد 
يحد من الو�سائل املتاحة اأمامها لإدارة هذه املخاطر يف امل�ستقبل، ويف حال ا�ستعمال اأٍي منها دون موافقة موؤ�س�سة النقد فاإنها �ستكون عر�سًة ملختلف اجلزاءات 
الواردة يف النظام مبا يف ذلك �سحب الرتخي�ض. يعتمد جناح ال�سركة و�سمان ا�ستمراريتها مبدى قدرتها على تقييم املخاطر واإدارتها ومراقبتها ب�سورة م�ستمرة. 

الدعاوى والمنازعات القضائية 221222

قد تتعر�س ال�سركة يف �سياق ممار�سة اأعمالها لق�سايا ودعاوى تتعلق بعملياتها التاأمينية ونزاعات ومطالبات تتعلق بالغطاء التاأميني، ول ت�سمن ال�سركة عدم وقوع 
ر�سة ملطالبات ق�سائية من  نزاع بينها وبني بع�س حاملي الوثائق. مما قد يوؤدي اإلى رفع ق�سايا لدى اجلهات الق�سائية املخت�سة. ونتيجة لذلك، قد تكون ال�سركة عمُ
ع نتائج تلك املطالبات يف حال  هيئات واإدارات حكومية وحتقيقات يف �سياق ال�سوابط اجلديدة على قطاع التاأمني يف اململكة. وبطبيعة احلال، ل ميكن لل�سركة توقُّ
حدوثها، كما ل ت�سمن ال�سركة اأن ل يكون لتلك املطالبات تاأثري جوهري على اأعمالها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. كما اأن ال�سركة ل ت�ستطيع اأن تتوقع ب�سكل 
دقيق حجم تكلفة الدعاوى اأو الإجراءات الق�سائية التي ميكن اأن تقيمها اأو تقام �سدها اأو النتائج النهائية لتلك الدعاوى اأو الأحكام التي ت�سدر فيها وما تت�سمنه 

من تعوي�سات وجزاءات، وبالتايل فاإن اأي نتائج �سلبية ملثل هذه الق�سايا �سوف توؤثر �سلبًا على ال�سركة.

كما يف 30 �سبتمرب 2015م هناك 405 مطالبة يف قطاع التاأمني ال�سحي مببلغ اإجمايل قدره ثالثمائة األف )300.000( ريال وقد مت التبليغ عنها ومل تتم ت�سويتها 
رغم م�سي اأكرث من 60 يومًا. وح�سب متطلبات املادة 44 من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين فاإنه ينبغي على ال�سركة ت�سديد املطالبات 

املتعلقة بالعمالء من الأفراد وال�سركات خالل فرتة ل تتجاوز 15 يومًا و45 يومًا على التوايل بعد اإ�ستالم كافة امل�ستندات املطلوبة.

اإ�ستالم  لدى  الدفع  م�ستحقة  و�ستكون  الطبية  فواتري مقدمي اخلدمات  على  ت�سويتها  يتوقف  ريال  الف )200.000(  مائتي  اإجمايل  هناك 368 مطالبة مببلغ 
الفواتري والوثائق املوؤيدة لذلك وقد قامت ال�سركة بالتحوط لهذه املطالبات املتاأخرة. وباملقابل فاإن الـ3٧ مطالبة املتبقية مببلغ اإجمايل مائة األف )100.000( 
ريال قد مت ت�سديدها اأو ت�سويتها وهي فقط يف اإنتظار حتديث البيانات من قبل اإدارة قاعدة البيانات. ويف حال عدم اللتزام ب�سداد هذه املطالبات �ستتعر�س 
ال�سركة خلطر فر�س عقوبات وغرامات مالية من قبل موؤ�س�سة النقد قد ت�سل قيمتها اإلى )1.000.000( مليون ريال وذلك وفقًا للمادة )21( من نظام مراقبة 

�سركات التاأمني التعاوين مما �سيوؤثر �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

بخالف ما ذكر اأعاله، فاإن ال�سركة لي�ست طرفًا باأي دعوى ق�سائية مقامة من قبلها اأو �سدها قد يكون لها تاأثريًا جوهريًا على اأعمالها.

اإلخفاق في تطوير منتجات جديدة أو التوسع  221225

هذه  تنفيذ  اإمكانية  اإن  املحلية.  ال�سوق  يف  جديدة  منتجات  وطرح  وتطوير  اجلغرافية  التغطية  زيادة  يف  الإ�ستمرار  يف  ال�سركة  لدى  التو�سع  ا�سرتاتيجية  تتمثل 
ال�سرتاتيجية تعتمد على قبول هذه املنتجات وجودة الإدارة بالإ�سافة اإلى عوامل خارجية متعلقة باللوائح احلكومية واملوافقات املطلوبة من اجلهات التنظيمية، 
ول توجد اأي �سمانات بنجاح ال�سركة يف طرح هذه املنتجات التاأمينية اجلديدة ب�سورة فورية اأو توفر �سوق كافية لهذه املنتجات. اإن عدم ا�ستطاعة ال�سركة تطبيق 

خططها التو�سعية �سيكون له تاأثري �سلبي على ا�ستمرارية اأعمالها ومناف�سة �سركات التاأمني الأخرى والذي �سينعك�س بدوره على نتائج عملياتها ومركزها املايل.
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حماية العالمة التجارية 221222

تعتمد قدرة ال�سركة يف ت�سويق منتجاتها التاأمينية وتطوير اأعمالها على ا�ستخدام العالمات التجارية العائدة لكل من كبار امل�ساهمني. وبتاريخ 1435/10/29 
هـ )املوافق 2014/08/25م( اأبرمت ال�سركة اتفاقيات ترخي�س العالمات التجارية مع كل من �سركة متاليف اإنك ) ال�سركة الأم لأليكو( واملجموعة الأمريكية 
الدولية اإنك » اإيه اآي جي« )ال�سركة الأم ل�سارت�ض( والبنك العربي الوطني.وحتى تاريخ هذه الن�سرة ل يوجد لل�سركة اأية عالمة جتارية )مبا يف ذلك �سعارها( 
اأو اأية ملكية فكرية م�سجلة با�سمها لدى وزارة التجارة ويف حال قرر اأحد امل�ساهمني املوؤ�س�سني الن�سحاب من ال�سركة و/اأو �سحب الرتخي�س ل�ستخدام عالمته 
التجارية من ال�سركة فقد يوؤثر ذلك �سلبًا على اعمال ال�سركة وربحيتها )وملزيد من التفا�سيل ف�ساًل راجع الق�سم 14 »املعلومات القانونية«-«العالمة التجارية«(.

اإن عدم قدرة ال�سركة على ت�سجيل اتفاقية العالمة التجارية لدى دائرة العالمات التجارية يف وزارة التجارة ملنع انتهاك حقوقها بهذا اخل�سو�س �سيوؤثر �سلبًا على 
حقها با�ستخدام عالمتها التجارية و�سوف يجعل ممار�سة عملها اأكرث تكلفة وبالتايل يوؤثر على نتائج ال�سركة الت�سغيلية. و�سوف يتاأثر عمل ال�سركة اأكرث اإذا كان 

عليها اأن تتناف�س مع عالمات جتارية م�سابهة �سمن الأ�سواق الرئي�سية التي تعمل فيها والتي ل متلك فيها حقوق ملكية م�سجلة.

بالإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأبرمت ال�سركة اإتفاقيات مع األيكو و اإيه اآي جي والبنك العربي الوطني للرتخي�ض باإ�ستخدام العالمة التجارية العائدة لكل منها من 
قبل ال�سركة يف اململكة �سمن نطاق ن�ساطها وفيما يخ�س منتجاتها التاأمينية )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 14 » املعلومات القانونية – ملخ�س اإتفاقيات العالمة 
التجارية«( وبالتايل فاإن اأي تراجع يف �سمعة ال�سم التجاري ل�سركة اليكو اأو �سركة اإيه اآي جي اأو البنك العربي الوطني قد يكون له تاأثري �سلبي على �سورة ال�سركة 

ومكانتها يف ال�سوق وعلى م�ستوى اإقبال العمالء على جتديد وثائق التاأمني.

مخاطر فروقات مبلغ الزكاة 221222

اأن قدمت ال�سركة اعرتا�سًا لدى م�سلحة الزكاة والدخل حول اإخ�ساع  قد تتعر�ض ال�سركة للتزامات ناجتة عن فروقات طريقة احت�ساب مبلغ الزكاة. و�سبق 
الوديعة النظامية وبع�ض ال�ستثمارات ل�سريبة الزكاة. وقد تقدمت ال�سركة باعرتا�ض لدى جلنة العرتا�ض البتدائية الزكوية ال�سريبية، حيث اأن مبلغ الزكاة 
املطلوب اأكرث من القيمة التي قامت ال�سركة باحت�سابها بحوايل )516.880( خم�سمائة و�ستة ع�سر األف وثمامنائة وثمانني ريال، ويف حال مت رد اعرتا�س ال�سركة 

املقدم لدى م�سلحة الزكاة والدخل �ستدفع ال�سركة ذلك املبلغ وبالتايل �سينعك�ض ذلك على اأرباح ال�سركة املالية. 

المخاطر المتعلقة بخلو مناصب هامة في الشركة 221222

فيما يتعلق ب�سغور من�سب نائب الرئي�س التنفيذي )حماية وادخار والتاأمني ال�سحي( فيرتتب على ذلك عدم قدرة ال�سركة على تطوير منتجات تاأمني احلماية 
والدخار والتاأمني ال�سحي كما اأن ذلك �سيوؤثر على قدرة ال�سركة يف جمع وتقييم املعلومات الأ�سا�سية عن العمالء والأ�سواق.

اأما بالن�سبة ملن�سب مدير اإدارة املبيعات والت�سويق فاإن املخاطر املرتتبة على �سغوره تتمثل يف تاأثر مبيعات ال�سركة ومقدرتها على ت�سويق منتجاتها وبالتايل ح�ستها 
ال�سوقية.

اأما بخ�سو�ض اإدارة املخاطر فاإن جناح ال�سركة و�سمان ا�ستمراريتها يرتبط مبدى قدرتها على تقييم املخاطر واإدارتها ومراقبتها ب�سورة م�ستمرة، كما اأّن املادة 
)15( اخلام�سة ع�سرة من لئحة اإدارة املخاطر ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ُتلزم �سركات التاأمني بتعيني م�سوؤول خماطر عن التاأمني العام واآخر 

م�سوؤول عن اإدارة خماطر تاأمني احلماية والإدخار والتاأمني ال�سحي.

اأما بالن�سبة ملن�سب م�سوؤول اإعادة التاأمني لفرع تاأمني احلماية والدخار والتاأمني ال�سحي، فاإن اأبرز مهامه هي التعامل مع �سجالت اإعادة التاأمني والإ�سراف على 
اإلتزام ال�سركة باإ�سرتاجتيتها املكتوبة لإعادة التاأمني واإبالغ موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن اأي خمالفة بهذا اخل�سو�س. واإن عدم التعيني يف هذا املن�سب 
يعترب خمالفة للمادة )21( من الالئحة التنفيذية واملادة )14( الرابعة ع�سر من الالئحة التنظيمية لأعمال اإعادة التاأمني، و�سيعر�س ال�سركة للغرامات املالية 

التي قد ت�سل قيمتها اإلى )1.000.000( مليون ريال وفقا للمادة )21( احلادية والع�سرون من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين.

وخالل فرتة ال�سغور �ستتاأثر اإنتاجية ال�سركة �سلبًا يف حال تاأّخرها يف التوظيف اأو يف حال عدم متكنها من تعيني ال�سخ�ض الذي ميتلك الكفاءة واخلربة املطلوب 
توفرهما يف املر�سحني ل�سغل هذه املراكز ملا لها من تاأثري ي�سب يف قدرة ال�سركة على تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخططها املر�سومة. هذا وتعتزم ال�سركة ملىء ال�سغور 
مبا�سرة بعد احل�سول على خطاب عدم ممانعة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على التعيني واكتمال عملية زيادة راأ�س املال، و�سيوؤدي عدم التوظيف يف هذه 

املنا�سب القيادية اإلى اثار �سلبية جوهرية على عمليات ال�سركة ونتائجها املالية.

المخاطر المتعلقة بحوكمة الشركة 221222

وتاريخ   )  2006-212-1( رقم  الهيئة  جمل�س  قرار  مبوجب  ال�سادرة  احلوكمة  لالئحة  الإلزامية  غري  البنود  وباأغلب  الإلزامية  البنود  بجميع  ملتزمة  ال�سركة 
142٧/10/21 هـ )املوافق 2006/11/12م( واملعّدلة مبوجب قرار جمل�ض هيئة رقم )1-10-2010( وتاريخ 1431/03/30هـ )املوافق 2010/03/16م(. 

بتاريخ 1435/08/20هـ )املوافق 2014/06/19م( اعتمدت ال�سركة لئحة احلوكمة بعد موافقة اجلمعية العامة عليها . اإن لئحة احلوكمة اخلا�سة بال�سركة 
وال�سيا�سات واملواثيق والإجراءات املتعلقة بها قد مت ترجمتها من اللغة الإجنليزية واأن ترجمة بع�سها لي�ست دقيقة مما قد يوؤدي اإلى الختالف يف تف�سري املق�سود 
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منها. اإ�سافًة اإلى اأن اجلهات الق�سائية املخت�سة �ستعتمد على الن�س العربي يف حال ن�ساأ اأي خالف بني ال�سركة واأحد امل�ساهمني و/اأو اأي من اأع�ساء جمل�س 
التي ت�سدرها اجلهة املخت�سة  العربي املرتجم لالأنظمة والقرارات  اأو ب�سبب خمالفة الن�س  ال�سركة  اأو امل�سوؤولني فيها حول تطبيق نظام احلوكمة يف  الإدارة 
)كوزارة التجارة وهيئة ال�سوق املالية(، مما يعر�سها خلطر فر�س غرامات وعقوبات من قبلها. وبالتايل، فاإن ذلك �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء ال�سركة 

و�سيعر�سها ملخاطر ت�سغيلية واإدارية ومالية. 

وفق الن�ض العربي مليثاق جلنة الرت�سيحات واملكافاآت يجب تعيني )3( ثالثة اأع�ساء على الأقل يف اللجنة بحيث يكون )2( اإثنان منهم اأع�ساًء م�ستقّلني ول يجوز 
تعيني املدير التنفيذي رئي�سًا للجنة. ويتبني اأن الن�س الإجنليزي للميثاق جاء م�سمونه خمتلفًا عن الن�س العربي حيث تتاألف اللجنة من )3( ثالثة اأع�ساء من 
جمل�س الإدارة، جميعهم غري تنفيذيني. من جهة اأخرى، ن�ست املادة الرابعة )4( فقرة )3( من لئحة حوكمة ال�سركة املتعلقة »بعمليات واجتماعات جمل�س 
الإدارة« على اأن يعقد املجل�س اجتماعاته بدعوة من الرئي�س و�سكرتري الرئي�س بناًء على توجيهات رئي�س املجل�س، اأو نائب رئي�س املجل�س عند غياب الرئي�س اأو رئي�س 
جلنة املراجعة اأو املدير العام/املدير الإداري لل�سركة، اأو من قبل اأي )3( ثالثة من اأع�ساء املجل�س. اإن هذه املادة تتعار�س مع ن�س املادة )21( احلادية والع�سرين 
من النظام ال�سا�سي من ناحية اإجراءات الدعوة لجتماعات املجل�س حيث اأن املجل�س يجتمع بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه )2( اإثنان من الأع�ساء ولي�س عند 
طلب )3( ثالثة من اأع�سائه. وبالتايل، �سوف يوؤدي ذلك اإلى اختالف يف تف�سري الية الدعوة لنعقاد املجل�س وتعطيل عمله مما �سيوؤثر �سلبيًا على اأداء ال�سركة، 

اأو يوؤدي اإلى م�ساءلة ال�سركة من قبل وزارة التجارة لعدم مراعاة تطبيق نظام ال�سركات و�سيعر�سها خلطر فر�س غرامات وعقوبات من قبل وزارة التجارة. 

رقم  اخلطاب  مبوجب  النقد  موؤ�س�سة  من  ممانعة  عدم  على  اإبراهيم  احلاج  ملى  ال�سيدة/  ح�سول  من  الرغم  على  املجل�س،  رئي�س  نائب  ملن�سب  بالن�سبة 
لل�سركة  الأ�سا�سي  النظام  اأن  للمجل�س، جتدر املالحظة  نائب رئي�س  بتعيينها مبن�سب  تاريخ 1435/03/08هـ )املوافق 2014/01/09م(   )351000031034(
مل ي�سري لهذا املن�سب ، وذلك �سيعر�س ال�سركة للم�ساءلة من قبل وزارة التجارة يف حال مت ا�ستخدام من�سب نائب الرئي�س اأمام اجلهات ال�سعودية املخت�سة 

قبل تعديل النظام الأ�سا�سي. وبالتايل، فاإن ذلك �سوف يوؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء ال�سركة و�سيعر�سها خلطر فر�س غرامات وعقوبات من قبل وزارة التجارة. 

بتاريخ 1436/11/18هـ )املوافق 2015/09/02م( وافق املجل�ض على تعيني ال�سيد/رمزي اأبو خ�سرا رئي�سًا للجنة الرت�سيحات واملكافاآت. واأفادت ال�سركة باأنه 
يقوم برتاأ�ض هذه اللجنة حاليًا. �سُت�سّجل موؤ�س�سة النقد مالحظة على ال�سركة يف حال مبا�سرة رئي�ض اللجنة ملهامه قبل ح�سول ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد 

على هذا التعيني، و�سيعر�سها خلطر فر�س غرامات وعقوبات من قبل موؤ�س�سة النقد. 

وقد اأفادت ال�سركة اأنها �ستبا�سر يف مراجعة الن�سخة العربية لالئحة احلوكمة اخلا�سة بها لإجراء التعديالت الالزمة عليها كي ل تتعار�س مع النظام الأ�سا�سي 
والن�س الإجنليزي، و�ستقوم بتطويرها لتكون متوافقة مع متطلبات لئحة حوكمة �سركات التاأمني التي اأ�سدرتها موؤ�س�سة النقد بتاريخ 2015/10/21م، و�سيتم 
اأقرب اجتماع لها. كذلك �سي�سكل جمل�س الإدارة جلنة لإدارة املخاطر و�سيقوم بتفعيل عمل  عر�س الن�سخة املعدلة على اجلمعية العامة متهيدًا لعتمادها يف 
جلنة ال�ستثمار مبا�سرة بعد الطرح وذلك التزامًا مبتطلبات موؤ�س�سة النقد والتي �سيبدا العمل بها خالل الف�سل الأخري من العام 2016م. ونظرًا حلداثة لئحة 
احلوكمة، فال ميكن لل�سركة �سمان مقدرة اللجان املزمع تاأ�سي�سها على ال�سطالع بامل�سوؤوليات املحددة لها واتباع منهجية عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة 
وم�ساهميها، مما �سيوؤثر على تطبيق نظام احلوكمة اجلديد يف ال�سركة، الأمر الذي قد يوؤدي اإلى عدم التزام ال�سركة باأنظمة موؤ�س�سة النقد مما �سيعر�سها خلطر 

فر�س غرامات وعقوبات من قبل موؤ�س�سة النقد بالإ�سافة اإلى خماطر ت�سغيلية واإدارية اأخرى.

المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العمالت 221230

تعزى املخاطر املتعلقة باأ�سعار العمالت اإلى التقلبات يف الإ�ستثمارات املالية نظرًا للتغري يف اأ�سعار ال�سرف. ال�سركات التي تتعر�س ملخاطر اأ�سعار �سرف العمالت 
يف الغالب لديها تعامالت مع اأطراف خارج اململكة وبعمالت تلك الأطراف. معظم عمليات ال�سركة تتم بالريال ال�سعودي كما اإن كافة اإيراداتها حمققة من عمالء 
يف ال�سوق املحلية وبالعملة املحلية. ويف حال قيام ال�سركة بتح�سيل اأي مبالغ من مبيعات منتجاتها اأو اأجرت اأي تعامالت بعملة اأجنبية فاإنها قد تتعر�ض ملخاطر 

اأ�سعار ال�سرف ويف حال حدوث اأي تقلبات كبرية يف اأ�سعار ال�سرف فاإن ذلك �سيوؤثر �سلبًا على اآداء ال�سركة املايل.

مخاطر التغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة  221231

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

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

مخاطر فرض الغرامات 221232

الرئي�سي  ال�سركة  ملركز  بلدية  رخ�سة  با�ستخراج  املتعلقة  والقروية  البلدية  ال�سوؤون  وزارة  واأنظمة  بلوائح  التقيد  ال�سركة  ت�ستطع  مل  الن�سرة  هذه  بتاريخ  كما 
وفروعها مما �سوف يعر�سها للعقوبات املن�سو�س عليها يف لئحة الغرامات واجلزاءات عن املخالفات البلدية )ال�سادرة بقرار جمل�س الوزراء رقم 218 وتاريخ 
1428/08/06هـ( والتي حددت غرامات ترتاوح ما بني )1.000( األف ريال بحد اأدنى اإلى )5.000( خم�سة اآلف ريال بحد اأق�سى، وقد ت�سل اإلى حد اإغالق 
مكاتب ال�سركة. بالإ�سافة اإلى ذلك، اإن عدم قدرة ال�سركة على اللتزام والتقيد باللوائح والتعليمات اخلا�سة بوزارة العمل فيما يخ�س توظيف غري ال�سعوديني اأو 
عدم قدرتها على ت�سحيح اأو�ساعها �ستفر�س وزارة العمل غرامة قد ت�سل اإلى )100.000( مائة األف ريال �سعودي عن املوظف الذي يعمل حاليًا لديها بطريقة 
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غري نظامية. كما قد ت�سجل موؤ�س�سة النقد بع�س املالحظات اأو قد تفر�س غرامات على ال�سركة يف حال خمالفتها لالأنظمة واللوائح التنفيذية والتعليمات املتعلقة 
بالزامية ملء ال�سغور يف بع�س الوظائف اأو تلك املتعلقة بزيادة ن�سبة ال�سعودة يف ال�سنوات القادمة خا�سة فيما يتعلق بالوظائف القيادية بال�سركة اأو عدم التزام 
ال�سركة باملدد املفرو�سة من قبل موؤ�س�سة النقد فيما يتعلق بت�سوية املطالبات اأو بلغة وثائق التاأمني املعتمدة من ال�سركة والرتجمة املعتمدة للن�سو�س الإجنليزية 
�سيعر�س  ال�سعودية مما  الأجنبي واملحاكم غري  للنظام  اإخ�ساعها  التاأمني مت  اإعادة  ال�سركة و�سركات  التاأمني املربمة بني  اإعادة  اأن بع�س عقود  اإلى  بالإ�سافة 
للمادة )21( احلادية  اإلى )1.000.000( مليون ريال وفقا  النقد والتي قد ت�سل قيمتها  اأنظمة ولوائح وتعليمات موؤ�س�سة  املالية ملخالفتها  للغرامات  ال�سركة 
والع�سرون من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، وبالتايل �سيوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي على اأرباح ال�سركة ونتائجها املالية. من جهة اأخرى، جتدر الإ�سارة اإلى اأن 
التعديالت التي طراأت حديثًا على بع�س الأنظمة واللوائح والتعليمات التي ت�سعها اجلهات احلكومية املخت�سة تت�سدد يف �سبط املخالفات وفر�س العقوبات وزيادة 
قيمة الغرامات املالية على ال�سركات املخالفة. كما يتبني من جداول املخالفات التي و�سعتها اجلهات الرقابية بانه قد مت اإفراد غرامات مالية قد تتجاوز يف بع�س 
الأحيان مبلغ وقدره )500.000( خم�سمائة األف ريال. اإن عدم متكن ال�سركة من الإلتزام بهذه الأنظمة والتعليمات واملعايري ب�سورة م�ستمرة يعر�سها للغرامات 

املالية الأمر الذي يوؤدي اإلى حتمل ال�سركة نفقات مالية اإ�سافية غري متوقعة والتاأثري �سلبًا على عملياتها.

مخاطر عدم القدرة على اإللتزام بمتطلبات السالمة والوقاية من الحريق 221233

يف 12 يوليو من عام 2013م تعر�ض املبنى الذي يقع فيه املركز الرئي�سي لل�سركة اإلى احلريق وهو ما نتج عنه نقل مكاتب ال�سركة موؤقتًا اإلى موقع اآخر ب�سبب 
اأعمال ال�سيانة واإعادة التاأهيل. وبتاريخ 1436/03/16هـ )املوافق 2015/01/0٧م( عاودت ال�سركة ن�ساطها يف املقر الرئي�سي بعد تاأهيل املبنى. وحتى تاريخ 
اإعداد هذه الن�سرة مل ت�ستخرج ال�سركة ت�ساريح الدفاع املدين املتعلقة باملواقع امل�ستاأجرة من قبلها )ملزيد من التفا�سيل عن عقود الإيجار ف�ساًل راجع الق�سم 14 
»املعلومات القانونية«(، مما �سيعر�سها للعقوبات والإجراءات التي قد تتخذ ب�سبب عدم وجود ترخي�س الدفاع املدين اأو عدم جتديده وفق جدول خمالفات لئحة 
�سروط ال�سالمة و�سبل احلماية الواجب توافرها يف املباين ال�سكنية والإدارية ال�سادر عن وزارة الداخلية/املديرية العامة للدفاع املدين، وهي على النحو التايل: 

الغرامة : يجب اأن ل تتجاوز مبلغ 30.000 ريال. �
وقف العمل يف جزء اأو ق�سم من املن�ساأة اإذا كان ي�سكل خطورة حتى يتم اإزالة اخلطر. �
منح مهلة للمن�ساأة املخالفة من اأجل اإزالة املخالفة. �
الأمر باإغالق املن�ساأة. �

 كما اأن رخ�سة البلدية وت�سريح الدفاع املدين اخلا�س باملبنى منتهيا ال�سالحية منذ تاريخ 1436/09/05هـ )2015/06/21م( ومل يتم جتديدهما حتى تاريخ 
هذه الن�سرة، وذلك لعدم التزام �ساحب املبنى مبعايري ال�سالمة والوقاية من احلريق ومتطلبات املديرية العامة للدفاع املدين. وبالتايل ل ميكن اأن ت�سمن ال�سركة 
عدم حدوث حريق اآخر يف امل�ستقبل يوؤدي اإلى توقف اأعمالها لفرتة غري حمددة مما �سيكون  له اأثر �سلبي على ا�ستمرارية ن�ساطها ونتائج اأعمالها ومركزها املايل .

يعترب ذلك  و  و�سهاداتها،  تراخي�سها  بع�س  ولتجديد  التاأ�سريات ملوظفيها  لإ�ستخراج  باملبنى  البلدية اخلا�سة  ال�سركة على رخ�سة  تعتمد  اإلى ذلك،  بالإ�سافة 
اأعمالها  وتوقيف  ال�سركة  اإلى  املقدمة  تعليق اخلدمات احلكومية  اإلى  �سيوؤدي  العالقة مما  ال�سادرة عن اجلهات احلكومية ذات  والتعليمات  لالأنظمة  خمالفة 
و�سيوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي على نتائج عمليات ال�سركة ومركزها املايل. ويف حال عدم متكن �ساحب املبنى املوجود فيه حاليًا مركز ال�سركة الرئي�سي من جتديد 
ال�سركة  اإلى ف�سل  �سيوؤدي  فاإنه  بلدية م�ستقلة وخا�سة مبكاتبها،  ا�ستخراج رخ�سة  ال�سركة على  اأو عدم مقدرة  للمبنى  البلدية  الدفاع املدين ورخ�سة  ت�سريح 
يف الوفاء واللتزام ب�سروط جتديد تراخي�سها وا�ستخراج التاأ�سريات، مما �سوف ينتج عنه تعطل عمليات ال�سركة وتكبد تكاليف اإ�سافية والتاأثري ب�سكل �سلبي 

وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

المخاطر ذات الصلة بالسوق والبيئة التشريعية  222

نظام الرقابة على شركات التأمين التعاوني والئحته التنفيذية 22221

ولئحته  التعاوين  التاأمني  ونظام  ال�سركات  نظام  �سمنها  ومن  ب�سكل خا�س،  التاأمني  قطاع  تخ�س  والتي  اململكة  ال�سائدة يف  واللوائح  لالأنظمة  ال�سركة  تخ�سع 
التنفيذية كما تخ�سع لنظام هيئة ال�سوق املالية ول ئحته التنفيذيه، وتخ�سع اأي�سًا لالإ�سراف من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية، حيث 
اأن املوؤ�س�سة م�سوؤولة عن تنظيم قطاع التاأمني يف اململكة مبا يف ذلك ال�سيا�سات والقواعد والرتاخي�س واملناف�سة وتخ�سي�س ال�ستثمار ومعايري اخلدمة واملعايري 
الفنية وترتيبات الت�سويات.مبا اأن �سوق التاأمني ال�سعودي يعترب من الأ�سواق النا�سئة دائمة التطوير، فاإن ذلك قد يحد من قدرة ال�سركة على ال�ستجابة لفر�س 
ال�سوق وقد ي�سطرها اإلى حتمل نفقات �سنوية كبرية للتقيد بالأنظمة واللوائح النظامية، ولذا ل ميكن اإعطاء اأي تاأكيد باأن الأنظمة اأو الإطار التنظيمي لقطاع 

التاأمني يف اململكة �سي�سهد مزيدًا من التغريات التي قد توؤثر بدرجة كبرية اأو �سلبية على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل اأو نتائج عملياتها.

وكذلك، اإذا مل تلتزم ال�سركة بالأنظمة واللوائح والتعليمات املعمول بها، فاإنها �سوف تخ�سع لعقوبات نظامية منها الغرامة وتعليق العمل و�سحب الرتخي�س اخلا�س 
مبزاولة ن�ساط التاأمني، الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة ونتائج عملياتها. 
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خطر عدم التقيد بمتطلبات االحتفاظ النظامية 22222

�سجلت ال�سركة ن�سبة احتفاظ قدرها 3.8% يف العام 2014م وهذه الن�سبة ل تفي مبتطلبات املادة 40 من الالئحة التنفيذية التي تلزم �سركات التاأمني التعاوين 
بن�سبة احتفاظ قدرها 30%، بينما بلغت ن�سبة الحتفاظ لالأ�سهر الت�سعة الأولى من العام 2015م 61.٧% مما يعني اإن عدم اللتزام باملتطلبات يتعلق فقط بالعام 

2014م.

وقد تقوم موؤ�س�سة النقد بفر�س غرامة على ال�سركة ت�سل اإلى مليون )1.000.000( ريال �سعودي وفقًا لأحام املادة )21( من نظام مراقبة �سركات التاأمني 
التعاوين مما �سيوؤثر �سلبًا على نتائج اأعمال ال�سركة.

خطر سحب ترخيص مزاولة أنشطة التأمين  22223

تاريخ 1435/04/26هـ )املوافق 2014/02/26م( وملدة ثالث  اأعمالها برقم )ت م ن/20142/35( يف  النقد ملزاولة  ال�سركة على ترخي�س موؤ�س�سة  ح�سلت 
�سنوات تنتهي يف تاريخ 1438/04/26هـ )املوافق 201٧/01/24م( وهي قابلة للتجديد ملدة اأو ملدد مماثلة.

وتن�س املادة )٧6( ال�ساد�سة وال�سبعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأن ملوؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حق �سحب الرتخي�س 
يف احلالت التالية:

اإذا مل متار�ض ال�سركة الن�ساط املرخ�ض لها به خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ اإ�سدار الرتخي�ض. �
اإذا مل تف مبتطلبات نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين اأو لئحته التنفيذية. �
اإذا تبني للموؤ�س�سة تعمد ال�سركة تزويد املوؤ�س�سة مبعلومات غري �سحيحة عند طلبها للرتخي�س. �
اإذا اأفل�ست ال�سركة. �
اإذا مار�ست ال�سركة الن�ساط باأ�سلوب احتيايل. �
اإذا انخف�س راأ�س املال عن احلد الأدنى املقرر اأو مل ت�ستوف ال�سركة مبتطلبات املالءة املالية الواردة يف الالئحة التنفيذية. �
اإذا انخف�ض الن�ساط التاأميني اإلى امل�ستوى الذي ترى املوؤ�س�سة عدم فعالية اأدائه. �
اإذا رف�ست اأو اأّخرت ال�سركة دفع املطالبات امل�ستحقة دون وجه حق. �
اإذا منعت ال�سركة فريق التفتي�س املكلف من قبل املوؤ�س�سة من اأداء مهمته يف فح�س �سجالتها. �
اإذا امتنعت ال�سركة عن تنفيذ حكم نهائي �سادر �سدها يف اأي من املنازعات التاأمينية.  �

ويف حال مت �سحب الرتخي�س من ال�سركة فاإنه لن يكون با�ستطاعتها ال�ستمرار يف ممار�سة ن�ساطها ب�سورة نظامية يف اململكة العربية ال�سعودية.

متطلبات المالءة 22222

وفقًا للمواد )66( و )6٧( و )68( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يجب على ال�سركة الحتفاظ مب�ستويات معينة من املالءة ملختلف 
اأنواع الأعمال. 

ومع ذلك فاإن موؤ�س�سة النقد ت�سمح ل�سركات التاأمني التعاوين بح�ساب هام�س املالءة بناًء على طريقة ح�ساب هام�س املالءة خالل ال�سنوات الثالث الأولى من 
تاريخ التا�سي�س. وعليه فاإن ال�سركة قامت بح�ساب هام�س املالءة للتاأمني العام والتاأمني ال�سحي بناء على طريقة ح�ساب هام�س املالءة خالل الفرتة امل�سمولة.

كما اإن ح�ساب هام�س املالءة لتاأمني احلماية والإدخار �سيتم حتديده ح�سب ن�س املادة 6٧ من الالئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد.

بناًء على ما تقدم فاإن لدى ال�سركة فائ�سًا يقدر بـثمانية وع�سرون مليون ومائتان األف )28.200.000( ريال فوق احلد الأدنى املطلوب لهام�س املالءة واإن ن�سبة 
املالءة بلغت 189.9% كما يف 30 �سبتمرب 2015م.

فاذا كان قد طلب من ال�سركة ح�ساب هام�س املالءة بطريقة متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال فاإن ن�سبة املالءة كانت �ستكون 51.3% وكان العجز �سيبلغ 56.6 
مليون ريال من�سوبًا اإلى احلد الأدنى املطلوب من راأ�ض املال البالغ 100 مليون ريال. يف عام 2016م �ستتغري طريقة اإحت�ساب هام�س املالءة واملتطلبات النظامية 
اأعاله بالن�سبة لل�سركة وبناًء على خطة عمل ال�سركة، فاإن �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف هام�س املالءة قد ل تكفي لتغطية احلد الأدنى املطلوب لهام�س املالءة.

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

زيادة راأ�س مال ال�سركة. �
تعديل الأ�سعار. �
تخفي�س التكاليف. �
التوقف عن قبول اأي اكتتاب جديد. �
ت�سييل بع�س الأ�سول. �
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اأي اإجراء اآخر تراه ال�سركة منا�سبًا وتوافق عليه املوؤ�س�سة. �
ويف حال عدم قدرة ال�سركة على الوفاء مبتطلبات هام�س املالءة لفرتة حتددها املوؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات اأعاله، فقد تقوم املوؤ�س�سة بتعيني م�ست�سار )لتقدمي 
امل�سورة ح�سب ما تقت�سيه احلاجة( اأو �سحب ترخي�س ال�سركة وذلك وفقًا ملا ن�ست عليه الفقرة )د( من البند )2( من املادة )68( من الالئحة التنفيذية لنظام 

مراقبة �سركات التاأمني التعاوين. 

اأن هام�س املالءة قد يتاأثر ب�سكل رئي�سي بالحتياطيات التي يتعني الحتفاظ بها والتي تتاأثر بدورها بحجم وثائق التاأمني املباعة والأنظمة  اإلى  جتدر الإ�سارة 
املتعلقة بتحديد الحتياطي النظامي، كما اأن ذلك يتاأثر بعدة عوامل اأخرى ت�سمل هام�س الربح والعائد على ال�ستثمار وتكاليف التاأمني واإعادة التاأمني. اإذا وا�سلت 
ال�سركة منوها ب�سرعة اأو اإذا زاد احلد املطلوب للمالءة م�ستقباًل فقد يتعني على ال�سركة زيادة راأ�س املال ملواجهة حد املالءة املطلوب وهو ما قد يوؤدي اإلى ت�سخيم 
راأ�ض املال. واإذا مل تتمكن ال�سركة من زيادة راأ�ض مالها فقد جترب على احلد من منو اأن�سطتها وبالتايل عدم الإعالن عن اأية اأرباح. اأو ينتج عن ذلك تطبيق 

اإجراءات جزائية يف حق ال�سركة قد ت�سل اإلى �سحب ترخي�سها يف بع�س احلالت ال�ستثنائية. 

قد تطلب موؤ�س�سة النقد ب�سكل دوري اإ�سافات اأو تعديالت على متطلبات هام�س املالءة مما قد يوؤدي على التاأثري ال�سلبي على نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل 
من خالل جتنيب خم�س�سات اإ�سافية.

اإن قدرة ال�سركة على اإدارة املخاطر بفاعلية وت�سعري منتجاتها بطريقة منا�سبة للمحافظة على هام�س املالءة املطلوب ميثل حتديًا كبريًا.

التقارير المطلوبة  22225

ي�سرتط نظام التاأمني ولئحته التنفيذية على ال�سركة اأن تقدم اإلى موؤ�س�سة النقد قوائم مالية وتقارير �سنوية، معدة على اأ�س�ض حما�سبية نظامية معينة، ومعلومات 
�سنويًا لإجمايل  لل�سركة، مبا يف ذلك، ك�سفًا  املايل  والو�سع  وامللكية  املال  راأ�ض  لل�سركة وهيكل  العام  بالن�ساط  املتعلقة  العمليات  فيها معلومات حول  اأخرى مبا 
واللوائح  الأنظمة  باأي من  التقيد  ال�سركة ف�سلت يف  اأن  النقد  لو راأت موؤ�س�سة  ال�سركة لإجراءات وعقوبات وغرامات فيما  العمولت الطارئة املدفوعة. وتخ�سع 
والتعليمات املعمول بها. وعليه، فاإن اأي تق�سري يف التقيد بهذه الأنظمة واللوائح والتعليمات �سيوؤدي اإلى فر�س قيود حتد من قدرة ال�سركة على مزاولة اأعمالها اأو 

فر�س غرامات كبرية ميكن اأن توؤثر �سلبًا على نتائج اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل.

 كما اأن ال�سركة �سوف تتعر�ض لعقوبات وغرامات يف حال تق�سريها بالوفاء مبتطلبات هيئة ال�سوق املالية وقواعد الإدراج والإف�ساح املعمول بها يف ال�سوق املالية 
ال�سعودية )تداول(.

التقيد بأنظمة مجلس الضمان الصحي التعاوني 22222

اإن منتجات التاأمني الطبي خا�سعة لأنظمة جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين بعد اإجازتها من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. حيث يقوم جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين مبراقبة ال�سركة والتاأكد من تقيدها بال�سروط املنظمة لتقدمي منتجات التاأمني الطبي. ومن تلك ال�سروط:

الرد من قبل �سركات التاأمني على طلب مقدم اخلدمة املوافقة على تقدمي العالج للم�ستفيدين خالل 60 دقيقة كحد اأق�سى من وقت اإ�ستالم الطلب،  �
ويف حال عدم املوافقة فيجب تو�سيح الأ�سباب ر�سميا.

ت�سوية مطالبات مقدم اخلدمة من قبل �سركة التاأمني خالل مدة ل تزيد عن 45 يوم عمل من تاريخ ا�ستالم املطالبات. �
منتجات  � لتقدمي  التاأهيل  رخ�سة  �سحب  رمبا  اأو  والغرامات  للم�ساءلت  يعر�سها  ال�سحي  ال�سمان  جمل�س  وقواعد  باأنظمة  ال�سركة  التزام  عدم  اإن 

اخلدمات الطبية مما �سيوؤثر ب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بنمو سوق التأمين 22222

قد ل يكون معدل منو �سوق التاأمني يف اململكة مرتفعًا اأو م�ستقرًا بالدرجة التي تتوقعها ال�سركة حاليًا. كما اأن التاأثري على �سوق التاأمني يف اململكة نتيجة زيادة معدل 
النمو يف عدد املوؤمن لهم بالتزامن مع النمو القت�سادي وال�سكاين يف اململكة، اإ�سافًة اإلى ا�ستمرار التطوير يف جمال الرعاية الجتماعية والتغريات ال�سكانية وفتح 
�سوق التاأمني يف اململكة لل�سركات الأجنبية هو ب�سكل عام اأمر م�ستقبلي غري وا�سح يف الوقت الراهن، وبالتايل فاإن النمو والتطور يف �سوق التاأمني يف اململكة يخ�سع 

لعدة توقعات غري موؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة.

يرتبط الأداء املايل لقطاع التاأمني وال�سركة بالنمو الإقت�سادي يف اململكة العربية ال�سعودية، و�سوف تتاأثر النتائج املالية لل�سركة ب�سورة �سلبية يف حال حدوث 
اإنخفا�س يف معدل النمو الإقت�سادي يف اململكة وما قد ينتج عنه من اإنخفا�س يف الإقبال على منتجات وخدمات ال�سركة وقطاع التاأمني ب�سورة عامة.

محدودية البيانات التاريخية للسوق 22222

رغم اأن ال�سوق ال�سعودي لي�س حديث العهد على مفهوم التاأمني اإل اأنه مل يتم تنظيمه اإل منذ فرتة قريبة. ولذلك مل يتم جمع وتوفري املعلومات والبيانات املطلوبة 
لبناء اجلداول التاأمينية ب�سكل دقيق. وب�سبب ذلك تعتمد �سركات التاأمني يف تقدير اخل�سائر وتقييم الأق�ساط على تقديرات قد ل ترتقي للم�ستوى املطلوب من 

الدقة وبالتايل فقد تزيد ن�سبة املخاطرة للمحافظ التاأمينية مما �سيوؤدي اإلى حدوث خ�سائر لل�سركة. 
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مخاطر نقص التوعية الثقافية للتأمين في السعودية ومدى أهميتها 22222

اإن نظرة املجتمع جتاه قطاع التاأمني ت�سكل عاماًل اأ�سا�سيًا لنجاح القطاع. وبذلك يوجد خماطرة حول تلك النظرة ب�سفة عامة حيث يرى املجتمع اأن القطاع ل 
يلعب دورًا اأ�سا�سيا اأو يعمل بنطاق خدمات ل تتوافق مع اأ�سل التكافل واأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وقد يفقد املجتمع ثقته يف القطاع وذلك �سوف يوؤثر �سلبيًا على 

اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

المنافسة 222210

اإن البيئة التناف�سية يف قطاع التاأمني يف ازدياد م�سطرد، حيث و�سل عدد �سركات التاأمني امل�سرح لها )35( خم�سة وثالثون �سركة تناف�س على زيادة ح�س�سها 
يف ال�سوق. حيث �سيتم اعتماد الو�سع التناف�سي لل�سركة على العديد من العوامل التي ت�سمل قوة مركزها املايل والنطاق اجلغرايف لأعمالها، وعالقة العمل التي 
تربطها بعمالئها وحجم اأق�ساط التاأمني املكتتبة، واأحكام و�سروط وثائق التاأمني ال�سادرة، واخلدمات واملنتجات املقدمة مبا يف ذلك قدرة ال�سركة على ت�سميم 

برامج تاأمني وفقًا ملتطلبات ال�سوق، وكذلك �سرعة �سداد املطالبات، و�سمعة ال�سركة، وخربة وكفاءة املوظفني ومدى التواجد يف ال�سوق املحلي.

ل ميكن التاأكيد على اأن ال�سركة �سوف تكون قادرة على حتقيق اأو الحتفاظ باأي م�ستوى حمدد من الأق�ساط يف هذه البيئة التناف�سية، و�ستوؤدي حدة املناف�سة اإلى 
حدوث تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل، وذلك عن طريق:

انخفا�س الهوام�س والتو�سعات. �
تباطوؤ منو قاعدة عمالء ال�سركة. �
انخفا�س احل�سة ال�سوقية. �
تزايد معدل فقدان اأفراد الإدارة العليا واملبيعات. �
ت�سخم النفقات الت�سغيلية مثل م�ساريف الت�سويق واملبيعات. �
زيادة تكاليف احل�سول على وثائق التاأمني. �

تأثير تراجع ثقة العمالء 222211

اإن ثقة العميل بقطاع التاأمني على م�ستوى العامل لها اأهمية بالغة يف تعزيز قوة هذا القطاع. ويف املقابل، اإن اأي تراجع يف ثقة العميل يف �سناعة التاأمني ب�سكل 
عام اأو ثقته يف ال�سركة قد يوؤدي اإلى ارتفاع عدد حالت اإلغاء بوال�س التاأمني وا�سرتجاع الأموال و�سوف يوؤثر �سلبًا على مبيعات منتجات ال�سركة وبالتايل على 

اأو�ساعها املالية.

الحصول على الموافقات الالزمة لطرح منتجات جديدة أو تجديد المنتجات الحالية 222212

بناًء على نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية اخلا�سة بطرح منتجات تاأمينية جديدة فاإنه على ال�سركة احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد 
قبل ت�سويق اأو طرح اأي منتج جديد. واإن اأي تاأخري يتعلق باحل�سول على موافقات ملنتجات جديدة اأو جتديد املوافقات للمنتجات احلالية �سوف يوؤثر على اأعمال 

ال�سركة وربحيتها يف امل�ستقبل.

واجلدير بالذكر اأن ال�سركة متلك حاليًا موافقات نهائية على )15( خم�سة ع�سرة منتج تاأميني، يف حني ح�سلت على موافقة موؤقتة لـ )19( ت�سعة ع�سر منتج 
امل�سمولة  تلك  غري  وثيقة  اأي  وبيع  ت�سويق  و�سيعترب  ال�سركة«(.  تراخي�س  القانونية«-«  »املعلومات   14 الق�سم  راجع  ف�ساًل  التفا�سيل  من  )وملزيد  اآخر.  تاأميني 
للعقوبات  ال�سركة  يعر�س  �سوف  مما  التعاوين.  التاأمني  لنظام  التنفيذية  الالئحة  من  ع�سرة  ال�ساد�سة   )16( للمادة  خمالفة  النقد  موؤ�س�سة  موافقة  بخطابات 

النظامية كتعليق العمل اأو �سحب الرتخي�ض اخلا�ض مبمار�سة ن�ساط التاأمني مما يوؤثر �سلبًا على عمليات ال�سركة ونتائجها املالية.

مخاطر الكوارث الغير متوقعة  222213

ت�سكل منتجات التاأمني على املن�ساآت ال�سناعية واملباين ال�سكنية والتجارية جزًء من حمفظة منتجات ال�سركة، وقد تتعر�ض الوثائق اإلى خ�سائر ب�سبب الكوارث 
بحكم كونها تغطي خماطر املمتلكات واحلوادث، كما ميكن اأن تنتج الكوارث عن اأ�سباب متعددة �سواء منها الطبيعية اأو الغري طبيعية بحيث يكون حدوثها بطبيعة 
احلال اأمرَا ل ميكن التنبوؤ به مثل العوا�سف الثلجية اأو الرملية، الفي�سانات، الرياح، احلرائق، النفجارات، احلوادث ال�سناعية والعمليات الإرهابية مما قد ين�ساأ 

عنه عجز يف التغطية.

اإن مدى اخل�سائر الناجمة عن الكوارث هو ح�سيلة اأمرين هما:

ن عليه يف املنطقة املتاأثرة باحلادث. �  املبلغ الإجمايل املعر�ض للخطر املوؤمَّ
ج�سامة احلادث. �

ميكن اأن ت�سبب الكوارث خ�سائر يف جمموعة متعددة من اأنواع تاأمني املمتلكات وامل�سوؤولية كما ميكن اأن ت�سبب املطالبات املتعلقة بالكوارث تقلبات كبرية يف النتائج 
املالية لل�سركة، كما اأن اأحداث الكوارث اجل�سيمة ميكن اأن يكون لها تاأثري �سلبي جوهري على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.
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المخاطر المتعلقة باألوضاع االقتصادية وأوضاع قطاع التأمين 222212

يعتمد الأداء املايل ل�سركات التاأمني ب�سورة كبرية على الأو�ساع القت�سادية املحلية داخل اململكة وكذلك الأو�ساع القت�سادية العاملية التي توؤثر على اقت�سادها. 
اإن الأو�ساع القت�سادية العاملية غري امل�ستقرة وانخفا�ض اأ�سعار النفط ب�سورة ملمو�سة قد يّكون عامال موؤثرًا على اقت�ساد اململكة؛ ومبا اأن اأداء ال�سركة القت�سادي 
يرتبط اإلى حد ما بو�سع القت�ساد يف اململكة ويف العامل، فاإن النتائج املالية لل�سركة �سوف تتاأثر بالتغريات التي قد تطراأ والتي ينتج عنها انخفا�س بالطلب على 
منتجات وخدمات ال�سركة. بالإ�سافة اإلى ذلك فاإن اجتاهات الأق�ساط واملطالبات يف اأ�سواق التاأمني تعترب متقلبة يف طبيعتها والأحداث غري املتوقعة مثل الكوارث 

الطبيعية وارتفاع معدلت الت�سخم واملناف�سة قد توؤثر على حجم املطالبات امل�ستقبلية بالتايل ينعك�ض �سلبًا على اأرباح وعائدات �سركات التاأمني

كما اأن انخفا�ض اأ�سعار النفط ب�سورة ملمو�سة �سيوؤثر على الدخل املحلي والن�ساط القت�سادي ومداخيل الأفراد وبالتايل على عدم قدرة الأفراد وال�سركات يف 
احل�سول على منتجات تاأمينية مثل التي تقدمها ال�سركة، وبالتايل انخفا�س اإيرادات ال�سركة وتاأثر مركزها املايل.

هذا وجتدر الإ�سارة اإلى اإن �سركات التاأمني حتتاج يف �سياق اأعمالها لإعادة تاأمني حمفظتها التاأمينية لدى �سركات اإعادة التاأمني للحد من خماطر التاأمني يف 
�سجالتها. وتعترب اإعادة التاأمني ن�ساطًا متخ�س�سًا بحيث تتقا�سى عادًة �سركات اإعادة التاأمني اأق�ساطًا لتوفري تغطية اإعادة التاأمني، ويف حال ح�سول اأحداث 
عاملية اأو اقليمية موؤثرة فاإن اأق�ساط التاأمني قد ترتفع و�سيوؤدي ذلك اإلى التاأثري �سلبًا على ربحية ال�سركة. كما جتدر الإ�سارة اأي�سًا اإلى اأنه حتى يف حال ح�سول 
ال�سركة على اإعادة تاأمني ملحفظتها التاأمينية، �ستظل م�سوؤولة عن تلك املخاطر املحّولة اإذا مل يلتزم معيد التاأمني بالتزاماته. ولذا، فاإن عدم قدرة معيدي التاأمني 

على الوفاء بالتزاماتهم املالية �سوف يكون له تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة. 

كما اأن هنالك خماطر تتمثل يف عدم مقدرة ال�سركة من احل�سول على خدمات اإعادة تاأمني يف ال�سوق م�ستقباًل وخا�سة من قبل ال�سركات التي تعمل خارج اململكة 
وذلك يف حال حدوث اأي ا�سطراب يف قطاع اإعادة التاأمني يوؤثر جوهريا و�سلبيًا على اأعمال ال�سركة. كما و�سيوؤدي اإع�سار اأو انعدام قدرة اأو ا�ستعداد اأي من معيدي 
التاأمني الذين تتعامل معهم ال�سركة حاليًا اأو تتعاقد معهم م�ستقباًل يف ت�سديد الدفعات املالية امل�ستحقة عليهم يف حينها اأو اإخفاقهم يف اللتزام باأحكام اتفاقيات 

اإعادة التاأمني املربمة معهم اإلى حدوث تاأثري �سلبي جوهري على و�سع ال�سركة املايل ونتائج اأعمالها.

التاأمني التعاوين ولئحته  اأدنى عماًل بنظام مراقبة �سركات  باإعادة تاأمني ما ن�سبته 30% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة داخل اململكة كحد  اإن ال�سركة مطالبة 
التنفيذية، الأمر الذي قد يكون من ال�سعب �سمان ال�ستمرار يف اللتزام به نظرًا لوجود �سركة اإعادة تاأمني واحدة متخ�س�سة فقط يف هذا املجال يف اململكة، 
بالإ�سافة اإلى عزوف �سركات التاأمني املحلية الأخرى عن قبول عمليات الإ�سناد اإما ب�سبب اإلغائها لرتخي�ض ن�ساط اإعادة التاأمني اأو ل�سعف اأدائها املايل، مما 
يلزم ال�سركة على التعامل مع معيدي تاأمني من خارج اململكة وعدم املحافظة على الن�سبة املطلوبة، الأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على ن�ساط ال�سركة 
وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�ستقبلية يف حال حدوث اأية مطالبات اإ�سافية م�ستقباًل، بالإ�سافة اإلى اإمكانية تعر�س ال�سركة للغرامات املالية نتيجة 
ملخالفتها الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وقد ت�سل قيمتها اإلى )1.000.000( مليون ريال وفقا للمادة )21( احلادية والع�سرون من 

نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين يف حال ابرامها اتفاقية مع معيد تاأمني اأجنبي دون ح�سولها على موافقة م�سبقة من موؤ�س�سة النقد.

مخاطر تتعلق بالقيود على ملكية )أعمال( شركات التأمين  222215

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

ابالغ املوؤ�س�سة كتابة بن�سبة ملكيته اأو اأي تغيري يطراأ عليها خالل خم�سة اأيام من تاريخ حدوث هذا التغيري.

وقد توؤدي هذه القيود يف بع�س احلالت، اإلى حتجيم قدرة ال�سركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ماليني وا�سرتاتيجني يف حال رف�س املوؤ�س�سة اأو تاأخرها يف اإ�سدار 
املوافقة املطلوبة اأو فر�ض �سروط لي�ض يف مقدور ال�سركة ا�ستيفائها مما يوؤدي اإلى تاأثري �سلبي جوهري على عمليات ال�سركة وو�سعها املايل. 

دورة األعمال التأمينية 222212

�سهد قطاع التاأمني على امل�ستوى العاملي تغريات دورية مع تذبذبات ملمو�سة يف نتائج العمليات يرجع �سببها اإلى املناف�سة والأحداث الكارثية والأو�ساع القت�سادية 
والجتماعية ب�سكل عام وغريها من العوامل خارجة عن �سيطرة ال�سركات العاملة يف ال�سناعة التاأمينية. اإن ذلك قد ينتج عنه فرتات تت�سف باملناف�سة يف الأ�سعار 
الناجتة عن فائ�ض العر�ض وكذلك فرتات يتاح خاللها لل�سركات احل�سول على اأق�ساط اأف�سل. وبالإ�سافة اإلى ذلك فاإن الرتفاعات يف تكرار وج�سامة اخل�سائر 
التي ت�سيب املوؤمن لهم ميكن اأن يكون لها تاأثري ملمو�س على دورة الأعمال املذكورة. ومن املتوقع حدوث تاأثري �سلبي على دورة اأعمال ال�سركة التاأمينية نتيجة 

لهذه العوامل.
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المخاطر السياسية 222212

اإن الأو�ساع ال�سيا�سية املتوترة يف ال�سرق الأو�سط قد توؤثر �سلبًا على اقت�ساد اململكة، وبالتايل على قدرة عمالء ال�سركة على جتديد وثائقهم معها وعدم قدرتها 
من احل�سول على عمالء جدد وبالتايل التاأثري ب�سكل �سلبي على اإيراداتها واأرباحها ونتائج عملياتها. ومن �ساأن هذه املخاطر اأن يكون لها اأثر �سلبي على اأ�سواق 

املال وبالتايل �ستوؤدي اإلى تاأثري �سلبي جوهري على �سعر �سهم ال�سركة وخ�سارة امل�ستثمر كامل اأو جزء من قيمة ا�ستثماره.

مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة 222212

بداأت وزارة العمل بتطبيق برنامج نطاقات الذي مت ت�سميمه لت�سجيع ال�سركات على توظيف املواطنني ال�سعوديني وزيادة ن�سبتهم من جمموع املوظفني العاملني 
لدى ال�سركة. ووفقًا لربنامج نطاقات فاإنه يتم قيا�س التزام ال�سركة مبتطلبات ال�سعودة مقابل ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني لدى ال�سركة مقارنة مبتو�سط 
قت ال�سركة ن�سبة ال�سعودة املطلوبة وهي م�سنفة �سمن نطاق »الأخ�سر املتو�سط » لربنامج نطاقات اإل اأنه  ن�سبة ال�سعودة يف ال�سركات العاملة يف نف�س القطاع. حقَّ
ل يوجد اأي �سمان باأن ت�ستمر ال�سركة يف املحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة �سمن امل�ستويات املقررة نظاما، والذي �سيعر�س ال�سركة لعقوبات لعدم التزامها 
بالقرارات ال�سادرة بهذا اخل�سو�س والتي ت�سل اإلى وقف اإ�سدار تاأ�سريات العمالة الالزمة لل�سركة اأو نقل كفالة املوظفني غري ال�سعوديني اأو ا�ستبعاد ال�سركة من 

ال�سرتاك يف املناف�سات احلكومية، مما �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها.

وفقا للمادة )5( اخلام�سة من متطلبات التعيني يف املنا�سب القيادية يف املوؤ�س�سات املالية )ومنها �سركات التاأمني( اخلا�سعة لإ�سراف موؤ�س�سة النقد تكون الأولوية 
اإثبات عدم توافر ال�سعودي املوؤهل ل�سغل  اإلى تعيني غري �سعودي يف من�سب قيادي  لل�سعوديني، وعلى ال�سركة يف حال احلاجة  يف التعيني يف املنا�سب القيادية 

املن�سب مع حتديد املدة الالزمة لإحالل �سخ�س �سعودي موؤهل يف ذلك املن�سب �سمن طلب احل�سول على عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد الكتابية. 

ي�سكل ال�سعوديون قرابة ن�سبة )38%( ثمانية وثالثني باملائة من اأع�ساء الإدارة التنفيذية لل�سركة. ومن املمكن اأن تلزم موؤ�س�سة النقد ال�سركة على زيادة ن�سبة 
يمُرتِّب على ال�سركة �سرورة ا�ستبدال موظفيها الرئي�سيني من غري  ال�سعودة لتبلغ )50%( خم�سني باملئة يف الوظائف القيادية يف ال�سنوات القادمة، مما �سوف 
ال�سعوديني باآخرين �سعوديني يف الوقت الذي قد ل يتوفر البديل املنا�سب الذي يعو�ض النق�ض اأو رمبا قد يتم توفري البديل بتكلفة اأعلى اأو رمبا قد يتقدم اأحد 
املوظفني غري ال�سعوديني من �ساغلي املنا�سب القيادية يف ال�سركة )كاملدير املايل اأو مديرالعمليات الخ( با�ستقالته اأو يرتك العمل يف ذلك املن�سب مع ا�ستمراره 
بال�سركة وقد ل حت�سل ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد برت�سيح غري ال�سعوديني مللىء ال�سغور، وهذا �سوف يوؤدي اإلى تاأثري �سلبي على ادارة ال�سركة وا�ستمرار 

عملها بالإ�سافة اإلى عملياتها الت�سغيلية ومركزها املايل.

المخاطر المتعلقة بالموظفين غير السعوديين 222212

اتخذت حكومة اململكة تدابري واإجراءات لتنظيم توظيف العمال غري ال�سعوديني وفقًا لنظام العمل واأنظمة الإقامة والتي ت�سعى من خاللها اإلى اتخاذ اإجراءات 
�سد ال�سركات واملوظفني الأجانب الذين ل يعملون لدى �ساحب العمل الذي يكفلهم اأو يقومون باأعمال ل تتطابق مع امل�سمى الوظيفي وفقًا لرخ�س اإقاماتهم.

لدى ال�سركة موظف غري �سعودي لي�س على كفالتها ويعمل لديها، وجاري العمل على نقل كفالته تالفيًا لأي م�ساءلة قد تتعر�س لها من قبل وزارة العمل. ويف حال 
عدم قدرتها على ذلك �ستفر�س وزارة العمل غرامة قد ت�سل اإلى )100.000( مائة األف ريال عن كل موظف يعمل بطريقة غري نظامية.

للمواطنني  املايل خم�س�س  املدير  اأن من�سب  الوارد يف عقد عمله كما  املايل يختلف عن ذلك  املدير  اإقامة  الوظيفي يف رخ�س  امل�سمى  فاإن  اأخرى،  من جهة 
ال�سعوديني، مما �سيعر�س ال�سركة لغرامة )20.000( ع�سرين األف ريال وفقًا جلدول املخالفات والعقوبات ال�سادرة بالقرار رقم )4٧86( تاريخ 1436/12/28هـ 

)املوافق 2015/10/11م(. و�ستعمل ال�سركة على تعديل رخ�سة الإقامة تالفيًا لأي م�ساءلة قد تتعر�س لها من قبل وزارة العمل. 

اإن تغرمي ال�سركة اأو فر�س عقوبات عليها يف حال عدم التزامها بالأنظمة والتعليمات املطبقة بهذا اخل�سو�س �سوف يوؤثر �سلبيًا على ن�ساطها ونتائج اأعمالها.

عدم توفر كوادر محلية مؤهلة في قطاع التأمين 222220

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

املوظفني املوؤهلني والحتفاظ بهم، �سوف يوؤدي اإلى اإعاقة تطبيق ا�سرتاتيجية عملها، الأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على نتائج عملياتها وو�سعها املايل.

العامة يف  ال�سهادة  على  اإلزامية احل�سول  ب�ساأن  )املوافق 2009/0٧/25م(  وتاريخ 1430/08/03هـ  رقم )38639/م ت/1051(  املوؤ�س�سة  تعميم  اإلى  اإ�سارة 
اأ�سا�سيات التاأمني )IFCE( للموظفني يف بع�س املنا�سب يف �سركات التاأمني، وحتى تاريخ هذه الن�سرة تبني باأنه من بني املوظفني يوجد )26( �ستة وع�سرون 
موظف قد ح�سلوا على �سهادة )IFCE( و)3( ثالثة موظفني معفيني من المتحان و )13( ثالثة ع�سر موظف مطالبني باحل�سول على هذه ال�سهادة و)26( و�ستة 

وع�سرون موظف ل ت�ستوجب وظائفهم احل�سول على هذا التاأهيل. 

ويف حال عدم ح�سولهم على ال�سهادة �سيمنعهم ذلك من العمل يف ال�سركة و�سيوؤدي ذلك اإلى نق�س عدد املوظفني وبالتايل التاأثري على اأعمال ال�سركة ونتائجها 
الت�سغيلية.
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مخاطر أعمال التأمين  222221

قبول التاأمني على املخاطر يعترب م�ساألة تقديرية، تت�سمن الكثري من الفرتا�سات الهامة التي ل ميكن التنبوؤ بها بحكم طبيعتها وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�سركة، 
ويعني هذا باأن حتليل اخلربة التاريخية لها واحتماليتها ل يوفران موؤ�سرات كافية لهذه املخاطر ولذلك، فاإن اخلطاأ يف احت�ساب املخاطر ال�سافية التي تتعر�س 

لها ال�سركة �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري و�سعها املايل ونتائج اأعمالها.

مخاطر عدم التحكم في األسعار 222222

وتعليمات  التقارير  تلك  تو�سيات  تكون  وقد  التاأمني،  وثائق  ت�سعري  فيما يخ�س  النقد  موؤ�س�سة  وبتعليمات  الكتواري  تقارير اخلبري  تو�سية  باتباع  ال�سركة  تلتزم 
د وخ�سارة  دمُ موؤ�س�سة النقد تق�سي بتغيري اأ�سعار وثائق ال�سركة. اإن ارتفاع اأ�سعار اأحد منتجات ال�سركة �سوف يوؤدي اإلى عدم متكن ال�سركة من ا�ستقطاب عمالء جمُ
عمالئها احلاليني وبالتايل اإ�سطرارهم للجوء اإلى �سركات اأخرى. اإن اأي تغري يف الأ�سعار م�ستقباًل �سوف يوؤثر على ح�سة ال�سركة ال�سوقية وبالتايل على اإيراداتها 

ونتائج عملياتها.

المخاطر المتعلقة باألسهم 223

السيطرة من قبل المساهمين المؤسسين 22321

اإن امل�ساهمني املوؤ�س�سني الذين ميتلكون عددًا كبريًا من اأ�سهم ال�سركة �سيكون مبقدورهم التاأثري على اأغلب امل�سائل التي تتطلب موافقة امل�ساهمني، وممار�سة 
هذه القدرة على نحٍو ميكن اأن يكون له تاأثري كبري على اأعمال ال�سركة وو�سعها املايل ونتائج عملياتها. ميتلك كل من البنك العربي الوطني و�سركة امرييكان 
ليف ان�سورن�س كومباين ما ن�سبته 30% من راأ�سمال ال�سركة، كما متلك �سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه 10% من راأ�سمال ال�سركة )مبا يف ذلك ملكية املنفعة العائدة 
للبنك العربي الوطني من الأ�سهم املودعة لدى عبد اللطيف بن حمد حممد اجلرب و�سالح را�سد عبد الرحمن الرا�سد(. وقد يوؤدي حتالف امل�ساهمني املوؤ�س�سني 
اإلى التاأثري على القرارات الهامة يف ال�سركة، وبالتحديد �سوف يكون باإمكانهم التاأثري على القرارات التي تتطلب موافقة م�ساهمي ال�سركة مبا يف ذلك املوافقة 
على النفقات الكبرية لل�سركة وتعيني وعزل اأع�ساء جمل�س الإدارة )با�ستثناء ما ورد يف املادة )69( التا�سعة وال�ستون و)٧0( ال�سبعون من نظام ال�سركات واملادة 

)18( الثامنة ع�سر من لئحة احلوكمة(.

توزيع أرباح األسهم 22322

يعتمد توزيع اأرباح الأ�سهم يف امل�ستقبل على عدة عوامل من بينها الو�سع املايل والأرباح امل�ستقبلية، ومتطلبات راأ�ض املال، والحتياطات القابلة للتوزيع يف ال�سركة، 
والظروف القت�سادية العامة، واأي عوامل اأخرى ذات �سلة يراها جمل�ض اإدارة ال�سركة ذات اأهمية من حني اإلى اآخر. وبالتايل فاإن ال�سركة ل ت�سمن باأي �سكل من 

الأ�سكال توزيع اأي اأرباح م�ستقباًل. واجلدير بالذكر اأن ال�سركة مل توزع اأرباحًا للم�ساهمني منذ تاأ�سي�سها. 

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر األسهم 22323

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

اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية او توقع مثل هذه العملية قد يوؤثر �سلبًا على اأ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ب�سكل عام واأ�سهم ال�سركة ب�سكل خا�س، 
بالإ�سافة اإلى ذلك فاإنه قد ل يكون هناك طلب على اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق عند رغبة امل�ستثمرين يف البيع. 

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

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

مخاطر التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية 22322

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

اأعاله، خماطر التذبذبات املحتملة يف �سعر الأ�سهم على �سعر حقوق الأولوية .
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اإن بيع عدد كبري من اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية اأو توقع مثل هذه العملية قد يوؤثر �سلبًا على اأ�سعار الأ�سهم يف ال�سوق ب�سكل عام واأ�سهم ال�سركة ب�سكل خا�س.

مخاطر ضعف الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 22325

ل ميكن ال�سمان باأنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق اأولوية اكتتاب ال�سركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية )�سواء كان 
م�ساهم مقيد اأو م�ستثمر جديد( من بيع حقوق الأولوية وحتقيق اأي اأرباح منها، اأو متكينه من البيع متامًا، كما اأنه ل ميكن ال�سمان باأنه �سيكون هناك طلب كاف 
على اأ�سهم ال�سركة من قبل املوؤ�س�سات ال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي، ويف حال مل تقم املوؤ�س�سات ال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض لالأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل، 
فاإنه قد ل يكون هناك تعوي�س كايف لتوزيعه على اأ�سحاب حقوق الأولوية الغري ممار�سة، وعالوة على ذلك ل يوجد �سمان اأنه �سيكون هناك طلب كاف يف ال�سوق 
على الأ�سهم التي ح�سل عليها املكتتب اإما: )اأ( من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم، اأو )ب( خالل الطرح املتبقي، اأو )ج( من ال�سوق املفتوحة. ويف 
اأي من هذه احلالت قد ل يتمكن املكتتب من بيع اأ�سهمه اجلديدة يف ال�سوق على الفور وقد تتجاوز فرتة اإحتفاظه بها الوقت املتوقع من قبله وعالوة على ذلك فاإنه 

ل يوجد اأي �سمان باأن املكتتب �سيتمكن من بيع الأ�سهم املكتتب بها ب�سعر اأعلى من �سعر الإ�سدار اأو م�ساٍو له.

مخاطر التداول في حقوق األولوية 22322

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

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

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

العوامل املوؤثرة فيها للتاأكد من اأن اأي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيًا على اإدراك و وعي كاملني.

مخاطر انخفاض نسبة الملكية المساهمين غير المشاركين 22322

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

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

مخاطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 22322

يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني والو�سطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�سرف مبا ي�سمن ا�ستيفاء جميع تعليمات املمار�سة املطلوبة وال�سهادات التي يتم ا�ستالمها 
ب�سكل  الأولوية  التي تنطبق على الكتتاب يف حقوق  الإجراءات  اتباع  املاليني من  والو�سطاء  الأولوية  اأ�سحاب حقوق  يتمكن  اإذا مل  املمار�سة.  انق�ساء فرتة  قبل 
�سحيح، فقد يتم رف�س طلب الكتتاب )ف�ساًل راجع الق�سم 19 »�سروط وتعليمات الكتتاب«(. واإذا مل يتمكن امل�ساهمني امل�ستحقني من ممار�سة حقوق الكتتاب 
ب�سكل �سحيح بحلول نهاية فرتة الكتتاب الثانية، بناء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية، فال يوجد �سمان اأن يكون هناك مبلغ تعوي�ض يوزع على امل�ساهمني 

امل�ستحقني غري امل�ساركني اأو ممن مل يقوموا باإجراءات ممار�سة الكتتاب ب�سكل �سحيح وبالتايل �سيوؤدي ذلك اإلى انخفا�س ن�سبة ملكيتهم.

انقضاء فترة الحظر على األسهم 22322

عند تاأ�سي�س ال�سركة واإدراج اأ�سهمها يف تاريخ 1435/01/23هـ )املوافق 2013/11/26م( خ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون والذين �سكلوا جمتمعني ما ن�سبته ٧0% 
من ملكية اأ�سهم ال�سركة لفرتة حظر تداول اأ�سهمهم مدتها )3( ثالث �سنوات مالية تنق�سي بعد ن�سر البيانات املالية للعام 2016م »فرتة احلظر النظامية«.

بعد انتهاء فرتة احلظر، ميكن للم�ساهمني املوؤ�س�سني الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد احل�سول على موافقة خطية من هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد على اأي بيع 
لالأ�سهم. لذا قد يوؤدي بيع اأو �سراء مزيدًا من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني اإلى التاأثري على �سعر �سهم ال�سركة.

مخاطر متعلقة بالبيانات المستقبلية 223210

ت�سكل بع�س البيانات الواردة يف هذه الن�سرة بيانات م�ستقبلية وتنطوي على خماطر معلومة وغري معلومة وبع�س الأمور غري املوؤكدة التي توؤثر على نتائج ال�سركة، 
العمليات  اإلى  بالن�سبة  والأهداف  ال�سركة  وخطط  العمل  وا�سرتاتيجية  املايل  بالو�سع  تتعلق  التي  البيانات  احل�سر،  ل  املثال  �سبيل  على  البيانات  هذه  وت�سمل 
امل�ستقبلية )مبا يف ذلك خطط التطوير والأهداف املتعلقة بخدمات ال�سركة(، واإذا تبني اأن اأيًا من هذه الفرتا�سات غري دقيقة اأو غري �سحيحة، فاإن النتائج 

الفعلية قد تتغري ب�سورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة وقد ينتج عن ذلك خ�سارة امل�ستثمرين كامل اأو جزء من قيمة ا�ستثماراتهم. 
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مخاطر عدم وجود سوق سابق لحقوق األولوية 223211

�سوق حقوق الأولوية هو �سوق جديد على امل�ستثمرين يف تداول. لذلك، فقد ل يعرف الكثري من امل�ستثمرين عن اآلية التداول فيه، مما ينعك�ض �سلبًا على رغبتهم 
يف ال�ستثمار يف احلقوق وتداولها. ويف حالة حدوث ذلك، فاإن ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة �ستقل مما �سيوؤدي اإلى تاأثري �سلبي على هوؤلء الذين مل يقوموا مبمار�سة 
حقوقهم بالكتتاب، وب�سكل خا�ض يف حال عدم توزيع اأي تعوي�سات عليهم وذلك عندما ل تقدم املوؤ�س�سات ال�ستثمارية عرو�سها ب�سعٍر اأعلى من �سعر الطرح يف 

فرتة الطرح املتبقي. 

مخاطر إصدار أسهم جديدة في المستقبل 223212

ل يوجد هناك ما مينع من اأن تقوم ال�سركة باإ�سدار اأ�سهم جديدة يف امل�ستقبل يف حال مت اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقد وهيئة ال�سوق املالية على ذلك، وعندها، فاإن 
ملكية امل�ساهمني غري امل�ساركني يف الكتتاب وحقوقهم الت�سويتية يف ال�سركة �سوف تنخف�ض كما اأن الأرباح لكل �سهم �سوف تنخف�ض اأي�سًا ب�سبب ارتفاع عدد 

الأ�سهم مما �سيقلل من ربحية امل�ساهمني قبل اإ�سدار الأ�سهم.

 مخاطر بيع الشركاء االستراتيجيين )كامل أو جزء من( أسهمهم والخروج من الشركة  223213

يقدم ال�سريكان الإ�سرتاتيجيان األيكو واإيه اآي جي اإم اإي اإيه اإنف�ستمنت اآند �سريف�س�ض )ال�سركة التابعة لإيه اآي جي( اخلربة الفنية لل�سركة ويلعبان دروًا حيويًا يف 
ر�سم اإ�سرتاتيجتها من خالل متثيلهما يف جمل�س الإدارة. عالوة على ذلك فاإن قواعد الت�سجيل والإدراج تطلب من كل من ميلك اأكرث من 10% من الأ�سهم امل�سدرة 
لإي �سركة مدرجة يف ال�سوق املالية احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق املالية قبل الت�سرف اأي من هذه الأ�سهم وهو ما ينطبق على ال�سركاء الإ�سرتاتيجني باإعتبار 
اإمتالك كل منهم لأكرث من 10% من اأ�سهم ال�سركة. اإذا قام ال�سريكان الإ�سرتاتيجيان ببيع اأ�سهمهم يف ال�سركة فاإن ال�سركة �ستفقد ميزة ال�ستفادة من خرباتهما 

مما قد ينعك�س �سلبًا على الو�سع املايل لل�سركة ونتائج عملياتها.

عدم ضمان حصول األشخاص المستحقين على تعويض 223212

�سوف تبداأ فرتة الكتتاب يف يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م( وتنتهي يوم الثالثاء 143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م(. ويجب 
الأ�سهم اجلديدة قبل  الالزمة والكتتاب يف  التعليمات  املنا�سبة لالمتثال جلميع  التدابري  اتخاذ  الذين ميثلونهم  املاليني  والو�سطاء  امل�ستحقني  الأ�سخا�س  على 

انق�ساء فرتة الكتتاب )ف�ساًل راجع الق�سم رقم 19 » تعليمات و�سروط الكتتاب«(.

واإذا مل يتمكن الأ�سخا�ض امل�ستحقون من ممار�سة حقوقهم يف الكتتاب ب�سكل �سحيح قبل نهاية فرتة الكتتاب، وفقًا للحقوق التي ميلكونها، فال ي�سمن توزيع مبلغ 
تعوي�س على الأ�سخا�س املوؤهلني الذين مل ي�ساركوا اأو مل يكتتبوا ب�سكل �سحيح يف الأ�سهم اجلديدة.

عدم ضمان ممارسة كبار المساهمين لحقوقهم األولية في االكتتاب 223215

اإذا مل يكتتب امل�ساهمني الكبار بكامل حقهم يف احل�سول على اأ�سهم جديدة يف الطرح، ف�سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�سويت التابعة لها ومتثيلهم يف جمل�ض 
الإدارة. وبالتايل �سينخف�س العائد الذي يتلقونه نتيجة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف راأ�س املال بعد زيادته. وبانخفا�س حقوق ت�سويت امل�ساهمني الكبار، �سوف 
ينعك�س ذلك على دعمهم ومدى تاأثريهم وفاعليتهم وحتكمهم يف اتخاذ القرارات الهامة لل�سركة الذي �سيوؤثر ب�سكل جوهري على قرارات ال�سركة ومركزها املايل.
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معلومات عن السوق والقطاع . 3

مصادر المعلومات 321

باأنها  ويعتقد  للعموم  متاحة  التاأمني من م�سادر خمتلفة  وقطاع  ال�سعودي  بالقت�ساد  واملتعلقة  الن�سرة  امل�سمنة يف هذه  والبيانات  املعلومات  مت احل�سول على 
موثوقة. وبالرغم من اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو جمل�س اإدارتها اأو اأي من م�ست�ساريها اأي �سبب لالعتقاد باأن اأي من املعلومات امل�سمنة بهذا الق�سم غري دقيقة 
يف جوهرها، اإل اأنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�سورة م�ستقلة من قبل اأي جهة ول ميكن تقدمي اأي تاأكيد ب�ساأن �سحتها اأو اكتمالها. و ت�سمل م�سادر 

املعلومات والبيانات املتعلقة بالقت�ساد ال�سعودي وقطاع التاأمني ما يلي:

أ( التقرير السنوي لمؤسسة النقد حول تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2014م

اأن�سئت موؤ�س�سة النقد يف عام 13٧2هـ )املوافق 1952م( وت�سمل الوظائف الرئي�سية للموؤ�س�سة:

ا�سدار العملة الوطنية )الريال ال�سعودي(. �
القيام بعمل م�سرف احلكومة. �
مراقبة امل�سارف التجارية ون�ساط �سركات التاأمني واإعادة التاأمني وموفري اخلدمات. �
اإدارة احتياطيات اململكة من النقد الأجنبي. �
اإدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار واأ�سعار ال�سرف.  �
ت�سجيع منو النظام املايل و�سمان �سالمته. �

التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد للعام 2014م امل�سمن يف هذه الن�سرة متاح للعموم على �سبكة الإنرتنت لذا فاإنه ل يتطلب احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد 
ل�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة.

ب( تقرير الشركة السويسرية إلعادة التأمين )سويس ري( عن أسواق التأمين العالمية للعام 2014م

وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال اإعادة التاأمني تاأ�س�ست عام 1863 م يف زيورخ، �سوي�سرا، وتعمل يف اأكرث من 25 دولة حول العامل. وت�سدر ال�سركة تقارير عن 
قطاع التاأمني يف العامل. وتعترب املعلومات التي مت احل�سول عليها من تقرير �سوي�س ري عن اأ�سواق التاأمني العاملية لعام 2014م متاحة للعموم عرب موقعها على 

�سبكة الإنرتنت وبذلك فهي ل يتطلب ا�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�سرة احل�سول على موافقتها.

نظرة عامة على االقتصاد السعودي 322

وا�سل القت�ساد ال�سعودي منوه الإيجابي خالل عام 2014م م�ستفيدًا من ا�ستمرار الإنفاق احلكومي على امل�ساريع التنموية وال�ستمرار يف الإ�سالحات الهيكلية 
والتنظيمية التي تهدف اإلى حتقيق منو اقت�سادي م�ستدام من خالل تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة م�ساهمة القطاع غري النفطي.

�سجل الناجت املحلي الإجمايل بالأ�سعار الثابتة )على اأ�سا�س �سنة 2010م( يف عام 2014م منوًا ن�سبته 3.5% ليبلغ 2431.9 بليون ريال مقارنًة بنمو ن�سبته ٧.%2 
يف عام 2013م. و�سجل الناجت املحلي للقطاع النفطي ارتفاعًا ن�سبته 1.5% ليبلغ 103٧.6 بليون ريال اأما الناجت املحلي للقطاع غري النفطي فقد �سجل منوًا قدره 
5.0% ليبلغ 13٧4.3 بليون ريال. وارتفع معدل منو القطاع اخلا�س غري النفطي بن�سبة 5.6% ليبلغ 959.6 بليون ريال يف حني اإرتفع ناجت القطاع احلكومي غري 

النفطي بن�سبة 3.٧% ليبلغ 414.٧ بليون ريال يف عام 2014م.

التا�سعة خالل الأعوام 1431-1435هـ )2010م-2014م(، ويظهر ذلك جليًا  وا�ستمرت ال�سيا�سة الإمنائية يف حتقيق الأهداف املر�سومة لها يف خطة التنمية 
يف ارتفاع معدلت منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي خا�سة يف الأن�سطة ذات الكفاءة القت�سادية كن�ساط )ال�سناعات التحويلية والبرتوكيماويات(، ون�ساط 
اخلدمات وتخفي�س معدلت البطالة. كما يظهر اأي�سًا يف قدرة ال�سيا�سة القت�سادية على جتاوز تداعيات الأزمة املالية وتبعاتها املتمثلة بتباطوؤ منو االقت�ساد 

العاملي.

�سكل )3-1(: امل�ؤ�سرات القت�سادية الرئي�سية للمملكة العربية ال�سع�دية
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م امل�ؤ�سرات القت�سادية

2.٧98.4 2.٧91.3 2.٧52.3 2.510.6 1.95٧.5 اإجمايل الناجت املحلي ال�سمي )بباليني الريالت(

2.431.9 2.350.4 2.289.3 2.1٧2.3 1.٧95.5 اإجمايل الناجت املحلي الفعلي )بباليني الريالت(

30.٧٧ 29.99 29.20 28.3٧ 2٧.56 اإجمايل عدد ال�سكان )باملاليني(

90.946 93.060 94.2٧4 88.49٧ ٧1.6٧4 اإجمايل الناجت املحلي لكل ن�سمة

2.68 3.52 2.8٧ 3.٧2 3.80 معدل الت�سخم )%(
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2014م 2013م 2012م 2011م 2010م امل�ؤ�سرات القت�سادية

9.٧ 9.6 9.8 9.3 8.2 املتو�سط اليومي من اإنتاج اململكة من النفط )ماليني الرباميل(

9٧.18 106.53 110.22 10٧.82 ٧٧.82 متو�سط �سعر النفط العربي اخلفيف )دولر اأمريكي للربميل(

43 4٧ 50 51 45 م�ساهمة قطاع النفط يف اإجمايل الناجت املحلي )%(

امل�سدر: تقرير موؤ�س�سة النقد لعام 2014م

�سهدت الإيرادات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية حت�سنًا ملحوظَا خالل الفرتة من 200٧م – 2014م ويعزى ذلك لالإرتفاع يف ا�سعار النفط التي حققت 
متو�سط معدل منو مركب بلغ 5.1% حيث اإرتفعت من 68.٧5 دولر للربميل يف عام 200٧م اإلى 9٧.18 دولر للربميل يف عام 2014م. ونتيجة لذلك �سهدت 
الإيرادات احلكومية منوًا ملحوظَا مبتو�سط معدل منو �سنوي بلغ ٧.2% وذلك من 643 بليون ريال يف عام 200٧م اإلى 1.044 بليون ريال يف عام 2014م. بينما 
�سهد الإنفاق احلكومي منوًاملحوظًا مبتو�سط معدل منو �سنوي مركب قدره 13.1% وذلك من 466 بليون ريال يف عام 200٧م اإلى 1.110 بليون ريال يف عام 
2014م. وقد �سجلت ن�سبة الدين العام خالل هذه الفرتة اإنخفا�سًا ملحوظًا من 1٧.0% يف عام 200٧م اإلى 1.6% يف عام 2014م من اإجمايل الناجت املحلي حيث 

مت متويل الإنفاق من خالل الإيرادات احلكومية. 

�سكل )3-2(: البيانات املالية احلك�مية
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م 2009م 2008م 2007م البيانات املالية احلك�مية

1.044.4 1.156.4 1.24٧.4 1.11٧.8 ٧41.6 509.8 1.101.0 642.8 الإيرادات العامة )بباليني الريالت(

1.109.9 9٧6.0 8٧3.3 826.٧ 653.9 596.4 520.1 466.2 النفقات العامة )بباليني الريالت(

65.5- 180.4 3٧4.1 291.1 8٧.٧ 86.6- 580.9 1٧6.6 فائ�س/عجز امليزانية العامة )بباليني الريالت(

%2.3- %6.4 %13.6 %11.6 %4.4 %5.4- %29.8 %11.3 فائ�س امليزانية العامة لإجمايل الناجت املحلي )%(

%1.6 %2.2 %3.1 %5.4 %8.5 %14.0 %12.1 %1٧.1 ن�سبة الدين العام اإلى اإجمايل الناجت املحلي )%(

امل�سدر: التقرير ال�سنوي ملوؤ�س�سة النقد لعام 2014م

�سهدت كافة مكونات الناجت املحلي الإجمايل منوًا اإيجابيًا يف متو�سط معدل النمو املركب خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية من عام 2010م وحتى عام 2014م. وقد 
�سملت اأعلى معدلت النمو خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية قطاعات النقل والتخزين والت�سالت )6.2%( وقطاع البناء )5.8%( وجتارة اجلملة وجتارة التجزئة 

واملطاعم والفنادق )5.3%( والقطاع ال�سناعي )%4.8(.

�سكل )3-3(: اإجتاهات الناجت املحلي االإجمايل ح�شب نوع الن�شاط االقت�شادي
مت��سط معدل 

النم� املركب
2010م – 2014م

2014م 2013م 2012م 2011م 2010م )ملي�ن ريال �سع�دي(

%1.42 50.502.10 49.623.00 48.694.30 48.080.٧0 4٧.063.40 الزراعة والغابات و�سيد الأ�سماك

%3.41 9٧0.994.60 963.602.20 9٧٧.512.40 929.688.90 821.22٧.90 التعدين والتنقيب

%4.٧9 2٧5.614.60 255.603.20 24٧.269.10 23٧.59٧.20 218.1٧0.90 الت�سنيع

%3.٧3 31.55٧.50 29.836.20 29.356.90 2٧.٧22.٧0 26.280.90 الكهرباء والغاز واملياه

%5.٧8 120.211.10 112.61٧.50 104.498.٧0 99.٧39.00 90.٧80.50 قطاع البناء

%5.25 225.420.40 212.69٧.30 199.615.٧0 188.256.٧0 1٧4.505.80 جتارة اجلملة والتجزئة وقطاع املطاعم 
والفنادق

%6.18 136.601.80 128.619.90 120.858.40 115.1٧2.80 101.204.80 النقل والتخزين والإت�سالت

%4.48 22٧.349.90 218.365.30 199.930.20 185.913.٧0 182.603.90 خدمات املال والتاأمني والعقارات و خدمات 
الأعمال

4.8٧ 4٧.90٧.80 45.339.90 42.589.40 40.201.٧0 3٧.٧6٧.٧0 خدمات اإجتماعية و �سخ�سية 

%0.٧8 )20.366.50( )20.168.٧0( )19.962.50( )19.804.٧0( )19.595.10( ناق�سًا: اخلدمات امل�سرفية املحت�سبة

%4.22 2.065.٧93.20 1.996.135.60 1.950.362.40 1.852.568.60 1.680.010.60 املجموع الفرعي

%4.2٧ 346.098.60 335.056.60 319.349.50 303.15٧.00 280.863.00 منتجوا اخلدمات احلكومية

%6.38 19.985.60 19.180.80 19.539.90 16.560.٧0 14.669.00 ر�سوم الإ�سترياد )اجلمرك(

%4.24 2.431.8٧٧.30 2.350.3٧2.90 2.289.251.٧0 2.1٧2.286.20 1.9٧5.542.60 اإجمايل الناجت املحلي الفعلي

امل�سدر: موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 
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نظرة عامة على أسواق التأمين العالمية 323

وا�سلت اأ�سواق التاأمني العاملية النتعا�س يف عام 2014م حيث �سجل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة منوًا قدره 3.٧% يف عام 2014م مرتفعًا اإلى4.٧88 بليون دولر 
وذلك بعد الركود الذي �سهده يف عام 2013م. �سجل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف الأ�سواق املتقدمة منوًا قدره 2.9% ولكن يظل اأقل من معدل النمو لفرتة ما 
قبل الأزمة القت�سادية البالغ 3.4%. �سجلت الأ�سواق النا�سئة ارتفاعًا يف معدل اإجمايل الأق�ساط املكتتبة قدره ٧.4%. �سهدت الأ�سواق املتقدمة يف عام 2014م 
ارتفاعًا ملحوظًا يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة بعد خم�ض �سنوات من الركود بينما ظل معدل النمو يف الأ�سواق النا�سئة ثابتًا. يعزى معدل النمو املنخف�ض يف الأ�سواق 
املتقدمة خالل ال�سنوات اخلم�ض املا�سية ب�سورة اأ�سا�سية اإلى التذبذب يف الأق�ساط املكتتبة. �سهدت اأق�ساط التاأمني العام منوًا تدريجيًا منذ عام 2009م. متثل 
الأ�سواق الأوروبية والأمريكية والآ�سيوية اأ�سواق التاأمني الرئي�سية يف العامل وقد مثلت 36.0% و29.0% و28.0% على التوايل من اإجمايل اأ�سواق التاأمني العاملية 

يف عام 2014م.

نظرة عامة على سوق التأمين في الشرق األوسط وشمال افريقيا 322

ل تزال �سناعة التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا يف مراحل النمو املبكر حيث تت�سم مبعدلت النت�سار والكثافة املنخف�سة، واإلى حد كبري ب�سعف 
الأنظمة الت�سريعية باملقارنة باأ�سواق القت�ساد العاملي الأكرث تقدما.

�سهد قطاع التاأمني يف املنطقة معدلت منو قوية خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية. وعلى الرغم من اأهمية هذه املعدلت املحققة فاإن املنطقة ل تزال يف حاجة 
للمزيد من الوقت للو�سول ملرحلة الن�سج. من املتوقع اأن يكون لالنفتاح الإقت�سادي لدول املنطقة وجهود حكوماتها لتطوير الأنظمة الت�سريعية والرتفاع يف معدلت 

ال�ستثمار تاأثريًا ايجابيًا على قطاع التاأمني مما يوؤدي اإلى ا�ستمرار ازدياد معدلت النمو خالل ال�سنوات القادمة.

تعد ال�سوق ال�سعودية وال�سوق الماراتية مبثابة اأكرب �سوقني للتاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط وقد مثلتا جمتمعتني حوايل 44.0% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 
يف دول منطقة ال�سرق الأو�سط يف عام 2014م. يف ال�سوق ال�سعودية، يعزى النمو يف الأق�ساط البالغ قدره 21% يف عام 2014م اإلى الدعم الناجت عن ال�ستقرار 
الن�سبي لالأو�ساع القت�سادية عالوة على النمو القوي يف اأن�سطة التاأمني الإلزامي التي مت ت�سمنيها موؤخرًا. اإرتفعت الأق�ساط املكتتبة لن�ساط التاأمني ال�سحي، 
والذي يعد الأكرب حجمًا بني اأن�سطة التاأمني، مبعدل منو بلغ 22.0% وذلك من 14.0% يف عام 2013م حيث ت�ساعف احلد الأدنى للتغطية. ظل معدل منو الأق�ساط 
املكتتبة لن�ساط التاأمني على املركبات ثابتًا على مركزه القوي عند 26.0% على الرغم من اأنه اأقل من معدل الـ 36.0% الذي �سهدته الأ�سواق يف عام 2013م. 
ارتفع اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف الأمارات العربية املتحدة مبقدار 13.0% يف عام 2014م ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الرتفاع يف اأق�ساط التاأمني ال�سحي 

الذي يعد الن�ساط الأ�سرع منوًا بني اأن�سطة التاأمني.

ي�سهد قطاع التاأمني يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا منوًا م�سطردًا. فت�سمني الأن�سطة الإلزامية اجلديدة والإنفاق على م�ساريع الإن�ساء والبنية التحتية 
والتطوير امل�ستمر للوائح املنظمة �ست�سهم ب�سورة اأو باأخرى يف دفع حركة النمو. ومن املتوقع حدوث تو�سع كبري يف ن�ساط التاأمني ال�سحي حيث قامت اجلهات 

احلكومية املخت�سة ب�سن ت�سريعات مو�سعة متعلقة بتغطية التاأمني ال�سحي ومثال لذلك ال�سعودية وقطر والأمارات.

�سي�سهد النمو يف اأن�سطة التاأمني ال�سخ�سي انتعا�سا نظرًا للتو�سع يف الطبقة الو�سطى والتوعية واإزدياد القبول ملنتجات التاأمني التكافلي التقليدية واأجتاه العديد 
من البنوك لبيع املنتجات التاأمينية.

فيما يلي بيان باإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة لعام 2014 م لدول ال�سرق الأو�سط و �سمال اأفريقيا

�سكل )3-4(: اإجمايل اأق�شاط التاأمني املكتتبة لعام 2014 م لدول ال�سرق الأو�سط و �سمال اأفريقيا 
2014م 2013م 2012م الدولة

%التغيري من 
2013م اإلى 

2014م

% من ال�س�ق 
العاملي

اإجمايل 
االأق�شاط 

املكتتبة
)مباليني 
الدولرات(

%التغيري من 
2012م اإلى 

2013م

% من ال�س�ق 
العاملي

اإجمايل 
االأق�شاط 

املكتتبة
)مباليني 
الدولرات(

% من ال�س�ق 
العاملي

اإجمايل 
االأق�شاط 

املكتتبة
)مباليني 
الدولرات(

%13.34 %0.19 9.106 %12.29 %0.1٧ 8.304 %0.16 ٧.155 الأمارات 

%20.٧5 %0.1٧ 8.128 %19.22 %0.15 6.٧31 %0.12 5.646 ال�سعودية

%11.50 %0.16 ٧.458 %42.25- %0.15 6.689 %0.25 11.583 اإيران 

%6.92 %0.0٧ 3.400 %5.40 %0.0٧ 3.180 %0.0٧ 3.10٧ املغرب

%9.48 %0.05 2.183 %48.92 %0.04 1.994 %0.03 1.339 قطر

%3.69 %0.04 1.968 %6.09 %0.04 1.898 %0.04 1.٧89 م�سر

%5.0٧ %0.03 1.59٧ %10.22 %0.03 1.520 %0.03 1.3٧9 اجلزائر
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2014م 2013م 2012م الدولة

%التغيري من 
2013م اإلى 

2014م

% من ال�س�ق 
العاملي

اإجمايل 
االأق�شاط 

املكتتبة
)مباليني 
الدولرات(

%التغيري من 
2012م اإلى 

2013م

% من ال�س�ق 
العاملي

اإجمايل 
االأق�شاط 

املكتتبة
)مباليني 
الدولرات(

% من ال�س�ق 
العاملي

اإجمايل 
االأق�شاط 

املكتتبة
)مباليني 
الدولرات(

%6.٧٧ %0.03 1.513 %8.33 %0.03 1.41٧ %0.03 1.308 لبنان

%9.29 %0.02 1.035 %10.50 %0.02 94٧ %0.02 85٧ عمان

%6.45 %0.02 1.00٧ %4.65 %0.02 946 %0.02 904 الكويت

%3.26 %0.02 888 %6.04 %0.02 860 %0.02 811 تون�س

%6.05 %0.02 ٧36 %5.63 %0.02 694 %0.01 65٧ الأردن

%11.٧٧ %0.82 39.019 %4.21- %0.٧6 34.910 %0.٧9 36.445 دول ال�سرق الأو�سط

%3.96 %99.18 4.٧39.229 0.08- %99.24 4.558.٧22 %99.21 4.562.506 دول العامل الأخرى

%4.02 %100 4.٧٧8.248 %0.12- %100 4.593.632 %100 4.598.951 اإجمايل الأق�ساط 
املكتتبة يف العامل

امل�سدر: تقرير �سوي�س ري عن �سوق التاأمني العاملي لعامي 2013م و2014م

قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية 325

يلقي هذا الق�سم نظرة عامة على الأو�ساع احلالية لقطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية تت�سمن الو�سع التنظيمي واملوؤ�سرات العامة لن�ساط التاأمني والبيئة 
التناف�سية وعوامل النمو الرئي�سية.

نشاط التأمين في المملكة العربية السعودية 322

�سهد ن�ساط التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية منوًا مبعدل �سنوي مركب بلغ 13.0% يف الفرتة ما بني 2010م-2014م حيث بلغ اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 30.4 
بليون ريال يف عام 2014م مقابل 25.2 بليون يف عام 2013م وقد كان لن�ساط التاأمني العام الدور الرئي�سي يف حتقيق هذا النمو. �سهد ن�ساط التاأمني العام منوًا 
�سنويًا مبعدل 19.٧% يف عام 2014م بينما ظل ن�ساط تاأمني احلماية والدخار على نف�ض الو�سع. يعد النمو القت�سادي امل�سطرد والإ�سالحات الهيكلية والرتكيبة 
ال�سكانية والبيئة التنظيمية من العوامل احليوية لنمو ن�ساط التاأمني. وقد كان للتغيري يف الإطار التنظيمي املتمثل يف تبني �سيغة التاأمني التعاوين يف عام 2005م 
والإجراءات املتخذة من قبل اجلهات احلكومية املخت�سة )التاأمني ال�سحي الإلزامي للمقيمني والتاأمني الإلزامي على املركبات( الدور الأكرب يف دفع عجلة النمو 
يف ن�ساط التاأمني. ومن ناحية اأخرى فقد ظل الإقبال على ن�ساط تاأمني احلماية والدخار �سعيفًا لأ�سباب تتعلق باملعتقدات الدينية وغياب التوعية ووجود اأعداد 

كبرية من املقيمني الذين ل يعتربون تاأمني احلماية والإدخار من �سمن اأولوياتهم.

يعد قطاع التاأمني ال�سعودي ثاين اأكرب قطاع يف ال�سرق الأو�سط حيث اأ�سهم بحوايل 20.8% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف املنطقة يف عام 2014م ومع ذلك 
يعترب اأقل ن�سبيًا مقارنة بنظريه الأماراتي الذي يعد الأكرب يف منطقة اخلليج ومقارنة بالأ�سواق الأخرى النا�سئة واملتقدمة و يت�سح ذلك جليًا يف انخفا�س ن�سبة 
النت�سار والكثافة. بلغت ن�سبة انت�سار التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية 1.1% من اإجمايل الناجت املحلي مقارنًة بـ 2.2% لالأمارات العربية املتحدة بينما بلغت 

يف الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني %3.0.

بلغت كثافة التاأمني يف عام 2014م يف اململكة العربية ال�سعودية 990 رياًل مقارنًة بـ 3.652 رياًل يف الأمارات العربية املتحدة و15.063 رياًل يف الوليات املتحدة 
الأمريكية و18.086 رياًل يف اململكة املتحدة. يعد النخفا�س يف كثافة التاأمني يف اململكة مقارنًة مبا عليه احلال يف الأ�سواق الأخرى كالأمارات يف منطقة اخلليج 

العربي والدول املتقدمة كاململكة املتحدة والوليات املتحدة الأمريكية مبثابة موؤ�سر على وجود فر�س كبرية للنمو. 

البيئة التنظيمية والتطورات األخيرة 322

ظل �سوق التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية يعاين من عدم التنظيم حتى عام 2003م. وقد كانت معظم �سركات التاأمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية 
اأو مكاتب ممثلة ل�سركات مقارها يف البحرين. يف عام 2003م بداأت موؤ�س�سة النقد يف تنظيم قطاع التاأمني باإ�سدارها لالئحة التنفيذية ملراقبة  مبثابة فروع 
�سركات التاأمني التعاوين لعام 2003م والتي ا�سرتطت على جميع �سركات التاأمني نقل اأن�سطتها اخلارجية اإلى داخل اململكة العربية ال�سعودية واإدراج اأ�سهمها يف 
ال�سوق املالية ال�سعودية على اأن تكون احل�سة الغالبة منها مملوكة مل�ساهمني حمليني. وقد اأدى �سدور هذه الالئحة اإلى حدوث تغيري جذري على �سوق التاأمني يف 

اململكة العربية ال�سعودية.
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يف عام 2006م قامت موؤ�س�سة النقد بفر�س التاأمني ال�سحي الإلزامي على غري ال�سعوديني مما اأعطى حوافز جديدة لقطاع التاأمني يف اململكة. يف عام 2010م 
ك�سفت موؤ�س�سة النقد عن خططها الرامية ملنع كافة �سركات التاأمني الأجنبية العاملة يف اململكة عن طريق وكالء حمليني من اإ�سدار وجتديد وثائق التاأمني دون 
احل�سول على ترخي�س موؤ�س�سة النقد. عالوة على ذلك فاإن الالئحة التنفيذية لوكالء وو�سطاء التاأمني ال�سادرة يف اأكتوبر من عام 2011م قد ت�سمنت الأحكام 
املتعلقة بالعمولت املدفوعة لوكالء وو�سطاء التاأمني وقد ن�ست هذه الالئحة اأي�سًا على اأنه ل ينبغي اأن تزيد فروع �سركات الو�ساطة عن خم�سة فروع داخل اململكة 
اإذا كان راأ�س مالها يف حدود 500.000 ريال �سعودي وينبغي على الو�سيط زيادة راأ�ض ماله مببلغ 100.000 ريال �سعودي مقابل كل فرع اإ�سايف قبل احل�سول 

على موافقة موؤ�س�سة النقد.

يف دي�سمرب من عام 2011م اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد لئحة خا�سة بعمليات التاأمني اللكرتونية وقد ت�سمنت الالئحة اأحكامًا تلزم كافة �سركات التاأمني باإ�ستخدام 
�سيغة التاأمني التعاوين التي تخول حاملي وثائق التاأمني احل�سول على 10.0-% من �سايف الفائ�س كما اإن حاملي الوثائق ل يتم حتميلهم اخل�سائر. 

يف يونيو من عام 2011م اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد لئحة حوكمة ال�سركات املتعلقة ب�سركات التاأمني من اأجل اإيجاد اإطار عمل موحد رفيع امل�ستوى حلوكمة ال�سركات 
العاملة يف قطاع التاأمني وذلك باإتباع اأف�سل املمار�سات املتعارف عليها عامليًا.

وبتاريخ 2015/10/21م اأ�سدرت موؤ�س�سة النقد لئحة حوكمة �سركات التاأمني التي ن�ست املادة ) 10 ( العا�سرة منها على اأن تقوم �سركات التاأمني بو�سع وتطوير 
لئحة داخلية للحوكمة تكون متوافقة مع متطلبات الالئحة اجلديدة بحيث تكون متاحة مل�ساهي ال�سركة خالل )360( ثالثمائة و�ستون يومًا تقومييًا من تاريخ 
اإ�سدارها بالن�سبة لل�سركات املرخ�سة ومن تاريخ الرتخي�س بالن�سبة لل�سركات الأخرى. ويتم عر�سها على اجلمعية العامة متهيدًا لعتمادها يف اأول اجتماع لها، 
ويتم تزويد املوؤ�س�سة بن�سخة من لئحة احلوكمة اخلا�سة بال�سركة خالل )21( واحد وع�سرين يوم عمل من تاريخ اعتمادها. وينبغي على �سركات التاأمني مراعاة 
لئحة احلوكمة اخلا�سة ب�سكل �سنوي على الأقل والتو�سية للجمعية باأي مقرتحات لتعديلها، على اأن يتم اإ�سعار املوؤ�س�سة باأي تعديالت تتم على لئحة احلوكمة 
اخلا�سة بال�سركة خالل )21( واحد وع�سرين يوم عمل من تاريخ اعتماد التعديل. وقد ن�ست الالئحة على اأن تقوم �سركات التاأمني بت�سكيل جلان متخ�س�سة 
اإدارة املخاطر وجلنة  لتو�سيع نطاق عملها يف اجلالت املتخ�س�سة التي منها على �سبيل املثال ل احل�سر، جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وجلنة املراجعة وجلنة 
ال�ستثمار وجلنة احلوكمة وجلنة الإلتزام النظامي وجلنة الإف�ساح وجلنة املوارد الب�سرية وجلنة التطوير ال�سرتاتيجي، الخ واأن متنح هذه اللجان ال�سالحيات 
الزمة لأداء اأعمالها. كما األزمت املادة )90( ت�سعني على اأن يكون لدى كل �سركة تاأمني بحد اأنى جلنة تنفيذية، وجلنة للمراجعة، وجلنة للرت�سيحات واملكافاآت 

و جلنة لإدارة املخاطر وجلنة ال�ستثمار.

مهام ومسئوليات وأهداف مؤسسة النقد فيما يتعلق بقطاع التأمين 322

تتمثل اأبرز مهام وم�سئوليات موؤ�س�سة النقد يف اإطار دورها التنظيمي لقطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية فيما يلي:

و�سع وحتديد املعايري املالئمة لتقدمي خدمات التاأمني.

توطيد ا�ستقرار �سوق التاأمني. �
حماية حقوق املوؤمن لهم وامل�ستثمرين. �
ت�سجيع املمار�سة العادلة والفعالة وتوفري خدمات تاأمينية اأف�سل باأ�سعار وتغطيات مناف�سة. �
تنظيم العالقة بني �سركات التاأمني واإعادة التاأمني وموفري اخلدمات من اأجل �سمان اللتزام بالأنظمة والقواعد التي حتكم قطاع التاأمني. �
تدريب الكوادر وت�سكينها يف الوظائف )ال�سعودة( �

نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و الئحته التنفيذية 322

لالإطار  اأ�سا�سا  و�سع  والذي  )املوافق 31/2003/0٧(  وتاريخ 1424/06/02هـ  رقم م/32  امللكي  باملر�سوم  التعاوين  التاأمني  �سركات  مراقبة  نظام  اعتماد  مت 
القانوين والإ�سرايف لقطاع التاأمني. وقد مت تكليف موؤ�س�سة النقد للعمل ك�سلطة منظمة وهيئة م�سئولة تتولى الإ�سراف على هذا القطاع. �سدرت لحقًا الالئحة 
التنفيذية مبوجب القرار الوزاري رقم 596/1 وتاريخ 1425/3/1هـ )املوافق2004/04/20م( ملراقبة وتنظيم ن�ساط التاأمني يف اململكة. ومن اأبرز البنود التي 

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

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

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

)200.000.000( ريال �سعودي كحد اأدنى. 

يجب اأن ل يزيد اإجمايل الأق�ساط املكتتبة عن ع�سرة اأ�سعاف راأ�سمال ال�سركة املدفوع بالكامل.  �
يجب اأن حتتفظ �سركة التاأمني املبا�سرة مبا ل يقل عن 30.0% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة داخل اململكة. �
يجب حتويل 90.0% من �سايف فائ�س عمليات التاأمني اإلى ك�سف دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي، 10%، على اأ�سحاب وثائق التاأمني اإما مبا�سرة اأو على  �

�سكل تخفي�ض يف اأق�ساط التاأمني م�ستقبال. 
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يجب على �سركات التاأمني املبا�سرة اإعادة تاأمني ما ل يقل عن 30% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.  �

قطاع التأمين – المؤشرات الرئيسية 3210

يقدم هذا الق�سم حتلياًل للموؤ�سرات العامة لقطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية ومعدلت النمو خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية اإ�سافة اإلى نظرة عامة 
خمت�سرة عن الأق�سام الفرعية لقطاع التاأمني:

إجمالي األقساط المكتتبة 321021

اأرتفع اإجمايل اق�ساط التاأمني املكتتبة مبقدار 5.24 بليون ريال �سعودي لي�سل اإلى 30.48 بليون ريال �سعودي يف عام 2014م مقابل 25.24 بليون ريال �سعودي 
يف عام 2013م وهو ميثل منو قدره %21.0.

ظل التاأمني ال�سحي مت�سدرًا لأن�سطة التاأمني يف عام 2014م حيث �سهد اإ�سهامه يف اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة ارتفاعًا طفيفًا من 51% يف عام 2013م اإلى 
52% يف عام 2014م، بينما �سهد اإ�سهام ن�ساط التاأمني العام انخفا�سًا يف 2014م حيث �سكل45.0% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة. اأ�سهم قطاع التاأمني 
ال�سحي مببلغ 2.8 بليون ريال �سعودي من اإجمايل الزيادة البالغ قدرها 5.24 مليار ريال �سعودي يف عام 2014م وهو ما ميثل اإ�سهامًا قدره 53.0% من اإجمايل 

الزيادة يف الأق�ساط املكتتبة للقطاع.

ظل تاأمني احلماية والدخار الن�ساط الأقل اإ�سهامًا يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة وذلك بن�سبة بلغت 3.0%، كما اأنه كان الن�ساط الأقل اإرتفاعًا يف الأق�ساط املكتتبة 
بن�سبة بلغت ٧.0% يف عام 2014م.

�سكل )3-5(: اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية ح�شب ن�شاطات التاأمني 
2014م  2013م 2012م 2011م 2010م

ن�سبة النم� 
ال�سن�ي املركب 
2010م-2014م

ن�سبة 
التغيري من 

2013م-2014م

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مباليني 
الريالت(

ن�سبة 
التغيري 

من 2012م 
-2013م

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مباليني 
الريالت(

ن�سبة 
التغيري من 

2011م-2012م

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مباليني 
الريالت(

% التغيري 
من 2010م 

-2011م

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مباليني 
الريالت(

اإجمايل 
االأق�شاط 
)مباليني 
الريالت(

%15.9٧ %21.91 15.٧20 %14.2٧ 12.895 %16.24 11.285 %11.٧1 9.٧08 8.690 التاأمني ال�سحي

%25.46 %26.29 8.026 %35.53 6.355 %19.56 4.689 %21.09 3.922 3.239 التاأمني على 
املركبات

%14.00 %15.50 1.923 %23.52 1.665 %16.51 1.348 %20.56 1.15٧ 959 التاأمني على 
املمتلكات/ احلريق

%20.٧8 %14.6٧ 1.٧09 %36.18 941 %9.34 691 %24.65 632 50٧ التاأمني �سد 
احلوادث وامل�سوؤولية 

وغريها

%13.34 %19.50 1.434 %11.42 1.200 %19.96 1.0٧٧ %5.06 913 869 التاأمني الهند�سي 

%11.86 %9.59 811 %0.40- ٧40 %1٧.19 ٧43 %22.39 634 518 التاأمني البحري 

%1.80- %6.98 904 %4.95- 845 %1.٧٧- 889 %6.89- 905 9٧2 تاأمني احلماية 
والدخار 

%٧.٧2 %2.85- 443 %18.44 456 %6.65 385 %9.٧3 361 329 تاأمني الطاقة

%1٧.62 %2.٧8- 140 %114.93 144 %٧5.3٧ 6٧ %10.53- 2٧2 304 التاأمني اجلوي

%16.٧8 %20.٧٧ 30.482 %19.20 25.239 %14.43 21.1٧4 %12.93 18.504 16.38٧ الإجمايل

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

اأ�سهم التاأمني على املركبات والتاأمني ال�سحي بحوايل ٧٧.9% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2014م. �
ت�سدر التاأمني ال�سحي ب�سقيه الإلزامي وغري الإلزامي امل�ساهمة يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2014م حيث اأ�سهم بـ %51.6. �
حل التاأمني على املركبات ب�سقيه الإلزامي وغري الإلزامي يف املركز الثاين حيث اأ�سهم بـ 26.3% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2014م. �
�سجلت الأق�ساط املكتتبة لن�ساط التاأمني على املركبات املعدل الأعلى للنمو يف عام 2014م حيث بلغت 26.3% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة. �
ارتفعت الأق�ساط املكتتبة يف ن�ساط التاأمني ال�سحي والهند�سي مبقدار 21.9% و19.5% على التوايل من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2014م. �
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�سكل )3-6(: االإ�شهام يف اإجمايل االأق�شاط املكتتبة يف اململكة العربية ال�شعودية ح�شب ن�شاطات التاأمني
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م

% من 
اإجمايل 

االأق�شاط 
املكتتبة

اإجمايل 
االأق�شاط 
املكتتبة 

)مباليني 
الريالت(

% من 
اإجمايل 

االأق�شاط 
املكتتبة

اإجمايل 
االأق�شاط 
املكتتبة 

)مباليني 
الريالت(

% من 
اإجمايل 

االأق�شاط 
املكتتبة

اإجمايل 
االأق�شاط 
املكتتبة 

)مباليني 
الريالت(

% من 
اإجمايل 

االأق�شاط 
املكتتبة

اإجمايل 
االأق�شاط 
املكتتبة 

)مباليني 
الريالت(

% من 
اإجمايل 

االأق�شاط 
املكتتبة

اإجمايل 
االأق�شاط 
املكتتبة 

)مباليني 
الريالت(

%51.6 15.٧20 %51.1 12.895 %53.3 11.285 %52.5 9.٧08 %53.0 8.690 التاأمني ال�سحي

%26.3 8.026 %25.2 6.355 %22.1 4.689 %21.2 3.922 %19.8 3.239 التاأمني على 
املركبات

%6.3 1.923 %6.6 1.665 %6.4 1.348 %6.3 1.15٧ %5.9 959 التاأمني �سد 
املمتلكات/ 

احلريق

%3.5 1.0٧9 %3.٧ 941 %3.3 691 %3.4 632 %3.1 50٧ التاأمني �سد 
احلوادث 

وامل�سوؤولية وغريها

%4.٧ 1.434 %4.8 1.200 %5.1 1.0٧٧ %4.9 913 %5.3 869 التاأمني الهند�سي 

%2.٧ 811 %2.9 ٧40 %3.5 ٧43 %3.4 634 %3.2 518 التاأمني البحري 

%3.0 904 %3.3 845 %4.2 889 %4.9 905 %5.9 9٧2 تاأمني احلماية 
والدخار 

%1.5 443 %1.8 456 %1.8 385 %2.0 361 %2.0 329 تاأمني الطاقة

%0.5 140 %0.6 144 %0.3 6٧ %1.5 2٧2 %1.9 304 التاأمني اجلوي

%100 30.482 %100 25.239 %100 21.1٧4 %100 18.504 %100 16.38٧ الإجمايل

امل�سدر: تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن �سوق التاأمني ال�سعودية 2014م.
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االنتشار في سوق التأمين 321022

يعرف النت�سار يف �سوق التاأمني باأنه ن�سبة اإجمايل الأق�ساط املكتتبة اإلى الناجت املحلي الإجمايل للبالد. �سهدت ن�سبة النت�سار ارتفاعًا خالل ال�سنوات اخلم�ض 
اإلى 1.1% وذلك من 0.9% يف عام 2013م. يعرف  الأخرية مبعدل منو �سنوي مركب قدره 3.0%. يف 2014م �سهدت ن�سبة النت�سار يف �سوق التاأمني ارتفاعا 
النت�سار يف القطاع غري النفطي لن�ساط التاأمني على اأنه ن�سبة اإجمايل الأق�ساط املكتتبة على الناجت املحلي الإجمايل غري النفطي. �سهدت ن�سبة انت�سار التاأمني 
لإجمايل الناجت املحلي للقطاع غري النفطي ارتفاعًا اإلى 1.9% يف عام 2014م مقارنًة بـ 1.٧% يف عام 2013م بينما �سجلت انخفا�سًا قدره )2.0%( خالل الفرتة 

من 2010م اإلى 2014م.

�سكل )3-7(: انت�شار التاأمني كن�شبة من اإجمايل الناجت املحلي
% التغيري

2013م -2014م
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م جمال الن�شاط التاأميني

%19.5 %0.49 %0.41 %0.33 %0.36 %0.40 اجمايل التاأمني العام

%21.٧ %0.56 %0.46 %0.41 %0.45 %0.51 اجمايل التاأمني ال�سحي

%0.0 %0.03 %0.03 %0.03 %0.04 %0.06 اأجمايل التاأمني على املمتلكات وتاأمني احلماية والدخار

%20.0 %1.08 %0.90 %0.٧8 %0.85 %0.9٧ املجموع

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

321023 كثافة التأمين 321023

يعرف معدل كثافة التاأمني على اأنه متو�سط الإنفاق للفرد الواحد على منتجات التاأمني )اإجمايل الأق�ساط املكتتبة لكل ن�سمة(. اأرتفع معدل كثافة التاأمني يف 
اململكة العربية ال�سعودية من 864.0 ريال �سعودي لكل ن�سمة يف عام 2013م اإلى 991 ريال �سعودي لكل ن�سمة يف عام 2014م وميثل ذلك ن�سبة ارتفاع قدرها 
14.6%. �سهد الإنفاق على منتجات التاأمني لكل ن�سمة ارتفاعًا مبعدل منو �سنوي مركب قدره13.0% وذلك خالل الفرتة ما بني 2010م و2014م. ظلت كثافة 
التاأمني لن�ساط تاأمني احلماية والدخار يف م�ستوى منخف�ض يف كافة الأوقات، مقارنًة باأن�سطة التاأمني العام والتاأمني ال�سحي، حيث بلغت 29 ريال �سعودي لكل 

ن�سمة يف عام 2014م.

�سكل )3-8(: كثافة التاأمني كن�شبة من اإجمايل الناجت املحلي لكل ن�شمة
% التغيري

2013م -2014م
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م جمال الن�شاط التاأميني

%14.2 450 394 308 291 248 اجمايل التاأمني العام

%15.6 511 442 38٧ 358 320 اجمايل التاأمني ال�سحي

- 29 29 30 33 36 اأجمايل تاأمني املمتلكات وتاأمني احلماية والدخار

%14.6 990 865 ٧25 682 604 املجموع

امل�سدر: تقرير موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن �سوق التاأمني ال�سعودية 2014م
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إجمالي المطالبات المدفوعة 321022

�سجل اإجمايل املطالبات املدفوعة ارتفاعًا قدره 19.0% وذلك من 1٧.0 بليون ريال يف عام 2013م اإلى 20.3 بليون ريال يف عام 2014م ويعزى الرتفاع ب�سورة 
اأ�سا�سية اإلى املطالبات املتعلقة بن�ساط التاأمني ال�سحي والتاأمني على املركبات والتي �سهدت ارتفاعًا قدره 11.2% و28.6% على التوايل يف عام 2014م. يف عام 
2014م �سجل ن�ساط التاأمني الهند�سي اأعلى معدلت النمو يف اإجمايل املطالبات املدفوعة وذلك بارتفاعه بن�سبة 162.2% وذلك من 213 مليون ريال اإلى 559 

مليون ريال. يو�سح اجلدول التايل املطالبات املدفوعة لكل ن�ساط من اأن�سطة التاأمني من عام 2010م حتى عام 2014م:

�سكل )3-9(: اإجمايل املطالبات املدف�عة ح�سب ن�ساطات التاأمني
2014م 2013م 2012م 2011م 2010م 

معدل
النم� 

ال�سن�ي 
املركب

% من 
اإجمايل 
املطالبات

اإجمايل 
املطالبات 
)مباليني 
الريالت(

% من 
اإجمايل 
املطالبات

اإجمايل 
املطالبات 
)مباليني 
الريالت(

% من 
اإجمايل 
املطالبات

اإجمايل 
املطالبات 
)مباليني 
الريالت(

% من اإجمايل 
املطالبات

اإجمايل 
املطالبات 
)مباليني 
الريالت(

% من 
اإجمايل 
املطالبات

اإجمايل 
املطالبات 
)مباليني 
الريالت(

%34.01 %29.9 6.069.00 %2٧.80 4.٧20.20 %25.4 3.484.80 %23.8 2.٧30.00 %22.1 1.881.50 التاأمني على 
املركبات

%34.80 %6.5 1.312.00 %5.10 859.٧0 %5.٧0 ٧٧3.60 %4.60 52٧.40 %4.٧0 39٧.30 التاأمني �سد 
املمتلكات/ احلريق

%1.41- %1.3 261.2 %2.29 3٧4.100 %1.90 25٧.30 %1.80 205.80 %3.20 2٧6.50 التاأمني البحري

%36.91 %2.80 559.40 %1.30 213.00 %1.80 239.٧0 %2.0 226.10 %1.9 159.20 التاأمني الهند�سي

%69.49- %0.00 1.20 %0.00 1.20 %0.40 58.50 %0.٧0 82.20 %1.60 138.50 تاأمني الطاقة

%3٧.58 %1.00 20٧.10 %0.٧0 118.30 %0.80 1050 %0.80 92.50 %0.٧0 5٧.80 تاأمني �سد 
احلوادث 

وامل�سئولية وغريها

%28.05- %0.00 %٧.10 %0.00 6.90 %0.10 15.50 %0.30 31.30 %0.30 26.50 التاأمني اجلوي

%30.11 %41.40 8.41٧.00 %3٧.0 6.293.40 %36.1 4.914.40 %33.9 3.895.30 %34.50 2.93٧.30 اإجمايل التاأمني 
العام

%20.٧5 %56.90 11.56٧.20 %61.2 10.405.20 %62.5 8.511.50 %63.50 ٧.29٧.40 %63.90 5.440.20 اإجمايل التاأمني 
ال�سحي

%24.٧1 %1.60 329.40 %1.٧ 29٧.20 %1.40 189.40 %2.50 292.50 %1.60 136.20 اإجمايل تاأمني 
احلماية والإدخار

%24.28 %100.00 20.313.60 %100.00 16.995.80 %100.00 13.615.30 %100.00 11.485.20 %100.0 8.513.٧0 الإجمايل

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

نسبة االحتفاظ2 321025

العامة  الن�سبة  �سهدت  ال�سركة.  قبل  من  املكتتبة  التاأمني  اأق�ساط  اإجمايل  اإلى  التاأمني  �سركة  بها  حتتفظ  التي  املكتتبة  التاأمني  اأق�ساط  الإحتفاظ  ن�سبة  تقي�ض 
لالحتفاظ ل�سركات التاأمني يف ال�سوق ال�سعودية ارتفاعًا طفيفًا لتبلغ ٧9.8% يف عام 2014م وذلك من ٧6.0% يف عام 2013 . ويعزى الرتفاع لن�سبة الحتفاظ 

العالية لن�ساطي التاأمني ال�سحي والتاأمني على املركبات. 

يف عام 2014م بلغت ن�سبة الحتفاظ لكل من ن�ساط التاأمني على املركبات والتاأمني ال�سحي 94.٧% و93.2% على التوايل. خالل الفرتة من عام 2010م اإلى 
الحتفاظ  ن�سبة  �سجلت  املا�سية  ال�سنوات اخلم�س  �سنوي مركب قدره 2.4%. خالل  ارتفاعًا مبعدل منو  التاأمني  لقطاع  الكلية  الحتفاظ  ن�سبة  �سهدت  2014م 
الكلية لأن�سطة التاأمني العام ارتفاعًا مبعدل منو �سنوي مركب قدره 2.٧% وذلك من 56.5% يف 2010م اإلى 64.6% يف عام 2014م، وبنف�س القدر، �سجلت ن�سبة 

الحتفاظ لن�ساط التاأمني ال�سحي ارتفاعًا مبعدل منو �سنوي مركب قدره 2.6% وذلك من81.9% يف عام 2010م اإلى 93.2% يف عام 2014م.

�سكل )3-10(: االأق�شاط املحتفظ بها ح�شب جماالت الن�شاط
معدل النم� 2014م2013م2012م2011م2010منوع الن�شاط التاأميني

ال�سن�ي املركب
)2010-2014م(

ن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظ

-0.26%94.٧%93.9%94.0%94.6%95.٧%التاأمني على املركبات

5.58%16.4%16.9%15.1%11.٧%13.2%التاأمني على املمتلكات/ احلرائق

-2.14%31.0%32.6%30.9%32.3%33.8%التاأمني البحري

2.22%14.3%15.0%15.4%14.4%13.1%التاأمني الهند�سي

-3.43%2.0%1.٧%1.9%2.1%2.3%تاأمني الطاقة

2 نظرًا لأن اجلزء اخلا�س باحلماية من وثائق التاأمني يجب الحتفاظ به لدى �سركة تاأمني �سعودية مما يجعل الحتفاظ �سبيهًا بوثائق التاأمني الأخرى.
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معدل النم� 2014م2013م2012م2011م2010منوع الن�شاط التاأميني
ال�سن�ي املركب
)2010-2014م(

ن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظن�سبة الحتفاظ

-0.98%52.3%41.6%4٧.6%44.3%54.4%تاأمني احلوادث وامل�سئولية وغريها

-3.64%2.5%2.5%3.6%0.5%2.9%التاأمني على الطريان

3.41%64.6%61.5%59.4%56.٧%56.5%اإجمايل التاأمني العام

3.28%93.2%88.8%88.2%48.٧%81.9%اجمايل التاأمني ال�سحي

3.00%٧9.8%٧6.0%٧5.4%٧2.1%٧0.9%الجمايل

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

المنافسة 321022

ي�سهد قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية يف الوقت الراهن تناف�سًا ملحوظًا حيث بلغ عدد �سركات التاأمني املدرجة واملرخ�ض لها بالعمل يف اململكة العربية 
ال�سعودية 35 �سركة. ومن املتوقع اأن تقوم كل من هذه ال�سركات بطرح منتجات تاأمينية متقدمة من اأجل زيادة ح�ستها ال�سوقية. ويف حال �سدور قرار بطرح 
منتجات جديدة مثل التاأمني الإئتماين وتاأمني الرهن العقاري وتاأمني احلماية والإدخار القابل لال�سرتداد والتعديل يف �سوق التاأمني ال�سعودية فاإن ذلك �سيوؤدي 

اإلى زيادة تنوع وجودة املنتجات يف ال�سوق.

فيما يلي بيان بال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية )تداول(:

ال�سركة التعاونية للتاأمني )»التعاونية«(- 1
�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(- 2
�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين- 3
ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين - 4
�سركة الأهلي للتكافل- 5
�سركة �ساب للتكافل- 6
�سركة الدرع العربي للتاأمني التعاوين- ٧
�سركة اإياك ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سالمة(- 8
�سركة اإحتاد اخلليج للتاأمني التعاوين- 9

ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين- 10
�سركة �سند للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين- 11
�سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين- 12
�سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين- 13
ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين- 14
�سركة التاأمني العربية التعاونية- 15
ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين- 16
�سركة بوبا العربية للتاأمني التعاوين- 1٧
ال�سركة ال�سعودية لإعادة التاأمني التعاوين )اإعادة(- 18
ال�سركة املتحدة للتاأمني التعاوين- 19
ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين )�سايكو(- 20
�سركة املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين )اأ�سيج(- 21
�سركة وقاية للتاأمني واإعادة التاأمني التكافلي - 22
�سركة الراجحي للتاأمني التعاوين- 23
�سركة اإك�سا للتاأمني التعاوين- 24
�سركة اي�س العربية للتاأمني التعاوين- 25
�سركة بروج للتاأمني التعاوين- 26
ال�سركة العاملية للتاأمني التعاوين- 2٧
ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين- 28
�سركة �سولدريتي ال�سعودية للتكافل- 29
ال�سركة الوطنية للتاأمني- 30
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�سركة اأمانة للتاأمني التعاوين- 31
�سركة عناية ال�سعودية للتاأمني التعاوين- 32
�سركة طوكيو مارين للتاأمني التعاوين- 33
�سركة اجلزيرة تكافل تعاوين- 34
�سركة متاليف اأيه اأي جي والبنك العربي للتاأمني التعاوين- 35

الحصة السوقية لشركات التأمين 321022

من املالحظ اإفتقار معظم ال�سركات الداخلة حديثًا اإلى �سوق التاأمني املحلي اإلى املعرفة بت�سعري املنتجات كما اإن تركيزها يكون من�سب على ال�ستحواذ على ح�سة 
يف ال�سوق لذا فاإنها عادة ما تقوم بخف�ض اأ�سعار منتجاتها مما ينتج عن ذلك انخفا�ض يف اأرباح الأق�ساط املكتتبة. ت�سطري على �سوق التاأمني املحلي ثالث �سركات 

رئي�سية وقد ا�ستحوذت هذه ال�سركات على 53.69% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2014م بينما توزعت الن�سبة املتبقية )48.8%( على بقية ال�سركات.

يو�سح اجلدول التايل احل�سة ال�سوقية ل�سركات التاأمني يف اإجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنوات الثالث املا�سية:

�سكل )3-11(: احل�سة ال�س�قية ل�سركات التاأمني يف اململكة العربية ال�سع�دية لل�سن�ات من 2012م حتى 2014م
اجمايل االأق�شاط املكتتبةالبن�د

)مباليني الريالت(
احل�سة ال�س�قية

2014م2013م2012م2014م2013م2012م

20.3٧%22.21%26.61%5.6355.6056.208�سركة التامني العربية التعاونية

18.83%12.59%10.36%2.1943.1٧٧5.٧40بوبا العربية

14.49%16.40%15.6٧%3.3184.1384.416�سركة املتو�سط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )ميدغلف(

4.64%3.05%2.64%558٧٧11.413�سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين

3.82%5.12%4.84%1.0241.2931.165�سركة التاأمني التعاونية العربية

3.41%3.0٧%2.1٧%460٧٧61.040�سركة اإك�سا للتاأمني التعاوين

2.65%3.4٧%2.65%5618٧٧808�سركة الحتاد التجاري للتاأمني التعاوين

2.38%2.96%2.93%621٧46٧25ال�سركة ال�سعودية الفرن�سية للتاأمني التعاوين

29.42%31.13%32.13%6.803٧.8568.96٧�سركات التاأمني الأخرى

100.00%100.00%100.00%21.1٧425.23930.482الإجمايل

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

العوامل الرئيسية لنمو التأمين 321022

النمو اإلقتصادي أ- 

�سهدت اململكة العربية ال�سعودية منوًا اقت�ساديًا قويًا يف ال�سنوات القليلة املا�سية ويعزى ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الزيادة يف �سادرات النفط والغاز والإنفاق 
احلكومي امل�ستمر على م�ساريع البنية التحتية عالوة على النمو يف القطاعات غري النفطية وجمالت الرعاية الجتماعية، حيث ارتفع الناجت املحلي الإجمايل للفرد 
خالل الفرتة من 2010م اإلى 2014م بن�سبة بلغت 2٧.0% من ٧1.64٧.0 ريال �سعودي اإلى 90.946.0 ريال �سعودي ويعد ذلك اأعلى معدلت النمو يف منطقة 
اخلليج العربي وقد انعك�س ذلك النمو ايجابًا على قطاع التاأمني. من املرجح اأن يوؤدي ال�ستمرار يف النفاق احلكومي املتزايد على م�ساريع البنية التحتية اإ�سافة 

اإلى ازدياد ال�ستثمارات يف القطاع اخلا�ض اإلى تعزيز ن�ساط التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية.

التأمين اإللزامي ب- 

ال�سنوات اخلم�س  النمو يف  اأهم عوامل  الإلزامي من  والتاأمني ال�سحي  التاأمني اللزامي على املركبات  التنظيمية احلكومية ال�سادرة بخ�سو�س  اللوائح  تعترب 
املا�سية ومن املتوقع ا�ستمرارها يف لعب دور رئي�سي يف النمو امل�ستقبلي يف قطاع التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية.

التركيبة السكانية  ج- 

تعد الرتكيبة ال�سكانية اأحد اأهم عوامل منو الطلب على خدمات التاأمني. تعترب الأعداد الكبرية للعمالة الوافدة ووجود ن�سبة كبرية من �سغار ال�سن يف الرتكيبة 
ال�سكانية املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية من العوامل التي ت�سهم ب�سورة كبرية يف منو التاأمني. تتميز الرتكيبة ال�سكانية يف اململكة العربية ال�سعودية بارتفاع 
ن�سبة �سغار ال�سن مقارنًة بالدول الأخرى. ح�سب تقديرات �سندوق النقد الدويل فاإن 5٧% من �سكان اململكة تقع اأعمارهم حتت �سن الثالثني بينما يبلغ متو�سط 
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هذه الفئة العمرية يف الرتكيبة ال�سكانية العاملية 52%. من املتوقع ازدياد الطلب على التاأمني نظرًا لوجود هذه الن�سبة العالية من �سغار ال�سن خ�سو�سًا يف ظل 
توفر الفر�س التعليمية وتدفق املعلومات وانت�سار و�سائل التقنية احلديثة.

تزايد الوعي د- 

كان انخفا�س م�ستوى الوعي باأهمية التاأمني من الأ�سباب الرئي�سية لتدين �سرعة انت�ساره ولكن مبرور الوقت ا�ستفاد �سوق التاأمني من تزايد الوعي ب�سبب انت�سار 
ثقافة التاأمني واإدراك اأهميته اإ�سافة اإلى املبادرات احلكومية التي فر�ست الإ�سرتاك اللزامي يف بع�س اأن�سطة التاأمني مم كان لذلك كبري الأثر يف تو�سيح مفهوم 

التاأمني من النواحي الثقافية والدينية. ومن املتوقع اأن يلعب اإزدياد الوعي دورًا مهمًا يف امل�ستقبل للتعريف بالفوائد املرجوة من التاأمني ومنتجاته.

البيئة التنظيمية المحفزة هـ- 

تلعب موؤ�س�سة النقد دورًا اأ�سا�سيًا يف توفري بيئة تنظيمية حمفزة لقطاع التاأمني ومن �سمن ذلك قيامها باإلزام كافة �سركات التاأمني العاملة يف اململكة العربية 
ال�سعودية باتباع �سيغة التاأمني التعاوين والتكافلي. وقد اأ�سهمت التغيريات التنظيمية النوعية التي اأدخلتها موؤ�س�سة النقد خالل ال�سنوات الع�سر الأخرية يف ر�سم 

الإطار العام لن�ساط التاأمني عالوة على اإ�سهامها يف توفري املناخ املالئم لل�سركات العاملة يف القطاع.

آفاق النمو الجديدة و- 

من املتوقع اأن يوؤدي نظام الرهن العقاري ال�سادر يف عام 2012م اإلى حتول ملحوظ يف القطاع ال�سكني مما يوفر فر�سًا كبرية لنمو الن�ساط التاأميني وذلك بفتحه 
اآفاق تاأمينية جديدة مثل: )1( توفري التغطية التاأمينية ملواد وم�ستلزمات البناء املتوقع ا�ستريادها، )2( التاأمني �سد احلرائق حلماية املباين وحمتوياتها، )3( 

التاأمني على خماطر اللتزام بالإطار الزمني ملقابلة اأي طوارئ قد حتدث قبل انتهاء مدة القر�س ال�سكني.
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الشركة. 2

مقدمة 221

قرار  مبوجب  2013م  عام  يف  تاأ�سي�سها  مت  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  التعاوين  للتاأمني  الوطني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  واملجموعة  متاليف  �سركة 
1431/04/15هـ  بتاريخ  ال�سادر  )م/22(  رقم  امللكي  واملر�سوم  2010/03/29م(  )املوافق  1431/04/13هـ  بتاريخ  ال�سادر   )119( رقم  الوزراء  جمل�س 
)املوافق  هـ   1434/12/22 وتاريخ   )1010391438( رقم  التجاري  ال�سجل  �سهادة  مبوجب  الريا�س  مدينة  ب�سجل  ت�سجيلها  ومت  2010/03/31م(،  )املوافق 
2013/10/2٧م(، عنوان ال�سركة امل�سجل ومقر مركزها الرئي�سي هو: برج الإبداع – طريق امللك فهد – حي العليا – �س.ب: 5643٧ الريا�س 11554، اململكة 

العربية ال�سعودية. 

قامت ال�سركة بتعديل ا�سمها من �سركة املجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين لت�سبح �سركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية 
والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين وذلك مبوجب قرار اجلمعية العامة التاأ�سي�سية املنعقدة يف 1434/09/09هـ )املوافق 2013/0٧/18م(. 

ت�سمل الأن�سطة الرئي�سية لل�سركة تقدمي خدمات التاأمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة وذلك 
وفقا لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية يف اململكة العربية ال�سعودية. ح�سلت ال�سركة يف 1435/04/26هـ )املوافق 2014/02/26م( على 
الرتخي�س رقم )ت م ن/20142/35( من موؤ�س�سة النقد ملمار�سة اأن�سطة التاأمني العام والتاأمني ال�سحي وتاأمني احلماية والإدخار يف اململكة العربية ال�سعودية. 
بع�ض  على  النهائية  املوافقة  على  بعد احل�سول  التاأمني  تقدمي خدمات  ن�ساط  مزاولة  )املوافق 2014/04/03م )يف  بتاريخ 1435/06/03هـ  ال�سركة  با�سرت 

املنتجات واملوافقة املوؤقتة على البع�ض الآخر.

بداأت ال�سركة عملياتها يف اأبريل 2014م بعد ح�سولها على املوافقة على الدفعة الأولى من منتجات التاأمني العام وعددها )22( منتج.

�سكل )4-1(: ت�اريخ الأحداث املهمة لل�سركة

احلدثالتاريخ

�سدور القرار الوزاري لتاأ�سي�س ال�سركةمار�س 2010م

�سدور املر�سوم امللكي لتاأ�سي�س ال�سركةمار�س 2010م

الطرح العام الأويل لل�سركة ل�ستقطاب مبلغ اإثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف )52.500.000( ريال �سعودي من اجلمهور متثل متح�سالت طرح مايو – يونيو 2013م
30% من اأ�سهم راأ�ض مال ال�سركة البالغ مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي

انعقاد اجتماع اجلمعية العامة التاأ�سي�سية لل�سركةيوليو 2013م

تعديل الإ�سم التجاري لل�سركة يوليو 2013م

التاأ�سي�س ك�سركة م�ساهمة عامةاأكتوبر 2013م

احل�سول على ترخي�س موؤ�س�سة النقد ملمار�سة اأن�سطة التاأمني العام يف اململكة العربية ال�سعوديةفرباير 2014م

احل�سول على املوافقة املوؤقتة لعدد 22 منتج من منتجات التاأمني العاماأبريل 2014م

التمديد الأول للموافقة املوؤقتة على املنتجاتيوليو 2014م

احل�سول على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد على منتجات تاأمني احلماية والإدخار ومنتجات التاأمني ال�سحي�سبتمرب 2014م

التمديد الثاين للموافقة املوؤقتة على منتجات التاأمنياإكتوبر 2014م

تاأهيل ال�سركة لدى جمل�ض ال�سمان ال�سحي التعاوين ملزاولة ن�ساط التاأمني ال�سحينوفمرب 2014م 

تاأ�سي�س فرع جدةدي�سمرب 2014م

التمديد الثالث للموافقة املوؤقتة على منتجات التاأمنييناير 2015م

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد على حتويل املحفظة التاأمينية ل�سركة متاليفمار�س 2015م

التمديد الرابع للموافقة املوؤقتة على منتجات التاأمنياأبريل 2015م

احل�سول على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد على منتج التاأمني على املركباتيوليو 2015م

احل�سول على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد على برنامج حلقات احلماية - تاأمني احلوادث ال�سخ�سية وال�سحهنوفمرب 2015م 

راأ�ض  يبلغ  2013/10/2٧م(.  )املوافق  1434/12/22هـ  1010391438وتاريخ  رقم:  التجاري  ال�سجل  مبوجب  م�سجلة  �سعودية  م�ساهمة  �سركة  هي  ال�سركة 
ا�سمية  بقيمة  عادي  �سهم  األف )500.000.1٧(  وخم�سمائة  مليون  ع�سر  �سبعة  اإلى  موزع  ريال  مليون )1٧5.000.000(  و�سبعون  وخم�سة  مائة  ال�سركة  مال 
قدرها )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف ما جمموعه اثنا ع�سر مليون ومائتان وخم�سون األف 
)12.250.000( �سهم ودفعوا قيمتها البالغة مائة واثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة األف )122.500.000( ريال �سعودي وهي متثل ٧0% من راأ�س مال ال�سركة. 
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كما مت طرح الأ�سهم املتبقية البالغ عددها خم�سة ماليني ومائتان وخم�سون األف )5.250.000( �سهم والبالغة قيمتها الإجمالية اثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة 
األف )52.500.000( ريال �سعودي لالكتتاب العام يف الفرتة من 2٧ مايو حتى 02 يونيو من عام 2013م.

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1436/0٧/08هـ )املوافق 2015/04/2٧م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة من مائة وخم�سة و�سبعون مليون 
اإلى ثالثمائة وخم�سون مليون )350.000.000( ريال �سعودي بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة، وقد ح�سلت  )1٧5.000.000( ريال �سعودي 

ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد على زيادة راأ�س مالها مبوجب اخلطاب رقم: 361000144425 وتاريخ 1436/11/16هـ )املوافق 2015/08/31م(.

وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م( على زيادة راأ�ض مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية 
تت�سمن طرح �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي جديد بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وذلك لزيادة 
راأ�س مال ال�سركة من مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وخم�سون مليون ريال )350.000.000( �سعودي مق�سمة اإلى 

خم�سة وثالثون مليون )35.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

رؤية الشركة 222

تهدف ال�سركة لأن ت�سبح واحدة من ال�سركات الرائدة يف تقدمي خدمات التاأمني التعاوين يف اململكة وذلك من خالل توفري املنتجات املتوافقة مع متطلبات العمالء 
وتقدمي خدمات متميزة لهم.

رسالة الشركة 223

ت�سعى ال�سركة لتقدمي منتجات وخدمات تاأمينية تتمتع بدرجة عالية من اجلودة وفقًا لأحدث املعايري الدولية واإعالء قيمة عمالئها يف كافة اأرجاء اململكة وتاأ�سي�س 
عالقات وثيقة وطويلة الأجل معهم.

استراتيجية الشركة 222

�ستقوم ال�سركة بتوفري جمموعة من املنتجات واخلدمات التاأمينية وذلك مبا يتوافق مع املتطلبات الرئي�سية للجهات الت�سريعية والتنظيمية يف اململكة ومبا يتالءم 
مع احتياجات �سرائح عمالئها املختلفة. حيث �ستوفر ال�سركة حمفظة مالئمة من منتجات التاأمني العام ومنتجات التاأمني ال�سحي وتاأمني احلماية والدخار 
واحلوادث ال�سخ�سية. ولتحقيق اأعلى معدلت الكفاءة والفعالية، �ست�سع ال�سركة ا�سرتاتيجية تو�سعية لتحقيق النت�سار يف املدن الرئي�سية يف اململكة، و�ست�سعى 

كذلك للح�سول على ت�سنيف دويل معتمد من قبل اجلهات املتخ�س�سة يف منح واإ�سدار �سهادات الت�سنيف ل�سركات التاأمني.

�ستعمل ال�سركة مع معيدي تاأمني يتمتعون بت�سنيف عاٍل وب�سمعة دولية عريقة يف جمال اإعادة التاأمني، كما و�ستنتهج ال�سركة �سيا�سة متحفظة يف عملية اختيار 
وبناء حمفظتها وترتيبات اإعادة التاأمني التي �ستعقدها وذلك بهدف حتقيق ربحية م�ستدامة لل�سركة وتر�سيد م�ستوى املخاطر التي تتحملها وفقًا لالئحة التنفيذية 

للتاأمني التعاوين . 

تكلفة  يتوازن مع  ب�سكل  لعمالئها  املنتجات واخلدمات  امل�ستمر على رفع جودة  الرتكيز  ف�ستعمل على  ت�سويق منتجاتها  ال�سركة يف  باإ�سرتاتيجية  يتعلق  فيما  اأما 
املنتجات وجودتها.

وترتكز اإ�سرتاتيجية احلماية التاأمينية واإعادة التاأمني التي �ستعتمدها ال�سركة على املبادئ التالية:

فهم وتلبية احتياجات عمالئها وال�سعي دائما لتقدمي برامج وخدمات ت�ستويف توقعاتهم. �
املتابعة امل�ستمرة ملتغريات البيئة املحيطة من اأجل التعرف على اآخر التطورات والجتاهات والتحديات والفر�ض اجلديدة يف ال�سوق. �
�سمان توفر اخلربات الالزمة يف عمليات التاأمني واإعادة التاأمني حيث يوجد لدى ال�سركة جمموعة من الكفاءات واخلربات املتخ�س�سة يف اأعمال  �

التاأمني.
�سمان مطابقة اإجراءات ال�سركة و�سيا�ساتها مع املقايي�س املحرتفة يف �سناعة التاأمني واإعادة التاأمني.  �
تعزيز الوعي العام لفائدة �سناعة التاأمني كمكون اجتماعي واقت�سادي واعد يف اململكة. �
تطوير املنتجات واخلدمات ب�سكل م�ستمر. �
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هيكل ملكية الشركة 225

يت�سمن اجلدول التايل ملخ�سًا مللكية ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار

�سكل )4-2(: ملكية اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار
ن�سبة امللكية املبا�سرةالقيمة بالريالعددالأ�سهمامل�ساهم�ن

30.00%5.250.00052.500.000اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين1

29.94%5.240.00052.400.000البنك العربي الوطني3

10.00%1.٧50.0001٧.500.000اإيه اآي جي اإم اإي اإيه انف�ستمنت اآند �سريف�س�ض4

30.06%5.260.00052.600.000اجلمهور 5

100.00%1٧.500.0001٧5.000.000املجموع الكلي

امل�سدر: ال�سركة

نظرة عامة على المؤسسين الرئيسيين 222

كبار المساهمين

هناك ثالثة م�ساهمني رئي�سيني يف ال�سركة ميتلك كل منهم ن�سبة اأكرث من 5% من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة وهم:

أميريكان اليف إنشورنس كومباني )أليكو(

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )وي�سار اإليها يف هذه الن�سرة بـ » األيكو«( هي �سركة عاملية ذات م�سئولية حمدودة رائدة يف تاأمينات احلماية والدخار تاأ�س�ست 
عام 1921م يف ديالوير – الوليات املتحدة حتت رقم 123٧30وهي مملوكة بالكامل من �سركة متاليف اإنك )املعرف عنها اأدناه( التي اأمتت �سفقة �سرائها من 

�سركة اإيه اآي جي يف 2010/11/01م.

توفر األيكو لالأفراد وال�سركات منتجات وخدمات تاأمني احلماية والدخار واحلوادث ال�سخ�سية والتاأمني ال�سحي والتخطيط للتقاعد وحلول اإدارة الرثوات، وتقدم 
خدماتها من خالل �سبكة وا�سعة تتكون من ما يزيد عن 60.000 من الوكالء والو�سطاء واملوؤ�س�سات املالية وقنوات التوزيع الأخرى، ويبلغ عدد موظفيها 12.500 

موظفًا.وقد ن�سطت ال�سركة يف �سوق التاأمني يف اململكة منذ اأكرث من 55 عامًا.

يقع مقر األيكو الرئي�سي يف ويلمينغتون بولية ديالوير يف الوليات املتحدة الأمريكية ولها مقرات اإقليمية يف عدة دول، وتنت�سر فروعها وال�سركات التابعة لها يف 
حوايل 50 بلدا حول العامل يف الأ�سواق النا�سئة والنامية واملتقدمة يف اأوروبا واآ�سيا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا واأمريكا الالتينية. 

ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة األيكو:

�سكل )4-3(: ملكية �سركة األيك�
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

100%�سركة متاليف اإنك1

امل�سدر: ال�سركة 

متاليف إنك

تعد متاليف اإنك )اإن واي اإ�س ئي: اإم ئي تي( من خالل جمموعة �سركاتها التابعة واملنت�سبة من اأكرب �سركات تاأمني احلماية والدخار يف العامل. تاأ�س�ست �سركة 
متاليف اإنك عام 1868م، وهي �سركة م�ساهمة عامة رائدة عامليا يف جمال تاأمني احلماية والدخار وبرامج التاأمني اجلماعي والتخطيط للتقاعد واإدارة الأ�سول. 
تقدم متاليف خدماتها اإلـى حوايل 100مليون عميل وتعمل يف حوايل 50 بلدا و حتتل مواقع ريادية يف اأ�سواق الوليات املتحدة واليابان واأمريكا الالتينية واآ�سيا 

واأوروبا وال�سرق الأو�سط.

مليون  واأربعمائة  بليون  ع�سر  �ستة  مبلغ  مقابل  جي  اأي  اإيه  من  �سرائها  �سفقة  اإمتام  بعد  األيكو  �سركة  على  متاليف  ا�ستحوذت  2010/11/01م  وبتاريخ 
)16.400.000.000( دولر، اأي ما يعادل واحد و�ستون بليون وخم�سمائة مليون )61.500.000.000( ريال تقريبًا. 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط واإفريقيا، تقدم متاليف لالأفراد وال�سركات تاأمني احلماية والدخار واحلوادث ال�سخ�سية والتاأمني ال�سحي والتخطيط للتقاعد وحلول 
اإدارة الرثوات.

 www.metlife.com :اإن �سركة متاليف اإنك مدرجة اأ�سهمها يف بور�سة نيويورك – الوليات املتحدة. للمزيد من املعلومات الرجاء زيارة املوقع
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يو�سح اجلدول التايل املالكني الأ�سا�سيني يف �سركة متاليف اإنك ون�سب ملكيتهم:

�سكل )4-4(: ملكية �سركة متاليف اإنك
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

15.60%متاليف بولي�سيهولدر تر�ست 

5.00%فانغارد جروب اإنك

4.00%�ستيت �سرتيت جلوبال اأدفيزورز

3.40%�سركة بالكروك اإن�ستتيو�سنال تر�ست 

3.30%ولنغتون ماجنمنت كمبوين اإل اإل بي

68.٧0%م�ستثمرون اآخرون )مبا يف ذلك ال�سناديق والأفراد(

100%الإجمايل

امل�سدر: املوقع الإلكرتوين لنا�سداك – هيكل امللكية كما يف 2015/06/30م

البنك العربي الوطني 

تاأ�س�س البنك العربي الوطني ك�سركة م�ساهمة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م/38 وتاريخ 1399/0٧/18هـ )املوافق 19٧9/06/13م(. ويف 2014/12/31م، 
بلغ اإجمايل اأ�سول البنك العربي الوطني مائة واأربعة و�ستون بليون و�ستمائة و�ستة وثمانون مليون وثالثمائة وخم�سة وخم�سون األف )164.686.355.000( ريال 
�سعودي وحقوق امل�ساهمني ع�سرون بليون و�ستمائة وت�سعة وثالثون مليون و�سبعمائة وت�سعة وخم�سون األف )20.639.٧59.000( ريال �سعودي وقد حقق دخل 

�سايف قدره بليونان وثمامنائة و�سبعة و�سبعون مليون ومائة وخم�سة وخم�سون األف )2.8٧٧.155.000( ريال �سعودي.

يقدم البنك جميع اخلدمات امل�سرفية التجارية والإ�سالمية لالأفراد وال�سركات، ويقوم اأي�سًا ب�سراء وبيع العمالت الأجنبية وخدمات اخلزينة وال�ستثمار. يقع 
اإقليميني يف كل من جدة واخلرب. وللبنك �سبكة فروع قوامها مائة و�ستة وخم�سون )156( فرعًا وفرع  املركز الرئي�سي للبنك مبدينة الريا�س، ولديه مركزين 
واحد يف اململكة املتحدة مركزه لندن. وكما يف 31 دي�سمرب 2014م فاإن للبنك �سبكة لل�سرف الآيل ت�سم األف ومائة واإثنان وع�سرون )1.122( جهازًا واأربعة 

وت�سعون)94( مركز للتحويل ال�سريع.

وللبنك عدد من الإ�ستثمارات الإ�سرتاتيجية ومنها:

الرثوات  � واإدارة  وال�ستثمار  املالية  ال�ست�سارات  خدمات  بتقدمي  تقوم  للبنك  بالكامل  ومملوكة  تابعة  �سركة  وهي  لال�ستثمار  العربي  البنك  �سركة 
وال�سناديق امل�سرتكة وخدمات الو�ساطة واملتاجرة يف الأوراق املالية املحلية والدولية والعمالت الأجنبية.

�سركة العربي لتاأجري املعدات الثقيلة )اهل( والتي تعمل يف جمال تاأجري املعدات الثقيلة وح�سة البنك فيها 5.%8٧. �
ال�سركة ال�سعودية لتمويل امل�ساكن )�سهل( والتي تقوم بتقدمي خدمات التمويل ال�سكني العقاري وح�سة البنك فيها %40. �
وكالة التاأمني العربية وهي �سركة تابعة ومملوكة بالكامل للبنك وتعمل يف جمال و�ساطة التامني. �
والعقارات  � الأرا�سي  واإيجار  و�سراء  بيع  تعمل يف جمال  للبنك  بالكامل  تابعة ومملوكة  �سركة  وهي  املحدودة  العقاري  للتمويل  املبارك  املنزل  �سركة 

لأغرا�س ال�ستثمار.
�سركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين �

وفيما يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك:

�سكل )4-5(: ملكية البنك العربي ال�طني
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

40.0%البنك العربي )�س م ع( – الأردن1

11.28%املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية – اململكة العربية ال�سعودية2

9.96%�سركه را�سد عبدالرحمن الرا�سد واول ده – اململكة العربية ال�سعودية3

5.65%�سركة عبد العزيز وحممد وعبداللطيف اجلرب )�سركة اجلرب التجارية( – اململكة العربية ال�سعودية4

33.11%اجلمهور5

100%املجموع

امل�سدر: تداول يف 2015/09/21م
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البنك العربي )شركة مساهمة عامة(

منذ التاأ�سي�س يف عام 1930م يف الأردن، تطور البنك العربي لي�سبح واحدًا من اأكرب موؤ�س�سات ال�سرق الأو�سط املالية. وتعترب جمموعة البنك العربي اأكرب �سبكة 
م�سرفية عربية، حيث تتكون من اأكرث من 600 فرع يف 5 قارات. ي�سكل البنك ح�سورًا يف الأ�سواق واملراكز املالية الكربى يف لندن ودبي و�سنغافورا وجنيف وباري�س 

وفرانكفورت و�سيدين والبحرين.

ويلعب البنك العربي دورًا رائدًا وفعاًل يف جمال التنمية الجتماعية والقت�سادية يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال افريقيا، من خالل توفري منتجات وخدمات 
م�سرفية وفقًا لأعلى املعايري وامل�ستويات، والتي ت�سمل اخلدمات امل�سرفية لالأفراد، وخدمة ال�سركات والعمليات امل�سرفية ال�ستثمارية، واإدارة الرثوات واأعمال 

اخلزينة.3

وفيما يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف البنك العربي:

�سكل )4-6(: ملكية البنك العربي 
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

19.83%�سركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ – لبنان1

15.58%املوؤ�س�سة العامة لل�سمان الجتماعي – الأردن2

4.49%وزارة املالية – اململكة العربية ال�سعودية3

59.80%م�ستثمرون اأخرون واجلمهور4

100%املجموع

امل�سدر: مركز اإيداع الأوراق املالية – األأردن بتاريخ 21 �سبتمرب 2015م

وفيما يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �سركة اوجيه ميدل اي�ست هولدنغ:

�سكل )4-7(: ملكية اأوجيه ميدل اإي�ست ه�لدنغ 
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

100%�سركة �سعودي اأوجيه املحدودة 1

100%املجموع

امل�سدر: البنك العربي الوطني

وفيما يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �سركة �سعودي اأوجيه املحدودة:

�سكل )4-8(: ملكية �سركة �سع�دي اأوجيه
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

8٧.39%�سعدالدين رفيق احلريري1
9.61%نازك اأ�سعد عودة2
3.00%اآخرون3
100%املجموع4

امل�سدر: البنك العربي الوطني

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

مت اإن�ساء املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية لتقوم بتطبيق اأحكام نظام التاأمينات الجتماعية يف اململكة ومتابعة تنفيذه خا�سة فيما يتعلق بتحقيق التغطية 
التاأمينية الواجبة نظاميَا وحت�سيل ال�سرتاكات من اأ�سحاب الأعمال و�سرف التعوي�سات للم�ستحقني من امل�سرتكني اأو اأفراد اأ�سرهم.

واملوؤ�س�سة العامة للتاأمينات الجتماعية هي موؤ�س�سة عامة حكومية يف اململكة العربية ال�سعودية لها ا�ستقاللها املايل والإداري وي�سرف عليها جمل�س اإدارة مكون من 
اأحد ع�سر ع�سوَا هم وزير العمل رئي�سَا للمجل�س، وحمافظ موؤ�س�سة النقد نائبَا للرئي�س، وثالثة اأع�ساء ميثلون وزارات العمل واملالية وال�سحة، وثالثة اأع�ساء من 
امل�سرتكني يف النظام من ذوي الكفاءات العليا يف اأعمالهم، وثالثة اأع�ساء من اأ�سحاب العمل. وتزاول املوؤ�س�سة ن�ساطها من خالل املركز الرئي�سي وواحد وع�سرين 

مكتبَا منت�سرًا يف خمتلف مناطق اململكة.

ويعد نظام التاأمينات الجتماعية �سورة من �سور التعاون والتكافل الجتماعي التي يقدمها املجتمع ملواطنيه ويقوم على رعاية العاملني يف القطاع اخلا�س وكذلك 
جمموعة من العاملني يف القطاع احلكومي ليوفر لهم ولأ�سرهم حياة كرمية بعد تركهم العمل ب�سبب التقاعد اأو العجز اأو الوفاة وكذلك العناية الطبية للم�سابني 

باإ�سابات عمل اأو اأمرا�س مهنية والتعوي�سات الالزمة عند حدوث عجز مهني اأو وفاة.

امل�سدر: موقع البنك العربي - الأردن  3
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شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأوالده

ت�سكل �سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأولده )�سركة ت�سامنية( تكتاًل حيويًا يف جمال التجارة وال�سناعة يف اململكة. ولعبت �سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد 
واأولده دورًا فاعاًل يف تطور البنية التحتية للمملكة العربية ال�سعودية خالل العقود ال�ستة املا�سية.وترتكز اأعمالها يف خم�سة قطاعات: جتارة مواد البناء والأ�سمنت 

واملواد ال�سائبة ومواد الت�سطيب واملقاولت واملنتجات ال�سناعية واملنتجات الغذائية كما متتلك ا�ستثمارات �سخمة يف جمال التطوير العقاري.

وفيما يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �سركة را�سد عبدالرحمن الرا�سد واأولده:

�سكل )4-9( : ملكية �سركة را�سد عبد الرحمن الرا�سد

ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

20%عبد العزيز را�سد عبدالرحمن الرا�سد 

20%�سالح را�سد عبدالرحمن الرا�سد

20%عبد املح�سن را�سد عبدالرحمن الرا�سد

20%عبد املنعم را�سد عبدالرحمن الرا�سد

20%عبد الرحمن را�سد عبدالرحمن الرا�سد

100%املجموع

امل�سدر: البنك العربي الوطني 

شركة عبد العزيز ومحمد وعبداللطيف الجبر )شركة الجبر التجارية – شركة تضامنية(

تاأ�س�ست �سركة اجلرب التجارية يف عام 1952م وبداأت ن�ساطها يف جمال الأعمال التجارية والزراعية. وركزت �سركة اجلرب التجاريةن�ساطها من مركزها الرئي�سي 
يف الإح�ساء على جتارة املواد الغذائية ومواد البناء، قبل اأن تفتتح فرعا لها يف مدينة اخلرب عام 1956م بعد تنامي ن�ساطاتها وعالقاتها التجارية مع دول مثل 
اأنها متتلك م�سنعا لتعبئة املرطبات  اإذ  الوليات املتحدة وكوريا وال�سني وتايالند. وتنوعت ن�ساطاتها التجارية وامل�سرفية واخلدماتية والعقارية وال�سناعية، 
بالإح�ساء وم�سنعا للكرتون بالإ�سافة الى جمموعة من املغا�سل املركزية الآلية املنت�سرة يف اأنحاء اململكة املختلفة، وهذا ف�ساًل عن اأنها ت�ساهم يف العديد من 
ال�سركات واملوؤ�س�سات الزراعية والبرتوكيماوية والإ�سمنتية واملالية يف اململكة وخارجها. يف العام 1998م اأبرمت �سركة اجلرب التجارية عقد وكالة ح�سرية مع 
�سركة هاير لالأجهزة الكهربائية ال�سينية التي حتتل املركز الأول يف ال�سني بني �سركات الأجهزة الكهربائية املنزلية واملركز الرابع على م�ستوى العامل. ويف عام 

2009م اأبرمت �سركة اجلرب التجارية عقد وكالة ح�سرية مع �سركة كيا موتورز الكورية لتوزيع �سيارات كيا يف جميع اأنحاء اململكة.

وفيما يلي جدول يو�سح ن�سبة ملكية امل�ساهمني الرئي�سيني يف �سركة اجلرب التجارية:

�سكل )4-10( : ملكية �سركة اجلرب التجارية
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

34.٧8%حممد حمد حممد اجلرب

34.٧8%عبداللطيف حمد حممد اجلرب

5.53%خالد عبدالعزيز حمد اجلرب

5.53%فهد عبدالعزيز حمد اجلرب

5.53%عبداملح�سن عبدالعزيز حمد اجلرب

5.53%عادل عبدالعزيز حمد اجلرب

8.32%اآخرون

100%املجموع

امل�سدر: البنك العربي الوطني 

شركة ايه آي جي ام اي ايه انفسمنت آند سيرفسس )»إيه آي جي إم إي إيه«( )المعروفة سابقًا بشارتس ميمسا هولدينجز(

�سركة �سارت�س ميم�سا هولدينجز والتي مت تعديل ا�سمها التجاري بتاريخ 2014/12/15م لي�سبح ايه اآي جي ام اي ايه انف�سمنت اآند �سريف�س�ض، هي �سركة ذات 
م�سئولية حمدودة تابعة ومملوكة بالكامل من �سركة اإيه اآي جي بروبرتي كاجولتي اإنرتنا�سيونال )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( تاأ�س�ست عام 1999م يف ديالوير– 

الوليات املتحدة مبوجب الرتخي�س رقم 3111943. 
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ويو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية �سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه

�سكل )4-11( : ملكية اإيه اآي جي اإم اإي اإيه
ن�سبة امللكيةامل�ساهم�ن

100%�سركة اإيه اآي جي بروبرتي كاجولتي اإنرتنا�سونال اإل اإل �سي1

امل�سدر: ال�سركة

�سركة اإيه اآي جي بروبرتي كاجولتي اإنرتنا�سيونال اإل اإل �سي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(، هي �سركة تابعة مملوكة بالكامل من �سركة اإيه اآي جي بروبرتي 
كاجولتي اإنك )�سركة ذات م�سئولية حمدودة( اململوكة بدورها بالكامل من �سركة اإيه اأي يو اإت�س اإل اإل �سي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(، وهي بدورها �سركة 

تابعة مملوكة بالكامل من املجموعة الأمريكية الدولية )اإيه اآي جي( )�سركة م�ساهمة عامة(.

تقدم جمموعة �سركات اإيه اآي جي خدماتها لعمالئها من ال�سركات واملوؤ�س�سات والأفراد عرب واحدة من اأو�سع �سبكات خدمات التاأمني على املمتلكات وامل�سوؤوليات 
يف العامل.

المجموعة األمريكية الدولية انك )إيه آي جي(

تعترب �سركة املجموعة الأمريكية الدولية انك )اإيه اآي جي( �سركة عاملية رائدة يف جمال التاأمني، تاأ�س�ست يف عام 1919 م توفر اإيه اآي جي ت�سكيلة وا�سعة من 
خدمات التاأمني على املمتلكات وامل�سوؤوليات والتاأمني على احلياة ومنتجات تاأمني التقاعد وتاأمني الرهن العقاري وخدمات مالية اأخرى للعمالء يف اأكرث من مائة 
اإيه اآي جي املتنوعة مبنتجات وخدمات ت�ساعد ال�سركات والأفراد على حماية ا�سولهم واإدارة املخاطر وتوفر الأمان يف  )100( دولة ومنطقة. وت�سمل عرو�ض 

مرحلة التقاعد.

اأ�س�ست اإيه اآي جي يف ولية ديالوير يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي حاليًا �سركة مدرجة يف بور�سة نيويورك وبور�سة طوكيو وتقدم خدمات التاأمني العام عرب 
اآ�سيا واأمريكا الالتينية واأوروبا وال�سرق الأو�سط واأمريكا ال�سمالية.

اأي ما يعادل ثمانية  بليون وخم�سمائة وت�سعة وع�سرون مليون )٧.529.000.000( دولر  2014م �سبعة  اآي جي يف عام  اإيه  بلغ �سايف الدخل املحقق من قبل 
وع�سرون بليون ومائتان واإثنان وخم�سون مليون )28.252.000.000( ريال �سعودي مقارنة مبا يقارب ت�سعة بليون وخم�سة وثمانون مليون )9.085.000.000( 

دولر اأي ما يعادل اأربعة وثالثون بليون وثالثة و�سبعون مليون )34.0٧3.000( ريال يف عام 2013م.

وتعمل �سركة اإيه اآي جي يف �سوق التاأمني العام يف اململكة منذ اأكرث من 30 عامًا من خالل ت�سويق منتجات التاأمني على املركبات واحلوادث ال�سخ�سية وال�سفر 
وخماطر البناء والطاقة واملمتلكات. 

المزايا التنافسية 222

تتميز ال�سركة بعدد من املزايا التناف�سية التي متيزها على مناف�سيها وتوفر لها الفر�سة للنمو امل�ستقبلي الناجح وت�سمل هذه املزايا ما يلي:

قاعدة متنوعة من المساهمين 22221

يتاألف امل�ساهمون الرئي�سيون يف ال�سركة من جمموعة من ال�سركات تعمل يف خمتلف املجالت وتتمتع بعالقات متميزة مما يوفر لل�سركة قاعدة عري�سة من العمالء 
تتيح لها الفر�سة لت�سويق منتجاتها. وهذا الأمر ينطبق ب�سكل خا�س على القاعدة العري�سة من عمالء البنك العربي الوطني املوؤلفة من املوؤ�س�سات والأفراد وكذلك 

على العمالء الدوليني ل�سركة متاليف و�سركة اإيه اآي جي العاملني يف اململكة العربية ال�سعودية.

حضور دولي وإقليمي قوي للشركاء الفنيين 22222

ت�سم جمموعة ال�سركاء الفنيني لل�سركة كل من: )1( متاليف التي تعد من اأكرب �سركات تاأمني احلماية والدخار يف العامل وقد تاأ�س�ست يف عام 1868م ومتار�س 
اأعمالها يف حوايل 60 دولة وت�ستحوذ على و�سع متميز يف اأ�سواق الوليات املتحدة الأمريكية واليابان واأمريكا الالتينية واآ�سيا واأوروبا وال�سرق الأو�سط، )2( اأيه 
اآي جي وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال التاأمني تاأ�س�ست يف عام 1919م وتقوم بتقدمي منظومة وا�سعة من منتجات التاأمني على املمتلكات واحلوادث وتاأمني 
احلماية والدخار و التغطية التاأمينية للتقاعد والتاأمني على عقود الرهن بالإ�سافة اإلى اخلدمات املالية الأخرى يف اأكرث من 30 دولة ولها خربة اأكرث من 30 عام 
يف جمال التاأمني العام يف ال�سوق ال�سعودية حيث تقوم بت�سويق منتجات التاأمني على املركبات والتاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية وتاأمني ال�سفر وكذلك اكتتاب 

التاأمني ملخاطر اأعمال البناء والطاقة واملمتلكات واحلوادث.



44

االستفادة من الخبرة الفنية والعمالء العالميين لشركة متاليف وإيه آي جي 22223

ت�ستفيد ال�سركة من اخلربة الفنية والأعراف املهنية ل�سركة متاليف واإيه اآي جي كما اإنها تتمتع اأي�سًا باإمكانية ا�ستقطاب العمالء العامليني لل�سركتني يف اململكة 
العربية ال�سعودية مما يفتح لها الباب للو�سول اإلى العديد من ال�سركات الأجنبية املتعددة اجلن�سيات.

أنظمة إدارة معلومات متقدمة وفعالة 22222

التاأمني )برميا واأوراكل وكومبا�س( لتلبية الحتياجات الرئي�سية للعمليات الت�سغيلية وخدمة العمالء وم�ساندة ال�سوؤون  ت�ستخدم ال�سركة برامج متخ�س�سة يف 
املالية والقانونية والإدارية لل�سركة وت�ساعد هذه الربامج والأنظمة يف عمليات التخطيط امل�ستقبلي ومراقبة وقيا�س الأداء والنتائج ويف دعم الربامج التي ت�سوقها 
وتوجيه  ر�سم  عملية  يف  مهمًا  دورا  تلعب  التي  البيانات  من  كبرية  قاعدة  ال�سركة  متتلك  املتكامل  املعلومات  نظام  لتطبيق  نتيجة  و  املختلفة.  العمالء  ل�سرائح 

اإ�سرتاتيجية ال�سركة وخططها الت�سويقية.

إتفاقيات إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين مصنفة بالدرجة األولى 22225

عقدت ال�سركة عدد من اتفاقيات اإعادة التاأمني مع �سركات اإعادة تاأمني م�سنفة بالدرجة الأولى بالإ�سافة اإلى تاأ�سي�سها اإدارة متخ�س�سة بعمليات ودرا�سات 
اإعادة التاأمني وفقًا ملتطلبات الأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.

تشكيلة واسعة من الخدمات والمنتجات التأمينية  22222

اإ�سافة اإلى ما تقدمه ال�سركة من منتجات تغطية املخاطر املعتادة، تقوم ال�سركة بتوفري منتجات م�سممة ب�سكل خا�س لالإيفاء باحتياجات العمالء املتخ�س�سة 
وامل�ستدامة الأمر الذي �سيعزز مكانة ال�سركة ويك�سبها قاعدة اأو�سع من العمالء.

فريق إداري على درجة عالية من التأهيل والخبرة 22222

لدى ال�سركة فريق اإداري موؤهل ويتمتع بخربة وا�سعة متكنه من اإدارة ال�سركة بكفاءة عالية. كما �سوف ت�ستمر ال�سركة يف ا�ستقطاب وتدريب الكوادر الوطنية 
والحتفاظ بهم من اأجل تقدمي منتجات وخدمات ذات جودة عالية لعمالئها. تلتزم ال�سركة بتطوير مهارات موظفي التامني لديها من خالل اإتباع �سيا�سة تقوم 
على توظيف الكوادر املحلية وتدريبهم وتعزيز مهاراتهم املهنية حيث يعترب ذلك من العوامل املهمة لدعم تطلعات ال�سركة يف حتقيق النمو والتطور الذي ميكنها 

من تقدمي منتجات وخدمات عالية اجلودة على املدى الطويل.

المنتجات والخدمات 222

تت�سمن اأغرا�ض ال�سركة مزاولة اأعمال التاأمني التعاوين وكل ما يتعّلق بها من اإعادة تاأمني اأو توكيالت اأو متثيل اأو مرا�سلة اأو و�ساطة وذلك وفقا لأحكام نظام 
مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية. تقر ال�سركة باأن لي�س لها اأية نية لإجراء تغيري جوهري 

يف طبيعة ن�ساطها.

قد تقرر ال�سركة بناءًا على تقييمها لظروف ال�سوق البدء تدريجيًا بتقدمي بع�س منتجات التاأمني التكافلي، وقد ي�ستوجب قرار كهذا تعديل خطة عمل ال�سركة 
وعوائدها املتوقعة.

�سكل )4-12( : املنتجات احلا�سلة على م�افقات نهائية
املنتجات احلا�سلة على م�افقات نهائية

ال��سعاملنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية
)كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار(

خطاب م�افقة م�ؤ�س�سة 
النقد )املرجع(

تاريخ امل�افقة

)فوائد املوظفني( منتجات تاأمني احلماية 
والدخار للمجموعات

11 �سبتمرب 2014م351000140932موافقة نهائيةاحلماية والدخار للمجموعات

التاأمني ال�سحي التعاوين التاأمني ال�سحي للموؤ�س�سات
للمجموعات

11 �سبتمرب 2014م351000140928موافقة نهائية

28 يوليو 2015م361000130592موافقة نهائيةتغطية الطرف الثالثالتاأمني على املركبات

28 يوليو 2015م361000130641موافقة نهائيةالتغطية ال�ساملة 

28 يوليو 2015م361000130651موافقة نهائيةالتغطية ال�ساملة لالأ�سطول التجاري
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املنتجات احلا�سلة على م�افقات نهائية

ال��سعاملنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية
)كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار(

خطاب م�افقة م�ؤ�س�سة 
النقد )املرجع(

تاريخ امل�افقة

1٧ �سبتمرب 2015م361000152242موافقة نهائيةموؤ�س�سات التجزئةالتاأمني على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

1٧ �سبتمرب 2015م361000152244موافقة نهائيةالعيادات الطبية

1٧ �سبتمرب 2015م361000152256موافقة نهائيةاملوؤ�س�سات التعليمية

1٧ �سبتمرب 2015م361000152262موافقة نهائيةاملكاتب

1٧ �سبتمرب 2015م361000152266موافقة نهائيةاملطاعم واملقاهي

1٧ �سبتمرب 2015م361000152269موافقة نهائيةالعناية اخلا�سة

11نوفمرب 2015م3٧100001242٧موافقة نهائيةحلقات احلماية التاأمني على احلوادث ال�سخ�سية وال�سحة

15 نوفمرب 2015م3٧1000013٧45موافقة نهائيةوثيقة تاأمني احلماية والإدخارتاأمني احلماية والإدخار الإئتماين

20 دي�سمرب 2015م3٧1000028904موافقة نهائيةتاأمني املمتلكاتتاأمني املمتلكات �سد الإرهاب

24 دي�سمرب 2015م3٧1000031028موافقة نهائيةتاأمني اآلت ومعدات املقاولنيتاأمني اآلت ومعدات املقاولني

امل�سدر: ال�سركة

�سكل )4-13( : املنتجات احلا�سلة على م�افقات م�ؤقتة

املنتجات احلا�سلة على م�افقات م�ؤقتة

اأن�سطة التاأمني 
الرئي�سية

ال��سعاملنتجات
)كما يف تاريخ 
ن�سرة الإ�سدار(

خطاب م�افقة م�ؤ�س�سة 
النقد 

تاريخ امل�افقة 
املبدئية

التمديد املمن�ح 
من تاريخ

تاريخ �سالحية امل�افقة

ال�سحن البحريالتاأمني البحري

التغطية ال�سنوية 
املفتوحة 

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152326موافقة موؤقتة

ال�سحن البحري

وثيقة حمددة

0٧ اأبريل 2016م08 اأكتوبر 2015م08 اأكتوبر 2015م3٧1000002602موافقة موؤقتة

التاأمني على الأن�سطة 
املالية

م�سئولية اأع�ساء 
جمل�س الإدارة 

والتنفيذيني

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152481موافقة موؤقتة

التعوي�س املهني 
للموؤ�سات املالية

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152305موافقة موؤقتة

تاأمني البطاقات 
البال�ستيكية

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م3610001522٧2موافقة موؤقتة

تاأمني امل�سئولية العامة التاأمني �سد احلوادث
ال�سامل

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م3610001522٧3موافقة موؤقتة

تاأمني العمال م�سئولية 
اأ�سحاب العمل

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م3610001522٧6موافقة موؤقتة

تاأمني املمتلكات 
التجارية

تاأمني كافة اأخطار 
املمتلكات واإنقطاع 

الأعمال

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152239موافقة موؤقتة

التاأمني على الأجهزة 
الإلكرتونية

0٧ اأبريل 2016م08 اأكتوبر 2015م08 اأكتوبر 2015م3٧1000002604موافقة موؤقتة

التاأمني على تعطل 
الآلت + فقدان الأرباح

0٧ اأبريل 2016م08 اأكتوبر 2015م08 اأكتوبر 2015م3٧1000002608موافقة موؤقتة

تاأمني الطاقة والتاأمني 
الهند�سي

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152338 موافقة موؤقتةكافة اأخطار املقاولني

كافة اأخطار اأعمال 
الإن�ساء

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152340موافقة موؤقتة
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املنتجات احلا�سلة على م�افقات م�ؤقتة

اأن�سطة التاأمني 
الرئي�سية

ال��سعاملنتجات
)كما يف تاريخ 
ن�سرة الإ�سدار(

خطاب م�افقة م�ؤ�س�سة 
النقد 

تاريخ امل�افقة 
املبدئية

التمديد املمن�ح 
من تاريخ

تاريخ �سالحية امل�افقة

التاأمني على املنازل 
واملنتجات الإ�سافية 
)املنتجات ال�سافية 
للحماية ال�سخ�سية(

تاأمني مبنى املنزل 
فقط

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152358موافقة موؤقتة

تاأمني املنازل 
واملحتويات

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152346موافقة موؤقتة

تغطية خماطر 
امل�ستاأجر

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152229موافقة موؤقتة

منتجات املنافع 
الإ�سافية

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م36100015222٧موافقة موؤقتة

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152235موافقة موؤقتةمتديد ال�سمان

التاأمني �سد اأخطار 
ال�سفر

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152352موافقة موؤقتةال�سفر للمجموعات

13 مار�س 2016م14 �سبتمرب 2015م03 اأبريل 2014م361000152336موافقة موؤقتةوقاية ال�سفر

�سكل )4-14( : املنتجات قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد 
املنتجات قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل م�ؤ�س�سة النقد

الو�سع )كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار(املنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني املدة املحددةتاأمني احلماية والإدخار لالأفراد

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني احلماية اإن�ستا

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني احلماية والدخار ال�سامل املتنوع

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدوقاية ال�سفر - خطوط الطريانتاأمني ال�سفر

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدامل�سوؤلية املهنية مل�سروع حمدداحلماية املالية

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدالتاأمني على اجلرائم الثالثية 

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدامل�سئولية القانونية الناجتة من التلوثاحلماية البيئية

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدمعدات واآليات املقاولنيالتاأمني الهند�سي

حتت الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقدتاأمني الإئتمان التجاري )فائ�س اخل�سارة(الإئتمان التجاري

امل�سدر: ال�سركة

�سكل )4-15( : طلبات املنتجات املزمع تقدميها
طلبات املنتجات املزمع تقدميها

ال��سع )كما يف تاريخ ن�سرة الإ�سدار(املنتجاتاأن�سطة التاأمني الرئي�سية

الطلب ب�سدد التقدميتاأمني الب�سائع اخلا�سة مب�سروع التاأمني البحري

الطلب ب�سدد التقدميامل�سئولية البحرية

الطلب ب�سدد التقدميتاأمني م�سئولية الناقلني

الطلب ب�سدد التقدمياأ�سحاب املمتلكاتالتاأمني على املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة 

الطلب ب�سدد التقدميامل�سئولية املهنيةالتاأمني على الأن�سطة املالية

الطلب ب�سدد التقدمياجلرائم التجارية

الطلب ب�سدد التقدمياخلطف والفدية

امل�سدر: ال�سركة
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منتجات التأمين العام  22221

التأمين البحري 1 2 1 2 2 2 2

العمالء من م�ستوردين وموردين  اأو اجلو ح�سب طلب  البحر  اأو  الرب  العامل عن طريق  املنقولة حول  للب�سائع  التاأمني  بتقدمي خدمات  البحري  التاأمني  يخت�س 
وم�سنعني ومقدمي خدمات لوج�ستية وغريهم. ويغطي هذا النوع من التاأمني اأي خ�سارة اأو �سرر قد يحدث للب�سائع خالل فرتة النقل من بلد اإلى اآخر ومن منطقة 
اإلى اأخرى. ويف بع�ض احلالت، قد تعرب احلمولة مناطق ونقاط متعددة با�ستخدام عدة طرق نقل عرب اجلو والبحر والرب. ومع اأن م�سطلح التاأمني البحري يوحي 

بالنقل عرب البحر اإل اأنه ي�سمل طرق النقل الثالثة منفردة اأو جمتمعة.

تفاصيل المنتج

تاأمني احلم�لة / ال�سحنات 
البحرية

التغطية التاأمينية ال�ساملة للحمولة املنقولة من امل�ستودع اإلى امل�ستودع يف اأي مكان يف العامل.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد حتت الرقم: 361000152326 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( لبيع 
هذا املنتج ملدة �ستة ا�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

يتم ترتيب هذه التغطية التاأمينية لأ�سحاب الب�سائع اأو مل�سلحة اأ�سحاب الب�سائع من خالل متعهدي ال�سحن وهي تتعلق بحميع طرق النقل الربي التاأمني البحري – وثيقة حمددة
والبحري واجلوي وهي عبارة عن وثيقة واحدة تغطي �سحنة حمددة.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد حتت الرقم: 3٧1000002602 بتاريخ 143٧/01/0٧هـ )املوافق 2015/10/20م( لبيع 
هذا املنتج ملدة �ستة ا�سهر حتى 0٧ اأبريل 2016م.

تاأمني الب�سائع اخلا�سة مب�سروع 
حمدد

التغطية التاأمينية ال�ساملة جلميع املمتلكات املنقولة مع التغطية التاأمينية الختيارية خل�سارة الربح املطور و اأو اخل�سائر التبعية. 

ال�سركة ب�سدد تقدمي طلب ملوؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها على بيع هذا املنتج

تغطية م�سوؤولية الخ�سائيني عن ال�سرار املادية و اجل�سدية الالحقة باأي طرف ثالث والناجتة عن الأن�سطة البحرية. امل�سئ�لية البحرية

ال�سركة ب�سدد تقدمي طلب ملوؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها على بيع هذا املنتج

تغطية تاأمينية متخ�س�سة مل�سئولية حمدودة ناجتة عن اأحداث وقعت �سمن �سروط و واأحكام م�سمولة لدى نقل احلمولت من نقطة )اأ( الى نقطة تاأمني م�س�ؤلية الناقلني
)ب(. 

ال�سركة ب�سدد تقدمي طلب ملوؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها على بيع هذا املنتج

تأمين اإلئتمان التجاري 2 2 1 2 2 2 2

يحمي تاأمني الإئتمان التجاري ح�ساب الذمم املدينة حلامل الوثيقة من خطر اإخفاق عميل له يف ت�سديد الذمم ب�سبب التعرث املايل اأو الأو�ساع ال�سيا�سية. ومينح 
تاأمني الئتمان التجاري للموؤمن له تعوي�سًا عن قيمة فواتري الب�سائع التي مت توريدها للعميل ومل ي�سدد قيمتها ب�سبب التعرث املايل. 

تفاصيل المنتج

تاأمني الإئتمان التجاري
)فائ�س اخل�سارة(

يحمي تاأمني الإئتمان التجاري ح�ساب األذمم املدينة حلامل الوثيقة من خطر اإخفاق عميل له يف الت�سديد ب�سبب التعرث املايل اأو الأو�ساع 
ال�سيا�سية. ومينح تاأمني الئتمان التجاري للموؤمن له تعوي�سًا عن قيمة فواتري الب�سائع التي مت توريدها للعميل ومل ي�سدد قيمتها ب�سبب التعرث 

املايل اأو عدم الت�سديد.

تعنى وثيقة تاأمني فائ�س اخل�سارة بحماية امليزانية العمومية �سد خ�سائر الإئتمان التجاري اجل�سيمة وذلك عن طريق ت�سمني م�ستقطع اإجمايل 
�سنوي للخ�سارة الأولية يف هيكل الوثيقة . كذلك يت�سمن الهيكل اأي�سًا �سقوفًا حمددة للم�سرتي والبلد غري قابلة لالإلغاء وم�ستويات تقديرة عالية 

للحد المتاين.

هذا املنتج قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقد. 
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المسئولية تجاه التلوث البيئي 3 2 1 2 2 2 2

والإ�سابات  املمتلكات  اأ�سرار  ذلك  له مبا يف  للموؤمن  املغطاة  الت�سغيلية  العمليات  عن  الناجمة  البيئية  للخ�سائر  التاأمينية  التغطية  البيئية  احلماية  تاأمني  يوفر 
اجل�سدية وتكاليف املعاجلات والنفقات املتكبدة للحد من الأ�سرار والأتعاب القانونية ذات ال�سلة. وتغطي الوثيقة اأي�سًا اأ�سرار التلوث البيئي املفاجئ والعر�سي 

و التدريجي التي حتدث اأثناء الفرتة امل�سمولة بالتاأمني.

تفاصيل المنتج

امل�شئولية القانونية جتاه اأ�شرار 
التل�ث البيئي

يوفر تاأمني احلماية البيئية التغطية التاأمينية للخ�سائر البيئية الناجمة عن العمليات الت�سغيلية للموؤمن له مبا يف ذلك اأ�سرار املمتلكات والإ�سابات 
البيئي  التلوث  اأ�سرار  اأي�سًا  الوثيقة  وتغطي  ال�سلة.  ذات  القانونية  والأتعاب  الأ�سرار  من  للحد  املتكبدة  والنفقات  املعاجلات  وتكاليف  اجل�سدية 

املفاجئ والعر�سي و التدريجي التي حتدث اأثناء الفرتة امل�سمولة بالتاأمني.

هذا املنتج قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقد.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2 2 1 2 2 2 2

حزمة �ساملة من الوثائق تغطي تاأمني ال�سرار املادية كافة الأخطار اأو اأخطار م�سماة وانقطاع الأعمال وم�سئولية �ساحب العمل و امل�سئولية العامة.و/اأو امل�سوؤولية 
التاجتة عن املنتجات.

تفاصيل المنتج

تاأمني من�ساة ال�سغري ة واملت��سطة 
احلجم )مكاتب(

املنتج  ويوفر هذا  واملتو�سطة احلجم.  ال�سغرية  من�ساة  واملوظفني  الثالث  الطرف  وامل�سئولية جتاه  الأعمال  ودخل  الفعلية  الأ�سول  املنتج  يغطي هذا 
التغطية  املكتبية، 2(  واملعدات  والأثاث  الفعلية مثل املحتويات  الأ�سول  املمتكات حلماية  اأخطار  اأ( تغطية جميع  التالية:  التاأمينية  تغطيات احلماية 
التاأمينية لتجنب انقطاع الأعمال اأو خ�سارة الربح والتكاليف الإ�سافية الالزمة لإعادة تاأ�سي�س الأعمال بعد املطالبات، 3( التغطية التاأمينية للم�سئولية 
العامة للحماية من امل�سئولية القانونية الناجتة عن اإ�سابات احلوادث للعمالء اأو اأي طرف ثالث، 4( التعوي�سات العمالية لتغطية خماطر املوظفني 
الناجتة عن احلوادث اأو الأمرا�س املعدية اأثناء التوظيف ح�سب اأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي. يوفر هذا املنتج اأي�سًا حماية اإ�سافية مل�سئولية 

اأ�سحاب الأعمال جتاه العمال

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 361000152262 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 
2015/09/1٧م(

من�ساآت �سغرية ومت��سطة احلجم 
)العناية الطبية(

يغطي هذا املنتج الأ�سول الفعلية ودخل الأعمال والأجهزة اللكرتونية وامل�سئولية جتاه الطرف الثالث واملوظفني باملن�ساآت الطبية ال�سغرية واملتو�سطة 
والرتكيبات  املحتويات  الفعلية مثل  الأ�سول  املمتكات حلماية  اأخطار  تغطية جميع  اأ(  التالية:  التاأمينية  تغطيات احلماية  املنتج  ويوفر هذا  احلجم. 
واملعدات الطبية، 2( التغطية التاأمينية لتجنب انقطاع الأعمال اأو خ�سارة الربح والتكاليف الإ�سافية الالزمة لإعادة تاأ�سي�س الأعمال بعد املطالبات، 
التعوي�سات  ثالث، 4(  اأي طرف  اأو  للعمالء  اإ�سابات احلوادث  الناجتة عن  القانونية  امل�سئولية  للحماية من  العامة  للم�سئولية  التاأمينية  التغطية   )3
العمالية لتغطية خماطر املوظفني الناجتة عن واحلوادث اأو الأمرا�س املعدية اأثناء التوظيف ح�سب اأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي، 5( التغطية 

التاأمينية لالأجهزة اللكرتونية حلماية املعدات العالية التقنية. يوفر هذا املنتج اأي�سًا حماية اإ�سافية مل�سئولية اأ�سحاب الأعمال جتاه العمال.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 361000152244 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 
2015/09/1٧م(

من�ساآت �سغرية ومت��سطة احلجم 
)امل�ؤ�س�سات التعليمية(

يغطي هذا املنتج الأ�سول الفعلية ودخل الأعمال للموؤ�س�سة وامل�سئولية جتاه الطالب واملوظفني باملن�ساآت التعليمية ال�سغرية واملتو�سطة احلجم. ويوفر 
املكتبية،  واملعدات  والأثاث  املحتويات  مثل  الفعلية  الأ�سول  حلماية  املمتكات  اأخطار  جميع  تغطية  اأ(  التالية:  التاأمينية  احلماية  تغطيات  املنتج  هذا 
التغطية   )3 املطالبات،  بعد  الأعمال  تاأ�سي�س  لإعادة  الالزمة  الإ�سافية  والتكاليف  الربح  خ�سارة  اأو  الأعمال  انقطاع  لتجنب  التاأمينية  التغطية   )2
التاأمينية للم�سئولية العامة للحماية من امل�سئولية القانونية الناجتة عن اإ�سابات احلوادث للطالب اأو اأي طرف ثالث مبا يف ذلك التغطية التاأمينية 
�سد ت�سمم الأطعمة واحلوادث ال�سخ�سية للطالب اإ�سافة للم�سئولية عن واحلوادث اأثناء الأن�سطة الريا�سية، 4( التعوي�سات العمالية لتغطية خماطر 
املوظفني الناجتة عن احلوادث اأو الأمرا�س املعدية اأثناء التوظيف ح�سب اأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي. يوفر هذا املنتج اأي�سًا حماية اإ�سافية 
ملجل�س الكلية اأو املدر�سة وذلك حلماية الأ�ساتذة وجمل�س املدر�سة واأ�سحاب العمل �سد املطالبات املرفوعة اأو الإخالل بالواجبات والإهمال والأخطاء 

وم�سئولية اأ�سحاب العمل. جتاه العمال.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 361000152256 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 
2015/09/1٧م(.

من�ساآت �سغرية ومت��سطة احلجم 
)مطاعم ومقاهي(

يغطي هذا املنتج الأ�سول الفعلية ودخل الأعمال للموؤ�س�سة وامل�سئولية جتاه الرواد واملوظفني للمطاعم واملقاهي ال�سغرية واملتو�سطة احلجم. ويوفر هذا 
املنتج تغطيات احلماية التاأمينية التالية: اأ( تغطية جميع اأخطار املمتكات حلماية الأ�سول الفعلية مثل املحتويات والأثاث واملعدات املكتبية، 2( التغطية 
التاأمينية لتجنب انقطاع الأعمال اأو خ�سارة الربح والتكاليف الإ�سافية الالزمة لإعادة تاأ�سي�س الأعمال بعد املطالبات، 3( التغطية التاأمينية للم�سئولية 
التاأمينية �سد ت�سمم الأطعمة  التغطية  اأي طرف ثالث مبا يف ذلك  اأو  للرواد  اإ�سابات احلوادث  القانونية الناجتة عن  العامة للحماية من امل�سئولية 
اأو احلفالت اخلارجية، 4( التعوي�سات العمالية لتغطية خماطر املوظفني الناجتة عن احلوادث  اأو الطلبات املنزلية  �سواء يف داخل مرافق املن�ساأة 

اأو الأمرا�س املعدية اأثناء التوظيف ح�سب اأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي. يوفر هذا املنتج اأي�سًا حماية اإ�سافية لأ�سحاب العمل. جتاه العمال

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 361000152266 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 
2015/09/1٧م(. 
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من�ساآت �سغرية ومت��سطة احلجم 
)جتارة التجزئة(

يغطي هذا املنتج الأ�سول الفعلية ودخل الأعمال جتاه العمالء واجلريان ومالك العقار واأي طرف اآخر ملن�ساآت جتارة التجزئة ال�سغرية واملتو�سطة 
وبنود  املعرو�سة  املواد  مثل  الفعلية  الأ�سول  املمتكات حلماية  اأخطار  تغطية جميع  اأ(  التالية:  التاأمينية  تغطيات احلماية  املنتج  ويوفر هذا  احلجم. 
املخزون واملحتويات واللوحات الإر�سادية ووحدات العر�س، 2( التغطية التاأمينية لتجنب انقطاع الأعمال اأو خ�سارة الربح والتكاليف الإ�سافية الالزمة 
لإعادة تاأ�سي�س الأعمال بعد املطالبات، 3( التغطية التاأمينية للم�سئولية العامة للحماية من امل�سئولية القانونية الناجتة عن اإ�سابات احلوادث للعمالء 
واجلريان ومالك العقار واأي طرف ثالث، 4( التعوي�سات العمالية لتغطية خماطر املوظفني الناجتة عن واحلوادث اأو الأمرا�س املعدية اأثناء التوظيف 

ح�سب اأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي. يوفر هذا املنتج اأي�سًا حماية اإ�سافية لأ�سحاب العمل. جتاه العمال

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 361000152242 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 
2015/09/1٧م(. 

من�ساآت �سغرية ومت��سطة احلجم 
)العناية ال�سخ�سية(

العناية اخلا�سة ال�سغرية واملتو�سطة احلجم مثل �سالونات  اآخر ملن�ساآت  واأي طرف  العمالء  الفعلية ودخل الأعمال جتاه  املنتج الأ�سول  يغطي هذا 
احلالقة وامل�ساج وال�ساونا والتجميل. ويوفر هذا املنتج تغطيات احلماية التاأمينية التالية: اأ( تغطية جميع اأخطار املمتكات حلماية الأ�سول الفعلية مثل 
معدات امل�ساج والعناية باجللد والعالج املائي وكرا�سي البدكري وامل�ستلزمات الأخرى وخالفها، 2( التغطية التاأمينية لتجنب انقطاع الأعمال اأو خ�سارة 
الربح والتكاليف الإ�سافية الالزمة لإعادة تاأ�سي�س الأعمال بعد املطالبات، 3( التغطية التاأمينية للم�سئولية العامة للحماية من امل�سئولية القانونية 
الناجتة عن اإ�سابات احلوادث للعمالء واأي طرف ثالث اإ�سافة اإلى احلماية �سد احلوادث الناجتة عن اخلدمات العالجية مبا يف ذلك فرد ال�سعر 
التوظيف  اأثناء  املعدية  الأمرا�س  اأو  الناجتة عن احلوادث  لتغطية خماطر املوظفني  العمالية  التعوي�سات   )4 والتجميل،  والت�سريح وال�سبغ  والق�ض 

ح�سب اأحكام نظام العمل والعمال ال�سعودي. يوفر هذا املنتج اأي�سًا حماية اإ�سافية لأ�سحاب العمل. جتاه العمال

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 361000152269 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 
2015/09/1٧م(. 

من�ساآت �سغرية ومت��سطة احلجم 
)اأخطار مالك العقارات(

يغطي هذا املنتج الأ�سول الفعلية ودخل الأعمال وامل�سئولية جتاه الأطراف الأخرى واملوظفني باملن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة احلجم. ويوفر هذا املنتج 
التغطية  املكتبية، 2(  واملعدات  والأثاث  الفعلية مثل املحتويات  الأ�سول  املمتكات حلماية  اأخطار  اأ( تغطية جميع  التالية:  التاأمينية  تغطيات احلماية 
التاأمينية لتجنب انقطاع الأعمال اأو خ�سارة الربح والتكاليف الإ�سافية الالزمة لإعادة تاأ�سي�س الأعمال بعد املطالبات، 3( التغطية التاأمينية للم�سئولية 

العامة للحماية من امل�سئولية القانونية الناجتة عن اإ�سابات احلوادث للعمالء اأو اأي طرف ثالث.

ال�سركة ب�سدد تقدمي طلب ملوؤ�س�سة النقد للح�سول على املوافقة ببيع هذا املنتج.

تأمين المسؤولية المهنية للمؤسسات المالية 5 2 1 2 2 2 2

يغطي هذا النوع من التاأمني تغطية الأخطاء املهنية يف قطاع اخلدمات املالية وامل�سرفية مثل تاأمني امل�سوؤولية �سد ال�سرقة املعلوماتية والتزوير اللكرتوين وتزوير 
اأخطار خيانة الأمانة واختفاء النقد و/اأو الختال�س وتاأمني م�سوؤولية املدراء التنفيذيني واأع�ساء جمل�س الإدارة جتاه  البطاقات الئتمانية و توؤمن تغطية �سد 

امل�ساهمني وغريهم وتاأمني خماطر الكتتاب العام الأويل والتاأمني �سد خماطر الإقرارات والتعهدات ال�سادرة يف ن�سرة الكتتاب.

العمالء ال�سا�سيني امل�ستهدفني بهذا املنتج هم املن�سات التي تتخذ من اململكة العربية ال�سعودية مقرًا لها ولديها م�سالح خارجية اأو �سركات اخلدمات املهنية اأو 
املوؤ�س�سات املالية.

تفاصيل المنتج

م�سئ�لية اأع�ساء جمل�س الإدارة 
واملدراء التنفيذيني

املزعوم  اأو  الفعلي  لالإخالل  العليا  الإدارة  واأفراد  التنفيذيني  املدراء  الإدارة  جمل�س  اأع�ساء  على  املرفوعة  املطالبات  �سد  احلماية  املنتج  هذا  يوفر 
بالواجبات والإهمال والبيانات غري ال�سحيحة واخلطاأ اأو ال�سهو.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم: 361000152481 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م. 

التع�ي�س املهني 
للم�ؤ�س�سات املالية

يوفر هذا املنتج تامني اخلدمات املهنية على اأ�سا�س امل�سئولية املدنية للموؤ�س�سات املالية وجميع موظفيها وكل الذين تتحمل م�سئوليتهم مبوجب تفوي�س.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152305 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

التاأمني على البطاقات 
البال�ستيكية

يوفر هذا املنتج التغطية التاأمينية للبنوك �سد اخل�سائر املالية الفعلية التي حتدث ب�سبب تزوير البطاقات البال�ستيكية، وفقدان اأو �سرقة البطاقات 
البال�ستيكية، والغ�س التجاري والأتعاب القانونية و اأتعاب املحاكم اإن وجدت الناجمة عن اخل�سائر املذكورة اأعاله على البطاقات البال�ستيكية التي 

ي�سدرها البنك املوؤمن له.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:3610001522٧2 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

امل�س�ؤلية املهنية 
مل�سروع حمدد

يوفر هذا املنتج التغطية التاأمينية حلماية املهنيني العاملني يف جمال الت�سييد والت�سميم مل�سروع متكامل حمدد مبا يف ذلك اأي فرتة �سيانة متفق عليها 
اإ�سافة اإلى اأي فرتة متديد حتى 10 �سنوات.

هذا املنتج قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقد 
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يوفر هذا املنتج الفريد من نوعه يف �سوق التاأمني التغطية �سد خماطر خ�سائر ال�سركات الناجمة عن خيانة الأمانة من قبل املوظفني مع اإمكانية تو�سيع التاأمني على اجلرائم الثالثية 
مظلة التغطية الأ�سا�سية لت�سمل ال�سرقة من قبل املوظفني يف اأماكن العمل من نقد مودع والتزوير يف اأوامر الدفع والحتيال اللكرتوين مبا يف ذلك الغ�س 

يف التحويالت املالية وتت�سمن الوثيقة جمالت التغطية التالية:
خيانة اأمانة املوظفني -
تلف اأو �سرقة نقد مودع يف اخلزنات داخل املباين -
�سرقة النقد و /اأو م�ستندات مالية قابلة للتداول خالل النقل -
التزوير والتحريف -
عمالت مزورة -

هذا املنتج قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقد
يوفر هذا املنتج تغطية تاأمينية اأولية و فائ�سة للحماية من الإخالل بالواجبات وخيانة الأمانة من قبل املوظفني والنتهاك غري املتعمد حلقوق امللكية م�سئ�لية الأخطاء املهنية

الفكرية و الت�سهري و�سياع امل�ستندات.

ال�سركة ب�سدد تقدمي طلب ملوؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها لبيع هذا املنتج
يوفر هذا املنتج التغطية ال�ساملة لل�سركات �سد اأخطار اجلرائم التجارية مبا يف ذلك احلماية �سد اأخطار التزوير وخيانة الأمانة واأي اأن�سطة تزوير.التاأمني �سد اجلرائم التجارية

ال�سركة ب�سدد تقدمي طلب ملوؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها على بيع هذا املنتج.
التاأمني �سد الختطاف وطلب 

الفدية
يوفر هذا املنتج التغطية التامينية لتعوي�س اخل�سائر الناجتة عن الختطاف و طلب الفدية من خ�سائر ج�سدية و ممتلكات تتعر�س لالإبتزاز مبا يف ذلك 

قيمة الفدية و تكاليف ونفقات التحري وخ�سارة الرواتب ونفقات التفاو�س والعناية الطبية والنفقات العالجية الالحقة.

ال�سركة ب�سدد تقدمي طلب ملوؤ�س�سة النقد للح�سول على موافقتها على بيع هذا املنتج.

الحوادث 2 2 1 2 2 2 2

العمالء امل�ستهدفني بهذا املنتج هم املن�سات التي تتخذ من اململكة العربية ال�سعودية مقرًا لها ولديها م�سالح خارجية اأو �سركات خدمات مهنية اأو موؤ�س�سات مالية.

تفاصيل المنتج

يجمع بني م�سئولية �ساحب العمل وامل�سئولية العامة وم�سئولية املنتجات مع وجود تغطيات وخدمات ا�سافية . وت�ساعد هذه التغطية العميل على احتواء تاأمني امل�سئ�لية العامة ال�سامل
النفقات وتو�سيع احلماية وامل�ساعدة على التحكم يف املخاطر الت�سغيلية داخل املنظمة.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:3610001522٧3 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

تع�ي�س العمال وتغطية 
م�سئ�لية رب العمل

يوفر هذا املنتج احلماية لرب العمل �سد اأخطار امل�سئولية جتاه امل�ستخدمني فيما يتعلق بالوفاة وال�سابات اجل�سدية واأي اإ�سابات حتدث اأثناء تاأدية 
الأعمال. ين�س نظام العمل والعمال ال�سعودي على قيام �ساحب العمل بحماية م�ستخدميه بتوفري التغطية التاأمينية لهم مبوجب �سيا�سة تعوي�سات 

العاملني والتي تعو�س امل�ستخدمني يف حال ال�سابات اأو الوفاة الناجتة عن احلوادث. ويغطي املنتج اأي�سًا التعوي�س عن ال�سابات اجل�سدية والوفاة 
والأمرا�س املهنية والأمرا�س التي ت�سيب العمال اأثناء تاأدية الأعمال.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:3610001522٧6 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

الممتلكات العقارية التجارية 2 2 1 2 2 2 2

العمالء الرئي�سيني امل�ستهدفني بهذا املنتج هم مالك وم�سغلي العقارات و�سركات التطوير العقاري وال�سناعات النتاجية والفنادق واخلدمات واملكاتب و�سركات 
الت�سالت وجتارة اجلملة والتجزئة.

تفاصيل المنتج

التاأمني على كافة اأخطار 
املمتلكات اإ�سافة اإلى التاأمني على 

اإنقطاع الأعمال

يوفر هذا املنتج حماية �سد معظم اأخطار املمتلكات على اأ�سا�س التغطية لكافة الأخطار. ويوفر هذا املنتج التغطية �سد اأ�سرار وخ�سائر املمتلكات لأي 
�سبب عر�سي ما عدا تلك امل�ستثناة حتديدًا. يوفر هذا املنتج اأي�سًا تغطية لإنقطاع الأعمال تقدم تعوي�سًا عن خ�سارة الربح اأو الرتفاع يف التكاليف 

الت�سغيلية اأو الزيادة يف اأتعاب املراجعني واملحا�سبني القانونيني الناجتة عن اخل�سائر املتعلقة بالأخطار املوؤمنة. 

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152239 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

التاأمني على الأجهزة 
الإلكرتونية

يوفر هذا املنتج تغطية تاأمينية للفقدان املفاجئ وغري املتوقع ملعدات الكرتونية حمددة اأو اأجهزة احلا�سب الآيل اأو اأجهزة معاجلة البيانات التابعة 
للموؤمن له

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:3٧100002604بتاريخ 143٧/01/0٧هـ )املوافق 2015/10/20م( لبيع 
هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 0٧ اأبريل 2016م.
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التاأمني على تعطل املكائن 
وخ�سارة الرباح

يوفر هذا املنتج تغطية تاأمينية ملخاطر اخل�سائر الفعلية واملالية لالأعمال والناجتة عن تعر�س مكائن ومعدات ال�سركة لأ�سرار عر�سية ناجتة عن 
حدث تذبذب التيار الكهربائي اأو اإنقطاع الدوائر الكهربائية اأو عطل ميكانيكي اأو قوة طرد امركزي غري اعتيادية اأو حرارة زائدة يف املراجل تغطي 

وثائق ال�سركة العديد من الأخطار التي قد تتعر�ض لها املكائن واملعدات والآليات مبا يف ذلك تعوي�ض الإ�سالح اأو الإ�ستبدال للمعدات املت�سررة 
وفقدان اأرباح الأعمال و امل�ساريف الزائدة اأو اإنقطاع اإمداد التيار الكهربائي اأو عدم توفر اأي منافع خدماتية اأخرى ينتج عنها اإنقطاع يف الأعمال اأو 

زيادة يف امل�ساريف اأو هدر.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم: 3٧1000002608 بتاريخ 143٧/01/0٧هـ )املوافق2015/10/20م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 0٧ اأبريل 2016م.

يوفر هذا املنتج التغطية التاأمينية للممتلكات �سد اخل�سائر اأو الأ�سرار املادية الناجمة عن اأي عمل من اأعمال الرهاب اأو التخريب التي تنطوي على تاأمني املمتلكات �سد الإرهاب 
ا�ستخدام القوة اأو العنف من قبل اأي �سخ�س اأو جمموعة من الأ�سخا�س، اأو اأي منظمة لأ�سباب �سيا�سية اأو دينية اأو لأغرا�س اأيديولوجية مبا يف ذلك 

بق�سد التاأثري على احلكومات و / اأو واإرهاب املواطنني.

تغطية اإنقطاع الأعمال تغطى كتمديد لغطاء الوثيقة للتعوي�س عن العجز يف الدخل الكلي والزيادة يف التكلفة الت�سغيلية لالأعمال ويف الأتعاب الإ�سافبة 
ملدققي احل�سابات واملراجعني الناجمة عن املخاطر امل�سمولة بالوثيقة.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية لبيع هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:3٧1000028904 بتاريخ 143٧/03/09هـ )املوافق 
2015/12/20م(.

التأمين الهندسي وتأمين الطاقة  2 2 1 2 2 2 2

يوفر هذا التاأمني التغطية �سد خطار املقاولني واأعمال البناء والرتكيب لقطاع الطاقة، ويت�سمن تاأمني اخلدمات املتعلقة مبجال البرتوكيماويات وتعطل الآلت 
اأو اأعمالها الت�سغيلية. ي�سمل العمالء الرئي�سيني  اأي�سا خدمات تاأمني �سد اأعمال الأعمال التخريبية ملرافق الطاقة  واأخطار البناء والرتكيب. و�ستقدم ال�سركة 
امل�ستهدفني بهذا املنتج �سركات ال�سناعات الثقيلة وتوليد الطاقة و�سركات البرتوكيماويات وم�سايف تكرير النفط وم�سانع اإنتاج الكيماويات و�سركات التعدين 

والت�سنيع.

تفا�سيل املنتج

التاأمني على كافة اأخطار 
املقاولني

مت ت�سميم هذا املنتج لتوفري التتغطية التاأمينية جلميع خماطر م�ساريع البناء والت�سييد للمباين والأعمال املدنية التي ت�سمل ول تقت�سر على املباين 
ال�سكنية / التجارية والطرق واجل�سور وامل�ست�سفيات واملدار�ض واملوانئ واملطارات وال�سكك احلديدية وخطوط الأنابيب الخ... ويوفر هذا املنتج 

التغطية �سد اخل�سائر املادية املفاجئة اأو االأ�سرار كما يغطي م�سوؤولية الطرف الثالث الناجمة عن اأي �سبب اآخر غري الأ�سباب امل�ستثناة حتديدا.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152338 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

التاأمني على كافة اأخطار 
الت�سييد

مت ت�سميم هذا املنتج لتوفري التتغطية التاأمينية ملعدات واآليات م�ساريع البناء والت�سييد ويوفر هذا املنتج التغطية �سد اخل�سائر املادية املفاجئة اأو 
االأ�سرار كما يغطي م�سوؤولية الطرف الثالث الناجمة عن اأي �سبب اآخر غري الأ�سباب امل�ستثناة حتديدا.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم: 361000152340 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

مت ت�سميم وثيقة تاأمني معدات املقاولني لتوفري التغطية ال�سرار ملعدات واآليات واأدوات املقاولني )املوؤمن لهم( امل�ستخدمة يف اإجناز اأعمالهم.اآلت ومعدات املقاولني

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية لبيع هذا املنتج من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:3٧1000031028 بتاريخ 143٧/03/13هـ )املوافق 
2015/12/24م(.

التأمين على المركبات 2 2 1 2 2 2 2

تقدم ال�سركة ت�سكيلة من منتجات التاأمني على املركبات مبا يف ذلك العديد من اأنواع التغطية الختيارية من متديد املقاطعة اجلغرافية خارج اململكة و �سرقة 
املقتنيات ال�سخ�سية من داخل املركبة وم�سئولية احلوادث ال�سخ�سية لل�سائق والركاب اإ�سافة اإلى توفري �سيارة بديلة.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000130592 و361000130641 و361000130651 بتاريخ 1436/10/12هـ 
)املوافق 2015/0٧/28م( لبيع منتجات التاأمني على املركبات املذكورة اأدناه:

تفاصيل المنتج

تغطية م�سئ�لية الطرف 
الثالث

يوفر هذا املنتج التغطية مل�سئولية الطرف الثالث لل�سيارات امل�ستخدمة من قبل الأفراد بتغطية اإجمالية ل تتجاوز 10.000.000 ريال �سعودي لالإ�سابات 
اجل�سدية واأ�سرار املمتلكات للطرف الثالث وذلك وفقًا لالأنظمة ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية و هذه التغطية معطاة مبوجب الوثيقة املوحدة 

للتاأمني الإلزامي للمركبات.

يوفر منتج التاأمني ال�سامل ملركبات الأفراد التغطية �سد م�سئولية الطرف الثالث والأ�سرار املادية لل�سيارات امل�ستخدمة لالإ�ستعمال ال�سخ�سي )غري التاأمني ال�سامل للمركبات
التجارية( من قبل الأفراد. يغطي التاأمني ال�سامل م�سئولية الطرف الثالث اإ�سافة اإلى مركبة املوؤمن له..

التاأمني ال�سامل لالأ�سط�ل 
التجاري

يوفر منتج التاأمني ال�سامل لأ�سطول املركبات التغطية �سد م�سئولية الطرف الثالث والأ�سرار املادية للمركبات امل�ستخدمة لالأغرا�س ال�ستعمال التجاري 
من قبل ال�سركات علما ان تغطية الطرف الثالث هي الوثيقة املوحدة للتاأمني الإلزامي للمركبات.
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منتجات التأمين على المنازل والتغطية المنافع اإلضافية 10 2 1 2 2 2 2

تغطي هذه املنتجات املوجودات والأثاث وامل�سوؤوليات جتاه مالك البناء وجتاه اجلريان وخ�سارة الإيجار اإما �سد كافة الأخطار اأو �سد اأخطار حمددة متفق عليها 
مذكورة يف وثيقة التاأمني.

تفاصيل المنتج

يوفر هذا املنتج التغطيات التالية:تاأمني املنازل واملحت�يات

التغطية التاأمينية للمبنى وحمتوياته �سد جمموعة من املخاطر ت�سمل احلريق والأ�سرار الناجتة عن ت�سرب املياه وال�سرقة.••

م�سئولية املالك وامل�ستاأجرين.••

تغطية اختيارية للخدم.••

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152346 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( لبيع هذا 
املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى13 مار�س 2016م.

وتنمية منتجات املنافع الإ�سافية تنويع  من  ميكنهم  كما  واجلدد  القائمني  له  املوؤمن  عمالء  من  لكل  مميزة  قيمة  ذات  ديناميكية  تعوي�سية  برامج  ال�سافية  املنافع  منتجات  توفر 
اإيراداتهم املتوقعة. يوفر هذا التاأمني عدد من التغطيات املتخ�س�سة التي تت�سمن حماية امل�سرتوات والتاأمني �سد �سرقة حمافظ النقود وعمليات ال�سرقة 

عند ال�سحب من ال�سرافات الآلية واإنتحال ال�سخ�سية.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:36100015222٧ بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( لبيع هذا 
املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م. 

يوفر التغطية للموؤمن لهم العاملني يف بيع امل�ستلزمات الكهربائية واللكرتونية لال�ستخدام املنزيل وال�سخ�سي وذلك وفقًا لربنامج واتفاقية خدمات تباع متديد ال�سمان
مبوجبها اإلى امل�سرتين للم�ستلزمات امل�سار اإليها اأعاله خدمة اختيارية لتمديد ال�سمان اإلى ما بعد الفرتة املحددة من قبل امل�سنع. تعرف هذه التغطية اأي�سًا 

تاأمني م�سئولية عقود اخلدمة.

يوفر متديد ال�سمان التغطية املتعلقة بالإ�سالح وال�ستبدال للمنتجات الناجتة عن عيوب املواد اأو الت�سنيع والذي يوؤدي الىى اأعطال كهربائية وميكانيكية 
للجهاز او امل�ستلزم بعد اإنتهاء فرتة �سمان امل�سنع.

هذا الغطاء ميدد مدة �سمان امل�سنع )حتى 5 �سنوات كحد اأعلى( ويوفر التغطية الكاملة لالإ�سالح اأو الإ�ستبدال بحد اأق�سى يعادل ال�سعر الأ�سلي لل�سراء.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152235 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( لبيع هذا 
املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

يوفر التاأمني على مبنى املنزل فقط التغطية التاأمينية للعمالء من مالك املنازل من الأفراد. تاأمني مبنى املنزل فقط

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152358 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( لبيع هذا 
املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

يوفر هذا املنتج التغطية التاأمينية ملحتويات املنازل للعمالء من م�ستاأجري املنازل الأفراد وهو خم�س�س للم�ستاأجرين فقط.حماية امل�ستاأجرين

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152229 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( لبيع هذا 
املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

تأمين السفر 11 2 1 2 2 2 2

تغطي منتجات ال�سفر امل�ساريف الطبية الناجتة عن اأي مر�س مفاجئ اأو حادث اأثناء ال�سفر كما يغطي الأ�سرار التي قد حت�سل لالأمتعة ال�سخ�سية وفقدان 
الوثائق املهمةو النقود النرثية و جواز ال�سفر واإلغاء الرحالت، وي�سمل اأي�سًا منفعة تاأميناحلوادث ال�سخ�سية والإخالء الطبي يف حالة الطوارئ وم�ساريف نقل 

اجلثمان اإلى بلد املتويف يف حالة الوفاة. و تتوفر هذه الربامج لالأفراد وال�سركات. 

تفاصيل المنتج

�سفر املجم�عات )رحالت العمل 
ورحالت عمالء امل�ؤمن له(

يوفر هذا املنتج راحة البال للم�سافرين من رجال العمال خارج اأماكن اأقامتهم يف عدة اأوجه. حيث يوفر منفعة تغطية تكاليف العالج الطبي 
للمر�س املفاجئ اأو الإ�سابات الناجتة عن احلوادث اأثناء ال�سفر والأ�سرار التي تلحق بالأمتعة و�سياع امل�ستندات القيمة. ت�سمل التغطية اأي�سًا منفعة 

احلوادث ال�سخ�سية وامل�ساريف الطبية الطارئة والإخالء الطبي يف حالة الطوارئ وامل�ساعدة القانونية ل�سرتجاع احلق يف حالة �سياع اأو تلف الأمتعة 
ال�سخ�سية و�سياع الأموال)نرثية( وجواز ال�سفر واإلغاء الرحالت. تنوي ال�سركة طرح هذا املنتج وفق خيارين:

اجلزء )اأ(: اأ�سا�س اإختياري مبوجب برامج حمددة ت�سع حدًا للم�سئولية )ب�سورة اأ�سا�سية لرحالت رجال الأعمال( ، اأو

اجلزء )ب(: يطرح جمانًا لعمالءاملوؤمن له من �سركات اأو من�ساأت لديها قواعد بيانات عري�سة.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152352 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.
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تغطي منتجات وقاية ال�سفر امل�ساريف الطبية الناجتة عن اأي مر�س مفاجئ اأو حادث اأثناء ال�سفر كما يغطي الأ�سرار التي قد حت�سل لالأمتعة وقاية ال�سفر
ال�سخ�سية وفقدان الوثائق املهمة و النقود النرثية و جواز ال�سفر اأو واإلغاء الرحالت، وي�سمل اأي�سًا منفعة احلوادث ال�سخ�سية والإخالء الطبي يف 

حالة الطوارئ وم�ساريف نقل اجلثمان اإلى بلد املتويف يف حالة الوفاة. و�سوف تتوفر هذه الربامج لالأفراد والعائالت وجميعها متوافقة مع متطلبات 
تاأ�سرية ال�سينغن.

ح�سلت ال�سركة على املوافقة املوؤقتة من موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم:361000152336 بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( 
لبيع هذا املنتج لفرتة 6 اأ�سهر اأخرى حتى 13 مار�س 2016م.

يوفر هذا املنتج راحة البال للم�سافرين على رحالت �سركة طريان حمددة خارج اأماكن اأقامتهم يف عدة اأوجه. حيث يوفر املنتج تغطية تكاليف العالج وقاية ال�شفر - خطوط الطريان
الطبي للمر�س املفاجئ اأو الإ�سابات الناجتة عن احلوادث اأثناء ال�سفر والأ�سرار التي تلحق بالأمتعة و�سياع امل�ستندات القيمة. ت�سمل التغطية اأي�سًا 

منفعة احلوادث ال�سخ�سية وامل�ساريف الطبية الطارئة والإخالء الطبي يف حالة الطوارئ وامل�ساعدة القانونية و�سياع اأو تلف الأمتعة ال�سخ�سية 
و�سياع الأموال النرثية وجوازات ال�سفر واإلغاء الرحالت.

يلبي هذا املنتج عادة رغبة امل�سافرين بتاأمني ال�سفر لدى �سراء تذاكر الطريان حيث يتم بيع منفعة تاأمني ال�سفر من خالل خطوط الطريان لرحلة 
واحدة غري قابلة للتجديد.

هذا املنتج قيد الدرا�سة واملراجعة من قبل موؤ�س�سة النقد.

محفظة منتجات تأمين الحماية واالدخار 22222

الحوادث الشخصية والصحة 1 2 2 2 2 2 2

تأمين حلقات الحماية )الحوادث الشخصية والصحة( 22121 2222

ي�ستفيد املوؤمن له من التغطية التاأمينية �سد احلوادث واخل�سائر التي ت�سيبه وهي تنق�سم اإلى ق�سمني:

احلوادث واخل�سائر التي ل تزيد قيمة التعوي�س فيها عن )1.8٧5.000( مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعني ريال - 1
احلوادث واخل�سائر التي تزيد قيمة التعوي�س فيها عن )1.8٧5.000( مليون وثمامنائة وخم�سة و�سبعني ريال- 2

وي�ستفيد املوؤمن له من خالل هذه الوثيقة بتغطية اأثناء ال�سفر جوًا اإ�سافة اإلى التعوي�س عن اخل�سارة نتيجة حادث ي�سيب املوؤمن له خالل )365( ثالثمائة وخم�سة 
و�ستني يوم من تاريخ تعر�سه للحادث. يجب اأن يكون احلادث هو ال�سبب املبا�سر للوفاة. كما ي�سمل نطاق التغطية التعوي�س عن احلوادث التي توؤدي اإلى فقدان 
اأطراف من اجل�سد خالل )360( ثالثمائة و�ستني يوم من تاريخ تعر�سه للحادث. وتمُغطي هذه الوثيقة العجز الكلي الدائم نتيجة حلادث. اذا اأ�سبح املوؤمن له 
عاجزا عجزا كليا نتيجة ل�سابة وذلك خالل )90( ت�سعني يوما من تاريخ احلادث تدفع ال�سركة دوريا تعوي�سًا اأ�سبوعيَا ملدة اأق�ساها )104( مائة واأربعة اأ�سابيع 

اأو حتى بلوغ املوؤمن له ال�سبعني )٧0( من العمر اأيهما َي�سبق.

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة نهائية من موؤ�س�سة النقد مبوجب خطاب رقم )3٧100001242٧( وتاريخ 143٧/01/29هـ )املوافق 2015/11/11م( لبيع 
وت�سويق هذا املنتج التاأميني.

تفاصيل المنتج

وثائق �ساملة تغطي املخاطر املتعلقة باحلوادث واملر�س وتت�سمن املنافع التالية:حلقات احلماية 

1- التغطية التاأمينية للحوادث امل�سببة للوفاة

2- التغطية التاأمينية املتعلقة مبخاطر فقدان الب�سر وال�سمع والكالم

3- العجز التام الدائم

4- التعوي�س عن نفقات العالج الطبي للحوادث

5- تغطية العجز الناجت عن احلوادث ملدة 104 اأ�سابيع

منافع تكميلية اإ�سافية

اأ- تغطية خ�سارة الدخل يف امل�ست�سفيات ب�سبب احلوادث والأمرا�س.

ب- التغطية التاأمينية داخل امل�ست�سفيات للعمليات اجلراحية الناجتة عن احلوادث والأمرا�س

ج- نقل اجلثمان لبلد املتويف يف حالة الوفاة

د- العجز الدائم والتام ب�سبب املر�س

هـ- خماطر احلرب ال�سالبة

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 3٧100001242٧ بتاريخ 11 نوفمرب 2015م.
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تأمين الحماية واالدخار لألفراد 2 2 2 2 2 2 2

تفاصيل المنتج

برنامج حماية تاأمينية مبوجب تاأمني احلماية والدخار لأجل حمدد وت�سمل التغطية للوفاة لأي �سبب كان. تاأمني املدة املحددة 

هذا املنتج ل يزال قيد الدرا�سة من قبل موؤ�س�سة النقد.

برنامج اإن�ستا للحماية 
التامينية

اكتتاب مب�سط للتاأمني يت�سمن خطة لتاأمني احلماية لالأفراد حمدد املدة والقيمة �سلفًا ويتوفر يف �سكل حزم متعددة تت�سمن املنافع التالية:

اأ- الوفاة لأي �سبب كان

ب- الأمرا�س القاتلة

هذه املنتجات ل تزال قيد الدرا�سة من قبل موؤ�س�سة النقد.

تاأمني احلماية والدخار 
ال�سامل واملتن�ع

تقدم وثائق تاأمني احلماية والدخار ال�سامل املتنوع خدمات تاأمني للحماية والدخار تت�سمن مكونات ا�ستثمارية تتيح حلاملي الوثائق ا�ستثمار اأ�سولهم 
من خالل جمموعة من ال�سناديق املتنوعة املدارة ب�سورة مهنية وحتت ح�سابات منف�سلة. وبعك�س التاأمني عرب الوثائق غري املتنوعة فاإن �سركة التاأمني 

ل ت�سمن القيمة النقدية لهذه ال�ستثمارات الختيارية. 

هذه املنتجات ل تزال قيد الدرا�سة من قبل موؤ�س�سة النقد

منتجات تأمين الحماية واالدخار للمجموعات 3 2 2 2 2 2 2

تفاصيل المنتج

تاأمني احلماية والدخار 
للمجم�عات

وثيقة تغطي حزمة �ساملة من منتجات التاأمني تت�سمن منافع اإجبارية واختيارية مقدمة لعمالء املوؤ�س�سات. 

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 35100040932بتاريخ 1435/11/16هـ )املوافق 
2015/09/11م(.

تأمين الحماية واالدخار االئتماني 2 2 2 2 2 2 2

يوفر التغطية للمديونية يف حالة وفاة اأو عجز املدين. وتقوم هذه التغطية بدور مهم يف ت�سهيل عمليات التاأمني البنكي، حيث ت�سكل جزًءا مهمًا من ال�سمانات التي 
يحتاجها البنك لتمويل القرو�س ال�سخ�سية والعقارية ومتويل الرهن العقاري وغريها، خ�سو�سًا يف بيئة اململكة العربية ال�سعودية التي تت�سم بالنمو املت�سارع.

تفاصيل المنتج

وثيقة تاأمني احلماية 
والدخار 

وفقًا لهذا الربنامج يتم دفع كامل املديونية اأو جزء منها اأو ر�سيد البطاقة الئتمانية يف حال وفاة املقرت�س. على الرغم من اأن وثيقة التاأمني الئتماين 
للحماية والدخار تتكفل بدفع اإجمايل الر�سيد امل�ستحق فاإن لدى بع�س الوثائق حتدد �سقفًا معينًا للدفع. يقدم التاأمني الئتماين وثائق تاأمني تناق�سية 

املنافع وذلك يعني باأن ال�سركة �ستقوم فقط بدفع ما تبقى من ر�سيد املديونية وقت املطالبة. 

العمالء امل�ستهدفني

العمالء من املوؤ�س�سات املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية. 

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 3٧1000013٧45بتاريخ 1435/02/03هـ )املوافق 
2015/11/15م(.

التأمين الصحي للمؤسسات 22223

تفاصيل المنتج

التاأمني ال�سحي لعمالء املوؤ�س�سات: يهدف برنامج التاأمني ال�سحي للموؤ�س�سات اإلى تعوي�س النفقات الطبية الالزمة واملعقولة واملعتادة املتكبدة من قبل التاأمني ال�سحي للم�ؤ�س�سات
املوؤمن لهم. 

العمالء امل�ستهدفني

عمالء املوؤ�س�سات املتواجدين يف اململكة العربية ال�سعودية

ح�سلت ال�سركة على املوافقة النهائية من موؤ�س�سة النقد لبيع هذا املنتج مبوجب اخلطاب رقم: 351000140928 بتاريخ 1435/11/16هـ )املوافق 
2014/09/11م(.
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نقل المحفظة التأمينية لشركة أميريكان اليف إنشورنس كومباني للشركة 222

قبل تاأ�سي�ض ال�سركة كان لأمرييكان ليف اإن�سورن�ض كومباين حمفظة تامينية تت�سمن �ستة اآلف وخم�سمائة )6.500( وثيقة اإدخار واإ�ستثمار طويل الأجل ووثائق 
تاأمني واإدخار فردية يف اململكة العربية ال�سعودية. ومبجرد �سدور الالئحة التنظيمية يف عام 2004م توقفت األكيو عن اإ�سدار اأي وثائق جديدة يف اململكة العربية 

ال�سعودية.

بتاأمني  اخلا�سة  حمفظتها  بنقل  لأليكو  2015/03/19م(  )املوافق  1436/05/28هـ  وتاريخ   )3610000٧8280( رقم  خطابها  مبوجب  النقد  موؤ�س�سة  �سمحت 
احلماية والدخار يف اململكة اإلى ال�سركة مبوجب �سفقة غري نقدية ومبوجب اإتفاقية نقل حمفظة مت توقيعها بني متاليف وال�سركة بتاريخ 2015/04/01م. 

وفيما يلي املالمح الرئي�سية لإتفاقية نقل املحفظة:

مت حتويل املحفظة بقيمتها الدفرتية دون دفع اأي مبالغ نقدية. �
اإعادة تاأمني دائم للمحفظة بالكامل )100%( لدى متاليف. �
تخلي األيكو طرف ال�سركة من حتمل اأي خماطر ت�سغيلية للمحفظة )مبا يف ذلك املخاطر القانونية(. �
اإدارة �سئون حملة الوثائق تقع على عاتق ال�سركة: �

حت�سيل الأق�ساط واخلدمات املتعلقة بالوثائق واملدفوعات تتم بوا�سطة ال�سركة. -
حتتفظ ال�سركة بال�سجالت والدفاتر املحا�سبية واإعداد التقارير املالية. -
تتيح متاليف لل�سركة اإمكانية الدخول الإليكرتوين اإلى اأنظمة مكاتبها يف الأمارات العربية املتحدة. -
توافق متاليف على نقل خدمات 4 من موظفيها املدربني يف فرعها يف اململكة العربية ال�سعودية اإلى ال�سركة. -
تظل ال�ستثمارات على و�سعها كاإ�ستثمارات خارجية وتتبع ملكيتها واإدارتها لأليكو. �
توفر ال�سركة راأ�س املال الكايف مل�ساندة املحفظة: �

را�س املال املطلوب 9 مليون ريال )2.3 مليون دولر( ل ي�سمل اإلتزامات اإعادة التاأمني -
ينخف�ض املبلغ اإلى 2 مليون ريال )0.6 مليون دولر( يف عام 201٧م لدى ت�سفية املحفظة. -
تقوم اإليكو بتعوي�س ال�سركة عن امل�ساريف والفر�س البديلة لراأ�س املال: �

تتحمل األيكو كافة امل�ساريف الت�سغيلية املتعلقة باإدارة املحفظة. -
تدفع اليكو ر�سوم اإ�سناد اإعادة التاأمني التي تعك�س 15% للعائد على حقوق امل�ساهمني بعد خ�سم ال�سرائب على املعامالت خالية املخاطر – 2 مليون  -

ريال )0.5 مليون دولر(.
تخ�سع جميع التفاقيات اإلى الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية. -

إعادة التأمين 2210

العمل على  بالتايل  و  للخ�سائر  تعر�سها  لتقليل  املتعاقد عليها وذلك  التاأمني  وثائق  بتغطيتها مبوجب  تتعهد  التي  املخاطر  تاأمني جزء من  باإعادة  ال�سركة  تقوم 
ا�ستقرار اأرباحها و حماية م�سادر راأ�سمالها مبا يتما�سى مع اللوائح التنفيذية.

ولتقليل خماطر تركيز اإعادة التاأمني، قامت ال�سركة بو�سع برامج لإعادة التاأمني مع العديد من �سركات اإعادة التاأمني العاملية املعروفة. و ت�سمل معايري اختيار 
�سركة اإعادة التاأمني ما يلي: )1( قوة املركز املايل )تتمتع بتقييم يعادل »BBB« اأو اأعلى من هيئة �ستاندرد اآند بورز اأو منظمات تقييم عاملية اأخرى معرتف بها(، 

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

اتفاقيات اعادة التأمين لمنتجات التأمين العام 221021

تتم حماية كل ن�ساط من اأن�سطة التاأمني العام املكتتبة مبوجب اتفاقية منف�سلة بني ال�سركة ومعيد التاأمني. الرتتيبات الأ�سا�سية لتفاقيات اعادة التاأمني لإن�سطة 
التاأمني العام تقوم على التاأمني الن�سبي وتركيبة من فائ�س اخل�سائر حلماية راأ�س املال املحلي وت�سجيع تكوين الفائ�س املحلي.

يف العادة تتم حماية اأن�سطة التاأمني للم�ستهلك عن طريق تركيبة من فائ�س اخل�سائر العاملة وفائ�س اخل�سائر للكوارث لتمكني ال�سركة من تكوين فائ�سها املحلي 
العام  التاأمني  لأن�سطة  التاأمني  باعادة  الرتتيبات اخلا�سة  توفري  يتم  اأو�سدتها(.  )�سواء يف عدد مرات حدوثها  توفري احلماية من اخل�سائر احلادة  يتم  بينما 

بال�سركة بوا�سطة معيدي التاأمني املذكورين اأدناه:

اأمريكان هوم اأ�سورن�س كامبوين – الوليات املتحدة الأمريكية. �
نا�سيونال يونيون فاير ان�سورن�س كامبوين – الوليات املتحدة الأمريكية. �
نيوهام�ساير اإن�سورن�س كامبوين – الوليات املتحدة الأمريكية. �

جميع �سركات اإعادة التاأمني املذكورين اأعاله م�سنفني يف فئة +A بوا�سطة �ستاندرد اآند بورز
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اتفاقيات اعادة التأمين لمنتجات الحماية واالدخار والحوادث والتأمين الصحي للمؤسسات 221022

كل ن�ساط من اأن�سطة التاأمني الواردة اأدناه حممية مبوجب اتفاقية منف�سلة بني ال�سركة و�سركة اإعادة التاأمني:

احلماية والدخار: مغطى باتفاقية اإعادة تاأمني بالفائ�س مع الحتفاظ حمليًا مبا ي�سل اإلى 3٧5 األف ريال. �
تاأمني احلماية والدخار الئتماين للمجم�عات: مغطى مبوجب اتفاقية ح�س�س ن�سبية: 50:50 مبا ي�سل اإلى3٧5 األف. �
التاأمني ال�سحي للم�ؤ�س�سات: مغطى باإ�ستخدام اتفاقية اإعادة تاأمني بالفائ�س مع الحتفاظ حمليًا مبا ي�سل اإلى 500 األف ريال. �

يتم توفري ترتيبات اإعادة التاأمني بوا�سطة معيدي تاأمني م�سنفني يف فئة A وذلك لتقدمي اأف�سل ال�سروط والأحكام لل�سركة، ومثال لذلك:

هانوفر ري �
ديلوير اأمرييكان ليف ان�سورن�س كومباين )ديالم( �
ري اأن�سورن�ض جروب اأوف اأمريكا )اآر جي اإيه( ميدل اإي�ست �

جميع �سركات اإعادة التاأمني املذكورين اأعاله م�سنفني يف فئة A وما فوق بوا�سطة �ستاندرد اآند بورز.

يهدف برنامج ال�سركة لإعادة التاأمني الى الرتفاع التدريجي يف م�ستويات الإحتفاظ يف ال�سركة مع الأخذ يف العتبار اإحتمالت املخاطر و احلماية من خ�سائر 
الكوارث وكفاية الإحتياطيات و حماية امل�ساهمني و حمافظ عمليات التاأمني.

المخصصات الفنية )االحتياطيات( 2211

يتم احت�ساب الحتياطيات الفنية مبوجب متطلبات موؤ�س�سة النقد بناء على املعايري املحا�سبية املقبولة وبعد اإعتمادها من قبل اخلبري الكتواري مت�سمنة التزامات 
ال�سركة وي�سمل ذلك املخ�س�سات الفنية التالية:

إحتياطي األقساط غير المكتسبة 221121

الحتياطيات الفنية للوثائق ال�سارية املفعول ملا بعد نهاية ال�سنة املالية وحتت�سب الحتياطيات للفرتة التي تكون خاللها الوثائق �سارية املفعول. 

إحتياطي المطالبات تحت التسوية 221122

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

إحتياطي مصاريف المطالبات 221123

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

إحتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 221122

متثل اإحتياطيات املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها توقعات �سركات التاأمني للخ�سائر املتكبدة ال�سابقة والتي مل يتم التبليغ عنها من قبل املوؤمن له قبل نهاية ال�سنة 
املالية ولكنها ح�سب التجارب ال�سابقة لل�سركة فاإن هذه املطالبات �سيتم رفعها يف وقت لحق خ�سو�سًا تلك املتعلقة بالتاأمني ال�سحي وامل�سئولية العامة.

إعادة تأمين مخاطر الكوارث  221125

عبارة عن احتياطيات ا�سافية يتم جتنيبها من قبل ال�سركة ويرتفع ر�سيدها مبرور ال�سنوات وذلك من اأجل مقابلة اأي حوادث كارثية غري متوقعة تنطوي على 
خ�سائر متعددة متزامنة قد تطال اآثارها قدرات الحتفاظ لدى ال�سركة.

إحتياطي المصاريف العامة  221122

عبارة عن اإحتياطي خم�س�س ملقابلة اأي م�ساريف عامة قد تتكبدها ال�سركة بعد نهاية ال�سنة املالية ولكنها تتعلق باأن�سطة ت�سغيلية عن العام ال�سابق.
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األقسام الرئيسية 2212

التأمين الصحي وتأمين الحماية واالدخار 221221

تخ�سع اإدارة التاأمني ال�سحي وتاأمني احلماية والدخار يف ال�سركة لإ�سراف نائب الرئي�س التنفيذي لإدارة احلماية والدخار والتاأمني ال�سحي.هذه الدارة م�سئولة 
عن تطوير جميع منتجات تاأمني احلماية والدخار والتاأمني ال�سحي وتاأمني احلوادث ال�سخ�سية وجمع وتقييم املعلومات الأ�سا�سية عن العمالء والأ�سواق وفقا لنوع 
التاأمني. كما اإنها ت�سطلع اأي�سًا مب�سئولية و�سع اخلطط وبناء قنوات التوزيع ل�ستقطاب العمالء وتقييم اأهليتهم للح�سول على التغطية التاأمينية وجمع واإدخال 
بيانات ومعلومات وثائق التاأمني والتن�سيق مع اأ�سحاب الخت�سا�س للم�ساعدة يف تقييم املخاطر واإ�سدار وثائق التاأمني للعمالء واإعداد وتنفيذ ومراقبة عمليات 
تاأمني احلماية والدخار والتاأمني ال�سحي بالإ�سافة اإلى تنفيذ ومراقبة اتفاقيات اإعادة التاأمني وتطوير �سيا�سات واإجراءات تاأمني احلماية والدخار والتاأمني 
ال�سحي والرد على ا�ستف�سارات العمالء ب�ساأن الق�سايا والهتمامات ذات العالقة وتطوير منتجات تاأمني جديدة تنا�سب احتياجات العمالء وخدمتهم واملحافظة 

على براجمهم طويلة الأمد يف هذا النوع اجلديد ن�سبيًا يف �سوق التاأمني يف اململكة.

التأمين العام 221222

تخ�سع اإدارة التاأمني العام لإ�سراف نائب الرئي�س التنفيذي للتاأمني العام.هذه الإدارة م�سئولة عن جتهيز جميع منتجات التاأمني العام وجمع وتقييم املعلومات 
الأ�سا�سية عن العمالء والأ�سواق وفقا لنوع التاأمني وتقييم مالءة العمالء للح�سول على التغطية التاأمينية. كما ت�سطلع مب�سئولية جمع واإدخال بيانات ومعلومات 
املتنوعة  العام  التاأمني  ومراقبة  وتنفيذ  واإعداد  للعمالء  التاأمني  وثائق  واإ�سدار  وجتهيز  املخاطر  تقييم  يف  الخت�سا�س  اأ�سحاب  مع  والتن�سيق  التاأمني  وثائق 
بالإ�سافة اإلى تنفيذ ومراقبة اتفاقيات اإعادة التاأمني وتطوير وتعديل �سيا�سات واإجراءات التاأمني العام املتنوعة فيما يخ�س عمالء الأق�سام ذات ال�سلة والرد على 
ا�ستف�سارات العمالء وتطوير منتجات تاأمني عام متنوعة جديدة تنا�سب جميع احتياجات العمالء وتنظيم وحفظ وحتديث ملفات التاأمني العام املتنوعة، والتن�سيق 

مع ق�سم املطالبات ب�ساأن مطالبات وثائق التاأمني العام.

المبيعات والتسويق 221223

ينفذ هذا الق�سم اإ�سرتاتيجية ال�سركة للمبيعات والت�سويق التي تهدف اإلى اأن تكون ال�سركة رائدة يف �سوق التاأمني ال�سعودي. وت�سمل املهام الرئي�سية لق�سم الت�سويق 
اإ�سرتاتيجية الت�سويق وبناء قنوات الت�سويق وتطوير الأ�سواق امل�ستهدفة بالإ�سرتاتيجية واحلفاظ على التوا�سل الفعال مع قنوات الت�سويق وعمالء ال�سركة  و�سع 
وتو�سيع قاعدة العمالء واحلفاظ على ارتباطهم بال�سركة والرتويج ل�سورة اإيجابية عن ال�سركة من خالل خدمات وو�سائل بيع حمرتفة وتطوير وت�سميم الإعالنات 
والأن�سطة الرتويجية جلذب العمالء امل�ستهدفني من خالل حتليل دقيق للحاجات واملتطلبات وترويج ا�سم ال�سركة من خالل ن�ساطات اإعالمية ورفع م�ستوى الوعي 
وحت�سني �سورة ال�سركة واإجراء حتليل حول بيئة ال�سوق لتحديد وتقييم الفر�ض املحتملة والتهديدات ونقاط ال�سعف والقوة )كاجلودة وال�سعر، واخلدمة، و�سروط 
الدفع( وتطوير وحتديث قاعدة بيانات العمالء من خالل ا�ستخدام خمتلف طرق الت�سويق مثل الربيد والن�سرات والإعالنات وتطبيق املعايري التي تلبي توقعات 
العمالء وت�سمن ر�ساهم. ويف �سبيل زيادة فعالية ق�سم املبيعات والت�سويق يتكون هذا الق�سم من وحدات متخ�س�سة يف كل من التاأمني العام وتاأمني احلماية 
والدخار والتاأمني ال�سحي والتاأمني البنكي والتوزيع املبا�سر وتاأمني احلوادث ال�سخ�سية. تعمل تلك الوحدات بالتن�سيق وامل�ساركة فيما بينهما بحيث تقدم للعمالء 

حلوًل متكاملة وجتربة موحدة تغطي جممل حاجاتهم التاأمينية.

الموارد البشرية والتدريب 221222

ا�ستمرار هذه  التي ت�سمن  الكفاءات املختلفة وو�سع اخلطط  ال�سركة من  املتعلقة باملوظفني وتوفري احتياجات  ال�سيا�سات  الب�سرية بر�سم  املوارد  اإدارة  تخت�س 
الكفاءات، ولعب دور ا�سرتاتيجي عن طريق تفعيل بيئة عمل منا�سبة وامل�ساعدة يف بناء هيكل تنظيمي منا�سب وحتديد الحتياجات والأولويات فيما يتعلق بتنمية 
وتطوير املوارد الب�سرية والتدريب، وتوفري التوجيه والإر�ساد من خالل املتغريات العملية والبيئية لتحقيق املوازنة بني توقعات واحتياجات ال�سركة وموظفيها وتقييم 
م�ساهمة الق�سم يف زيادة فعالية ال�سركة مبا يف ذلك تقييم وت�سميم وتنفيذ الأن�سطة املتعلقة باأهداف ال�سركة ومراقبة البيئة الت�سريعية لر�سد التغيريات املقرتحة 
ومراقبة  الأخرى  والأق�سام  الإدارات  مع  بالتن�سيق  واأهدافها  ال�سركة  احتياجات  لتلبية  املوظفني  املنا�سبة وحتديد متطلبات  الإجراءات  واتخاذ  العمل  قانون  يف 
تنفيذ الدليل التنظيمي للموارد الب�سرية والتاأكد من التزام جميع الإدارات والأق�سام به والتوا�سل مع املوظفني ل�سمان فهمهم لقوانني واأنظمة و�سيا�سات ال�سركة 
ومتطلبات اللتزام والتدقيق الداخلي وحتليل وتطوير وتنفيذ واملحافظة على �سيا�سات التعوي�س وهيكل الأجور مبا يتفق مع الأهداف الإ�سرتاتيجية لل�سركة وتقييم 
عملية التوظيف والختيار ل�سمان الفعالية والعمل على التغيري اإذا اقت�سى الأمر ذلك وامل�ساعدة يف اإر�ساء قواعد العمل ومراقبة تطبيقها ل�سمان الإن�ساف بني 

املوظفني، و�سمان تنفيذ خطة ال�سعودة لدى ال�سركة وتوفري برامج 

مل�ساعدة املوظفني يف املوا�سيع املهنية وحتديد الأهداف والتخطيط للعمل.
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المالية 221225

يخ�سع ق�سم الإدارة املالية لإ�سراف كبري امل�سئولني املاليني وي�سمل ق�سمي املحا�سبة وال�ستثمار. 

وت�سمل املهام الرئي�سية لكبري امل�سئولني املاليني التايل:

و�سع الإ�سرتاتيجية املالية لل�سركة وتطبيقها واحلفاظ على �سالمة ال�سركة املالية وال�ستثمارية البعيدة املدى. �
اإعداد تقارير دورية لالإدارة عن و�سع ال�سركة املايل والتقدم املنجز يف خمتلف الأن�سطة. �
الإ�سراف على اإعداد التقارير املالية املطلوبة من قبل موؤ�س�سة النقد والإدارات الر�سمية الأخرى ذات ال�سالحية. �
حتديد وتنفيذ اإجراءات ت�سغيلية لتح�سني الكفاءة والفعالية يف العمل وتخفي�س التكاليف. �
متابعة اإعداد البيانات املالية امل�ستقبلية لل�سركة. �
الإ�سراف على اإعداد التقارير املالية ال�سنوية واخلطط الت�سغيلية وميزانية ال�سركة. �
اإعداد وتدقيق التقارير املالية الداخلية والتوقعات املالية امل�ستقبلية. �
مقارنة النتائج الفعلية بالنتائج املتوقعة، والتو�سية باتخاذ اإجراءات ت�سحيحية عندما يقت�سي الأمر ذلك. �
الإ�سراف على ا�ستثمار اأموال ال�سركة واإدارتها والعمل مع البنوك ومراكز ال�ستثمار املرخ�سة. �
اإن�ساء وتنفيذ ومراجعة نظم الرقابة الداخلية ل�سمان تنفيذ ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة. �
و�سع وتطبيق الأنظمة والإجراءات الداخلية التي حتقق التزام ال�سركة بالأنظمة والتعليمات الر�سمية ذات العالقة والتعاطي مع ال�سلطات الر�سمية  �

فيما يتعلق بالأمور املالية للتحقق من التزام ال�سركة والتاأكد من ح�سن ت�سنيفها وحمايتها من اأية خمالفات اأو جزاءات من اأي م�سدر كان.

المحاسبة 1 2 5 2 12 2 2

تتمثل املهام الرئي�سية لق�سم املحا�سبة يف حتديد �سيا�سات واإجراءات اإعداد امليزانية املالية وتقدمي توجيهات مف�سلة ب�ساأن امليزانية املخ�س�سة. ويقوم ق�سم 
اإلى  اأن�سطة الإدارة. وبالإ�سافة  اإنتاجية وفعالية  اأي�سا بتزويد كبري امل�سئولني املاليني بخطط اأعمال ال�سركة وامليزانيات املالية والتقارير الدورية عن  املحا�سبة 
ذلك، يقوم ق�سم املحا�سبة بو�سع وحتديث ال�سيا�سات املحا�سبية واملالية والإجراءات ذات ال�سلة واإعداد و�سيانة واإدارة وحتديث ال�سجالت املالية لل�سركة وتقدمي 
البيانات املالية للم�ساهمني ، وتقدمي البيانات واملعلومات املطلوبة ملوؤ�س�سة النقد واملوؤ�س�سات الر�سمية الأخرى ذات العالقة ب�سورة منتظمة، ور�سد وت�سجيل جميع 
املعامالت املالية واملبيعات، و�سمان التنفيذ ال�سليم لإجراءات مراجعة احل�سابات واإعداد التقارير، وتقدمي امل�سورة ب�ساأن عمليات مثل اإدارة النقد والعمل على 

خف�س التكاليف وامل�ساريف.

االستثمار  2 2 5 2 12 2 2

ت�سمل املهام الرئي�سية لق�سم ال�ستثمار و�سع اإ�سرتاتيجية ال�ستثمار وتطبيقها بالتوافق مع اأهداف ال�سركة وال�ستثمار يف ال�سناديق ال�ستثمارية املوافق عليها من 
موؤ�س�سة النقد وحتديد اأف�سل فر�س ال�ستثمار وتطبيق معايري عالية لختيار الفر�س ال�ستثمارية املنا�سبة مع اأدنى درجة من املخاطر، وحتليل الفر�س ال�ستثمارية 
ومتابعة التغريات والتوجهات واملخاطر ال�ستثمارية لهذه الفر�س، وو�سع اإ�سرتاتيجية خروج متكن ال�سركة من الن�سحاب من اأية م�ساريع ا�ستثمارية يتبني اأنها 

غري مربحة.

المراجعة الداخلية )مسندة لجهة خارجية( 221222

بروتيفتي  �سركة  الداخلية.  واملراجعة  الإ�ست�سارات  جمال  يف  متخ�س�سة  اأمريكية  �سركة  وهي  بروتيفتي  اإلى  الداخلية  املراجعة  مهمة  باإ�سناد  ال�سركة  قامت 
متخ�س�سة بتقدمي اخلدمات يف جمال املخاطر واخلدمات ال�ست�سارية واملعامالت وتقوم بتقدمي خدماتها لقاعدة عري�سة من العمالء يف الأمريكتني ودول اآ�سيا 
البا�سيفيكية واأوروبا وال�سرق الأو�سط. تقوم �سركة بروتفيتي و�سركاتها امل�ستقلة بتقدمي خدماتها للعمالء عرب �سبكة ت�سم اأكرث من )٧0( موقعًا يف اأكرث من )20( 
دولة. لدى بروتيفتي اأكرث من 3.٧00 من املهنيني يقومون بتقدمي ال�ست�سارات واحللول يف جمال املراجعة الداخلية لأكرث من 60% من اأكرب األف �سركة واأكرث من 

35% من اأكرب خم�سمائة �سركة عاملية.

ترتبط بروتيفتي مبا�سرة بلجنة املراجعة املنبثقة عن جمل�س الإدارة وتت�سمن املهام الرئي�سية لربوتيفتي اإعداد مقايي�س وو�سائل املراجعة الداخلية وفقا لقواعد 
باأنظمة  الكامل  اللتزام  من  والتاأكد  لل�سركة  الداخلية  الرقابة  واإجراءات  لقواعد  ال�سليم  التطبيق  من  والتاأكد  التدقيق  عملية  باإدارة  والقيام  ال�سركة  واأنظمة 
ومتطلبات موؤ�س�سة النقد واجلهات الر�سمية ذات العالقة والتاأكد من التنفيذ ال�سحيح واللتزام بالإجراءات املالية واإجراء فح�س دوري لإيرادات وم�سروفات 
ال�سركة ولوائحها املالية وح�ساباتها واأق�ساط التاأمني للتاأكد من اأنها حت�سل وفقا ل�سروط واأحكام وثائق التاأمني واأن جميع املطالبات وامل�ستحقات يتم دفعها بدون 
اأداء كل اإدارات ال�سركة ودرجة التزامها بالقواعد والأنظمة والإبالغ عن نتائج عملية املراجعة ومناق�ستها مع  اأي�سا باإعداد تقارير عن  تاأخري. تقوم بروتيفتي 

جمل�س الإدارة.
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عمليات التأمين 221222

وتتكون هذه الدارة من الأق�سام الأربعة التالية:

تقنية المعلومات 1 2 2 2 12 2 2

تتمثل املهام الرئي�سية لق�سم تقنية املعلومات يف و�سع وتطبيق اإ�سرتاتيجية تقنية املعلومات وتطوير خدمات واإمكانيات هذا الق�سم ليدعم الأهداف الإ�سرتاتيجية 
لل�سركة من خالل اللجنة التوجيهية لتقنية املعلومات وحتقيقًا لذلك فهو ي�سارك يف و�سع خطة العمل وامليزانية املطلوبة لها وتنفيذ العمليات اليومية وتقدمي تقارير 
دورية عن الفعالية والأداء العام واملحافظة على العالقات مع املوردين مل�ستلزماته بالإ�سافة اإلى التن�سيق واملتابعة مع مزودي الربامج وحتديد وتوفري احتياجات 
ال�سركة من الربامج والتقارير املطلوبة لاللتزام بالأنظمة وتعليمات املوؤ�س�سات الر�سمية ذات العالقة اإ�سافة اإلى توفري حاجات اإدارات ال�سركة املختلفة لغاية 
متابعة نتائج خطط ال�سركة املتعلقة باملبيعات وباخلدمة وبتحليل املعلومات واإدارة قواعد البيانات وغريها من الن�ساطات التي تهدف لتحقيق فعالية ق�سوى يف 
دعم عمليات ال�سركة وا�ستفادتها من املعلومات املتوفرة لديها والتاأكد من الأداء والت�سغيل ال�سحيح للتقنية والنظم واخلدمات و�سيانة وحتديث قاعدة بيانات 
ال�سركة وموقعها الإلكرتوين ب�سورة دورية وو�سع ال�سيا�سات والإجراءات والتدابري ال�سامنة لفعالية و�سالمة النظم وحماية املعلومات والعمليات وم�ساعدة خمتلف 

اأق�سام ال�سركة يف الأمور التقنية و�سيانة النظم واإقامة وتنفيذ نظام فعال للطوارئ وا�سرتجاع املعلومات يف حال تعطل النظام.

إعادة التأمين 2 2 2 2 12 2 2

يقوم فريق مهام اإعادة التاأمني بتنفيذ اإ�سرتاتيجية ال�سركة اخلا�سة باإعادة التاأمني وي�سمل ذلك التعاقد مع �سركات اإعادة التاأمني ومراقبة تنفيذ عقود اإعادة 
التاأمني واإ�سدار التقارير اخلا�سة بذلك لرفعها لإدارة ال�سركة واللتزام بنظام التاأمني ولئحته ولئحة اإعادة التاأمني ال�سادرة عن املوؤ�س�سة وبالأنظمة الأخرى 

ذات العالقة. كما يهتم بتجديد العقود باأف�سل ال�سروط ومبا يخدم م�سلحة ال�سركة باأف�سل ما ميكن. 

المطالبات 3 2 2 2 12 2 2

يقوم فريق مهام املطالبات ب�سمان التطبيق ال�سليم للقواعد والإجراءات اخلا�سة بدفع املطالبات طبقًا لبنود ومنافع العقود بني ال�سركة والعمالء ومتابعة وت�سنيف 
حالة مطالبات العمالء و�سمان ا�ستالم امللفات الكاملة املتعلقة بت�سديد املطالبات وجمع اأي معلومات اأو ملفات مفقودة وتوفري تقارير متعلقة باملطالبات بانتظام 
للمطالبات  فعالة  ت�سديد  باإجراءات  والقيام  الحتياطات  وح�ساب  املطالبات  عن  درا�سات  واإجراء  املطالبات  عمليات  ب�ساأن  واإجراءات  �سيا�سات  وتنفيذ  وو�سع 
واإعداد تقارير دورية عن فعالية ن�ساطات الفريق وتقدميها لالإدارة ولل�سلطات الر�سمية والتن�سيق مع امل�ست�سار القانوين لل�سركة فيما يتعلق بت�سوية اأي مطالبات 
متنازع عليها واإن�ساء نظام ت�سجيل وحفظ فعال جلميع املطالبات، كل ذلك �سمن حدود ال�سالحيات التي حتددها ال�سركة لكل موظف يف هذا الفريق بحيث 

ت�سمن ال�سركة �سالمة اأداءها والتزامها بخدمة م�سالح م�ساهميها.

خدمة العمالء 2 2 2 2 12 2 2

تعترب ال�سركة خدمة العمالء عن�سرًا اأ�سا�سيًا من عنا�سر مقدراتها الإ�سرتاتيجية لذا فاإن فريق اخلدمة يهدف اإلى تقدمي اخلدمة مبا�سرة اأو عن طريق ا�سراك 
الأق�سام الأخرى املتخ�س�سة بحيث ي�ستفيد العمالء من التجارب اليجابية التي تزيد من ارتباطهم بال�سركة وتر�سيخها لت�سبح ميزة تناف�سية دائمة وفعالة.

االلتزام وادارة المخاطر 221222

يقوم فريق اللتزام واملخاطر باإعداد قواعد واأنظمة و�سيا�سات اللتزام واإدارة املخاطر ور�سد وتقييم املخاطر يف ال�سركة وال�سوق من حيث التقلبات وتقدمي 
الداخلية  وال�سوابط  التجارية  والعمليات  املعلومات  نظم  والت�سغيلية يف  القانونية  املخاطر  وتقييم  املخاطر  هذه  من  للحد  الالزمة  الإجراءات  وتنفيذ  تو�سيات 
والنظم الأمنية والئتمان والتاأكد من تنفيذ الإجراءات الالزمة للحد من هذه املخاطر وتقييم خماطر ال�سيولة من حيث التدفقات النقدية امل�ستلمة واملدفوعة 
والأر�سدة املتاحة وقدرة ت�سويق الأ�سول مع تقدمي التو�سيات والتاأكد من تنفيذ الإجراءات الالزمة للحد من هذه املخاطر ومقارنة الآجال اخلا�سة باملوجودات 
واملطلوبات وتقييم اأداء جميع ال�ستثمارات مقارنة بدرجة املخاطر اخلا�سة بها واإجراء حتليل وتقييم ب�سورة دورية ل�ستثمارات ال�سركة واإبداء التو�سية ب�ساأن 
درجة املخاطر التي ميكن اأن تتحملها ال�سركة والإ�سراف على برنامج اللتزام اخلا�س بال�سركة واإن�ساء وتطوير ومراجعة قوانني اللتزام ملنع ح�سول خمالفات 
اأو �سلوكيات غري قانونية اأو غري اأخالقية واعتماد �سيا�سات واإجراءات داخلية لاللتزام بالنظام واللوائح ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد وهيئة �سوق املال واملوؤ�س�سات 
الر�سمية الأخرى ذات العالقة مبا فيها التي تهدف ملنع غ�سيل الأموال و�سمان التزام اإجراءات العمل وتثقيف من�سوبي ال�سركة دوريا بالقواعد والأنظمة الر�سمية.

كما يقوم فريق اللتزام واملخاطر اأي�سا بالتن�سيق مع الإدارات الأخرى حول م�سائل اللتزام ذات ال�سلة بكل اإدارة وتطوير ومراجعة وحتديث معايري ال�سلوك 
والعمل ل�سمان تقدمي التوجيه لالإدارة واملوظفني وتقدمي التقارير املنتظمة اإلى جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي بخ�سو�س الأمور املتعلقة باللتزام والتن�سيق 
مع املوارد الب�سرية واإدارة التدريب لتطوير نظام فعال لتدريب جميع املوظفني على اللتزام واإعالم وحدة املراقبة املالية باأي معامالت م�ستبه بها وتقدمي ن�سخة 
اإلى موؤ�س�سة النقد بذلك ومراقبة اأداء برنامج اللتزام واتخاذ خطوات لتح�سني فعاليته وتطبيق اأف�سل ممار�سات اإدارة املخاطر ومواكبة التطورات الدولية يف 

هذا املجال.
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الشؤون القانونية )مسندة إلى جهة خارجية( 221222

الداخلية  بيئتها  مع  والتعاقدية  الر�سمية  وعالقاتها  ممار�ساتها  و�سالمة  قانونية  تاأمني  حيث  من  ال�سركة  م�سرية  يف  مهمًا  دورًا  القانونية  ال�سوؤون  فريق  يوؤدي 
اإلى  القانونية  املهام  اإ�سناد  مت  احلال  الوقت  يف  لعملها.  املنظمة  واجلهات  و�سركائها  واإدارتها  ومن�سوبيها  ال�سركة  عمالء  لي�سمل  الدور  هذا  وميتد  واخلارجية 
اإل بي �سركة بريطانية متعددة اجلن�سيات مقرها يف لندن وهي تعد  اإل  اإيفر�سيدز  اإيفر�سيدز.  ال�سبعان و�سركاه للمحاماة وال�ست�سارات القانونية بالتعاون مع 
اأحد اأكرب )50( �سركة قانونية يف العامل من ناحية الإيرادات. يبلغ عدد موظفيها 1.220 قانوين اإ�سافة اإلى 1.٧45 موظفني موزعني على )55( مكتب يف املدن 
الكربى يف اأفريقيا واأوروبا واآ�سيا وال�سرق الأو�سط. ل�سركة اأوفر �سيدز ح�سور يف اململكة العربية ال�سعودية اإذ تعمل بالتعاون مع �سركة ال�سبعان و�سركاه للمحاماة 
وت�سوية اخلالفات  الفكرية  وامللكية  واملالية  التجارية  والأعمال  ال�سركات  باأعمال  املتعلقة  الإمور  للعمالء حول  اإ�ست�ساراته  املكتب  ويقدم  القانونية  وال�ست�سارات 

واملمتلكات العقارية.

المهام األكتوارية )مسندة إلى جهة خارجية( 2212210

يخت�ض فريق املهام الأكتوارية بتطوير برامج التاأمني التي ت�سوقها ال�سركة مبا يف ذلك و�سع الأ�س�ض الفنية التي ت�سمل لوائح الق�ساط وال�سروط واملنافع ون�سب 
التقنية  الدرا�سات  بو�سع  الق�سم  يقوم  كما  وم�ستقباًل.  حاليًا  ال�سركة  عمليات  لها  تتعر�س  التي  املخاطر  جمال  اإلى  اإ�سافة  وغريها  والإ�ستثمارات  الحتفاظ 
والإح�سائية املتعلقة بال�سركة وقطاع التاأمني بهدف اإدارة املخاطر التي توؤثر على ال�سركة و فعالية خططها الت�سغيلية، اإ�سافة اإلى التعامل مع اجلهات املنظمة 
ل�سناعة التاأمني لغايات الإلتزام والتعاون لتطوير هذه ال�سناعة وحتقيق ا�ستدامتها. يف الوقت احلايل مت اإ�سناد املهام الكتوارية اإلى �سركة لوك�س اأكتاوريون 

وا�ست�ساريون وهي �سركة ا�ست�سارات اكتوارية م�ستقلة لديها مكاتب يف البحرين وقرب�س والأمارات العربية املتحدة.

مت تاأ�سي�س �سركة لوك�س يف عام 2005م وقد �سهدت تطورًا ملحوظًا مع اإحتفاظها بجودة خدماتها العالية مما اأك�سبها �سمعة جيدة يف املناطق التي متار�س فيها 
اأعمالها وهي تتعاون مع العديد من �سركات التاأمني يف منطقة اخلليج ودول جنوب �سرق اأوروبا.
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الهيكل التنظيمي للشركة. 5

الهيكل التنظيمي الحالي 521

تتم اإدارة ال�سركة عن طريق جمل�س اإدارة وفريق عمل اإداري تنفيذي. ويبني الر�سم التايل الهيكل التنظيمي لل�سركة.

�سكل )5-1( : الهيكل التنظيمي لل�سركة
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امل�سدر: ال�سركة
تاريخ 1435/03/13هـ )املوافق  النقد بذلك باخلطاب رقم )�س 1000/2٧(  اإ�سعار موؤ�س�سة  تعليق عمل جلنة ال�ستثمار وقد مت  الإدارة على  بتاريخ 1435/01/03هـ )املوافق 2013/11/06م(، وافق جمل�س   *

2014/01/14 م(. وحتى تاريخ هذه الن�سرة، ما زالت جلنة ال�ستثمار غري مفعلة حيث تقوم اللجنة التنفيذية موؤقتًا مبهام جلنة ال�ستثمار.

مجلس اإلدارة  522

يمُبني نظام ال�سركات اخت�سا�سات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة لل�سركات امل�ساهمة. وجتدر املالحظة اأن النظام اعتمد اجلمعية العامة للم�ساهمني على راأ�س 
الهرم التنظيمي لإدارة ال�سركات امل�ساهمة وكذلك ميز بني اخت�سا�سات اجلمعية العامة العادية وغري العادية. 

مع مراعاة الخت�سا�سات املقررة للجمعية العامة، يكون ملجل�س ادارة ال�سركة ) »املجل�س« اأو«جمل�س الإدارة«( اأو�سع ال�سلطات يف اإدارة ال�سركة والإ�سراف عليها 
وت�سريف اأمورها واأموالها واأن يقرر ال�سيا�سات والتوجيهات التي حتقق اأغرا�سها )طبقًا ملا جاء يف املادة )11( احلادية ع�سر من لئحة حوكمة ال�سركات واملادة 
)٧3( الثالثة وال�سبعون من نظام ال�سركات(، كما يكون للمجل�س يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س ع�سوا اأو اأكرث من اأع�سائه اأو من الغري يف القيام مبهمة عمل اأو 

اأعمال معينة.

وفق النظام الأ�سا�سي لل�سركة، يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من )11( اأحد ع�سر ع�سوًا يتم تعيينهم لفرتة )3( ثالث �سنوات ميالدية. هذا وقد مت 
تعيني جمل�س الإدارة احلايل مبوجب قرار اجلمعية العامة التاأ�سي�سية بتاريخ 1434/09/09هـ )املوافق 2013/0٧/18م(، ول يخل ذلك التعيني بحق ال�سخ�س 
املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله يف املجل�س وفق ما ن�ست عليه املادة )13( الثالثة ع�سر من النظام الأ�سا�سي اخلا�سة باإدارة ال�سركة. وقد ح�سلت ال�سركة على 

موافقة موؤ�س�سة النقد على تعيني اأع�ساء املجل�س احلايل مبوجب اخلطاب رقم )م/ت/1616( وتاريخ 1433/0٧/02 هـ )املوافق 2012/05/22م(. 

بعد  اأع�ساء وذلك  اإلى )10( ع�سرة  الإدارة احلايل  اأع�ساء جمل�س  انخف�س عدد  بتاريخ 1436/09/25هـ )املوافق 2015/0٧/12م(  اأنه  اإلى  الإ�سارة  وجتدر 
ا�ستقالة ع�سو املجل�س ال�سيد/عبدهلل علي اخلليفة )ممثل البنك(4. 

4  با�سرت ال�سركة ملء ال�سغور يف جمل�س الإدارة حيث قدم لها البنك طلب تر�سيح ع�سو بديل بهدف احل�سول على موافقة املجل�س ومن ثم خطاب عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد على هذا التعيني . وحتى تاريخ هذه 
الن�سرة، مل حت�سل ال�سركة على اأي موافقة بهذا اخل�سو�س. وتنوي ال�سركة تعيني ع�سو جديد خالل اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املقبل يف حال �سدور موافقة موؤ�س�سة النقد على التعيني. و�سيتم العالن عن 

ذلك على موقع تداول.
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 ولدى املجل�ض جلان فرعية ت�سمل جلنة تنفيذية وجلنة للمراجعة وجلنة للرت�سيحات واملكافاآت وجلنة لالإت�سال وجلنة لالإ�ستثمار )غري ن�سطة حاليًا(. تقوم هذه 
اللجان مبوؤازرة دور جمل�س الإدارة يف متابعة ومراجعة ن�ساطات ال�سركة وتزويد اإدارة ال�سركة بالإر�ساد و التوجيه الالزم. وتلتزم هذه اللجان برفع تقاريرها اإلى 

جمل�س الإدارة.

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

الرت�سيح والتعوي�ض والإ�سراف على اأع�ساء فريق الإدارة العليا واملدراء التنفيذيني الآخرين بال�سركة والقيام با�ستبدالهم، اإذا دعت احلاجة وكذلك  �
التخطيط لعمليات الإحالل بال�سركة.

مراجعة وتوجيه ا�سرتاتيجية ال�سركة و�سيا�سات اإدارة املخاطر فيها والتخطيط املايل وامليزانيات ال�سنوية وخطط العمل التي تو�سي بها اإدارة ال�سركة.  �
و�سع اأهداف الأداء العام لل�سركة.  �
الإ�سراف على النفقات الراأ�سمالية الرئي�سية.  �
مراقبة واإدارة حالت تعار�س امل�سالح املحتملة لدى اأع�ساء الإدارة العليا واأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني.  �
التحقق من الجراءات املالية واملحا�سبية الداخلية لل�سركة مبا يف ذلك م�ساندة اأعمال التدقيق وعمليات املراجعة امل�ستقلة. �
�سمان كفاية وفعالية الأنظمة الداخلية واإعداد التقارير املالية لل�سركة وم�ساندة مراجعي احل�سابات اخلارجيني و�سمان وجود وتطبيق اأنظمة رقابية  �

منا�سبة خ�سو�سا اأنظمة املراقبة الآلية واللتزام بالأنظمة والقواعد ذات ال�سلة. 
مراقبة مدى فعالية �سيا�سات حوكمة ال�سركة.  �
الإ�سراف على عملية الإف�ساح والت�سالت العامة لل�سركة.  �

يت�سمن اجلدول التايل اأ�سماء اأع�ساء جمل�س الإدارة احلايل:

�سكل )5-2( : اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة 
امللكيةجهة التمثيلاجلن�سيةال�سناملن�سبال�سم

املبا�سرة
امللكيةغري

املبا�سرة
م�ستقل/تنفيذي

غري تنفيذي/ م�ستقل--اجلمهور�سعودي49رئي�س جمل�س الإدارةرمزي كنعان اأبو خ�سرا1

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--األيكو�سعودية42ع�سو جمل�س الإدارةملا خالد احلاج اإبراهيم2

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--األيكواإ�سباين52ع�سو جمل�س الإدارةخوليو جار�سيا فياللون3

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--األيكولبناين56ع�سو جمل�س الإدارةيوئيل ذيب حم�سي4

الع�سو املنتدب كارل نوبار طا�سجيان5
والرئي�س التنفيذي 

وع�سو جمل�س الإدارة

 تنفيذي /غري م�ستقل--األيكولبناين40

البنك العربي لبناين62ع�سو جمل�س الإدارةروبري مارون عيد6
الوطني

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--

5.000 اجلمهور�سعودي64ع�سو جمل�س الإدارة�سليمان �سعود ال�سياري٧

%0.03 

غري تنفيذي/ م�ستقل-

عبداملح�سن ابراهيم 8
الطوق

غري تنفيذي/ م�ستقل--اجلمهور�سعودي41ع�سو جمل�س الإدارة

غري تنفيذي/ م�ستقل--اجلمهور�سعودي5٧ع�سو جمل�س الإدارةخالد حمد اليحيى9

غري تنفيذي/ غري م�ستقل--اإيه اآي جي اإم اإي اإيهبريطاين42ع�سو جمل�س الإدارةاآ�سف اإقبال10

�ساغر*
امل�سدر: ال�سركة

* بتاريخ 1436/9/23هـ )املوافق 2015/0٧/09م( تقدم ال�سيد/ عبداهلل علي اخلليفه با�ستقالته من ع�سوية جمل�س الإدارة ومت قبولها بتاريخ 1436/09/26هـ )املوافق 2015/0٧/12م( على اأن ت�سري ال�ستقالة 

اعتبارا من تاريخ 1436/09/29هـ )املوافق 2015/0٧/15م( حيث تعود اأ�سباب ال�ستقالة اإلى ا�ستقالته من البنك العربي الوطني. وحتى تاريخ هذه الن�سرة، مل يتم ملىىء ال�سغور ومل حت�سل ال�سركة على موافقة 
موؤ�س�سة النقد على تعيني ع�سو بديل. 
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مبا يلي و�سفًا خمت�سرًا ملوؤهالت وخربات اأع�ساء جمل�س الإدارة:

رمزي كنعان اأب� خ�سراالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني

رئي�س جمل�س الإدارة– م�ستقل– غري تنفيذياملن�سب

49 عامالعمر

�سعودياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة املاج�ستري يف ادارة الأعمال يف عام 1999م من جامعة هارفارد يف بو�سطن بالوليات املتحدة الأمريكية.•

• درجة املاج�ستري يف الهند�سة الكيميائية يف عام 1992م من جامعة تك�سا�س بالوليات املتحدة الأمريكية.•

• درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكيميائية بدرجة ال�سرف يف عام 198٧م من جامعة تني�سي بالوليات املتحدة الأمريكية.•

•اخلربات العملية �سريك اإداري يف �سركة ميا�سم اخلليج، اململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال ال�ستثمار يف التطوير العقاري وامل�ساريع •
الأخرى( وذلك منذ عام 2013م.

• �سريك رئي�سي يف �سركة جلف مريجر يف البحرين والكويت واململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال ا�ست�سارات الدمج •
وال�ستحواذ للمن�ساآت متو�سطة احلجم يف منطقة اخلليج العربي( وذلك منذ عام 2011م.

• الع�سو املنتدب لبنك جي بي مورغان يف البحرين )�سركة م�ساهمة عامة قاب�سة متعددة اجلن�سيات تعمل يف جمال اخلدمات امل�سرفية واملالية ومقرها •
الرئي�سي يف الوليات املتحدة الأمريكية( وذلك من عام 2003م حتى 2011م.

• �سريك اإداري يف �سركة الهالل للخدمات املالية يف دبي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال تقدمي املنتجات واخلدمات املالية املتوافقة مع اأحكام •
ال�سريعة( وذلك من عام 2000م حتى 2003م.

• مدير يف جمموعة كارليل العربية يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة تعمل يف جمال اإدارة �سناديق الأ�سهم اخلا�سة واإدارة الأ�سول البديلة وتقدمي •
اخلدمات املالية( وذلك من عام 1999م حتى 2000م.

• مهند�س م�ساريع اأول يف �سركة اأرامكو ال�سعودية ) �سركة وطنية �سعودية تعمل يف جمال النفط والغاز ومقرها الرئي�سي يف الظهران باململكة العربية •
ال�سعودية( وذلك من عام 1996م حتى 199٧م.

•  مهند�س م�سروع يف �سركة اأرامكو للخدمات )�سركة وطنية �سعودية تعمل يف جمال النفط والغاز ومقرها الرئي�سي يف الظهران باململكة العربية ال�سعودية(/ •
بكتل يف كندا والوليات املتحدة )اأحدى ال�سركات العاملية املرموقة يف جمال الأعمال الهند�سية والإن�سائية واإدارة امل�ساريع( وذلك من عام 1994م حتى 

1996م.

• كبري مهند�سي حمطات املعاجلة يف �سركة اأرامكو ال�سعودية )�سركة وطنية �سعودية تعمل يف جمال النفط والغاز ومقرها الرئي�سي يف الظهران باململكة •
العربية ال�سعودية( وذلك من عام 1992م حتى 1993م.

• مهند�س حمطات يف �سركة اأرامكو يف الظهران )�سركة وطنية �سعودية تعمل يف جمال النفط والغاز ومقرها الرئي�سي يف الظهران باململكة العربية ال�سعودية( •
وذلك من عام 198٧م حتى 1990م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

احلالية

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الكويتية لبناء املعامل واملقاولت يف الكويت )�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال املقاولت والإن�ساءات( وذلك منذ عام 2014م.•

ال�سابقة

• نائب رئي�س جمل�س الإدارة يف بنك طيب يف البحرين )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية تاأ�س�ست يف عام19٧9م وحا�سلة على ترخي�س من موؤ�س�سة النقد •
البحرينية( وذلك من عام 2011م حتى 2013م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة تعمري للتطوير العقاري يف الكويت ) �سركة م�ساهمة عامة ترتكز اأعمالها ب�سورة رئي�سية يف ال�ستثمار يف ال�سوق العقارية الكويتية( •
وذلك من عام 2011م حتى 2013م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ر�سمله لال �ستثمار يف دبي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال الإ�ستثمارات امل�سرفية ومقرها يف الأمارات العربية •
املتحدة( وذلك من عام 2001م حتى 2003م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة منافع اجلزيرة يف اخلرب )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال الت�سنيع واإنتاج الأملونيوم( وذلك من عام 2012حمتى •
2014م. 
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ملا خالد احلاج ابراهيمالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني

ع�سو جمل�س الإدارة– غري م�ستقلة- غري تنفيذيةاملن�سب

42 عامالعمر

�سعوديةاجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة املاج�ستري يف اخلدمات امل�سرفية واملالية الدولية يف عام 199٧م من جامعة ردينغ– اململكة املتحدة.•

• درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام 1995م من اجلامعة اللبنانية الأمريكية - لبنان•

•اخلربات العملية نائب الرئي�س ل�سركات غذائية جديدة تابعة ل�سركة العليان املالية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة قاب�سة ت�سطلع باإدارة كافة اأعمال واإ�ستثمارات جمموعة •
العليان يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سرق الأو�سط( وذلك منذ 2015م.

• الع�سو املنتدب لقرية الب�ستان يف الريا�س )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال تطوير وت�سغيل املجمعات ال�سكنية يف اململكة العربية ال�سعودية( •
وذلك من عام 2014م حتى 2015م.

• املدير العام وامل�ساعد التنفيذي للرئي�س التنفيذي ب�سركة العليان ال�سعودية لال�ستثمار يف الريا�س)�سركة ذات م�سئولية حمدودة قاب�سة ت�سطلع باإدارة كافة •
اأعمال واإ�ستثمارات جمموعة العليان يف اململكة العربية ال�سعودية وال�سرق الأو�سط( وذلك من عام 2012م حتى 2014م.

• املدير العام ورئي�س ق�سم الأ�سهم العامة ب�سركة العليان ال�سعودية لالإ�ستثمار يف الريا�س )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تاأ�س�ست يف عام 1981م ك�سركة تابعة •
ومملوكة بالكامل ل�سركة العليان لال�ستثمار( وذلك من عام 2002م حتى 2013م.

• حملل مايل يف اإدارة متويل ال�سركات يف البنك ال�سعودي الربيطاين )موؤ�س�سة م�ساهمة عامة م�سرفية مرتبطة مبجموعة اإت�س اإ�س بي �سي( وذلك من عام •
1998م حتى 2002م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )احلالية 
وال�سابقة(

مل ي�سبق لها العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة

خ�لي� جار�سيا فيالل�نالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني

ع�سو جمل�س الإدارة– غري م�ستقل – غري تنفيذياملن�سب

52 عامالعمر

اأ�سبايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال يف عام 1989م من جامعة ولية ويني – الوليات املتحدة الأمريكية•

• درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام 1986م من جامعة فالدوليد – ا�سبانيا•

•اخلربات العملية مدير منطقة ال�سرق الأو�سط ب�سركة متاليف يف دبي) فرع لأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف مركز دبي العاملي املايل - وهي �سركة ذات م�سئولية •
حمدودة تابعة ومملوكة بالكامل ل�سركة متاليف اإنك التي تعمل يف جمال التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك منذ عام 2012م.

• املدير العام لعمليات �سركة متاليف يف اإ�سبانيا )�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتان ليف •
اإن�سورن�س( واملدير الأقليمي لإدارة الرثوات يف �سركة متاليف يف اأوروبا الغربية وذلك من عام 2011م حتى 2012م.

• املدير العام لأعمال اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف ا�سبانيا والربتغال )�سركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف اإنك التي •
تعمل يف جمال التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من 200٧م حتى2010م. 

• مدير عام اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف اإ�سبانيا )�سركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف اإنك التي تعمل يف جمال •
التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من 2003م حتى2006م.

• مدير وكالة �سركة جني�سي�س يف اأ�سبانيا )�سركة ذات م�سئولية حمدودة اإن�ساأت كم�سروع م�سرتك بني مرتوبوليتان ليف اإن�سورن�س وبانكو �سانتادير لتقدمي •
خدمات التاأمني يف اإ�سبانيا( وذلك من عام 1994م حتى 2002م.

• مدير التدريب والتطوير ب�سركة جني�سي�س يف اأ�سبانيا )�سركة ذات م�سئولية حمدودة اإن�ساأت كم�سروع م�سرتك بني مرتوبوليتان ليف اإن�سورن�س وبانكو •
�سانتادير لتقدمي خدمات التاأمني يف اإ�سبانيا( وذلك من عام 1992م حتى 1994م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )احلالية 
0وال�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة
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ي�ئيل ذيب حم�سيالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني
ع�سو جمل�س الإدارة– غري م�ستقل – غري تنفيذياملن�سب

56 عامالعمر
لبنايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية الزمالة يف علوم التاأمني يف عام 1998م من معهد اإدارة التاأمني على احلياة يف الوليات املتحدة.•

• درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال عام 1980م من اجلامعة اللبنانية الأمريكية – لبنان.•
•اخلربات العملية م�ساعد نائب الرئي�س واملدير الإقليمي لالأ�سواق اجلديدة ل�سركة متاليف يف منطقة اأوروبا وال�سرق الأو�سط واأفريقيا يف دبي ) فرع ل�سركة متاليف اإنك يف •

مركز دبي العاملي املايل وهي �سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتان ليف اإن�سورن�س( وذلك منذ عام 
2013م.

• م�ساعد نائب الرئي�ض واملديرالإقليمي واملدير العام ملنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا يف �سركة متاليف يف اململكة العربية ال�سعودية) ق�سم تابع •
ل�سركة متاليف اإنك وهي �سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتان ليف اإن�سورن�س( وذلك من عام 2009م 

حتى 2013م.

• م�ساعد نائب الرئي�ض واملدير الإقليمي لالأ�سواق اجلديدة مبنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا يف �سركة متاليف يف دبي )فرع تابع ل�سركة متاليف •
اإنك يف مركز دبي العاملي الدويل وهي �سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتان ليف اإن�سورن�س( وذلك من 

عام 200٧م حتى 2009م.

• املدير العام لعمليات �سركة اأمريكان ليف اإن�سورن�س يف الأردن )�سركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف وهي رائدة عامليًا يف •
جمال احلماية والإدخار وقد مت تاأ�سي�سها يف عام 1921م( وذلك من عام 2005م حتى 200٧م.

• املدير العام لعمليات �سركة اأمريكان ليف اإن�سورن�س يف تركيا )�سركة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف اإنك التي تعمل يف جمال •
التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 1999م حتى 2004م.

• م�ساعد نائب الرئي�ض الإقليمي لل�سئون الإدارية باأمرييكان ليف اإن�سورن�ض كومباين يف منطقة ال�سرق الأو�سط وافريقيا وجنوب اآ�سيا)�سركة ذات م�سئولية •
حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف التي تعمل يف جمال التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 1990م حتى1999م.

• تقلد منا�سب اإدارية وتقنية خمتلفة مبكاتب اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف اململكة اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة اخلليج العربي)�سركة ذات •
م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف اإنك التي تعمل يف جمال التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام1980 حتى 1989م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة

كارل ن�بار طا�سجيانالإ�سم

نوفمرب 2013متاريخ التعيني
الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي وع�سو جمل�س الإدارة– غري م�ستقل –تنفيذياملن�سب

40 عامالعمر
لبنايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال الدولية يف عام 2000م من جامعة �سندربريد – اأريزونا – الوليات املتحدة الأمريكية•

• درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام 199٧م من اجلامعة الأمريكية - بريوت – لبنان•
•اخلربات العملية الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�سركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين )�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال •

تقدمي منتجات وخدمات التاأمني( وذلك منذ عام 2013م.

• املدير العام ل�سركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين )�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال تقدمي منتجات •
وخدمات التاأمني( وذلك من 2012م حتى 2013م

• مدير عام التاأمني امل�سريف ملنطقة اخلليج ب�سركة متاليف يف دبي )فرع لأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف مركز دبي العاملي املايل – وهي �سركة ذات •
م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف اإنك التي تعمل يف جمال التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 2008م حتى 2012م.

• مدير التاأمني امل�سريف ملنطقة اخلليج ب�سركة اإيه اآي جي، يف دبي )�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية تعمل يف جمال تقدمي منتجات •
وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 2005م حتى 2008م.

• املدير الإقليمي لتطوير الأعمال بق�سم التاأمني امل�سريف ب�سركة اأيه اآي جي، يف دبي )�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية تعمل يف جمال •
تقدمي منتجات وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من 2004م حتى 2005م.

• م�سارك اإداري ب�سركة اأيه اآي جي يف دبي )�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية تعمل يف جمال تقدمي منتجات وخدمات التاأمني يف •
الأ�سواق العاملية( وذلك من 2000م حتى 2004م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة
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روبري مارون عيدالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني

ع�سو جمل�س الإدارة– غري م�ستقل– غري تنفيذياملن�سب

62 عامالعمر

لبنايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة الدكتوراه يف العلوم املالية وامل�سرفية يف عام 1982م من جامعة ال�سربون يف باري�س – فرن�سا.•

• درجة املاج�ستري يف الإقت�ساد يف عام 19٧٧م من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.•

• درجة البكالوريو�س يف القت�ساد يف عام 19٧5م من اجلامعة الأمريكية يف بريوت.•

•اخلربات العملية الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي للبنك العربي الوطني يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية •
ومقرها الرئي�سي يف الريا�س( وذلك منذ عام 2005م.

• رئي�س �سبكة الفروع اخلارجية وال�سركات التابعة لبنك الكويت الوطني، لندن )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية يف الكويت تعمل يف جمال تقدمي اخلدمات •
املالية وال�ستثمارية( ملا يزيد عن 22 عاما. وذلك من 1983م حتى 2005م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

احلالية:

• ع�سوجمل�س اإدارة �سركة العربي الوطني لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة مقفلة تقدم العديد من اخلدمات املالية وال�ستثمارية( •
وذلك منذ عام 2011م.

• ع�سو يف جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لتمويل امل�ساكن يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تقوم بتقدمي منتجات وخدمات متويل •
عقاري متوافقة مع اأحكام ال�سريعة( وذلك من 200٧م حتى 2008م.

ال�سابقة:

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة العربي الوطني لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة مقفلة تقدم العديد من اخلدمات املالية وال�ستثمارية( •
وذلك من عام 200٧م حتى 2011م.

• نائب رئي�س جمل�س الإدارة البنك الكويت الوطني يف لبنان )�سركة مملوكة بالكامل وتابعة للبنك الوطني الكويتي و تعمل يف جمال تقدمي اخلدمات املالية( •
وذلك من عام 1998م حتى 2006م.

• ع�سو جمل�س اإدارة بنك قطر الدويل يف قطر )بنك خا�س يعمل منذ عام 1956م ويقوم بتقدمي خدمات م�سرفية الأفراد وال�سركات( وذلك من عام 2004م •
حتى 2005م.

• ع�سو جمل�س الإدارة يف جمعية امل�سرفيني العرب يف لندن – اململكة املتحدة ) جمعية للم�سرفيني واملاليني العاملني يف الأ�سواق املالية العربية( وذلك من •
عام 199٧م من 2004م.

�سليمان �سع�د ال�سياريالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني

ع�سو جمل�س الإدارة– م�ستقل – غري تنفيذياملن�سب

64 عامالعمر

�سعودياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة البكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية يف عام 19٧4م من جامعة اأريزونا ال�سمالية – الوليات املتحدة.•

• مهند�س بيئي جماز منذ عام 2009م وع�سو يف هيئة املهند�سني ال�سعوديني منذ عام 1981م.•

•اخلربات العملية رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية الأملانية للتنمية وال�ستثمار )�سركة اإ�ست�سارية لتطوير امل�ساريع تاأ�س�ست يف عام 1981م كم�سروع م�سرتك بني احلكومة •
ال�سعودية واحلكومة الأملانية( وذلك منذ عام 2010م.

• املدير العام لل�سركة ال�سعودية الأملانية للتنمية وال�ستثمار )�سركة اإ�ست�سارية لتطوير امل�ساريع تاأ�س�ست يف عام 1981م كم�سروع م�سرتك بني احلكومة •
ال�سعودية واحلكومة الأملانية( وذلك من عام 198٧م حتى 2009م .

• قام بتاأ�سي�س وت�سفيل �سركة خا�سةللمقاولت الكهربائية وامليكانيكية يف الريا�س من عام 1982م حتى 198٧م.•

• مدير عام ال�سركة ال�سعودية للبال�ستيك )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال ت�سنيع املنتجات البال�ستيكية( وذلك من عام 1980م حتى 1982م.•

• مدير امل�ساريع يف �سركة الكهرباء ال�سعودية )�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال توليد ونقل وتوزيع الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية( وذلك من عام •
19٧9م حتى 1980م.

• مدير امل�ساريع يف وزارة الدفاع والطريان يف اململكة العربية ال�سعودية )وزارة الدفاع والطريان هي اجلهة امل�سئولة عن القوات الربية والبحرية واجلوية •
ال�سعودية واملطارات الع�سكرية والقواعد اجلوية وم�سلحة الر�ساد وحماية البيئة( وذلك من عام 19٧4م حتى 19٧9م.



6٧

�سليمان �سع�د ال�سياريالإ�سم

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

احلالية

• ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية ال�سعودية الأملانية )كيان مت تاأ�سي�سه لتطوير العالقات التجارية بني جمهورية اأملانيا ودول العامل العربي( •
وذلك منذ عام 1998م.

• نائب رئي�س املجل�س التجاري ال�سعودي التون�سي )كيان مت تاأ�سي�سه لتطوير العالقات التجارية بني اململكة العربية ال�سعودية وتون�س( وذلك منذ عام 1998م.•

• ع�سو املجل�س التجاري ال�سعودي الهندي )كيان مت تاأ�سي�سه لتطوير العالقات التجارية بني اململكة العربية ال�سعودية والهند( وذلك منذ 2012م.•

• ع�سو املجل�س التجاري ال�سعودي الأوكراين )كيان مت تاأ�سي�سه لتطوير العالقات التجارية بني اململكة العربية ال�سعودية واأوكرانيا( وذلك منذ عام 1998م.•

• ع�سو املجل�س التجاري ال�سعودي البولندي )كيان مت تاأ�سي�سه لتطوير العالقات التجارية بني اململكة العربية ال�سعودية وبولندا( وذلك منذ عام 2000م.•

ال�سابقة

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سويكورب )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تقوم بتقدمي خدمات مالية يف جمال امل�سرفية ال�ستثمارية واأ�سهم ال�سركات واإدارة •
الأ�سول( وذلك من عام 2012م حتى 2015م.

عبداملح�سن ابراهيم الط�قالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني
ع�سو جمل�س الإدارة– م�ستقل – غري تنفيذياملن�سب

42 عامالعمر
�سعودياجلن�سية

درجة البكالوريو�س يف ادارة الأعمال يف عام 1995م من جامعة امللك �سعود – اململكة العربية ال�سعودية.املوؤهالت العلمية
•اخلربات العملية الرئي�س التنفيذي ل�سركة الطوق )�سركة عائلية خا�سة مت تاأ�سي�سها يف عام 19٧0م كوعاء ل�ستثمارات عائلة الطوق( وذلك منذ عام 1998م.•

• عمل لدى بنك كريدي اأجريكول اإندو�سويز يف جنيف وبنك اإت�س اإ�س بي �سي يف اململكة العربية ال�سعودية يف جمالت ال�ستثمار ومتويل ال�سركات وذلك من عام •
1996م حتى 1998م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

احلالية

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة دار التمليك يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال تقدمي حلول التمويل ل�سراء امل�ساكن( وذلك منذ عام •
2008م.

• رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية لتغليف املعادن )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال مواد البناء ومقرها يف جدة، اململكة العربية ال�سعودية( وذلك •
منذ 2014م.

• رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية خلدمات ال�سبكات يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال تقدمي خدمات •
ال�ست�سارات لقطاعات الت�سالت والنفط والغاز وتقنية املعلومات( وذلك منذ عام 2001م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال تقدمي اخلدمات املالية وال�ستثمارية( •
وذلك منذ عام 2013م كما اإنه ع�سو جلنة املراجعة بنف�س ال�سركة. 

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للعدد والأدوات )�ساكو( )�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال جتارة اخلردوات بالتجزئة واجلملة( وذلك منذ عام •
2014م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات العربية، اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال املقاولت والت�سنيع وال�سيانة( وذلك منذ عام •
1998م.

• رئي�س جمل�س اإدارة �سركة املنتجات الفولذية يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اإنتاج حديد الت�سليح( وذلك منذ عام •
2014م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإيثو�س )�سركة ذات م�سئولية حمدودة مقرها يف اأيرلندا وتعمل يف جمال ت�سنيع وبيع القهوة واحللويات( وذلك منذ عام 2014م.•

ال�سابقة

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سركاء اخلليج لال�ستثمار ، دبي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال خدمات الإ�ستثمار املايل وذلك من عام 2006م حتى •
2012م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اإثمار كابيتال يف دبي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال ال�ستثمار يف اأ�سهم ال�سركات يف منطقة اخلليج العربي( وذلك •
من عام 2006م حتى 2014م.
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خالد حمد اليحيىالإ�سم

يوليو 2013متاريخ التعيني

تنفيذياملن�سب – غري  ع�سو جمل�س الإدارة– م�ستقل 

5٧ عامالعمر

�سعودياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة املاج�ستري يف الهند�سة املدنية والبيئية يف عام 1981م من جامعة و�سكون�سن – الوليات املتحدة الأمريكية•

• درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية والبيئية يف عام1980م من جامعة و�سكون�سن – الوليات املتحدة الأمريكية•

•اخلربات العملية كبري م�ست�سارين يف �سركة لزارد يف دبي )�سركة م�ساهمة عامة اأمريكية تعمل يف جمال ال�ست�سارات املالية وال�ستثمارية( وذلك منذ عام 2011م.•

• الرئي�ض واملدير التنفيذي للموؤ�س�سة العامة لل�سكك احلديدية )جهة حكومية م�سئولية عن اإدارة وت�سغيل �سبكة اخلطوط احلديدة ال�سعودية( ورئي�ض اللجنة •
الوزارية لربنامج تو�سيع �سبكة ال�سكك احلديدية يف اململكة العربية ال�سعودية وذلك من عام 1999م حتى 200٧م.

• املدير التنفيذي وع�سو جمل�س ادارة جمموعة البنك الدويل يف الوليات املتحدة الأمريكية من عام 199٧م حتى 1998م.•

• مدير امل�ساريع اخلا�سة يف ال�سندوق ال�سعودي للتنمية )�سندوق حكومي يهدف اإلى دعم ومتويل م�ساريع التنمية يف الدول النامية(وذلك من عام 1988م •
حتى 1996م .

• مدير تنفيذي يف جمموعة الأنواء يف اململكة العربية ال�سعودية (�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال ال�ست�سارات املتعلقة بالإ�ستثمارات العامة واإدارة •
املحافظ ال�ستثمارية( وذلك من عام1986 حتى 1988م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

احلالية

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الراجحي املالية )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال تقدمي اخلدمات املالية وال�ستثمارية( وذلك منذ عام 2010م.•

اآ�سف اإقبالالإ�سم

مار�س 2014متاريخ التعيني

ع�سو جمل�س الإدارة– غري م�ستقل – غري تنفيذياملن�سب

42 عامالعمر

بريطايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية دبلوم عايل يف القانون يف عام 199٧م من جامعة هارتفود�ساير باملمملكة املتحدة.•

• درجة البكالوريو�س يف القانون يف عام1996م من جامعة هارتفود�ساير باملمملكة املتحدة.•

•اخلربات العملية الرئي�ض التنفيذي للعمليات ب�سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه املحدودة يف دبي )�سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف مركز دبي العاملي املايل وهي مملوكة •
بالكامل وتابعة ل�سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه �سريف�س�ض اإنك الأمريكية والتي تعمل يف جمال تقدمي خدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك منذ عام 

2014م.

•  النائب الأول للرئي�ض وامل�ست�سار القانوين العام ب�سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف مركز دبي العاملي املايل وهي مملوكة •
بالكامل وتابعة ل�سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه �سريف�س�ض اإنك الأمريكية والتي تعمل يف جمال تقدمي خدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 2004م 

حتى 2014م.

• مدير ال�سئون القانونية واللتزام ب�سركة ر�سملة لال�ستثمار )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال الإ�ستثمارات امل�سرفية يف الأمارات العربية •
املتحدة( وذلك من عام 2001م حتى 2004م.

• م�سارك اإداري باإدارة ال�سئون القانونية والإلتزام ب�سركة �سي اإم �سي قروب بي اإل �سي يف اململكة املتحدة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال تقدمي •
اخلدمات التجارية اللكرتونية وتعمل على اإيجاد الأ�سواق ملختلف املنتجات( من عام 2001 حتى 2001م.

• م�سارك اإداري باإدارة ال�سئون القانونية والإلتزام ب�سركة جي ئي ليف )نا�سيونال ميت�سوال( )�سركة م�ساهمة عامة تعمل يف البحث والتطوير يف جمال •
الت�سنيع الطبي( وذلك من عام 2000 حتى 2001م.

• م�ساعد قانوين يف �سريمن وبدفورد برو لال�ست�سارات القانونية )�سركة اإ�ست�سارات قانونية يف اململكة املتحدة تقوم بتقدمي خمتلف اخلدمات القانونية( وذلك •
من عام 1998م حتى 2000م.
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اآ�سف اإقبالالإ�سم

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

احلالية

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي يف جمهورية غانا )�سركة منت�سبة ملجموعة اإيه اآي جي الأمريكية وهي �سركة م�ساهمة عامة قاب�سة تعمل يف جمال تقدمي •
منتجات وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك منذ عام 2013م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه هولدجن يف الأمارات العربية املتحدة )�سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف مركز دبي العاملي املايل وهي •
مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة اإي اآي جي بروبرتي كاجولتي اإنرتنا�سيونال اإل اإل �سي الأمريكية التي تعمل يف جمال التاأمني( وذلك منذ عام 2011م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه املحدودة يف الأمارات العربية املتحدة �سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف دبي وهي مملوكة بالكامل •
وتابعة ل�سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه اإنف�ستمنت اآند �سريف�س�ض اإنك الأمريكية التي تعمل يف جمال التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك منذ عام 2011م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي امل�سرية للتاأمني اإ�ض اإيه اإي يف م�سر )�سركة منت�سبة ملجموعة اإيه اآي جي الأمريكية وهي �سركة م�ساهمة عامة قاب�سة •
تعمل يف جمال تقدمي منتجات وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك منذ عام 2005م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي للتاأمني يف �سريلنكا )�سركة منت�سبة ملجموعة اإيه اآي جي الأمريكية وهي �سركة م�ساهمة عامة قاب�سة تعمل يف جمال •
تقدمي منتجات وخدمات التاأمني( وذلك منذ عام 200٧م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سارت�س لال�ستثمار يف �سريلنكا )�سركة خا�سة ذات م�سئولية حمدودة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة �سارت�س ميم�سا هولدجن اإنك( •
وذلك منذ عام 200٧م.

• ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية الأمريكية للتاأمني يف البحرين )تابعة ل�سركة اأمريكان اإنرتنا�سيونال اأوفر�سي�س مليتد الأمريكية وهي مملوكة بالكامل •
ل�سركة اإيه اآي جي بروبرتي كاجولتي اإنرتنا�سيونال الأمريكية التي تعمل يف جمال التاأمني( وذلك منذ عام 200٧م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة تكافل –عناية بي اإ�س �سي يف البحرين )تابعة ل�سركة اأمريكان اإنرتنا�سيونال اأوفر�سي�س مليتد الأمريكية وهي مملوكة بالكامل •
ل�سركة اإيه اآي جي بروبرتي كاجولتي اإنرتنا�سيونال الأمريكية التي تعمل يف جمال التاأمني( وذلك منذ عام 2006م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سارت�س العراق يف الوليات املتحدة الأمريكية )�سركة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة �سارت�س ميم�سا هولدجن اإنك وتعمل يف جمال •
التاأمني( وذلك منذ عام 2011م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي اإم اإي اإيه اإنف�ستمنت اآند �سريف�س�ض يف الوليات املتحدة الأمريكية )�سركة اأمريكية تعمل يف جمال تقدمي منتجات •
التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك منذ عام 2014م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

ال�سابقة

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي �سايرب�ض مليتد يف قرب�ض )�سركة منت�سبة ملجموعة اإيه اآي جي الأمريكية وهي �سركة م�ساهمة عامة قاب�سة تعمل يف •
جمال تقدمي منتجات وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 2006م حتى 2001م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي غري�ض ربريزنتي�سن اإن�سورن�ض اإنرتابراي�سز يف اليونان )�سركة منت�سبة ملجموعة اإيه اآي جي الأمريكية وهي �سركة •
م�ساهمة عامة قاب�سة تعمل يف جمال تقدمي منتجات وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 2010م حتى 2011م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة هيالز اإنو�سرن�س اإ�س اإيه يف اليونان )تعرف حاليًا باإليانز هيال�س اإن�سورن�س اإ�س اإيه وهي مملوكة بالكامل ل�سركة األيانز اإ�س ئي( •
وذلك من عام 2008م حتى 2011م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سارت�س كازاخ�ستان ان�سورن�س )�سركة م�ساهمة تعمل يف جمال التاأمني( يف كازاخ�ستان وذلك من عام 2010م حتى 2011م.•

• ع�سو جمل�ض اإدارة اإيه اآي جي باك�ستان اإن�سورن�ض يف باك�ستان �سركة منت�سبة ملجموعة اإيه اآي جي الأمريكية وهي �سركة م�ساهمة عامة قاب�سة تعمل يف جمال •
تقدمي منتجات وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 2008م حتى 2009م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي اإن�سورن�ض يف رو�سيا )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التاأمني( وذلك من عام 2011م حتى 2013م.•

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي �سوقطرة يف تركيا )تابعة ل�سركة اإيه اآي جي اإم ئي اإيه هولدجن وهي تعمل يف جمال خدمات التاأمني يف تركيا( وذلك من •
عام200٧م حتى 2013م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي يوغندا يف يوغندا )�سركة منت�سبة ملجموعة اإيه اآي جي الأمريكية وهي �سركة م�ساهمة عامة قاب�سة تعمل يف جمال •
تقدمي منتجات وخدمات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( وذلك من عام 2012م حتى 2014م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة �سركة اإيه اآي جي اأوكرانيا )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال خدمات التاأمني( يف اأوكرانيا وذلك من عام 2010م حتى 2012م.•

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سارت�س اأفريكا هولدجن يف الوليات املتحدة الأمريكية )تابعة ل�سركة �سارت�س اإنرتنا�سيونال اإلى اإل �سي وتعمل يف جمال التاأمني( •
وذلك من عام2011م حتى 2013م.

• ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سارت�س ليبيا اإنك يف الوليات املتحدة الأمريكية )تابعة ل�سركة �سارت�س ميم�سا هولدجن اإنك وتعمل يف جمال التاأمني( وذلك من •
عام2011م حتى 2014م.

• ع�سو جمل�ض اإدارة اإيه اآي جي �سنرتال يوروب اآند �سي اآي اإ�ض هولدجن كوربوري�سون يف الوليات املتحدة الأمريكية )تابعة ل�سركة اإيه اآي جي بروبرتي كاجولتي •
اإنرتنا�سيونال الأمريكية التي تعمل يف جمال التاأمني( وذلك من عام2011م حتى 2011م.

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة �سارت�س اإوزباك�ستان اإنورن�س يف اأوزباك�ستان )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال التاأمني( من عام 2011م حتى 2014م.
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سكرتير مجلس اإلدارة 52221

طارق ف�ؤاد ال�ساميالإ�سم

2013متاريخ التعيني
�سكرتري جمل�س الإدارة ومدير العملياتاملن�سب

48 عامالعمر
لبنايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية زميل معهد علوم تاأمني احلماية والدخار)LOMA( يف الوليات املتحدة منذ عام 2004م.•

• درجة البكالوريو�س يف العلوم ال�سحية يف عام 1989م من اجلامعة الأمريكية يف بريوت – لبنان.•
•اخلربات العملية مدير العمليات ب�سركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين )�سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال تقدمي •

منتجات وخدمات التامني( وذلك منذ عام 2013م. 

• مدير العمليات باأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف اململكة العربية ال�سعودية )تابعة ومملوكة بالكامل ل�سركة متاليف وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال •
تاأمني احلماية والإدخار تاأ�س�ست يف عام 1921م( وذلك من 200٧م حتى 2013م.

• مدير العمليات باأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين يف منطقة اخلليج العربي )�سركة مملوكة وتابعة ل�سركة متاليف وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال تاأمني •
احلماية والدخار مت تاأ�سي�سها يف عام 1921م( وذلك من عام 2006م حتى 200٧م.

• تقلد عدة منا�سب اإدارية وت�سغيلية يف �سركة األيكو جلف )�سركة مملوكة وتابعة ل�سركة متاليف وهي �سركة عاملية رائدة يف جمال تاأمني احلماية والدخار مت •
تاأ�سي�سها يف عام 1921م يف ديالوير( وذلك من عام 199٧م حتى 2005م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة

فريق اإلدارة العليا 523

تعمل ال�سركة على اأداء مهامها من خالل فريق اإدارة عليا يتاألف من:

�سكل )5-3( : اأع�ساء فريق الإدارة العليا لل�سركة
امللكيةاجلن�سيةالعمراملن�سبال�سم

املبا�سرة
امللكيةغري

املبا�سرة

ل يوجدل يوجدلبناين40الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذيكارل نوبار طا�سجيان

ل يوجدل يوجدلبناين48مدير العملياتطارق فوؤاد ال�سامي

ل يوجدل يوجدلبناين49نائب الرئي�س التنفيذي للتاأمني العاماأ�سامة يون�س اخلطيب

ل يوجدل يوجداأردين3٧كبري امل�سئولني املاليني�سيف �سامي عبا�سي

ل يوجدل يوجد�سعودي43كبري م�سئويل الإلتزام )الرقابة النظامية(مازن عبد اهلل الفار�س

ل يوجدل يوجد�سعودية41مدير عام املوارد الب�سريةديانا حممد عرابي

ل يوجدل يوجد�سعودي32مدير امل�ساريعحممد بخرجي

امل�سدر: ال�سركة

وقد حت�سلت ال�سركة على خطابات عدم ممانعة من موؤ�س�سة النقد على تعيني املوظفني القياديني اأعاله يف وظائفهم احلالية وفق ما يلي:

م�افقة م�ؤ�س�سة النقدتاريخ اللتحاقاملن�سباجلن�سيةال�سمم

1434/09/25هـ )املوافق الرئي�س التنفيذيلبناينكارل نوبار طا�سجيان1
2013/08/01م(

خطاب رقم )341000085538( وتاريخ 
1434/0٧/10 )املوافق 2013/05/19م(

خطاب رقم )3410000438٧3( وتاريخ نائب الرئي�س التنفيذي للتاأمني العاملبنايناأ�سامة اخلطيب 2
1434/04/0٧ هـ )املوافق 2013/02/14م(

1436/09/15هـ )املوافق مدير العملياتلبناينطارق فوؤاد ال�سامي3
2015/0٧/01م(

خطاب رقم )3410000438٧3( وتاريخ 
1434/04/0٧ هـ )املوافق 2013/02/14م(

1435/02/29هـ )املوافق مدير مايلاأردين�سيف �سامي عبا�سي4
2014/01/01م(

خطاب رقم )351000094895( وتاريخ 
1435/0٧/22 هـ )املوافق 2014/05/06م(. 

1434/0٧/30هـ )املوافق مدير الرقابة النظامية�سعوديمازن عبد اهلل فار�س5
2013/06/08م(

خطاب رقم )35100000439٧( وتاريخ 
1435/01/09 هـ )املوافق 2013/11/12م(.
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م�افقة م�ؤ�س�سة النقدتاريخ اللتحاقاملن�سباجلن�سيةال�سمم

1434/09/24هـ )املوافق مدير اإدارة املوارد الب�سرية�سعوديةديانا حممد عرابي 6
2013/0٧/31م(

خطاب رقم )35100000439٧( وتاريخ 
1435/01/09 هـ )املوافق 2013/11/12م(.

1435/01/14هـ )املوافق مدير اإدارة امل�ساريع�سعوديحممد ح�سني بخرجي٧
2013/11/1٧م(

خطاب رقم )35100000439٧( وتاريخ 
1435/01/09 هـ )املوافق 2013/11/12م(.

لمحة عن مؤهالت أعضاء فريق اإلدارة العليا  52321

كارل ن�بار طا�سجيانالإ�سم

الع�سو املنتدب والرئي�س التنفيذي )لتفا�سيل املعلومات ف�ساًل راجع ق�سم 5-2 » جمل�س الإدارة - ملحة عن موؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة »(املن�سب

طارق ف�ؤاد ال�ساميالإ�سم

الرئي�س التنفيذي للعمليات و�سكرتري جمل�س الإدارة )لتفا�سيل املعلومات ف�ساًل راجع موؤهالت �سكرتري جمل�س الإدارة(املن�سب

اأ�سامة ي�ن�س اخلطيبالإ�سم

2013متاريخ التعيني
نائب الرئي�س التنفيذي للتاأمني العاماملن�سب

49 عامالعمر
لبنايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية دبلوم متقدم يف التاأمني يف عام 2014م من معهد التاأمني القانوين يف لندن – اململكة املتحدة.•

• �سهادة مهنية يف التاأمني يف عام 2013م من معهد البحرين للدرا�سات امل�سرفية واملالية.•

• درجة البكالوريو�س يف الفيزياء يف عام 1994م من اجلامعة اللبنانية ببريوت – لبنان.•
•اخلربات العملية املدير العام ل�سركة اإيه اآي جي، اململكة العربية ال�سعودية)�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي �سركة قاب�سة لديها اأكرث من 88 •

مليون عميل يف 130 دولة( وذلك من عام 2009م حتى 2013م.

• مدير املنطقة العربية ب�سركة اإيه اآي جي، اململكة العربية ال�سعودية )�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي �سركة قاب�سة لديها اأكرث •
من 88 مليون عميل يف 130 دولة( وذلك من عام 2008م حتى 2009م.

• مدير العمليات يف �سركة التاأمني العربية العاملية يف الريا�س )فرع ل�سركة التاأمني العربية لبنان( من عام 200٧م حتى 2008م.•

• مدير فرع �سركة التاأمني العربية العاملية يف الريا�س )فرع ل�سركة التاأمني العربية لبنان( من عام 2003م حتى 2006م.•

• تقلد عدة منا�سب يف �سركة التاأمني العربية العاملية يف الريا�س )فرع ل�سركة التاأمني العربية لبنان( من عام 1995م حتى 2003م.•

• م�سئول مراجعة اكتتاب التاأمني يف املركز الرئي�سي ل�سركة التاأمني العربية يف لبنان )�سركة تاأمني م�سجلة يف لبنان وحا�سلة على ترخي�س يف اململكة العربية •
ال�سعودية مبوجب اللوائح اجلديدة ملوؤ�س�سة وهي معروفة حاليًا ب�سركة التاأمني العربية التعاونية( وذلك من عام 1993م حتى 1995م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة

�سيف �سامي عبا�سيالإ�سم

2014متاريخ التعيني
كبري امل�سئولني املالينياملن�سب

3٧ عامالعمر
اأرديناجلن�سية

درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة يف عام 2000م من اجلامعة الأردنية – عمان – الأردن..املوؤهالت العلمية
•اخلربات العملية كبري امل�سئولني املاليني ب�سركة متاليف األيكو - الأردن )�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتان ليف •

اإن�سورن�س( وذلك من عام 2010م حتى 2013م.

• مراجع داخلي ب�سركة متاليف األيكو - الأردن )�سركة م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتاناليف اإن�سورن�س( •
وذلك من عام 2002م حتى 2010م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة
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مازن عبد اهلل الفار�سالإ�سم

2013متاريخ التعيني
كبري م�سئويل اللتزام )الرقابة النظامية(املن�سب

43 عامالعمر
�سعودياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية م�سئول التزام معتمد من الأكادميية الأمريكية لالإدارة املالية منذ عام 2008م.•

• درجة البكالوريو�س يف العلوم امل�سرفية واملالية يف عام 2008م من جامعة البحرين – البحرين.•
•اخلربات العملية كبري م�سئويل اللتزام بال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني »ولء« )�سركة م�ساهمة عامة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية تعمل يف جمال تقدمي •

منتجات وخدمات التاأمني( وذلك من عام 2008م حتى 2013م.

• مدير عالقات املر�سى وكبري حما�سبني مب�ست�سفى املوا�ساة ) �سركة م�ساهمة عامة �سعودية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية وتعمل يف جمال تقدمي اخلدمات •
الطبية(. وذلك من عام 2003م حتى 200٧م.

• مدير مركز الدمام للتجارة الدولية بالبنك العربي الوطني يف الدمام )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية( وذلك خالل العام •
2001م.

• مدير ق�سم املنتجات التجارية وم�ساعد مدير ق�سم املنتجات التجارية وم�سرف ق�سم خطابات العتماد مبجموعة �سامبا املالية )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية •
مدرجة يف �سوق الأوراق املالية ال�سعودية( وذلك من عام 1999م حتى عام 2000م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة

ديانا حممد عرابيالإ�سم

2013متاريخ التعيني
مدير عام اإدارة املوارد الب�سريةاملن�سب

41عامالعمر
�سعوديةاجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام 2011م من اجلامعة الربيطانية املفتوحة – اململكة املتحدة.•

• دبلوم اإدارة الأعمال يف عام 1994م من معهد اخلليج بالريا�س.•
•اخلربات العملية مديرة ق�سم املوارد الب�سرية ب�سركة اإت�س اإل جي ليتون ميدل اي�ست يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال املقاولت( وذلك •

من عام 2012م حتى 2013م.

• مديرة اإدارة املوارد الب�سرية بجامعة الفي�سل – اململكة العربية ال�سعودية )جامعة بحثية خا�سة غري ربحية( وذلك من عام 2006م حتى 2012م.•

• م�سرفة ت�سميم واإن�ساء يف �سركة اململكة القاب�سة )�سركة م�ساهمة عامة قاب�سة متعددة الأن�سطة مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية( وذلك من عام 2005م •
حتى عام 2006م.

• مديرة اإدارة املوارد الب�سرية وال�سئون الإدارية ب�سركة �سما ملك وال�سامور يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تعمل يف جمال •
ا�ست�سارات الت�سميم( وذلك من عام 2000م حتى 2005م.

• عدة منا�سب اإدارية وتنفيذية بجمعية النه�سة )موؤ�س�سة غري ربحية تعمل لنه�سة املراأة من خالل الدعم املادي والجتماعي( وذلك من عام 199٧م حتى عام •
1999م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق لها العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة

حممد بخرجيالإ�سم

2013متاريخ التعيني
مدير امل�ساريعاملن�سب

32 عامالعمر
�سعودياجلن�سية

درجة البكالوريو�س مع مرتبة ال�سرف يف هند�سة الطريان يف عام 2006م من جامعة كنغ�ستون- لندن– اململكة املتحدة.املوؤهالت العلمية
•اخلربات العملية مدير �سمان اإ�ستمرارية الت�سغيل ونائب مدير الدارة الهند�سية ب�سركة نا�س تيك يف اململكة العربية ال�سعودية )تابعة ل�سركة نا�س هولدجن وهي �سركة م�ساهمة •

مقفلة تعمل يف جمال تقدمي حلول هند�سة الطريان و�سيانة الطائرات( وذلك من عام 2011م حتى 2013م.

• كبري مهند�سي نظم يف �سركة بي اإيه ئي �سي�ستمز يف اململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سئولة عن كافة الأن�سطة املتعلقة باأنظمة بي اإيه •
ئي( وذلك من عام 2008م حتى 2011م.

• مهند�س م�ساندة يف �سركة بي اإيه ئي �سي�ستمز فياململكة العربية ال�سعودية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة م�سئولة عن كافة الأن�سطة املتعلقة باأنظمة بي اإيه ئي( •
وذلك من 200٧م حتى 2008م.
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حممد بخرجيالإ�سم

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي �سركة

حوكمة الشركة 522

اإدارة ال�سركة بالتقيد بكافة بنود لئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية  تلتزم ال�سركة مبعايري رفيعة يف احلوكمة كما يلتزم جمل�س 
والتعديالت الالحقة عليها وتعترب اإدارة ال�سركة هذا اجلانب عاماًل اأ�سا�سيًا يف جناحها الذي يتطلب تنفيذ اإطار وا�سح لل�سفافية والإف�ساح من اأجل التاأكد من اأن 

جمل�س الإدارة يعمل من اأجل حتقيق اأف�سل امل�سالح للم�ساهمني ويقدم �سورة حقيقية ووا�سحة وعادلة لأحوال ال�سركة املالية ونتائج اأعمالها. 

لدى ال�سركة تق�سيم وا�سح للم�سوؤوليات بني الدور الإ�سرايف ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�سركة ومت�سيًا مع اأف�سل الأ�ساليب املنتهجة يف جمال احلوكمة فاإن 
اأربعة)4( اأع�ساء جمل�س الإدارة م�ستقلني غري تنفيذيني. 

يتاألف طاقم الإدارة العليا من فريق يتمتع بقدر عال من املهنية واخلربة واملهارة ومفو�س بال�سالحيات التنفيذية الكافية لإدارة ال�سركة بطريقة فعالة يف حدود 
التوجيهات املر�سومة من قبل جمل�س الإدارة.

اأق�سام  لكافة  امل�ستقلة  باملراجعة  للقيام  بروتيفتي  ل�سركة  الداخلية  املراجعة  مهام  باإ�سناد  قامت  اإنها  كما  فعالة،  داخلية  و�سوابط مراقبة  اأنظمة  ال�سركة  لدى 
ال�سركة. ويقوم مراجعوا احل�سابات اخلارجيني بتقدمي تقرير �سنوي الى ال�سركة وخطاب اإدارة �سنوي عن ن�ساط ال�سركة.

مت اإعتماد اإطار عمل لئحة احلوكمة بال�سركة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد مبدينة الريا�س يف 1435/08/20هـ )املوافق 2014/06/18م(. وقد 
قامت ال�سركة اأي�سًا بـ )1( اإعتماد وتبني �سيا�سة ملنع ت�سارب امل�سالح ومعايري لإختيار اأع�ساء جمل�س الإدارة، )2( اإجراءات حمكمة لالإف�ساح.

عالوة على ذلك فاإن ال�سركة ملتزمة بتطبيق جميع اللوائح والأنظمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية والتنظيمية مبا يف ذلك تقيدها التام بجميع بنود ومتطلبات 
لئحة حوكمة ال�سركات.

وفيما يلي بيان يو�سح و�سع ال�سركة من حيث الإلتزام بالئحة حوكمة ال�سركات:

�سكل )5-4( :و�سع ال�سركة من حيث اللتزام بالئحة ح�كمة ال�سركات

و�سع ال�سركة من حيث الإلتزاماملادة

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة الثالثة والفقرة )اأ( من املادة الرابعة: احلقوق العامة للم�ساهمني وت�سهيل ممار�سة حقوقهم وح�سولهم على املعلومات
نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتالفقرة )ب( من املادة الرابعة: ت�سهيل ممار�سة امل�ساهمني حلقوقهم وح�سولهم على املعلومات

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة اخلام�سة: حقوق امل�ساهمني املتعلقة باإجتماع اجلمعية العامة
اأع�ساء املادة ال�ساد�سة: حقوق الت�سويت انتخاب  يف  امل�ساهمني  بحق  ملتزمة  نــعــم، 

جمل�س الإدارة وفق الت�سويت الرتاكمي )لكل م�ساهم 
احلق يف الت�سويت مبا يعادل عدد الأ�سهم التي ميلكها، 
ل�سالح  الأ�ــســهــم  هــذه  كافة  ا�ستخدام  يف  احلــق  ولــه 
توزيعها على من يختار من مر�سحني  اأو  مر�سح واحد 
دون وجود اأي تكرار لهذه الأ�سوات(. غري اأنه ل ينطبق 
اأول جمل�س  الإدارة احلايل هو  اأن جمل�س  حاليًا حيث 

لل�سركة
ل ينطبق حاليًا حيث مل يتم حتقيق اأي اأرباح �سافيةاملادة ال�سابعة: حقوق امل�ساهمني يف اأرباح الأ�سهم

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة الثامنة: ال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بالإف�ساح
نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة التا�سعة: الإف�ساح يف تقرير جمل�ض الإدارة

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة العا�سرة: الوظائف الأ�سا�سية ملجل�س الإدارة
نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة احلادية ع�سرة: م�سوؤوليات جمل�س الإدارة

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة الثانية ع�سرة: تكوين جمل�س الإدارة
نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة الثالثة ع�سرة: جلان جمل�س الإدارة واأ�ستقالليتها

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة الرابعة ع�سرة: جلنة املراجعة
نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة اخلام�سة ع�سرة: جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة ال�ساد�سة ع�سرة: اإجتماعات جمل�س الإدارة وجدول الأعمال
نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة ال�سابعة ع�سرة: مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة وتعوي�ساتهم

نعم، ملتزمة بجميع املتطلباتاملادة الثامنة ع�سرة: تعار�س امل�سالح يف جمل�س الإدارة
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وفيما يلي ملخ�س لإطار حوكمة ال�سركة

اجلمعية العامة للم�ساهمني: حتر�س ال�سركة على اإبقاء امل�ساهمني على علم بجميع التطورات اجلوهرية املتعلقة بال�سركة من خالل التوا�سل املكثف معهم وتوفري 
تقارير دورية عن الأداء املايل لل�سركة ون�سر كافة الأخبار واملعلومات الهامة املتعلقة بال�سركة وعملياتها واأدائها با�ستخدام و�سائل ات�سال ع�سرية متاحة ومي�سورة 

ومن خالل ت�سجيع م�ساركة امل�ساهمني الأفراد يف اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة. 

جمل�س الإدارة: يتولى جمل�س الإدارة امل�سئولية التامة عن ت�سيري ال�سركة من اأجل توفري القيادة واملحافظة على نظام الرقابة الداخلية حتى تتم حماية م�سالح 
م�ساهمي ال�سركة وتلتزم ال�سركة بالت�سويت الرتاكمي يف اجلمعية العامة للم�ساهمني عند اإنتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة وذلك مت�سيًا مع متطلبات لئحة حوكمة 

ال�سركات وقد مت تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة للدورة احلالية يف 2013/0٧/18م )املوافق 1434/09/09هـ(.

توازن املجل�س: معظم اأع�ساء جمل�س الإدارة من غري التنفيذيني )ل ي�سغلون اأي من�سب وظيفي يف ال�سركة غري كونهم اأع�ساء يف جمل�س اإدارتها(، وذلك ل�سمان 
توفر احلياد والتوازن يف عملية اتخاذ القرارات من قبل جمل�س الإدارة. كما اأن )4( من اإجمايل اأع�ساء املجل�س اأع�ساء م�ستقلني.لدى ال�سركة توجهات وا�سحة 

ب�ساأن تق�سيم امل�سئوليات بني رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي وذلك ل�سمان وجود توازن يف تقا�سم ال�سالحيات وال�سلطات.

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

جلان جمل�س الإدارة: كون جمل�س الإدارة جلانًا لتمكينه من �سمان اإدارة ال�سركة ب�سكل اأف�سل، و�سوف يتقيد املجل�س يف ت�سكيل هذه اللجان مبا تقت�سيه لئحة 
حوكمة ال�سركات والأنظمة الأخرى املعمول بها يف اململكة. اإن الإطار العام لنظام احلوكمة يف ال�سركة يو�سح ويحدد كيفية توجيه ال�سركة واإدارتها من خالل 
و�سع الأمور وامل�سوؤوليات التي يخت�س بها جمل�س اإدارة ال�سركة واأ�س�س عمل املجل�س واللجان التابعة له وكذلك حتديد املهام والخت�سا�سات وال�سيا�سات والأنظمة 

والإجراءات وال�سوابط.

ويتمثل نظام احلوكمة يف ال�سركة من خالل حتديد الهيكل العام لثالث جلان اأ�سا�سية و�سيكون اإطار عمل كل جلنة منها كما هو مو�سح اأدناه:

1- اللجنة التنفيذية

وفقا لعقد تاأ�سي�س ال�سركة ونظامها الأ�سا�سي والقوانني املعمول بها يف هذا ال�سدد ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية من )3( ثالثة اأع�ساء على الأقل و )5( 
خم�سة اأع�ساء على الأكرث. متار�س اللجنة التنفيذية ال�سالحيات املخولة بها على النحو الذي يتما�سى مع ال�سيا�سات والإجراءات العامة لل�سركة واأية قرارات اأو 

توجيهات حمددة يفر�سها عليها جمل�س الإدارة.

تتاألف اللجنة التنفيذية من )5( خم�سة من اأع�ساء جمل�س الإدارة ويكون الن�ساب القانوين الالزم لنعقاد اجتماعات اللجنة ح�سور ثلثي اأع�سائها، وت�ستمل مهام 
وم�سئوليات اللجنة التنفيذية على:

اعداد التو�سيات ملجل�س الدارة بخ�سو�س املو�سوعات املرفوعة من الدارة التنفيذية لل�سركة وحتديد ما ميكن احالته منها للمجل�س. �
مراجعة خطة العمل واملوازنة ال�سنوية لل�سركة قبل تقدميها للموافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة. �
املوافقة على اخلارطة التنظيمية للرئي�س التنفيذي ونائبيه واملدراء الذين يتبعون لهم مبا�سرة. �

تتاألف اللجنة التنفيذية )كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار( من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

�سكل )5-5( :اأع�ساء اللجنة التنفيذية

اجلهة املمثلةاملن�سبالإ�سم

األيكورئي�س اللجنةجوليو قار�سيا فياللون

األيكوع�سو اللجنة والع�سو املنتدبكارل نوبار طا�سجيان

البنك العربي الوطنيع�سو اللجنة روبري مارون عيد

اإيه اآي جي اإم اإي اإيهع�سو اللجنة اآ�سف اإقبال

البنك العربي الوطني�ساغر*

* عبد اهلل اخلليفة )ممثل البنك العربي الوطني( تقدم باإ�ستقالته من ع�سوية جمل�س الإدارة وع�سوية اللجنة التنفيذية بتاريخ 1436/09/25هـ )املوافق 2015/0٧/12م( وقد قام البنك العربي الوطني برت�سيح 

ع�سو بديل و يف اإنتظار موافقة موؤ�س�سة النقد على تعيينه حتى تاريخ هذه الن�سرة.
امل�سدر: ال�سركة

ح�سب متطلبات النظام الأ�سا�سي لل�سركة ينبغي على اللجنة التنفيذية عقد �ستة )6( اإجتماعات على الأقل خالل ال�سنة. مل تعقد اللجنة التنفيذية اأي اإجتماع يف 
عام 2013م ولكنها عقدت �ستة )6( اجتماعات يف عام 2014م، حيث ويعترب العام 2014م اأول عام مايل لل�سركة عقب تاأ�سي�سها يف 2013م. كما عقدت اأربعة 

)4( اإجتماعات يف عام 2015م )حتى 2015/09/30م(.
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لمحة عن مؤهالت أعضاء اللجنة التنفيذية

لتفا�سيل املعلومات عن موؤهالت اأع�ساء اللجنة التنفيذية ف�ساًل راجع الق�سم 5-2 » جمل�س الإدارة - ملحة عن موؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة ».

2- لجنة الترشيحات و المكافآت

تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالثة )3( اأع�ساء من جمل�س الدارة ويكون الن�ساب القانوين لإنعقاد اجتماعاتها بح�سور الغالبية العظمى لأع�سائها 
بالأ�سالة اأو الوكالة.

تت�سمن امل�سئوليات والواجبات التي ت�سطلع بها جلنة املكافاآت والرت�سيحات ما يلي:

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

جمل�س  � لع�سوية  املطلوبة  واملوؤهالت  للقدرات  و�سف  واإعداد  الإدارة  جمل�س  لع�سوية  املنا�سبة  املهارات  من  املطلوبة  لالحتياجات  ال�سنوية  املراجعة 
الإدارة.

مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�ض الإدارة، واإقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�سلحة ال�سركة. �
التاأكد ب�سكل �سنوي من اإ�ستقاللية الأع�ساء امل�ستقلني، وعدم وجود اأي تعار�س م�سالح اإذا كان الع�سو ي�سغل ع�سوية جمل�س اإدارة �سركة اأخرى. �

ح�سب متطلبات لئحة احلوكمة بال�سركة ينبغي على جلنة املكافاآت والرت�سيحات عقد اجتماعني على الأقل خالل ال�سنة، وقد عقدت اللجنة )3( اجتماعات يف 
عام 2014م و اجتماع واحد خالل عام 2015 م )حتى 2015/09/30م(.

تتاألف جلنة الرت�سيحات واملكافاآت )كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار( من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

�سكل )5-6( :اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

اجلهة املمثلةاملن�سبالإ�سم
البنك العربي الوطنيرئي�س اللجنة �ساغر*

األيكوع�سو اللجنة يونيل حم�سي
اإيه اآي جي اإم اإي اإيهع�سو اللجنة اآ�سف اإقبال

* بتاريخ 1436/11/18هـ ) املوافق 2015/09/02م( وافق املجل�ض على تعيني ال�سيد/رمزي ابوخ�سرا رئي�سًا للجنة الرت�سيحات واملكافاآت بدًل عن ال�سيد/ عبد اهلل اخلليفة )ممثل البنك العربي الوطني( الذي تقدم 

باإ�ستقالته من ع�سوية جمل�س الإدارة بتاريخ 1436/09/25هـ )املوافق 2015/0٧/12م(. وحتى تاريخ هذه الن�سرة، مل توافق موؤ�س�سة النقد على هذا التعيني. واأفادت ال�سركة باأنه يقوم برتاأ�س هذه اللجنة حاليًا.
امل�سدر: ال�سركة

لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

لتفا�سيل املعلومات عن موؤهالت اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ف�ساًل راجع الق�سم 5-2 »جمل�س الإدارة - ملحة عن موؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة ».

3- لجنة المراجعة

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة من اأع�ساء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وغريهم ومتار�س اللجنة الأعمال وال�سالحيات التي يوليها لها املجل�س من حني 
لآخر وفقا لالئحة حوكمة ال�سركات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.

كما هو مو�سح يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة، تتكون جلنة املراجعة من ثالثة )3( اأع�ساء على الأقل و خم�سة)5( اأع�ساء على الأكرث من غري الأع�ساء التنفيذيني، 
وتكون اأغلبية اأع�سائها من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة. تتاألف جلنة املراجعة احلالية من )5( اأع�ساء ويكون الن�ساب القانوين لإنعقاد اجتماعاتها ح�سور )3( 

من اأع�سائها بالأ�سالة اأو الوكالة.

تت�سمن مهام وم�سئوليات و�سالحيات جلنة املراجعة ما يلي :

الإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�سركة من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة. �
تعيني وعزل مدير اإدارة الإلتزام اأو م�سوؤول الإلتزام بعد احل�سول على عدم ممانعة املوؤ�س�سة كتابًة، وحتديد املرتبات واملكافاآت. �
تعيني وعزل مدير اإدارة املراجعة الداخلية اأو املراجع الداخلي بعد احل�سول على عدم ممانعة املوؤ�س�سة كتابًة. �
التو�سية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�سلهم وحتديد اأتعابهم ويراعى عند التو�سية بالتعيني التاأكد من اإ�ستقالليتهم. �
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني واإعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. �
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين وابداء ملحوظاتها عليها. �
درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه. �
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درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�سحيحية للملحوظات الواردة فيها. �
درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها. �
درا�سة القوائم املالية الف�سلية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س الإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها. �
درا�سة ال�سيا�سات املح�سابية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س الإدارة يف �ساأنها. �

ح�سب متطلبات لئحة احلوكمة بال�سركة ينبغي على جلنة املراجعة عقد اأربعة )4( اجتماعات على الأقل خالل ال�سنة، وقد عقدت اللجنة )4( اجتماعات يف عام 
2014م اأما يف عام 2015م وحتى تاريخ هذه الن�سرة عقدت اللجنة )3( اجتماعات وذلك يف نهاية كل ربع من هذا العام.

تتاألف جلنة املراجعة كما يف تاريخ هذه الن�سرة من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

�سكل )5-7( :اأع�ساء جلنة املراجعة
املن�سبالإ�سم

رئي�س جلنة املراجعة�ساغر*

ع�سو جلنة املراجعة�سليمان ال�سياري

ع�سو جلنة املراجعةعبد املح�سن الري�س

ع�سو جلنة املراجعةعارف عبد العزيز

ع�سو جلنة املراجعة�ساغر**

امل�سدر: ال�سركة
* ماجد العي�سى تقدم باإ�ستقالته من ع�سوية جلنة املراجعة بتاريخ 02 نوفمرب 2015م وال�سركة ب�سدد تعيني ع�سو جديد يف جلنة املراجعة.

** كارل جلن تقدمت باإ�ستقالتها من ع�سوية جلنة املراجعة بتاريخ 25 اأغ�سط�س 2015م وال�سركة ب�سدد تعيني ع�سو جديد يف جلنة املراجعة.

�سليمان ال�سياريالإ�سم

ع�سو جلنة املراجعة – )لتفا�سيل املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم 5-2«جمل�س الإدارة - ملحة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة«(املن�سب

عبد املح�سن الري�سالإ�سم

يونيو 2014متاريخ التعيني
ع�سوجلنة املراجعةاملن�سب

56 عامالعمر
�سعودياجلن�سية

درجة البكالوريو�س يف نظم املعلومات الإدارية من جامعة ولية كاليفورنيا يف الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1981م.املوؤهالت العلمية
•اخلربات العملية رئي�س ق�سم املراجعة الداخلية يف البنك العربي الوطني )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية كربى مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ومقرها يف الريا�س( وذلك •

من عام 2013م.

• رئي�س ق�سم املراجعة مب�سرفية الأفراد يف البنك العربي الوطني )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية كربى مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ومقرها يف الريا�س( •
وذلك من عام 2003م حتى 2013م.

• مدير عمليات م�سرفية الأفراد يف البنك العربي الوطني )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية كربى مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ومقرها يف الريا�س( وذلك •
من عام 2001م حتى 2003م.

• مدير اإقليمي للمنطقة الو�سطى يف البنك العربي الوطني )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية كربى مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ومقرها يف الريا�س( وذلك •
من عام 1998م حتى 2001م.

• مدير ق�سم التوظيف الدويل بال�سندوق ال�سعودي للتنمية ال�سناعية )من�ساأة �سبه حكومية اإن�ساأت بهدف م�ساندة تطوير القطاع اخلا�س ال�سناعي( وذلك من •
عام 1992م حتى 1999م.

• مدير اأول م�سرفية الأفراد باملنطقة الو�سطى يف البنك ال�سعودي الربيطاين )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية كربى مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ومقرها •
يف الريا�س( وذلك من عام 1989م حتى 1991م.

• ال�سعودية • ال�سوق املالية  ال�سعودي الربيطاين )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية كربى مدرجة يف  البنك  الو�سطى يف  رئي�س عمليات م�سرفية الأفراد باملنطقة 
ومقرها يف الريا�س( وذلك من عام 1985م حتى 1989م.

• مدير فرع يف البنك ال�سعودي الربيطاين )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية كربى مدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية ومقرها يف الريا�س( وذلك من عام 1982م •
حتى 1985م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

مل ي�سبق له العمل كع�سو جمل�س اإدارة باأي من ال�سركات
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عارف عبد العزيزالإ�سم

يونيو 2014متاريخ التعيني

ع�سوجلنة املراجعةاملن�سب

60 عامالعمر

باك�ستايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية حما�سب قانوين معتمد من معهد املحا�سبني القانونيني باك�ستان منذ عام 1982م.•

• درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام19٧5م من جامعة كرات�سي–باك�ستان.•

•اخلربات العملية نائب امل�سئول املايل الإقليمي ملنطقة اخلليج العربي واململكة العربية ال�سعودية باأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )�سركة تابعة ومملوكة بالكامل ل�سركة •
متاليف اإنك وهي م�ساهمة عامة مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتان ليف اإن�سورن�س( وذلك منذ عام 2011م.

• التحق باأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف وهي �سركة عاملية رائد يف جمال تاأمني احلماية والدخار تاأ�س�ست يف عام •
1921م( عام 1986م وتقلد من�سب املراقب املايل ملنطقة ال�سرق الأو�سط واأفريقيا وجنوب اآ�سيا ولديه خربة 38 عامًا يف املالية واملحا�سبة واملراجعة.

• مراقب مايل اإقليمي ملنطقة ال�سرق الأو�سط باأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )�سركة تابعة ومملوكة بالكامل ل�سركة متاليف اإنك وهي م�ساهمة عامة •
مقرها يف الوليات املتحدة الأمريكية وهي قاب�سة ل�سركة موتروبوليتان ليف اإن�سورن�س( وذلك من عام 199٧م حتى 2011م.

• تقلد عدة منا�سب يف مكتب كيه بي اإم جي يف دبي وباك�ستان )�سركة خدمات مهنية متعددة اجلن�سيات مقرها يف لندن – اململكة املتحدة وتعد اأحدى اأكرب 4 •
�سركات مراجعة بجانب ديلويت وبراي�ض وترهاو�ض كوبرز واآرن�ست اآند يونغ( وذلك من عام 19٧6م حتى 1986م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة متاليف األيكو يف باك�ستان منذ عام 2002م.

4- لجنة اإلتصال

املهام  بع�س  بتفوي�س  الإدارة  قام جمل�س  وال�سركة.  املوؤ�س�سني  امل�ساهمني  اأع�ساء ميثلون  �سبعة )٧(  تتاألف من  والتن�سيق  لالإت�سال  الإدارة جلنة  �سكل جمل�س 
وال�سالحيات للجنة الإت�سال ويقوم مبراجعتها من حني لآخر على �سوء قواعد لئحة حوكمة ال�سركات. ويتمثل دور جلنة الإت�سال يف مناق�سة امل�سائل املتعلقة 

بت�سيري اأعمال ال�سركة وتلعب اللجنة دورًا اإ�ست�ساريًا فقط وقراراتها غري ملزمة.

كما يف تاريخ هذه الن�سرة، تتاألف جلنة الإت�سال بال�سركة من الآتية اأ�سمائهم:

�سكل )5-8( :اأع�ساء جلنة الإت�سال
اجلهة املمثلةاملن�سبالإ�سم

رئي�س اللجنةال�سركةكارل نوبار طا�سجيان

ع�سو اللجنةاأليكويونيل حم�سي

ع�سو اللجنةالبنك العربي الوطنيهاين ال�سيف

ع�سو اللجنةاإيه اآي جي فريد �سابر

ع�سو اللجنةالبنك العربي الوطني األفن ويل�سون

ع�سو اللجنةال�سركة اأ�سامة اخلطيب

ع�سو اللجنةال�سركة اأنطوان اأبو جودة

امل�سدر: ال�سركة

لمحة عن مؤهالت أعضاء لجنة اإلتصال 

كارل ن�بار طا�سجيانالإ�سم

رئي�س جلنة الإت�سال )لتفا�سيل املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم 5-2 »جمل�س الإدارة - ملحة عن موؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة »(املن�سب

ي�ئيل ذيب حم�سيالإ�سم

ع�سو جلنة الإت�سال )لتفا�سيل املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم 5-2 »جمل�س الإدارة- ملحة عن موؤهالت اأع�ساء جمل�س الإدارة »(املن�سب
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هاين ال�سيفالإ�سم

2013متاريخ التعيني

ع�سو جلنة الإت�سالاملن�سب

4٧ عامالعمر

�سعودياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية دبلوم يف التاأمني يف عام 1991م من معهد الإدارة العامة يف الريا�س•

• دبلوم عايل يف التخطيط املايل يف عام 2005م من معهد الدرا�سات امل�سرفية يف الريا�س•

•اخلربات العملية املدير العام لوكالة العربي للتاأمني يف الريا�س )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تابعة للبنك العربي الوطني وتعمل يف جمال وكالت التاأمني( وذلك منذ •
عام2012م.

• املدير العام لوكالة �ساب للتاأمني يف الريا�س )�سركة ذات م�سئولية حمدودة تابعة للبنك ال�سعودي الربيطاين وتعمل يف جمال وكالت التاأمني( وذلك منذ •
عام2012م.

• مدير الإلتزام و�سكرتري جمل�س الإدارة ب�سركة �ساب تكافل )�سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التامني( وذلك من عام 2008م حتى 2009م. كما •
تقلد قبل ذلك من�سب مدير العمليات بنف�س ال�سركة من عام 2005م حتى 200٧م.

• مدير عمليات التاأمني البنكي بالبنك ال�سعودي الفرن�سي )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية تعمل يف جمال اخلدمات املالية وامل�سرفية( وذلك من عام 2001م •
حتى 2005م.

• تقلد عدة منا�سب بال�سركة التعاونية للتاأمني ) �سركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف جمال التاأمني( وذلك من عام1991م حتى عام 2000م.•

فريد �سابرالإ�سم

2014متاريخ التعيني

ع�سو جلنة الإت�سالاملن�سب

42 عامالعمر

لبناين/كندياجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال )املالية واملحا�سبة( يف عام 1995م من اجلامعة اللبنانية - لبنان•

• درجة البكالوريو�س يف احلقوق يف عام 199٧م من جامعة احلكمة – لبنان•

• درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال )الت�سويق والإدارة( يف عام199٧م من اجلامعة اللبنانية – لبنان•

• دبلوم يف التاأمني يف عام 2005م من معهد التاأمني القانوين الربيطاين – اململكة املتحدة•

•اخلربات العملية الع�سو املنتدب ل�سركة اإريبيان اأمرييكان اإن�سورن�س كامبوين)�سركة تابعة لأمريكان اإنرتنا�سيونال جروب الأمريكية، �سركة م�ساهمة عامة قاب�سة تعمل •
يف جمال تقدمي منتجات التاأمني يف الأ�سواق العاملية( ملتابعة عمليات حمفظة التامني التابعة لإيه اآي جي يف كل من م�سر ولبنان واملغرب و�سمال اأفريقيا 

واململكة العربية ال�سعودية وذلك منذ عام 2014م.

• املدير العام ل�سركة اإيه اآي جي يف الأمارات العربية املتحدة )�سركة منت�سبة ل�سركة اإيه اآي جي الأمريكية تعمل يف جمال التاأمني( وذلك من عام2013م حتى •
2014م.

• املدير العام ل�سركة اإيه اآي جي يف الكويت )�سركة منت�سبة ل�سركة اإيه اآي جي الأمريكية تعمل يف جمال التاأمني( وذلك من عام200٧م حتى 2013م. كما تقلد •
من�سب مدير تطوير الأعمال بنف�س ال�سركة من عام 2006م حتى 200٧م.

• م�سئول تنفيذي للعمليات ب�سركة را�س اخليمة الوطنية للتاأمني يف الأمارات العربية املتحدة )�سركة مقرها يف الأمارات العربية املتحدة وتعمل يف جمال •
التاأمني( وذلك من2000م عام حتى 2006م كما تقلد من�سب مدير اإدارة املطالبات بنف�س ال�سركة من عام 199٧م حتى 2000م.

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

• رئي�ض جمل�ض اإدارة اإيه اآي جي لبنان )�سركة منت�سبة ل�سركة اإيه اآي جي الأمريكية تعمل يف جمال التاأمني( وذلك منذ عام 2014م.•

• نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة اإيه اآي جي م�سر )�سركة منت�سبة ل�سركة اإيه اآي جي الأمريكية تعمل يف جمال التاأمني( وذلك منذ عام 2014م.•

األفن ويل�س�نالإ�سم

2013متاريخ التعيني

ع�سو جلنة الإت�سالاملن�سب

60 عامالعمر

اأمريكياجلن�سية

درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام 19٧8م من كولبي كولدج – وترفيل - الوليات املتحدة الأمريكيةاملوؤهالت العلمية
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األفن ويل�س�نالإ�سم

•اخلربات العملية مدير اإدارة ال�ستثمارات ال�سرتاتيجية واملوؤ�س�سات املالية بالبنك العربي الوطني يف الريا�س )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية �سعودية تعمل يف جمال •
اخلدمات املالية وامل�سرفية( وذلك منذ عام 2012م. كما تقلد بنف�س البنك من�سب مدير اإدارة التعاقدات والعالقات الدولية من عام 2009م حتى 2012م 

ومدير التعاقدات الدولية مب�سرفية ال�سركات من عام 200٧م حتى 2009م. 

• رئي�س م�سرفية ال�سركات وامل�سرفية وامل�سرفية التجارية ببنك عمان الدويل يف م�سقط )�سركة م�سرفية يف �سلطنة عمان( وذلك من عام 2005م حتى •
200٧م.

• رئي�س فريق م�سرفية ال�سركات بالبنك ال�سعودي الفرن�سي يف الريا�س ) �سركة م�ساهمة عامة م�سرفية �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات املالية وامل�سرفية( •
وذلك من عام1995م حتى 2005م.

• مدير عام ال�سئون املالية والإدارية للمجموعة مبجموعة عبد الغني العجو يف الريا�ض )�سركة عائلية تعمل يف جمال جتارة املعدات والآليات( وذلك من عام •
1993م حتى 1995م.

• م�سئول اأول ومدير فريق الت�سويق مب�سرفية ال�سركات يف البنك العربي الوطني يف الريا�س )�سركة م�ساهمة عامة م�سرفية �سعودية تعمل يف جمال اخلدمات •
املالية وامل�سرفية( وذلك من عام 1991م حتى 1993م.

• عمل يف عدة بنوك وموؤ�س�سات مالية يف الوليات املتحدة الأمريكية خالل الفرتة من عام 19٧8م حتى 1993م.•

ع�سوية جمال�س 
الإدارة يف �سركات 

اأخرى )حالية 
و�سابقة(

ع�سو جمل�س الإدارة وع�سو اللجنة التنفيذية ب�سركة العربي لتاأجري املعدات الثقيلة )�سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال تاجري املعدات( وذلك منذ عام 2012م.

اأ�سامة اخلطيبالإ�سم

ع�سو جلنة الإت�سال )لتفا�سيل املعلومات ف�ساًل راجع الق�سم 5-3-1 »ملحة عن موؤهالت اأع�ساء فريق الإدارة العليا »(املن�سب

اأنط�ان اأب� ج�دةالإ�سم

2013متاريخ التعيني

ع�سو جلنة الإت�سالاملن�سب

44 عامالعمر

لبنايناجلن�سية

•املوؤهالت العلمية درجة املاج�ستري يف اإدارة الأعمال يف عام 2001م من جامعة نوتردام – لبنان•

• درجة البكالوريو�س يف اإدارة الأعمال يف عام 1995م من جامعة نوتردام - لبنان•

•اخلربات العملية مدير عام التاأمني البنكي ب�سركة متاليف اأيه اآي جي العربي للتاأمني التعاوين وذلك منذ عام 2013م. •

• �سغل عدة منا�سب ب�سركة األيكو )وهي �سركة مملوكة بالكامل وتابعة ل�سركة متاليف وهي �سركة رائدة عامليًا يف جمال تاأمني احلماية والإدخار تاأ�س�ست يف •
عام 1921م(.

5- لجنة اإلستثمار )غير نشطة(

�سكل جمل�س اإدارة ال�سركة جلنة اإ�ستثمار لتطوير وتقييم مدى تطبيق �سيا�سة ال�ستثمار. تت�سمن �سيا�سة ال�ستثمار التوجهات العامة لال�ستثمار وحدود تخ�سي�س 
الأ�سول واأنواع الأ�سول وال�ستثمارات غري املرغوبة. تقوم جلنة ال�ستثمار مبخاطبة جمل�س الإدارة لدى اأي تعديل على �سيا�سية ال�ستثمار. كما اإنها تتاأكد من اأن 
احل�ساب ال�ستثماري لل�سركة مدون بو�سوح يف �سجالت ال�سركة. وتقوم كذلك بالتاأكد بالف�سل التام بني اإ�ستثمارات عمليات التاأمني )حملة الوثائق( واإ�ستثمارات 

امل�ساهمني يف الدفاتر العامة والدفاتر الفرعية.

جلنة ال�ستثمار غري ن�سطة منذ تاريخ اإن�سائها وتقوم اللجنة التنفيذية بالإ�سطالع مبهام جلنة ال�ستثمار. ول يوجد بلجنة ال�ستثمار اأي ع�سو ن�سط حتى تاريخ 
هذه الن�سرة.
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حتدد تعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء املجل�ض وفقا للمادة ال�سابعة ع�سر )1٧( من النظام الأ�سا�سي لل�سركة. تتاألف مكافاآت جمل�ض الإدارة من البدلت املرتبطة 
باخلدمات التي يقوم بها وبدل ح�سور اجتماعات املجل�س اأو اللجان التي يح�سرها والتي ين�س عليها نظام ال�سركات اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات مكملة 

اأخرى.

وتكون مكافاأة رئي�ض جمل�ض الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ وقدره مائة وثمانني األف ريال )180.000( �سنويا. كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء 
جمل�ض الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ وقدره مائة وع�سرون األف )120.000( ريال �سنويًا.
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ويدفع لكل من الرئي�ض ولكل ع�سو مبلغ ثالثة اآلف )3.000( ريال عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات املجل�ض ومبلغ األف وخم�سمائة )1.500( ريال عن كل 
اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجان املتفرعة من جمل�س الإدارة. كما تدفع ال�سركة لكل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من 
اأجل ح�سور اجتماعات املجل�س اأو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك م�سروفات ال�سفر والإقامة والإيواء. هناك اتفاق بني امل�ساهمني املوؤ�س�سني يق�سي باأن اأي ع�سو 
جمل�س اإدارة اأو ع�سو جلنة ميثل اأي منهم يف جمل�س اإدارة ال�سركة اأو جلانه وي�سغل وظيفة بداوم كامل اأو يعمل كع�سو جمل�س اإدارة يف اأي من ال�سركات التابعة اأو 

املنت�سبة عليه التنازل عن مكافاأته ال�سنوية وبدل ح�سور الجتماعات.

النظام  مع  واملكافاآت مت�سيًا  الرت�سيحات  قبل جلنة  العليا من  الإدارة  فريق  واأع�ساء  الإدارة  باأع�ساء جمل�ض  واملكافاآت اخلا�سة  التعوي�سات  مبالغ  اقرتاح  يتم 
الأ�سا�سي لل�سركة والقرارات ال�سادرة يف هذا اخل�سو�ض. يتم عر�ض مبالغ التعوي�سات واملكافاآت على جمل�ض الإدارة للموافقة عليها ومن ثم يتم تقدميها للجمعية 

العامة العادية للموافقة عليها بالت�سويت.

اأع�ساء فريق  يو�سح اجلدول التايل املكافاآت والتعوي�سات والأجور املدفوعة لأع�ساء جمل�ض الإدارة وكذلك املرتبات واملكافاآت والبدلت املدفوعة خلم�سة من 
الإدارة العليا مبا فيهم الرئي�س التنفيذي وكبري امل�سئولني املاليني بال�سركة خالل عام 2013م و2014م.

فيما يلي بيان باملكافاآت والتعوي�سات املدفوعة لأع�ساء جمل�ض الإدارة واأع�ساء فريق الدارة العليا بال�سركة.

�سكل )5-9( :املكافااآت والتع�ي�سات
2014م2013م

999.000399.000اأع�ساء جمل�س الإدارة

8.589.0005.626.000اأع�ساء فريق الإدارة العليا لل�سركة )مبا فيهم الرئي�س التنفيذي وكبري امل�سئولني املاليني(

9.588.0006.025.000اإجمايل التعوي�سات املدفوعة

امل�سدر: ال�سركة

عقود أعضاء فريق اإلدارة العليا 522

وقع بع�ض اأع�ساء فريق الدارة العليا بال�سركة عقود خدمة حمددة املدة مع ال�سركة تت�سمن �سروط واأحكام توظيفهم ومكافاآتهم. فيما يلي ملخ�ض لعقود التوظيف 
املوقعة مع كبار املدراء التنفيذيني.

�سكل )5-10( : عق�د اأع�ساء فريق الإدارة العليا

كارل ن�بار طا�سجيان

الرئي�س التنفيذيم�سمى الوظيفة

 تاريخ بدء العقد 29 اأغ�سط�س 2013متاريخ التعاقد

مكان عمل املوظف يف املركز الرئي�سي لل�سركة يف الريا�س اأو اأي منطقة اأخرى يف اململكة متار�س فيها ال�سركة اأي جزء من اأعمالها ون�ساطاتها.مكان العمل

مدة العقد �سنة ميالدية واحدة تبداأ من يوم مبا�سرة املوظف للعمل وتعترب الأ�سهر الثالثة الأولى مبثابة فرتة جتربة يحق خاللها لأي من الطرفني اإنهاء مدة العقد
العقد دون �سابق اإ�سعار ودون اأي تعوي�س اأو مكافاأة.

الراتب الأ�سا�سي: اأربعة و�سبعون األف وثالثمائة وواحد وثالنون )٧4.331( ريال �سعودي••الراتب الأ�سا�سي والبدلت

بدل ال�سكن: تتكفل ال�سركة بدفع اليجار امل�ستحق مبا�سرة للموؤجر اأو الوكيل العقاري على اأ�سا�س دفعة �سنوية واحدة.••

تدفع ال�سركة للموظف بدل نقل قدره �ستة األف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون )6.8٧5( ريال يف نهاية كل �سهر ميالدي.••

تتكفل ال�سركة بدفع م�ساريف تعليم الأبناء من �سن الرابعة حتى الثامنة ع�سرة وتغطي ما يزيد عن 50.625 ريال للطفل الواحد لل�سنة ••
الدرا�سية بحد اأعلى 3 اأطفال داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وذلك ح�سب اللوائح الداخلية لل�سركة.

املكافاأة ال�سنوية: 50% من الراتب الأ�سا�سي تدفع بالريال ال�سعودي وفقًا للموجهات اخلا�سة باملكافاآت يف ال�سركة.••

يتمتع املوظف بتغطية تاأمينية مبوجب وثيقة تاأمني حماية واإدخار وفقًا للوائح الداخلية لل�سركة.••

حتت�سب فوائد نهاية اخلدمة ح�سب اأحكام قانون العمل والعمال ال�سعوديفوائد نهاية اخلدمة

ي�ستحق املوظف اإجازة �سنوية مدفوعة الأجر قدرها )30( يوم خالل فرتة العقد وتتفق ال�سركة واملوظف على حتديد مواعيد الجازة ال�سنوية ح�سب الجازة ال�سنوية
احتياجات العمل.

ي�ستحق املوظف ومن يعولهم تغطية تاأمينية �سحية �ساملة وفقًا لربنامج التاأمني ال�سحي املعمول به يف ال�سركةالتاأمني ال�سحي

العقد قابل للتجديد التلقائي لفرتة مماثلة ما مل يقم اأحد الطرفني باإ�سعار الطرف الآخر بعدم نيته يف جتديد العقد ويكون ال�سعار قبل �سهرين على اإنهاء العقد
الأقل من تاريخ اإنتهاء العقد. ميكن للموظف اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعار مكتوب يبني رغبته يف ال�ستقالة عن العمل على اأن تكون مدة ال�سعار 30 يومًا.
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�سيف �سامي عبا�سي

كبري امل�سئولني املالينيم�سمى الوظيفة

 تاريخ بدء العقد 01 يناير 2014متاريخ التعاقد

مكان عمل املوظف يف املركز الرئي�سي لل�سركة يف الريا�س اأو اأي منطقة اأخرى يف اململكة متار�س فيها ال�سركة اأي جزء من اأعمالها ون�ساطاتها.مكان العمل

مدة العقد �سنة ميالدية واحدة تبداأ من يوم مبا�سرة املوظف للعمل وتعترب الأ�سهر الثالثة الأولى مبثابة فرتة جتربة يحق خاللها لأي من الطرفني اإنها مدة العقد
العقد دون �سابق اإ�سعار ودون اأي تعوي�ض اأو مكافاآة.

الراتب الأ�سا�سي: ثمانية وثالثون األف )38.000( ريال �سعودي••الراتب الأ�سا�سي والبدلت

بدل ال�سكن: مينح املوظف بدل �سكن �سنوي قدره مائة وثمانون األف )180.000( ريال �سعودي وتدفع كاملة للموظف بعد اإجتياز فرتة ••
التجربة.

تدفع ال�سركة للموظف بدل نقل قدره ثالثة األف و�سبعمائة وخم�سون )3.٧50( ريال يف نهاية كل �سهر ميالدي.••

تتكفل ال�سركة بدفع م�ساريف تعليم الأبناء من �سن الرابعة حتى الثامنة ع�سرة وتغطي ما يزيد عن 50.625 ريال للطفل الواحد لل�سنة ••
الدرا�سية بحد اأعلى 3 اأطفال داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية وذلك ح�سب اللوائح الداخلية لل�سركة.

املكافاأة ال�سنوية: 25% من الراتب الأ�سا�سي تدفع بالريال ال�سعودي وفقًا للموجهات اخلا�سة باملكافاآت يف ال�سركة.••

يتمتع املوظف بتغطية تاأمينية مبوجب وثيقة تاأمني حماية واإدخار وفقًا للوائح الداخلية لل�سركة.••

حتت�سب فوائد نهاية اخلدمة ح�سب اأحكام قانون العمل والعمال ال�سعوديفوائد نهاية اخلدمة

ي�ستحق املوظف اإجازة �سنوية مدفوعة الأجر قدرها )30( يوم خالل فرتة العقد وتتفق ال�سركة واملوظف على حتديد مواعيد الجازة ال�سنوية ح�سب الجازة ال�سنوية
احتياجات العمل.

ي�ستحق املوظف ومن يعولهم تغطية تاأمينية �سحية �ساملة وفقًا لربنامج التاأمني ال�سحي املعمول به يف ال�سركةالتاأمني ال�سحي

العقد قابل للتجديد التلقائي لفرتة مماثلة ما مل يقم اأحد الطرفني باإ�سعار الطرف الآخر بعدم نيته يف جتديد العقد ويكون ال�سعار قبل �سهرين على اإنهاء العقد
الأقل من تاريخ اإنتهاء العقد. ميكن للموظف اإنهاء العقد مبوجب اإ�سعار مكتوب يبني رغبته يف ال�ستقالة عن العمل على اأن تكون مدة ال�سعار 30 يومًا.

تضارب المصالح 522

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

املحا�سب القانوين.

ووفقًا للمادة )٧0( من نظام ال�سركات واملادة )18- ب( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز لع�سو جمل�س الإدارة بغري موافقة ت�سدر من اجلمعية العامة ب�سورة 
�سنوية اأن ي�سرتك يف اأي عمل من �ساأنه مناف�سة ال�سركة اأو اأن يتجر يف اأحد فروع الن�ساط الذي تزاوله. ويف حال اإخالل اإي ع�سو بهذا الأمر ميكن لل�سركة اأن 

تطالبه بالتعوي�س اأو اأن تعترب العمليات التي با�سرها حل�سابه اخلا�س قد اأجريت حل�سابها.

ووفقًا للمادة )٧1( من نظام ال�سركات و املادة )18- ج( من لئحة حوكمة ال�سركات، ل يجوز لل�سركة اأن تقدم قر�سًا نقديًا من اأي نوع لأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو 
اأن ت�سمن اأي قر�س يعقده واحد منهم مع الغري. كما ل يجوز اأن يقوم رئي�س جمل�س الإدارة، واأع�ساء جمل�س الإدارة بالت�سويت على اأي قرارات تتعلق باأجورهم 

و خم�س�ساتهم.

بهذا توؤكد ال�سركة وجمل�س اإدارتها واأفراد اإدارتها التنفيذية العليا الإلتزام التام باأحكام املادة )69( واملادة )٧0( واملادة )٧1( من نظام ال�سركات وكذلك املادة 
)18( من لئحة حوكمة ال�سركات.

الموظفون والسعودة 522

بلغ عدد موظفي ال�سركة يف عام 2014م )48( موظف منهم )15( �سعودي و)33( غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها 31% بينما بلغ عدد موظفي ال�سركة 
كما يف 30 �سبتمرب 2015م )٧0( موظف منهم )26( �سعودي و)44(غري �سعودي اأي بن�سبة �سعودة قدرها 3٧% و�ستعمل ال�سركة باإ�ستمرار من اأجل زيادة اأعداد 
ال�سعوديني العاملني لديها و�سوف تتبع خطة حمكمة يف التوظيف والتدريب والتطوير والرتقي والتعوي�س من �ساأنها حتقيق املتطلبات اخلا�سة بال�سعودة. املادة 
)٧9( من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين تلزم �سركات التاأمني على األ تقل ن�سبة املوظفني ال�سعوديني العاملني لديها يف نهاية ال�سنة 
بغر�س  النقد  ملوؤ�س�سة  والتي مت تقدميها  ال�سركة  قبل  املعدة من  العمل  وبح�سب خطة  �سنويا.  الن�سبة  زيادة هذه  اإمكانية  باملائة )30%(، مع  الأولى عن ثالثني 
احل�سول على املوافقة لزيادة راأ�س املال، التزمت ال�سركة بزيادة ن�سبة املوظفني ال�سعوديني ب�سكل تدريجي ت�ساعدي يف خالل ال�سنوات القادمة وفق ما يلي: عام 

2015 )3٧%(، عام 2016 )40%(، عام 201٧ )45%(، وحيث اأن ال�سركة حديثة املن�ساأ لذا فاإن الن�سبة احلالية متطابقة مع متطلبات موؤ�س�سة النقد.
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باإ�ستثناء ما ذكر يف الفقرة 2-2-19 »املخاطر املتعلقة باملوظفني غري ال�سعوديني« من الق�سم 2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة، فاإن ال�سركة ملتزمة بتطبيق 
الأنظمة والتعليمات اخلا�سة بت�سغيل املوظفني من غري ال�سعوديني وان جميعهم يعملون بطريقة نظامية وعلى كفالة ال�سركة.

وفيما يلي ملخ�س للقوى العاملة بال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م:

�سكل )5-11(: بيان الق�ى العاملة بال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م
30 �سبتمرب 2015م31 دي�سمرب 2014مالإدارة/الق�سم

غري �سع�ديني
�سع�ديني

اإجمايل 
امل�ظفني

غري �سع�ديني
�سع�ديني

اإجمايل 
امل�ظفني

11011-الإدارة التنفيذية

3404-3املوارد الب�سرية

3٧1051419العمليات الت�سغيلية

1202-1اللتزام

1٧841014املبيعات والت�سويق

34٧5611التاأمني العام

2111341014تاأمني احلماية والدخار والتاأمني ال�سحي

134134املالية

1-1011اإدارة امل�ساريع

------اإدارة املخاطر

------املراجعة الداخلية

1533482644٧0املجموع
امل�سدر: ال�سركة

أستراتيجية الموارد للبشرية بالشركة 52221

تهدف ا�سرتاتيجية املوارد الب�سرية بال�سركة اإلى زيادة اأعداد املوظفني ال�سعوديني كن�سبة من اإجمايل املوظفني بال�سركة. يو�سح اجلدول التايل خطة ال�سعودة 
بال�سركة لل�سنوات اخلم�س القادمة

�سكل )5-12( :اخلطة اخلم�سية لل�سع�دة بال�سركة

اخلطة اخلم�سية لل�سع�دة بال�سركة

غري �سع�دينيالإدارة/الق�سم
�سع�ديني

اإجمايل 
امل�ظفني

ن�سبة 
ال�سع�دة

املدراء 
ال�سع�دي�ن

املدراء غري 
ال�سع�ديني

اإجمايل 
املدراء

ن�سبة املدراء 
ال�سع�ديني

31%3151116%2014153348م )عدد فعلي(

38%3591524%20152644٧0م

43%40121628%2016385٧95م

4٧%45141630%201٧4٧58105م

51%50181٧35%20185858116م

56%55231841%2019695٧126م

امل�سدر: ال�سركة

تتمثل ا�سرتاتيجية ال�سركة لل�سعودة يف )4( اأربعة عنا�سر رئي�سية:

الجذب

زيادة التعريف بال�سركة واإبراز جناحاتها وقوتها من خالل احلمالت والتعريف بها من خالل املوظفني احلاليني. �
هيكل رواتب وخم�س�سات جمزية ومناف�سة. �

التوظيف

طريق  � عن  وذلك  القطاعات  من  وغريه  التاأمني  قطاع  يف  العاملني  من  الدارية  وغري  الدارية  املنا�سب  يف  موؤهلة  �سعودية  كوادر  وتوظيف  تر�سيح 
ال�ستقطاب املبا�سر ووكالت التوظيف والعالن يف ال�سحف واملواقع اللكرتونية...األخ.

توظيف الكوادر ال�سبابية ال�سعودية من خريجي اجلامعات الأجنبية واملحلية وبرامج الطالب. �
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التدريب والتطوير

اإعداد برنامج تدريب ملدة عام للكوادر ال�سعودية من خريجي اجلامعات املحلية والأجنبية اجلدد اأو برامج الطالب. �
حتديد نقاط القوة وال�سعف للموظفني ال�سعوديني با�ستخدام و�سائل التقييم ومن ثم ت�سميم الربامج التدريبية وفقًا ملتطلبات وظائفهم. �
تاأ�سي�س برامج تطوير وحتفيز وظيفي بناًء على نتائج تقييم الأداء. �

االحتفاظ بالموظفين

العنا�سر الرئي�سية املطلوبة لتعزيز الولء وعنا�سر الحتفاظ الأخرى مثل بيئة العمل والعالقة مع امل�سرفني وامل�سئولني والرتقية والتعوي�س  � حتديد 
املادي وبرامج التدريب والتطوير والتحفيز.

املدراء  � اأن  من  التاأكد  وكذلك  والتطوير  التدريب  على  بناء  ال�سعوديني  من  موظفيهم  تقييم  من  لتمكينهم  للمدراء  الرئي�سية  الأداء  موؤ�سرات  و�سع 
ملتزمني بتطوير وتدريب املوظفني املوؤهلني من الكادر ال�سعودي.
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مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها. 2
ال�سركة وو�سعها املايل خالل الفرتة من 29  العمليات - مراجعًة حتليلية لأداء  نتائج  و  للو�سع املايل  الإدارة  التايل - اخلا�س مبناق�سة وحتليل  الق�سم  يعر�س 
اأغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م و كذلك اأول ثالثة اأرباع من �سنة 2015م واملدة التي تقابلها من �سنة 2014م. ويعترب هذا اجلزء مبنيا على، بل ويجب 
قراءته مقرتنا بالقوائم املالية املمَُدَقَقة لل�سركة عن الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتة الت�سعة اأ�سهر التي متت مراجعتها واملنتهية 
يف 30 �سبتمرب 2015م والإي�ساحات املرفقة )ي�سار اإليهم جميعا بـ »القوائم املالية«(. لقد مت تدقيق القوائم املالية لل�سركة عن الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م 
اإلى 31 دي�سمرب 2014م من ِقَبل اإرن�ست و يونغ بالإ�سافة اإلى ديلوايت اآند تو�ض، بينما ُروِجَعت فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م بوا�سطة الب�سام 
و النمر حما�سبون قانونيون )املحا�سبون املتحالفون( و الدار لتدقيق احل�سابات – عبد اهلل الب�سري و�سركاه. اإن هذه القوائم املالية مدرجة �سمن هذه الن�سرة.

يذكر اأن لي�س لدى املدققني اأنف�سهم اأو لأٍي من �سركائهم اأو موظفيهم اأو اأقاربهم حيازة لالأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة. قدم املدققون احلاليون موافقة 
كتابية -ومل يقوموا ب�سحبها - ت�سري اإلى دورهم يف هذه الن�سرة باعتبارهم مدققني لل�سركة.

ُيرجى مالحظة اأن كافة املبالغ الواردة يف هذا الق�سم مو�سحة بالريال ال�سعودي ومقربة لأقرب األف وبهذا قد تختلف الإجماليات عند جمعها عن تلك الواردة 
بالبيانات والقوائم املالية املدققة والغري مدققة لل�سركة. هذا عالوة على اأن الن�سب املئوية مقربة اإلى اأقرب ك�سر ع�سري. 

قد تت�سمن املناق�سة والتحليل بيانات م�ستقبلية تنطوي على بع�س املخاطر وال�سكوك ورمبا تختلف النتائج الفعلية لل�سركة جوهريا عن تلك الواردة يف اأٍي من 
البيانات امل�ستقبلية نتيجة ًلعوامل متنوعة، مبا يف ذلك البيانات الواردة مناق�ستها اأدناه اأو مبوا�سع اأخرى بهذه الن�سرة ول�سيما الق�سم 2 املمَُعْنَون »عوامل املخاطرة«.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن المعلومات المالية 221

يقرمُ اأع�ساء جمل�س الإدارة مبا يلي:

تعترب البيانات املالية املعرو�سة – ح�سب علمهم واعتقادهم- م�ستخرجة من القوائم املالية املراجعة دون اأي تغيريات جوهرية  �
ل يوجد اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل اأو التجاري لل�سركة منذ بدء عملياتها التجارية و حتى 30 �سبتمرب 2015م ، و من 30 �سبتمرب 2015م  �

حتى تاريخ ن�سرة هذه الن�سرة اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار.
لدى ال�سركة املوارد املالية الكافية للوفاء مبتطلبات راأ�س املال العامل ملدة 12 �سهرًا تلي مبا�سرة تاريخ ن�سرة الإ�سدار. �
ل يوجد اأي اأ�سهم مملوكة لل�سركة خا�سعة لأي حقوق خيار اعتبارا من تاريخ هذه الن�سرة. �
با�ستثناء ما مت الإف�ساح عنه يف هذه الن�سرة، ل يوجد اأي رهن عقاري اأو حقوق اأخرى على ممتلكات ال�سركة اعتبارا من تاريخ هذه الن�سرة با�ستثناء  �

ما ورد يف موا�سع اأخرى بهذه الن�سرة. 
اأي عو�س غري نقدي منذ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول  � اأو  اأتعاب و�ساطة  اأو  اأو خ�سومات  مل متنح ال�سركة اأي عمولت 

الإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. 
تبعا ملا اأقرت ِبِه الإدارة، فاإن ال�سركة ل متتلك اأي اأوراق مالية تعاقدية اأو اأٍي من املوجودات الأخرى التي قد تكون قيمتها عر�سة للتقلبات )خالف  �

اإ�ستثمارها يف �سكوك البنك العربي الوطني( اأو التي ي�سعب التاأكد من قيمتها، اأو التي قد توؤثر ب�سكل ملحوظ على تقييم املوقف املايل لل�سركة. 

العوامل الرئيسية المؤثرة في نتائج العمليات 22121

يرجى مراجعة ق�سم رقم 2 »عوامل املخاطرة« من هذه الن�سرة ملعرفة تفا�سيل كافة املخاطر التي ميكن اأن تتعر�س لها ال�سركة.
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السياسات المحاسبية الهامة  222

أسس اإلعداد  22221

مت اعداد القوائم املالية الأولية املوجزة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية.

كما تتطلب اأنظمة التاأمني يف اململكة العربية ال�سعودية، فاإن ال�سركة حتتفظ بح�سابات منف�سلة لعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني. اإن امللكية الفعلية جلميع 
املوجودات املتعلقة بعمليات التاأمني وعمليات امل�ساهمني تعود لل�سركة. يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�ساريف املتعلقة بكل ن�ساط يف احل�سابات املتعلقة بها. يتم حتديد 
اأ�سا�س التوزيع لالإيرادات وامل�ساريف الأخرى من العمليات امل�سرتكة من قبل الإدارة واأع�ساء جمل�س الإدارة. وفقًا للنظام الأ�سا�سي لل�سركة، يتم توزيع العجز 

الناجت من عمليات التاأمني بالكامل اإلى عمليات امل�ساهمني يف حني يتم توزيع الفائ�س من عمليات التاأمني على النحو التايل:

90.0%امل�ساهم�ن

10.0%حملة ال�ثائق

%100.0

مت اإعداد القوائم املالية الأولية املوجزة لل�سركة وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل 34 » التقارير املالية الأولية«، وبالتايل مل يتم عر�س هذه القوائم املالية الأولية املوجزة 
وفقًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

يمُعترب الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية والعملة التي يتم بها عر�س القوائم املالية لل�سركة.

ل توجد اأي عوامل مو�سمية اأو دورات اإقت�سادية متعلقة بن�ساط ال�سركة قد يكون لها تاأثري يف الأعمال والو�سع املايل لل�سركة.

لالإطالع على اأي معلومات عن عوامل اإقت�سادية اأو حكومية اأو مالية اأو �سيا�سية اأو غريها من العوامل التي ميكن اأن توؤثر على اأداء عمليات ال�سركة الرجاء مراجعة 
الق�سم 2- عوامل املخاطرة يف هذه الن�سرة.

السياسات المحاسبية الرئيسية  22222

الممتلكات والمعدات  1 2 2 2 2 2 2

يتم قيا�س بند املمتلكات واملعدات بالتكلفة مطروحا منها ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. ت�سمل التكلفة الأ�سلية للمجودات التكاليف املتعلقة ب�سكل 
مبا�سر باإقتناء املوجودات، ويتم حتميل م�ساريف الإ�سالح وال�سيانة يف قائمة نتائج عمليات التاأمني. اأما التح�سينات التي تزيد القيمة اأو تزيد ب�سكل جوهري من 
العمر الإنتاجي للموجودات فيتم ر�سملتها، ويتم حتميل ال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات التاأمني بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة 

للموجودات. اإن الأعمار الإنتاجية للموجودات لغر�س اإحت�ساب ال�ستهالك هي كما يلي:

العمر االفتراضي التقديري للممتلكات والمعدات 

�سنة 

٧حت�سينات املباين امل�ستاأجرة 

5اأجهزة الكمبيوتر 

3برامج الكمبيوتر 

٧اأثاث وتركيبات 

5معدات مكتبية 

5�سيارات 

يتم اثبات ارباح او خ�سائر ا�ستبعاد اأي بند من بنود املمتلكات واملعدات )والتي يتم احت�سابها بالفرق بني �سايف متح�سالت ال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للبند( يف 
قائمة نتائج عمليات التاأمني.

اأو التغريات يف الظروف ايل عدم امكانية  اإنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�سري الأحداث  يتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات واملعدات للتاأكد من وجود 
اأ�سرتداد قيمتها الدفرتية. يف حالة وجود مثل هذا الدليل وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد، عندئذ يتم تخفي�س املوجودات اإلى قيمتها 

القابلة لال�سرتداد.
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 ذمم دائنة ومستحقات  2 2 2 2 2 2 2

يتم اإثبات املطلوبات باملبالغ التي �سيتم دفعها يف امل�ستقبل مقابل ال�سلع واخلدمات امل�ستلمة �سواء قام املورد باإ�سدار فاتورة بها اأم ل.

 المخصصات  3 2 2 2 2 2 2

يتم اثبات املخ�س�سات عندما يكون على ال�سركة )التزام قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث �سابق، وتكون تكاليف ت�سوية اللتزام متوقعة وميكن قيا�سها ب�سكل 
موثوق به. ل يتم اثبات املخ�س�سات بخ�سو�س اخل�سائر الت�سغيلية امل�ستقبلية.

 اإليجارات  2 2 2 2 2 2 2

يتم اإثبات الدفعات مبوجب عقود الإيجارات الت�سغيلية كم�سروف يف قائمة نتائج عمليات التاأمني، بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة الإيجار.

الزكاة وضريبة الدخل  5 2 2 2 2 2 2

يجنب خم�س�س للزكاة و�سريبة الدخل وفقًا لالأنظمة املالية ال�سعودية. يتم الإ�ستدراك للزكاة و�سريبة الدخل وحتمل على قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

مكافآت نهاية الخدمة 2 2 2 2 2 2 2

 يتم جتنيب خم�س�ض ملكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه جلميع املوظفني طبقًا ل�سروط واأحكام نظام العمل ال�سعودي عند اإنهاء عقود 
اخلدمة  نهاية  مكافاأة  املايل. حتت�سب  املركز  قائمة  تاريخ  العمل يف  تركه  حالة  املوظف يف  ي�ستحقها  التي  للمزايا  حالية  كقيمة  اللتزام  هذا  يحت�سب  عملهم. 

للموظفني على اأ�سا�س رواتب املوظفني الأخرية وبدلتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة طبقًا لنظام العمل ال�سعودي. 

النقدية وشبه النقدية  2 2 2 2 2 2 2

لغر�س اإعداد قائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني، تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقد يف البنوك والودائع ق�سرية الأجل - اإن وجدت – وفرتة اإ�ستحقاقها 
الأ�سلية 90 يومًا اأو اأقل من تاريخ الإقتناء.

إثبات اإليرادات 2 2 2 2 2 2 2

تدرج الأق�ساط والعمولت يف قائمة نتائج عمليات التاأمني ب�سكل ن�سبي على مدى فرتات وثائق التاأمني التي تخ�سها، بحيث يتم اإثبات الإيرادات على مدى فرتة 
املخاطر. متثل الأق�ساط غري املكت�سبة جزء من الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة التغطية �سارية املفعول، يدرج التغري يف خم�س�ض الأق�ساط غري املكت�سبة يف قائمة 
نتائج عمليات التاأمني على مدى فرتة املخاطر. يتم اإظهار الأق�ساط املبقاة ودخل العمولت املتعلقة بالأخطار ال�سارية املفعول ملا بعد نهاية الفرتة املالية كاأق�ساط 
غري مكت�سبة ويتم تاأجيلها بعدد الأيام الفعلية بالن�سبة لفئات التاأمني الأخرى. متثل نتائج اإكتتاب التاأمني الأق�ساط املكت�سبة ودخل الأتعاب والعمولت، مطروحًا 
منها املطالبات املدفوعة وم�ساريف اإكتتاب التاأمني الأخرى، واملطالبات املتوقعة امل�ستحقة الدفع خالل الفرتة، ناق�سًا مبالغ اإعادة التاأمني وخم�س�ض اخل�سائر 

امل�ستقبلية املتوقعة عن وثائق التاأمني �سارية املفعول.

الدخل الخاص من العمولة  2 2 2 2 2 2 2

يتم اثبات دخل العمولت اخلا�سة من الودائع ق�سرية الأجل والودائع لأجل على اأ�سا�س العائد الفعلي. 

عقد التأمين  10 2 2 2 2 2 2

عقود التاأمني هي العقود التي تقبل مبوجبها ال�سركة خماطر تاأمني جوهرية من طرف اآخر )حملة الوثائق( من خالل املوافقة على تعوي�ض حملة الوثائق اإذا وقع 
يف امل�ستقبل حدث ما غري حمدد )احلدث املوؤمن عليه( يوؤثر �سلبا على حملة وثائق التاأمني. وحتدد ال�سركة ما اإذا كان لديها خماطر تاأمني جوهرية من خالل 
تقييم ما اإذا كان احلدث املوؤمن عليه ميكن اأن يوؤدي بها اإلى دفع م�ستحقات اإ�سافية كبرية. وحاملا يتم ت�سنيف العقد على اأنه عقد تاأمني، تبقى �سالحيته �سارية 

طوال الفرتة املتبقية من عمره.

المطالبات 11 2 2 2 2 2 2

املمتلكات  حطام  خ�سم  بعد  بها  املرتبطة  اخل�سائر  ت�سوية  وم�ساريف  الأخرى  والأطراف  التاأمني  وثائق  حلاملي  الدفع  امل�ستحقة  املبالغ  من  املطالبات  تتكون 
وال�سرتدادات الأخرى، وحتمل على قائمة نتائج عمليات التاأمني. ي�ستمل اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية على اإجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة وغري 
امل�سددة بتاريخ اإعداد القوائم املالية �سواًء مت التبليغ عنها اأم ل. يجنب خم�س�سات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ اإعداد القوائم املالية على 
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اأ�سا�س تقدير كل حالة على حده. ل تقوم ال�سركة بخ�سم مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة من تاريخ اإعداد 
القوائم املالية.

المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى 12 2 2 2 2 2 2

تقوم ال�سركة ب�سورة عامة بتقدير مطالباتها بناًء على خربتها ال�سابقة. بالإ�سافة اإلى ذلك، يتم جتنيب خم�س�س بناًء على تقديرات الإدارة وخربة ال�سركة 
ال�سابقة لتكلفة �سداد املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها واحتياطي م�ساريف ت�سوية اخل�سائر املرتبطة بهذه املطالبات بتاريخ اإعداد القوائم املالية. يدرج الفرق 
بني املخ�س�سات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�س�سات يف الفرتة الالحقة يف ح�ساب التاأمني لتلك الفرتة، تقوم ال�سركة باحل�سول على خدمات خبري 

اإكتواري م�ستقل لتحديد هذه املطالبات.

يتم اإظهار املطالبات حتت الت�سوية على اأ�سا�س اإجمايل، ويتم اإظهار اجلزء املتعلق مبعيدي التاأمني ب�سورة م�ستقلة.

يعترب تقدير اللتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود التاأمني من اأهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�سركة. هناك العديد من 
م�سادر عدم التاأكد التي يجب اأخذها بعني العتبار عند تقدير اللتزامات التي يتعني على ال�سركة دفعها مبوجب هذه املطالبات. يعترب خم�س�س املطالبات 

املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرًا للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�ساأن احلادث املوؤمن عليه الذي وقع قبل نهاية الفرتة.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة 13 2 2 2 2 2 2

يتم تاأجيل العمولت والتكاليف الأخرى املتعلقة مبا�سرة ب�سراء وجتديد عقود التاأمني، وتطفاأ على مدى فرتات عقود التاأمني املتعلقة بها كاأق�ساط عند اكت�سابها. 
ي�سجل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات التاأمني.

يتم احت�ساب التغريات يف الأعمار الإنتاجية اأو الطريقة املتوقعة ل�ستنفاذ املنافع القت�سادية امل�ستقبلية التي ت�سمنها الأ�سل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء، ويتم 
اعتبار ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.

يتم اإجراء مراجعة للتاأكد من وقوع انخفا�س يف القيمة وذلك بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية مرة واحدة اأو اأكرث وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا النخفا�س. 
ويف احلالت التي تقل فيها القيمة القابلة لال�سرتداد عن القيمة الدفرتية، عندئذ يتم اإثبات خ�سارة النخفا�س يف قائمة نتائج عمليات التاأمني. كما توؤخذ تكاليف 

اكتتاب وثائق التاأمني املوؤجلة بعني العتبار عند اختبار مدى كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها اإعداد قوائم مالية.

إعادة التأمين 12 2 2 2 2 2 2

تقوم ال�سركة خالل دورة اأعمالها العادية باإ�سناد خماطر التاأمني املتعلقة بكافة اأعمالها والتي يتم مبوجبها تعوي�س ال�سركة عن خ�سائر عقود التاأمني امل�سدرة. 
خم�س�ض  تقدير  بها  يتم  التي  الطريقة  بنف�ض  لالإ�سرتداد  القابلة  املبالغ  تقدر  التاأمني.  اإعادة  �سركات  من  امل�ستحقة  الأر�سدة  التاأمني  اإعادة  موجودات  متثل 

املطالبات حتت الت�سوية وطبقًا لتفاقية اإعادة التاأمني.

يتم اإجراء مراجعة للتاأكد من وجود انخفا�س يف القيمة وذلك بتاريخ اإعداد كل قوائم مالية مرة واحدة اأو اأكرث عند وجود دليل على وقوع انخفا�س يف القيمة خالل 
الفرتة املالية، يحدث النخفا�ض يف القيمة عند وجود دليل مو�سوعي ي�سري اإلى عدم اإمكانية ا�سرتداد ال�سركة للمبالغ القائمة مبوجب �سروط العقد واإمكانية قيا�ض 

الأثر للمبالغ التي �ست�ستلمها ال�سركة من معيدي التاأمني ب�سكل موثوق به. يتم اإثبات خ�سائر النخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات التاأمني.

اإن ترتيبات اإعادة التاأمني امل�سندة ل تعفي ال�سركة من اإلتزاماتها جتاه حاملي عقود التاأمني. اإن اأق�ساط التاأمني واملطالبات املتعلقة بعقود اإعادة التاأمني التي 
تعهدت بها ال�سركة يتم اإثباتها كاإيرادات وم�ساريف بنف�س الطريقة وكاأن عملية اإعادة التاأمني تعترب ن�ساطًا مبا�سرًا، بعد الأخذ بعني العتبار ت�سنيف عمليات 

اإعادة التاأمني.

متثل مطلوبات اإعادة التاأمني اأر�سدة م�ستحقة اإلى �سركات اإعادة التاأمني. تقدر هذه املبالغ امل�ستحقة بنف�ض الطريقة املتعلقة باتفاقيات اإعادة التاأمني. يتم اإظهار 
الأق�ساط واملطالبات على اأ�سا�ض اإجمايل بالن�سبة لالأق�ساط امل�سندة واأر�سدة اإعادة التاأمني التي تعهدت بها ال�سركة. يتم التوقف عن اإثبات موجودات ومطلوبات 

اإعادة التاأمني عند اإنتهاء �سريان احلقوق التعاقدية اأو ا�ستنفاذها اأو حتويل العقد اإلى طرف اآخر. 

اختبار كفاية المطلوبات  15 2 2 2 2 2 2

تقوم ال�سركة بتاريخ كل قوائم مالية باإجراء مراجعة للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود التاأمني با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية 
املتعلقة بعقود التاأمني. واإذا ما تبني من املراجعة باأن القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود التاأمني )ناق�سا تكاليف الكتتاب املوؤجلة املتعلقة( غري كافية بناًء على 
التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة، فاإنه يتم اإثبات كامل النق�س يف قائمة نتائج عمليات التاأمني، ويجنب خم�س�س لقاء املخاطر �سارية املفعول، لتقوم ال�سركة 

بخ�سم اأي مطلوبات لقاء املطالبات غري امل�سددة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة من تاريخ القوائم املالية.
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المصروفات 12 2 2 2 2 2 2

يتم اإثبات امل�ساريف عند وجود اإنخفا�س ميكن قيا�سه ب�سكل موثوق به يف املنافع الإقت�سادية امل�ستقبلية املتعلقة باإنخفا�س قيمة الأ�سل اأو زيادة يف املطلوبات 
املتعلقة. 

العمالت األجنبية  12 2 2 2 2 2 2

حتول املعامالت بالعمالت الأجنبية باأ�سعار التحويل اجلارية عند اإجراء املعامالت. ويعاد حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية كما 
يف تاريخ قائمة املركز املايل اإلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار اجلارية يف ذلك التاريخ. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة. يتم ادراج 

الأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت الأجنبية عن ال�ستثمارات املتاحة للبيع يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

االحتياطي القانوني 12 2 2 2 2 2 2

وفقًا لعقد التاأ�سي�س، يجب على ال�سركة حتويل 20.0% من �سايف دخل كل �سنة اإلى الحتياطي النظامي اإلى اأن ي�ساوي هذا الحتياطي راأ�س املال.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها  12 2 2 2 2 2 2

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل اإجراء تقومي للتاأكد من وجود اأي دليل مو�سوعي على انخفا�س قيمة اأي اأ�سل مايل اأو جمموعة من املوجودات املالية. ويف حالة 
وجود مثل هذا الدليل، فاإن القيمة املقدرة القابلة لال�سرتداد لهذا الأ�سل يتم حتديدها، ويتم اإثبات خ�سارة الإنخفا�س يف القيمة بناًء على �سايف القيمة احلالية 
للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة. ويف حالة عدم اإمكانية حت�سيل الأ�سل املايل، فاإنه يتم �سطبه من خم�س�س النخفا�س 
يف القيمة. ل يتم �سطب املوجودات املالية اإل بعد ا�ستنفاذ كافة و�سائل التح�سيل املمكنة وحتديد مبلغ خ�سارة النخفا�ض يف القيمة. يحدد الإنخفا�ض يف القيمة 

على النحو التايل : 

بالن�سبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سا خ�سارة النخفا�س املدرجة �سابقا  اأ. 
يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة.

بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، ميثل الإنخفا�س يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة  ب. 
على اأ�سا�س معدل العائد احلايل ال�سائد يف ال�سوق لأ�سل مايل مماثل.

المقاصة  20 2 2 2 2 2 2

يتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عند وجود حق قانوين ملزم ملقا�سة املبالغ املعرتف بها وعندما يكون لدى 
ال�سركة نية للت�سوية على اأ�سا�ض ال�سايف اأو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف اآن واحد. ل تتم مقا�سة الإيرادات وامل�ساريف يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة 

اإل اإذا كان ذلك مطلوبًا اأو م�سموحًا به من قبل املعايري املحا�سبية اأو تف�سرياتها وذلك وفقًا ملا مت الإف�ساح عنه يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�سركة.

التوقف عن إثبات األدوات المالية  21 2 2 2 2 2 2

يتم التوقف عن اإثبات اأي اأداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأدوات املالية ويتم ذلك عادة عند بيعها، اأو عند 
انتقال التدفقات النقدية املتعلقة بها اإلى جهة اأخرى م�ستقلة.

القيم العادلة  22 2 2 2 2 2 2

حتدد القيم العادلة للموجودات املالية املتداولة يف الأ�سواق املالية النظامية الن�سطة على اأ�سا�س الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق بالن�سبة للموجودات واأ�سعار العر�س 
بالن�سبة للمطلوبات عند اإنتهاء العمل بتاريخ قائمة املركز املايل. ويف حالة عدم توفر الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق، يتم الرجوع اإلى عرو�س الأ�سعار املقدمة من 

الو�سطاء اأو املتعاملني يف اأ�سواق املال.

بالن�سبة للموجودات املالية غري املتداولة يف �سوق ن�سطة ، حتدد القيمة العادلة باإ�ستخدام طرق تقومي ت�ستمل على اإ�ستخدام اأحدث معامالت متت وفق �سروط 
اأو / و على اأ�سا�س حتليل التدفقات النقدية املخ�سومة.  اأو على اأ�سا�س القيمة ال�سوقية لأداة مالية اأخرى م�سابهة لها تقريبًا ،  التعامل مع الأطراف الأخرى ، 
وبالن�سبة لطريقة التدفقات النقدية املخ�سومة ، حتدد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على اأ�سا�س اأف�سل تقديرات الإدارة ، ويعترب معدل اخل�سم امل�ستخدم 

ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق للموجودات املماثلة.
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التقرير القطاعي  23 2 2 2 2 2 2

يعترب القطاع الت�سغيلي جزء من عنا�سر ال�سركة الذي يقوم بالأعمال والذي ينتج عنه اإيرادات وتتكبد منه م�ساريف ويتوفر ب�ساأنه معلومات مالية يتم تقوميها 
بانتظام من قبل رئي�س العمليات ب�سفته �سانع القرار عندما يقرر كيفية توزيع املوارد وتقومي الأداء. يتم اإظهار القطاعات الت�سغيلية ب�سورة مماثلة لتلك املتعلقة 
باإعداد التقارير الداخلية املقدمة لرئي�س العمليات �سانع القرار والذي يعترب م�سئوًل عن توزيع املوارد وتقييم اأداء القطاعات الت�سغيلية والذي حتدده كـ »رئي�س 

تنفيذي« يقوم باتخاذ القرارات ال�سرتاتيجية.

مبدأ االستمرارية  22 2 2 2 2 2 2

قامت اإدارة ال�سركة بتقييم مقدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ ال�ستمرارية وهي على قناعة باأنه يوجد لدى ال�سركة املوارد لالإ�ستمرار يف العمل 
يف امل�ستقبل املنظور. اإ�سافة اإلى ذلك، لعلم لالإدارة باأية حالت عدم تاأكد جوهرية قد تثري �سكوكًا هامة حول قدرة ال�سركة على ال�ستمرار يف العمل وفقًا ملبداأ 

ال�ستمرارية، وبالتايل فقد مت اإعداد القوائم املالية على اأ�سا�س مبداأ ال�ستمرارية. 

نتائج العمليات  223

قائمة عمليات التأمين والعجز المتراكم 22321

يعر�س اجلدول التايل قائمة عمليات التاأمني والعجز املرتاكم بال�سركة خالل الفرتة 29 من اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتتي الت�سعة اأ�سهر 
املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-1(: قائمة نتائج عمليات التاأمني والعجز املرتاكم
الزيادة/ )النق�س(غري مدققغري مدققمدققالقيمة )األف ريال(

29 اأغ�سط�س 2013 اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2015م

9 �سه�ر 2014م اإلى 9 
�سه�ر 2015م

5.488.3%5.٧411.988111.109اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة

3.1٧٧.6%)42.519()1.29٧()4.108(اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة

غري متاح)290(--فائ�ض خ�سائر اق�ساط تاأمني

9.٧84.5%1.63369168.299�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة

10.062.3%)5٧.018()561()1.335(�سايف التغريات يف الأق�ساط غري املكت�سبة

8.584.9%29913011.281�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة 

٧.846.2%1٧2342.663عمولت اإعادة التاأمني 

100.0%1.059-1اإيرادات الكتتاب الأخرى

9.081.2%4٧116315.003اإيرادات الكتتاب 

غري متاح)19.821(--اإجمايل املطالبات املدفوعة 

غري متاح16.864--ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة

غري متاح)2.95٧(--�سايف املطالبات املدفوعة 

6.540.3%)6.469()9٧()288(�سايف التغيري يف املطالبات حتت الت�سوية

9.5٧5.9%)9.426()9٧()288(�سايف املطالبات املتكبدة 

5.394.3%)1.948()35()13٧(العمولت املتكبدة 

4.391.5%)44٧()10()38(م�ساريف اكتتاب اأخرى 

1.٧٧6.٧%)1.446()٧٧()91(ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

5.933.8%)13.26٧()220()554(م�ساريف الكتتاب 

3.1٧2.5%1.٧35)56()82(نتائج الكتتاب 

99.5%)25.036()12.550()20.203(م�ساريف اإدارية وعمومية 

84.8%)23.301()12.60٧()20.286(�سايف العجز من عمليات التاأمني

84.8%20.28612.60٧23.301ح�سة امل�ساهمني من العجز

----�سايف النتيجة للفرتة

  موؤ�سرات الأداء الرئي�سية

-٧6.4%٧5.0%96.2%معدل املطالبة
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الزيادة/ )النق�س(غري مدققغري مدققمدققالقيمة )األف ريال(

29 اأغ�سط�س 2013 اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2015م

9 �سه�ر 2014م اإلى 9 
�سه�ر 2015م

-212.4%9.٧30.5%6.٧86.٧%ن�سبة امل�ساريف

-288.8%9.805.5%6.882.9%املعدل امل�سرتك

-38.3%65.2%٧1.6%ن�سبة الأق�ساط املتنازل عنها للمعيدين

امل�سدر: القوائم املالية 
مالحظة: قامت ال�سركة بتغيري مدققي احل�سابات القانونيني يف عام 2015م. تبنى املدققون اجلدد ت�سنيفات خمتلفة لبنود معينة، وبالتايل قمنا بعر�س بع�س امل�ساريف املتعلقة بالفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م 

بنف�س كيفية عر�سها بالقوائم املالية التي متت مراجعتها يف الفرتة التي انتهت يف 30 �سبتمرب 2015م. 

إيرادات االكتتاب  1 2 1 2 3 2 2

بداأت ال�سركة اأعمال التاأمني يف اأبريل 2014م بينما مت ت�سجيل اأول وثيقة تاأمني يف مايو 2014م. وخالل الفرتة ما بني 2014م وفرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 
�سبتمرب 2015م زاد اإجمايل اإيرادات الكتتاب من 0.5 مليون ريال اإلى 15 مليون ريال على التوايل. ولقد ن�ساأ هذا النمو يف اإيرادات الكتتاب نتيجًة للنمو العام 

يف عمليات التاأمني، خا�سة بالن�سبة لقطاعي التاأمني ال�سحي والهند�سي. 

ولقد كان النمو يف جملة الأق�ساط املكتتبة ميثل دافعا للزيادة العامة يف اإيرادات الكتتاب خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. ولقد زادت جملة 
الأق�ساط املكتتبة اإلى 111.1 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م مقارنًة مببلغ 2.0 مليون ريال للفرتة املقارنة من العام 2014م.

إجمالي األقساط المكتتبة 12121 2232

يعر�ض اجلدول التايل جملة الأق�ساط املكتتبة ح�سب قطاع التاأمينات خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتتي الت�سعة اأ�سهر 
املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-2(: اإجمايل االأق�شاط املكتتبة 
الزيادة/ )النق�س(غري مدققغري مدققمدقق

29 اأغ�سط�س 2013 اإلى القيمة )األف ريال(
31 دي�سمرب 2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2014م

1يناير اإلى 30 �سبتمرب
2015م

9 �سه�ر 2014م اإلى 9 
�سه�ر 2015م

82٧.5% 5.130 553  2.343 احلوادث وامل�سئولية

1.80٧.2% 3.288 1٧2 ٧19 ممتلكات

- 1.19٧  -  - بحرية

68.111.2% 23.8٧4 35 316 هند�سية

-25.1%920  1.228  1.388 تاأمينات عامة اأخرى

غري متاح 62.932  - 9٧4 تاأمني طبي 

غري متاح 13.٧6٧  -  - حماية ومدخرات

5.488.3% 111.109  1.988  5.٧41 الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

4.6%2٧.8%40.8%احلوادث وامل�سئولية

3.0%8.٧%12.5%ممتلكات

1.1%0.0%0.0%بحرية

21.5%1.8%5.5%هند�سية

0.8%61.٧%24.2%تاأمينات عامة اأخرى

56.6%0.0%1٧.0%تاأمني طبي 

12.4%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: ال�سركة 

مت توليد اأق�ساط مكتتبة اإجمالية بقيمة 5.٧ مليون ريال من 84 وثيقة تاأمني يف جمالت التاأمني العام والتاأمني ال�سحي خالل عام 2014م. تكونت اأعمال ال�سركة 
من28٧ وثيقة تاأمني عام وطبي و1355 وثيقة حماية ومدخرات خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م.
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اإلى منو  اأ�سا�سا  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  النمو يف  الأولى من عام 2015م. ويرجع  اأرباع  الثالثة  111.1 مليون ريال خالل  اإلى  املكتتبة  الأق�ساط  اإجمايل  زاد 
الكتتابات املتعلقة بالتاأمينات الهند�سية وال�سحية. وهي متثل –جمتمعة- ٧8.1% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م.

ترجع الزيادة يف جملة الأق�ساط املكتتبة للتاأمني ال�سحي اإلى اإ�سدار وثيقة تاأمني طبي جماعية للبنك العربي الوطني حيث �ساهم هذا احل�ساب نحو زيادة اإجمايل 
الأق�ساط املكتتبة مبقدار 51.4 مليون ريال.

كما ح�سلت ال�سركة على ح�ساب جديد خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م جراء اكتتاب وثيقة تاأمني �سد »جميع خماطر املقاول« التي تندرج �سمن قطاع 
التاأمينات الهند�سية. وقد اأ�سدرت هذه الوثيقة لل�سركة ال�سعودية للكهرباء ومدتها ثالثة �سنوات. وكان هذا هو الدافع الأ�سا�سي وراء الزيادة العامة يف اإجمايل 

الأق�ساط املكتتبة من قطاع الهند�سة حيث �ساهمت هذه الوثيقة مبقدار 21.6 مليون ريال.

يعر�ض اجلدول التايل م�ساهمة قنوات البيع املختلفة يف جملة الأق�ساط املكتتبة خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م عالوة على فرتتي 
الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-3(: جملة االأق�شاط املكتتبة ح�شب قناة البيع 
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

 56.405 1٧6 192 خدمات تاأمينية وم�سرفية 

 41.331  1.24٧  3.850 و�سطاء

 5.031 565  1.699 اأعمال مبا�سرة 

 8.342  -  - حمفظة متاليف لتاأمينات احلماية واملدخرات

 111.109  1.988  5.٧41 الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

50.8%8.9%3.3%خدمات تاأمينية وم�سرفية 

3٧.2%62.٧%6٧.1%و�سطاء

4.5%28.4%29.6%اأعمال مبا�سرة 

٧.5%0.0%0.0%�سايف تاأمني احلماية واملدخرات

100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: ال�سركة 

الو�سطاء. وكانت متثل  التاأمني ال�سادرة عن طريق  الوطني وعن وثائق  العربي  البنك  التاأمني امل�سريف مع  املكتتبة من ترتيبات  التاأمني  اأق�ساط  ن�ساأت غالبية 
جمتمعة 88.0% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م. ولقد مت التعاقد على وثيقة التاأمني الطبي اجلماعية املذكورة اأعاله من 

خالل ترتيبات التاأمني امل�سريف.

2014م وفرتة الت�سعة اأ�سهر الأولى  6٧.1% و3٧.2% من اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة خالل عام  اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة من خالل الو�سطاء متثل 
املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م على التوايل. 

ارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة املحققة من اخلدمات تاأمينية و امل�سرفية خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر الأولى املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م نتيجة النمو العام 
يف عمليات التاأمني، خا�سة بالن�سبة لقطاعي التاأمني ال�سحي و الهند�سي.

ويرجع اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة املتولدة من خالل و�سطاء باملقام الأول اإلى وثيقة تاأمني �سد جميع املخاطر بقطاع الهند�سة ل�سالح ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء حيث كان اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة من هذه الوثيقة ميثل 52.3% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة الناجتة من خالل و�سطاء خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م.

ارتفع اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة املحققة من الأعمال املبا�سرة نتيجة النمو العام يف عمليات التاأمني.
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أقساط إعادة التأمين المسندة 2 2 1 2 3 2 2

يو�سح اجلدول التايل اأق�ساط اإعادة التاأمني امل�سندة ح�سب قطاع التاأمينات خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتتي الت�سعة 
اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-4(: اأق�شاط م�شندة با�شتثناء تلك امل�شندة على اأ�شا�ض فائ�ض اخل�شارة
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

6٧3.2%2.1664٧٧3.690احلوادث وامل�سئولية

1.81٧.5%٧161٧03.261ممتلكات

غري متاح1.018--بحرية

68.05٧.5%3143523.855هند�سية

-83.8%895615100تاأمينات عامة اأخرى

غري متاح1.824-16تاأمني طبي 

غري متاح8.٧٧2--حماية ومدخرات

3.1٧٧.6%4.1081.29٧42.519الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

8.٧%36.8%52.٧%احلوادث وامل�سئولية

٧.٧%13.1%1٧.4%ممتلكات

2.4%0.0%0.0%بحرية

56.1%2.٧%٧.6%هند�سية

0.2%4٧.4%21.8%تاأمينات عامة اأخرى

4.3%0.0%0.4%تاأمني طبي 

20.6%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%الإجمايل 

امل�سدر: ال�سركة

�سكل )6-5(: االأق�شاط امل�شندة على اأ�شا�ض فائ�ض اخل�شارة 
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

 غري متاح101  -  - احلوادث وامل�سئولية

 غري متاح3  -  - ممتلكات

 غري متاح4  -  - بحرية

 غري متاح181  -  - تاأمينات عامة اأخرى

 غري متاح290  -  - الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

34.9% -  - احلوادث وامل�سئولية

1.1% -  - ممتلكات

1.5% -  - بحرية

62.5% -  - تاأمينات عامة اأخرى

 100.0% -  - املجموع

امل�سدر: ال�سركة

تعتمد ال�سركة على مزيجا من اتفاقيات اإعادة تاأمني تنا�سبية وغري تنا�سبية وتقوم ال�سركة اأي�سا باللجوء اإلى احلماية الختيارية اإن توجب الأمر لال�ستحواذ على 
حماية اأو�سع على بع�ض الوثائق ب�سكل فردي. ويو�سح اجلدول التايل اإجمايل الأق�ساط امل�سندة ح�سب برنامج اإعادة التاأمني . 
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�سكل )6-6(: االأق�شاط امل�شندة ح�شب برنامج اإعادة التاأمني 
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

3.1٧٧.6%42.519 1.29٧ 4.108الأق�ساط امل�سندة على اأ�سا�ض تنا�سبي

 غري متاح290 -  - الأق�ساط امل�سندة على اأ�سا�ض فائ�ض اخل�سارة

3.200.0%4.1081.29842.809الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

99.3% 100.0%100.0%الأق�ساط امل�سندة على اأ�سا�ض تنا�سبي

0.٧% -  - الأق�ساط امل�سندة على اأ�سا�ض فائ�ض اخل�سارة

 100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: ال�سركة 

خالل الفرتة ما بني 2014م والت�سعة الأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، زادت الأق�ساط امل�سندة من 4.1 مليون ريال اإلى 42.5 مليون ريال. وترجع هذه 
الزيادة يف الأق�ساط امل�سندة– بدرجة كبرية– اإلى الزيادة العامة يف وثائق التاأمني املكتتبة خالل الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. 

ُتْعَزى الأق�ساط امل�سندة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م – بدرجة كبرية – اإلى قطاعات الهند�سة واحلماية والدخار حيث كانت متثل 
التاأمني  ٧6.٧% من اإجمايل الأق�ساط امل�سندة )با�ستثناء فائ�ض اخل�سارة(. وترجع الزيادة يف الأق�ساط امل�سندة بقطاعات  الأق�ساط امل�سندة بهذه القطاعات 
بن�سبة  الرتفاع  نتج  اأخرى،  للكهرباء. من جهة  ال�سعودية  ال�سركة  التاأمني مع  وثيقة  ابرام  الى  اإ�سافة  القطاع  تاأمني هذا  بوثائق  املخاطر  اإلى طبيعة  الهند�سي 
الإ�سناد املتعلقة بقطاع احلماية واملدخرات من حمفظة التاأمني على احلياة التي نقلتها متاليف اإلى ال�سركة يف 1 اأبريل 2015م، علما باأن ن�سبة الإ�سناد اخلا�سة 
بهذه املحفظة هي 100.0% مبوجب الإتفاقية مع متاليف. يذكر اأن الأق�ساط امل�سندة املتعلقة بهذه املحفظة يف فرتة الثالثة اأرباع الأولى من 2015م قد و�سلت 

اإلى 8.3 مليون ريال. 

ترتبط الأق�ساط امل�سندة �سمن ترتيبات فائ�ض اخل�سارة اأ�سا�سا بقطاعات التاأمني �سد احلوادث وامل�سئولية وقطاعات التاأمني العام الأخرى. 

يعر�س اجلدول التايل ن�سبة الإ�سناد ح�سب قطاع التاأمني خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م وفرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 
�سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-7(: ن�سبة الإ�سناد
مدققالن�سبة املئ�ية

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

٧1.9%86.3%92.5%احلوادث وامل�سئولية

99.2%98.6%99.6%ممتلكات

85.0%--بحرية

99.9%99.3%99.2%هند�سية

10.8%50.1%64.5%تاأمينات عامة اأخرى

2.9%-1.6%تاأمني طبي 

63.٧%--حماية ومدخرات

38.3%65.2%٧1.6%الن�سبة

امل�سدر: ال�سركة

انخف�ست الن�سبة العامة لالإ�سناد من ٧1.6% يف 2014م اإلى 38.3% خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م بينما بلغت ن�سبة الإ�سناد خالل فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م 65.2%. ويرجع النخفا�ض يف ن�سبة الإ�سناد اأ�سا�سا اإلى ارتفاع كبري يف اأجمايل اٌلأق�ساط املكتتبة بقطاع التاأمينات 
الطبية علما باإنها تخ�سع لن�سبة اإ�سناد قليلة كما هو مبني يف اجلدول. ويعود انخفا�س ن�سبة الإ�سناد بالقطاع الطبي اإلى احتفاظ ال�سركة بن�سبة 100.0% من 

اأق�ساط وثيقة التاأمني الطبي اجلماعي املكتتبة للبنك العربي الوطني.

كانت قطاعات تاأمني املمتلكات )99.2%( والتاأمني الهند�سي )99.9%( والبحري )85%( متثل اأعلى ن�سبة اإ�سناد خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2015م. وترجع هذه الن�سبة املرتفعة بتلك القطاعات اإلى طبيعة املخاطر املرتفعة مبثل هذه الوثائق.
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يو�سح اجلدول التايل �سايف الأق�ساط املكتتبة ح�سب الن�ساط خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م فرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 
�سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل)6-8(: �شايف االأق�شاط املكتتبة ح�شب القطاع
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

1.663.4% 1.339 ٧6 1٧٧ احلوادث وامل�سئولية

932.3%24 2 3 ممتلكات

غري متاح1٧5  -  - بحرية

٧.216.0%19 0 2 هند�سية

4.3%639 612 493 تاأمينات عامة اأخرى

غري متاح 61.108  - 958 تاأمني طبي

غري متاح 4.994  -  - حماية ومدخرات

 9.٧84.5% 68.299 691  1.633 الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 2.0%11.0%10.8%احلوادث وامل�سئولية

 0.0%0.3%0.2%ممتلكات

 0.3%0.0%0.0%بحرية

 0.0%0.0%0.1%هند�سية

 0.9%88.6%30.2%تاأمينات عامة اأخرى

 89.5%0.0%58.٧%تاأمني طبي 

 ٧.3%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%املجموع 

امل�سدر: ال�سركة 

اإرتفع �سايف الأق�ساط املكتتبة من 0.٧ مليون ريال يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م اإلى 68.3 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 
يف 30 �سبتمرب 2015م يف �سوء الرتفاع العام الذي �سهدته اإجمايل الأق�ساط املكتتبة بالإ�سافة اإلى ارتفاع معدل الحتفاظ بالأق�ساط املكتتبة من 34.8% يف فرتة 
الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م اإلى 61.5% يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، ونتج الرتفاع العام يف معدل الحتفاظ بالأق�ساط 
املكتتبة من ارتفاع اأق�ساط التاأمني ال�سحي التي بلغت ن�سبة الإحتفاظ املتعلة بها 9٧.1% خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، ويذكر اأن �سايف 

الأق�ساط املكتتبة لن�ساط التاأمني ال�سحي قد �سكلت 89.5% من اإجمايل �سايف الأق�ساط املكتتبة.

صافي التغيرات في األقساط غير مكتسبة  12221 2232

متثل الأق�ساط الغري مكت�سبة الفرق بني الأق�ساط امل�سجلة والأق�ساط املكت�سبة خالل العام فيما متثل التغريات يف الأق�ساط الغري مكت�سبة الفرق بني قيمة الأق�ساط 
غري املكت�سبة كما يف اأِخر قائمة مركز مايل والقيمة امل�سجلة يف اأحدث قائمة مركز مايل.

نظرا للنمو العام يف الأعمال، زادت الأق�ساط الغري مكت�سبة حمدثًة تغريات �سلبية يف الأق�ساط الغري مكت�سبة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2015م. ويرجع ارتفاع الأق�ساط الغري مكت�سبة يف 30 �سبتمرب 2015م – اأ�سا�سا- اإلى وثيقة التاأمني الطبي اجلماعي املربمة مع البنك العربي الوطني والتي مت 

قيدها يف �سبتمرب 2015م بينما بقي ق�سط كبري )49.4 مليون ريال( من الأق�ساط املتعلقة بهذه الوثيقة غري مكت�سبة كما يف 30 �سبتمرب 2015م.
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صافي األقساط المكتسبة 12222 2232

اأ�سهر املنتهيتني يف 30  29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتتي الت�سعة  يعر�ض اجلدول التايل �سايف الأق�ساط املكت�سبة خالل الفرتة من 
�سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-9(: �شايف االأق�شاط املكت�شبة 
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

4.881.1%4615٧38احلوادث وامل�سئولية

1.٧55.8%1113ممتلكات

غري متاح98--بحرية

20.813.3%003هند�سية

221.٧%1٧2114368تاأمينات عامة اأخرى

غري متاح٧.195-٧9تاأمني طبي

غري متاح2.865--حماية ومدخرات

 8.584.9%29913011.281الإجمايل 

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 6.5%11.4%15.4%احلوادث وامل�سئولية

 0.1%0.6%0.4%ممتلكات

 0.9%0.0%0.0%بحرية

 0.0%0.0%0.0%هند�سية

 3.3%88.0%5٧.8%تاأمينات عامة اأخرى

 63.8%0.0%26.4%تاأمني طبي 

 25.4%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

0.3 مليون ريال يف عام 2014م اإلى 11.3 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة الأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، بينما بلغ  زاد �سايف الأق�ساط املكت�سبة من 
ْعَزى هذه الزيادة – بدرجة كبرية- اإلى قطاعات التاأمني ال�سحي  �سايف الأق�ساط املكت�سبة 0.1 مليون ريال خالل الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م. وتمُ
لت هذه القطاعات جمتمعًة 89.2% من �سايف جملة الأق�ساط املكتتبة. يذكر اأن الرتفاع يف �سايف اأق�ساط التاأمني ال�سحي املكت�سبة  واحلماية والدخار حيث �سَكّ

قد نتج من وثيقة تاأمني �سخمة )وثيقة التاأمني ال�سحي اجلماعي املتعلقة بالبنك العربي الوطني(.

عموالت إعادة التأمين  12223 2232

متثل عمولت اإعادة التاأمني العمولت الواردة من �سركات اإعادة التاأمني، وفقًا للمعدلت املتفق عليها عند اإبرام التفاقيات. وتنطفئ هذه العمولت خالل مدة 
وثيقة التاأمني بالتما�سي مع اإكت�ساب اأق�ساط التاأمني التي ترتبط العمولت بها.

يعر�س اجلدول التايل عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة ح�سب قطاع التاأمني خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتتي الت�سعة 
اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-10(: عم�لت اإعادة التاأمني 
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

1.800.6%531 28 123 احلوادث وامل�سئولية

11.112.6%560 5 48 ممتلكات

غري متاح125  -  - بحرية

41.830.9%252 1 0 هند�سية

غري متاح41  -  - تاأمينات عامة اأخرى
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مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 

31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

غري متاح195  - 1 تاأمني طبي 

غري متاح959  -  - حماية ومدخرات

 ٧846.2% 2.663 34 1٧2 الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 19.9%83.3%٧1.5%احلوادث وامل�سئولية

 21.0%14.9%2٧.8%ممتلكات

 4.٧%0.0%0.0%بحرية

 9.5%1.8%0.3%هند�سية

 1.5%0.0%0.0%تاأمينات عامة اأخرى

 ٧.3%0.0%0.4%تاأمني طبي 

 36.0%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: ال�سركة 

زادت عمولت اإعادة التاأمني املكت�سبة من 0.2 مليون ريال عام 2014م اإلى 2.٧ مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. بلغت عمولت 
اإعادة التاأمني املكت�سبة 33.511 ريال خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 2014م. و تتطابق الزيادة يف العمولت املكت�سبة – اإلى حد بعيد – مع النمو العام يف 

اأعمال التاأمني خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م.

اإعادة التاأمني  – بدرجة كبرية- من قطاعات احلوادث وامل�سئولية، واحلماية والدخار. ويعود الرتكيز املرتفع لعمولت  اإعادة التاأمني املكت�سبة  نتجت عمولت 
بقطاعات احلماية وامل�سئولية وامللكية اإلى اأن ن�سبة كبرية من هذا الن�ساط يعاد التاأمني عليه نظرا لطبيعة املخاطر املرتفعة �سمن الوثائق من هذا النوع. 

يذكر اإن الإ�سهام العايل ن�سبيًا )36.0%( لعمولة اإعادة التاأمني بقطاع احلماية والدخار اإمنا يرجع –اأ�سا�سا- اإلى ن�سبة الإ�سناد املتعلقة بالوثائق التي مت نقلها 
من �سركة متاليف �سمن »اتفاقية نقل املحفظة«. يتم اإعادة تاأمني الوثائق املرتبطة باملحفظة املنقولة بالكامل مبقت�سى اتفاق اإعادة تاأمني بن�سبة 100.0% مع 

�سركة متاليف. 

إيرادات اكتتاب أخرى  12222 2232

لقد زادت اإيرادات الكتتاب الأخرى من 500 ريال يف 2014م اإلى 1.1 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة ا�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. ولقد ارتبطت اإيرادات 
الكتتاب الأخرى خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م بقطاعات املركبات، واحلماية والدخار.

وتمُعزى م�سادر الدخل الأخرى من الكتتاب بقطاع املركبات اإلى ح�سة ال�سركة يف الدخل املحقق مبوجب اتفاقية »منافذ«.

كرت من قبل �سمن هذا  ارتبط الدخل من الكتتاب بقطاع احلماية والدخار بالر�سوم الدارية التي تتلقاها ال�سركة من متاليف مقابل اإدارة املحفظة التي ذمُ
الق�سم.
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التكاليف والمصاريف 12225 2232

يعر�س اجلدول التايل اإجمايل التكاليف و امل�ساريف خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 
30 �سبتمرب 2014م و2015م. 

�سكل )6-11(: اإجمايل التكاليف و امل�ساريف
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

9.5٧5.9%2889٧9.426�سايف املطالبات املتكبدة 

5.394.3%13٧351.948العمولت املتكبدة 

4.391.5%381044٧م�ساريف اكتتاب اأخرى 

1.٧٧6.٧%91٧٧1.446ديون م�سكوك يف حت�سيلها 

5.933.8%55422013.26٧م�ساريف الكتتاب 

99.5%20.20312.55025.036م�ساريف اإدارية وعمومية 

199.9%20.٧5٧12.٧٧038.303املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

ت�سمل التكاليف وامل�سروفات على املطالبات املتكبدة وكذلك امل�سروفات العامة والإدارية.

اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، بينما بلغت  اإلى 38.3 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة  زادت التكاليف وامل�ساريف من 20.8 مليون ريال خالل 2014م 
التكاليف وامل�سروفات خالل فرتة الت�سعة الأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م 12.8 مليون ريال. وكانت الزيادة العامة يف التكاليف وامل�سروفات نتيجة لزيادة 
م�ساريف الكتتاب خالل الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. يذكر اأن الزيادة يف م�ساريف الكتتاب تنبع من النمو العام يف اأعمال التاأمني خالل الت�سعة 

اأ�سهر الأولى من عام 2015م.

إجمالي المطالبات المدفوعة 12222 2232

يعر�س اجلدول التايل اإجمايل املطالبات املدفوعة تبعا خلط التاأمني خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م وكذلك فرتتي الت�سعة اأ�سهر 
املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م. 

�سكل )6-12(: اإجمايل املطالبات املدف�عة
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

 - 301  -  - احلوادث وامل�سئولية
 - 21  -  - ممتلكات

 -  -  -  - بحرية
 -  -  -  - هند�سية

 -  -  -  - تاأمينات عامة اأخرى
 -  2.069  -  - تاأمني طبي 

 -  1٧.430  -  - حماية ومدخرات
 -  19.821  -  - الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 
 1.5% -  - احلوادث وامل�سئولية

 0.1% -  - ممتلكات
 0.0% -  - بحرية

 0.0% -  - هند�سية
 0.0% -  - تاأمينات عامة اأخرى

 10.4% -  - تاأمني طبي 
 8٧.9% -  - حماية ومدخرات

 100.0% -  - املجموع 
امل�سدر: ال�سركة 
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مل تظهر اأي مطالبات مدفوعة خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م حيث كانت ال�سركة يف املراحل الأولية من بدء اأعمال التاأمني ومل 
ت�سفر اأي وثائق حينها عن دفع مطالبات. من جهة اأخرى، بلغ اإجمايل املطالبات املدفوعة يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م 19.8 مليون ريال 

نظرا للنمو العام لعمليات التاأمني و�سدور مطالبات من حملة الوثائق. 

خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، �ساهمت املطالبات املدفوعة �سمن قطاع احلماية والدخار بن�سبة 8٧.9% من جملة املطالبات املدفوعة. 
وترجع هذه املطالبات – بدرجة كبرية – اإلى الوثائق املنقولة من �سركة متاليف.

حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة 12222 2232

يعر�س اجلدول التايل ح�سة معيدي التاأمني يف اإجمايل املطالبات املدفوعة ح�سب خط التاأمني خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م و 
فرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-13(: ح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات امل�سددة
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

 - 300  -  - احلوادث وامل�سئولية

 - 21  -  - ممتلكات

 -  -  -  - بحرية

 -  -  -  - هند�سية

 -  -  -  - تاأمينات عامة اأخرى

 - 489  -  - تاأمني طبي 

 -  16.053  -  - حماية ومدخرات

 -  16.864  -  - الإجمايل 

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 1.8% -  - احلوادث وامل�سئولية

 0.1% -  - ممتلكات

 0.0% -  - بحرية

 0.0% -  - هند�سية

 0.0% -  - تاأمينات عامة اأخرى

 2.9% -  - تاأمني طبي 

 95.2% -  - حماية ومدخرات

 100.0% -  - املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

ارتفع اإجمايل ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات املدفوعة على �سوء النمو العام يف جملة املطالبات املدفوعة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 
2015م.

يذكر اأن ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات الطبية �سئيلة ويعود ذلك اإلى ا�سرتاتيجية ال�سركة بالحتفاظ على اأكرب حد من الأق�ساط الطبية املكتتبة. وحتر�ض 
اإدارة ال�سركة على احلد من املخاطر يف هذا القطاع بحكم ن�سبة الإ�سناد املتدنية من خالل انتقاء العمالء واجراء درا�سات للوقوف على املخاطر التي ي�سكلها كل 
ح�ساب قبل ال�ستحواذ عليه. عالوة على ذلك، مت اإ�سناد املطالبات املدفوعة �سمن قطاع احلوادث وامل�سئولية من جهة واملمتلكات من جهة اأخرى بن�سبة %99.9 
و99.5% على التوايل خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. وقد بلغت ح�سة معيدي التاأمني يف املطالبات املدفوعة للحماية والدخار %92.1 

خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م.

اأ�سهر  الت�سعة  اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م و فرتتي  التاأمني خالل الفرتة من 29  التايل �سايف املطالبات املدفوعة ح�سب قطاع  يعر�س اجلدول 
املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.
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�سكل )6-14(: �سايف املطالبات املدف�عة
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

 - 0  -  - احلوادث وامل�سئولية

 - 0  -  - ممتلكات

 -  -  -  - بحرية

 -  -  -  - هند�سية

 -  -  -  - تاأمينات عامة اأخرى

 -  1.580  -  - تاأمني طبي 

 -  1.3٧٧  -  - حماية ومدخرات

 -  2.95٧  -  - الإجمايل 

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 0.0% -  - احلوادث وامل�سئولية

 0.0% -  - ممتلكات

 0.0% -  - بحرية

 0.0% -  - هند�سية

 0.0% -  - تاأمينات عامة اأخرى

 53.4% -  - تاأمني طبي 

 46.6% -  - حماية ومدخرات

 100.0% -  - املجموع

امل�سدر: ال�سركة

تت�سكل املطالبات املدفوعة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م ب�سكل رئي�سي من مطالبات مكتتبة من خالل الو�سطاء.

صافي التغير في المطالبات تحت التسوية 12222 2232

يو�سح اجلدول التايل �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية ح�سب قطاع التاأمني خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م و فرتتي الت�سعة 
اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-15(: �سايف التغيري يف املطالبات حتت الت�س�ية
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

5.535.8%4411626احلوادث وامل�سئولية

2.09٧.6%1112ممتلكات

غري متاح80--بحرية

غري متاح002هند�سية

356.8%18186392تاأمينات عامة اأخرى

غري متاح4.406-62تاأمني طبي 

غري متاح951--حماية ومدخرات

6.540.4%2889٧6.469الإجمايل 

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 9.٧%11.4%15.1%احلوادث وامل�سئولية

 0.2%0.6%0.4%ممتلكات
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مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 

31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

 1.2%0.0%0.0%بحرية

 0.0%0.0%0.0%هند�سية

 6.1%88.0%62.9%تاأمينات عامة اأخرى

 68.1%0.0%21.5%تاأمني طبي 

 14.٧%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

ميثل �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية التغري يف �سايف التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة والغري م�سددة كما يف تاريخ اإعداد القوائم املالية. وت�سمل هذه 
املطالبات على املطالبات املبلغ عنها ومل يتم �سدداها بالإ�سافة اإلى املطالبات التي مل يتم التبليغ عنها، كما اأنها تت�سمن اأي�سا الحتياطي احل�سابي الذي يتعلق 
بتاأمني احلماية والدخار خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. ولقد مت اإ�سناد الحتياطي احل�سابي بن�سبة 100.0% ا�ستنادا لإتفاقية ال�سركة 

مع �سركة متاليف ب�ساأن نقل حمفظة التاأمني على احلياة.

تعود الزيادة يف اإجمايل �سايف التغري يف املطالبات حتت الت�سوية خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 2015م اإلى النمو يف حجم ن�ساطات التاأمني. ولقد عملت 
ال�سركة على تدعيم احتياطيها من املطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها نظرا للنمو يف الأق�ساط مما اأوجب على التحفظ.

صافي المطالبات المتكبدة 12222 2232

اأ�سهر  الت�سعة  و فرتتي  دي�سمرب 2014م   31 اأغ�سط�س 2013م حتى   29 الفرتة من  التاأمني خالل  املتكبدة ح�سب قطاع  املطالبات  التايل �سايف  يو�سح اجلدول 
املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-16(: �سايف املطالبات املتكبدة
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

5.539.1%62٧ 11 44 احلوادث وامل�سئولية

2.11٧.2%12 1 1 ممتلكات

غري متاح80  -  - بحرية

20.609.1%2 0 0 هند�سية

356.8%392 86 181 تاأمينات عامة اأخرى

غري متاح 5.986  - 62 تاأمني طبي 

غري متاح 2.328  -  - حماية ومدخرات

 9.5٧6.0% 9.426 9٧ 288 الأجمايل 

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 6.٧%11.4%15.1%احلوادث وامل�سئولية

 0.1%0.6%0.4%ممتلكات

 0.8%0.0%0.0%بحرية

 0.0%0.0%0.0%هند�سية

 4.2%88.0%62.9%تاأمينات عامة اأخرى

 63.5%0.0%21.5%تاأمني طبي 

 24.٧%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
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زاد �سايف املطالبات املتكبدة من 0.3 مليون ريال خالل عام 2014م اإلى 9.4 مليون ريال خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م بينما بلغ �سايف املطالبات 
املتكبدة خالل الفرتة املقابلة وهي الثالثة اأرباع الأولى من عام 2014م 0.1 مليون ريال. وتمُعزى الزيادة يف �سايف املطالبات املتكبدة – بدرجة كبرية- اإلى اأعمال 
–جمتمعة- بن�سبة 88.2% من اإجمايل �سايف املطالبات املتكبدة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30  التاأمني ال�سحي، واحلماية والدخار والتي �ساهمت 

�سبتمرب 2015م.

معدل المطالبة 122210 2232

يو�سح اجلدول التايل معدلت املطالبة ح�سب قطاع التاأمني خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م و فرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 
30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-17(: معدل املطالبة
مدققالن�سبة املئ�ية

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

84.9%٧5.0%94.6%احلوادث وامل�سئولية

89.5%٧4.9%6٧.8%ممتلكات

80.9%--بحرية

٧2.6%٧3.3%٧5.0%هند�سية

106.5%٧5.0%105.0%تاأمينات عامة اأخرى

83.2%-٧8.5%تاأمني طبي 

69.9%--حماية ومدخرات

٧6.4%٧5.0%96.2%معدل املطالبة العام لل�سركة

امل�سدر: ال�سركة

انخف�س معدل املطالبة العام لل�سركة من 96.2% خالل 2014م اإلى ٧6.4% خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. ويذكر اأن الن�سبة العالية 
ملعدل املطالبات خالل 2014م يعود اإلى تراكم �سايف املطالبات املتكبدة املقدرة على اأ�سا�س تقديرات الإكتواري بالإ�سافة اإلى م�ستوى املطالبات املتكبدة والتي مل 

يبلغ عنها. كما كان م�ستوى �سايف الأق�ساط املكتتبة منخف�سا نظرا اإلى اأن ال�سركة كانت يف مرحلة بدء اأعمال التاأمني خالل 2014م. 

بلغت ن�سبة معدل املطالبة املتعلق بقطاع التاأمينات العامة الأخرى 105.0% خالل 2014م و106.5% خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. 
يرجع ارتفاع ن�سبة اخل�سارة يف هذا القطاع اإلى ارتفاع تقديرات املطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها والتي اقرتنت متاما بالزيادة يف وثائق التاأمني التي كانت عر�سة 

لإعادة التاأمني بفائ�س اخل�سارة.

عموالت متكبدة 122211 2232

اأي تكاليف مبا�سرة اأخرى يتم تكبدها عند اقتناء وجتديد عقود التاأمني. كما ويتم  اإلى  متثل العمولت املتكبدة تكاليف اقتناء الوثائق من الو�سطاء بالإ�سافة 
اإطفائها ب�سكل تدريجي على مدار �سري الوثائق املتعلقة بها.

يو�سح اجلدول التايل العمولت املتكبدة ح�سب قطاع التاأمني خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م و فرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 
30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-18(: العم�لت املتكبدة
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

2.٧22.6%426 15 ٧4 احلوادث وامل�سئولية

9.533.1%2٧9 3 28 ممتلكات

غري متاح103  -  - بحرية

55.٧58.9%1٧5 0 0 هند�سية

406.5%8٧ 1٧ 34 تاأمينات عامة اأخرى
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مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 

31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

غري متاح403  -  - تاأمني طبي 

غري متاح4٧5  -  - حماية ومدخرات

 5.394.3% 1.948 35 13٧ الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل

 21.9%42.6%54.1%احلوادث وامل�سئولية

 14.3%8.2%20.5%ممتلكات

 5.3%0.0%0.0%بحرية

 9.0%0.9%0.2%هند�سية

 4.5%48.4%25.3%تاأمينات عامة اأخرى

 20.٧%0.0%0.0%تاأمني طبي 

 24.4%0.0%0.0%حماية ومدخرات

 100.0%100.0%100.0%املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

يتم التفاق على اأ�سعار عمولت الو�سطاء على اأ�سا�س كل وثيقة على حدة. ولقد زادت العمولت املتكبدة من 0.1 مليون ريال خالل 2014م اإلى 1.9 مليون ريال 
خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م نظرا لرتفاع تدفق الكتتابات من خالل الو�سطاء. ولقد كانت قطاعات احلوادث وامل�سئولية، والطب، 
واحلماية والدخار من اأكرب القطاعات امل�ساهمة يف العمولت املتكبدة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، حيث مثلت –جمتمعة- %66.9 

من جممل العمولت املتكبدة يف الفرتة ذاتها.

0.3 مليون ريال يف عام 2014م و11.3 مليون ريال خالل فرتة الأ�سهر  انخف�ض �سايف العمولت املتكبدة )كن�سبة مئوية من �سايف الأق�ساط املكت�سبة البالغة 
الت�سعة الأولى من عام 2015م( من 45.٧% عام 2014م اإلى 1٧.3% خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. ويرجع النخفا�س يف �سايف ن�سبة 
العمولة- اأ�سا�سا- اإلى الن�سبة الكبرية من الأق�ساط املكت�سبة من قطاع ال�سحة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. ولقد كانت ن�سبة العمولة 

يف قطاع ال�سحة هي الأدنى حيث جاءت اأق�ساطها من خالل البيع املبا�سر.

مصاريف اكتتاب أخرى 122212 2232

ب�سكل عام، ترتبط م�ساريف الكتتاب الأخرى بالتكاليف املقرتنة بطباعة وتوزيع بطاقات التاأمني، والن�سرات والكتيبات التي تقوم ال�سركة بتوزيعها على العمالء 
... الخ.

زادت م�ساريف الكتتاب الأخرى من 38.4 األف ريال اإلى 0.5 مليون ريال بني عام 2014م و فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م، حيث ترتبط هذه 
الزيادة يف الغالب بالنمو العام يف عمليات التاأمني. 

ديون مشكوك في تحصيلها  122213 2232

متثل الديون امل�سكوك يف حت�سيلها قيمة الأق�ساط التي تاأخر حت�سيلها عن موعد ال�سداد املدون �سمن عقود التاأمني ويتم احت�ساب املخ�س�سات التابعة اإلى هذا 
احل�ساب بناًء على توجيهات »موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي«. 
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مصاريف إدارية وعمومية )عمليات التأمين(  122212 2232

يعر�س اجلدول التايل تفا�سيل امل�ساريف الإدارية والعمومية املتعلقة بعمليات التاأمني خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م وفرتتي 
الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-19(: م�ساريف اإدارية وعم�مية )عمليات التاأمني(
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

159.4%8.9٧45.88415.260تكاليف املوظفني 

٧1.6%3.1231.9٧63.391ر�سوم قانونية ومهنية 

-62.8%2.4111.2٧04٧2اإيجار

53.2%2.03٧1.3432.05٧اإهالك 

63.6%1.8341.1421.868نفقات تكنولوجيا املعلومات 

15.٧%886645٧46نفقات ال�سفر والإقامة 

325.6%9382921.242اأخرى

99.5% 20.20312.55025.036الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الإجمايل 

 61.0%46.9%44.4%تكاليف املوظفني 

 13.5%15.٧%15.5%ر�سوم قانونية و مهنية 

 1.9%10.1%11.9%اإيجار

 8.2%10.٧%10.1%اإهالك 

 ٧.5%9.1%9.1%نفقات تكنولوجيا املعلومات 

 3.0%5.1%4.4%نفقات ال�سفر و الإقامة 

 5.0%2.3%4.6%اأخرى

 100.0%100.0%100.0%املجموع 

امل�سدر: ال�سركة 

الإدارية  امل�ساريف  اإجمايل  من   %44.4 �سكلت  التي  املوظفني  تكاليف  من  الأول-  املقام  –يف  التاأمني  بعمليات  املتعلقة  والعمومية  الإدارية  امل�ساريف  تتكون 
والعمومية يف 2014م، و46.9% خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م، و61.0% خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. ولقد 
زادت النفقات العامة والإدارية بواقع 12.5 مليون ريال )اأي 99.5%( من 12.5 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2014م اإلى 25.0 
مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. وترجع الزيادة يف النفقات العامة والإدارية اإلى توقيت بداية العمليات يف مايو 2014م حيث 

مت ت�سنيف النفقات خالل الربع الأول ومعظم الربع الثاين من عام 2014م �سمن امل�ساريف التابعة اإلى عمليات امل�ساهمني.

زادت النفقات العامة والإدارية من 20.2 مليون ريال يف 2014م اإلى 25.0 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. وتمُعزى هذه 
الزيادة اأ�سا�سا اإلى زيادة تكاليف املوظفني بواقع ٧0.1% خالل الت�سعة اأ�سهر الأويل من عام 2015م بحكم منو عدد املوظفني فيما انخف�ست م�ساريف الإيجار 

ونفقات ال�سفر والإقامة خالل نف�س الفرتة.

تكلفة الموظفين 223212221221

تتكون تكلفة املوظفني من الرواتب والبدلت واملكافاآت املقدمة ملوظفي ال�سركة. ولقد زادت تكلفة املوظفني من 9.0 مليون ريال يف 2014م اإلى 15.3 مليون ريال 
خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. وترجع الزيادة يف الرواتب اأ�سا�سا اإلى زيادة عدد املوظفني من 45 موظفا كما يف 31 دي�سمرب 2014م 

اإلى ٧0 موظفا كما يف 30 �سبتمرب 2015م.

نفقات قانونية ومهنية  223212221222

الإكتوارية  ال�ست�سارية  واخلدمات  املدقق اخلارجي،  وكذلك   ، اآي جي  واإي   « »متاليف  �سركة  املقدمة من  الفنية  باخلدمات  واملهنية  القانونية  النفقات  ترتبط 
والقانونية. ولقد زادت النفقات القانونية واملهنية بدرجة طفيفة من 3.1 مليون ريال يف 2014م اإلى 3.4 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 

�سبتمرب 2015م. وترجع الزيادة – بدرجة كبرية – اإلى الزيادة يف حجم العمليات مما �سكل ارتفاعا يف حجم الطلب على اخلدمات الفنية وال�ست�سارية.
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اإليجارات 223212221223

تت�سكل تكاليف الإيجار من نفقات اإيجار املكاتب. ولقد انخف�ست تكلفة الإيجارات من 2.4 مليون ريال اإلى 0.5 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 
30 �سبتمرب 2015م نتيجة لعك�س م�ستحقات الإيجار الزائد امل�سجلة يف 2014م.

إهالك  223212221222

مل يتم ت�سجيل اأي تغيري ملحوظ يف نفقات الهالك بني 2014م و فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م )2.0 مليون ريال(.

نفقات تكنولوجيا المعلومات 223212221225

ترتبط نفقات تكنولوجيا املعلومات باأنظمة املعلوماتية التي مت ا�ستحداثها خالل 2014م و فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م.

صافي العجز من عمليات التأمين  3 2 1 2 3 2 2

اأ�سهر  الت�سعة  دي�سمرب 2014م وفرتتي  اأغ�سط�س 2013م حتى 31  الفرتة من 29  القطاع خالل  التاأمني ح�سب  اأعمال  العجز من  التايل �سايف  يعر�س اجلدول 
املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-20(: �سايف العجز من عمليات التاأمني
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

-1.٧58.2% )228(14 40 احلوادث وامل�سئولية 

-594  -  - ال�سيارات

-3.1٧5.6% )44(1 1٧ امللكية

-34  -  - بحرية 

15.695.٧%18 0  )1(هند�سية 

-٧٧.8% )16( )٧2( )141(تاأمينات عامة اأخرى 

 - )٧( - 3 تاأمني طبي 

 - 1.384  -  - حماية وادخار 

3.3٧3.6%1.٧35)5٧()82(نتائج الكتتاب

5.99%)25.036()12.550()20.203(امل�ساريف الإدارية والعمومية 

 84.8%)23.301()12.60٧()20.286(�سايف العجز من عمليات التاأمني 

امل�سدر: ال�سركة 

حت�سنت نتائج الكتتاب بال�سركة من عجز بلغ 0.1 مليون ريال يف 2014م اإلى فائ�ض بلغ 1.٧ مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. 
اإلى الفائ�س النابع من التاأمني البحري، والهند�سي، و احلماية والدخار وكذلك من ح�سة ال�سركة يف الدخل  ويمُعزى فائ�س نتائج الكتتاب – بدرجة كبرية- 

الناجت من برنامج »منافذ«.

زاد �سايف العجز من عمليات التاأمني من 20.3 مليون ريال يف 2014م اإلى 23.3 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. و تمُعزى 
الزيادة يف العجز – بدرجة كبرية- اإلى الزيادة يف النفقات العامة والإدارية خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م.

تخصيص فائض المساهمين 12321 2232

طبقًا ملتطلبات اللوائح التنفيذية ل�سركات التاأمني التعاوين ال�سادرة من موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي، فاإن 100.0% من العجز يف عمليات التاأمني يتم حتويله 
اإلى »دخل امل�ساهمني«.
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المؤشرات الرئيسية لألداء 2 2 1 2 3 2 2

يو�سح اجلدول التايل موؤ�سرات الأداء الرئي�سية لل�سركة خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م و فرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 
�سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-21(: م�ؤ�سرات الأداء الرئي�سية
مدققالن�سبة املئ�ية

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

5.488.3%--منو اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 

61.5%34.8%28.4%�سايف الأق�ساط املكتتبة كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 

38.3%65.2%٧1.6%ن�سبة الأق�ساط املتنازل عنها للمعيدين

1.8%1.8%2.4%العمولت املتكبدة كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

2.4%1.٧%3.0%عمولة اإعادة التاأمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

٧6.4%٧5.0%96.2%معدل املطالبة

212.4%9.٧30.5%6.٧86.٧%ن�سبة امل�ساريف 

288.8%9.805.5%6.882.9%املعدل امل�سرتك 

34.1%1.824.5%1.242.1%العجز من عمليات التاأمني كن�سبة مئوية من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة

)x( 84421.642عدد وثائق التاأمني

684٧68متو�سط الأق�ساط املكت�سبة للوثيقة )األف ريال(

)x( عدد املطالبات املدفوعة

2--احلوادث وامل�سئولية 

2--امللكية 

---بحرية 

---هند�سية 

---تاأمينات عامة اأخرى 

3.892--تاأمني �سحي 

12--حماية ومدخرات 

امل�سدر ال�سركة 

قائمة عمليات المساهمين الشاملة األولية 5 2 1 2 3 2 2

يو�سح اجلدول التايل قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة الأولية خالل الفرتة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31 دي�سمرب 2014م و فرتتي الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني 
يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-22(: قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة الأولية
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

84.8%)23.301()12.60٧()20.286(عجز عمليات التاأمني 

46.4%325 606 ٧93 الدخل من العمولت اخلا�سة

-339 - - دخل توزيعات 

86.3%)904()6.5٧8()12.843(م�ساريف عمومية واإدارية 

26.٧%)23.541()18.5٧8()32.336(خ�سائر متكبدة خالل الفرتة

100.0%- 405 )11.336(م�ساريف ما قبل التاأ�سي�س، �سايف 

29.5%)23.541()18.1٧3()43.6٧1(�سايف اخل�سارة قبل الزكاة للفرتة

33.8%)550()830()1.243(الزكاة

26.8%)24.090()19.004()44.914(اإجمايل اخل�سارة ال�ساملة للفرتة

29.8%)1.35()1.04()2.50(اخل�سارة الأ�سا�سية واملخف�سة لل�سهم الواحد

امل�سدر: القوائم املالية
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الدخل من العموالت الخاصة 12521 2232

متثل العمولت اخلا�سة دخال مكت�سبا من ا�ستثمارات يف ودائع باأجل. ولقد انخف�س الدخل من العمولت اخلا�سة من 0.8 مليون ريال يف 2014م اإلى 0.3 مليون 
ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. فيما بلغ الدخل من العمولت اخلا�سة 0.6 مليون ريال خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 

�سبتمرب 2014م. ويرجع هذا النخفا�س – اأ�سا�سا- اإلى انخفا�س م�ستوى ال�ستثمارات القائمة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م.

الدخل من األرباح الموزعة  12522 2232

يرتبط الدخل من الأرباح املوزعة بح�سة اأرباح ال�سركة من ا�ستثماراتها املتاحة للبيع ب�سركة جنم خلدمات التاأمني. 

مصاريف إدارية وعمومية )عمليات المساهمين( 12523 2232

يعر�س اجلدول التايل تفا�سيل امل�ساريف الإدارية والعمومية املتعلقة بعمليات امل�ساهمني خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م و فرتتي 
الت�سعة اأ�سهر املنتهيتني يف 30 �سبتمرب 2014م و2015م.

�سكل )6-23(: م�ساريف اإدارية وعم�مية )عمليات امل�ساهمني(
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

-103.2% )90( 2.840  4.6٧٧ تكاليف املوظفني

-85.9%166  1.1٧2  3.21٧ الر�سوم القانونية واملهنية

-100.0% - 382 908 اليجار

-100.0% - 5٧6  1.342 الهالك

-100.0% - 21٧ 606 نفقات تقنية املعلومات

-98.5%5 33٧ 683 نفقات ال�سفر والقامة

-٧.4%804 868  1.085 نفقات جمل�س الدارة 

-89.5%19 185 324 اخري

-86.3%904  6.5٧8  12.843 الإجمايل

  كن�سبة مئوية من الجمايل

 -10.0%43.2%36.4%تكاليف املوظفني

 18.4%1٧.8%25.0%الر�سوم املهنية والقانونية

 0.0%5.8%٧.1%اليجار

 0.0%8.8%10.5%الهالك

 0.0%3.3%4.٧%نفقات تقنية املعلومات

 0.6%5.1%5.3%نفقات ال�سفر والقامة

 88.9%13.2%8.5%نفقات جمل�س الدارة

 2.2%2.8%2.5%اخري

 100.0%100.0%100.0%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مت ح�ساب النفقات املتعلقة بالرواتب والر�سوم القانونية واملهنية وتكاليف الإهالك وغريها من النفقات الإدارية املتكبدة قبل بدء عمليات التاأمني )بني �سبتمرب 
2013 ومايو 2014( يف قائمة عمليات امل�ساهمني ال�ساملة الأولية.

انخف�س اإجمايل النفقات العامة والدارية من 12.8 مليون ريال يف عام 2014م اإيل 0.9 مليون ريال خالل الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م. منذ بدء 
عمليات التاأمني، حتولت تكاليف الت�سغيل اإلى قوائم عمليات التاأمني فيما اقت�سرت امل�ساريف الإدارية وعمومية املتعلقة بعمليات امل�ساهمني خالل الت�سعة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م على مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة وغريها من النفقات الإدارية الطفيفة.

يذكر اأن املبلغ ال�سالب امل�سجل �سمن تكاليف املوظفني يف فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية 30 �سبتمرب 2015م والذي بلغ 90.4 األف مرتبط بفائ�س خم�س�سات متعلقة 
مبكافئات املوظفني، علما باأن اإثبات هذه املخ�س�سات قد مت خالل 2014م ومن ثم تقرر عك�س الفائ�س خالل 2015م.
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الميزانية العمومية 22322

يعر�س اجلدول التايل ملخ�س امليزانية العمومية لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-24(: ملخ�س امليزانية العم�مية
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

1.8٧3.5%21.920432.592موجودات عمليات التاأمني

)14.3%(121.9٧5104.4٧6موجودات امل�ساهمني 

2٧3.2%143.89553٧.068اجمايل املوجودات 

1.8٧3.5%21.920432.592مطلوبات عمليات التاأمني 

512.5%1.286٧.8٧8مطلوبات امل�ساهمني

)20.0%(120.68996.599حقوق ملكية امل�ساهمني

2٧3.2%143.89553٧.068اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني والعجز املرتاكم ومطلوبات وحقوق ملكية امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية 
مالحظة: قامت ال�سركة بتغيري مدققي احل�سابات القانونيني يف عام 2015م. تبنى املدققون اجلدد ت�سنيفات خمتلفة لبنود معينة، وبالتايل مت عر�س مكونات معينة من موجودات ومطالبات عمليات التاأمني كما 
يف 31 دي�سمرب 2014م ب�سورة خمتلفة �سمن القوائم املالية املدققة لعام 2014م مقارنة مع كيفية عر�سها بالقوائم املالية التي متت مراجعتها يف الفرتة التي انتهت يف 30 �سبتمرب 2015م. اجلدير بالذكر اأننا قمنا 

باإعادة ت�سنيف تلك احل�سابات كما يف 31 دي�سمرب 2014م لتوحيد الت�سنيفات عرب الفرتة امل�سمولة يف التقرير.

ت�سمنت موجودات عمليات التاأمني كما يف 30 �سبتمرب 2015م -ب�سكل اأ�سا�سي - ح�سة معيدي التاأمني من الحتياطيات احل�سابية املتعلقة بوثائق التاأمني على 
احلياة والأق�ساط املدينة والنقد وما يف حكمه. 

 من جهة اأخرى، �سكلت الأر�سدة نقدية و�سبه نقدية والودائع القانونية املكونات الرئي�سية �سمن موجودات امل�ساهمني كما يف 30 �سبتمرب 2015م. 

زاد اإجمايل املوجودات من 143.9 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م ايل 53٧.1 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م حيث كان مدفوعا -اأ�سا�سا- بالزيادة 
يف حجم عمليات التاأمني خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م. 

ت�سمنت  بينما  2015م،  �سبتمرب   30 يف  كما  الفنية/الحتياطي  املخ�س�سات  على  عالوة  التاأمني  وثائق  حاملي  مطالبات  من  التاأمني  عمليات  مطلوبات  تتاألف 
مطلوبات امل�ساهمني-اأ�سا�سا- الزكاة الدائنة، ذمم دائنة وم�ستحقات اأخرى، واملبالغ امل�ستحقة اإلى عمليات التاأمني.

ترتبط الزيادة الإجمالية يف مطلوبات التاأمني من 21.9 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014 م اإلى 432.6 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م بالزيادة يف 
حجم ن�ساطات التاأمني ب�سكل عام. 

العجز  ب�سبب زيادة  اإلى 96.6 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م  امل�ساهمني من 120.٧ مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م  انخف�ست حقوق ملكية 
املرتاكم. 

يذكر اأن العجز املرتاكم قد اإرتفع من 54.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى ٧8.4 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م )ف�ساًل راجع اجلدول 49-6: 
حقوق ملكية امل�ساهمني( نتيجًة للعجز ال�سايف من عمليات التاأمني البالغ 23.3 مليون ريال خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م. 
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موجودات عمليات التأمين 1 2 2 2 3 2 2

يعر�س اجلدول التايل موجودات عمليات تامني ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-25(: م�ج�دات عمليات التاأمني 

زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمرب

2014مالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

1.962.2%2.23846.160نقدية و�سبه نقدية

1.321.0%3.42248.619�سايف الق�ساط املدينة

)100.0%(-1.01٧ح�سة معيدي التاأمني من العمولت املدينة

٧٧9.4%3.3٧529.6٧6ح�سة معيدي التاأمني من الأق�ساط غري املكت�سبة 

-25٧.856-ح�سة معيدي التاأمني من الحتياطيات احل�سابية 

4.418.4%50022.583ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�سوية 

٧41.3%4٧03.951تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة 

283.0%2.84410.893م�ساريف مدفوعة مقدمًا وموجودات اأخرى 

-6.529-م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

)21.5%(8.0556.324�سايف املمتلكات واملعدات

1.8٧3.5%21.920432.592اجمايل موجودات عمليات التاأمني

امل�سدر: القوائم املالية 
مالحظة: قامت ال�سركة بتغيري مدققي احل�سابات القانونيني يف عام 2015م. تبنى املدققون اجلدد ت�سنيفات خمتلفة لبنود معينة، وبالتايل مت عر�س مكونات معينة من موجودات عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 

2014م ب�سورة خمتلفة �سمن القوائم املالية املدققة لعام 2014م مقارنة مع كيفية عر�سها بالقوائم املالية التي متت مراجعتها يف الفرتة التي انتهت يف 30 �سبتمرب 2015م. 

كما ُذكر اآنفا، فاإن موجودات عمليات التاأمني كما يف 30 �سبتمرب 2015م كانت تتكون من ح�سة �سركات اإعادة التاأمني يف الحتياطات احل�سابية املتعلقة مبحفظة 
احلماية والدخار عالوة على الأق�ساط امل�ستحقة القب�ض، والنقد وما فيه حكمه.

القائمة والحتياطيات على  التاأمني من املطالبات  التاأمني. وت�ستند ح�سة �سركات اعادة  اإعادة  امل�ستحقة من �سركات  التاأمني الر�سدة  متثل موجودات اعادة 
اإذ مت حتويل  ن�سبته %100.0  30 �سبتمرب 2015م ما  التاأمني من الحتياطات احل�سابية يف  التاأمني. بلغت ح�سة �سركات اعادة  اتفاقيات اعادة  �سروط وبنود 
حمفظة تاأمني »احلماية والدخار« الى ال�سركة بوا�سطة احد امل�ساهمني املوؤ�س�سني وهو �سركة اليكو، مبوجب ترتيبات اعادة تامني �ساملة والتي مبقت�ساها يتحمل 
ناقل امللكية كل املطالبات الناجتة من هذه املحفظة. و يرجع عدم وجود مثل تلك الحتياطات يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى حقيقة ان ال�سركة اأبرمت اتفاقية نقل 
املحفظة هذه خالل عام 2015م. و اجلدير بالذكر اأن ال�سركة تتقا�سى من �سركة اليكو مبلغا معينا مقابل اإدارة املحفظة، كما تتقا�سى ال�سركة عمولة اإعادة تاأمني 

لتغطية تكلفة راأ�س املال الالزم لتحويل املحفظة. 

تعر�ض الق�ساط املدينة �سافية من املخ�س�سات مقابل الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. وقد بلغت 11.2% من اإجمايل موجودات عمليات التاأمني يف 30 �سبتمرب 
2015م. يتم ت�سجيل املخ�س�سات مقابل الديون امل�سكوك يف حت�سيلها وفقا للقواعد التنظيمية املناطة من قبل موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وترجع الزيادة 

الكبرية يف �سايف الق�ساط املدينة اإلى النمو يف حجم اأن�سطة الكتتاب خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 2015م مقارنة بعام 2014م.

قائمة،  و�سلف  ال�سمان،  خطابات  مقابل  والودائع  املوظفني،  على  م�ستحقة  مدينة  مبالغ  من  –اأ�سا�سا-  الأخرى  واملوجودات  مقدما  املدفوعة  النفقات  تتكون 
واإيجارات مدفوعة مقدما ونفقات اأخرى.

متثل التكاليف املوؤجلة لقتناء وثائق التاأمني العمولت والنفقات الأخرى املرتبطة مبا�سرة باقتناء وجتديد عقود التاأمني التي مت اقتناوؤها من خالل الو�سطاء 
والوكالء. ُتطفاأ تلك التكاليف على مدار اآجل عقود التاأمني املتعلقة بها بالقرتان مع ا�ستحقاق الأق�ساط.
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نقدية وشبه نقدية  22121 2232

يعر�س اجلدول التايل نقدية و�سبه نقدية عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-26(: نقدية و�سبه نقدية
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

181.2%823ال�سلفة امل�ستدمية

1.968.6%2.23046.138ار�سدة البنوك

1.962.2%2.23846.160اجمايل النقد واملعادل النقدي

امل�سدر: القوائم املالية 

متثل النقدية و�سبه نقدية املرتبطة بعمليات التاأمني اأر�سدة ح�سابات قائمة لبنوك معينة واأر�سدة حمتفظ بها يف ال�سندوق لت�سهيل دفع النفقات اليومية. 

يتم الحتفاظ بالأر�سدة ب�سورة اأ�سا�سية يف م�سرفني )البنك العربي الوطني والبنك ال�سعودي الربيطاين(. ويعترب النمو يف الأر�سدة البنكية لل�سركة من 2.2 
اأرباع الويل من عام  مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 46.1 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م مدفوعا بنمو ن�ساطات الكتتاب خالل الثالث 

2015م. 

أقساط مدينة، الصافي 22122 2232

يعر�ض اجلدول التايل �سايف الأق�ساط املدينة بال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-27(: االق�شاط املدينة، ال�شايف
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

غري متاح24.٧16-امل�ستحقة من الطراف ذات العالقة

946.1%2.23323.358امل�ستحقة على الو�سطاء

62.5%1.2812.082امل�ستحقة من حاملي الوثائق

)100.0%(-)1(امل�ستحقة على الوكالء

1.32٧.٧%3.51350.156املجموع الجمايل لالأق�ساط م�ستحقة القب�ض 

1.591.3%)1.53٧()91(خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها )حاملي الوثائق(

1.320.٧%3.42248.619�سايف الق�ساط املدينة

امل�سدر: ال�سركة

من  �سافية  املدينة  الأق�ساط  يتم عر�ض  العالقة.  ذات  والطراف  والوكالء  والو�سطاء  الوثائق  حاملي  على  وامل�ستحقة  القائمة  الأق�ساط  املدينة  الأق�ساط  متثل 
خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. تقوم ال�سركة بالإف�ساح عن املخ�س�سات مقابل الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مبوجب اللوائح للتنفيذية ملوؤ�س�سة النقد 

العربي ال�سعودي كما ذكر �سابقا.

بلغت ن�سبة الق�ساط امل�ستحقة من الو�سطاء والأطراف ذات العالقة جمتمعة 95.8% من اجمايل الق�ساط املدينة كما يف 30 �سبتمرب 2015. ومتثل الأق�ساط 
امل�ستحقة على الأطراف ذات العالقة الأق�ساط امل�ستحقة على البنك الوطني العربي يف �سياق العمال العتيادية بخ�سو�ض »وثيقة التاأمني الطبي اجلماعي«. 

ازدادت �سايف الأق�ساط املدينة من 3.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 48.6 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م. حيث كان النمو يف عمليات 
التاأمني هو الدافع الأ�سا�سي وراء تلك الزيادة.
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يعر�ض اجلدول التايل تقادم الأق�ساط املدينة كما يف 30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-28(: تقادم االق�شاط املدينة
متاأخرة لفرتة القيمة: )األف ريال �سع�دي(

تقل عن 30 ي�م
متاأخرة لفرتة من 

30 اإلى 90 ي�م
متاأخرة لفرتة من 

90 اإلى 180 ي�م
متاأخرة لفرتة من 

180 اإلى 360 ي�م
الجمايل

1149024.٧16)5(24.51٧امل�ستحق من الطراف ذات العالقة

15.0921.٧083.3283.23023.358امل�ستحق من الو�سطاء

2835431.232242.082امل�ستحق من العمالء املبا�سرين و�سركة األيكو

39.8922.2464.6٧43.34450.156اجمايل الق�ساط املدينة

)1.53٧()836()٧01(--خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها )حاملي وثائق التاأمني(

39.8922.2463.9٧32.50848.619�سايف الق�ساط املدينة

امل�سدر: ال�سركة

تتكون الق�ساط امل�ستحقة من الو�سطاء يف معظمها من الق�ساط امل�ستحقة على وثيقة » تامني املقاولني �سد جميع املخاطر« التي مت اقتناوؤها من خالل و�سيط. 
وميثل الر�سيد املرتتب على هذه الوثيقة 60.0% من املجموع الإجمايل لالأق�ساط املدينة من خالل الو�سطاء. 

كما ي�سري اجلدول اأعاله اإلى ر�سيد بقيمة 3.2 مليون ريال قائم لفرتة تزيد عن 180 يوما كما يف 30 �سبتمرب 2015م. ويرتبط هذا الر�سيد بالأق�ساط امل�ستحقة 
من اأحد العمالء )0.8 مليون ريال( وقد مت اإلغاء الوثيقة املرتبطة بهذا العميل بعد �سبتمرب 2015م ب�سبب التاأخري يف ت�سوية الأق�ساط وبالتايل �سيتم عك�ض املبلغ 

امللغي من الأق�ساط امل�ستحقة واملكتتبة. 

حصة معيدي التأمين من العموالت المدينة  22123 2232

ترتبط عمولت �سركات اإعادة التاأمني امل�ستحقة القب�س باتفاقيات اإعادة التاأمني وترتيبات اإعادة التاأمني الختيارية. ولقد زادت عمولت �سركات اإعادة التاأمني 
املدينة من 1.0 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م )ف�ساًل راجع اجلدول 6-25: موجودات عمليات التاأمني( اإلى 5.٧ مليون ريال يف 30 �سبتمرب 2015م 
)م�سنفة �سمن ار�سدة اعادة التاأمني الدائنة( وذلك يف �سوء منو املحفظة العامة للتاأمني بال�سركة يف الفرتة ما بني تاريخ امليزانيتني العموميتني، علما باأن 
ال�سركة قامت بتغيري ت�سنيف ح�سة معيدي التاأمني من العمولت املدينة خالل فرتة الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015م بحيث يتم خ�سم ح�سة معيدي 
التاأمني )ف�ساًل راجع  التاأمني الدائنة ليعك�ض احل�ساب الر�سيد الدائن �سايف املبالغ امل�ستحقة ل�سالح معيدي  التاأمني من العمولت املدينة من ار�سدة اعادة 

اجلدول 6-44: ار�سدة اعادة التاأمني الدائنة(.

حصة شركات اعادة التأمين من االقساط الغير مكتسبة  22122 2232

يعر�ض اجلدول التايل ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من الق�ساط الغري مكت�سبة يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-29(: ح�شة �شركات اإعادة التاأمني من االأق�شاط الغري مكت�شبة 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمرب

2014م القيمة: )األف ريال �سع�دي(
مدقق

ح�سة �سركات 
اعادة التاأمني )%(

2015م
غري مدققة

ح�سة �سركات 
اعادة التاأمني )%(

من 31 دي�سمرب 
2014م اإلى 30 
�سبتمرب 2015م

  العامة والطبية 

  التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية 

6.٧50.9%٧0.3%54.69٧3%14 التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية

31.1%80.3%89.2358%2٧3التاأمني �سد م�سوؤولية �ساحب العمل 

59.1%89.5%94.22.216%1.393التاأمني �سد امل�سوؤولية العامة

-94.0%48--التاأمني �سد امل�سوؤولية املهنية 

114.0%82.5%92.83.595%1.680اإجمايل التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

199.0%99.2%99.٧1.585%530تامني املمتلكات

-85.0%0.0435%-التاأمني البحري

٧.066.9%99.9%99.222.389%312التاأمني الهند�سي
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زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمرب

2014م القيمة: )األف ريال �سع�دي(
مدقق

ح�سة �سركات 
اعادة التاأمني )%(

2015م
غري مدققة

ح�سة �سركات 
اعادة التاأمني )%(

من 31 دي�سمرب 
2014م اإلى 30 
�سبتمرب 2015م

)18.0%(50.0%٧2.468٧%838تاأمينات عامة اخري

3.891.8%1.1%1.٧599%15التاأمني ال�سحي الإلزامي

٧6٧.٧%34.2%٧1.٧29.289%3.3٧5اجمايل التاأمينات العامة وال�سحية 

تاأمينات احلماية والإدخار

-15.4%386--تاأمينات جماعية 

-15.4%386 --اإجمايل احلماية والدخار

٧٧9.2%33.٧%٧1.٧29.6٧6%3.3٧5اإجمايل الق�ساط الغري مكت�سبة 

امل�سدر: ال�سركة

اإجمال، انخف�ست ح�سة �سركات التاأمني من اجمايل الق�ساط الغري مكت�سبة من ٧1.٧% كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 33.٧% كما يف 30 �سبتمرب 2015م على 
�سوء منو الأق�ساط الناجتة من القطاع الطبي بحكم الن�سبة ال�سئيلة لإعادة التاأمني املرتبطة بهذا القطاع. 

تكونت حمفظة ال�سركة – اأ�سا�سا- من وثائق التاأمني الطبي )الأق�ساط( خالل الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2015. ووفقا لذلك فاإن اأعلى ر�سيد من 
الق�ساط الغري مكت�سبة يرجع اإيل قطاع التاأمني ال�سحي مبا ميثل 62.8% من اإجمايل الأق�ساط الغري مكت�سبة. يذكر اأن معدل اإ�سناد اإعادة التاأمني يف القطاع 

الطبي قد بلغ 2.9% بنهاية الربع الثالث يف 2015م. 

التاأمني من الق�ساط  اإعادة  بلغت ح�سة �سركات  الهند�سي حيث  القطاع  التاأمني �سمن  اإعادة  ل�سركات  اأعلى ح�سة  نظرا لنخفا�ض معدلت الحتفاظ، كانت 
الهند�سية الغري مكت�سبة القائمة 99.9% كما يف 30 �سبتمرب 2015م. 

حصة معيدي التأمين من اإلحتياطيات الحسابية 22125 2232

كما مت ال�سارة اليه �سابقا، متثل املخ�س�سات احل�سابية جزءا اأ�سا�سيا من �سايف ودائع التاأمني على احلياة وتتعلق-بدرجة كبرية- باأعمال احلماية والدخار التي 
مت حتويلها كجزء من حتويل املحفظة من �سركة ميتاليف )األيكو(. 

تتحمل �سركة »األيكو« لإعادة التاأمني الحتياطي احل�سابي بالكامل.

حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية  22122 2232

يعر�س اجلدول التايل ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من املطالبات القائمة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-30(: ح�سة �سركات معيدي التاأمني من املطالبات حتت الت�س�ية 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

389.116.2%41٧.429املطالبات املبلغ عنها ومل تتم ت�سويتها 

940.5%4955.154املطالبات املتكبدة ومل يتم البالغ عنها 

4418.4%50022.583اإجمايل املطالبات القائمة 

امل�سدر: ال�سركة

بلغت ح�سة معيدي التاأمني من املطالبات القائمة 0.5 مليون ريال كما يف دي�سمرب 2014. تلك احل�سة متعلقة يف الغالب بح�سة �سركات اإعادة التاأمني ذات 
العالقة باأعمال التاأمينات العامة. 

ارتفعت ح�سة �سركات اإعادة التاأمني من املطالبات القائمة اإلى 22.6 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م نظرا لنمو عمليات التاأمني ب�سكل عام و حتويل 
حمفظة احلماية والدخار مبوجب ترتيبات اعادة تاأمني �ساملة بن�سبة 100.0% حيث �سكلت املطالبات القائمة للحماية والدخار 59.8% من اإجمايل املطالبات 

القائمة يف 30 �سبتمرب 2015م.
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تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة  22122 2232

يعر�س اجلدول التايل التكاليف املوؤجلة لقتناء وثائق التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-31(: تكاليف اكتتاب وثائق تاأمني م�ؤجلة 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمرب

2014مالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

 العامة وال�سحية

 تامني �سد احلوادث وامل�سوؤولية 

2.022.8%480تامني �سد احلوادث ال�سخ�سية 

53.3%446٧التاأمني �سد م�سوؤوليه �ساحب العمل

21932046.2التاأمني �سد امل�سئولية العامة

٧5.4%26646٧اجمايل التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

111.3%80168التاأمني على املمتلكات

غري متاح٧٧-التاأمني البحري

3.828.3%4٧1.855التاأمني الهند�سي

44.0%٧٧110التاأمينات العامة الأخرى

غري متاح911-التاأمني الطبي الإلزامي

664.0%4٧03.588اجمايل التاأمينات الطبية والعامة 

   احلماية والدخار

غري متاح363-املجموعة التجارية 

غري متاح363-اإجمايل احلماية والدخار 

٧41.3%4٧03.951اإجمايل تكاليف اقتناء وثائق التاأمني املوؤجلة 

امل�سدر: ال�سركة

تت�سمن تكاليف اقتناء وثائق التاأمني املوؤجلة – اأ�سا�سا- التكاليف املتكبدة على ح�ساب العمولت املدفوعة اإلى و�سطاء التاأمني بالإ�سافة اإلى التكلفة الرتاكمية ذات 
العالقة باقتناء عقود التاأمني. يتم اطفاء تلك التكاليف على ا�سا�ض الق�سط الثابت على مدار اآجال وثائق التاأمني املعنية. 

يتم تاأجيل التكاليف املبا�سرة والغري مبا�سرة لالكتتاب او لتجديد عقود التاأمني اإلى اأن يتم ا�ستعادة تلك التكاليف من الق�ساط امل�ستقبلية، ويف املقابل يتم اإثبات 
كل تكاليف القتناء الأخرى كنفقات وذلك عند تكبدها.

يرتبط اقتناء وثائق التاأمني املوؤجلة القائمة –اأ�سا�سا- بالعمولت التي مت منحها اإلى الو�سطاء والوكالء لقيامهم باإحالة وثائق التاأمني اإلى ال�سركة وذلك يف 30 
�سبتمرب 2015م.

نظرًا لزيادة عمليات التاأمني يف عام 2015م مقارنًة مع عام 2014م ارتفعت التكاليف املوؤجلة القائمة لقتناء وثائق التاأمني من 0.5 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 
2014م ايل 4.0 مليون ريال يف 30 �سبتمرب 2015م.



113

مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى  22122 2232

يعر�س اجلدول التايل امل�ساريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات الأخرى املرتبطة بعمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-32(: م�ساريف مدف�عة مقدماً وم�ج�دات اأخرى 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمرب

2014مالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

544.6%5503.545الودائع مقابل خطابات ال�سمان

غري متاح2.216-ر�سوم موؤجلة لطرف ثالث ‘

8.8%1.2021.308الذمم املدينة للموظفني

91.2%361690النفقات املدفوعة مقدما

غري متاح991-ر�سوم ال�سراف املوؤجلة 

233.3%233٧٧٧اليجار املدفوع مقدما

غري متاح594-امل�ستحقات املدينة الأخرى

)32.3%(2621٧٧التاأمني )مبلغ يدفع مقدما كتامني لالإيجار(

غري متاح1٧0-اق�ساط اعادة التاأمني

68.4%236398مقدمات للموردين

غري متاح2٧-الق�ساط املدفوعة مقدما

283.0%2.84410.893اجمايل النفقات املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى

امل�سدر: ال�سركة

تتكون النفقات املدفوعة مقدما ب�سورة اأ�سا�سية من الودائع مقابل خطابات ال�سمان والأتعاب املوؤجلة لطرف ثالث )اإدارة من ِقَبل طرف ثالث(، والذمم املدينة 
لف املقدمة للموظفني( وذلك كما يف 30 �سبتمرب 2015م. للموظفني )ال�سمُ

يتم ايداع الودائع مقابل خطابات ال�سمان يف البنوك وذلك عند اإ�سدار خطابات �سمان الأداء للعمالء. يتم ا�سدار تلك ال�سمانات عندما ت�سرتك ال�سركة يف 
عطاء )عند ال�سرتاك يف مناق�سة اأو توقيع عقد مع عميل جديد). ويتم حتديد قيمتها عن طريق العميل. كانت زيادة الودائع مقابل خطابات ال�سمان يف 30 
�سبتمرب 2015 ناجتة –اأ�سا�سا- عن خطاب ال�سمان الذي مت ا�سداره ل�سالح وزارة اخلارجية بقيمة 2.0 مليون ريال )مت ا�سدار هذا اخلطاب كجزء من ال�سروط 

املطلوبة لال�سرتاك يف املناق�سة(.

فعت ايل �سركة توتال كري �سوليو�سن �سعودي التي تقوم بتوفري جمموعة من خدمات ادارة املطالبات  متثل اأتعاب الطرف الثالث املوؤجلة ر�سوم مطالبات ادارية دمُ
الطبية التي تت�سمن ادارة املوافقات وخدمة العمالء وخدمة �سبكة املوردين. وتتما�سي الزيادة يف الأتعاب املدفوعة مقدما مع النمو يف اق�ساط التاأمني الطبي. 

تتاألف الذمم املدينة للموظفني من �سلف ال�سكن والقرو�س التي مت منحها للموظفني يف �سياق العمال العتيادية. ولقد ظل الر�سيد القائم للذمم املدينة للموظفني 
م�ستقرا –اإلى حد ما- يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

تتاألف النفقات املدفوعة مقدما من تكاليف التاأمني املدفوع مقدما حتت ح�ساب تغطية التاأمني على احلياة، والتاأمني الطبي للموظفني وبدلت املدار�س املمنوحة 
للموظفني، ور�سوم جتديد الرخ�سة، والنرثيات الأخرى املتكبدة يف �سياق العمال العتيادية. وتعترب الزيادة يف النفقات املدفوعة مقدما يف الفرتة بني 31 دي�سمرب 

2014 و30 �سبتمرب 2015 ناجتة عن الزيادة يف اأعداد املوظفني. 

متثل اأتعاب الإ�سراف املوؤجلة ر�سوم التفتي�س املدفوعة اإلى موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي واإلى جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين. و�ستلتزم ال�سركة بدفع %0.5 
من اجمايل الق�ساط الطبية املكتتبة اإلى موؤ�س�سة النقد ال�سعودي بالإ�سافة اإلى ما ن�سبته 1.0% ل�سالح جمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين. تلك الر�سوم ل ت�سمل 
ح�سة ال�سوق املحلي من اعمال اإعادة التاأمني. وقبل عام 2015م، كان يتم �سرف ر�سوم الإ�سراف ب�سورة كاملة مبجرد تكبدها لكن مت تعديل طريقة معاجلتها يف 

2015م بحيث يتم �سرف الر�سوم بعد اكت�ساب الق�ساط بينما يتم تاأجيل اجلزء املتبقي.

يتاألف الإيجار املدفوع مقدما كما يف 31 دي�سمرب 2014م -ب�سكل اأ�سا�سي- من الإيجار املدفوع مقدما ملقر ال�سركة ال�سابق )مكتب موؤقت( حيث كان املقر الأ�سلي 
لل�سركة قيد التطوير خالل عام 2015م. ولقد ارتفع الإيجار املدفوع مقدما من 0.2 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 0.8 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 

2015م وذلك يف �سوء الدفع مقدما لإيجار املقر احلايل. 

تتكون الذمم املدينة الأخرى من املبالغ امل�ستحقة على �سركة التاأمني التعاونية والذي ميثل ح�سة ال�سركة يف اتفاقية اأو برنامج »منافذ« الذي مبوجبه ت�سرتك 
ال�سركة يف تاأمني كل املركبات الجنبية التي تعرب احلدود ال�سعودية. 
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يعترب تاأمني الإيجار وديعة قابلة لال�سرتداد و يتم دفعها اإيل مالك عقار املكتب املوؤجر. ولقد تناق�س الر�سيد من 0.3 مليون ريال يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 0.2 
مليون يف 30 �سبتمرب 2015م حيث ا�ستعادت ال�سركة التاأمني بعد اإخالء املكتب املوؤقت التي كانت ت�سغله يف 2014م. 

متثل اأق�ساط اإعادة التاأمني اأق�ساط فائ�ض اخل�سارة املوؤجلة. ويتم تاأجيل تكلفة اإعادة التاأمني على مدار اأجل اتفاقية اإعادة التاأمني على اأ�سا�ض فائ�ض اخل�سارة. 

تتكون املبالغ املدفوعة مقدما اإلى املوردين من املبالغ التي مت دفعها اإلى مقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات لتقدمي خدمات الدعم والتطبيق )مثل تطبيق خدمات 
الربجميات وحزم الدعم والرتاخي�س وخالفه(. 

مستحقات على/إلى عمليات المساهمين و مستحقات إلى/على عمليات التأمين  22122 2232

يعر�س اجلدول التايل ملخ�سا لالأر�سدة امل�ستحقة من عمليات امل�ساهمني / من جراء عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-33(: م�ستحقات على/اإلى عمليات امل�ساهمني/التاأمني 
كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2015م غري مدقق2014م مدقق

عمليات امل�ساهمنيعمليات التاأمنيعمليات امل�ساهمنيعمليات التاأمني

5.029)5.029(--ر�سيد اأول املدة

)23.301(23.301)20.286(20.286حتويل العجز من عمليات التاأمني اإلى عمليات امل�ساهمني

--13.965)13.965(حتويل اأ�سول غري نقدية من عمليات امل�ساهمني اإلى عمليات التاأمني كما يف 1 اأبريل 2014م

11.٧43)11.٧43(11.350)11.350(التحويالت النقدية من عمليات امل�ساهمني اإلى عمليات التاأمني 

)6.529(5.0296.529)5.029(املجموع

امل�سدر: ال�سركة

ميثل امل�ستحق على/اإلى عمليات امل�ساهمني/عمليات التاأمني ح�سابات و�سيطة تتكون من معامالت قائمة بني امل�ساهمني وعمليات التاأمني. وت�سمل املعامالت املالية 
امل�سجلة حتت تلك احل�سابات تخ�سي�س عجز عمليات التاأمني يف ح�سابات امل�ساهمني بالإ�سافة ايل مدفوعات داخلية وحتويالت متت يف �سياق العمال العتيادية.

نقلت ال�سركة بع�س من الأ�سول واملطلوبات )مثل الأ�سول الثابتة وح�سابات راأ�س املال العامل( من عمليات امل�ساهمني اإلى عمليات التاأمني عندما بداأت ن�ساطاتها 
الأ�سا�سية يف 1 اأبريل 2014م لدعم عمليات التاأمني. يذكر اأن قيمة الأ�سول املنقولة يف 1 اأبريل 2014 بلغت 14.0 مليون ريال. 

صافي الممتلكات واألجهزة 221210 2232

يعر�س اجلدول التايل ملخ�سا عن ممتلكات واأجهزة ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-34(: املمتلكات والجهزة
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

)10.9%(2.5482.2٧1حت�سينات على العقار امل�ستاأجر 

)24.3%(2.5661.942اجهزة الكمبيوتر

)44.2%(1.٧29964برجميات الكمبيوتر

)12.٧%(699611الثاث والرتكيبات

)21.3%(329259اجهزة املكتب

)1٧.5%(183151املركبات 

غري متاح125-العمال قيد الجناز 

)21.5%(8.0556.324�سايف املمتلكات والجهزة 

امل�سدر: ال�سركة

يعزى النخفا�س يف القيمة الدفرتية للممتلكات والجهزة من 8.1 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 6.3 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م اإلى 
الإ�ستهالكات ) حتديدا زيادة ا�ستهالكات اأجهزة وبرجميات الكمبيوتر(. ويتم احت�ساب الإ�ستهالك يف قائمة عمليات التاأمني على اأ�سا�س الق�سط الثابت على مدار 

الأعمار التقديرية للموجودات. لي�س هناك اأي تعديالت متوقعة ل�سيا�سة ال�ستهالك املعمول بها حاليًا.
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متثل التح�سينات على العقار امل�ستاأجر تكلفة التعديالت التي مت اإجراوؤها على املقر الرئي�سي )تكلفة الت�ساميم وال�ست�سارات املعمارية واأعمال البناء الداخلية(. 

متثل اأجهزة الكمبيوتر اأنظمة الكمبيوتر والطابعات واملا�سحات ال�سوئية يف حني ت�سمل الربجميات والرتاخي�س التابعة لها والربامج بالإ�سافة ايل الدعم واحلزم 
الت�سخي�سية. 

ت�سمل املوجودات الأخرى الأثاث والرتكيبات ومعدات املكاتب واملركبات. 

متثل العمال قيد الجناز تكلفة برامج تكنولوجيا املعلومات اجلديدة اجلاري تنفيذها يف الوقت احلايل. 

ترتكز الإ�سافات خالل الثالثة اأرباع الأولى من عام 2015م يف التح�سينات التي مت اإجراوؤها على العقار امل�ستاأجر وعلى اجهزة الكمبيوتر. ومتثل التح�سينات 
اأعمال التعديل التي متت يف مكتب جدة وكذلك التطويرات التي مت اإجراوؤها يف املكتب الرئي�سي بالريا�س بينما ا�ستملت الإ�سافات التي متت بالن�سبة لأجهزة 

الكمبيوتر على اأجهزة كمبيوتر حممولة وملحقاتها. يذكر اأن ال�سركة ل تنوي �سراء اأو اإ�ستئجار اأ�سول ثابتة هامة.

موجودات المساهمين  2 2 2 2 3 2 2

يعر�س اجلدول التايل موجودات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-35(: م�ج�دات امل�ساهمني 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

645.4%11.15883.168النقد و�سبه النقدية

)100.0%(-5.029م�ستحق من عمليات التاأمني

303.6%114459م�ساريف مدفوعة مقدما وموجودات الأخرى

)100.0%(-85.000ودائع لأجل

-3.1٧53.1٧5ا�ستثمارات متاحة للبيع

1.0%1٧.5001٧.6٧5وديعة نظامية

)14.3%(121.9٧5104.4٧6اجمايل موجودات امل�ساهمني 

امل�سدر: القوائم املالية 
مالحظة: قامت ال�سركة بتغيري مدققي احل�سابات القانونيني يف عام 2015م. تبنى املدققون اجلدد ت�سنيفات خمتلفة لبنود معينة، وبالتايل مت عر�س مكونات معينة من موجودات عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 

2014م ب�سورة خمتلفة �سمن القوائم املالية املدققة لعام 2014م مقارنة مع كيفية عر�سها بالقوائم املالية التي متت مراجعتها يف الفرتة التي انتهت يف 30 �سبتمرب 2015م. 

تتاألف موجودات امل�ساهمني كما يف 30 �سبتمرب 2015م ب�سورة اأ�سا�سية من النقد و�سبه النقدية وال�ستثمارات املتاحة للبيع والوديعة النظامية.

النقد وشبه النقدية  22221 2232

يعر�س اجلدول التايل النقد واملعادل النقدي لعمليات امل�ساهمني يف 31 دي�سمرب 2014م ويف 30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-36(: النقد و�سبه النقدية
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

58.4%5.1588.168نقد لدى البنوك ويف ال�سندوق

1150.0%6.000٧5.000ودائع ق�سرية الأجل 

645.4%11.15883.168اإجمايل النقد و�سبه النقدية

امل�سدر: ال�سركة 

يتاألف النقد و�سبه النقدية ب�سكل اأ�سا�سي من الودائع ق�سرية الأجل خالل الفرتة التاريخية. يتم ايداع الودائع ق�سرية الجل يف بنوك جتارية حملية ويذكر اأن 
هذه الودائع ذات مرتبة ا�ستثمارية وت�سنيف ائتماين كما تمُ�ستَحق هذه الودائع يف ظرف 90 يوما اأو اقل من تاريخ امليزانية.

ميثل النقد لدى البنوك ويف ال�سندوق املتعلق باأن�سطة امل�ساهمني الر�سيد القائم يف ح�سابات م�سرفية. 

عالوة على ذلك، نتج الرتفاع يف الودائع ق�سرية الجل القائمة من 6.0 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى ٧5.0 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م 
من التدفق النقدي النابع من الن�ساطات ال�ستثمارية يف الودائع ق�سرية الجل. 
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مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  22222 2232

يعر�س اجلدول التايل النفقات املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى لعمليات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-37(: م�ساريف مدف�عة مقدما وم�ج�دات اأخرى
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

غري متاح339-الذمم املدينة الأخرى

)45.3%(11060الفائدة امل�ستحقة

غري متاح56-النفقات املدفوعة مقدما الأخرى

غري متاح44البنود البنكية القائمة

303.6%114459الجمايل

امل�سدر: ال�سركة

متثل الذمم املدينة الأخرى الرباح املدينة املرتبطة با�ستثمارات ال�سركة يف �سركة جنم خلدمات التاأمني.

من جهة اأخرى، يتم احت�ساب فائدة م�ستحقة على الودائع املوجودة لدى البنوك التجارية املحلية. وهذه الودائع ذات اأجل ت�ستَحق خالل فرتة تتجاوز ثالثة اأ�سهر 
من تاريخ القتناء، مع معدل عمولة خا�ض متغري يبلغ %0.85.

يتاألف ر�سيد النفقات املدفوعة مقدما الأخرى من تكاليف خدمة حفظ و�سيانة وحتديث �سجالت امل�ساهمني املدفوعة اإلى ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(. عالوة 
على ذلك، متثل البنود امل�سرفية القائمة ر�سوم ثابتة يقوم بخ�سمها البنك العربي الوطني من ح�سابات ال�سركة.

ودائع ألجل 22223 2232

يعر�س اجلدول التايل الودائع لأجل القائمة كما يف 31 دي�سمرب 2014م.

�سكل )6-38(: ودائع لأجل 
تاريخ تاريخ اليداعاملبلغ الأ�سا�سيالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

ال�ستحقاق
الر�سيد يف 31 الفرتة

دي�سمرب 2014م
القيمة املت�قعة 
عند ال�ستحقاق

معدل الفائدة 
)%(

0.83%50.00050.209�ستة اأ�سهر50.0002014/11/252015/05/25البنك العربي الوطني

0.90%35.00035.154�ستة اأ�سهر35.0002014/10/192015/04/16بنك ال�ستثمار ال�سعودي

 85.00085.363   85.000الجمايل

امل�سدر: ال�سركة 

يتم اإيداع الودائع لأجل ذات الت�سنيف الئتماين يف البنوك التجارية املحلية. ولهذه الودائع تاريخ ا�ستحقاق اأ�سلي يزيد عن 90 يوم من تاريخ القتناء. 

متو�سط معدل العمولة اخلا�ض املتغري على الودائع لأجل بلغ 0.85% يف 31 دي�سمرب 2014م.

مل يتم ت�سجيل اية ودائع لأجل با�ستحقاق يزيد عن 90 يوما كما يف 30 �سبتمرب 2015م وذلك لن جميع الودائع لأجل كما يف 30 �سبتمرب 2015م كانت ت�ستحق الدفع 
يف اقل من 90 يوم ومت ت�سنيفها �سمن ح�ساب النقد و�سبه النقدية. 

االستثمارات المتاحة للبيع  22222 2232

متثل ال�ستثمارات املتاحة للبيع القيمة الدفرتية ال�سافية لل�سركة البالغة 3.85% يف حيازة اأ�سهم �سركة جنم. 

ت�سرتط موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي القيام بهذا ال�ستثمار قبل منح ال�سركة املوافقة على اكتتاب وثائق تاأمني على املركبات.
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وديعة نظامية 22225 2232

يعر�س اجلدول التايل الودائع القانونية لل�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-39(: وديعة نظامية 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

-1٧.5001٧.500الودائع القانونية 

-1٧5-الدخل املعتمد 

1.0%1٧.5001٧.6٧5اإجمايل الودائع القانونية

امل�سدر: ال�سركة 

متثل الوديعة النظامية 10.0% من راأ�س املال املدفوع لل�سركة وهو ما يتفق مع نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ال�سادر عن موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. 
ول ميكن �سحب هذه الوديعة القانونية بدون موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

الدخل املعتمد ميثل ايرادات الفوائد املكت�سبة على الودائع القانونية.

 مطلوبات عمليات التأمين 22222 2232

يعر�س اجلدول التايل مطلوبات عمليات التاأمني بال�سركة يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م

�سكل )6-40(: مطل�بات عمليات التاأمني 

زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

1.٧٧1.9%4.٧0988.152اجمايل الق�ساط الغري مكت�سبة 

3.625.5%٧8829.340اجمايل املطالبات حتت الت�سوية

-25٧.856-اجمايل املخ�س�سات احل�سابية 

149.4%4.36310.883الذمم الدائنة وامل�ستحقات الخرى

925.5%3.94440.452اأر�سدة اعادة تاأمني دائنة 

3٧2.2%8814.162دخل عمولت اعادة التاأمني الغري مكت�سب 

)50.6%(1.823900م�ستحق لالأطراف ذات العالقة )النفقات العامة والإدارية نيابًة عن ال�سركة(

)100.0%(-5.029م�ستحق الى عمليات امل�ساهمني 

120.9%383846مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

1.8٧3.5%21.920432.592اجمايل مطلوبات عمليات التاأمني 

امل�سدر: القوائم املالية 
مالحظة: قامت ال�سركة بتغيري مدققي احل�سابات القانونيني يف عام 2015م. تبنى املدققون اجلدد ت�سنيفات خمتلفة لبنود معينة، وبالتايل مت عر�س مكونات معينة من مطلوبات عمليات التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 

2014م ب�سورة خمتلفة �سمن القوائم املالية املدققة لعام 2014م مقارنة مع كيفية عر�سها بالقوائم املالية التي متت مراجعتها يف الفرتة التي انتهت يف 30 �سبتمرب 2015م. 

تتكون مطلوبات عمليات التاأمني ب�سكل اأ�سا�سي من مطلوبات حاملي الوثائق التاأمينية ومن الحتياطات واملخ�س�سات املتعلقة بن�ساطات التاأمني.

ارتفع اجمايل املطلوبات من 21.9 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 432.6 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م. وهذا الرتفاع مدفوع باإرتفاع 
املخ�س�سات احل�سابية املتعلقة بتحويل حمفظة متاليف التي �سبق ذكرها بالإ�سافة اإلى النمو يف حجم عمليات التاأمني خالل الثالثة اأرباع الأويل من عام 2015م.
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اجمالي االقساط الغير مكتسبة  22222 2232

يقدم اجلدول التايل ملخ�سا عن اجمايل اأق�ساط ال�سركة الغري مكت�سبة يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-41(: اإجمايل االأق�شاط الغري مكت�شبة 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015 م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014 م اإلى 
30 �سبتمرب 2015 م

  التاأمينات العامة وال�سحية 

 التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

5.222.٧%261.384التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية

45.٧%306446التاأمني �سد م�سوؤولية �ساحب العمل

6٧.3%1.4٧92.4٧4التاأمني �سد امل�سوؤولية العامة

 غري متاح 52-التاأمني �سد امل�سوؤولية املهنية 

140.5%1.8114.356اجمايل التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

200.5%5321.59٧التاأمني على املمتلكات

 غري متاح512-التاأمني البحري

٧.018.1%31522.408التاأمني الهند�سي

18.5%1.1581.3٧3التاأمينات العامة الأخرى

6.095.3%89455.392التاأمني ال�سحي الجباري

1.٧18.5%4.٧0985.63٧اجمايل التاأمني ال�سحي والتاأمني العام 

 احلماية والدخار

غري متاح2.516-اأعمال جماعية 

غري متاح2.516-اجمايل الدخار واحلماية 

1٧٧2.0%4.٧0988.152اجمايل الق�ساط الغري مكت�سبة 

امل�سدر: ال�سركة

يتم ت�سجيل الق�ساط الغري مكت�سبة على ح�ساب اق�ساط التاأمني التي �سوف يتم اكت�سابها يف امل�ستقبل. ويتم تاأجيل ا�ستحقاق تلك الق�ساط يف نتائج عمليات التاأمني 
ب�سورة تت�سق مع مدة تغطية وثائق التاأمني ذات ال�سلة.

كان ارتفاع الأق�ساط الغري مكت�سبة من 4.٧ مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 88.2 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م مدفوعا بالنمو الجمايل يف 
حجم عمليات التاأمني. 

إجمالي المطالبات القائمة 22222 2232

يعر�س اجلدول التايل ملخ�سا لإجمايل مطالبات ال�سركة القائمة يف 31 دي�سمرب 2014م ويف 30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-42(: اجمايل املطالبات حتت الت�س�ية
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

  التاأمينات العامة وال�سحية 

 التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

5.951.4%13٧85التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية 

453.0%89493التاأمني �سد م�سوؤولية �ساحب العمل

401.0%3001.501التاأمني �سد امل�سوؤولية العامة

 غري متاح12-التاأمني �سد امل�سوؤولية املهنية
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زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

594.9% 4022.٧91اجمايل التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

1.082.0% 1411.66٧التاأمني على املمتلكات

 غري متاح51٧-التاأمني البحري

113.34٧.5%11.248التاأمني الهند�سي

2٧6.8%181682التاأمينات العامة الأخرى

٧.591.9%644.884التاأمني ال�سحي الجباري

1.395.6%٧8811.٧88اجمايل التاأمني العام والتاأمني ال�سحي

غري متاح15.046-اعمال فردية 

غري متاح2.506-اعمال جماعية 

غري متاح1٧.551-اجمايل احلماية والدخار

3.622.4%٧8829.340اجمايل املطالبات القائمة 

امل�سدر: ال�سركة

يتاألف اإجمايل املطالبات القائمة من التكلفة التقديرية للمطالبات املتكبدة التي مل يتم ت�سويتها كما يف تاريخ امليزانية، �سواء مت الإبالغ عنها ام ل.

يتم الحتفاظ مبخ�س�س تكلفة ت�سوية املطالبات املتكبدة التي مل يتم الإبالغ عنها يف تاريخ قائمة املركز املايل بناء على تقديرات امل�ست�سار الإكتواري لدى ال�سركة 
بناء على اأ�سا�س معدلت املطالبات الق�سوى بحكم ق�سر �سجل املطالبات التاريخية لل�سركة. 

تركز اجمايل املطالبات – بدرجة كبرية - يف قطاع احلماية والدخار مبا ي�سكل 59.8% من اجمايل املطالبات القائمة كما يف 30 �سبتمرب 2015م.

ارتفع اجمايل املطالبات القائمة من 0.8 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 29.3 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م مدفوعا بالنمو يف ان�سطة 
العمال. 

المخصصات الحسابية  22222 2232

كما مت ال�سارة اليه �سابقا، متثل املخ�س�سات احل�سابية جزءا اأ�سا�سيا من �سايف ودائع التاأمني على احلياة وتتعلق-بدرجة كبرية- باأعمال احلماية والدخار التي 
مت حتويلها كجزء من حتويل املحفظة من �سركة متاليف )األيكو(. 

تتحمل �سركة ‘األيكو« لإعادة التاأمني الحتياطي احل�سابي بالكامل. 

الذمم الدائنة والمستحقات االخرى 222210 2232

يعر�س اجلدول التايل ملخ�سا عن الذمم الدائنة وامل�ستحقات الأخرى كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويف 30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-43(: الذمم الدائنة وامل�ستحقات الخرى
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمرب

2014مالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

540.٧% 3442.202العمولت م�ستحقة الدفع 

 غري متاح 2.122-ر�سوم اإدارة طرف ثالث

39.1%1.0٧21.491عالوات 

399.3%2951.4٧2مكافاآت املوظفني

3.2٧8.8%29963م�ستحقات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين

115.9%323696تكلفة الوقت 

145.٧%181443الت�سالت ودعم تكنولوجيا املعلومات
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زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمرب

2014مالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

2٧.2%341433الر�سوم الكتوارية

)34.5%(391256اأتعاب التدقيق 

 غري متاح113-التدقيق الداخلي

 غري متاح113-امل�ستحقات العامة والدارية

53.5%٧3112م�ستحقات موؤ�س�سة التاأمينات الجتماعية واجبة الدفع

)٧5.٧%(9022م�ساريف املوظفني اخلارجيني 

 غري متاح 4-املطالبات م�ستحقة الدفع

)100.0%(-1.033اليجار

126.5%194439اخرى

149.4%4.36310.883اجمايل الذمم الدائنة وامل�ستحقات الأخرى 

امل�سدر: ال�سركة 

متثل العمولت امل�ستحقة الدفع مبالغ م�ستحقة للو�سطاء نظري قيامهم باإحالة وثائق التاأمني اإلى ال�سركة.  �
ترتاوح العمولت امل�ستحقة الدفع تبعا لن�سبة العمولة والتي ترتبط بفئة العمال وبطبيعة املطلوبات. و قد ظهر اأعلى ن�ساط لالأعمال خالل الثالثة اأرباع  �

الأولى من عام 2015م مما ميثل الدافع وراء الزيادة يف م�ستحقات العمولت واجبة الدفع يف 30 �سبتمرب 2015م.
متثل ر�سوم ادارة الطرف الثالث الر�سوم امل�ستحقة الدفع اإلى �سركة توتال كري �سوليو�سن، ومل يتم ت�سجيل اأية ر�سوم يف 31 دي�سمرب 2014م لأن التفاق  �

مت توقيعه يف 2015م.
يتم احت�ساب العالوات على ا�سا�ض �سهري ويتم دفعها على مدار العام التايل. تتويل ادارة املوارد الب�سرية تنظيم املبالغ ال�سهرية وتلك العالوات ترتبط  �

ارتباط وثيقا باأداء املوظفني. 
متثل مكافئات املوظفني الجازات امل�ستحقة. وترجع الزيادة يف الر�سيد ما بني تاريخي امليزانيتني العموميتني اإلى الزيادة يف عدد املوظفني.  �
اإلى  � اأتعاب تدقيق و تفتي�س. و ترجع زيادة هذه الأتعاب  اأتعاب م�ستحقات موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�سمان ال�سحي التعاوين  متثل 

الزيادة يف اق�ساط التاأمني العامة والطبية. 
األيكو و�سركة »ت�سارت�س ميم�سا« للتاأمني القاب�سة اللتان يقومان  � اإلى �سركة متاليف  اأتعاب ال�ست�سارات امل�ستحقة الدفع  متثل فواتري »تكلفة الوقت« 

�سهريا على  الدفاتر  الوقت يف  تكلفة  ر�سوم  ت�سجيل  يتم  والدارية.  الفنية  اإلى اخلدمات  بالإ�سافة  التدريب  ال�ست�سارية وخدمات  بتوفري اخلدمات 
الفواتري التي يتم ار�سالها من ال�سركات ال�ست�سارية والتي تن�س على عدد ال�ساعات التي مت ت�سجيلها يف الدفاتر خالل تلك الفرتة. وميكن اإرجاع 

الزيادة يف فواتري تكلفة الوقت امل�ستحقة على النمو يف العمليات الذي تتطلب قدر اأكرب من الدعم. 
اإلى ا�ست�ساريني خارجيني يف جمال تكنولوجيا املعلومات يقومون بتوفري خدمات  � اأتعابا م�ستحقة  متثل ر�سوم دعم تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

تكنولوجيا املعلومات التي تت�سمن الدعم الفني لربنامج اوراكل والدعم لتطبيقات ال�سيانة و�سيانة قواعد البيانات. 
الأتعاب الإكتوارية هي الر�سوم التي يتم دفعها الى �سركة لوك�س لال�ست�سارات واخلدمات الكتوارية.  �
متثل اأتعاب التدقيق الر�سيد القائم امل�ستحق خلدمات التدقيق ور�سوم ال�سرائب. �
الوقت  � الداخلي يف  التدقيق  توفري خدمات  بروتفيتي  �سركة  تتويل  الداخلي حيث  التدقيق  بعملية  للقيام  بال�ستعانة مب�سادر خارجية  ال�سركة  تقوم 

احلايل و باإجراء تقييمات خماطر وو�سع خطة للتدقيق الداخلي علي اأ�سا�س املخاطر ملدة ثالثة �سنوات. 
متثل امل�ستحقات العامة والإدارية -ب�سورة اأ�سا�سية- نفقات املنافع واملرافق ونفقات ال�سفر والنفقات اليومية الثابتة الأخرى.  �
متثل م�ستحقات موؤ�س�سة ال�سمان الجتماعي واجبة الدفع ر�سوم التاأمينات الجتماعية امل�ستحقة.  �
تتكون م�ساريف املوظفني اخلارجيني )املوظفني الذين ل يعملون حتت كفالة ال�سركة( من الإجازات امل�ستحقة واملزايا الأخرى.  �
ميثل اليجار امل�ستحق الر�سيد القائم لالإيجار املرتتب على املقر الرئي�سي يف الريا�س. �
متثل امل�ستحقات الـ«اأخرى« اإجمايل الأق�ساط التي مت حت�سيلها من عمالء قبل ت�سجيل اأو الإعرتاف بالأق�ساط. �
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ارصدة اعادة التأمين الدائنة 222211 2232

يعر�س اجلدول التايل تقادم اأر�سدة اإعادة التاأمني امل�ستحقة الدفع كما يف 31 دي�سمرب 2014م ويف 30 �سبتمرب 2015م 

�سكل )6-44(: ار�سدة اعادة التاأمني الدائنة
ملدة ت�سل ايل القيمة: )األف ريال �سع�دي(

30 ي�م
م�ستحق من 30 
ي�م ايل 90 ي�م

م�ستحق من90 
ي�م ايل 180 ي�م

م�ستحق من 180 
ي�م ايل 360 ي�م

م�ستحق لأكرث 
من 360 ي�م

اجمايل

3.944-311.00٧1.923630384 دي�سمرب 2014

3020.13٧10.63٧2.9485.5251.20540.452 �سبتمرب 2015

امل�سدر: ال�سركة 

متثل اأر�سدة اإعادة التاأمني الدائنة ح�سة �سركات اعادة التاأمني يف الإق�ساط خم�سوما منه ح�سة معيدي التاأمني من العمولت املدينة )اأي �سايف املبالغ امل�ستحقة 
اإلى معيدي التاأمني(. ويتم يف معظم الأحيان ت�سويتها على اأ�سا�س ربع �سنوي تبعا لتفاقيات اإعادة التاأمني. 

يرتبط اأعلى ر�سيد م�ستحق الدفع كما يف 30 �سبتمرب 2015م بو�سطاء �سركة اإي�س للتامني ولإعادة التاأمني املحدودة. �سكل الر�سيد التابع لهذا الو�سيط 2.%4٧ 
من الإجمايل ال�سايف لر�سيد اعادة التاأمني الدائن.

اإلى 6.٧ مليون ريال م�ستحق لأكرث من 180 يوم يف 30 �سبتمرب 2015م. و يت�سمن الر�سيد 4.6  الدائنة ر�سيدا ي�سل  التاأمني  التقادم لإعادة  اأر�سدة  تمُظهر 
مليون ريال م�ستحقة الى �سركات اعادة التاأمني مبوجب اتفاقية امل�ساركة يف احل�س�س )التي ت�سمل �سركة نا�سيونال يونيون فاير ان�سوران�س و�سركة نيو هامب�ساير 
ان�سوران�س و�سركة امريكان هوم ا�سوران�س(. و قد مت ت�سديد 2.1 مليون ريال من اأ�سل الر�سيد امل�ستحق بنهاية 2015م، على اأن يتم ت�سديد باقي املبلغ بحلول 

نهاية �سهر يناير 2016م.

الدخل الغير المكتسب من عمولة اعادة التأمين  222212 2232

يعر�س اجلدول التايل الدخل الغري املكت�سب من عمولة اعادة التاأمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-45(: الدخل غري املكت�سب من عم�لة اعادة التاأمني 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

 العامة وال�سحية 

 التاأمني �سد احلوادث وامل�سوؤولية

1.1٧0.0%342التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية

28.3%٧393التاأمني �سد م�سوؤولية �ساحب العمل

3٧.4%3٧9520التاأمني �سد امل�سوؤولية العامة

-9-التاأمني �سد امل�سوؤولية املهنية

46.1%454664اجمايل التاأمني �سد امل�سوؤولية واحلوادث

200.2%136408التاأمني على املمتلكات

غري متاح 93-التاأمني البحري

2.801.0%912.628التاأمني الهند�سي

)٧.6%(1931٧9التاأمينات العامة الأخرى

1.316.1%٧102التاأمني ال�سحي الإلزامي

362.2%8814.0٧3اجمايل التاأمينات العامة وال�سحية

 الدخار واحلماية 

 غري متاح89-اعمال جماعية 

غري متاح89-اجمايل الدخار واحلماية 

3٧2.4%8814.162اجمايل العمولة الغري مكت�سبة 

امل�سدر: ال�سركة 
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يتم ا�ستالم دخل العمولة من الأعمال التي تغطيها التفاقيات واملعاهدات التنا�سبية كما ترتبط اي�سا بالإتفاقيات الختيارية على العديد من وثائق التاأمني. 

تعترب العمولة الغري مكت�سبة جزءا من العمولة املرتبطة بالفرتة الغري منتهية من التغطية.

ارتفع اإجمايل العمولة الغري مكت�سبة من 0.9 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 4.2 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م نظرا للطبيعة الطويلة الأجل 
لوثائق التاأمني خ�سو�سا الوثائق املَُحّررة يف القطاع الهند�سية. 

المعامالت المالية لألطراف ذات العالقة  222213 2232

يعر�س اجلدول التايل املعامالت املالية لالأطراف ذات العالقة بال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل)6-46(: املعامالت املالية لالأطراف ذات العالقة 
كما يف 31 طبيعة املعامالت املاليةالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

دي�سمرب
كما يف 30 

�سبتمرب
زيادة/)نق�س(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

  م�ستحقات من الطراف ذات العالقة
81٧.٧66.3%24.٧16)1(الق�ساط املدينةالبنك الوطني العربي

-3٧4)2(العمولة الدائنة
830.338.6%25.090)3(�سايف الق�ساط املدينة من البنك العربي الوطني

م�ستحقات اإلى اأطراف ذات العالقة 
)AIG( ر�سيد اعادة التاأمني م�ستحق الدفع + فائ�س اأمريكان انرتنا�سونال جروب

اخل�سارة
2.٧٧59.٧80%252.4

- 960960النفقات العامة والدارية نيابة عن ال�سركة
 )AIG( 18٧.5%3.٧3510.٧40املبالغ امل�ستحقة اإلى اأمريكان انرتنا�سونال جروب

-1.041-اق�ساط اعادة التاأمني م�ستحقة الدفعديلوار اليكو
1.041-املبالغ امل�ستحقة الى ديلوار اليكو 

-9.555-ح�سة اعادة التاأمني من املطالبات املدفوعةميتاليف اليكو 
104.3% )60(1.404النفقات العامة والدارية نيابة عن ال�سركة

5٧6.4%1.4049.495 املبالغ امل�ستحقة الى ميتاليف اليكو 
314.0%5.13921.2٧6 اجمايل املبالغ امل�ستحقة الى الطراف ذات العالقة

اإلتزامات وخم�س�سات طوارئ
544.6%5503.545خطاب ال�سمانالبنك العربي الوطني

)٧3.2%(56.00015.000الودائع النية 
)88.0%(9611دخل العمولة اخلا�س على الودائع

امل�سدر: القوائم املالية

ترتبط معظم املعامالت املالية لالأطراف ذات العالقة باأعمال التاأمني مع البنك العربي الوطني وترتيبات اعادة التاأمني مع امل�ساهمني ومع ال�سركات التي ميلكها 
امل�ساهمون ب�سكل مبا�سر.

قام امل�ساهمون بدفع نفقات عامة وادارية معينة نيابة عن ال�سركة التي مت اعادة حتميلها على ال�سركة اثناء الفرتة امل�سمولة بهذا الق�سم.

ت�سمنت املعامالت املالية لالأطراف ذات العالقة خالل 2014م اإنفاق را�س مايل ونفقات ما قبل التاأ�سي�س. ومت ت�سوية تلك املعامالت خالل الثالثة اأرباع الأولى 
من عام 2015م. 

بلغت امل�ستحقات من الطراف ذات العالقة 25.1 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م وكانت م�ستحقة من البنك العربي الوطني كجزء من الوثائق اجلماعية 
للتاأمني الطبي. 

يت�سمن امل�ستحق اإيل الأطراف ذات العالقة الر�سدة امل�ستحقة الى اأمريكان انرتنا�سونال جروب )AIG( ومتاليف اليكو. 

لل�سركة ترتيبات اإعادة تامني مع م�ساهمني مبا فيهم املجموعة المريكية الدولية و�سركة ديلوار المريكية للتامني على احلياة )متتلكها �سركة متاليف بن�سبة 
.)%100
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مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 222212 2232

تتاألف مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني من خم�س�سات قانونية ملكافاآت نهاية اخلدمة التي حتت�سبها ال�سركة مبا يتوافق مع لوائح وزارة العمل.

ارتفعت مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني من 0.4 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى 0.8 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م كنتيجة للزيادة يف 
اإجمايل عدد املوظفني من 48 موظف كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى ٧0 موظف كما يف 30 �سبتمرب 2015م.

مطلوبات المساهمين  3 2 2 2 3 2 2

يعر�س اجلدول التايل مطلوبات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-47(: مطل�بات امل�ساهمني 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمرب كما يف 31 دي�سمرب القيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

-550-الزكاة

)3٧.9%(1.286٧99الذمم الدائنة وامل�ستحقات الأخرى

-6.529-م�ستحق ايل عمليات التاأمني

512.5%1.286٧.8٧8اجمايل مطلوبات امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية 

الزكاة  22321 2232

ال�سامل  ل خم�س�ض الزكاة و�سريبة الدخل على قائمة الدخل  اللوائح النظامية للملكة العربية ال�سعودية وُيحَمّ يتم دفع الزكاة و�سريبة الدخل مبا يتوافق مع 
للم�ساهمني.

ح�سلت ال�سركة على �سهادة زكاة ودخل مقيدة �ساحلة حتى 30 ابريل 2016م من م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية.

الذمم الدائنة والمستحقات األخرى 22322 2232

يعر�س اجلدول التايل الذمم املالية وامل�ستحقات الأخرى لعمليات امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-48(: الذمم الدائنة وامل�ستحقات الأخرى
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

)3٧.9%(1.286٧99ر�سوم املكافاآت

)3٧.9%(1.286٧99 اجمايل الذمم الدائنة وامل�ستحقات وغريها

امل�سدر: ال�سركة

تتاألف الذمم الدائنة وامل�ستحقات وغريها من مكافاآت جمل�ض الإدارة خالل الفرتة امل�سمولة بالتقرير.
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حقوق ملكية المساهمين  2 2 2 2 3 2 2

يعر�س اجلدول التايل حقوق ملكية امل�ساهمني كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م.

�سكل )6-49(: حق�ق ملكية امل�ساهمني 
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

-1٧5.0001٧5.000را�س املال

44.4%)٧8.401()54.311(العجز املرتاكم

)20.0%(120.68996.599اجمايل حقوق امللكية 

امل�سدر: القوائم املالية 

رأس المال 22221 2232

يعر�س اجلدول التايل راأ�س مال ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2014م و30 �سبتمرب 2015م. 

�سكل )6-50(: راأ�س املال
زيادة/)نق�س(كما يف 30 �سبتمربكما يف 31 دي�سمربالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

2014م
مدققة

2015م
غري مدققة

31 دي�سمرب 2014م اإلى 
30 �سبتمرب 2015م

-122.500122.500امل�ساهمون املوؤ�س�سون 

-52.50052.500العامة

-1٧5.0001٧5.000اجمايل حقوق امللكية

امل�سدر: القوائم املالية 

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة 1٧5 مليون ريال مق�سمة على 1٧.500.00 �سهم قيمة كل منها 10 ريال. 

العجز المتراكم  22222 2232

ارتفع العجز املرتاكم لل�سركة من 54.3 مليون ريال كما يف 31 دي�سمرب 2014م اإلى ٧8.4 مليون ريال كما يف 30 �سبتمرب 2015م مدفوعا ب�سورة ا�سا�سية بالعجز 
ال�سايف من عمليات التاأمني )23.3 مليون ريال( امل�سجلة خالل ت�سعة اأ�سهر يف عام 2015م. 

 قائمة التدفقات النقدية  22323

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين  1 2 3 2 3 2 2

يعر�س اجلدول التايل التدفق النقدية لعمليات الت�سغيل والإ�ستثمار خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م عالوة على الثالثة اأرباع الأولى 
من عامي 2014م و2015م.

�سكل )6-51(: قائمة التدفق النقدي لعمليات التاأمني 
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1 يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1 يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

    الن�سطة الت�سغيلية 

-- - - النتيجة ال�سافية للفرتة 

  التعديالت:

84.8%)23.301()12.60٧()20.286(تخ�سي�س عجز امل�ساهمني من عمليات التاأمني

53.2%2.03٧1.3432.05٧الهالك

1.٧٧6.٧%91٧٧1.446خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 
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مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(
29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 

31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1 يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1 يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

203.6%38315٧4٧6مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

 )1٧.٧٧5()11.030()19.321(%٧5.2

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية

3.240.٧%)46.644()1.396()3.512(الق�ساط املدينة

---)1.01٧(عمولت �سركات اعادة التاأمني مدينة

22.433.٧%)22.083()98()500(ح�سة �سركات اعادة التاأمني من املطالبات القائمة 

2.165.6%)26.425()1.166()3.3٧5(ح�سة �سركات اعادة التاأمني من الق�ساط الغري مكت�سبة 

غري متاح)25٧.856(--ح�سة �سركات اعادة التاأمني من الحتياطات احل�سابية 

1.855.4%)3.482()1٧8()4٧0(التكلفة املوؤجلة لقتناء وثائق التاأمني

192.3%)٧.925()2.٧11()2.844(النفقات املدفوعة مقدما واملوجودات 

14.464.8%٧8819628.552جملة املطالبات القائمة

4.٧30.5%4.٧091.٧2٧83.443جملة الق�ساط الغري مكتتبة 

غري متاح25٧.856--جملة الحتياطيات احل�سابية

86.0 %4.3633.5066.520الذمم الدائنة وامل�ستحقات وغريها 

3.80٧.4%3.9449603٧.524ار�سدة اعادة التاأمني م�ستحقة الدفع 

981.4%8813033.281دخل عمولة اعادة التاأمني الغري مكت�سبة 

)188.4%()923(1.8231.044امل�ستحق ايل الطراف ذات العالقة 

23.2%16.5519.53611.٧43امل�ستحق ايل عمليات التاأمني 

غري متاح)13(--مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

6.294.٧%3.56٧69244.248النقد ال�سايف من الن�سطة الت�سغيلية 

الن�سطة ال�ستثمارية 

٧.1%)326()305()1.328(�سراء املمتلكات والجهزة 

٧.1%)326()305()1.328(�سايف النقد امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية 

11.23٧.1%2.23838٧43.922الزيادة يف النقد واملعادل النقدي

غري متاح2.238--النقد واملعادل النقدي يف بداية الفرتة 

11.814.8%2.23838٧46.160النقد واملعادل النقدي يف نهاية املدة 

امل�سدر:القوائم املالية 

ورد تدفق نقدي �سايف يبلغ 3.6 مليون ريال من الن�سطة الت�سغيلية خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م. ارتفع �سايف التدفق النقدي 
من الن�سطة الت�سغيلية من 0.٧ مليون ريال خالل الثالثة اأرباع الأويل من عام 2014م اإلى 44.2 مليون ريال خالل الثالثة اأرباع الأويل من عام 2015م. ويرجع 
هذا الرتفاع ب�سورة ا�سا�سية اإلى التدفق النقدي الكبري الوارد من الأق�ساط املكتتبة خالل الت�سعة اأ�سهر الأولى من عام 2015م. ولقد بقي جزء كبري من الق�ساط 

املكتتبة غري مكت�سب يف 30 �سبتمرب 2015م. وبقيت ح�سة �سركات التاأمني م�ستحقة الدفع وواجبة الداء يف 30 �سبتمرب 2015م. 

تت�سمن الن�سطة ال�ستثمارية �سراء املمتلكات والأجهزة. وقد بلغ النقد ال�سايف امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية 1.3 مليون ريال خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 
2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014 م. وانخف�س النقد اخلارج من الن�سطة ال�ستثمارية اإلى 0.3 مليون ريال خالل فرتة الثالث اأرباع الولى من عام 2015م. ويرجع 
ذلك ب�سورة اأ�سا�سية اإلى الإنفاق ال�ستثماري العايل التي قامت به ال�سركة يف مراحل بداية اأعمالها. تتعلق الإ�سافات اإلى املوجودات الثابتة بالتح�سينات التي متت 

على املقر املمُ�ستاأَجر و�سراء الربجميات واجهزة الكمبيوتر. 
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قائمة التدفق النقدي للمساهمين 2 2 3 2 3 2 2

يعر�س اجلدول التايل التدفق النقدي للم�ساهمني خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م عالوة على الت�سعة اأ�سهر الأولى من 2014م ومن 
2015م. 

�سكل )6-52(: قائمة التدفق النقدي للم�ساهمني
مدققالقيمة: )األف ريال �سع�دي(

29 اأغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2014م

غري مدقق
1يناير اإلى 30 �سبتمرب 

2015م

الزيادة/ )النق�س(
9 �سه�ر 2014م اإلى 9 

�سه�ر 2015م

    اأن�سطة الت�سغيل

29.5%)23.541()18.1٧3()43.6٧1(اخل�سارة ال�سافية قبل الزكاة

التعديالت:

284.8%)23.301(20.28612.60٧تخ�سي�س عجز امل�ساهمني من عمليات التاأمني

)100.0%(-2.9٧95٧6الهالك

)46.4%()325()606()٧93(دخل العمولت اخلا�سة

-)339(--الأرباح املوزعة

)100.0%(-5٧-مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

)21.199()5.540()904()%83.٧(

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية 

)99.0%()1٧5()1٧.500()1٧.500(الودائع القانونية 

23.2%)11.٧43()9.536()16.551(امل�ستحق من عمليات التاأمني 

)103.9%()56(1.414)4(النفقات املدفوعة مقدما واملطلوبات الأخرى

)58.8%()488()1.185(1.286الذمم الدائنة وامل�ستحقات وغريها

)100.0%(-)32.499()5.292(امل�ستحق ايل الطراف ذات العالقة

---)1.243(الزكاة املدفوعة

)%٧9.4()13.365()64.845()60.503(النقد ال�سايف امل�ستخدم يف الن�سطة الت�سغيلية 

)100.0%(-)310()11.٧42(�سراء املمتلكات والجهزة

غري متاح85.000-)85.000(الودائع النية 

)100.0%(-)3.1٧5()3.1٧5(ال�ستثمارات املتاحة للبيع

)2٧.6%(6835183٧5دخل العمولة اخلا�سة امل�ستلم 

)2.9٧٧.1%(85.3٧5)2.96٧()99.234(النقد ال�سايف امل�ستخدم يف الن�سطة ال�ستثمارية 

---1٧5.000ا�سدار اأ�سهم را�س املال

)100.0%(-399)4.105(تكاليف التعامالت املالية عند ا�سدار اأ�سهم را�س املال

)100.0%(-1٧0.895399�سايف النقد من الن�سطة التمويلية 

)206.8%(٧2.010)6٧.414(11.158الزيادة يف النقد واملعادل النقدي

)93.5%(1٧0.91811.158-النقد واملعادل النقدي عند بداية الفرتة 

)19.6%(11.158103.50483.168النقد واملعادل النقدي عند نهاية الفرتة 

امل�سدر:القوائم املالية

انخف�س التدفق النقدي اخلارج من الن�سطة الت�سغيلية من 60.5 مليون ريال يف 2014م اإلى 13.4 مليون ريال خالل الثالثة اأرباع الأويل من 2015م. يرجع 
النخفا�س يف التدفقات النقدية الواردة غلى النخفا�س يف �سايف اخل�سارة خالل الثالثة اأرباع الأويل من 2015م وكذلك اإلى النخفا�س يف التدفقات النقدية 

اخلارجة يف املدفوعات اإلى امل�ساهمني فيما يتعلق بالنفقات الت�سغيلية التي قاموا بدفعها يف مراحل بداية العمال.

تاأثرت التدفقات النقدية من الن�سطة ال�ستثمارية بالودائع طويلة الأجل التي مت اإيداعها يف البنوك املحلية التجارية خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 2013م اإلى 
31 دي�سمرب 2014م.

بلغ �سايف التدفقات النقدية من الن�سطة التمويلية 1٧0.9 مليون ريال خالل الفرتة من 29 اغ�سط�س 2013م اإلى 31 دي�سمرب 2014م، ونتج ذلك من اإ�سدار 
اأ�سهم راأ�س املال.
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الرسملة والمديونية. 2
يبلغ راأ�ض مال ال�سركة مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال موزع اإلى �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي بقيمة 
ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد ومدفوعة القيمة بالكامل. وقد اكتتب امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف ٧0% من راأ�ض مال ال�سركة. كما مت طرح 

الـ30% املتبقية للجمهور من خالل الكتتاب العام يف عام 2013م.

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأن راأ�س مال ال�سركة غري م�سمول بحق خيار واإن ال�سركة مل متنح مزاياي م اأو اأي حقوق تف�سيلية لأي من امل�ساهمني املوؤ�س�سني 
اأو غريهم.

وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م( على زيادة راأ�ض مال ال�سركة عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية 
تت�سمن طرح �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي جديد بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وذلك لزيادة 
راأ�س مال ال�سركة من مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وخم�سون مليون )350.000.000( ريال �سعودي مق�سمة اإلى 

خم�سة وثالثون مليون )35.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد.

�سكل )7-1(: الر�سملة واملدي�نية
31 دي�سمرب 2014م اآلف الريالت

)مراجعة(
30 �سبتمرب 2015م 

)غري مراجعة(

مطلوبات عمليات التاأمني

4.٧09.188.152.2اإجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

٧8٧.529.339.8اإجمايل املطالبات حتت الت�سوية

25٧.856.5-اإجمايل الإحتياطيات احل�سابية

4.362.910.883.1مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

3.944.440.451.9اأر�سدة اأعادة تاأمني دائنة

881.54.162.5دخل عمولة اإعادة التاأمني غري املكت�سبة

1.822.9899.9مبالغ م�ستحقة اإلى جهات ذات عالقة

-5.028.6م�ستحق لعمليات امل�ساهمني

382.9845.9مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

21.919.9432.591.8اإجمايل مطلوبات عمليات التاأمني

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

مطلوبات امل�ساهمني

549.8-خم�س�س زكاة 

1.286.2٧98.6مبالغ م�ستحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

6.529.3-م�ستحق لعمليات التاأمني

1.286.2٧.8٧٧.6جمموع مطلوبات امل�ساهمني

حقوق امل�ساهمني

1٧5.0001٧5.000راأ�س املال

)٧8.401.1()54.310.٧(عجز مرتاكم

120.689.396.598.8جمموع حقوق امل�ساهمني

121.9٧5.4104.4٧6.5جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

143.895.353٧.068.3جمموع مطلوبات عمليات التاأمني و مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة
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هذا ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة وسكرتير مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا  221
بأنه:

ل يوجد على ال�سركة اأي اأدوات دين �سادرة اأو قائمة اأو م�سرح بها ومل يتم اإ�سدارها اأو اأية قرو�ض لأجل م�سمونة ب�سمان �سخ�سي اأو غري م�سمونة  �
ب�سمان �سخ�سي اأو م�سمونة برهن اأو غري م�سمونة برهن كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار. 

القبول  � املك�سوف من احل�سابات امل�سرفية، واللتزامات حتت  ال�سحب على  اأخرى مبا يف ذلك  اأو مديونية  اأخرى  اأية قرو�س  ال�سركة  ل يوجد على 
اأوغري م�سمونة  اأو م�سمونة برهن  اأوغري م�سمولة ب�سمان �سخ�سي  اأو التزامات ال�سراء التاأجريي، تكون م�سمولة ب�سمان �سخ�سي  واإئتمان القبول 

برهن كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار. 
ل توجد اأي رهونات اأو حقوق اأو اأعباء على ممتلكات ال�سركة كما يف تاريخ ن�سرة ال�سدار. �
ل توجد لل�سركة اأية التزامات اأو مديونية حمتملة اأو �سمانات كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �
ل يخ�سع راأ�س مال ال�سركة لأي حق خيار كما يف تاريخ هذه الن�سرة. �
لدى ال�سركة راأ�س مال عامل يكفي لتغطية الإثني ع�سرة �سهرًا التالية لتاريخ ن�سرة الإ�سدار. �
ل يوجد اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل الفرتة من تاريخ التاأ�سي�س وحتى تاريخ تقدمي طلب قبول الت�سجيل والإدراج  �

لأ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ اإعتماد هذه الن�سرة.
مل يتم القيام بتعديل راأ�س مال ال�سركة منذ تاأ�سي�سها حيث ظل عند م�ستوى )1٧5.000.000( مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال )راأ�سمال التاأ�سي�س(. �
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 سياسة توزيع األرباح. 2
تتما�سى �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح مع القواعد الواردة يف نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، والقواعد الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�سركة الذي مت 

اعتماده من قبل اجلمعية التاأ�سي�سية لل�سركة، حيث حتدد املادة )44( من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�سركة يف توزيع الأرباح على الوجه التايل:

جتنب الزكاة و�سريبة الدخل املقررة.- 1
يجنب 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي املذكور اإجمايل راأ�ض - 2

املال املدفوع.
للجمعية العامة العادية، بناًء على اقرتاح جمل�ض الإدارة، اأن جُتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اإ�سايف يخ�س�ض لغر�ض - 3

اأو اأغرا�س معينة تقررها اجلمعية العامة. 
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع.- 4
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني بو�سف ح�سة من الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة.- 5
يجوز بقرار من جمل�ض الإدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة 4 اأعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك ال�سادرة من - 6

اجلهات املخت�سة.
هذا مع مراعاة الفقرة )5( من املادة )43( )اأوًل( من النظام الأ�سا�سي والتي تن�س على توزيع 10% من الفائ�س ال�سايف بحيث يتم توزيعه مبا�سرة للموؤمن لهم 

اأو بتخفي�س اأق�ساطهم لل�سنة التالية، ويرحل 90% اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

علمًا باأنه مل توزع اأية اأرباح منذ تاأ�سي�ض ال�سركة وحتى تاريخ هذه الن�سرة نظرًا لوجود خ�سائر مرتاكمة )عدم وجود اأرباح قابلة للتوزيع(.

�سوف ت�ستحق الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب منذ تاريخ اإ�سدارها ن�سيبها من الأرباح التي تعلنها ال�سركة عن ال�سنوات املالية التي تليها )اإن وجدت(. 
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هيكل رأس المال. 2
عادي  �سهم   )1٧.500.000( األف  وخم�سمائة  مليون  ع�سر  �سبعة  على  مق�سمة  ريال   )1٧5.000.000( مليون  و�سبعون  وخم�سة  مائة  املدفوع  املال  راأ�ض  يبلغ 
بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية وقد اكتتب منها امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة فيما جمموعه اثنا ع�سر مليون ومائتان وخم�سون األف 
)12.250.000( �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها مائة واثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة 
األف  ومائتان وخم�سون  اكتتب اجلمهور يف عدد خم�سة ماليني  بينما  املال،  راأ�س  باملائة من  �سبعون  بالكامل متثل ٧0%  ريال مدفوعة  األف )122.500.000( 
)5.250.000( �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها اثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف )52.500.000( 

ريال متثل 30% من راأ�س املال مت طرحها لالكتتاب العام يف عام 2013م. 
ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه لي�س هنالك اأي راأ�سمال لل�سركة م�سموًل بحق خيار، واأن ال�سركة مل متنح اأي مزايا اأو حقوق تف�سيلية للم�ساهمني املوؤ�س�سني 

اأو اأي �سخ�ض اآخر، با�ستثناء ما مت ذكره حتت الق�سم 14 املعلومات القانونية«اتفاقية ال�سركاء«.

وقد مت موؤخرًا احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم )361000144425( وتاريخ 1436/11/16هـ )املوافق 2015/08/01م( 
على زيادة راأ�س مال ال�سركة مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال عن طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية، وعند اكتمال الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة 
�سي�سبح راأ�س املال )350.000.000( ثالثمائة وخم�سني مليون ريال مق�سم على خم�سة وثالثون مليون )35.000.000( �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها )10( 
ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد. وقد اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة بتاريخ 1436/0٧/08هـ )املوافق 2015/04/2٧م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة لغر�س رفع املالءة 
املالية لل�سركة، ويف تاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م( وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركة 

على النحو املذكور و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية(.

ويو�سح اجلدول التايل اأ�سماء امل�ساهمني الذين ميلكون ن�سبة 5% اأو اأكرث من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة:
�سكل )9-1(: امل�ساهم�ن الكبار

قيمة الأ�سهمعدد الأ�سهمالن�سبة قبل الطرحامل�ساهم
)ريال(

305.250.00052.500.000%اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين
29.945.240.00052.400.000%*البنك العربي الوطني

101.٧50.0001٧.500.000%ايه اآي جي ام اي ايه انف�سمنت اآند �سريف�س�ض
امل�سدر: ال�سركة 

* جتدر الإ�سارة اإلى اأنه مبوجب اتفاقية ال�سركاء )املف�سلة يف الق�سم 14 املعلومات القانونية »ملخ�ض العقود اجلوهرية«( اتفق امل�ساهمون املوؤ�س�سون على اأن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد حممد اجلرب و �سالح 

را�سد عبد الرحمن الرا�سد بخم�سة اآلف �سهم )مبجموع ع�سرة اآلف �سهم( عن البنك العربي الوطني وذلك ملراعاة احلد الأدنى لعدد ال�سركاء املطلوب لتاأ�سي�ض �سركة م�ساهمة مبوجب نظام ال�سركات بحيث تعود 
ملكية النتفاع بالأ�سهم امل�سجلة حتت ا�سميهما للبنك العربي الوطني الذي يتعهد باإعادة �سراء تلك الأ�سهم بعد انق�ساء فرتة احلظر النظامية واحل�سول على املوافقة اخلطية من هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد 

اخلطية امل�سبقة لإمتام الهيئة وموؤ�س�سة النقد عملية التنازل عن تلك ال�سهم. 

واجلدير بالذكر اأن كبار امل�ساهمني اأعاله تعهدوا بالتزامهم يف امل�ساركة يف زيادة راأ�س املال من خالل اإ�سدار اأ�سهم حقوق اأولوية، وقد اأكدوا لل�سركة وموؤ�س�سة 
النقد العربي ال�سعودي التزامهم مبمار�سة جميع احلقوق التي �ستخ�س�س لهم والكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. مع العلم اأن فرتة احلظر مازالت �سارية وبالتايل 
يوجد قيود فيما يتعلق بتداول احلقوق التي �سيكتتب بها كبار امل�ساهمني قبل انتهاء فرتة احلظر. كما يجب احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي 

واللتزام باأي قيود اأخرى تتعلق بتداول اأ�سهم كبار امل�ساهمني تن�س عليها قواعد هيئة ال�سوق املالية ولوائحها.

لوائح هيئة السوق المالية المتعلقة بالخسائر المتراكمة 221
هذا وجتدر الإ�سارة اإلى قرار جمل�س الهيئة رقم )4-48-2013( وتاريخ 1435/01/15هـ )املوافق 2013/11/18م( الذي يق�سي باعتماد الإجراءات والتعليمات 
اخلا�سة بال�سركات املدرجة اأ�سهمها والتي بلغت خ�سائرها املرتاكمة اأكرث من ن�سبة )50% ( خم�سني باملائة اإلى ن�سبة ) ٧5 %(خم�سة و�سبعني باملائة من راأ�سمالها 
حيث يتوجب عليها الإعالن عن قوائمها املالية ب�سكل �سهري. ويف حال بلغت خ�سائر ال�سركة املرتاكمة اأكرث من ن�سبة )50%( خم�سني باملائة واأقل من ن�سبة ) ٧5%(

خم�سة و�سبعني باملائة من راأ�سمالها �سيتوجب عليها الإعالن عن قوائمها ب�سكل �سهري مبا ل يتجاوز ع�سرة اأيام من كل �سهر. كما يظهر عالمة باللون الأ�سفر 
بجانب ا�سم ال�سركة يف موقع تداول للدللة على ذلك. 

وقد يوؤدي اإخفاق ال�سركة يف الإلتزام بتقدمي هذه التقارير اإلى فر�س عقوبات وجزاءات مما �سيكون تاأثري �سلبي على اأعمال ال�سركة ونتائج عملياتها. 

ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�سركة )٧5%( واأقل من )100%(�سيتعر�س �سهم ال�سركة للتعليق عن التداول جلل�سة واحدة بعد �سدور اإعالن ال�سركة على موقع تداول 
كما تتم املقا�سة خالل يومي عمل ملدة �سنتني ماليتني كاملتني تليان ال�سنة املالية التي بلغت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة ٧5% فاأكرث من راأ�سمالها، كما اأن على 
ال�سركة الإعداد والإف�ساح عن خطة لتعديل اأو�ساعها خالل فرتة ل تتجاوز 90 يومًا تقومييًا من �سدور الإعالن، ويكون الإعالن عن تفا�سيل تنفيذ اخلطة ب�سكل 
ربع �سنوي كما يجب عليها الإعالن عن قوائمها ب�سكل �سهري مبا ل يتجاوز 10 اأيام من كل �سهر. كما يظهر عالمة باللون الربتقايل بجانب ا�سم ال�سركة يف موقع 

تداول للدللة على ذلك.

ويف حال جتاوزت خ�سائر ال�سركة ما ن�سبته )100%( من راأ�سمالها يتم تعليق اأ�سهم ال�سركة من التداول ويكون التعامل من خالل مركز الإيداع وتتم املقا�سة خالل 
يومي عمل ملدة �سنتني ماليتني كاملتني وبنف�ض �سروط اإعالن القوائم ال�سهرية والإعداد والإف�ساح عن خطة العمل املذكورة اأعاله للخ�سائر بني )٧5%( و )%100(. 

كما يظهر عالمة باللون الأحمر بجانب ا�سم ال�سركة يف موقع تداول للدللة على ذلك.
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وصف األسهم. 10

رأس المال 1021

عادي  �سهم   )1٧.500.000( األف  وخم�سمائة  مليون  ع�سر  �سبعة  على  مق�سمة  ريال   )1٧5.000.000( مليون  و�سبعون  وخم�سة  مائة  املدفوع  املال  راأ�ض  يبلغ 
بقيمة ا�سمية لل�سهم قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية وقد اكتتب منها امل�ساهمون املوؤ�س�سون لل�سركة فيما جمموعه اثنا ع�سر مليون ومائتان وخم�سون األف 
)12.250.000( �سهم عادي بقيمة ا�سميه قدرها )10( ع�سرة ريالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها مائة واثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة 
األف )122.500.000( ريال مدفوعة بالكامل متثل ٧0% �سبعون باملائة من راأ�ض املال كما مت طرح خم�سة ماليني ومائتان وخم�سون األف )5.250.000( �سهم 

لالكتتاب متثل 30% من راأ�سمال ال�سركة للجمهور ب�سعر )10( ع�سرة ريالت لل�سهم الواحد.

با�ستثناء ما مت ذكره حتت الق�سم 14« ملعومات قانونية«، ل يخ�سع راأ�سمال ال�سركة لأي حق خيار اأو حقوق تف�سيلية.

زيادة رأس المال 1022

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد التحقق من اجلدوى القت�سادية وبعد موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�سمال ال�سركة مرة اأو عدة مرات باإ�سدار 
اأن يكون راأ�ض املال الأ�سلي قد دفع باأكمله ومبراعاة ما يق�سي به نظام مراقبة �سركات التاأمني  اأ�سهم جديدة بنف�ض القيمة ال�سمية لالأ�سهم الأ�سلية ب�سرط 
اآلية طرح حقوق الأولوية يرجى  التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ونظام هيئة ال�سوق املالية. ويعني القرار طريقة زيادة راأ�ض املال )ولالطالع على 

مراجعة الق�سم 19 »�سروط وتعليمات الكتتاب« يف اأ�سهم حقوق الأولوية(

تخفيض رأس المال 1023

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بعد موافقة اجلهات املخت�سة، تخفي�س راأ�س مال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت باخل�سائر. ول ي�سدر 
القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له، وعن اللتزامات التي على ال�سركة، واأثر التخفي�س يف هذه اللتزامات، ويبني القرار طريقة 
التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار 
التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم اإلى ال�سركة م�ستنداته يف الوقت املحدد وجب على 

ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدمه له �سمانًا كافيًا للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

 إعادة شراء الشركة ألسهمها  1022

مل يتناول النظام ال�سا�سي لل�سركة حقوق ال�سرتداد اأو قابلية اعادة �سراء اأ�سهم ال�سركة وبناًء عليه فاإنه ينبغي الرجوع الى نظام ال�سركات وحتديدًا املادة )10( 
من نظام ال�سركات، التي ل يجيز لل�سركة امل�ساهمة اأن ت�سرتي اأ�سهمها اإل يف الأحوال الآتية:

اأنه يجوز اأن ين�س النظام  � اإذا كان الغر�ض من ال�سراء ا�ستهالك الأ�سهم بال�سروط املبينة يف املادة )104 ( من نظام ال�سركات والتي تن�س على 
الأ�سا�سي لل�سركة على ا�ستهالك الأ�سهم اأثناء قيام ال�سركة اإذا كانت م�سروعًا يهلك تدريجيًا اأو يقوم على حقوق موؤقتة.

اإذا كان الغر�س من ال�سراء تخفي�س راأ�س املال. �
اإذا كانت الأ�سهم �سمن جمموعة من الأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبا لها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم. �

اأ�سوات يف  اأ�سهمها. كما ل يكون لالأ�سهم التي متتلكها ال�سركة  اأن ترهن  وفيما عدا الأ�سهم املقدمة ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س الإدارة، ل يجوز لل�سركة 
مداولت جمعيات امل�ساهمني.

نقل ملكية األسهم 1025

جميع اأ�سهم ال�سركة قابلة للتداول وفقًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناًء من ذلك ل يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب 
بها املوؤ�س�سني قبل ن�سر القوائم املالية عن ثالث �سنوات مالية كاملة ل تقل كل منهما عن اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، ويجب احل�سول على موافقة 
الهيئة وموؤ�س�سة النقد على اأي بيع لالأ�سهم من قبل امل�ساهمني املوؤ�س�سني بعد انتهاء فرتة احلظر النظامية. وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف 
حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر، ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى 

موؤ�س�س اخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة لتقدميها �سمانًا لالإدارة اأو نقلها من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى الغري.

وقد اتفق امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبوجب اتفاقية ال�سركاء )املف�سلة يف الق�سم 14 »معلومات قانونية »( على فرتة حظر تعاقدية متتد اإلى خم�س �سنوات من تاريخ 
تاأ�سي�س ال�سركة.
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حقوق المساهمين 1022
 يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( �سهمًا على الأقل ح�سور اجلمعيات العامة للم�ساهمني، بالأ�سالة اأو النيابة، ويجوز لأي م�ساهم اأن يوكل م�ساهمًا اآخر من 

غري اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة مبوجب توكيل كتابي وذلك حل�سور اجتماع اجلمعية العامة للم�ساهمني بالنيابة عنه.

حقوق التصويت 1022

يحق لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( �سهمًا على الأقل حق ح�سور اجلمعيات العامة، بالأ�سالة اأو بالنيابة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه كتابة م�ساهمًا اآخر من غري 
اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو موظفي ال�سركة يف ح�سور اجلمعية العامة. وحت�سب الأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم 

ممثل يف الجتماع، �سريطة اأنه يف حالة الت�سويت على تعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة يتم فرز الأ�سوات على اأ�سا�س نظام الت�سويت الرتاكمي.

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة 
اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها الأ�سا�سي اأو باندماج ال�سركة اأو دجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى )وذلك بعد موافقة موؤ�س�سة النقد( ويف 

هذه احلالت ل يكون القرار �سحيحًا اإل اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع الأ�سهم املمثلة يف الجتماع.

ميتلك كل م�ساهم احلق يف مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه الأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س الإدارة ومراقب احل�سابات، 
ويجيب جمل�س الإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ل يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا �سعر امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع 

احتكم اإلى اجلمعية العامة، ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ساأن نافذًا.

الحقوق في حصص األرباح 1022

تكون ارباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار اموال امل�ساهمني وفقا للقواعد التي ي�سعها جمل�ض الإدارة. و تكون ح�سة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�سايف ح�سب ماورد يف 
الفقرة 5 من املادة 43 من النظام الأ�سا�سي لل�سركة التي تن�س على، توزيع الفائ�س ال�سايف ويتم اإما بتوزيع ن�سبة 10% للموؤمن لهم مبا�سرة اأو بتخفي�س اأق�ساطهم 

لل�سنة التالية ويرحل ما ن�سبته 90 % اإلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.

توزع اأرباح امل�ساهمني على النحو التايل: �
يجنب الزكاة و�سريبة الدخل. -
يخ�س�س 20% من الأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التخ�سي�ض متى ما بلغ الحتياطي املذكور  -

ما يعادل قيمة راأ�سمال ال�سركة املدفوع.
للجمعية العامة العادية، بناء على تو�سية اأو اقرتاح جمل�ض اإدارة ال�سركة، اأن تخ�س�ض ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي  -

اإ�سايف يخ�س�س لأغرا�س معينة تقرها اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�سركة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولية للم�ساهمني ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع لل�سركة. -
يوزع الباقي بعد ذلك على م�ساهمي ال�سركة بو�سفه ح�سة من الأرباح اأو يتم حتويله اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة. -

يجوز بقرار من جمل�ض الدارة توزيع اأرباح دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية للم�ساهمني وفقا ملا ورد اأعاله، وذلك مبا يتوافق مع القواعد والتعليمات املنظمة 
لذلك وال�سادرة من اجلهات احلكومية ذات الخت�سا�ض كموؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�سناعة علماآ باأنه مل يتم توزيع اأية اأرباح حتى تاريخ 

هذه الن�سرة نظرا لرتاكم اخل�سائرعن الأعوام املالية ال�سابقة.

الجمعيات العامة للمساهمين 1022

اإما  اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�سركة. تكون اجلمعيات العامة للم�ساهمني 
عادية اأو غري عادية. وفيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة 
واحدة على الأقل يف ال�سنة وذلك خالل ال�ستة )6( اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى 
ذلك. ويجب على جمل�س الإدارة طلب عقد جمعية عمومية عندما يطلب منه مراجعو احل�سابات اأو عدد من امل�ساهمني ميلكون ما ل يقل عن خم�سة باملئة )%5( 
من راأ�س مال ال�سركة، ولالإدارة العمومية لل�سركات بوزارة التجارة اإذا مل يقم جمل�س الإدارة بالدعوة اإلى عقد تلك اجلمعية خالل �سهر واحد من التاريخ املحدد 
لنعقادها، وبناء على طلب م�ساهمني ميلكون ما ل يقل عن اثنني باملئة )2%( من راأ�س املال اأن تطلب اجتماع اجلمعية العامة اأو بناء على قرار من وزير التجارة. 

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة الأ�سا�سي با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف 
اخت�سا�ض اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�سروط والأو�ساع املقررة للجمعية الأخرية. ويتم ن�سر حم�سر اجتماع الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة 

الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها مقر ال�سركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على الأقل.

ول يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة )50%( على الأقل من راأ�س املال، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب 
يف الجتماع الأول، وّجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�سو�س عليها يف املادة 

)88( من نظام ال�سركات ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
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ول يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإل اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سون يف املائة )50%( على الأقل من راأ�س املال، فاإذا مل يتوفر هذا 
الن�ساب يف الجتماع الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثاٍن يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع الأول ويكون الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد 

من امل�ساهمني ميثل ربع راأ�س املال على الأقل. 

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س الإدارة، اأو من يفو�سه يف حالة غيابه، ويعني �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر يت�سـمن 
اأ�سمــاء امل�ساهمني احلا�سـرين اأو املمثلني وعدد الأ�سهم التـي فـي حيازتـهم بالأ�سالـة اأو بالنيابة وعـدد الأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد الأ�سوات 
التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف الجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه رئي�س 

اجلمعية و�سكرتريها وجامع الأ�سوات.

مدة الشركة 10210

مدة ال�سركة هي 99 �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها �سركة م�ساهمة. يجوز دائمًا اإطالة مدة 
ال�سركة بقرار �سادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل وبعد موافقة موؤ�س�سة النقد والهيئة. 

 حل الشركة وتصفيتها 10211

عند انتهاء مدة ال�سركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية العامة غري العادية وبناء على اقرتاح من جمل�ض الإدارة اإجراءات ت�سفية ال�سركة وتعيني 
م�سف اأو اأكرث حتدد �سالحياته ومكافاأته مبوجب القرار. تنتهي �سالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء مدة ال�سركة وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور 

اأعاله يف اإدارة ال�سركة حتى يتم تعيني م�سٍف، كما وحتتفظ اإدارة ال�سركة ب�سالحياتها بالقدر الذي ل تتعار�ض فيه مع �سالحيات امل�سّفي.

ويراعى يف الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطات املكونة ح�سب املن�سو�س عليه يف النظام الأ�سا�سي.
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 استخدام متحصالت اإلكتتاب. 11

صافي متحصالت اإلكتتاب 1121

يقدر اجمايل متح�سالت اإكتتاب ا�سهم حقوق الأولوية مبائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي ومن املتوقع اأن يخ�سم منها حوايل �ستة 
ماليني )6.000.000( ريال �سعودي تقريبًا لتغطية م�ساريف واتعاب الإكتتاب اخلا�سة بامل�ست�سار املايل و امل�ست�سار القانوين واملحا�سب القانوين اإ�سافة اإلى 

اأتعاب اجلهات امل�ستلمة ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�ساريف املتعلقة بالإكتتاب.

من املتوقع اأن يبلغ �سايف املتح�سالت بعد اقتطاع امل�ساريف املتعلقة بالكتتاب حوايل مائة وت�سعة و�ستون مليون )169.000.000( ريال �سعودي تقريبًا وتنوي 
ال�سركة ا�ستخدام �سايف متح�سالت الكتتاب للوفاء مبتطلبات املالءة املالية على ح�سب املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية. لن يح�سل امل�ساهمون على اأي مبلغ من 

متح�سالت الإكتتاب.

مت�سيًا مع متطلبات املادة )30( الفرتة )ج( من قواعد الت�سجيل والإدراج �ستقوم ال�سركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�سيل ا�ستخدامها ملتح�سالت الكتتاب 
و�ستعلن عن تفا�سيل ال�ستخدام للجمهور.

إستخدام متحصالت اإلكتتاب 1122

تزاول جميع �سركات التاأمني العاملة باململكة ن�ساطها وفقًا لنظام مراقبة �سركات التاأمني ولئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�سدر عن موؤ�س�سة النقد 
من وقت لآخر. 

ين�س النظام امل�سار اإليه اأعاله على اأن حتتفظ �سركات التاأمني بحد اأدنى من هام�س املالءة للتاأمني العام والتاأمني ال�سحي ل يقل عن املتطلبات الثالث الواردة 
اأدناه:

احلد الأدنى من متطلبات راأ�س املال. �
هام�ض املالءة املالية لالأق�ساط. �
هام�س املالءة املالية للمطالبات. �

اإ�ستثناء من ما ورد اأعاله �سيتم ا�ستخدام هام�ض املالءة لالأق�ساط حل�ساب هام�ض املالءة للثالث �سنوات الأولى من تاريخ ت�سجيل ال�سركة.

يطلب من ال�سركة اأي�سًا الحتفاظ بهام�ض مالءة لن�ساط تاأمني احلماية والدخار و�سيتم حتديد الهام�ض باأخذ املتو�سط الناجت عن اأحت�ساب العنا�سر التالية:

اأربعة يف املائة )4%( من املخ�س�سات الفنية لتاأمني احلماية والدخار املبا�سر.- 1
ثالثة من الألف )0.003( من راأ�ض املال امل�سمول باأخطار وثائق التاأمني الفردية بعد خ�سم ن�سبة اإعادة التاأمني امل�سندة �سريطة األ يتعدى مبلغ اإعادة - 2

التاأمني 50% من اإجمايل راأ�س املال امل�سمول باملخاطر.
ثالثة من الألف )0.003( من راأ�ض املال امل�سمول باأخطار وثائق التاأمني للمجموعات بعد خ�سم ن�سبة اإعادة التاأمني امل�سندة �سريطة األ يتعدى مبلغ - 3

اإعادة التاأمني 50% من اإجمايل راأ�س املال امل�سمول باملخاطر.
لتاأمني احلماية  املطلوب  املالءة  اإلى هام�س  اإ�سافة  ال�سحي  والتاأمني  العام  للتاأمني  املطلوب  املالءة  لل�سركة من هام�س  املطلوب  املالءة  اإجمايل هام�س  يتاألف 
والدخاروينبغي اأن ل يقل ناجتهما معًا عن مائة مليون )100.000.000( ريال �سعودي وذلك اإبتداًء من اأغ�سط�س 2016م حيث تكون ال�سركة قد اأكملت ثالث 

�سنوات من تاريخ التاأ�سي�س.

ينبغي على �سركات التاأمني الحتفاظ بحد اأدين من �سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب هام�س املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة اإلى الحتفاظ باحلد 
الأدنى من الغطاء التام )100%( لهام�س املالءة املالية )�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة مق�سومًا على احلد الأدنى لهام�س املالءة(.

ويف هذا ال�سدد ت�ستهدف ال�سركة الحتفاظ بغطاء هام�س مالءة مالية ل يقل عن 125% حت�سبًا للطوارئ الت�سغيلية.

كما يف 30 �سبتمرب 2015م كانت تفا�سيل غطاء هام�س املالءة املالية لل�سركة كما يلي:
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�سكل )11-1(: غطاء هام�س املالءة كما يف 30 �سبتمرب 2015م
مباليني الريالتالبند

15.165احلد الأدنى املطلوب )التاأمني العام والتاأمني ال�سحي(

16.263احلد الأدنى املطلوب )تاأمني احلماية والدخار(

31.428اإجمايل الهام�س املطلوب

-متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال*

31.428اإجمايل احلد الأدنى املطلوب لهام�س املالءة

59.6٧0�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية

189.9%غطاء هام�س املالءة املالية )%(

امل�سدر: ال�سركة 
* متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال 100 مليون ريال ولكن هذا ل ينطبق على ال�سركة حتى اأغ�سط�س 2016م ح�سب قواعد الالئحة التنفيذية ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد

 اإن الهدف الأ�سا�سي من زيادة راأ�ض املال مببلغ مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي يف عام 2016م هو حت�سني الو�سع العام لراأ�س املال 
واملالءة املالية لل�سنوات الثالث القادمة وتوفري تغطية كافية لإ�ستيعاب اأي اإنحراف يف التقديرات املفرت�سة يف الأو�ساع غري املواتية يف ظل ظهور نتائج ربحية اأو 

نقطة تعادل.

لن تقت�سر اإ�ستفادة ال�سركة من الو�سع اجلديد لراأ�ض املال على الحتفاظ باحلد الأدنى من متطبات راأ�ض املال البالغ مائة مليون )100.000.000( ريال حيث 
ينطبق ذلك على ال�سركة بعد مرور ثالثة اأعوام على تاأ�سي�سها )اأي يف اأغ�سط�س 2016م( ح�سب قواعد موؤ�س�سة النقد بل اأي�سًا لتغطية احلد الأدنى من متطلبات 

املالءة املالية املتوقع اإرتفاعها خالل ال�سنوات القادمة نظرًا للنمو املتوقع يف ن�ساط ال�سركة.

�ست�سل ن�سبة اخل�سائر املرتاكمة بنهاية عام 2015م ح�سب التقديرات اإلى 51% من راأ�ض مال ال�سركة مما يتطلب املزيد من اإجراءات الف�ساح والتبليغ مبوجب 
اللوائح ال�سادرة عن الهيئة. �ست�سهم زيادة راأ�س املال يف مطلع عام 2016م يف تقليل اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة اإلى ما دون 50% مما يعفي ال�سركة من اإتخاذ 

املزيد من اإجراءات الف�ساح والإلتزام. 

ال�ستخدامات املقرتحة ل�سايف متح�سالت الكتتاب البالغ قدره حوايل مائة وت�سعة و�ستون مليون )169.000.000( ريال �سعودي تت�سمن تغطية �سايف الأ�سول 
القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية وتوفري الغطاء الالزم لهام�س املالءة املالية ح�سب املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية. يو�سح اجلدول اأدناه ال�سهام املتوقع 

ل�سايف متح�سالت الكتتاب يف املحافظة على غطاء هام�س املالءة املالية امل�ستهدف دون 125% خالل ال�سنوات القليلة القادمة.

�سكل )11-2(: غطاء هام�س املالءة املت�قع لتغطية اخل�سائر املرتاكمة
2019م2018م2017م2016م 2015م2014ممباليني الريالت

0.٧13.625.140.661.٧80.4احلد الأدنى املطلوب )التاأمني العام والتاأمني ال�سحي(

11.٧21.832.150.5٧0.8-احلد الأدنى املطلوب )تاأمني احلماية والدخار(

0.٧25.346.9٧2.٧112.2151.2اإجمايل الهام�س املطلوب

100100100100--متطلبات احلد الأدنى من راأ�س املال

0.٧25.3100100112.2151.2اإجمايل احلد الأدنى املطلوب لهام�س املالءة

قبل الطرح:

10٧.0٧9.653.338.440.660.9�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية

40%36%38%53%315%14.849%غطاء هام�س املالءة املالية )%(

61%٧1%٧2%65%51%31%اخل�سائر املرتاكمة

بعد الطرح:

224.2209.4211.9232.6ل ينطبقل ينطبق�سايف الأ�سول القابلة للت�سمني يف ح�ساب املالءة املالية

154%189%209%224%ل ينطبقل ينطبقغطاء هام�س املالءة املالية )%(

32%3٧%3٧%34%ل ينطبقل ينطبقاخل�سائر املرتاكمة

امل�سدر: ال�سركة
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خطة االستثمار المقترحة  1123

اأن تكون الوديعة النظامية 10% من راأ�س املال املدفوع، وعليه �سوف تقوم ال�سركة بتخ�سي�س �سبعة ع�سر  التعاوين يجب  التامني  طبقا لنظام مراقبة �سركات 
مليون وخم�سمائة الف )1٧.500.000( ريال �سعودي من �سايف متح�سالت الإكتتاب كوديعة نظامية لي�سبح اإجمايل الوديعة النظامية خم�سة وثالثون مليون 

)35.000.000( ريال �سعودي.

تعتزم ال�سركة ا�ستخدام �سايف املتح�سالت ) بعد خ�سم الوديعة النظامية و م�سروفات الكتتاب( يف ال�ستثمار طبقا لالأوعية ال�ستثمارية املوجودة يف نظام 
مراقبة �سركات التاأمني التعاوين وتبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمار حوايل مائة وواحد وخم�سون مليون )151.000.000( ريال �سعودي و�سوف تت�سمن املحفظة 

ال�ستثمارية اإ�ستثمارات ق�سرية الأجل و�سندات و ا�ستثمارات طويلة الأجل.

�سكل )11-3(: تركيبة ال�ستثمارات
الن�سبة من الإجمايل املبلغ مباليني الريالت ن�ع ال�ستثمار

%66 100 ا�ستثمارات يف حمافظ ا�ستثمارية ق�سرية الجل

%34 51.5 ا�ستثمارات يف �سندات و ا�ستثمارات طويلة الجل 

%100 151.5 �سايف متح�سالت الكتتاب بعد خ�سم الوديعة النظامية

امل�سدر: ال�سركة
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إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة و كبار التنفيذيين وسكرتير مجلس . 12
اإلدارة

يقر اأع�ساء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س الإدارة يف ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة مبا يلي:

بخالف ما ورد يف الق�سم )5-2( »جمل�س الإدارة« من هذه الن�سرة فيما يتعلق بالأ�سهم التي ميلكها اأع�ساء جمل�س الإدارة، لي�س لأع�ساء جمل�س  �
الإدارة ول كبار التنفيذيني ول اأمني �سر جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من اأقربائهم اأي م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأ�سهم ال�سركة.

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�سع املايل خالل الثني ع�سر )12( �سهرًا الأخرية.  �
مل متنح اأي عمولت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة خالل الفرتة من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة حتى تاريخ تقدمي  �

طلب الت�سجيل وقبول الإدراج فيما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية. 
مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة خالل الفرتة من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة وحتى تاريخ تقدمي طلب الت�سجيل  �

وقبول الإدراج، اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة الإ�سدار. 
بخالف ما ورد يف الق�سم 14 »املعلومات القانونية« – »العقود مع الأطراف ذات العالقة« من هذه الن�سرة، لي�س لأع�ساء جمل�س الإدارة اأو لأي من  �

اأقربائهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة. 
مل يعلنوا يف اأي وقت من الأوقات اإفال�سهم ومل يخ�سعوا لإجراءات الإفال�س. �
مل يكن اأي منهم خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ع�سوا يف جمل�س اإدارة اأو معينًا يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف يف اي �سركة واجهت حالة اإع�سار.  �
فيما عدا ما جرى الإف�ساح عنه يف الق�سم 14 »املعلومات القانونية«-« العقود مع الأطراف ذات العالقة« من ن�سرة الإ�سدار هذه ل يوجد اأي عقد اأو  �

ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي ن�سرة الإ�سدار فيه لأحد اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة 
يف اأعمال ال�سركة. 

اأنه قد مت اإعداد القوائم املالية املراجعة وفقًا للمعايري املحا�سبية الدولية اخلا�سة بالتقارير املالية )IFRS( وروجعت وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة  �
عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني، ويوؤكد جمل�ض الإدارة اأنه مت الف�ساح عن كافة املعلومات ب�سورة عادلة.

اأن ال�سركة مل متنح اأي قر�س نقدي لأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة، ومل تقم ب�سمان ولن تقوم ب�سمان اأي قر�س متعاقد عليه بني اأحد اأع�ساء جمل�س  �
اإداراتها وطرف ثالث، وذلك تطبيقًا للمادة ٧1 من نظام ال�سركات. 

ل يوجد هناك اأي رهونات اأو اأعباء اأو حقوق على ممتلكات ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة.  �
عدم مناف�سة اأعمال ال�سركة والتعامل مع الأطراف ذات العالقة.  �
باأنهم ملتزمون بالأحكام الواردة يف املادتني )69( و )٧0( من نظام ال�سركات واأحكام املواد ذات العالقة من لئحة حوكمة ال�سركات وعلى وجه  �

اخل�سو�س املادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات. 
اإن النظام الأ�سا�سي لل�سركة ل يعطي اأي ع�سو يف جمل�ض الإدارة اأو كبار التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�ض الإدارة حق الت�سويت على اأي عقد اأو اقرتاح  �

اأو كبار  اأي �سالحيات جتيز لأع�ساء جمل�س الإدارة  اأو  اأي �سالحية لأي منهم للت�سويت على مكافاأة متنح لهم  يكون لهم فيه م�سلحة، ول يعطي 
التنفيذيني اأو �سكرتري جمل�س الإدارة القرتا�س من ال�سركة. 

ل يوجد لل�سركة يف الوقت احلايل اأي ن�ساط جتاري خارج اململكة العربية ال�سعودية.  �
كما اأنه ل يوجد �سيا�سات متبعة ومعلومات مهمة متعلقة بالأبحاث والتطوير ملنتجات جديدة اأو طرق متبعة يف الإنتاج على مدى ال�سنوات املالية من  �

تاأريخ تاأ�سي�س ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة ول توجد حاليًا عقود عمل قائمة اأو مقرتحة لأع�ساء جمل�س الإدارة كما يف تاريخ هذه الن�سرة، با�ستثناء 
ما مت الإف�ساح عنه يف الق�سم 5 من هذه الن�سرة املتعلق بالهيكل التنظيمي الإداري لل�سركة . 

ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة اأنه ل يوجد اأي تعديالت بالزيادة اأو اخلف�س لراأ�سمال ال�سركة خالل الفرتة من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة حتى تاريخ تقدمي  �
طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق الأولوية. 

يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأن ال�سركة ب�سدد مراجعة الرتجمة لكافة وثائق التامني التزامًا منها باملادة )52( اثنان وخم�سون من الالئحة  �
التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني.

ويقر اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأن ال�سركة ل تتبع ملجموعة ول متار�ض ال�سركة اأي ن�ساط خارج اململكة العربية ال�سعودية حتى تاريخ هذه الن�سرة.  �
ويقر اأع�ساء جمل�ض الإدارة باأنه قد مت الإف�ساح عن جميع العقود التي من املمكن اأن توؤثر على قرار املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركة. �
ويقر اأع�ساء جمل�ض الإدارة باأنه قد مت الإف�ساح عن جميع ال�سروط والأحكام التي من املمكن توؤثر على قرار املكتتبني يف اأ�سهم ال�سركة. �
ويقر اأع�ساء جمل�ض الإدارة باأنه قد مت الإف�ساح عن جميع العمليات والعقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة. �
ويقر اأع�ساء جمل�ض الإدارة -باأنه ل يوجد نية لتوقيع اأي عقود مع اأي اأطراف ذات عالقة بخالف ما مت الإف�ساح عنه يف هذه الن�سرة. �
امل�ساهمون املموؤ�س�سون لل�سركة الذين تظهر اأ�سماءهم يف هذه الن�سرة هم املالك القانونيني والنفعيني لل�سركة. اجلدير بالذكر اأن هناك ترتيب بني  �

البنك العربي الوطني و كل من عبد اللطيف بن حمد حممد اجلرب و�سالح را�سد عبد الرحمن الرا�سد اللذان ميلكان اأ�سهمًا نيابًة عن البنك العربي 
الوطني الذي يعترب املالك النفعي لهذه الأ�سهم منذ تاأ�سي�س ال�سركة )للمزيد من التفا�سيل الرجاء مراجعة الق�سم 14 معلومات قانونية – »اإتفاقية 

ال�سركاء«(.
ويقر اأع�ساء جمل�ض الإدارة بانه ل يوجد اأي تعار�ض للم�سالح يف ن�ساط ال�سركة مع اأي ع�سو من اع�ساء جمل�ض الإدارة، فيما عدا ما جرى الإف�ساح  �

عنه يف ن�سرة الإ�سدار.
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اإن اأنظمة و�سوابط الرقابة الداخلية واملحا�سبية وتقنية املعلومات قد اأعدت على اأ�س�س �سليمة حيث مت و�سع �سيا�سة مكتوبة تنظم تعار�س امل�سالح  �
ومعاجلة حالت التعار�س املحتملة والتي ت�سمل اإ�ساءة ا�ستخدام الأ�سول واإ�ساءة الت�سرف الناجت عن التعامالت مع الأ�سخا�س ذوي العالقة . بالإ�سافة 
اإلى التاأكد من �سالمة الأنظمة املالية والت�سغيلية والتاأكد من تطبيق اأنظمة رقابية منا�سبة لإدارة املخاطر وفقًا ملتطلبات املادة )10( من لئحة حكومة 

ال�سركات. كما يقوم اأع�ساء جمل�س الإدارة مبراجعة �سنوية لإجراءات الرقابة الداخلية لل�سركة.
اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك  � اأو  اأ�سهم ملوظفيها،  اأع�ساء جمل�س الإدارة بانه ل يوجد ل يوجد لدى ال�سركة يف الوقت احلايل برنامج تخ�سي�س  ويقر 

املوظفني يف راأ�سمال ال�سركة.

إقـرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص القوائم المالية 

الإدارة، - 1 ال�سركة، ومت اعتماده من قبل جمل�س  اإدارة  ونتائج عملياتها« من قبل  لل�سركة  للو�سع املايل  الإدارة وحتليلها  الق�سم 6 »مناق�سة  اإعداد  مت 
ويقر اأع�ساء جمل�س الإدارة باأنه مل يكن هناك اأي تغيريات ذات اأثر مادي على القوائم املالية اأو التوقعات امل�ستقبلية حتى تاريخ ن�سرة الإ�سدار هذه. 

بالإف�ساح - 2 قام  واأنه  الالزمة،  الإجراءات  ويوؤكد بجميع  املالية،  والتحليالت  املعلومات  دقة وم�سداقية  الكاملة عن  امل�سوؤولية  الإدارة  يتحمل جمل�ض 
الكامل والعادل عن هذه البيانات، كما ل توجد اأي معلومات اأو وثائق اأخرى قد يوؤدي اإغفالها اإلى اأن تكون هذه البيانات املالية واملعلومات الواردة 

م�سللة باأي �سكل من الأ�سكال. 
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ملخص النظـام األساسي للشركة. 13
يت�سمن النظام الأ�سا�سي لل�سركة البنود املذكورة اأدناه. ول يجب العتماد على هذا امللخ�س اعتمادًا تامًا عو�سًا عن النظام الأ�سا�سي الكامل والذي ميكن معاينته 
يف املقر الرئي�سي لل�سركة. واجلدير بالذكر اأن هناك عدة اإجراءات تتطلب موافقة موؤ�س�سة النقد مثل رفع اأو تخفي�ض راأ�ض املال، وتوزيع الأرباح، ونقل ملكية اأ�سهم 

امل�ساهمني املوؤ�س�سني، ودمج ال�سركة مع �سركات اأخرى، وت�سفية ال�سركة، وتعيني اأع�ساء جمل�س الإدارة.

 التأسيس 1321

توؤ�س�س ال�سركة طبقًا لأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ولوائحها التنفيذية وهذا النظام الأ�سا�سي املبينة اأحكامه 
اأدناه.

اسم الشركة 1322

)املوافق  1434/09/09هـ  بتاريخ  التاأ�سي�سية  العامة  اجلمعية  )وافقت  التعاوين  للتاأمني  الوطني  العربي  والبنك  الدولية  الأمريكية  واملجموعة  متاليف  �سركة 
2013/0٧/18م(على تعديل املادة الثانية )2( من النظام الأ�سا�سي واخلا�سة با�سم ال�سركة(. 

أغراض الشركة 1323

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

بوا�سطة �سركات توؤ�س�سها اأو ت�سرتيها اأو بال�سرتاك مع جهات اأخرى.

ويجوز لل�سركة اأن متتلك اأو اأن تكون لها م�سلحة اأو ت�سرتك باأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اأعماًل �سبيهة باأعمالها اأو الأعمال املالية اأو التي تعاونها 
على حتقيق غر�سها �سواًء داخل اململكة اأو خارجها، اأو اأن تدجمها فيها اأو ت�سرتيها.

المركز الرئيسي 1322

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الريا�س.

مدة الشركة 1325

مدة ال�سركة هي 99 �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من تاريخ �سدور قرار معايل وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها �سركة م�ساهمة. يجوز دائمًا اإطالة مدة 
ال�سركة بقرار �سادر من اجلمعية العامة غري العادية قبل انتهاء مدتها ب�سنة واحدة على الأقل.

 رأس مال الشركة 1322

يبلغ راأ�ض مال ال�سركة )1٧5.000.000 ريال( مائة وخم�سة و�سبعون مليون ريال مق�سمة اإلى )1٧.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة �سهم عادي مت�ساوية 
القيمة بقيمة ا�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية لكل �سهم. 

 تخفيض رأس المال 1322

يجوز تخفي�س راأ�س مال ال�سركة بقرار من اجلمعية العامة غري العادية بعد موافقة اجلهات املخت�سة تخفي�س راأ�سمال ال�سركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا منيت 
التخفي�ض يف هذه  واآثر  ال�سركة  التي على  اللتزامات  له عن  املوجهة  الأ�سباب  اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن  القرار  ال�سركة بخ�سائر. ول ي�سدر 
اللتزامات ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجبت دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل 
�ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة. فاإذا اعرت�س اأحدهم وقدم لل�سركة م�ستنداته 

يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن ت�سدد اإليه دينه اإذا كان حاُل اأو ان تقدم له �سمانًا كافيَا للرفاء به اإذا كان اآجاًل.

 تداول األسهم 1322

بها  يكتتب  التي  النقدية  الأ�سهم  تداول  وا�ستثناًء من ذلك، ل يجوز  الهيئة  ال�سادرة عن  والتعليمات  واللوائح  للقواعد  وفقًا  للتداول  قابلة  ال�سركة  اأ�سهم  جميع 
امل�ساهمون املوؤ�س�سون قبل ن�سر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منهما عن اأثني ع�سر �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. وت�سري هذه الأحكام 
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على ما يكتتب بـه امل�ساهمون املوؤ�س�سون يف حالة زيادة راأ�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر. ومع ذلك، يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقًا 
لأحكام بيع احلقوق من اأحد املوؤ�س�سني اإلى موؤ�س�ض اآخر اأو اإلى اأحد اأع�ساء جمل�ض الإدارة لتقدميها ك�سمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته اإلى 

الغري.

يحق ملجل�س الإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�سة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�سمان من اأع�ساء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ساأ بينهم 
وبني ال�سركة اأن يبيعها ب�سرط اأن يكون الدين قد اأ�ستحق وبعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�سجل اإلى املدين �ساحب الأ�سهم. يطلب فيه ت�سديد الدين خالل 
اأ�سبوعني فاإذا رف�س فلمجل�س الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأ�سهم عن اأن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة جميع الديون واللتزامات املطلوبة لل�سركة. ثم 

يدفع الر�سيد )اإن وجد( اإلى ذلك امل�ساهم اأو وليه اأو و�سيه اأو ورثته.

 مجلس اإلدارة 1322

يدير ال�سركة جمل�س اإدارة مكون من )11( اإحدى ع�سر ع�سوًا تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ل تتجاوز ثالث �سنوات ول يخل ذلك التعيني بحق ال�سخ�س 
املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله يف املجل�س، ومتتد فرتة املجل�س الأولى ثالثة �سنوات اعتبارًا من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن تاأ�سي�س ال�سركة.

باإمكان ال�سركة ان تعقد، بعد موافقة موؤ�س�سة النقد، اتفاقية لإدارة اخلدمات الفنية مع �سركة اأو اأكرث من ال�سركات املوؤهلة يف جمال التاأمني ملدة خم�س �سنوات 
قابلة للتجديد اأو مدة اأخرى يحددها جمل�س الإدارة.

العضوية الشاغرة بمجلس اإلدارة 13210

تنتهي ع�سوية جمل�ض الإدارة بانتهاء مدة التعيني اأو ال�ستقالة اأو الوفاة اأو اإذا ثبت ملجل�ض الإدارة اأن الع�سو قد اأخل بواجبته بطريقة ت�سر م�سلحة ال�سركة ب�سرط 
اأن يقرتن ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية، اأو بانتهاء ع�سويته وفقًا لأي نظام اأو تعليمات �سارية يف اململكة، اأو تغيبه عن ح�سور اأكرث من ثالثة جل�سات متتالية 
دون عذر يقبله جمل�س الإدارة اأو اإذا حكم ب�سهر اإفال�سه اأو اإع�ساره اأو قدم طلبًا للت�سوية مع دائنيه اأو توقف عن دفع ديونه اأو اأ�سبح فاقد ال�سعور اأو اأ�سيب مبر�س 
عقلي اأو اإذا ثبت ارتكابه عمالمُ خماًل بالأمانة والأخالق اأو اأدين بالتزوير. واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س كان للمجل�س اأن يعني ع�سوًا يف املركز ال�ساغر، على 
اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها. ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه فقط. واإذا نق�س عدد اأع�ساء جمل�س الإدارة عن الن�ساب 

الالزم ل�سحة اجتماعاته، وجب دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ساء.

سلطات مجلس اإلدارة 13211

مع عدم امل�سا�س ب�سالحيات اجلمعية العامة يتمتع جمل�س الإدارة باأو�سع ال�سالحيات لإدارة �سوؤون ال�سركة واأعمالها ويجوز كذلك ملجل�س الإدارة اأن يفو�س بع�س 
املهام املحددة اإلى ع�سو اأو اأكرث من اأع�سائه اأو اإلى الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة. 

مكافآت مجلس اإلدارة 13212

تكون مكافاأة رئي�ض جمل�ض الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )180.000( مائة وثمانون األف ريال �سنويًا، كما تكون مكافاأة كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س 
الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ )120.000( مائة وع�سرون األف ريال �سنويًا. ويدفع كل من الرئي�ض وكل ع�سو مبلغ )3.000( ثالثة اآلف ريال عن 

كل اجتماع يح�سره من اجتماعات املجل�ض ومبلغ )1.500( األف وخم�سمائة ريال عن كل اجتماع يح�سره من اجتماعات اللجنة التنفيذية. 

اأو اللجنة التنفيذية مبا يف ذلك  اأجل ح�سور اجتماعات املجل�س  كما تدفع ال�سركة لكل من رئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي يتحملونها من 
م�سروفات ال�سفر والإقامة والإبواء ، ويف كل الأحوال ل يجوز اأن يزيد جمموع ما ي�سرف للرئي�س واأع�ساء جمل�س الإدارة عن 5% من �سايف الأرباح، ويجب على 
ال�سركة التاأكد من اإر�سال كافة التفا�سيل الكتابية للمكافاآت والتعوي�سات املقرتحة جلميع امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية التي تطرح فيها تلك املكافاآت 
والتعوي�سات للت�سويت عليها، كما اأنه على ال�سركة التاأكد من موافقة اجلمعية العمومية على �سروط املكافاآت والتعوي�سات يف جمعية عامة ل يكون لع�سو جمل�ض 

الإدارة املعني حق الت�سويت فيها على هذه ال�سروط، ويجوز تعديل مكافاآت اأع�ساء جمل�ض الإدارة مبوافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�ساهمني. 

الرئيس والعضو المنتدب والسكرتير 13213

يعني جمل�س الإدارة من بني اأع�سائه رئي�سًا له و ع�سوًا منتدبًا. ويحق لهما التوقيع عن ال�سركة وتنفيذ قرارات املجل�س ويتمتعان ب�سالحيات متثيل ال�سركة اأمام 
املحاكم واأمام الغري، ولأي منهما حق توكيل الغري بعمل اأو اأعمال معينة. يتولى الع�سو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�سركة. ويحدد جمل�س الإدارة الرواتب والبدلت 

واملكافاآت لكل من رئي�ض املجل�ض والع�سو املنتدب. ويعني املجل�ض �سكرتريا ويجوز له اأن يعيني م�ست�سارين له يف خمتلف املجالت، واأن يحدد مكافاآتهم.
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اجتماعات مجلس اإلدارة 13212

يجتمع جمل�س الإدارة بناء على دعوة موجهة من الرئي�س يف مركز ال�سركة الرئي�سي، ويجب على الرئي�س اأن يدعو اإلى الجتماع اإذا طلب ذلك ع�سوين من اأع�ساء 
جمل�س الإدارة ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن ينعقد اجتماع املجل�س خارج مقر ال�سركة ول يعد اجتماع جمل�س الإدارة 
�سحيحًا اإل اإذا ح�سره ثلثي اأع�ساء املجل�ض )باأنف�سهم اأو بطريقة الإنابة( على الأقل ب�سرط األ يقل عدد اأع�ساء املجل�ض احلا�سرين اأ�سالة عن اأربعة اأع�ساء. 

ويجتمع املجل�ض اأربع مرات خالل العام املايل ب�سرط اأن ل تتعدى الفرتة بني الجتماعات مدة اأربعة اأ�سهر.

ت�سدر قرارات املجل�س بالإجماع، ويف حال اخلالف ت�سدر القرارات باأغلبية ثلثي اأ�سوات الأع�ساء احلا�سرين واملمثلني على الأقل. وللمجل�س اأن يمُ�سدر القرارات 
بالت�سويت عليها بالتمرير. اإذا كان لأي من الأع�ساء م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف اأي مو�سوع مطروح يجب عليه اأن يبلغ املجل�ض اأو اللجنة التنفيذية بذلك. 

ل يحق لأع�ساء جمل�س الإدارة اإبرام اأي اتفاقيات تاأمينية مع ال�سركة لهم م�سلحة فيها اإل مبوافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

محاضر اجتماعات المجلس 13215

تثبت مداولت وقرارات املجل�س يف حما�سر يوقعها رئي�س املجل�س وال�سكرتري وحتفظ يف �سجل خا�س يوقع عليه كل من رئي�س املجل�س وال�سكرتري.

لجنة المراجعة  13212

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة مكونة من ثالثة )3( اأع�ساء على الأقل وخم�سة )5( اأع�ساء على الأكرث ممن ل ي�سغل من�سب املدير التنفيذي لل�سركة وتكون 
اأغلبية اأع�سائها من غري اأع�ساء جمل�س الإدارة ومبوجب موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة والهيئة.

اللجنة التنفيذية 13212

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ل يقل عدد اأع�سائها عن)3( ثالثة اأع�ساء ول يزيد على )5( خم�سة اأع�ساء ، ويختار اأع�ساء اللجنة التنفيذية من بينهم 
رئي�س اللجنة الذي يراأ�س اجتماعاتها ، وعند غيابه تختار اللجنة رئي�سًا موؤقتًا لها من بني اأع�سائها احلا�سرين ، ولع�سو اللجنة التنفيذية اأن ينيب عنه ع�سوًا 
اآخرًا له احلق بالت�سويت ولثالثة اجتماعات فقط ، وتكون مدة ع�سوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�سوية يف املجل�ض وميالأ املجل�ض املركز الذي يخلو يف اللجنة 
التنفيذية . مع مراعاة اأي تعليمات ت�سعها موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو ي�سعها جمل�س اإدارة ال�سركة ، تبا�سر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها 
املوؤ�س�سة اأواملجل�س ، وتعاون اللحنة التنفيذية ع�سو جمل�س الإدارة اأو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها . ل يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �سحيحًا اإل 
اإذا ح�سره اثنان على الأقل بطريق الأ�سالة اأو الإنابة ب�سرط اأن ل يقل عدد احلا�سرين باأنف�سهم عن اثنني ، وت�سدر قرارات اللجنة التنفيذية بالإجماع وعند 
الختالف ت�سدر باأغلبية اأ�سوات ثالث اأرباع الأع�ساء احلا�سرين واملمثلني ، وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت اإلى اآخر كلما راأى رئي�سها �سرورة عقدها ، على 
اأن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنويًا ،ويعقد الجتماع يف اأي وقت اإذا طلب ذلك اثنان من الع�ساء على الأقل ، وي�سدر القرار باملوافقة عليه اإذا وافق عليه 

كتابة اثنان من اأع�ساء اللجنة .

الجمعيات العامة للمساهمين 13212

متثل اجلمعية العامة العادية اأو غري العادية املنعقدة امل�ساهمني وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها مكتب ال�سركة الرئي�سي.

يجوز لكل ع�سو ميتلك 20 �سهمًا على الأقل اأن يح�سر اجتماع اجلمعية العامة العادي اأو غري العادية. يجوز للم�ساهم اأن يعني م�ساهمًا اآخر لي�ض ع�سوًا يف جمل�ض 
الإدارة اأو م�سوؤول ال�سركة حل�سور اجتماعات اجلمعية العامة باعتباره وكياًل له. 

الجمعية العامة العادية 13212

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا ما مل يح�سره م�ساهمون ميثلون 50% على الأقل من راأ�س مال ال�سركة. اإذا مل يكتمل ن�ساب احل�سور لالجتماع 
يتم اإر�سال اإ�سعار لجتماع ثاٍن يعقد خالل 30 يومًا من تاريخ الجتماع الأول. يعترب الجتماع الثاين �سحيحًا بغ�س النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة فيه. 

فيما عدا الأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�سركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل 
ال�ستة اأ�سهر التالية لنتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية اأخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

الجمعية العامة غير العادية 13220

ل يعد اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإذا مل يح�سر م�ساهمون ميثلون 50% على الأقل من راأ�ض مال ال�سركة امل�سرح به. اإذا مل يكتمل ن�ساب ح�سور 
الجتماع كما هو مقرر �سلفًا يتم توجيه اإ�سعار باجتماع ثان ويعترب الجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع )25%( راأ�س مال ال�سركة. 
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تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�سركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�سا�س 
اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ض ال�سروط والأو�ساع املقررة للجمعية الأخرية.

قرارات الجمعيات العامة 13221

تتخذ قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف اجلمعية. كما يتم اتخاذ قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة 
يف اجلمعية. اأما القرارات التي تتعلق بزيادة اأو نق�س راأ�س مال ال�سركة اأو دمج ال�سركة مع �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى اأو متديد مدة ال�سركة اأو اإغالق ال�سركة، فاإنه 

يتعني موافقة ثالثة اأرباع ممثلي الأ�سهم يف الجتماع. 

مراقب الحسابات 13222

تعني اجلمعية العامة اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�س لهم مبزاولة املهنة يف اململكة العربية ال�سعودية. وحتدد اأتعابهما ويجوز لها اأن تمُعيد تعيينهما.

يحق ملراقب احل�سابات الو�سول اإلى دفاتر و�سجالت ال�سركة يف اأي وقت وكذلك اإلى امل�ستندات الأخرى كما يحق له طلب اأية بيانات اأو تو�سيحات متى راأى ذلك 
�سروريًا كما يحق له التحقق من اأ�سول وخ�سوم ال�سركة. 

يجب اأن يقدم مراقب احل�سابات تقريرًا �سنويًا اإلى اجلمعية العامة يبني فيه موقف اإدارة ال�سركة من متكينه من احل�سول على البيانات والتو�سيحات التي طلبها 
واأية خمالفات لنظام ال�سركات اأو نظام ال�سركة التي قد يكت�سفها مع اقراره بخ�سو�س ما اإذا كانت ح�سابات ال�سركة تعك�س بياناتها بدقة. 

السنة المالية 13223

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة اعتبارًا من اأول يناير وتنتهي يف الواحد والثالثني من دي�سمرب من كل �سنة على اأن تبداأ ال�سنة املالية الأولى لل�سركة بعد تاأ�سي�سها اعتبارًا 
من تاريخ �سدور القرار الوزاري اخلا�س بتاأ�سي�س ال�سركة وحتى الواحد والثالثني من دي�سمرب من العام التايل.

توزيع األرباح 13222

الحتياطي  لتكوين  ال�سافية  الأرباح  املقررة )2( جتنب 20% من  الدخل  الزكاة و�سريبة  التايل )1( جتنب  الوجه  ال�سافية على  ال�سنوية  ال�سركة  اأرباح  توزع 
النظامي )3( للجمعية العامة العادية اأن جتنب احتياطي اإ�سايف وتخ�سي�سه لغر�س معني تقرره اجلمعية )4( يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة اأولى للم�ساهمني 
ل تقل عن 5% من راأ�س املال املدفوع )5( يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة يف الأرباح اأو يحول اإلى ح�ساب الأرباح املبقاة )6( يجوز بقرار من جمل�س 

الإدارة القيام بتوزيعات دورية تخ�سم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة 4 الواردة اأعاله وفقًا للقواعد املنظمة لذلك وال�سادرة من اجلهات املخت�سة.

خسائر الشركة 13225

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع راأ�س مالها وجب على اأع�ساء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف اإمكانية ا�ستمرار اأعمال ال�سركة اأو 
حلها قبل انتهاء مدتها ويتم يف كافة الأحوال ن�سر قرار اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية.

حل وتصفية الشركة 13222

تنق�سي ال�سركة بانق�ساء املدة املحددة لها وفقًا لهذا النظام اأو وفقًا لنظام ال�سركات. وعند انتهاء مدة ال�سركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر اجلمعية 
تنتهي  القرار.  مبوجب  ومكافاأته  �سالحياته  حتدد  اأكرث  اأو  م�سف  وتعيني  ال�سركة  ت�سفية  اإجراءات  الإدارة  جمل�ض  من  اقرتاح  على  وبناء  العادية  غري  العامة 
�سالحيات جمل�س الإدارة عند انتهاء مدة ال�سركة وي�ستمر جمل�س الإدارة برغم ما هو مذكور اأعاله يف اإدارة ال�سركة حتى يتم تعيني م�سٍف، كما وحتتفظ اإدارة 

ال�سركة ب�سالحياتها بالقدر الذي ل تتعار�ض فيه مع �سالحيات امل�سّفي.

ويراعى يف الت�سفية حفظ حق امل�سرتكني يف فائ�س عمليات التاأمني والحتياطيات املكونة بح�سب ما ن�ست عليه املادتني )الثالثة والأربعون( و)الرابعة والأربعون( 
من هذا النظام.

األحكام 13222

تطّبق اأحكام نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين ولئحته التنفيذية ونظام ال�سركات ونظام هيئة ال�سوق املالية ولوائحه التنفيذية على كل ما مل يرد ذكره يف 
هذا النظام.
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وفقًا للمادة )3( الثالثة من نظام التاأمني، مت تاأ�سي�س �سركة متاليف واملجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتاأمني التعاوين مبوجب ترخي�س الهيئة 
العامة لال�ستثمار رقم )1029331024022( وتاريخ 1433/10/22هـ )املوافق 2012/09/09م( واملر�سوم امللكي رقم )م/22( وتاريخ 1431/04/15هـ )املوافق 
2010/03/31م( وقرار جمل�س الوزراء رقم )119( وتاريخ 1431/04/13هـ )املوافق 2010/03/29م( والقرار الوزاري باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة رقم )243/ق( 
وتاريخ 1434/10/22 هـ )املوافق 2013/08/29م( وترخي�س موؤ�س�سة النقد رقم )ت م ن/20142/35( وتاريخ 1435/04/26هـ )املوافق 2014/02/26م(. 
وعليه مت الرتخي�ض لل�سركة مبزاولة ن�ساط التاأمني الذي ي�سمل خدمات التاأمني الرئي�سية التي تزاولها ال�سركة يف اململكة وهي كما يلي: )1( التاأمني العام و )2( 
التاأمني ال�سحي و)3( تاأمني احلياة. وتزاول ال�سركة ن�ساطها وفقا لنظام التاأمني ولئحته التنفيذية والأنظمة والتعليمات الأخرى ال�سارية يف اململكة حتت اإ�سراف 
)املوافق  هـ   1434/10/22 بتاريخ  الريا�س  مدينة  من  ال�سادر  رقم )1010391438(  التجاري  ال�سجل  عامة مبوجب  م�ساهمة  ك�سركة  يِّدت  وقمُ النقد  موؤ�س�سة 

2013/10/2٧م( ومت ت�سجيلها ب�سجل مدينة الريا�س.

ح�سلت ال�سركة على كافة الرتاخي�س الالزمة ملزاولة ن�ساطها وفقًا لالأنظمة املعمول بها وهي على النحو التايل:

�سكل )14-1(: تراخي�س ال�سركة

اجلهة امل�سدرةتاريخ النتهاءتاريخ الإ�سداررقم الرتخي�سالغر�سن�ع الرتخي�س

ترخي�س ا�ستثمار 
خدمي

1433/10/22هـ 1029331024022 مزاولة ن�ساط التاأمني

)املوافق 2012/09/09م(

143٧/10/18هـ 

)املوافق 2016/0٧/23م(

الهيئة العامة لال�ستثمار

قيد ال�سركة يف �سجل ال�سجل التجاري
ال�سركات التجارية

)�سركة م�ساهمة(

1434/12/22هـ1010391438

املوافق )2013/10/2٧م(

1439/12/22هـ

املوافق )2018/09/02م(

وزارة التجارة- مكتب 
ال�سجل التجاري مبدينة 

الريا�س

قيد فرع ال�سركة يف �سجل ال�سجل التجاري
ال�سركات التجارية يف مدينة 

جدة

)فرع �سركة م�ساهمة(

143٧/01/2٧هـ  4030285٧92 

)املوافق 2015/11/09م

143٧/10/18هـ 

)املوافق 2016/0٧/23م(

وزارة التجارة- مكتب 
ال�سجل التجاري مبدينة جدة

�سهادة ع�سوية الغرفة 
التجارية ال�سناعية

التزام ال�سركة بنظام ال�سجل 
التجاري الذي يوجب على 

ال�سركة الإ�سرتاك بالغرفة 
التجارية ال�سناعية

1436/03/21هـ 10100004٧913

املوافق )2015/01/12م(

143٧/03/24هـ 

املوافق )2015/12/31م(

الغرفة التجارية ال�سناعية 
بالريا�س

�سهادة ع�سوية الغرفة 
التجارية ال�سناعية

التزام ال�سركة بنظام ال�سجل 
التجاري الذي يوجب على 

ال�سركة الإ�سرتاك بالغرفة 
التجارية ال�سناعية

143٧/01/18هـ 228486

)املوافق 2015/10/31م(

143٧/10/18هـ 

)املوافق 2016/0٧/23م(

الغرفة التجارية ال�سناعية 
بجدة

ت�سريح مبزاولة ن�ساط 
التاأمني

مزاولة التاأمني العام 
والتاأمني ال�سحي وتاأمني 

احلياة

1435/04/26هـ ت م ن/20142/35

املوافق )2014/02/26م(

1438/04/26هـ 

املوافق )201٧/01/23م(

موؤ�س�سة النقد

�سهادة التاأمينات 
الجتماعية

التزام ال�سركة جتاه اأنظمة 
املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 

الجتماعية

1436/11/09 هـ 19106٧95

)املوافق 2015/08/24م(

05/09/ 143٧ هـ 

)املوافق 2016/02/18م(

املوؤ�س�سة العامة للتاأمينات 
الجتماعية

لالإفادة باأن ال�سركة قدمت �سهادة الزكاة والدخل
اإقرارها ال�سنوي والتزمت 

ب�سداد الزكاة

1436/09/06هـ 11٧46

)املوافق 2015/06/23م(

143٧/0٧/23هـ 

)املوافق 2016/04/30م(

م�سلحة الزكاة والدخل

لالإفادة باأن ال�سركة ملتزمة �سهادة ال�سعودة
بن�سبة التوطني املطلوبة منها 

وفق برنامج نطاقات

13/ 143٧/01هـ 200015100552٧٧

)املوافق 2015/10/26م(

143٧/04/16هـ 

)املوافق 2016/01/26م(

وزارة العمل )مكتب العمل(

جمل�س ال�سمان 
ال�سحي التعاوين 
)تاأهيل ال�سركة(

ترخي�س تاأهيل ملمار�سة 
اأعمال ال�سمان ال�سحي 

التعاوين

1436/01/16هـ 3531/135

)املوافق 2014/11/09(

جمل�س ال�سمان ال�سحي 
التعاوين
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املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني املكاتب ال�سغرية 

واملتو�سطة.

1436/12/04 هـ 361000152262

)املوافق 2015/09/1٧م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني العيادات 

ال�سغرية واملتو�سطة.

1436/12/04 هـ 361000152244

)املوافق 2015/09/1٧م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني املطاعم 

واملقاهي ال�سغرية 
واملتو�سطة.

1436/12/04 هـ 361000152266

)املوافق 2015/09/1٧م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني موؤ�س�سات 

التجزئة ال�سغرية 
واملتو�سطة.

1436/12/04 هـ 361000152242

)املوافق 2015/09/1٧م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني موؤ�س�سات 
العناية اخلا�سة )ال�سغرية 

واملتو�سطة(.

1436/12/04 هـ 361000152269

)املوافق 2015/09/1٧م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني املوؤ�س�سات 

التعليمية ال�سغري واملتو�سطة

1436/12/04 هـ 361000152256

)املوافق 2015/09/1٧م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق 
وبيع وثيقة التاأمني ال�سامل 

للمركبات اخل�سو�سية

1436/10/12هـ361000130641

)املوافق 2015/0٧/28م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني مركبات - 

امل�سوؤولية املدنية جتاه الغري

1436/10/12هـ361000130592

)املوافق 2015/0٧/28م

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة التاأمني ال�سامل على 

املركبات التجارية

1436/10/12 هـ 361000130651 

)املوافق 2015/0٧/28م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة التاأمني ال�سحي 

التعاوين

1435/11/16 هـ 351000140928 

)املوافق 2014/09/11م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني منافع 

املوظفني )تاأمني على احلياة 
للمجموعات(

1435/11/16هـ 351000140932

)املوافق 2014/09/11م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني ال�سفر 

للمجموعات

1436/12/04 هـ 361000152352

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني متديد ال�سمان 

لالإلكرتونيات

1436/12/04 هـ 361000152235

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني املنزل 

واملحتويات

1436/12/04 هـ 361000152229

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني حماية ال�سفر

1436/12/04 هـ 361000152336

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني احلمولة البحرية 

)تغطية مفتوحة(

1436/12/04 هـ 361000152326

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد
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املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني امل�سوؤولية العامة 

ال�ساملة

1436/12/04 هـ 3610001522٧3

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني حمتويات املنزل

1436/12/04 هـ 361000152346

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني مبنى املنزل 

فقط.

1436/12/04 هـ 361000152358

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد 

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني البطاقات 

البال�ستيكية

1436/12/04 هـ 3610001522٧2

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني كافة اأخطار 
املمتلكات وانقطاع العمل

1436/12/04 هـ 361000152239

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني كافة اأخطار 

الرتكيب

1436/12/04 هـ 361000152340

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني كافة اأخطار 

املقاولني

1436/12/04 هـ 361000152338

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني العمال وم�سوؤولية 

اأ�سحاب العمل

1436/12/04 هـ 3610001522٧6

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني التعوي�س املهني 

للموؤ�س�سات املالية

1436/12/04 هـ 361000152305

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني م�سوؤولية اأع�ساء 

جمل�س الإدارة والتنفيذيني

1436/12/04 هـ 361000152481

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة التاأمني ال�سخ�سي 

الإ�سايف

1436/12/04 هـ 36100015222٧

)املوافق 2015/09/1٧م(

143٧/06/04هـ 

)املوافق 2016/03/13(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على نقل 
املحفظة التاأمينية

موافقة نهائية لنقل حمفظة 
احلماية والدخار ملحفظة 

�سركة األيكو يف اململكة

1436/05/28هـ 3610000٧8280

)املوافق 2015/03/19م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني حلقات احلماية 

) تاأمني احلوادث ال�سخ�سية 
وال�سحة(

143٧/01/29هـ 3٧100001242٧

)املوافق 2015/11/11م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني املمتلكات �سد 

الإرهاب

143٧/03/09هـ 3٧1000028904

)املوافق 2015/12/20م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق وبيع 
وثيقة تاأمني اآلت ومعدات 

املقاولني

143٧/03/13هـ 3٧1000031028

)املوافق 2015/12/24م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة نهائية لت�سويق 
وبيع وثيقة تاأمني احلماية 

والإدخار

143٧/02/03هـ 3٧1000013٧45

)املوافق 2015/11/15م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة ال�سحن البحري 

)حمددة(

143٧/01/0٧هـ 3٧1000002602

)املوافق 2015/10/20م(

143٧/06/29هـ 

)املوافق 2016/04/0٧م(

موؤ�س�سة النقد
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املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة الـتاأمني على الأجهزة 

اللكرتونية

143٧/01/0٧هـ 3٧1000002604

)املوافق 2015/10/20م(

143٧/06/29هـ 

)املوافق 2016/04/0٧م(

موؤ�س�سة النقد

املوافقة على طرح 
منتجات تاأمينية

موافقة موؤقتة لت�سويق وبيع 
وثيقة الـتاأمني على تعطل 

اللت + فقدان الأرباح

143٧/01/0٧هـ 3٧1000002608

)املوافق 2015/10/20م(

143٧/06/29هـ 

)املوافق 2016/04/0٧م(

موؤ�س�سة النقد

فروع الشركة ونقاط البيع 1222

ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )361000049٧51( وتاريخ 1436/04/02هـ )املوافق 2015/01/23م( لفتتاح 
الفرع يف مدينة جدة. ويقع الفرع يف مركز اأعمال امل�ستقبل الدور الرابع مكتب رقم 401 �سارع الأمانة مقابل مبنى وزارة الثقافة والعالم. 

)املوافق  143٧/01/2٧هـ  بتاريخ  و  ال�ستثمار.  ترخي�ض  يف  ذلك  اإلى  الإ�سارة  ومتت  جدة  فرع  بافتتاح  الرتخي�ض  على  لال�ستثمار  العامة  الهيئة  وافقت  وقد 
2015/11/09م( مت ا�ستكمال الإجراءات النظامية ل�سدار ال�سجل التجاري رقم )4030285٧92(. و بتاريخ 143٧/01/18هـ )املوافق 2015/10/31م( قامت 
بلدية  رخ�سة  ا�ستخراج  متطلبات  ا�ستكمال  ب�سدد  اأنها  كما   )228486( بالرقم  ال�سادرة  جّدة  لفرع  التجارية  بالغرفة  ال�سرتاك  �سهادة  باإ�ستخراج  ال�سركة 

وت�سريح الدفاع املدين للفرع .

كما تنوي ال�سركة افتتاح فرع جديد لها يف املنطقة ال�سرقية وقد متت الإ�سارة اإلى فرع اخلرب يف ترخي�ض ال�ستثمار وا�ستاأجرت موقعًا لهذا الغر�ض، وهي ب�سدد 
ا�ستكمال امل�ستندات الالزمة للح�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد. وقد عّلقت موؤ�س�سة النقد طلب ال�سركة بالرتخي�ض لهذا الفرع حلني اإلتزامها بتعيني موظف 

�سعودي كمدير للفرع. وحتى تاريخ هذه الن�سرة، مل تُّ�سدر موؤ�س�سة النقد موافقة نهائية لإفتتاح فرع اخلرب. 

توؤكد ال�سركة اأنه حتى تاريخ هذه الن�سرة لي�ض لديها اأي نقطة بيع مرخ�سة كما اأنها مل تتقدم باأي طلب ملوؤ�س�سة النقد بافتتاح نقاط بيع يف اململكة.

تراخيص البلدية الصادرة للمركز الرئيسي ونقاط البيع والفروع 1223

مل ت�ستخرج ال�سركة رخ�سة بلدية ملركزها الرئي�سي ولفرع جدة حتى تاريخ هذه الن�سرة. كما اأن ال�سركة مل ت�ستخرج رخ�سة البلدية لفرع اخلرب حيث اأنها مل 
حت�سل على موافقة موؤ�س�سة النقد بخ�سو�ض هذا الفرع ومل تبداأ مبزاولة اأي ن�ساط من خالله. واأكدت ال�سركة باأنها �ستبا�سر باإجراءات ا�ستخراج رخ�سة البلدية 

بعد ح�سولها على ال�سجل التجاري لكل فرع.

عقود اإليجار 1222

اأغلب تلك العقود هي عقود اإيجار تقليدية اأي تن�ض على مبلغ اإيجار تدفعه ال�سركة للموؤجر �سنويًا، ومعظمها قابلة للتجديد وتعترب لغية اإذا تاأخر امل�ستاأجر يف 
دفعه لالإيجار. ول يحق للم�ستاأجر تاأجري العقار من الباطن دون اأخذ املوافقة اخلطية من املوؤجر. كما ل يجوز تغيري الن�ساط بدون موافقة املوؤجر. مت تلخي�ض 

عقود الإيجار على النحو التايل:

عقد إيجار مقر الشركة الرئيسي : 122221

بتاريخ 1436/05/12هـ (املوافق 2015/03/03م) اأبرمت ال�سركة عقد اإيجار ملركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�س مع وقف خادم احلرمني ال�سريفني للموهبة 
والإبداع ل�ستئجار الدور رقم 11 و 12 الكائن بربج الإبداع )املنجم �سابقًا( مب�ساحة اإجمالية قدرها )1355م2( األف وثالثمائة وخم�سة وخم�سون مرت مربع تبلغ 
مدة العقد خم�ض �سنوات هجرية وتبلغ قيمة الإيجار ال�سنوي )6.٧٧5.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سة �سبعون األف ريال ُتدفع على اأق�ساط مت�ساوية القيمة 
مقدما كل �ستة اأ�سهر، وت�ساف اإليها ن�سبة 10% من قيمة الإيجار �سنويًا مقابل اخلدمات العامة املقدمة من املوؤجر كالكهرباء واملاء والهاتف واإجراءات ال�سيانة 
الالزمة باأعمال التكييف وخدمات النظافة والأمن لالأماكن امل�سرتكة يف الربج. تلتزم ال�سركة بدفع )10%( ع�سرة باملائة من القيمة الإيجارية كتاأمني عند توقيع 
العقد وملرة واحدة، وي�سرتد عند اإخالء العني بعد خ�سم قيمة اأي تلفيات اأو مقابل اأي خمالفة تتعلق بالقيمة الإيجارية اأو مدة الإيجار. تبداأ مدة الإيجار بتاريخ 
1436/04/01هـ )2015/01/21م( وتنتهي يف 1441/03/30هـ )املوافق 2019/11/2٧م( ويتجدد العقد ملدة اأو ملدة اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني 
الطرف الآخر بعدم رغبته يف التجديد مبوجب اإخطار خطي ير�سل للطرف الآخر قبل اإنق�ساء مدة العقد الأ�سلية اأو املجددة بـ )60( �ستني يومًا على الأقل. ل يحق 

لل�سركة التنازل للغري اأو التاأجري من الباطن. يخ�سع عقد الإيجار لأنظمة اململكة وتكون حماكمها خمت�سة بالنظر باأي نزاع ين�ساأ بني الطرفني.

عقد إيجار مكتب الدمام:  122222

بتاريخ 1436/04/10هـ (املوافق 2015/01/30م( اأبرمت ال�سركة عقد اإيجار مع �سركة ا�سمنت ال�سرقية للمكتب رقم 203 من الدور الثاين الكائن يف اأبراج 
ال�سنوي  الإيجار  وتبلغ قيمة  �سنتيمرت مربع،  وواأحد  واأربعة وخم�سون مرت مربع  اإجمالية قدرها )154.1م2( مائة  الدمام مب�ساحة  ال�سرقية يف مدينة  ا�سمنت 
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)154.100( مائة واأربعة وخم�سون األف ومائة ريال )ب�سعر 1000 ريال للمرت املربع( تمُدفع مقدمًا كل �سنة. تلتزم ال�سركة بدفع )10%( ع�سرة باملائة من قيمة 
الإيجار كتاأمني عند توقيع العقد وملرة واحدة، وي�سرتد عند اإخالء العني بعد خ�سم قيمة اأي تلفيات اأو مقابل اأي خمالفة من امل�ستاأجر تتعلق بالقيمة الإيجارية اأو 
مدة الإيجار. مدة العقد �سنة هجرية تبداأ يف 1436/04/11هـ )2015/01/31( وتنتهي يف 143٧/04/10هـ )املوافق 2016/01/20م(، ويجدد �سنويًا بعد تلك 
املدة تلقائيًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الطرف الآخر كتابًة قبل نهاية مدة التعاقد الأ�سلية ب�سهرين على الأقل بعدم رغبته يف ا�ستمرار التعاقد بينهما. ل يحق 
لل�سركة التنازل للغري اأو التاأجري من الباطن. يخ�سع عقد الإيجار لأنظمة اململكة وتكون حماكمها خمت�سة بالنظر باأي نزاع ين�ساأ بني الطرفني. وما زال هذا العقد 

�ساري املفعول بني الطرفني حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة.

عقد إيجار مكتب فرع جدة:  122223

بتاريخ 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م) اأبرمت ال�سركة عقد اإيجار مع مركز امل�ستقبل لالأعمال للمكاتب رقم 401 و402 و403 بالدور الرابع الكائن 
بربج امل�ستقبل يف مدينة جدة مب�ساحة اإجمالية قدرها )268م2( مائتان وثمانية و�ستون مرت مربع. تبلغ قيمة الإيجار ال�سنوي )134.000( مائة واأربعة وثالثون 
األف ريال م�ساف اإليها ن�سبة )10%( ع�سرة باملائة من قيمة العقد مقابل ا�ستعمال و�سيانة التجهيزات امليكانيكية والكهربائية ويتم زيادة الإيجار بن�سبة )%10( 
ع�سرة باملائة من قيمة العقد يف بداية كل �سنة اعتبارًا من 2016/01/01م، كما تمُدفع قيمة الإيجار يف بداية كل �سنة وقبل موعد اأق�ساه )30( ثالثون يومًا من 
تاريخ الإ�ستحقاق. مدة العقد )3( ثالث �سنوات ميالدية تبداأ من تاريخ 2015/02/01م وتنتهي يف 201٧/12/31م، ويتجدد هذا العقد تلقائيًا ملدة مماثلة ما 
مل يخطر اأحد الطرفني الآخر خطيًا بعدم رغبته يف التجديد قبل ثالثة اأ�سهر على الأقل من انتهاء العقد. ل يحق لل�سركة التنازل للغري اأو التاأجري من الباطن. 

يخ�سع عقد الإيجار لأنظمة اململكة وتكون حماكمها خمت�سة بالنظر باأي نزاع ين�ساأ بني الطرفني.

هيكل رأس المال 1225

يبلغ راأ�سمال ال�سركة )1٧5.000.000( مائة وخم�سة و�سبعني مليون ريال مق�سم اإلى )1٧.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي بقيمة 
جمموعه  مبا  املوؤ�س�سون  امل�ساهمون  اكتتب  وقد  التاأ�سي�س.  عند  ال�سركة  راأ�سمال  متثل  عادية  اأ�سهم  وجميعها  الواحد  لل�سهم  ريال  ع�سرة   )10( قدرها  ا�سمية 
)12.250.000( اثنا ع�سر مليون ومائتني وخم�سني األف �سهم بقيمة )122.500.000( مائة واثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة األف ريال متثل ن�سبة )٧0%( 
�ستني باملائة من اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة وبناًء عليه مت اإيداع املتح�سالت يف ح�ساب خا�س با�سم ال�سركة لدى اأحد النبوك ال�سعودية اأما الأ�سهم الباقية وعددها 
ن�سبة  والتي متثل مبجملها  ريال،  األف  مليون وخم�سمائة  اثنني وخم�سني  بقيمة )52.500.000(  �سهم  األف  ومائتني وخم�سني  )5.250.000( خم�سة ماليني 

)30%( ثالثني من راأ�س مال ال�سركة، فقد مت طرحها لالكتتاب العام.

أعضاء مجلس اإلدارة  1222

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة يتاألف من )11( اأحد ع�سر ع�سوًا. مت تعيني اأول جمل�س اإدارة لل�سركة من قبل اجلمعية التاأ�سي�سية بتاريخ 1434/09/09هـ 
)املوافق 2013/0٧/18( ملدة ثالث �سنوات تبداأ اعتبارًا من تاريخ القرار الوزاري الذي يعلن تاأ�سي�ض ال�سركة. وقد ت�سّكل من الأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

�سكل )14-2(: اأع�ساء جمل�س الإدارة
امللكيةجهة التمثيلاجلن�سيةاملن�سبال�سم

املبا�سرة*
امللكية غري 

املبا�سرة
م�ستقل

اأو
تنفيذي

رئي�س جمل�س رمزي كنعان اأبو خ�سرا1
الإدارة

م�ستقل/غري تنفيذيل يوجدل يوجداجلمهور�سعودي

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س �سعوديةع�سو جمل�س الإدارةملا خالد احلاج اإبراهيم2
كومباين

غري م�ستقل/غري تنفيذيليوجدل يوجد

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س اإ�سباينع�سو جمل�س الإدارةخوليو جار�سيا فياللون3
كومباين

غري م�ستقل/غري تنفيذيليوجدل يوجد

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س لبناينع�سو جمل�س الإدارةيوئيل ذيب حم�سي4
كومباين

غري م�ستقل/غري تنفيذيل يوجدل يوجد

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س لبناينالع�سو املنتدبكارل نوبار طا�سجيان**5
كومباين

غري م�ستقل/تنفيذيل يوجدل يوجد

غري م�ستقل/غري تنفيذيل يوجدل يوجدالبنك العربي الوطنيلبناينع�سو جمل�س الإدارةروبري مارون عيد6

غري م�ستقل/غري تنفيذيل يوجدل يوجدالبنك العربي الوطني�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبداهلل علي اخلليفه***٧

5000اجلمهور�سعوديع�سو جمل�س الإدارة�سليمان �سعود ال�سياري8

)%0.03(

م�ستقل/غري تنفيذيل يوجد
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امللكيةجهة التمثيلاجلن�سيةاملن�سبال�سم
املبا�سرة*

امللكية غري 
املبا�سرة

م�ستقل
اأو

تنفيذي

م�ستقل/غري تنفيذيل يوجدل يوجداجلمهور�سعوديع�سو جمل�س الإدارةعبداملح�سن اإبراهيم الطوق9

م�ستقل/غري تنفيذيل يوجدل يوجداجلمهور�سعوديع�سو جمل�س الإدارةخالد حمد اليحيى10

ايه اأي جي ام اإي ايه بريطاينع�سو جمل�س الإدارةاآ�سف اإقبال****11
انف�سمنت اند �سرف�س انك

غري م�ستقل/غري تنفيذيل يوجد ل يوجد

امل�سدر: ال�سركة
* ويجب تخ�سي�س اأ�سهم �سمان لع�سوية الأع�ساء امل�ستقلني امل�سار لهم يف اجلدول اأعاله وفق ما يفر�سه النظام، وحتديد من هي اجلهة/املحفظة املقدمة لأ�سهم ال�سمان املتعلقة بع�سوية الأع�ساء امل�ستقلني. ويتبني 

من خطاب تداول رقم )خ اأ اإ �س 13- 8126( وتاريخ 1435/01/24هـ )املوافق 2013/11/2٧م(، التزام ال�سركة بذلك حيث مت تخ�سي�س اأ�سهم �سمان ع�سويتهم من قبل م�ساهمني موؤ�س�سني وهم:
�سركة األيكو قدمت ما جمموعه )1.٧16( األف و�سبعمائة و�ستة ع�سر �سهم بقيمة )1٧.160( �سبعة ع�سر األف ريال من حمفظتها.  -

البنك العربي الوطني قدمت ما جمموعه )1.٧16( األف و�سبعمائة و�ستة ع�سر �سهم بقيمة )1٧.160( �سبعة ع�سر األف ريال من حمفظته.  -
ت�سارت�س قدمت ما جمموعه )568( خم�سمائة وثمانية و�ستني �سهم بقيمة )5.680( خم�سة اآلف و�ستمائة وثمانني ريال من حمفظتها.  -

ووفق خطاب تداول رقم )خ اأ اإ- �س13-8108( وتاريخ 1435/01/22هـ )املوافق 2013/11/25م( املتعلق باحلجز على اأ�سهم ع�سوية جمل�س الإدارة يتبني اأن ال�سركة ملتزمة باأحكام املادة )68( الثامنة وال�ستني 
من نظام ال�سركات من ناحية تخ�سي�س اأ�سهم �سمان ع�سوية الأع�ساء غري امل�ستقلني كما يلي:

�سركة األيكو قدمت ما جمموعه )4.000( اأربعة اآلف �سهم بقيمة )40.000( اأربعني األف ريال من حمفظتها ل�سمان ع�سوية ممثليها يف املجل�س.  -
البنك العربي الوطني قدم ما جمموعه )2.000( األفي �سهم بقيمة )20.000( ع�سرين األف ريال من حمفظته ل�سمان ع�سوية ممثليه يف املجل�س.  -

ت�سارت�س قدمت ما جمموعه )1000( األف �سهم بقيمة )10.000( ع�سرة اآلف ريال من حمفظتها ل�سمان ع�سوية ممثلها يف املجل�ض.  -
** ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )341000085538( وتاريخ 1434/0٧/10 )املوافق 2013/05/19م( بتعيني ال�سيد/ كارل نوبار طا�سجيان ع�سوًا ملجل�س الإدارة ممثالمُ ل�سركة 

اليكو بدلمُ من ال�سيد/ حممد عثمان ال�سرباتي الذي متت عدم املمانعة على ع�سويته بخطاب موؤ�س�سة النقد رقم )م ت/ 1616( وتاريخ 1433/0٧/02 )املوافق 2012/05/22م( وكذلك تر�سيحه ل�سغل من�سب 
الع�سو املنتدب لل�سركة. 

*** بتاريخ 1436/9/23هـ )املوافق 2015/0٧/09م( تقدم ال�سيد/ عبداهلل علي اخلليفه با�ستقالته من ع�سوية جمل�س الإدارة ومت قبولها بتاريخ 1436/09/26هـ )املوافق 2015/0٧/12م( على اأن ت�سري ال�ستقالة 

اعتبارا من تاريخ 1436/09/29هـ )املوافق 2015/0٧/15م( حيث تعود اأ�سباب ال�ستقالة اإلى ا�ستقالته من البنك العربي الوطني.
**** بتاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 2014/01/22م( تقدم ال�سيد/ كري�ستو�س نيكول�س ادامانتيادي�س با�ستقالته من من�سبه من ع�سوية جمل�س الإدارة وقد مت قبول ال�ستقالة بتاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 

2014/01/22م( على اأن ت�سري اعتبارا من تاريخ 1435/03/21هـ )املوافق 2014/01/22م(. وبتاريخ 1435/08/20هـ )املوافق 2014/06/18م( وافقت اجلمعية العامة على تعيني ع�سو جمل�س الإدارة اجلديد 
ال�سيد/ اآ�سف اإقبال ممثاًل عن �سركة ت�سارت�ض ميم�سا هولدجنز انك ابتداء من تاريخ 1435/05/30هـ )املوافق 31 /2014/03م( وت�ستمر ع�سويته حتى نهاية الدورة احلالية ملجل�س الإدارة.  وقد �سبق لل�سركة اأن 

ح�سلت على موافقة موؤ�س�سة النقد مبوجب اخلطاب رقم )351000069415( 1435/05/30هـ )املوافق 2014/03/31م( بتعيني ال�سيد/ اآ�سف اإقبال ع�سوًا يف جمل�ض الإدارة.

عرفت لئحة حوكمة ال�سركات الع�سو امل�ستقل وغري التنفيذي على النحو التايل:

أ( العضو المستقل: 

هو ع�سو املجل�ض الذي يتمتع بال�ستقاللية التاّمة. ونذكر اأدناه على �سبيل املثال ل احل�سر، بع�ض ما يتنافى مع ال�ستقاللية التاّمة بح�سب التعديل ال�سادر مبوجب 
قرار جمل�س الهيئة رقم 1-10-2010 وتاريخ 1431/03/30هـ املوافق 2010/03/16م:

اأن يكون مالكًا ملا ن�سبته )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي �سركة من جمموعتها. - 1
اأن يكون ممثاًل ل�سخ�س ذي �سفة اعتبارية ميلك ما ن�سبته )5%( خم�سة باملائة اأو اأكرث من اأ�سهم ال�سركة اأو اأي �سركة من جمموعتها.- 2
اأن يكون من كبار التنفيذيني خالل العامني املا�سيني يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها.- 3
اأن تكون له �سلة قرابة من الدرجة الأولى مع اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها. - 4
اأن تكون له �سلة قرابة من الدرجة الأولى مع اأي من كبار التنفيذيني يف ال�سركة اأو يف اأي �سركة من جمموعتها.- 5
اأن يكون ع�سو جمل�س اإدارة يف اأي �سركة �سمن جمموعة ال�سركة املر�سح لع�سوية جمل�س اإدارتها.- 6
اأن يكون موظفًا خالل العامني املا�سيني لدى اأي من الأطراف املرتبطة بال�سركة اأو باأي �سركة من جمموعتها كاملحا�سبني القانونيني وكبار املوردين اأو - ٧

اأن يكون مالكًا حل�س�س �سيطرة لدى اأي من تلك الأطراف خالل العامني املا�سيني.
وعليه يت�سح اأن الع�سو غري امل�ستقل هو ع�سو املجل�س الذي ينطبق عليه اأحدى احلالت املذكورة اأعاله.

ب( العضو غير التنفيذي:

هو ع�سو املجل�س الذي ل يكون متفرغًا لإدارة ال�سركة، اأو ل يتقا�سى راتبًا �سهريًا اأو �سنويًا.

فيما يتعلق بت�سكيل املجل�س واملن�سو�س عليه يف الفقرتني )ج،هـ( من املادة )12( الثانية ع�سرة من لئحة حوكمة ال�سركات، فاإن اأغلبية اأع�ساء املجل�س يجب اأن 
يكونوا من غري التنفيذيني واأل يقّل عدد الأع�ساء امل�ستقلني عن ع�سوين اأو ثلث اأع�ساء املجل�ض اأّيهما اأكرث، وذلك ا�ستنادًا اإلى جممل عدد اأع�ساء املجل�ض، وقد 

التزمت ال�سركة بهذه املادة وذلك اأن اأغلبية الأع�ساء هم من غري التنفيذيني وهناك )4( اأربعة من اأع�ساء املجل�س م�ستقلني. 

وفقا لن�س املادة )68( الثامنة وال�ستني من نظام ال�سركات يجب اأن يكون ع�سو جمل�س الإدارة مالكا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ل تقل قيمتها عن )10.000( ع�سرة 
اآلف ريال. وتودع هذه الأ�سهم خالل )30( ثالثني يوما من تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يعينها وزير التجارة، وتخ�س�س هذه الأ�سهم ل�سمان م�سئولية 
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اأع�ساء جمل�س الإدارة ول يجوز التداول يف هذه الأ�سهم قبل انق�ساء املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سئولية املن�سو�س عليها يف املادة )٧٧( ال�سابعة وال�سبعني من 
نظام ال�سركات اأو اإلى اأن يف�سل يف الدعوى املذكورة. واإذا مل يقدم ع�سو جمل�س الإدارة اأ�سهم ال�سمان يف امليعاد املحدد لذلك بطلت ع�سويته. وعلى مراقب 

احل�سابات اأن يتحقق من مراعاة حكم هذه املادة واأن ي�سمن تقريره اإلى اجلمعية العامة اأية خمالفة يف هذا ال�ساأن. 

ا�ستنادًا اإلى املادة )6( ال�ساد�سة من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين واملادة )2٧( ال�سابعة والع�سرين من لئحته التنفيذية، يجب على ال�سركة احل�سول 
على موافقة موؤ�س�سة النقد على الرت�سيح لع�سوية جمل�س الإدارة. هذا وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد بتعيني الأع�ساء احلاليني ملجل�س اإدارة 

ال�سركة مبوجب خطاب عدم ممانعة رقم )م ت/ 1616( وتاريخ 1433/0٧/02 )املوافق 2012/05/22م(.

وفقًا للمادة احلادية والع�سرين )21( من النظام الأ�سا�سي يجتمع املجل�س يف مركز ال�سركة الرئي�سي بدعوة من رئي�سه ومتى طلب اإليه ذلك اإثنان من الأع�ساء، 
ويجب اأن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س. ويجوز اأن ينعقد املجل�س خارج مقر ال�سركة، على اأن يجتمع اأربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية 
الواحدة، ول يجوز اأن تنق�سي اأربعة اأ�سهر دون انعقاده. ويتبني من حما�سر اجتماعات جمل�س الإدارة عن الأعوام 2013م و2014م و2015م، باأن ال�سركة ملتزمة 

باأحكام النظام الأ�سا�سي. ويبني اجلدول التايل التزام ال�سركة بالنظام الأ�سا�سي من ناحية عدد الإجتماعات:

�سكل )14-3(: عدد اإجتماعات جمل�س الإدارة خالل ال�سن�ات ال�سابقة
العام 2015مالعام 2014مالعام 2013ماجلهة الإدارية

3 اجتماعات حتى تاريخ 2015/09/02م4 اجتماعاتاجتماع واحد )الجتماع الأول للمجل�س(*جمل�س الإدارة

امل�سدر: ال�سركة
* لقد مت ا�ستكمال اإجراءات التاأ�سي�س وا�ستخراج ال�سجل التجاري لل�سركة بتاريخ 1434/12/22 هـ )املوافق 2013/10/2٧م( وبالتايل تكون ال�سركة غري ملزمة بتطبيق املادة )21( احلادية والع�سرون من النظام 

الأ�سا�سي من ناحية احلد الأدنى املطلوب لعدد الإجتماعات ال�سنوية للمجل�س.

ملخص العقود الجوهرية 1222

العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة 122221

اأطراف ذات عالقة. ومبوجب  تعامالت  وقيود  اأحكام  تنطبق عليها  وتعامالت  اتفاقيات  املوؤ�س�سون م�سبقًا على جمموعة  امل�ساهمون  اتفق  ال�سركة  تاأ�سي�س  منذ 
اتفاقية ال�سركاء، مت تنظيم العالقة فيما بني امل�ساهمني املوؤ�س�سني من جهة وبينهم وبني ال�سركة من جهة اأخرى. فعلى �سبيل املثال، ت�سمنت اتفاقية ال�سركاء التي 

اأبرمت بتاريخ 1434/12/23 هـ )املوافق 2013/10/28م( عددًا من املالحق ت�سمل اتفاق الأطراف على التفاقيات التالية:

اتفاقية توزيع منتجات التاأمني البنكية بني ال�سركة والبنك. اأ. 
اتفاقية اخلدمات الفنية. ب. 

اتفاقية ترخي�س العالمات التجارية. ج. 
وتعتمد ال�سركة ب�سكل اأ�سا�سي على ال�سركاء ال�سرتاتيجيني من الوليات املتحدة الأمريكية، وهم األيكو و�سارتي�س، حيث تقدم األيكو خدمات اإعادة تاأمني لفرع 
التاأمني على احلياة، وتقدم �سارتي�س خدمات اإعادة التاأمني لفرع التاأمني العام. بالإ�سافة اإلى ذلك، تقدم كل من ال�سركتني خدمات فنية واإدارية تهدف اإلى اإفادة 
ال�سركة من اخلربات الفنية العاملية مقابل بدل اأتعاب �سنوية. كما تعتمد ال�سركة على امل�ساهم املوؤ�س�س الأخر يف ال�سركة وهو البنك من ناحية ال�ستفادة من قنوات 
توزيع وقاعدة عمالئه حيث مت التفاق باأن يقوم البنك بدعم ال�سركة من خالل توزيع منتجاتها عرب فروعه يف اململكة، وت�سمل اتفاقية التوزيع هذه ن�سب العمولت 

التي ت�ستحق للبنك مقابل املبيعات التي تتم يف هذه الفروع. 

واتفق امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبوجب اتفاقية ترخي�س العالمة التجارية على ترخي�س ال�سركة با�ستعمال العالمات التجارية العائدة لكل منهم يف اململكة �سمن 
نطاق ن�ساطها وفيما يخ�س منتجاتها التاأمينية. 

التزمت ال�سركة عند اإبرام العقود والتفاقيات امل�سار لها اأعاله باأن تكون جميع التعامالت على اأ�سا�س تناف�سي جتاري بحت ي�سمن حقوق امل�ساهمني واأن يتم 
الت�سويت على تلك العقود من قبل اجلمعية العمومية لل�سركة بدون م�ساركة امل�ساهمني الذين لهم م�سالح يف تلك العقود. وتوؤكد ال�سركة واأع�ساء جمل�س اإدارتها 
وامل�ساهمون املوؤ�س�سون اإلتزامهم بتطبيق املادتني )69( و)٧0( من نظام ال�سركات واملادة )18( من لئحة حوكمة ال�سركات. وقد مت الت�سويت لأول مرة على هذه 
التفاقيات يف اجلمعية العامة العادية لل�سركة التي عقدت بتاريخ 1435/08/20 هـ )املوافق 2014/06/18 م( حيث متت املوافقة على هذه التفاقيات. كما مت 

جتديد هذه املوافقة يف اجلمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ 1436/0٧/23 هـ )املوافق 2015/05/12م(.

من جهة اأخرى، يتبني من حم�سر اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد بتاريخ 1436/0٧/23 هـ )املوافق 2015/05/12 م( باأنه مت الت�سويت على جمموعة 
من عقود التاأمني مع طرف ذو عالقة وهو، البنك، اأحد كبار امل�ساهمني يف ال�سركة بدون م�ساركة الأع�ساء ذوي العالقة )ممثلي البنك( احلا�سرين الذين لهم 

م�سالح يف تلك العقود. 
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وفيما يلي جدول يبني قيمة التعامالت واإجمايل العقود املوقعة بني ال�سركة واأطراف ذات عالقة: 

اإجمايل العق�دطبيعة املعاملةالطرف ذو العالقة
)ريال(

الر�سيد )بالريال( كما 
بتاريخ

2015/09/30م

٧.682.3609.٧80.221اأق�ساط وعمولة اإعادة التاأمني املجموعة الأمريكية الدولية اإنك )اإيه اآي جي( 

�سايف اأق�ساط م�ستحقة لقاء عمولة بيع بوال�ض تاأمني من خالل عقد وكالة البنك العربي الوطني )م�ساهم موؤ�س�س(
التاأمني املوقع مع ال�سركة التابعة للبنك )�سركة العربي للتاأمني( 

55.180.٧0822.88٧.642

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )األيكو( 
)م�ساهم موؤ�س�س(

اأق�ساط اإعادة التاأمني املتعلقة باملحفظة التاأمينية )بوال�ض التاأمني على 
احلياة( التي مت التنازل عنها ل�سالح ال�سركة 

٧.4٧1.5419.554.٧43

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )األيكو( 
)م�ساهم موؤ�س�س(

اإعادة تاأمني ذات �سلة باملطالبات امل�سددة وفق ما ن�ست عليه اتفاقية 
التنازل عن املحفظة التاأمينية

10.164.954

1.040.5981.040.598�سايف اأق�ساط اإعادة التاأمني لقاء عمولة اإعادة التاأمنيديالوير اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين

553.116959.663بدل اأتعاب اخلدمات الفنية املجموعة الأمريكية الدولية اإنك )اإيه اآي جي( 

اأمرييكان ليف اإن�سورن�س كومباين )األيكو( 
)م�ساهم موؤ�س�س(

)59.٧19(521.599بدل اأتعاب اخلدمات الفنية

82.614.8٧644.163.148املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

بتاريخ 2015/09/16م وقعت ال�سركة على اإتفاقية �سروط واأحكام الطرح اخلا�ض ل�سكوك ثانوية اأ�سدرها البنك العربي حيث اكتتبت ال�سركة بع�سرة )10( 
)ا�سرتداد( هذه  �سراء  اإعادة  البنك يف  اأحقية  مع  �سنوات  ع�سر  مدتها )10(  ا�ستحقاق  ولفرتة  ريال،  مليون  ع�سرة  اإجمالية )10.000.000(  بقيمة  �سكوك 
ال�سكوك بعد م�سي )5( خم�س �سنوات وقد مت حتديد هام�س الربح بـ 140 نقطة اأ�سا�س م�سافة اإلى ن�سبة املوؤ�سر �سايبور )6( �ستة اأ�سهر. وقد �سددت ال�سركة 
قيمة ال�سكوك بالكامل بتاريخ 2015/10/05م من خالل حوالة بنكية ومت اإيداعها لدى ات�س ا�س بي �سي العربية ال�سعودية. تخ�سع هذه الإتفاقية لأنظمة اململكة 

العربية ال�سعودية وتكون جلنة ت�سوية منازعات الأوراق املالية خمت�سة للنظر باأي خالف بني الأطراف.

وبا�ستثناء العقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة امل�سار اإليهم اأعاله، توؤكد ال�سركة باأنه ل يوجد لأي من الأع�ساء املجل�ض الآخرين اأو لأي من اأقاربهم اأي 
م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف ال�سركة، ومل يتم توقيع عقود مع اأطراف ذات عالقة اآخرين، مبا يف ذلك اإ�سدار وثائق تاأمني لتغطية اأعمالهم وممتلكاتهم. 

اإن هذه العقود تت�سمن نف�ض الأحكام وال�سروط املطبقة على العمالء دون اأي متييز بني وثائق التاأمني امل�سار اإليها اأعاله وتلك املعرو�سة من قبل ال�سركة لعمالئها، 
وتوؤكد ال�سركة التزامها باأحكام الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق التاأمني ال�سادرة عن موؤ�س�سة النقد. 

وبح�سب ن�س املادة )49( التا�سعة والأربعون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين، ل يجوز اإ�سدار اأو جتديد اأي وثيقة تاأمني لأي من 
اأفراد العائلة  اإل بعد دفع الق�سط امل�ستحق بالكامل، ويق�سد بالأطراف ذوي ال�سلة  اأو الأطراف ذوي العالقة بهم  اأو الإدارة التنفيذية  اأع�ساء جمل�س الإدارة 
)الزوجات والأزواج والأولد والآباء و الأمهات والإخوان والأخوات، واأي من املوؤ�س�سات التي ميلك فيها اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأكرث من )5%( خم�سة 
باملائة. واإذا تقدم اأي من اأع�ساء جمل�س الإدارة اأو مديريها التنفيذيني باملطالبة بدفع تعوي�س لوثيقة تاأمني �سادرة لهم من ال�سركة، فيجب التعامل مع املطالبة 
وفقًا لالإجراءات الواردة يف الالئحة املطبقة على مطالبات العمالء الآخرين ودون معاملة تف�سيلية، مع اإ�سعار املراقب النظامي باأي تعوي�ض لأي منهم. وتوؤكد 

ال�سركة التزامها بالالئحة التنفيذية وباأحكام نظام ال�سركات ولئحة حوكمة ال�سركات فيما يتعلق بعقود الأطراف ذات العالقة. 

إتفاقية الشراكة  1 2 1 2 2 2 12

األيكو و�سارتي�س والبنك اتفاقية �سركاء، تنظم العالقة بينهم فيما يتعلق  اأبرم امل�ساهمون املوؤ�س�سون وهم  بتاريخ 1434/12/23 هـ )املوافق 2013/10/28م( 
بال�سركة. وفيما يلي ملخ�س للبنود الرئي�سية يف التفاقية:

نسبة تملك المساهمين المؤسسين:

مبوجب اتفاقية ال�سركاء، تكون ن�سبة ملكية كل من امل�ساهمني املوؤ�س�سني يف ال�سركة كالآتي:

متلك األيكو ن�سبة ثالثني باملئة )30%( من راأ�س مال ال�سركة وت�ساوي )52.500.000( اإثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف ريال. -
ميلك البنك العربي الوطني ن�سبة ثالثني باملئة )30%( من راأ�س مال ال�سركة وت�ساوي )52.500.000( اإثنان وخم�سيون مليون وخم�سمائة األف  -

ريال.
متلك �سارتي�س ن�سبة ع�سرة باملئة )10%( من راأ�س مال ال�سركة وت�ساوي )1٧.500.000( �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال. -
اتفق امل�ساهمون املوؤ�س�سون على اأن يكتتب كل من عبد اللطيف بن حمد حممد اجلرب و�سالح را�سد عبد الرحمن الرا�سد بـ )5000( خم�سة اآلف  -
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�سهم )مبجموع )10.000( ع�سرة اآلف �سهم( عن البنك العربي الوطني ملراعاة احلد الأدنى لعدد امل�ساهمني املطلوب لتاأ�سي�ض �سركة م�ساهمة 
مبوجب نظام ال�سركات، بحيث تعود ملكية النتفاع بالأ�سهم امل�سجلة حتت ا�سميهما للبنك العربي الوطني الذي يتعهد باإعادة �سراء تلك الأ�سهم يف 
اأقرب وقت ممكن بعد اإمتام الطرح وذلك بعد انق�ساء فرتة احلظر النظامية واحل�سول على موافقة خطية من هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد 

امل�سبقة لإمتام عملية التنازل عن تلك ال�سهم.
و�سيتم طرح ن�سبة الثالثني باملئة )30%( املتبقية من راأ�س مال ال�سركة للجمهور لالكتتاب العام وذلك بعد �سدور موافقة الهيئة، ومتثل )5.250.000( خم�سة 

ماليني ومئتان وخم�سون األف �سهم قيمتها )52.500.000( اإثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف ريال و�سيتم اإدراج اأ�سهم ال�سركة يف تداول.

مسؤوليات األطراف األساسية

يكون البنك العربي الوطني م�سوؤول عن كافة الأمور املتعلقة بعملية تاأ�سي�ض ال�سركة والطرح الأويل. -
تكون األيكو و�سارتي�س م�سوؤولتان عن كافة الأمور املتعلقة ببدء عمل ال�سركة وعمليات التاأمني. -

إدارة الشركة

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من اأحد ع�سر )11( ع�سوًا تكون فرتة وليتهم ثالث �سنوات ويعينون من قبل البنك العربي الوطني و�سركة األيكو و�سركة 
�سارتي�س بالإ�سافة اإلى اأع�ساء م�ستقلني على النحو التايل:

اأربعة )4( اأع�ساء تعينهم �سركة األيكو؛ -
ع�سو )1( واأحد تعينه �سركة �سارتي�س؛ -
ع�سوان )2( يعينهما البنك العربي الوطني؛ و -
اأربعة )4( اأع�ساء م�ستقلني يتم تعيينهم من قبل اجلمهور. -

ينتخب جمل�س الإدارة رئي�سًا من بني اأع�سائه بناءًا على تو�سية جميع الأع�ساء املعينني من قبل �سركتي األيكو و �سارتي�س بالإجماع وذلك لفرتة ثالث �سنوات. 
وتوؤخذ القرارات يف جمل�ض الإدارة باأكرثية ثلثي اأع�ساء املجل�ض �سرط اأن يكون من بينهم ع�سو واأحد على الأقل من بني الأع�ساء املعينني من قبل كل من �سركة 
األيكو والبنك، وبالن�سبة للقرارات اخلا�سة بامل�سائل املتعلقة بخطة العمل )الفقرة اخلا�سة بالتاأمني العام( اأو تعديل لئحة اللجنة التنفيذية اأو �سالحيات و�سلطات 
نائب املدير العام لأعمال التاأمني العام اأو لإعادة النظر يف اإدارة اأعمال اإعادة التاأمني يف ال�سركة فيجب اأن يكون الع�سو املعني من قبل �سركة �سارتي�س من بني 

املدراء احلا�سرين واملوافقني على قرارات املجل�ض. وي�ستمر تطبيق هذا ال�سرط طاملا اأن �سركة �سارتي�ض ما زالت متلك اأ�سهم يف ال�سركة. 

يعني جمل�س الإدارة ع�سو منتدب / مدير عام من بني الأع�ساء املعينني من قبل �سركة األيكو يكون م�سوؤوًل عن الإدارة اليومية لل�سركة، بالإ�سافة اإلى املدير املايل 
وعدد من اأع�ساء الإدارة التنفيذية.

ي�سكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية موؤلفة من )5( خم�سة اأع�ساء يعني )2( اثنني منهم من قبل �سركة األيكو وواحد من قبل �سارتي�س و )2( اثنني من قبل البنك. 
ويجب اأن ل يقل عدد اجتماعات اللجنة عن )6( �ستة اجتماعات يف ال�سنة الواحدة. 

كما ويعني املجل�س جلنة مراجعة موؤلفة من )5( خم�سة اأع�ساء يعني كل من األيكو و�سارتي�س والبنك ع�سوًا واحدًا، من غري اأع�ساء املجل�س املعينني من قبلهم، 
بالإ�سافة اإلى ع�سو جمل�س اإدارة م�ستقل وع�سو م�ستقل عن امل�ساهمني املوؤ�س�سني يكون خبريًا يف جمال املحا�سبة. ويجب اأن تكون اأغلبية اأع�ساء جلنة املراجعة 

من غري اأع�ساء املجل�س ومن غري التنفيذين.

يعني املجل�ض اأي�سًا جلنة املكافاآت والرت�سيحات موؤلفة من )3( ثالثة اأع�ساء يعني كل من األيكو و�سارتي�س والبنك ع�سوًا واحدًا. ول يجوز تعيني اأي من املدراء 
التنفيذين يف ال�سركة ع�سوًا يف جلنة املكافاآت والرت�سيحات.

كذلك يعني املجل�ض اأي�سًا جلنة ارتباط موؤلفة من )٧( �سبعة اأع�ساء يعني )2( اثنني منهم من قبل البنك وع�سو واحد من قبل �سركة األيكو وع�سو واحد من قبل 
�سارتي�س و )3( وثالثة تعينهم ال�سركة وهم املدير العام ونائب املدير العام )للتاأمني العام( ونائب املدير العام )للتاأمني على احلياة(.

فترة الحظر وحقوق األفضلية بشراء أسهم الشركة:

اتفق امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبوجب اتفاقية ال�سركاء على فرتة حظر تعاقدية متتد اإلى )5( خم�س �سنوات من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة يحظر خاللها على اأي م�ساهم 
موؤ�س�ض بالتنازل عن اأ�سهمه لغري طرف موافق عليه اأو م�ساهم موؤ�س�ض اآخر.

اإبالغ امل�ساهمني املوؤ�س�سني الآخرين الذين ميلكون حق  اإلى �سركة غري تابعة للم�ساهمني املوؤ�س�سني يجب عليه  اأ�سهمه يف ال�سركة  اأي طرف بيع  ويف حال رغب 
الأف�سلية ب�سراء تلك الأ�سهم واحل�سول على املوافقة الالزمة من هيئة ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد.

�سيكتتب كل من عبداللطيف بن حمد حممد اجلرب و�سالح را�سد عبدالرحمن الرا�سد بـ )5.000( خم�سة اآلف �سهم نيابة عن البنك، و�ستنقل الأ�سهم اإلى البنك 
بعد انتهاء فرتة احلظر املفرو�سة واحل�سول على املوافقة الالزمة من الهيئة وموؤ�س�سة النقد.
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خيار الشراء وخيار البيع:

يف حال حدوث اأي اإخالل جوهري من قبل اأي طرف اأو اإفال�س اأي طرف اأو يف حال ح�سول تعديل يف ن�سبة ال�سيطرة يف ملكية امل�ساهم يف اأي من الأطراف وحل 
مكانه م�ساهم مناف�ض اأ�سا�سي لل�سركة اأو �سخ�ض غري منا�سب، حينها يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الآخرين �سراء اأ�سهم الطرف ذات ال�سلة.

يف حال قرر اأحد امل�ساهمني املوؤ�س�سني بيع جميع اأ�سهمه لطرف غري موافق عليه )ما عدا البيع للجمهور(، يحق للم�ساهمني املوؤ�س�سني الآخرين بيع اأ�سهمهم لذلك 
الطرف بنف�ض ال�سعر وال�سروط.

آلية خروج شارتيس ميمسا هولدينجز من الشركة:

يف حال اأخلت ال�سركة بالتزاماتها املن�سو�س عنها يف هذه التفاقية ويف اتفاقية الدعم الفني مع �سركة �سارتي�س، ويف حال عدم جتديد اتفاقية الدعم الفني 
نف�سها، يحق ل�سركة �سارتي�ض اخلروج من ال�سركة وبيع اأ�سهمها وفقًا ل�سروط من�سو�ض عنها يف اتفاقية ال�سركاء وبعد احل�سول على املوافقة امل�سبقة من هيئة 

ال�سوق املالية وموؤ�س�سة النقد خالل فرتة احلظر النظامية.

عدم المنافسة والدعم الفني

يتعهد امل�ساهمون املوؤ�س�سون بعدم مناف�سة ن�ساط ال�سركة بطريقة مبا�سرة. �سوف تعتمد ال�سركة خالل مزاولة ن�ساطها على اخلدمات الفنية املقدمة من قبل 
�سركتي األيكو و�سارتي�س مبوجب اتفاقيات اخلدمات الفنية املرفقة يف التفاقية.

إعادة التأمين:

اتفق امل�ساهمون املوؤ�س�سون مبوجب اتفاقية ال�سركاء على منح �سارتي�س واأليكو �سلطة اإدارة عمليات اإعادة التاأمني يف ال�سركة بحيث يكون �سارتي�س واأليكو املوردين 
املف�سلني و/اأو الأولني لعمليات اإعادة التاأمني بناءًا ل�سروط تناف�سية تراعي م�سالح ال�سركة.

تحمل مصاريف التأسيس

يتحمل كل منهم  ال�سركاء �سوف  اتفاقية  اإبرام  تاريخ  �سهرًا من  ثمانية ع�سر  ال�سركة خالل )18(  تاأ�سي�س  يتم  اأنه يف حال مل  املوؤ�س�سون على  امل�ساهمون  اتفق 
م�ساريف التاأ�سي�ض مبقدار ن�سبة ملكيته يف ال�سركة، اإل اإذا كان اأحدهم قد اخل ب�سروط التفاقية عن ق�سد وت�سبب بتع�سري عملية التاأ�سي�ض ف�سوف يتحمل كافة 

امل�ساريف لوحده. 

النظام الواجب التطبيق والقضاء المختص

تخ�سع هذه التفاقية وتف�ّسر مبوجب الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية، ويف حال ن�سوء اأي نزاع اأو خالف بني اأطراف هذه التفاقية فيما يتعلق 
بتنفيذ هذه التفاقية اأو �سالحيتها اأو تف�سريها يتوجب على هوؤلء الأطراف حماولة حل هذا النزاع اأو اخلالف ودًيا فيما بينهم، ويف حال العجز عن التو�سل 
اإلى حل ودي يف غ�سون )60( �ستني يومًا، يتم حينئذ ت�سوية هذه امل�ساألة ب�سكٍل نهائي عن طريق التحكيم مبوجب قواعد التحكيم ال�سادرة عن الغرفة التجارية 

الدولية، ويكون التحكيم يف مدينة دبي )الإمارات العربية املتحدة( وتكون كافة اإجراءات التحكيم باللغة الإجنليزية.

مدة االتفاقية

تنتهي التفاقية باتفاق الأطراف اأو يف حال عدم التمكن من ا�ستخراج الرتاخي�س النظامية الأ�سا�سية اأو يف حال ت�سفية ال�سركة.

اتفاقية وكالة التأمين مع شركة وكالة العربي للتأمين 2 2 1 2 2 2 12

اأبرمت ال�سركة بعد تاأ�سي�سها اتفاقية توزيع منتجات التاأمني البنكية مع البنك، وحتديدًا �سركة وكالة العربي للتاأمني )»وكيل التاأمني«(، وهي �سركة ذات م�سئولية 
حمدودة تابعة للبنك، ومرخ�سة من قبل موؤ�س�سة النقد.

وبح�سب هذه التفاقية �سيقوم وكيل التاأمني ببيع وتوزيع منتجات ال�سركة يف اململكة من خالل �سبكة التوزيع والعمالء التابعة للبنك، وذلك مقابل عمولة ت�سويق 
ت�سدد لوكيل التاأمني وعمولة اإحالة ت�سدد للبنك ح�سب احلالة. ويكون على البنك ووكيل التاأمني توزيع منتجات ال�سركة ح�سريًا اإل يف بع�س احلالت املتفق عليها 
حيث ميكن للبنك ووكيل التاأمني توزيع منتجات طرف اآخر. وتتزامن هذه التفاقية مع اتفاقية ال�سركاء، اإل يف حال مت انهاوؤها باأحدى طرق الإنهاء املتفق عليها 

يف التفاقية.
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مسؤوليات األطراف األساسية

وكيل التاأمني والبنك �
�سوف يعمل وكيل التاأمني والبنك �سويًا على ترويج منتجات تاأمني ال�سركة عرب �سبكة توزيع وعمالء البنك وعرب تدريب موظفني وو�سع اأنظمة توزيع اإلكرتونية 
متطورة وجتهيز مكاتب لهذا الغر�س. ويعمل البنك ووكيل التاأمني �سويًا بالتعاون مع ال�سركة على و�سع خطة ت�سويق لبيع منتجات التاأمني وفق املبادئ التي مت 

التفاق عليها �سمن هذه التفاقية. كما ي�سمن البنك املحافظة على ا�ستقاللية وكيل التاأمني وا�ستمرار ملكيته فيه.

ال�سركة �
التاأمني مع  التاأمني والبنك عن مدى مالئمة منتجات  ال�سركة وكيل  التاأمني وتوفري خدمة العمالء وتدريب املوظفني. وتبلغ  ال�سركة على تطوير منتجات  تعمل 
املعايري القانونية واللوائح املطبقة. كما �ستقوم ال�سركة بتدريب موظفي وكيل التاأمني والبنك العاملني يف جمالت الت�سويق والتدريب، وعلى اإدارة املبيعات )مبا 

فيها رفع التقارير والتوجيه والرعاية املهنية( وت�سكيل فريق عمل واإدارة الأنظمة التقنية وعمليات التخطيط املايل.

السرية وعدم اإلفصاح

تن�ض التفاقية على املحافظة على ال�سرية وعدم الإف�ساح للعلن عن اأية اأمور متعلقة بالتفاقية وباملنتجات دون موافقة ال�سركة والبنك امل�سبقة.

الملكية الفكرية

تكون جميع امل�ستندات واملواد الت�سويقية اخلا�سة مبنتجات ال�سركة التاأمينة ملك لل�سركة، بحيث جتيز لوكيل التاأمني والبنك با�ستعمال العالمة التجارية وحقوق 
امللكية الفكرية لل�سركة بعد احل�سول على موافقة ال�سركة اخلطية بهذا اخل�سو�س، على اأن تبقى مالكًة لها.

الحصرية

التي  اأن تكون املنتجات  التاأمني ب�سرط  التابعة لهما ح�سريًا لدى البنك ووكيل  التوزيع  تاأمني ال�سركة عرب �سبكات  التاأمني بتوزيع منتجات  يتعهد البنك ووكيل 
تقدمها ال�سركة مماثلة للمنتجات املقدمة من قبل �سركات مناف�سة.

النظام الواجب التطبيق والقضاء المختص

تخ�سع هذه التفاقية وتف�ّسر مبوجب الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية، ويف حال ن�سوء اأي نزاع اأو خالف بني اأطراف هذه التفاقية فيما يتعلق 
بتنفيذ هذه التفاقية اأو �سالحيتها اأو تف�سريها يتوجب على هوؤلء الأطراف حماولة حل هذا النزاع اأو اخلالف ودًيا فيما بينهم، ويف حال العجز عن التو�سل اإلى 
حل ودي يف غ�سون )60( �ستني يومًا، يتم حينئذ ت�سوية هذه امل�ساألة ب�سكٍل نهائي عن طريق التحكيم مبوجب قواعد التحكيم ال�سادرة عن الغرفة التجارية الدولية 

، ويكون التحكيم يف مدينة دبي )الإمارات العربية املتحدة( وتكون كافة اإجراءات التحكيم باللغة الإجنليزية. 

مدة االتفاقية

تنتهي هذه التفاقية باتفاق الأطراف اأو يف حال مل يعد البنك ميلك اأ�سهم يف وكيل التاأمني اأو يف حال حدوث اأي خمالفة جوهرية من قبل اأحد الأطراف وعدم 
قيامه مبعاجلتها.

اتفاقيات وساطة التأمين  122222

اأبرمت ال�سركة عددا من اتفاقيات و�ساطة التاأمني غري احل�سرية مع �سركات و�ساطة تاأمني ل�ستقطاب العمالء وت�سهيل عمليات بيع منتجات ال�سركة التاأمينية 
التاأمني  التاأمني عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء  اإلى الأفراد وال�سركات والهيئات الأخرى. وي�ستحق و�سطاء 
وهي ترتاوح ما بني 8% و 15% بح�سب فروع/منتجات التاأمني التي يتم بيعها وحتت�سب العمولت على اأ�سا�ض الأق�ساط فقط ول ت�سدد اأي عمولة عن امل�ساريف. 
وقد اعتمدت ال�سركة عقدًا موحدًا وقعته مع كافة ال�سركات يت�سمن ال�سروط واللتزامات التي �سكلت اإطار التعامل بني الأطراف. اإ�ستنادًا لهذا النموذج تتولى 
ال�سركة حتديد بنود عقود التاأمني للموؤمن عليهم ول يجوز للو�سيط اإدخال اأي تعديل عليها اإل مبوافقة ال�سركة. بلغ الإجمايل ال�سايف لالأق�ساط املكتتبة من قبل 
م�ساهمة الو�سطاء )22.052.000( اإثنان وع�سرون مليون واإثنان وخم�سون األف ريال والتي متثل 46.6% من اإجمايل الأق�ساط املكتتبة لفرتة الت�سعة اأ�سهر اإلى 

2015/09/30م.

فيما يلي قائمة باتفاقيات و�ساطة التاأمني املربمة من قبل ال�سركة:

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة مدارات التاأمني لو�ساطة التاأمني. مدة التفاقية �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من 1436/08/23هـ )املوافق - 1
2015/06/10م( وجُتدد تلقائيًا ما مل يتم اإ�سعار اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته اإنهاء التفاقية قبل )30( ثالثني يوم على الأقل من نفاذ الإنهاء 

الفعلي. ومازالت هذه التفاقية �سارية املفعول بني طرفيها.
)املوافق - 2 1435/08/10هـ  من  اعتبارًا  تبداأ  ميالدية  �سنة  التفاقية  مدة  التاأمني  لو�ساطة  دراية  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية 
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الأقل من نفاذ  اإنهاء التفاقية قبل )30( ثالثني يوم على  اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته  اإ�سعار  يتم  تلقائيًا ما مل  2014/06/08م( وجُتدد 
الإنهاء الفعلي. ومازالت هذه التفاقية �سارية املفعول بني طرفيها.

)املوافق - 3 1435/11/15هـ  من  اعتبارًا  تبداأ  ميالدية  �سنة  التفاقية  مدة  التاأمني.  لو�ساطة  الثنيان  �سركة  مع  ح�سرية  غري  تاأمني  و�ساطة  اتفاقية 
نفاذ  الأقل من  اإنهاء التفاقية قبل )30( ثالثني يوم على  اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته  اإ�سعار  يتم  تلقائيًا ما مل  2014/09/09م( وجُتدد 

الإنهاء الفعلي. ومازالت هذه التفاقية �سارية املفعول بني طرفيها.
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة دار لو�ساطة التاأمني املحدودة. مدة التفاقية �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من 1436/0٧/22هـ )املوافق - 4

2015/05/10م( وجُتدد تلقائيًا ما مل يتم اإ�سعار اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته اإنهاء التفاقية قبل )30( ثالثني يوم على الأقل من نفاذ الإنهاء 
الفعلي. ومازالت هذه التفاقية �سارية املفعول بني طرفيها.

اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة و�ساطة اململكة. مدة التفاقية �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من 1436/08/09هـ )املوافق 2015/05/2٧م( - 5
وجُتدد تلقائيًا ما مل يتم اإ�سعار اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته اإنهاء التفاقية قبل )30( ثالثني يوم على الأقل من نفاذ الإنهاء الفعلي. ومازالت 

هذه التفاقية �سارية املفعول بني طرفيها.
اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة نا�سكو كاراوغالن العربية ال�سعودية. مدة التفاقية �سنة ميالدية تبداأ اعتبارًا من 1436/04/12هـ - 6

)املوافق 2015/02/01م(. وجُتدد تلقائيًا ما مل يتم اإ�سعار اأحد الطرفني الطرف الآخر برغبته اإنهاء التفاقية قبل )30( ثالثني يوم على الأقل من 
نفاذ الإنهاء الفعلي. ومازالت هذه التفاقية �سارية املفعول بني طرفيها.

اإ�سافة لالتفاقيات امل�سار اإليها اأعاله فقد اأبرمت ال�سركة اتفاقيات و�ساطة تاأمني مع ثالث �سركات متخ�س�سة يف هذا املجال وفق �سروط واأحكام حددتها تلك 
ال�سركات، تقوم من خاللها بتوفري كافة اخلدمات التاأمينية مبا يف ذلك حت�سيل الأق�ساط والر�سوم من العمالء فيما يتعلق بوثائق التاأمني ال�سارية واملجددة. فيما 

يلي نبذة عن هذه التفاقيات:

بتاريخ 1435/11/0٧هـ )املوافق 2014/09/01م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة ويلي�س ال�سعودية العربية املحدودة. - 1
اإن هذه الإتفاقية غري حمددة وميكن اإنهائها من قبل اأي طرف يف اأي وقت مبوجب اإ�سعار خطي قبل )30( ثالثني يومًا. يلتزم و�سيط التاأمني ببذل 
ال�سركة ب�سورة من  بتزويد  يلتزم  العمالء مل�سلحتها كما  ا�ستقطاب  بها بهدف  والتعريف  ال�سركة  ت�سويق جميع منتجات  املعقولة يف �سبيل  اجلهود 
الرتاخي�س ال�سادرة له من اجلهة الرقابية )موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي( ملمار�سة اعمال و�ساطة التاأمني، وكافة الرتاخي�س الأخرى التي قد 
تطلبها ال�سركة. يتابع و�سيط التاأمني مع العمالء الذين تعاقدوا مع ال�سركة من خالله والذين ا�ستحق اأو ي�ستحق عليهم عمولة. يحتفظ الو�سيط بكافة 
العربية  ال�سعودية  ويلي�ض  ت�ستحق �سركة  امل�ستندات يف �سجالت خا�سة.  لل�سركة كما يحتفظ بكافة  لها يف ح�ساب خا�ض وي�سلمها  التي ُيح�سّ املبالغ 
املحدودة عمولة بح�سب الن�سب املئوية التي ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني. تخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف 

اململكة العربية ال�سعودية.
بتاريخ 1435/10/1٧هـ )املوافق 2014/08/13م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية و�ساطة تاأمني غري ح�سرية مع �سركة مار�س ال�سعودية للو�ساطة يف التاأمني - 2

واإعادة التاأمني. اإن هذه الإتفاقية غري حمددة وميكن اإنهائها من قبل اأي طرف يف اأي وقت مبوجب اإ�سعار خطي. ويعترب الإ�سعار انه قد �سلم للطرف 
الأخر خالل يوم )1( بعد ت�سلمه باليد اأو عند اإر�ساله بالفاك�س اأو خالل يومني )2( من تاريخ اإر�ساله بالربيد امل�سجل ويقوم و�سيط التاأمني مبوجب 
هذه التفاقية بتوفري كافة اخلدمات التاأمينية مبا يف ذلك ت�سويق جميع منتجات ال�سركة والتعريف بها بهدف ا�ستقطاب العمالء وحت�سيل الأق�ساط 
من العمالء فيما يتعلق بوثائق التاأمني ال�سارية واملجددة. ل يحق للو�سيط توقيع اأي عقود اأو اإتفاقات بالنيابة عن ال�سركة. اإ�ستنادّا لالتفاقية، ي�ستحق 
اإطار تنفيذه لهذ التفاقية طوال مّدته الأ�سلية واأي مّدة جمّددة لحقة وذلك بح�سب الن�سب املئوية التي  الو�سيط عمولة عن الأعمال التي تتم يف 
ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني. ت�ستحق العمولة اخلا�سة بالو�سيط لدى ا�ستالم ال�سركة لق�سط اأو اأق�ساط التاأمني امل�ستحقة 
التي  امل�ساريف  كامل  الو�سيط  يتحمل   . التفاقية  اأعماله من خالل هذه  للو�سيط عن  امل�ستحق  الكامل  والأجر  التعوي�س  العمولة  ل�ساحلها. ومتثل 
لها يف ح�ساب خا�ض وي�سلمها لل�سركة كما يحتفظ بكافة امل�ستندات يف  يتكبدها يف اإطار تنفيذ نطاق عمله. يحتفظ الو�سيط بكافة املبالغ التي ُيح�سّ

�سجالت خا�سة. تخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
اإن هذه - 3 ال�سعودية.  العربية  اأيون  تاأمني غري ح�سرية مع �سركة  و�ساطة  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت  تاريخ 1435/08/21هـ )املوافق 2014/06/19م( 

الإتفاقية غري حمددة. ميكن اإنهائها من قبل اأي طرف يف اأي وقت مبوجب اإ�سعار خطي قبل )90( ت�سعني يومًا. يقوم و�سيط التاأمني بت�سويق جميع 
اأو العالمات  اأو الأ�سماء التجارية  منتجات ال�سركة والتعريف بها بهدف ا�ستقطاب العمالء مل�سلحتها. يلتزم الو�سيط بعدم ا�ستعمال ا�سم ال�سركة 
التجارية اأو ال�سعارات اأو البيانات اأو اأي جزء منها يف اأعمال الدعاية. يلتزم الو�سيط بتقدمي املعلومات والطلبات املتعلقة باأي تغطية تاأمينية مطلوبة 
ح�سب النموذج الذي حتدده ال�سركة من حني لأخر اأو وفق ما يجري التفاق عليه. يقوم الو�سيط بالإلتزام باملعايري ال�سلوكية والأخالقية ال�سائدة يف 
ممار�سة اأعمال الو�ساطة وخا�سة تلك التي ت�سدر عن اجلهات احلكومية املخت�سة ويتطبيق جميع القرارات والأنظمة التي تنظم اخلدمات املحددة يف 
هذه التفاقية. ي�ستحق الو�سيط عمولة عن الأعمال التي تتم يف اإطار تنفيذه لهذه التفاقية طوال مّدتها الأ�سلية واأي مّدة جمّددة لحقة وذلك بح�سب 
الن�سب املئوية التي ن�ست عليها الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء التاأمني. يتحمل الو�سيط كامل امل�ساريف التي يتكبدها يف اإطار تنفيذ نطاق عمله. 
لها يف ح�ساب خا�ض وي�سلمها لل�سركة كما يحتفظ بكافة امل�ستندات يف �سجالت خا�سة. تخ�سع هذه التفاقية  يحتفظ الو�سيط بكافة املبالغ التي ُيح�سّ

لالأنظمة املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.



155

عقود إعادة التأمين 122223

العقود على  تلك  وت�ستمل  اأن�سطتها.  للتاأمني على  املبا�سر، وذلك  التعاقد  تاأمني من خالل  اإعادة  التاأمني مع �سركات  اإعادة  ال�سركة عدد من عقود  اأبرمت  لقد 
ا�ستثناءات خمتلفة تبعًا للمنتج الذي يتم اإعادة التاأمني عليه. وفيما يلي قائمة بعقود اإعادة التاأمني املربمة من قبل ال�سركة:

12 2 2 2 3 2 1 )Hannover Ruck Se( عقد إعادة تأمين مع شركة هانوڤر إلعادة التأمين

التاأمني  لإعادة  هانوڤر  �سركة  مع  للمجموعات  احلياة  بتاأمني  امللحقني  و  للمجموعات  احلياة  تاأمني  و  للمجموعات  الطبي  التاأمني  فائ�س  تاأمني  اإعادة  عقد 
)Hannover Ruck Se( )فرن�سا( ) ت�سنيفها -AA( لتغطية اإعادة تاأمني فائ�س التاأمني الطبي للمجموعات و تاأمني احلياة للمجموعات و امللحقني بتاأمني 
احلياة للمجموعات التي تغطيها ال�سركة مبوجب وثائق تاأمينها. ت�سمل خطط التاأمني الطبية للمجموعات ، و خطط تاأمني احلياة )الوفاة لأي �سبب( ، وت�سمل 
امللحقات العجز الكلي اأو اجلزئي الدائم كنتيجة حلادث و/اأو ملر�س والعجز الكلي املوؤقت للمجموعات الناجت عن حادث و/اأو مر�س والعجز على املدى الطويل 
للمجموعات الناجت عن حادث و/اأو مر�ض. وقيمة الأق�ساط املدفوعة ملعيد التاأمني هي ن�سب مئوية يتم اقتطاعها من جممل قيمة الكتتابات لكل منتج معاد تاأمينه 
يف بع�ض املنتجات حيث تدفع ن�سبة ترتاوح ما بني 0.154% اإلى 9.٧09% بح�سب عمر املوؤمن له و ملنتج التاأمني على احلياة، ون�سبة ترتاوح ما بني 9.64% اإلى 
46.13% بح�سب احلد الأعلى للتغطية مبوجب البولي�سة ومدى تغطية عائلة املوظف يف تاأمني املجموعات الطبي، ون�سبة تبداأ من 0.2٧% وتزيد بزيادة مدة 
العجز املغطاة لبوال�س التاأمني على العجز الكلي املوؤقت. ي�سري هذا العقد من تاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م( وهو عقد غري حمددة املدة بني 
الطرفني اإلى اأن يتم ف�سخه من اأي من الطرفني مبوجب اإخطار خطي قبل ثالثة اأ�سهر من تاريخ التجديد ال�سنوي. نطاق التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية و 

ميكن تو�سيع نطاق التغطية لت�سمل اخل�سائر الواقعة يف اأي مكان يف العامل.

عقد إعادة تأمين مع شركة ديلوير األمريكية للتأمين على الحياة  2 2 3 2 2 2 12

)الوليات   )Delware American Life Insurance Policy( للتاأمني على احلياة الأمريكية  ديلوير  �سركة  مع  الختياري  فائ�س اخل�سائر  تاأمني  اإعادة  عقد 
املتحدة الأمريكية( ) ت�سنيفها A+( لتغطية اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سائر الختياري للوثائق التي ت�سدرها املعاد تاأمينها و تقبل باإعادة تاأمينها معيدة التاأمني. 
ت�سمل الوثائق التي ت�سدرها املعاد تاأمينها و تقبل باإعادة تاأمينها معيدة التاأمني عن طريق التوقيع على ملخ�ض وثيقة التاأمني. وتكون قيمة الأق�ساط املدفوعة 
ملعيد التاأمني بناًء على املعادلة )اأق�ساط البولي�سة الإجمالية × ح�سة امل�ساركة و الفائ�س يف البولي�سة(. ي�سري هذا العقد من تاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 
اأ�سهر من تاريخ التجديد  اإخطار خطي قبل ثالثة  اأي من الطرفني مبوجب  اأن يتم ف�سخه من  اإلى  2015/01/01م( وهو عقد غري حمددة املدة بني الطرفني 
ال�سنوي. ي�سمل نطاق التغطية وثائق التاأمني التي ت�سدرها ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية. يكون الخت�سا�س الق�سائي لنظر اأي نزاعات تن�ساأ بني الأطراف 

للمحكمة اجلزئية يف املقاطعة اجلنوبية لولية نيويورك

عقد إعادة تأمين مع شركة أمريكان هوم اشورانس وشركة نيوهامبشير للتأمين وشركة ناشيونال  3 2 3 2 2 2 12
يونيون لتأمين الحريق 

عقد اإعادة تاأمني فائ�س اخل�سائر الختياري مع �سركة اأمريكان هوم ا�سوران�س و �سركة نيوهامب�سري للتاأمني و �سركة نا�سيونال يونيون يف بيت�سربغ لتاأمني احلريق 
 )American Home Assurance Company. New Hampshire Insurance Company. and National Union Fire Insurance Company of Pittsburgh. PA(
)الوليات املتحدة الأمريكية( )ت�سنيفها A+ S&P ( لتغطية اإعادة تاأمني وثائق ال�سركة لفائ�س خ�سائر تاأمني احلوادث و التاأمني ال�سحي الناجت عن الكوارث. 
اأو ٧2 �ساعة متوا�سلة من  ال�سركة املتعلقة باحلوادث والتاأمني الطبي الناجتة عن ٧2 �ساعة متوا�سلة من الكوارث الطبيعية  تاأمني  التاأمني وثائق  اإعادة  ت�سمل 
ال�سطرابات و الأ�سرار اأو 168 �ساعة من ال�سرر املتوا�سل لأي �سبب. ي�سري هذا العقد من تاريخ 1435/06/01هـ )املوافق 2014/04/01م( وينتهي بتاريخ 
ال�سركة. يكون الخت�سا�س  التي ت�سدرها  التاأمني  التغطية فائ�س اخل�سائر الذي يرتتب عن وثائق  143٧/06/23هـ )املوافق 2016/04/01م(. ي�سمل نطاق 

الق�سائي لنظر اأي نزاعات تن�ساأ بني الأطراف للمحكمة اجلزئية يف املقاطعة اجلنوبية لولية نيويورك.

عقد إعادة تأمين مع شركة أمريكان اليف للتأمين 2 2 3 2 2 2 12

للتاأمني )American Life Insurance Company ( )الوليات املتحدة الأمريكية( )ت�سنيفها  اأمريكان ليف  تاأمني اختياري ملحفظة مع �سركة  اإعادة  عقد 
AA- Moodys A1( لإعادة تاأمني املحفظة املتنازل عنها من قبل الطرف الثاين للطرف الأول، و تقدمي اخلدمات التقنية من معيد التاأمني للمعاد تاأمينه، و 

التاأمني فيما  تاأمينه من قبل معيد  املعاد  التن�سيق مع  و  الأعمال،  الوثائق حمل التفاقية، واحلفاظ على �سجالت  تاأمينه مبا يخ�س  للمعاد  تقدمي ال�ست�سارات 
يخ�س التقا�سي و التدقيق و املراجعة و اللتزام و التقارير املالية و كل ما ميكن اأن يطلب من قبل ال�سلطات يف اململكة بخ�سو�س املحفظة. يدفع معيد التاأمني 
ن�سبة مقدارها 23% من اأرباح املحفظة للمعاد تاأمينها كل ربع �سنة ميالدية )نهاية يناير ، نهاية اأبريل ، نهاية يوليو ، نهاية اكتوبر(. ي�سري هذا العقد من تاريخ 
1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م( وينتهي بنهاية اأو ف�سخ اآخر وثيقة يف املحفظة اأو ت�سوية حقوق املعاد تاأمينه يف املحفظة اأو انتهاء التفاقية عن طريق 

الف�سخ. نطاق التغطية يف اململكة العربية ال�سعودية .
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اتفاقية خدمة إدارة مطالبات التأمين مع شركة العناية الشاملة السعودية لتسوية المطالبات التأمينية 1 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1435/11/20هـ )املوافق 2014/06/15م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة العناية ال�ساملة ال�سعودية لت�سوية املطالبات التاأمينية تتعلق باإدارة املطالبات 
اإلى تقدمي خدمات �سبط التكلفة وخدمات التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية ال�سحية. تبداأ التفاقية من تاريخ 1435/11/20هـ )املوافق  التاأمينية اإ�سافًة 
2014/06/15م( وت�ستمر ملدة �سنة واحدة وجتدد ملدة مماثلة اإل اإذا مت انهاوؤها من قبل اأحد الطرفني وفق ما ن�ست عليه التفاقية اأو اإذا مت اإلغاوؤها من قبل اأي 
من الطرفني مبوجب اإخطار خطي قبل )3( ثالثة اأ�سهر على الأقل من انتهاء �سنة التعاقد على اأن يكون الإنهاء تدريجيًا وذلك خالل فرتة حتدد من قبل الطرفني. 

ول تزال هذه التفاقية �سارية املفعول. ي�سمل نطاق التفاقية ما يلي:

تيح اإمكانية اإدراة الكتتاب واإدارة املطالبات التاأمينية بطريقة فعالة. ويت�سمن هذا الربنامج نظم  � توفري برنامج العناية ال�ساملة الإلكرتوين الذي يمُ
ت�سعري وعرو�س اأ�سعار وخدمات اكتتاب واإ�سدار وثائق واأدوات مراقبة اأداء املحفظة التاأمينية لل�سركة.

توفري الربنامج الإلكرتوين واملعلومات لتاأمني كافة املعلومات والبيانات والح�ساءات اخلا�سة بوثائق التاأمني ال�سحي التعاوين التي ت�سدرها ال�سركة. �
ت�ستفيد ال�سركة من كافة ترقيات الربنامج وحتديث املعلومات من خالل نقلها من بيانات �سركة العناية ال�ساملة اإلى �سركة التاأمني. �
وم�سوؤويل  � الكتتاب  وموظفي  املبيعات  ملندوبي  الربنامج  تدريب على  برنامج  بتنظيم  ال�ساملة  العناية  �سركة  �ستقوم  التفاقية  بتطبيق  املبا�سرة  قبل 

متتالية  تدريبية  دورات  بتنظيم  التفاقية  مدة  خالل  ال�ساملة  العناية  �سركة  �ستقوم  كما  املعينني.  واملحا�سبني  املعلومات  تقنية  ومديري  املطالبات 
للموظفني لطالعهم على حتديثات وترقيات الربنامج واخلدمات التي يوفرها.

كما توفر �سركة العناية ال�ساملة من خالل هذه التفاقية خدمات اإدارة املطالبات التاأمينية واإدارة املوافقات الطبية واإدارة خدمة العمالء والتعاقد  �
واإدارة �سبكة مقدمي اخلدمة والتقارير واأدوات مراقبة املحفظة التاأمينية.

يتم ا�ستعمال �سعار كل من ال�سركة و�سركة العناية ال�ساملة عند تقدمي اخلدمات الإدارية خالل مدة التفاقية. كما ل ميكن ا�ستخدام �سعار العالمة امل�سجلة يف 
برنامج العناية ال�ساملة بدون موافقة �سركة العناية ال�ساملة. كما ميكن لل�سركة ا�ستعمال عالمة �سركة العناية ال�ساملة تبعًا ملوافقة هذه الأخرية لبيان التعاون 

بني ال�سركتني.

يلتزم الطرفان باملحافظة على املعلومات التي يتم الطالع عليها خالل مدة التعامل بني الطرفني ول ميكن الإف�ساح عنها اإل مبوافقة الطرف الآخر اخلطية.

ت�ستحق �سركة العناية ال�ساملة الأتعاب الإدارية املذكورة اأدناه مقابل اخلدمات التي تقدمها:

بالن�سبة للمجموعات تدفع ال�سركة عن كل وثيقة مقابل الدعم التقني وخدمات ت�سوية املطالبات الطبية ن�سبة مئوية من ق�سط التاأمني الإجمايل وفقًا  �
ملا يلي: ال�سنة الولى: 4%؛ ال�سنة الثانية: 3.5%؛ ال�سنة الثالثة: 3.25%؛ ال�سنة الرابعة: %3.

بالن�سبة لالأفراد تدفع ال�سركة عن كل موؤمن له مقابل الدعم التقني وخدمات ت�سوية املطالبات الطبية ن�سبة مئوية من ق�سط التاأمني الإجمايل وفقًا  �
ملا يلي: ال�سنة الولى: 4%؛ ال�سنة الثانية: 3.5%؛ ال�سنة الثالثة: 3.25%؛ ال�سنة الرابعة: %3.

ال�سركة  تدفع  ال�ستالم.  تاريخ  من  اأيام عمل  ع�سرة  الدفع خالل )10(  م�ستحقة  وتكون  امل�ستحقة  املبالغ  يو�سح  �سهري  بفاتورة/تقرير  ال�سركة  تزويد  و�سيتم 
م�ستحقات املطالبات ملقدمي اخلدمات بح�سب �سروط التفاقيات التي حددتها �سركة العناية ال�ساملة ومع مقدمي اخلدمات.

تمُف�سخ التفاقية يف حال تقدمي تقارير اأو وثائق مزورة اأو ثبوت انتهاك م�سالح اأي من الطرفني اأوعدم اللتزام بالتعهدات وال�سمانات التي قدمها الطرفان اأو 
اإفال�ض اأو اإعادة هيكلة اأو ت�سفية اأي من الطرفني اأو عدم قدرة اأي من الطرفني عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية جتاه الطرف الآخر ب�سبب قرارات �سادرة عن 

ال�سلطات املحلية املخت�سة اأو يف حال خمالفة بندي العالمة التجارية وال�سرية املن�سو�س عنهما يف التفاقية.

بني  ين�ساأ  نزاع  باأي  للنظر  النقد خمت�سة  موؤ�س�سة  لدى  التاأمينية  باملنازعات  الف�سل  وتكون جلنة  ال�سعودية  العربية  اململكة  لالأنظمة يف  التفاقية  تخ�سع هذه 
الطرفني.

اتفاقية خدمات تقنية مع شركة شارتيس ميمسا انشورنس 2 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1435/12/26هـ )املوافق 2014/10/21م( اأبرمت ال�سركة مع �سركة �سارتي�س ميم�سا ان�سورن�س اتفاقية خدمات تقنية لتقدمي خدمات ا�ست�سارية وخدمات 
هذا  تلي  التي  اخلام�سة  املالية  ال�سنة  نهاية  حتى  وت�ستمر  )املوافق2014/10/21م(  1435/12/26هـ  بتاريخ  التفاقية  تبداأ  التدريب.  وخدمات  واإدارية  تقنية 
�سيا�سات  تطبيق  جمال  يف  والتدريب  ال�ست�سارية  اخلدمات  توفري  التفاقية  نطاق  ي�سمل  مرة.  كل  يف  واحد  لعام  جتديدها  ويتم  )2019/12/31م(.  التاريخ 
�سارتي�س املحا�سبية ومناذج امليزانيات وتطبيق ال�سيا�سات الكتوارية والتدقيق يف احل�سابات وتطوير الأ�ساليب وال�سيا�سات الإدارية وتطبيق اإجراءات املطالبات 
وتقدمي  الإدارية  النظم  وتطوير  الداري  التدريب  خدمات  وتقدمي  لل�سركة  ال�ستثمارية  الفر�س  وحتديد  ودرا�سة  املعلومات  ومعاجلة  ال�سحيحة  الأ�ساليب  وفق 
امل�ساندة الالزمة وال�سرورية للمدير العام لل�سركة عند الطلب خ�سو�سًا جلهة و�سع خطة العمل ال�سنوية وتقدمي تقارير نتائج اأعمال ال�سركة اإلى جمل�س الإدارة 
ومراقبة اأداء اأن�سطة ال�سركة وتقييم الفر�س ال�ستثمارية. كما تقدم ال�سركة خدمات الدعم والتدريب يف الت�سويق واملبيعات وم�ساندة ال�سركة يف توظيف العمالة 
وتدريبها وتطوير منتجات ال�سركة مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق ومراقبة تطبيق عقود �سركات اإعادة التاأمني. و�سع اإجراءات اإعادة الكتتاب والطلبات واللوائح 

املتعلقة بها. و�ستقوم �سركة �سارتي�س مب�ساعدة ال�سركة يف و�سع ال�سيا�سات اللتزام واإدارة املخاطر. 
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لقاء اخلدمات التي يتم تقدميها �ست�ستحق �سركة �سارتي�ض ميم�سا للتاأمني بدل اأتعاب �سنوية على اأن لتتجاوز مبلغ وقدره وقدره حوايل )3.٧50.000( ثالثة 
ماليني و�سبعمائة وخم�سني األف ريال يف كل �سنة. ويتم اإحت�ساب بدل اأتعاب �سركة �سارت�س وفق كل خدمة مقدمة لل�سركة ب�سكل م�ستقل. 

اأي م�ساريف اإدارية اإ�سافية تدفعها �سركة �سارتي�س يف �سياق تقدميها خلدمتها تتحملها ال�سركة )كلفة التذاكر واملبيت والفنادق و�سواها(.

تمُف�سخ التفاقية مبوجب اخطار خطي من قبل اأحد الطرفني يف احلالت التالية:

يف حال مل تعد �سركة �سارتي�س م�ساهمة يف ال�سركة. �
اإفال�س اأو حل اأو ت�سفية اأي من الطرفني. �
عدم قدرة اأحد الطرفني على الوفاء بالتزاماته املادية. �
�سحب الرتاخي�س الت�سغيلية لأحد الطرفني. �
�سدور قرار ر�سمي بوقف عمل/ن�ساط اأحد الطرفني. �
حال عدم التقّيد بالواجبات امللقاة على عاتقه اأو خمالفته اأحد البنود املدرجة يف التفاقية. �

يف حال ف�سخ ال�سركة لالتفاقية ت�ستحق �سركة �سارتي�س قيمة اأتعابها لل�سنة التي مت فيها الف�سخ.

ح�سلت ال�سركة على عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد لتوقيع هذه التفاقية مبوجب اخلطاب رقم 351000141890 تاريخ 1435/11/19هـ )املوافق 2014/09/14م(. 

اإن موافقة موؤ�س�سة النقد م�سروطة مبا يلي:

تزويد موؤ�س�سة النقد خالل �سهرين من تاريخ اخلطاب باخلطة امل�ستقبلية لتطوير قدرات ال�سركة اإلى مرحلة الكتفاء الذاتي وال�ستغناء عن اخلدمات - 1
التي ت�سمنتها التفاقية.

تزويد موؤ�س�سة النقد بتقرير �سنوي خالل �سهر من نهاية كل �سنة كحد اأق�سى ي�ستمل على تفا�سيل اخلدمات املقدمة من �سركة �سارتي�س خالل ال�سنة - 2
املا�سية والتكلفة املدفوعة عن كل خدمة والتطور احلا�سل على تنفيذ اخلطة امل�ستقبلية التي �سبق تقدميها ملوؤ�س�سة النقد.

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد يف حال الرغبة يف جتديد التفاقية.- 3

اتفاقية خدمات تقنية مع أميريكان اليف انشورنس كومباني 3 2 2 2 2 2 12

ا�ست�سارية  خدمات  لتقدمي  تقنية  خدمات  اتفاقية  كومباين  ان�سورن�س  ليف  اأمرييكان  مع  ال�سركة  اأبرمت  2014/10/21م(  )املوافق  1435/12/26هـ  بتاريخ 
وخدمات تقنية واإدارية وخدمات التدريب. تبداأ التفاقية بتاريخ 1435/12/26هـ )املوافق2014/10/21م( وت�ستمر حتى نهاية ال�سنة املالية اخلام�سة التي تلي 
هذا التاريخ. ويتم جتديدها لعام واحد يف كل مرة. ي�سمل نطاق التفاقية توفري اخلدمات ال�ست�سارية والتدريب يف جمال تطبيق �سيا�سات مع �سركة اأمرييكان 
ليف املحا�سبية ومناذج امليزانيات وتطبيق ال�سيا�سات الكتوارية والتدقيق يف احل�سابات وتطوير الأ�ساليب وال�سيا�سات الإدارية وتطبيق اإجراءات املطالبات وفق 
الأ�ساليب ال�سحيحة ومعاجلة املعلومات ودرا�سة وحتديد الفر�س ال�ستثمارية لل�سركة وتقدمي خدمات التدريب الداري وتطوير النظم الإدارية وتقدمي امل�ساندة 
الالزمة وال�سرورية للمدير العام لل�سركة عند الطلب خ�سو�سًا جلهة و�سع خطة العمل ال�سنوية وتقدمي تقارير نتائج اأعمال ال�سركة اإلى جمل�س الإدارة ومراقبة 
اأداء اأن�سطة ال�سركة وتقييم الفر�س ال�ستثمارية. كما تقدم ال�سركة خدمات الدعم والتدريب يف الت�سويق واملبيعات وم�ساندة ال�سركة يف توظيف العمالة وتدريبها 
وتطوير منتجات ال�سركة مبا يتنا�سب مع متطلبات ال�سوق ومراقبة تطبيق عقود �سركات اإعادة التاأمني. و�سع اإجراءات اإعادة الكتتاب والطلبات واللوائح املتعلقة 

بها. و�ستقوم مع �سركة اأمرييكان ليف مب�ساعدة ال�سركة يف و�سع ال�سيا�سات اللتزام واإدارة املخاطر. 

لقاء اخلدمات التي يتم تقدميها �ست�ستحق �سركة اأمرييكان ليف بدل اأتعاب على اأن ل يتجاوز مبلغ وقدره حوايل )3.٧50.000( ثالثة ماليني و�سبعمائة وخم�سني 
األق ريال يف كل �سنة. ويتم اإحت�ساب بدل اأتعاب �سركة األيكو وفق اخلدمة املقدمة من قبلها لل�سركة.

اأي م�ساريف اإدارية اإ�سافية تدفعها �سركة اأمرييكان ليف يف �سياق تقدميها خلدمتها تتحملها ال�سركة )كلفة التذاكر واملبيت والفنادق و�سواها(.

تمُف�سخ التفاقية فورًا مبوجب اإخطار خطي من قبل اأحد الطرفني يف احلالت التالية:

يف حال مل تعد مع �سركة اأمرييكان ليف م�ساهمة يف ال�سركة. �
اإفال�س اأو حل اأو ت�سفية اأي من الطرفني. �
عدم قدرة اأحد الطرفني على الوفاء بالتزاماته املادية. �
�سحب الرتاخي�س الت�سغيلية لأحد الطرفني. �
�سدور قرار ر�سمي بوقف عمل/ن�ساط اأحد الطرفني. �
حال عدم التقّيد بالواجبات امللقاة على عاتقه اأو خمالفته اأحد البنود املدرجة يف التفاقية. �

يف حال ف�سخ ال�سركة لالتفاقية ت�ستحق مع �سركة اأمرييكان ليف قيمة اأتعابها لل�سنة التي مت فيها الف�سخ.
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ح�سلت ال�سركة على عدم ممانعة موؤ�س�سة النقد لتوقيع هذه التفاقية مبوجب اخلطاب رقم 351000141890 تاريخ 1435/11/19هـ )املوافق 2014/09/14م(. 

اإن موافقة موؤ�س�سة النقد م�سروطة مبا يلي:

تزويد موؤ�س�سة النقد خالل �سهرين من تاريخ اخلطاب باخلطة امل�ستقبلية لتطوير قدرات ال�سركة اإلى مرحلة الكتفاء الذاتي وال�ستغناء عن اخلدمات - 1
التي ت�سمنتها التفاقية.

تزويد موؤ�س�سة النقد بتقرير �سنوي خالل �سهر من نهاية كل �سنة كحد اأق�سى ي�ستمل على تفا�سيل اخلدمات املقدمة من �سركة اأمرييكان ليف خالل - 2
ال�سنة املا�سية والتكلفة املدفوعة عن كل خدمة والتطور احلا�سل على تنفيذ اخلطة امل�ستقبلية التي �سبق تقدميها ملوؤ�س�سة النقد.

احل�سول على موافقة موؤ�س�سة النقد يف حال الرغبة يف جتديد التفاقية.- 3

اتفاقية تقديم خدمات فنية مع شركة نجم لخدمات التأمين 2 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية خدمات فنية مع �سركة جنم خلدمات التاأمني التي تقوم بتقدمي اخلدمات التالية:

خدمة حتديد: تقوم �سركة جنم من خاللها مبعاينة وحتديد امل�سوؤولية الواقعة على املركبات واملمتلكات اخلا�سة والعامة املت�سررة جراء احلوادث  �
والتي يكون اأحد اأطرافها عمياًل لل�سركة. وت�ستحق �سركة جنم اأتعابًا وقدرها )280( مائتان وثمانون ريال عن كل تقرير/حادث يتم اإ�سداره.

خدمة تقدير: تقوم �سركة جنم من خاللها بتنظيم واإدارة عمليات تقدير وتثمني الأ�سرار الواقعة على املركبات واملمتلكات اخلا�سة والعامة املت�سررة  �
جراء احلوادث والتي يكون اأحد اأطرافها عمياًل لل�سركة. وت�ستحق �سركة جنم اأتعابًا وقدرها )150( مائة وخم�سون ريال عن كل تقدير يتم اإ�سداره.

خدمة جنم نت: تقوم �سركة جنم من خاللها بنقل بيانات وثائق التاأمني للمركبات ال�سادرة عن ال�سركة لأنظمة املرور من خالل ربط اأنظمة ال�سركة  �
التاأمني  بيانات وثائق  اأنظمة �سركة جنم وتنح�سر اخلدمات املقدمة بهذا اخل�سو�س بنوعني: )1( خدمات رئي�سية وتندرج حتتها خدمة نقل  مع 
لقواعد بيانات املرور وخدمة حذف وثائق التاأمني من قواعد بيانات املرور وخدمة نقل تقارير احلوادث لقواعد بيانات املرور و )2( خدمات م�ساندة 
وتندرج حتتها ال�ستعالم عن معلومات مركبة وال�ستعالم عن معلومات مركبة جديدة وال�ستعالم عن معلومات رخ�سة قيادة وال�ستعالم عن معلومات 
املخالفات املرورية وال�ستعالم عن وثائق تاأمني مركبة وال�ستعالم عن عدد حوادث املركبة اأو قائد املركبة. وت�ستحق �سركة جنم اأتعابًا ترتاوح ما بني 

)1.5( ريال ون�سف و )4( اأربعة ريالت بح�سب كل خدمة.
كما تقوم �سركة جنم بتوفري خدمات نقل بيانات وثائق التاأمني لأنظمة املرور حيث تنقل ال�سركة بيانات وثائق تاأمني املركبات من خالل جنم اإلى اأنظمة املرور 

وذلك مقابل مبلغ )3( ثالثة ريالت على كل وثيقة 

تكون مدة �سريان هذه التفاقية �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م( وت�سري ملدة )12( اثنا ع�سر �سهرًا ميالديًا وجتدد 
باتفاق الطرفني اخلطي. واإذا ا�ستمر الطرفان يف التعامل بهذه التفاقية رغم انتهاء مدة �سريانها فيعترب ذلك جتديدًا تلقائيًا لها ملدة اأو مدد مماثلة وبنف�س 

ال�سروط والأحكام الواردة يف التفاقية الأ�سلية. وقد اأفادت ال�سركة باأنها �ست�ستمر بالتعامل مع �سركة جنم طاملا اأنها تقوم بت�سويق وبيع وثائق تاأمني املركبات. 

اتفاقية تأمين المركبات على المنافذ مع شركة التعاونية للتأمين التعاوني  5 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1436/03/22هـ )املوافق 2015/01/13م( وقعت ال�سركة اتفاقية للم�ساركة يف التاأمني اللزامي على املركبات الجنبية العابرة للمملكة العربية ال�سعودية 
عرب جميع املنافذ احلدودية )ماعدا منفذ البحرين »ج�سر امللك فهد«( مع �سركة التعاونية للتاأمني التعاوين م�سرتكة مع )24( �سركة تاأمني هي )�سركة اي�س 
العربية للتاأمني التعاوين ، �سركة ال�سقر للتاأمني التعاوين ، ال�سركة الأهلية للتاأمني التعاوين ، �سركة األيانز ال�سعودي الفرن�سي للتاأمني التعاوين ، �سركة املجموعة 
للتاأمني  اك�سا  ، �سركة  التعاونية  العربية  التاأمني  التعاوين، �سركة  للتاأمني  اأمانة  ، �سركة  التعاوين  للتاأمني  الراجحي  ، �سركة  –ا�سيج-  التعاوين  للتاأمني  املتحدة 
التعاوين ، �سركة بروج للتاأمني التعاوين، ال�سركة اخلليجية العامة للتاأمني التعاوين ، �سركة احتاد اخلليج للتاأمني التعاوين ، �سركة مالذ للتاأمني واإعادة التاأمني 
–وفا للتاأمني-، ال�سركة ال�سعودية املتحدة للتاأمني التعاوين  التعاوين، ال�سركة العربية ال�سعودية للتاأمني التعاوين ، ال�سركة ال�سعودية الهندية للتاأمني التعاوين 
املتحدة  ال�سركة   ، التعاوين  للتاأمني  التجاري  �سركة الحتاد   ، التعاوين  التاأمني  واإعادة  للتاأمني  املتو�سط واخلليج  �سركة   ، للتكافل  ال�سعودية  �سوليدرتي  �سركة   ،
التعاوين(. مت توزيع  للتاأمني  التعاوين ، �سركة �سالمة  للتاأمني  للتاأمني ، �سركة الإمناء طوكيو مارين ، �سركة الدرع العربي  ، ال�سركة الوطنية  التعاوين  للتاأمني 
احل�س�س مبوجبها بالت�ساوي بني جميع الطراف على اأن تدير املحفظة �سركة التعاونية للتاأمني التعاوين و حت�سل مقابل اإدارتها للمحفظة على 15% من �سايف 
اململكة  بها يف  املعمول  لالأنظمة  التفاقية  تخ�سع  و  املبا�سرة.  للم�ساريف غري  املنافذ  اأق�ساط حمفظة  اإجمايل  من   %4.25 ن�سبة  اقتطاع  يتم  املحفظة.  اأرباح 
العربية ال�سعودية. ت�سري هذه الوثيقة من تاريخ 1436/03/10هـ )املوافق 2015/01/01م( و تنتهي بتاريخ 1439/04/13هـ )املوافق 201٧/12/31م( و جتدد 

التفاقية يف حال اتفق الطراف على جتديدها ملدة اأو مدد مماثلة.
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عقود خدمات استشارية  122225

قانونيون  1 2 5 2 2 2 12 محاسبون  النمر  وعبدالمحسن  البسام  إبراهيم  شركة  مع  محاسبية  خدمات  اتفاقية 
)المحاسبون المتحالفون(

)املحا�سبون  قانونيون  حما�سبون  النمر  وعبداملح�سن  الب�سام  اإبراهيم  �سركة  مع  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت  2015/05/19م(  )املوافق  1436/08/01هـ  بتاريخ 
املنتهي  للعام  النقدية  والتدقفات  امل�ساهمني  حقوق  يف  والتغيريات  عملياتها  اإلى  بالإ�سافة  2015/12/31م  تاريخ  من  ال�سركة  ح�سابات  لتدقيق  املتحالفون( 
و  2015/12/31م  و  2015/09/30م  و  2015/06/30م  يف  املنتهية  للفرتة  �سنوية  الربع  املالية  القوائم  مراجعة  التفاقية  وت�سمل  كما  2015/12/31م.  يف 
2016/03/31م. �سيتقا�سى مكتب الب�سام والنمر مقابل تنفيذ اإطار العمل املحدد يف التفاقية اأتعابًا تبلغ قيمتها الإجمالية )190.000( مائة وت�سعون األف ريال 

مق�سمة كالآتي:

)110.000( مائة وع�سرة اآلف ريال مقابل تدقيق احل�سابات للعام املايل املنتهي يف 2015/12/31م تدفع ال�سركة منها )55.000( خم�سة وخم�سني  �
األف ريال عند التوقيع مقابل تدقيق احل�سابات اأما الر�سيد فيتم دفعه عند �سدور تقرير املحا�سب.

)80.000( ثمانون األف ريال للقوائم املالية الربع �سنوية تدفعها ال�سركة بالكامل لدى ا�ستكمال مراجعة احل�سابات الربع �سنوية. �
ي�ستمر العمل بهذه التفاقية حتى انتهاء مكتب الب�سام من تنفيذ نطاق مراجعة وتدقيق احل�سابات واإ�سدار التقارير الالزمة بهذا اخل�سو�س.

قانونيون  2 2 5 2 2 2 12 محاسبون  النمر  وعبدالمحسن  البسام  إبراهيم  شركة  مع  محاسبية  خدمات  اتفاقية 
)المحاسبون المتحالفون(

)املحا�سبون  قانونيون  حما�سبون  النمر  وعبداملح�سن  الب�سام  اإبراهيم  �سركة  مع  اتفاقية  ال�سركة  اأبرمت  2015/04/02م(  )املوافق  1436/06/13هـ  بتاريخ 
املتحالفون( ملراجعة القوائم املالية لل�سركة للفرتة املنتهية يف 2015/03/31م بالإ�سافة اإلى نتائج عملياتها والتغيريات يف حقوق امل�ساهمني والتدقفات النقدية 
لهذه الفرتة. �سيتقا�سى مكتب الب�سام والنمر مقابل تنفيذ اإطار العمل املحدد يف التفاقية اأتعابًا تبلغ قيمتها الإجمالية )15.000( خم�سة ع�سر األف ريال تدفعها 

ال�سركة بالكامل عند �سدور تقرير املحا�سب.

ي�ستمر العمل بهذه التفاقية حتى انتهاء مكتب الب�سام من تنفيذ نطاق مراجعة وتدقيق احل�سابات واإ�سدار التقارير الالزمة بهذا اخل�سو�س.

اتفاقية خدمات تدقيق داخلي مع شركة سعد صالح السبيتي وشركاؤه )بروتيڤيتي للتدقيق الداخلي(  3 2 5 2 2 2 12

بتاريخ 1436/08/01هـ )املوافق 2015/04/02م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة �سعد �سالح ال�سبيتي و�سركاوؤه )بروتيڤيتي للتدقيق الداخلي( لتقدمي خدمات 
اإلى تنظيم ور�س عمل لل�سركة  اإلى النتائج التي يتم حتديدها يف �سياق التقييم بال�سافة  تقييم املخاطر وو�سع خطة خماطر ملدة )3( ثالث �سنوات ا�ستنادًا 
بخ�سو�س تقييم املخاطر. كما �ستقوم �سركة �سعد �سالح ال�سبيتي بتقدمي خدمات تدقيق ح�سابات ربع �سنوية ا�ستنادًا اإلى اخلطة التي ت�سمل مراجعة اكتتابات، 
املطالبات، اإعادة التاأمني، ال�ستثمارات، املعلومات التقنية، املوارد الب�سرية، التدقيق القانوين، الرقابة املالية. تبداأ مدة �سريان التفاقية من تاريخ ح�سول ال�سركة 
على موافقة موؤ�س�سة النقد )وفقًا للمادة 3٧ من لئحة ال�سناد اخلا�سة ب�سركات التاأمني واإعادة التاأمني واأ�سحاب املهن احلرة( ومن تاريخ التوقيع وت�ستمر حتى 

ا�ستكمال نطاق العمل املتفق عليه بني الطرفني. �ستتقا�سى �سركة �سعد �سالح ال�سبيتي مقابل تنفيذ اإطار العمل املحدد يف التفاقية اأتعابًا مق�سمة وفقًا ملا يلي:

)90.000( ت�سعون األف ريال لتقدمي خدمات تقييم املخاطر وو�سع خطة خماطر ملدة )3( ثالث �سنوات. يتم دفع 50% منها عند التفاق على تعيني  �
�سركة �سعد �سالح ال�سبيتي اأما الر�سيد فيتم �سداده عند ا�ستكمال خطة التقييم والتدقيق وتنظيم ور�س عمل لل�سركة بخ�سو�س تقييم املخاطر.

)302.250( ثالثمائة واألفا ومائتان وخم�سون ريال �سنويًا لتقدمي خدمات التدقيق مق�سمة على )3( ثالث دفعات ربع �سنوية. �
وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم )361000082460( تاريخ 1436/06/10هـ )املوافق 2015/03/30م( املت�سمن ا�سناد مهمة 

املراجعة الداخلية اإلى �سركة �سعد �سالح ال�سبيتي و�سركاوؤه )بروتيڤيتي للتدقيق الداخلي(.

اتفاقية تقديم خدمات أكتوارية مع شركة لوكس )للخدمات األكتوارية واالستشارات( 2 2 5 2 2 2 12

بتاريخ 1436/01/12هـ )املوافق 2014/11/05م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة لوك�س، وهي �سركة بحرينية، لتقدمي امل�سورة والتو�سيات وعر�س النتائج 
الثاين  بالربع  املدة  النظر يف هذه  اإعادة  ويتم  �سنوات  لل�سركة ملدة )3( ثالث  وامل�ستقبلي  املايل احلايل  الو�سع  الكتوارية عن  والبيانات  واملعلومات  واملرئيات 
من العام 201٧م وبعد النتهاء من مراجعة املركز املايل لل�سركة عن العام 2016م. كما �ستقوم �سركة لوك�س بتقدمي درا�سات حول مقدرة ال�سركة على ت�سديد 
التزاماتها امل�ستقبلية وحتديد ن�سب الحتفاظ وت�سعري املنتجات التاأمينية وحتديد واعتماد املخ�س�سات الفنية لل�سركة والطالع على ال�سيا�سة ال�ستثمارية لل�سركة 
وابداء تو�سياته عليها وتقدمي اأي تو�سيات اكتوارية اأخرى ذات �سلة باملنتجات التاأمينية )على �سبيل املثال املركبات والتاأمني ال�سحي الخ( مقابل بدل اأتعاب 

مق�سمة وفقًا ملا يلي:

)80.000( ثمانون األف ريال لتقدمي خدمات اكتوارية عن عام )2014م(. �
)200.000( مائتني األف ريال لتقدمي خدمات اكتوارية عن عام )2015م(. �
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)420.000( اأربعمائة وع�سرين األف ريال لتقدمي خدمات اكتوارية عن عام )2016م(. �
)440.000( اأربعمائة واأربعون األف ريال لتقدمي خدمات اكتوارية عن عام )201٧م(. �

وفيما يخ�س الدرا�سات املتعلقة بالتاأمني على احلياة وافق الطرفني على اأن يتم حتديدها عند طلب ال�سركة من الكتواري تقدمي تقرير حول املركز املايل مقابل 
بدل اأتعاب يرتاوح بني )٧5.000( خم�سة و�سبعون األف ريال و )150.000( مائة وخم�سون األف ريال على ان ي�ستعني اخلبري الكتواري املعني )ال�سيد/روان فان 

ري�سربغ( بخدمات خبري اكتاري اخر وهو ال�سيد/ماريو�س �سيزا�س.

وقد مت التفاق على اأن تتحمل ال�سركة م�ساريف ونفقات ال�سفر والقامة خارج ال�سعودية اأو مملكة البحرين. ويتم حتميل ال�سركة قيمة �سريبة ال�ستقطاع )وهي 
عبارة عن 5% من قيمة التعاب(.

وقد ت�سمنت التفاقية �سرط عدم مناف�سة ال�سركة للخبري الكتواري من خالل منعها من ا�ستقطاب اأي من موظفي �سركة لوك�ض اأو تعيينهم لديها خالل مدة 
�سريان التفاقية وبعد �سنة من تاريخ انتهائها. ويطبق نف�س القيد على اخلبري الكتواري. ويجوز لل�سركة انهاء التفاقية يف حال ح�سول اإخالل جوهري من قبل 

اخلبري الكتواري لبنود هذه التفاقية، وذلك بعد توجيه ا�سعار خطي مدته )30( يوم. 

تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، ويف حال ح�سول اأي نزاع بني الطرفني ومل يتم التو�سل اإلى حله بالطرق الودية، تكون املحاكم ال�سعودية 
�ساحبة الخت�سا�س يف النظر بالنزاع. 

وقد ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد باخلطاب رقم )361000041438( تاريخ 1436/03/15هـ )املوافق 2015/01/05م( املت�سمن عدم ممانعة يف 
تعيني �سركة لوك�س )للخدمات الأكتوارية وال�ست�سارات( املمثلة بال�سيد/ روان جاني�س فان رينزبريج كخبري اأكتواري لل�سركة.

اتفاقية خدمات استشارات قانونية مع مكتب محمد الضبعان ومشاركوه بالتحالف مع ايفرشيدز)محامون  5 2 5 2 2 2 12
ومستشارون(

بتاريخ 1435/0٧/16هـ )املوافق 2014/05/15م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع مكتب حممد ال�سبعان وم�ساركوه بالتحالف مع ايفر�سيدز)حمامون وم�ست�سارون(، 
لتقدمي خدمات قانونية �سمن نطاق الأعمال التجارية وال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية وت�سمل على �سبيل املثال ولي�س احل�سر تزويد ال�سركة بال�ست�سارات 
واإعداد حما�سر  الخ(  ال�سركات  وحوكمة  العمل  نظام  ال�سركات،  )نظام  ال�سعودية  والأنظمة  بالقوانني  تتعلق  التي  امل�سائل  القانوين يف  الراأي  واإبداء  القانونية 
اجتماعات ال�سركاء وجمل�س الإدارة ومراجعتها وح�سور الجتماعات ومتثل ال�سركة لدى اجلهات احلكومية )كموؤ�س�سة النقد وجمل�س ال�سمان ال�سحي( وجتديد 
جميع الرتاخي�س وال�سهادات واملوافقات التي ح�سلت عليها ال�سركة وتعديل امل�ستندات التاأ�سي�سية لل�سركة بناءًا على طلب ال�سركة )كتعديل النظام الأ�سا�سي(. 
وقد ا�ستثنى الأطراف ب�سكل وا�سح من نطاق عمل امل�ست�سار القانوين اأي موا�سيع ذات �سلة بالتقا�سي اأو التحكيم اأو بامل�سائل واملوا�سيع ال�سريبية اأو بعمليات 
ال�ستحواذ والدمج اأو العمليات البنكية )كالت�سهيالت البنكية وعقود التمويلية الخ(. وتكون مدة هذه التفاقية �سنة واحدة جتدد تلقائيًا ملدة مماثلة ما مل يخطر 
اأحد الأطراف الطرف الآخر بعدم رغبته بالتجديد قبل انتهاء التفاقية مبدة )30( يوم. ويجوز لل�سركة انهاء التفاقية يف اأي وقت باإخطار امل�ست�سار القانوين قبل 
)30( يوم. وي�ستلم امل�ست�سار القانوين مقابل خدماته بدل اأتعاب �سنوية قيمتها )1٧2.260( مائة واثنان و�سبعني األف ريال لقاء 120 �ساعة عمل ويتم �سدادها 
على دفعتني كل )6( �ستة اأ�سهر بالإ�سافة اإلى )54.000( اأربعة وخم�سني األف ريال مقابل جتديد الرتخي�ض وال�سهادات ومبلغ )54.000( اأربعة وخم�سني األف 
ريال لقاء حتديث وتعديل امل�ستندات التاأ�سي�سية لل�سركة. وفيما يخ�س الر�سوم احلكومية والنفقات الأخرى )كرتجمة امل�ستندات الخ( التي بتكبدها امل�ست�سار 
القانوين فقد مت التفاق على اأن تتحملها ال�سركة. ون�ست التفاقية على اأن ل تتجاوز حدود م�سوؤولية امل�ست�سار القانوين جتاه ال�سركة مبلغ وقدره )5.000.000( 
خم�سة مليون ريال يف حال اإخالله باأي من بنود العقد اأو ارتكابه اأي اهمال قد ي�سبب �سرر لل�سركة. تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، ويف 

حال ح�سول اأي نزاع بني الطرفني يتم اللجوؤ اإلى التحكيم وفق نظام التحكيم ال�سعودي.

عقود تقنية المعلومات 122222

البيانات  قاعدة  وحماية  و�سمان  عملها  بتنظيم  اخلا�سة  وال�سيا�سات  اللوائح  من  عدد  اعتمدت  وقد  املعلومات  بتقنية  متخ�س�سة  م�ستقلة  اإدارة  ال�سركة  لدى 
واملعلومات والربامج. وقد اأبرمت جمموعة عقود واتفاقيات لربامج احلا�سب الآيل وتقنية املعلومات اأهمها:

اتفاقية خدمات الدعم التقني مع الشركة اإللكترونية لإلتصاالت الدولية 1 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1436/01/18هـ )املوافق 2014/11/11م( وقعت ال�سركة على عر�س ال�سركة الإلكرتونية لالإت�سالت الدولية بتقدمي خدمات اإدارة البنية التحتية التقنية 
بقيمة )54.000( اأربعة وخم�سني األف ريال يف ال�سنة، تدفع على دفعات �سهرية بقيمة )4.500( اأربعة اآلف وخم�سمائة ريال يف ال�سهر. وبناًء على العر�ض املقدم، 
�ستقوم ال�سركة الإلكرتونية لالإت�سالت الدولية بتقدمي الدعم الفني لفرتة )60( �ستني يومًا يف ال�سنة، مبعدل )٧( �سبع �ساعات يف اليوم، ويتم احت�ساب مبلغ 
)650( �ستمائة وخم�سون ريال عن كل يوم عمل اإ�سايف. وتتجدد هذه الإتفاقية �سنويًا ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته بف�سخ الإتفاقية وذلك قبل )30( 

ثالثني يوم من تاريخ كل جتديد. 
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اتفاقية دعم فني مع شركة تريليون اي تي سولوشن  2 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1436/04/18هـ )املوافق 2015/02/08م( اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة تريليون اي تي �سولو�سن )للربجميات( الواقعة يف مدينة حيدر اأباد، الهند 
مبوجبها تقوم �سركة تريليون اي تي �سولو�سن بتقدمي خدمات الدعم الفني لل�سركة. وت�سري هذه الإتفاقية من تاريخ 1436/04/11هـ )املوافق 2015/02/01م( 
حتى تاريخ 1439/05/14هـ )املوافق 2018/01/31م(. القيمة الإجمالية لالإتفاقية يف ال�سنة الواحدة )120.000( مائة وع�سرون األف دولر �سنويًا )اأي ما 
يعادل )450.000( اأربعمائة وخم�سني األف ريال( تدفع على 12 دفعة ، بقيمة )10.000( ع�سرة اآلف دولر �سهريًا )اأي ما يعادل )3٧.500( �سبعة وثالثون األف 
وخم�سمائة ريال(، اأو مبا مت حتديده يف بيان الأعمال وملحق العقد املتفق عليه من قبل الطرفني. ول ت�سمل هذه املبالغ �سريبة ال�ستقطاع )5%( التي تتحملها 

ال�سركة.

اتفاقية استخدام برامج المايكروسوفت مع شركة ام دي اس ألنظمة الحاسب اآللي  3 2 2 2 2 2 12

-WH150218(  ( بالرقم  املايكرو�سوفت  برامج  لتجديد  اإتفاقية  ا�س  دي  ام  �سركة  مع  ال�سركة  اأبرمت  2013/03/31م(  )املوافق  1434/05/20هـ  بتاريخ 
ANBINS-MS وت�سري ملدة ثالث �سنوات تنتهي يف 143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م( بقيمة اإجمالية قدرها )2٧٧.108( مئتان و �سبعة و �سبعون األفًا 

و مائة و ثمانية ريالت تدفع مقدمًا.

اتفاقية خدمات الدعم الفني لبرامج أوراكل المالية مع شركة أنظمة أوراكل المحدودة 2 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1435/04/28هـ )املوافق 2014/03/01م( اأبرمت ال�سركة مع �سركة اأنظمة اأوراكل املحدودة اتفاقية خدمات الدعم الفني لربامج اأوراكل املالية بالرقم 
األف وثالثمائة وثالثة وخم�سون  اإثنان وع�سرون  اإجمايل قدره )22.353.41(  بتاريخ 143٧/08/22هـ )املوافق 2016/05/29م( مببلغ  تنتهي   )55123٧4(

دولرًا اأمريكيًا وواحد واأربعون �سنت )بالإ�سافة اإلى ال�سرائب(. )اأي ما يعادل )83.825( ثالثة وثمانون األف وثمامنائة وخم�سة وع�سرين ريال(.

اتفاقية ترخيص باستخدام برنامج تود فور أوراكل 5 2 2 2 2 2 12

اأوراكل من �سركة اأزميي للتكنولوجيات تبلغ قيمتها )10.091.25( ع�سرة اآلف وواحد  بتاريخ 2014/04/30م ا�سرتت ال�سركة عرب الإنرتنت برامج تود فور 
وت�سعني ريال وخم�سة وع�سرين هللة ويتم جتديد الرتخي�س �سنويًا.

اتفاقية دعم فني لبرنامج )BCWF-100-249( مع شركة بلو كوت 2 2 2 2 2 2 12

اأبرمت األيكو اتفاقية مع �سركة بلو كوت دعم فني لربنامج )BCWF-100-249( يبداأ �سريانها بتاريخ 1436/11/12هـ )املوافق 2015/08/2٧م( و تنتهي بتاريخ 
143٧/11/24هـ )املوافق 2016/09/25م(. مت �سراء هذه الرتاخي�س عرب �سركة اإم دي اإ�س، و عن طريق املوزع �سركة �سكوب ميدل اي�ست. مبوجب هذه التفاقية 

تقوم �سركة بلو كوت بتقدمي خدمات الدعم التقني لأليكو. وقد تنازل �سركة األيكو عن اخلدمات ل�سالح ال�سركة.

وتوؤكد ال�سركة اأنه �سيتم اإ�ستكمال اإجراءات نقل حقوق ال�ستخدام ب�سكل كامل خالل العام 2016م.

اتفاقية شركة شبكات إدارة األعمال المحدودة للصيانة و الدعم التقني 2 2 2 2 2 2 12

اأبرمت ال�سركة اتفاقية مع �سركة �سبكات اإدارة الأعمال املحدودة لل�سيانة العامة و الوقائية والدورية والت�سحيحية للمعدات يف مقر ال�سركة يف الريا�س يبداأ 
�سريانها بتاريخ 1436/06/12هـ )املوافق 2015/04/01م( و تنتهي بتاريخ 143٧/11/24هـ )املوافق 2016/09/25م(. قيمة التفاقية مبلغ قدره )65.000( 
خم�سة و�ستون األف ريال �سنويًا يدفع مقدمًا. و يجدد هذا العقد مبا�سرة بزيادة 10% يف قيمته �سنويًا. تخ�سع التفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية ويجوز لأي 

من الطرفني اإنهائها عن طريق اإخطار الطرف الآخر قبل )30( يومًا من الإنهاء يف حالت الخالل اأو الإفال�س اأي من الطرفني. 

اتفاقية دعم فني لبرامج اوراكل مع شركة مفيسيس المحدودة  2 2 2 2 2 2 12

بتاريخ 1434/02/0٧هـ )املوافق 2012/12/20م( اأبرمت ال�سركة مع �سركة مفي�سي�س املحدودة اتفاقية للدعم الفني لربامج اوراكل وقد مت جتديدها بتاريخ 
1436/0٧/12هـ )املوافق 2015/05/01م( وت�سري حتى تاريخ 143٧/06/21هـ )املوافق 2016/03/30م(. اإّن كلفة ال�ستخدام اليوم للخدمة هي )1٧4( مائة 
واأربعة و�سبعون دولر اأمريكي، على اأن ل تتجاوز القيمة الإجمالية ال�سنوية للخدمة )40.194( اأربعون األف ومائة واأربعة وت�سعون دولرا اأمريكيًا اأي ما يعادل 

)150.٧2٧( مائة وخم�سني األف و�سبعمائة و�سبعة وع�سرين األف ريال. ول ت�سمل هذه املبالغ �سريبة ال�ستقطاع )5%( التي تتحملها ال�سركة.

12 2 2 2 2 2 2 EMS مع شركة إي أم أس )BlackBerry( ترخيص الستخدام تطبيقات وبرامج لشركة بالكبيري 

 BlackBerry املتخ�س�سة يف تقدمي حلول الت�سالت املتنقلة اإتفاقية EMS بتاريخ 1435/05/20هـ )املوافق 2014/03/21م( اأبرمت ال�سركة مع �سركة اإي اأم اأ�س
Enterprise Service 10 لالإ�ستفادة من حلول التقنيات املحمولة وبرامج اإدارة الأعمال على اجلوال. كما ت�سمل هذه الإتفاقية خدمات اإدارة تطبيقات الهاتف 
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املحمول، وخدمات الت�سال الآمن لهواتف »بالك بريي« وكذلك الأجهزة العاملة باأنظمة الت�سغيل »اأندرويد« و«اآي اأو اإ�ض« من خالل خيارات «مكان العمل الآمن« 
الذي يف�سل البيانات والتطبيقات املتعلقة بالعمل عن البيانات والتطبيقات ال�سخ�سية. ت�ستفيد ال�سركة من خدمات الدعم الفني طيلة مدة �سريان التفاقية. تبلغ 
القيمة الجمالية للخدمات )9.٧14( ت�سعة اآلف و�سبعمائة واأربعة ع�سر ريال �سنويًا وقد مت جتديد هذه التفاقية بنف�ض ال�سروط حتى 143٧/06/11هـ )املوافق 

2016/03/20م(. تخ�سع هذه التفاقية لأنظمة وقوانني الإمارات العربية املتحدة وتكون حماكم اإمارة دبي خمت�سة للنظر باأي نزاع بني الطرفني.

12 2 2 2 2 2 10  )CISCO( اتفاقية خدمات الدعم التقني مع شركة سيسكو

بتاريخ 1436/08/14 هـ )املوافق 2015/06/01م( اأبرمت ال�سركة مع �سركة �سي�سكو اتفاقية اإدارة ال�سبكات حيث ت�ستفيد ال�سركة من خاللها من خدمات الدعم 
الفني التي يوفرها خرباء تقنية املعلومات عرب �سبكة الإنرتنت للم�ساعدة يف حل امل�ساكل الت�سغيلية بال�سرعة املطلوبة وحت�سني اأداء ال�سبكة. تبلغ القيمة الجمالية 

للخدمات )101.329(مائة واألف وثالثمائة وت�سعة وع�سرون ريال �سنويًا وت�سري هذه التفاقية حتى 143٧/08/25 هـ )املوافق 2016/06/01م(. 

12 2 2 2 2 2 11 )JUNIPER NETWORKS( اتفاقية خدمات الدعم التقني مع شركة جونيبر نتوركس

بتاريخ 1436/08/13هـ )املوافق 2015/05/31م( اأبرمت ال�سركة مع �سركة جونيرب نتورك�س اتفاقية خدمات دعم تقني حيث يقوم فريق عمل متخ�س�س بتلقي 
ومعاجلة مطلبات ال�سركة عرب �سبكة النرتنت وتقدمي كافة احللول مل�ساكل تقنية املعلومات التي تواجهها ال�سركة وحماية البيانات اأثناء تدفقها من واإلى ال�سركة 
من الفريو�سات والربجميات اخلبيثة. كما توفر �سركة جونيرب نتورك�ض خدمات تدريب ملوظفي ال�سركة على اكت�ساف الأخطاء وا�سالحها. تبلغ القيمة الجمالية 

للخدمات )6.8٧5( �ستة اآلف وثمامنائة وخم�سة و�سبعون ريال �سنويًا وت�سري هذه التفاقية حتى 143٧/08/25 هـ )املوافق 2016/06/01م(.

وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة 1222

فيما يلي ملخ�ض لأهم وثائق التاأمني التي اأ�سدرتها ال�سركة من حيث قيمة الأق�ساط والتغطية التاأمينية التي توفرها لعمالئها:

وثيقة تأمين الضمان الصحي التعاوني مع البنك العربي الوطني 122221

بتاريخ 1436/12/04هـ )املوافق 2015/09/1٧م( وقعت ال�سركة ثالث وثائق تاأمني �سحي تعاوين مع البنك العربي الوطني وهي �سادرة بالرقم )5004000000( 
)لفئة كبار العمالء( والرقم )5004010000( )للفئة الذهبية( والرقم )5004020000( )للفئة اأ(. تمُغطي هذه الوثيقة الرعاية ال�سحية للموؤمن له وذلك من 
خالل �سبكة مقدمي اخلدمة املعينني من ِقبل ال�سركة وب�سرط اأن تكون احلالة م�سمولة بالتغطية التاأمينية. وت�سمل التغطية جميع املوظفني املوجودين على راأ�ض 
العمل فعليا موؤهلني للتاأمني اعتبارا من تاريخ �سريان الوثيقة. )الزوج/الزوجة/الزوجات والأطفال – احلد الأدنى: من تاريخ الولدة والأبناء – احلد الأق�سى: 
لغاية 25�سنة( اما العاملني الذين يلتحقون بالعمل لدى حامل الوثيقة لحقا فيعتربون موؤهلني للتاأمني من تاريخ التحاقهم بالعمل اأو من تاريخ و�سولهم للمملكة. 
وتت�سمن التغطية التاأمينية مبوجب هذه الوثيقة البنات غري العامالت للموظف اذا كانوا غري متزوجات، والأرامل اأو املطلقات واللواتي يعتمدن يف اإعالتهن على 
العامل وت�سل هذه التغطية اإلى اأق�سى �سن ينطبق على املوظف. ت�سمل الوثيقة املبالغ القابلة لال�سرتداد من القيمة الفعلية املدفوعة من املوؤمن له مقابل اخلدمات 
الطبية واملواد والأجهزة، غري امل�ستثناة من تغطية الوثيقة، من طبيب مرخ�ض، ملر�ض اأ�ساب املوؤمن له ب�سرط اأن تكون تلك النفقات �سرورية ومنا�سبة ح�سب 

املعدلت العادية يف الوقت واملكان الذي حدثت فيـه. ا�ستنادًا اإلى ما تقدم، تت�سمن التكاليف القابلة لال�سرتداد الآتي:

جميع تكاليف الفح�س الطبي، الت�سخي�س، العالج والأدوية، ح�سب جدول الوثيقة. �
جميع تكاليف التنومي بامل�ست�سفى �ساماًل العمليات واجلراحات والعالج ملدة يوم واحد بالإ�سافة اإلى الولدة . �
عالج الأ�سنان واأمرا�س اللثة.  �
الإجراءات الوقائية املحددة من وزارة ال�سحة مثل التطعيمات والعناية بالأمومة والطفولة. �
احلالت النف�سية احلادة والأمرا�س املعدية التي حتتاج اإلى عزل بامل�ست�سفى والتي حتددها وزارة ال�سحة. �
تكلفة اإعادة جثمان املوؤمن له اإلى موطنه. �

ت�سري هذه الوثيقة حتى 143٧/12/14هـ )املوافق 2016/09/16م( وتبلغ قيمة ال�سرتاك ال�سنوي )53.٧٧8.390( ثالثة وخم�سون مليون و�سبعمائة وثمانية 
و�سبعني األف وثالثمائة وت�سعني ريال.

ويكون جمل�س التاأمني ال�سحي التعاوين واللجنة امل�سكلة بقرار من رئي�س املجل�س للنظر يف خمالفات اأحكام نظام التاأمني ال�سحي التعاوين خمت�سة لت�سوية جميع 
اخلالفات والنزاعات النا�سئة اأو املتعلقة بهذه الوثيقة وذلك وفقًا للبند )14( من النظام املذكور.

وثيقة تأمين الحمولة البحرية )تغطية مفتوحة( مع البنك العربي الوطني 122222

بتاريخ 1436/05/18هـ )املوافق 2015/03/08م( وقعت ال�سركة وثيقة تاأمني احلمولة البحرية )تغطية مفتوحة( مع البنك العربي الوطني وهي �سادرة بالرقم 
)P/1/41/11( ، توؤّمن هذه الوثيقة تغطية وا�سعة لعمالء البنك عن اخل�سائر والأ�سرار التي تلحق بالب�سائع اأثناء نقلها بحرًا اأو برًا اأو جوًا )من موقع التحميل 
اإلى امل�ستودع( يف كافة اأنحاء العامل اأثناء نقلها من امل�سّنع اأو املورد اإلى العمالء. كما ميكن اأن ت�سمل التغطية كافة مراحل �سحن الب�سائع يف حال مت نقلها بني 
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عدة بلدان حتى ولو اختلفت و�سيلة النقل �سمن الرحلة )بحرًا اأو برًا اأو جوًا(. اإن اأ�س�ض التغطية �سوف تكون وفق ال�سروط الدولية املعتمدة يف الأ�سواق العاملية 
بهذا اخل�سو�س.

ت�سري هذه الوثيقة حتى 143٧/05/28هـ )املوافق 2016/03/0٧م( يتم اإحت�ساب الأق�ساط امل�ستحقة ِتبعًا لكل عملية على حدى وبعد تزويد ال�سركة بالفواتري 
وامل�ستندات اخلا�سة بكل عملية. وَتخ�سع هذه الوثيقة لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتكون حماكمها املتخ�س�سة للنظر باأي نزاع ين�ساأ بني الطرفني.

وثيقة التأمين الشامل ألخطار الممتلكات مع البنك العربي الوطني 122223

بالرقم  �سادرة  وهي  الوطني  العربي  البنك  مع  املمتلكات  اأخطار  كافة  تاأمني   )2( وثيقتي  ال�سركة  وقعت  2015/04/01م(  )املوافق  1436/06/12هـ  بتاريخ 
تلحق  التي  الأ�سرار  التعوي�ض  ي�سمل  حيث  الإرهاب   خطر  �سد  للممتلكات  تاأمينية  تغطية  الأولى  الوثيقة  توؤّمن   ،)P/11/34/5( والرقم   )P/11/34/54(
اأي جزء منها يتعر�س  اأو  ن عليها  اأو �سرر يلحق باملمتلكات املوؤمَّ التاأمينية لأي خ�سارة  الثانية فت�سمل التغطية  الوثيقة  اأما  باملمتلكات نتيجة لالأعمال الرهابية 
ح�سول  وقت  املمتلكات  قيمة  عن  البنك  �ستعو�ض  ال�سركة  فاإن  ال�ستبدال  اأو  ال�سالح  �سرورة  اإلى  يوؤدي  متوقع،  غري  مفاجئ  مادي  �سرر  اأو  دمار  او  خل�سارة 
احلادث باأن تدفع نقدًا اأو اأن ت�ستبدل اأو ت�سلح ال�سرر �سمن حدود مبلغ ل يتجاوز ما مت التفاق عليه يف الوثيقة. و تبلغ قيمة ال�سرتاك ال�سنوي للوثيقة الأولى 
)816.816( ثمامنائة و�ستة ع�سر األف وثمامنائة و�ستة ع�سر ريال اأما قيمة ال�سرتاك ال�سنوي للوثيقة الثانية فتبلغ )160.000( مائة و�ستون األف ريال. َتخ�سع 
هاتان الوثيقتان لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتكون حماكمها املتخ�س�سة للنظر باأي نزاع ين�ساأ بني الطرفني. ت�سري الوثيقتان حتى 143٧/05/28هـ )املوافق 

2016/03/31م(.

وثيقة تأمين المسؤولية العامة الشاملة مع البنك العربي الوطني 122222

بالرقم  �سادرة  وهي  الوطني  العربي  البنك  مع  ال�سامل  العامة  امل�سوؤولية  تاأمني  وثيقة  ال�سركة  وقعت  2015/04/01م(  )املوافق  1436/06/12هـ  بتاريخ 
)P/39/٧30/11(، وتغطي هذه الوثيقة امل�سوؤولية القانونية التي يكون فيها املوؤمن له م�سوؤوًل عن دفعها نظامًا كتعوي�سات للغري لت�سببه باأي اإ�سابة/ اأو اإ�سابات 
ج�سدية عر�سية للغري مبا يف ذلك الوفاة اأو املر�س اأو ال�سرر وكذلك اأية خ�سائر اأو اأ�سرار تلحق مبمتلكات الغري والتي تن�ساأ يف �سياق تاأدية املوؤمن له لعمله اأو 

مهنته اأو ن�ساطاته.

يوفر تاأمني امل�سوؤولية العامة تغطية امل�سوؤوليات القانونية جتاه اأ�سخا�ض اآخرين، واملتعلقة باأعمال �ساحب وثيقة التاأمني التي تتم يف مواقع العمل املحددة يف جدول 
وثيقة التاأمني. ت�سمل التغطية يف هذه الوثيقة امل�سوؤولية القانونية عن الأ�سرار، وامل�ساريف، والتكاليف التي حتملها �ساحب احلق فيما يتعلق بـ: 

الإ�سابة اجل�سدية التي يتعر�س لها اأي �سخ�س عن طريق اخلطاأ. �
ال�سرر الذي تتعر�س له املمتلكات عن طريق اخلطاأ. �

يكون املوؤمن له مغّطى يف اإقامة دعوى اأو مطالبة �سده يف اململكة العربية ال�سعودية والوليات املتحدة وبورتوريكو اأو كندا. وتبلغ قيمة ال�سرتاك ال�سنوي )30.000( 
ثالثني األف ريال. ت�سري الوثيقة حتى 143٧/05/28هـ )املوافق 2016/03/31م(، كما َتخ�سع لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتكون حماكمها املتخ�س�سة 

للنظر باأي نزاع ين�ساأ بني الطرفني.

وثيقة التأمين الشامل ألخطار التركيب مع الشركة السعودية للكهرباء 122225

بالرقم  �سادرة  وهي  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  مع  الرتكيب  اأخطار  كافة  تاأمني  وثيقة  ال�سركة  وقعت  2015/01/01م(  )املوافق  1436/03/11هـ  بتاريخ 
)P/٧/35/11(، وُتغطي هذه الوثيقة املخاطر املرتبطة بتجميع اأو تركيب الآلت كما ُتغطي فرتة اختبار الآلت وو�سعها قيد الت�سغيل. متنح الوثيقة تغطية �ساملة 
�سد جميع الأخطار، ما مل يتم ا�ستثنائها ب�سكل حمّدد، والتي توؤدي اإلى �سرورة الإ�سالح اأو ال�ستبدال فاإن ال�سركة �ستعو�ض املوؤمن له عن قيمة املمتلكات وقت 
ح�سول احلادث باأن تدفع نقدًا اأو اأن ت�ستبدل اأو ت�سلح ال�سرر �سمن حدود مبلغ ل يتجاوز ما مت التفاق عليه يف الوثيقة. كما ت�سمل التغطية التاأمينية خماطر 

اإ�سافية كامل�سوؤولية جتاه الغري والأ�سرار املادية:

اجلزء الأول: الأ�سرار املادية: تغطي الوثيقة خ�سارة اأو �سرر غري متوقعني من اأي �سبب، غري الأ�سباب امل�ستثناة حتديدًا، ي�ستدعيان �سرورة الإ�سالح اأو ال�ستبدال 
و�ستعو�ض ال�سركة نقدًا اأو اأن ت�ستبدل اأو ت�سلح )وفقًا خليارها( ال�سرر يف حدود مبلغ ل يتجاوز ما هو متفق عليه يف هذه الوثيقة.

اجلزء الثانـي : امل�سوؤولية جتاه الغري: تعو�ض ال�سركة املوؤمن له �سمن حدود مبالغ هذه الوثيقة مقابل اأي خ�سائر يرتتب عليه دفعها ب�سبب ما يلي:

الإ�سابات اجل�سدية اأو الأمرا�س التي تلحق بالغري )�سواء اأدت اإلى وفاة اأم ل(. �
اخل�سارة اأو ال�سرر الطارئ الذي ي�سيب ممتلكات الغري. �

على اأن تكون الأ�سرار املادية مرتبطة مبا�سرًة بعملية الت�سييد اأو الرتكيب حتت اجلزء الأول والتي حتدث مبوقع العمل اأو يف املواقع املحاذية خالل مدة التاأمني. 
حتى  الوثيقة  ت�سري  ريال.  وع�سرين  وثالثة  وت�سعمائة  األف  وثالثني  وثالثة  وثمامنائة  مليون  وع�سرين  واحد   )21.833.923( ال�سنوي  ال�سرتاك  قيمة  وتبلغ 

1439/04/14هـ )املوافق 2018/01/01م(، كما َتخ�سع لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتكون حماكمها املتخ�س�سة للنظر باأي نزاع ين�ساأ بني الطرفني.
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اأبرمت ال�سركة، ب�سفتها موؤمن له، عدد من وثائق التاأمني مع �سركات تاأمني حملية لتغطية بع�س املخاطر التي قد تتعر�س لها يف �سياق ممار�ستها لن�ساطها. 
وت�سمل التغطية التاأمينية ما يلي:

التأمين الصحي للموظفين 122221

ن�ست املادة )144( مائة واأربعة واأربعون من نظام العمل على اأن يقوم �ساحب العمل بتوفري تاأمني �سحي ملوظفيه طبقًا للم�ستويات التي يقررها وزير العمل، مع 
مراعاة ما يوفره نظام ال�سمان ال�سحي التعاوين. وقد اأكَدت املادة )5( اخلام�سة من الالئحة التنفيذية لنظام ال�سمان ال�سحي التعاوين املعتمدة مبوجب القرار 
الوزاري رقم )1/35/9/�س( وتاريخ 1435/04/13 هـ )املوافق 2014/02/13م( على اإلزام �ساحب العمل باإبرام وثيقة تاأمني �سحي مع اأحدى �سركات التاأمني 
تغطي جميع املوظفني لديه اخلا�سعني لهذا النظام واأفراد اأ�سرهم. ويلتزم �ساحب العمل باإجراء التغطية التاأمينية على امل�ستفيد من تاريخ الو�سول اإلى اململكة 

وت�سليمه بطاقة التاأمني خالل مدة ل تتجاوز ع�سرة اأيام عمل من تاريخ و�سوله.

ت�سدر �سركة التاأمني �سهادة اإلى �ساحب العمل )حامل الوثيقة( عند الطلب تمُفيد بالتاأمني على من�سوبيه لتقدميها اإلى اجلهة املخت�سة باإ�سدار رخ�س الإقامة 
وجتديدها.

مل تقم ال�سركة، ب�سفتها �ساحب العمل، بتوقيع عقد تاأمني �سحي ملوظفيها مع اأي من �سركات التاأمني املرخ�س لها للعمل يف اململكة ولكنها قامت بتوفري التاأمني 
1436/09/02هـ  وتاريخ   )5000000000( رقم  ال�سحي  ال�سمان  وثيقة  قيمة  اإجمايل  بلغ  وقد  مبا�سرًة.  قبلها  من  اأ�سرهم  واأفراد  من�سوبيها  جلميع  ال�سحي 
)املوافق 2014/12/01م( مبلغ وقدره )59٧.949( خم�سمائة و�سبعة وت�سعني األف وت�سعمائة وت�سعة واأربعني ريال. تمُغطي هذه الوثيقة الرعاية ال�سحية من خالل 
�سبكة مقدمي اخلدمة املعينني من ِقبل ال�سركة وب�سرط اأن تكون احلالة م�سمولة بالتغطية التاأمينية. وت�سمل التغطية جميع املوظفني املوجودين على راأ�ض العمل 
فعليا موؤهلني للتاأمني اعتبارا من تاريخ �سريان الوثيقة. )الزوج/الزوجة/الزوجات والأطفال – احلد الأدنى: من تاريخ الولدة والأبناء – احلد الأق�سى: لغاية 
25�سنة( اما العاملني الذين يلتحقون بالعمل لدى ال�سركة لحقا فيعتربون موؤهلني للتاأمني من تاريخ التحاقهم بالعمل اأو من تاريخ و�سولهم للمملكة. كما تت�سمن 
نَّ غري متزوجات، والأرامل اأو املطلقات واللواتي يعتمدن يف اإعالتهن على العامل وت�سل  التغطية التاأمينية مبوجب هذه الوثيقة البنات غري العامالت للموظف اذا كمُ
هذه التغطية اإلى اأق�سى �سن ينطبق على املوظف. ت�سمل الوثيقة التكلفة القابلة لال�سرتداد من قيمة املبالغ الفعلية املدفوعة مقابل اخلدمات الطبية التي يقدمها 
اأن تكون تلك النفقات �سرورية ومنا�سبة للحالة املر�سية بح�سب  طبيب مرخ�ض يف اململكة العربية ال�سعودية للموؤمن له، ب�سبب حالة مر�سية حمددة، ب�سرط 
املعدلت العادية يف الوقت واملكان الذي حدثت فيـه واأن تكون هذه التكاليف واخلدمات غري م�ستثناة من تغطية الوثيقة.. ا�ستنادًا اإلى ما تقدم، تت�سمن التكاليف 

القابلة لال�سرتداد الآتي:

جميع تكاليف الفح�س الطبي، الت�سخي�س، العالج والأدوية، ح�سب جدول الوثيقة. �
جميع تكاليف التنومي بامل�ست�سفى �ساماًل العمليات واجلراحات والعالج ملدة يوم واحد بالإ�سافة اإلى الولدة . �
عالج الأ�سنان واأمرا�س اللثة.  �
الإجراءات الوقائية املحددة من وزارة ال�سحة مثل التطعيمات والعناية بالأمومة والطفولة. �
احلالت النف�سية احلادة والأمرا�س املعدية التي حتتاج اإلى عزل بامل�ست�سفى والتي حتددها وزارة ال�سحة. �
تكلفة اإعادة جثمان املوؤمن له اإلى موطنه. �

ت�سري هذه الوثيقة حتى 1438/03/01هـ )املوافق 2016/11/30م(. ويكون جمل�س التاأمني ال�سحي التعاوين واللجنة امل�سكلة بقرار من رئي�س املجل�س للنظر يف 
خمالفات اأحكام نظام التاأمني ال�سحي التعاوين خمت�سة لت�سوية جميع اخلالفات والنزاعات النا�سئة اأو املتعلقة بهذه الوثيقة وذلك وفقًا للبند )14( من النظام 

املذكور.

وثيقة تأمين المسؤولية العامة عن المنتجات مع الشركة التعاونية للتأمين التعاوني 122222

بتاريخ 1436/04/12هـ )املوافق 2015/02/01م( وقعت ال�سركة عقد تاأمني م�سوؤولية عامة عن املنتجات مع ال�سركة التعاونية للتاأمني التعاوين مبوجب الوثيقة 
رقم )48٧029(، تغطي هذه الوثيقة امل�سوؤولية القانونية التي يكون املوؤمن له م�سوؤول عن دفعها نظامًا كتعوي�سات للغري لت�سببه يف اإحلاق اأي اإ�سابة ج�سدية عر�سية 
للغري وكذلك اأية خ�سارة اأو اأ�سرار تلحق مبمتلكات الغري والتي تن�ساأ يف �سياق تاأدية ال�سركة لن�ساطاتها يف اململكة العربية ال�سعودية. ل ت�سمل التغطية الإ�سابات 
اأو الأ�سرار الناجتة عن حوادث ال�سيارات اأو املركبات املائية او الطائرات كما ل ت�سمل الأ�سرار الالحقة باملمتلكات التي مت ا�ستئجارها بهدف التملك من خالل 
التغطية الإ�سابات اجل�سدية للموظفني، الأ�سرار الناجتة عن  اإلى ذلك، ل ت�سمل  لل�سركة. بالإ�سافة  التملك،باإ�ستثناء املركز الرئي�سي  اإيجار مع حق  اأو  قر�س 
احلروب اأو الغزو اأو عن اأعمال حربية اأخرى وال�سرر الذي يكون �سببه فعل متعمد اأو اإهمال. اإن احلد الأق�سى لقيمة التعوي�س الذي تتحمله �سركة التعاونية هو 
)٧.500.000( �سبعة ماليني وخم�سمائة األف ريال لكل حادث اأو ملجموعة من احلوادث �سمن مدة �سريان الوثيقة. وتدفع ال�سركة مقابل التغطية مبلغًا �سنويا 
وقدره )10.000( ع�سرة اآلف ريال �سعودي. تنتهي مدة وثيقة الوثيقة بتاريخ 143٧/04/21هـ )املوافق 2016/01/31م(. تخ�سع الوثيقة لأنظمة اململكة العربية 
ال�سعودية وتخت�ض بالبّت فيه جلان الف�سل باملنازعات واملخالفات التاأمينية املن�سو�ض عليها باملادة )20( من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�سوم 

رقم )م/32( تاريخ 1424/06/02هـ.
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بتاريخ 1436/0٧/12هـ )املوافق 2015/04/29م( جددت ال�سركة عقد تاأمني املمتلكات �سد جميع الأخطار مع ال�سركة التعاونية للتاأمني التعاوين مبوجب الوثيقة 
رقم )485036(، توفر هذه الوثيقة تغطية �ساملة للممتلكات التجارية �سد جميع الأخطار )والأ�سرار الطارئة( وت�سمل املبنى الأثاث، الرتكيبات والتجهيزات 
واملعدات والأجهزة والأجهزة املكتبية اأما بالن�سبة لالأ�سرار الناجتة عن احلرائق باإن اإجمايل حدود م�سووؤلية �سركة التعاونية هو )1.000.000( مليون ريال 
�سعودي لكل حادث اأو ملجموعة من احلوادث �سمن مدة �سريان الوثيقة. اإن التغطية التاأمينية م�سروطة باتخاذ ال�سركة كافة الحتياطات املعقولة لتفادي ال�سرر اأو 
اخل�سارة. ل توفر هذه الوثيقة غطاًء تاأمينيًا لالأعمال الرهابية اأو احلروب. اإن احلد الأق�سى لقيمة التعوي�س الذي تتحمله �سركة التعاونية هو )539.5٧٧.٧( 
وقدره  �سنويا  مبلغًا  التغطية  مقابل  ال�سركة  وتدفع  الوثيقة.  �سريان  مدة  �سمن  ريال  و�سبعني  و�سبعة  وخم�سمائة  األف  وثالثني  وت�سعة  وخم�سمائة  ماليني  �سبعة 
)5.302( خم�سة اآلف وثالثمائة واثنني ريال. تنتهي مدة الوثيقة بتاريخ 143٧/0٧/24هـ )املوافق 2016/04/30م(. تخ�سع الوثيقة لأنظمة اململكة العربية 
ال�سعودية وتخت�ض بالبّت فيه جلان الف�سل باملنازعات واملخالفات التاأمينية املن�سو�ض عليها باملادة )20( من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�سوم 
رقم )م/32( تاريخ 1424/06/02هـ.. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه نتيجة حلادثة احلريق التي حلقت باملبنى تقدمت ال�سركة مبطالبة للتعوي�ض عن الأ�سرار مببلغ 

145.438 ريال وقد قامت �سركة التعاونية للتاأمني بت�سديد قيمة املطالبة لل�سركة.

وثيقة تأمين مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة مع شركة االتحاد التجاري للتأمين التعاوني 122222

بتاريخ 1436/06/26هـ )املوافق 2015/04/15( وقعت ال�سركة مع �سركة الحتاد التجاري للتامني التعاوين عقد تاأمني امل�سوؤولية لأع�ساء جمل�س الإدارة واملدراء 
متعمد،  اأو غري  اإهمال، غري مق�سود  اأو  ب�سبب خطاأ  نظاما  ي�ساألون عنها  قد  التي  امل�سوؤولية  وتغطي  رقم )15/23/35/1/1/25٧(  الوثيقة  الإداريني مبوجب 
ارتكبه اأو يتم الدعاء بارتكابه يف �سياق اإدارته �سوؤون ال�سركة. ت�سل قيمة التغطية اإلى مبلغ )3٧.500.000( �سبعة وثالثني مليون وخم�سمائة األف ريال �سمن 
�ستثنى من التغطية التاأمينية ال�سرر الذي يكون �سببه فعل متعمد اأو اإهمال اأو خ�سائر املمتلكات والأ�سرار اجل�سدية اأو اخل�سائر والأ�سرار  مدة �سريان الوثيقة. يمُ
التي ن�ساأت قبل تاريخ توقيع الوثيقة. وتدفع ال�سركة مقابل التغطية مبلغًا �سنويا وقدره )٧5.000.000( خم�سة و�سبعون األف ريال. تنتهي مدة الوثيقة بتاريخ 
143٧/0٧/0٧هـ )املوافق 2016/04/14م(. تخ�سع الوثيقة لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتخت�ض بالبّت فيه جلان الف�سل باملنازعات واملخالفات التاأمينية 

املن�سو�س عليها باملادة )20( من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�سوم رقم )م/32( تاريخ 1424/06/02هـ.

وثيقة تأمين شامل للمركبات الخاصة مع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني 122225

 )P100550215001346( وقعت ال�سركة مع املجموعة املتحدة للتاأمني التعاوين وثيقة تاأمني �سامل بالرقم )بتاريخ 1436/04/14هـ )املوافق 2015/02/04م
على �سيارة كرايزلر 300 موديل 2014 وحتمل اللوحة رقم ح د ى 4923 متلكها ال�سركة. ت�سمل التغطية اخل�سارة اأو ال�سرر الناجت عن احلوادث التي حت�سل يف 
اململكة العربية ال�سعودية والتي تلحق بال�سيارة املوؤمنة وامل�سوؤولية املدنية جتاه الآخرين فيما يتعلق بالوفيات والأذى اجل�سدي اأو اأ�سرار املمتلكات. حدود التعوي�ض 

التي تتكفل به املجموعة املتحدة هو كما يلي:

الأ�سرار التي تلحق بال�سيارة املوؤمنة )135.000( مائة وخم�سة وثالثون األف ريال. �
امل�سوؤولية جتاه الطرف الثالث )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال وت�سمل التعوي�ض عن الأ�سرار اجل�سدية مبا يف ذلك الديات واملبالغ املقدرة عن  �

الإ�سابات وامل�ساريف الطبية الأ�سرار املادية معًا.
امل�ساريف الطبية الطارئه )1000( األف ريال لل�سخ�س الواحد و )5000( خم�سة اآلف ريال للحادث الواحد. �

اأي من القوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية وحالت عدم حيازة قائد ال�سيارة رخ�سة قيادة �سعودية �سارية  �ستثنى من التغطية التاأمنية خمالفة  يمُ
املفعول لنف�ض فئة املركبة اأو اإذا كان قائد ال�سيارة غري م�سرح له من املوؤمن له بقيادة ال�سيارة املوؤمن عليها اأو اإذا كان قائد ال�سيارة حتت تاأثري امل�سكرات اأو 
املخدرات اأو العقاقري اأو اإذا كانت ال�سيارة م�ستخدمة يف غري الأغرا�ض املرخ�سة لها كما ل يغطي هذا العقد املخالفات والعقوبات. تتحمل ال�سركة مبلغ )1.000( 
األف ريال عند كل مطالبة. وتدفع ال�سركة مقابل التغطية مبلغًا �سنويا وقدره )٧.٧95( �سبعة اآلف و�سبعمائة وخم�سة وت�سعون ريال. تنتهي مدة الوثيقة بتاريخ 
143٧/04/23هـ )املوافق 2016/02/03م(. تخ�سع الوثيقة لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتخت�ض بالبّت فيه جلان الف�سل باملنازعات واملخالفات التاأمينية 

املن�سو�س عليها باملادة )20( من نظام مراقبة �سركات التاأمني التعاوين باملر�سوم رقم )م/32( تاريخ 1424/06/02هـ.

كومباني  12210 إنشورنس  اليف  أميريكان  لشركة  التأمينية  المحفظة  ونقل  بيع  اتفاقية 
للشركة

ا�ستحوذت ال�سركة على املحفظة التاأمينية ل�سركة اأمرييكان ليف اإن�سورن�ض كومباين )وي�سار اإليها فيما بعد بـ » األيكو«( املكونة من جمموع الأق�ساط املكتتبة يف 
اململكة مبا يف ذلك الأ�سول واللتزامات املتعلقة بذلك. وقد مت اإبرام اتفاقية بني ال�سركة واليكو بتاريخ 2015/04/01م لغر�س اإمتام عملية ا�ستحواذ املحفظة 
اليكو يف  ب�سركة  نهائية على نقل حمفظة احلماية والدخار اخلا�سة  ال�سركة قد ح�سلت على موافقة  النظامية لذلك. وكانت  الإجراءات  وا�ستكمال  التاأمينية 
اململكة من موؤ�س�سة النقد مبوجب خطاب موؤ�س�سة النقد رقم )3610000٧8280( وتاريخ 1436/05/28هـ )املوافق 2015/03/19م(. ون�ست التفاقية بالتزام 
الأطراف مبتطلبات نقل املحفظة التاأمينية على اأن يتم ال�سراء باأثر رجعي فيما يخ�س بوال�س التاأمني التي مت اإ�سدارها والكتتاب بها من قبل عمالء األيكو قبل 
تاأمني على  اإعادة  اتفاقية  األيكو )املتنازل(  ال�سركة )املتنازل لها( و�سركة  النقل مقابل توقيع  اأن تكون عملية  اتفق الأطراف على  تاريخ 2009/08/24م. وقد 
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املحفظة. ومن بني ال�سروط امل�سبقة لإمتام عملية النقل، اتفق الأطراف على اأن حت�سل ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد واجلهات احلكومية واأن يزود كل 
طرف الطرف الأخر مبا يثبت ح�سوله على موافقة جمعية امل�ساهمني و/اأو جمل�س ادارته فيما يتعلق بعملية نقل املحفظة التاأمينية. كما ن�ست التفاقية على اأن 
تتحمل األيكو جميع النفقات وامل�ساريف )كبدل اأتعاب امل�ست�سار القانوين والكتواري الخ( التي دفعتها ال�سركة لإمتام عملية نقل املحفظة واأن يقوم باإ�سعار حملة 
الوثائق بعملية نقل املحفظة خالل )15( خم�سة ع�سر يومًا من تاريخ �سدور موافقة موؤ�س�سة النقد. وفيما يتعلق بالدعاوى واملطالبات )�سواء تلك املقامة من/�سد 
ال�سركة( التي ما زالت قائمة ومل يتم ت�سويتها كما بتاريخ التفاقية، ن�ست املادة )9( التا�سعة من التفاقية باأن ت�ستمر �سركة األيكو مبتابعتها وحتمل جميع التبعات 
القانونية واملالية التي قد تنجم عنها. اأما بالن�سبة للمطالبات والدعاوى الق�سائية املتعلقة بعقود التاأمني اخلا�سة باملحفظة والتي قد تن�ساأ من تاريخ و/اأو بعد نقل 
املحفظة التاأمينية، فقد ن�ست التفاقية باأن يتم توليها واإدارتها من قبل األيكو وفق اأحكام و�سروط اتفاقية اإعادة التاأمني. وقد وافق الطرفان وتعهدا بالتخلي عن 

حقهما بف�سخ اأو اإلغاء اأو التخارج من هذه التفاقية باأي �سكل من الأ�سكال. 

تخ�سع هذه التفاقية وتف�ّسر مبوجب الأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة العربية ال�سعودية، ويف حال ن�سوء اأي نزاع اأو خالف بني اأطراف هذه التفاقية فيما يتعلق 
بتنفيذ هذه التفاقية اأو �سالحيتها اأو تف�سريها يتوجب على هوؤلء الأطراف حماأولة حل هذا النزاع اأو اخلالف ودًيا فيما بينهم، ويف حال العجز عن التو�سل 

اإلى حل ودي يف غ�سون 60 يومًا، يتم حينئذ ت�سوية هذه امل�ساألة ب�سكٍل نهائي عن طريق التحكيم مبوجب قواعد التحكيم ال�سادرة عن الغرفة التجارية الدولية. 

وبتاريخ 1436/0٧/23هـ )املوافق 2015/05/12م( وافقت اجلمعية العامة العادية لل�سركة على �سراء حمفظة �سركة األيكو.

المنازعات والدعاوى القضائية 12211

حتى تاريخ اإعداد هذه الن�سرة فاإن ال�سركة لي�ست طرفًا باأي دعوى ق�سائية مقامة من قبلها اأو �سدها قد يكون لها تاأثريًا جوهريًا على اأعمالها.

األصول غير الملموسة 12212

العالمة التجارية 1221221

اإن و�سع ال�سركة التناف�سي يعتمد ب�سكل كبري على قدرتها يف ا�ستخدام ا�سمها و�سعارها التي يتم من خاللها ت�سويق خدماتها وبيعها، لذلك تهدف ال�سركة اإلى 
احلفاظ على ال�سورة احليوية ل�سمها التجاري الذي لقي قبول لدى عمالئها. ويعتمد و�سع ال�سركة التناف�سي على عدة عوامل منها القدرة على ا�ستخدام العالمة 

التجارية لتقدمي خدماتها يف الأ�سواق وحماية حقوق ال�سركة. 

وبتاريخ 1435/10/29 هـ )املوافق 2014/08/25م( اأبرمت ال�سركة اتفاقيات ترخي�س العالمات التجارية مع كل من �سركة متاليف اإنك ) ال�سركة الأم لأليكو( 
بـ«  جمتمعني  اأو  بـ«املَُرِخ�ض«  منفردًة  منها  كل  اإلى  )وي�سار  الوطني  العربي  والبنك  ل�سارتي�ض(  الأم  )ال�سركة  جي«  اآي  »اإيه  اإنك  الدولية  الأمريكية  واملجموعة 

د يت�سمن ال�سروط والأحكام التالية: ني«(. وقد مت توقيع هذه التفاقيات وفق منوذج موحَّ املَُرِخ�سِ

َرِخ�س يف اململكة �سمن نطاق ن�ساطها وفيما يخ�س منتجات  � تهدف هذه التفاقيات اإلى ترخي�س لل�سركة با�ستخدام العالمات التجارية العائدة لكل ممُ
�سني.  التاأمني. اإن ا�ستعمال العالمات التجارية هو حق غري ح�سري، قابل للرجوع عنه كما ل ميكن التنازل عنه للغري بدون موافقة خطية من املمَُرخِّ
العالمة  با�ستخدام  للتاأمني  العربي  وكالة  و�سركة  للبنك  الرتخي�س )غري ح�سري(  التفاقيات  �سريان  مدة  لل�سركة خالل  يحق  ذلك  ا�ستثناًء من 
�سة  ني بال�سراف على ا�ستخدام العالمات املمَُرخَّ �سِ َرخِّ التجارية من دون اأي ر�سوم بهدف ت�سويق وبيع املنتجات التاأمينية لل�سركة مع اعطاء احلق للممُ

من قبل ال�سركة، البنك و�سركة وكالة العربي للتاأمني وف�سخ التفاقية يف حال عدم مطابقتها مع ال�سروط املتفق عليها.
ني. � �سِ ا�ستخدام ال�سركة موقع الكرتوين موحد )www.metlifeaiganb.com( مت ت�سجيله من قبل املمَُرخِّ
يحق لل�سركة ا�ستعمال كل عالمة جتارية على حدا اأو ا�ستعمالها جمتمعة، ول يحق لل�سركات التابعة لل�سركة ا�ستعمال تلك العالمات دون احل�سول على  �

موافقة املمَُرِخ�س امل�سبقة. و�سيقدم املمُرِخ�سني الدعم وامل�ساعدة لت�سجيل العالمات يف اململكة.
تلتزم ال�سركة باإبالغ املَرِخ�سني يف حال حدوث اأي خمالفة اأو تعدي على العالمات و�ستقوم ال�سركة باتخاذ كافة الإجراءات التي يوافق على املرخ�سني  �

حلماية العالمات.
يجب اأن ت�سري ال�سركة خالل ا�ستعمالها للعالمات اإلى اأن املرخ�سني يحتفظون بكافة حقوق امللكية للعالمات. �
تلتزم ال�سركة با�ستعمال العالمات وفقًا لالأنظمة املطبقة. �
ول يحق لل�سركة ت�سجيل العالمات لدى اجلهات احلكومية ب�سكل قد ينتج عنه التبا�س للغري اأو يفيد باأنها مملوكة من قبل ال�سركة. �
تنتهي التفاقيات يف احلالت التالية: �

خروج اأحد املمَُرِخ�سني من ال�سركة؛ -
ت�سفية ال�سركة؛ -
خمالفة جوهرية لالتفاقيات؛ -

ويف حال اإنهاء التفاقيات تتوقف ال�سركة عن ا�ستعمال العالمات فورًا، كما يتوجب عليها خالل )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ الإنهاء �سحب كافة املواد الت�سويقية 
والإعالنات التي ت�سري اإلى اأي عالمة يتم ا�ستعمالها مبوجب التفاقيات.
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تخ�سع هذه التفاقية لالأنظمة املطبقة يف اململكة ويف حال ن�سوء اأي خالف اأو نزاع بني اأطراف هذه التفاقيات يتم ت�سويته باللجوء اإلى التحكيم وفق  �
قواعد التحكيم ال�سادرة عن الغرفة التجارية الدولية على اأن يكون مكان التحكيم يف الإمارات العربية املتحدة - دبي وتكون كافة الإجراءات باللغة 

الإجنليزية.
رقم  جتارية  عالمة  ت�سجيل  بطلب  التجارية  العالمات  اإدارة   – التجارة  وزارة  اإلى  ال�سركة  تقدمت  2013/11/10م(  )املوافق  1435/01/0٧هـ  وبتاريخ 
بي  اأن  ايه  وعبارة  دائرة  ب�سكل مميز داخل  ايه  الالتيني  التاأمني، وهي عبارة عن )احلرف  وثالثون اخلا�سة بخدمات  �ستة  الفئة )36(  1435000368 حتت 
ان�سورن�ض متاليف ايه اآي جي بحروف لتينية يف�سل بينها خط مائل، اأ�سفلها احلرف الالتيني ايه ب�سكل مميز داخل دائرة وكلمتا العربي للتاأمني بحروف عربية 

وعبارة متاليف /ايه اآي جي« بحروف لتينية يف�سل بينهما خط مائل وبالألوان الأزرق بتدرجاته والأحمر والرمادي(.

مت َرف�س طلب ال�سركة لتتطابق كلمة العربي ور�سم حرف اأيه داخل دائرة مع العالمة امل�سجلة برقم 956/96 للبنك العربية الوطني. وقد تظّلمت ال�سركة اأمام 
معايل وزير التجارة الذي اأّيد قرار اإدارة العالمات التجارية.

واأكدت ال�سركة باأنها �ستقوم باإجراء التعديالت الالزمة على العالمة املقرتحة ملنع اأي التبا�س بهذا اخل�سو�س و�سيتم تقدمي طلب جديد لت�سجيل العالمة.

بتاريخ 143٧/02/03هـ )املوافق 2015/11/15م( ح�سلت ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي باإ�ستخدام عالمة جتارية جديدة لي�سبح �سعار 
ال�سركة اجلديد وفقًا ملا يلي:
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إفادات الخبراء. 15
امل�ست�سار املايل وامل�ست�سار القانوين وم�ست�سار العناية املهنية املايل وامل�ست�سار الأكتواري ومراجعي احل�سابات الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ح( وال�سفحة 

)ط( قد اأعطوا موافقتهم الكتابية على الإ�سارة اإلى اأ�سمائهم و على ن�سر اإفاداتهم و�سعاراتهم �سمن ن�سرة الإ�سدار هذه ومل يتم �سحب هذه املوافقة. 

وجتدر الإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقربائهم اأو تابعيهم ل ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو اأي من ال�سركات 
التابعة لها.
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تغطية االكتتاب. 12

متعهد التغطية 1221

اأبرمت ال�سركة اتفاقية تعهد بتغطية الكتتاب مع ال�سعودي الهولندي املالية. يتعهد متعهد التغطية مبوجب هذه التفاقية بالإكتتاب ب�سبعة ع�سرة مليون وخم�سمائة 
األف )1٧.500.000( �سهم ب�سعر طرح قدره ع�سرة )10( ريالت لل�سهم الواحد وبقيمة اإجمالية قدرها مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال 

وهي متثل اإجمايل اأ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب )»اإتفاقية التعهد بالتغطية«(.

متعهد التغطية

�سركة ال�سع�دي اله�لندي املالية 

�سارع العليا العام

�س. ب: 146٧ الريا�س11431

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4163133 11 966+ 

فاك�س: 4163133 11 966+ حتويلة: 5308

info@shc.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.shc.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية 1222

فيما يلي ملخ�ض لل�سروط الأ�سا�سية لتفاقية التعهد بتغطية الأ�سهم املطروحة لالكتتاب مبقت�سى �سروط اتفاقية التعهد بالتغطية:

تتعهد ال�سركة ملتعهد التغطية انه يف تاريخ التخ�سي�س �سوف ت�سدر وتخ�س�س ملتعهد التغطية جميع ا�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا  اأ. 
الإكتتاب التي مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون كاأ�سهم ا�سافية وذلك ب�سعر الإكتتاب.

يتعهد املتعهد بالتغطية لل�سركة باأن يقوم بنف�سه، يف تاريخ التخ�سي�س، ب�سراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم الكتتاب فيها وذلك على ا�سا�س  ب. 
�سعر الكتتاب.

يتقا�سى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية وميثل ذلك ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت الإكتتاب. ج. 
�سكل )16-1(: جمال عمل اتفاقية التغطية

جمال عمل اتفاقية التغطية

1٧.500.000 �سهم عاديعدد اأ�سهم حقوق الأولوية

10 ريالت �سعودية لل�سهم�سعر الطرح

100%الن�سبة املتعهد بتغطيتها من اإجمايل الطرح
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مصاريف االكتتاب. 12
من املتوقع اأن يبلغ اإجمايل م�ساريف الإكتتاب �ستة ماليني )6.000.000( ريال �سعودي و�سيتم دفعها لتغطية تكاليف الطرح والتي ت�سمل اأتعاب كل من امل�ست�سار 
امل�ستلمة  الكتتاب وم�ساريف اجلهات  تغطية  و م�ساريف  امل�ست�سار العالمي  و م�ساريف  املالية  املهنية  العناية  القانوين لالكتتاب وم�ست�سار  وامل�ست�سار  املايل 

وم�ساريف الت�سويق والطبع والتوزيع وامل�ساريف الأخرى املتعلقة بالكتتاب. و�سوف تتحمل ال�سركة كافة م�ساريف الإكتتاب.
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اإلعفاءت. 12
مل تقم ال�سركة اأو امل�ست�سار املايل بتقدمي اأي طلب اإلى الهيئة لالإعفاء من اأي من املتطلبات املن�سو�س عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب . 12
مت التقدم بطلب لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج.

يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني وحملة احلقوق واملتقدمني لالكتتاب قراءة �سروط واأحكام وتعليمات الكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب الكتتاب 
اأو منوذج الطرح املتبقي حيث يعترب توقيع وت�سليم طلب الإكتتاب اأو منوذج الطرح املتبقي للجهة امل�ستلمة مبثابة اإقرار بالقبول وموافقة على �سروط وتعليمات 

الإكتتاب املذكورة. 

لالأ�سخا�ض  وميكن  امل�ستحق.  وال�سخ�ض  ال�سركة  بني  ملزمة  اتفاقية  ميثل  امل�ستلمة  للجهات  وتقدميه  املتبقي  الطرح  منوذج  اأو  الكتتاب  طلب  على  التوقيع  اإن 
امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة الإ�سدار وطلب الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية: 

البنك العربي ال�طني 

�سارع امللك في�سل - الريا�س

�س ب 56921 الريا�س 11564

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 9000 402 11 966 + 

فاك�س: ٧٧4٧ 402 11 966 +

www.anb.com.sa :املوقع الإلكرتوين

ashmim@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبد العزيز - جدة

�س.ب :3555 جدة 21481 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف : 3333 649 12 966+ 

 فاك�س: ٧426 643 12 966+ 

www.alahli.com.sa :املوقع الإلكرتوين

contactus@alahli.com.sa :الربيد الإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبد العزيز - الريا�س

�س.ب:22622 الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4013030 11 966+ 

فاك�س:4042618 11 966+

www.riyadbank.com :املوقع الإلكرتوين

customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة( 1221

عن  ال�سركة  مال  راأ�س  بزيادة  الإدارة  جمل�س  تو�سية  على  2016/02/22م(  )املوافق  143٧/05/13هـ  بتاريخ  املنعقدة  العادية  غري  العامة  اجلمعية  وافقت 
طرح  ب�سعر  جديد  عادي  �سهم   )1٧.500.000( األف  وخم�سمائة  مليون  ع�سر  �سبعة  طرح  يتم  �سوف  الن�سرة  لهذه  ووفقًا  اأولوية.  حقوق  اأ�سهم  اإ�سدار  طريق 
قدره ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد �ساماًل قيمة اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت �سعودية وبقيمة اإجمالية قدرها مائة وخم�سة و�سبعون مليون 
)1٧5.000.000( ريال �سعودي متثل زيادة 100% من راأ�ض مال ال�سركة قبل الطرح. و�سوف يتم اإ�سدار حقوق الأولوية بعدد حق واحد )1( لكل �سهم واحد )1( 

قائم من اأ�سهم ال�سركة.

ميكن احل�سول على ن�سرة ال�سدار ومنوذج طلب الكتتاب من اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله.

يوم  الأحقية(  العادية )تاريخ  العامة غري  انعقاد اجلمعية  يوم  تداول  بنهاية  ال�سركة  املقيدين يف �سجالت  للم�ساهمني  بالأ�سهم اجلديدة  الإكتتاب  �سيكون حق 
143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م( ولالأ�سخا�س امل�ستحقني ممن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية مبن فيهم امل�ساهمني 

املقيدين الذين ي�سرتون حقوق اأولوية اإ�سافية اإلى جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها اأ�ساًل. 
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يف حال عدم قيام الأ�سخا�س امل�ستحقني مبمار�سة حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة بنهاية فرتة الكتتاب الثانية ف�سيتم عر�س الأ�سهم املتبقية الناجتة عن 
عدم قيام ممار�سة امل�ستحقني حلقوقهم على امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات خالل فرتة الطرح املتبقي.

ال�سركة  �سجالت  يف  املقيدين  امل�ساهمني  جلميع  مكت�سب  حق  احلقوق  وهذه  تداول.  يف  حمافظهم  يف  املودعة  احلقوق  يف  التداول  املقيدين  للم�ساهمني  يحق 
بنهايةتداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ اأحقية الكتتاب(. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح. 
و�سيتم اإيداع حقوق الأولوية خالل يومي عمل بعد تاريخ انعقاد اجلمعية و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س بحقوق الأولوية 

و�سيتم حينها اإ�سعار امل�ساهمني املقيدين باإيداع احلقوق يف حمافظهم

و�سيكون اجلدول الزمني لعملية طرح اأ�سهم حقوق الأولوية والإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كالتايل:

تاريخ أحقية االكتتاب 122121

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م(.

مرحلة اإلكتتاب األولى وفترة تداول حقوق األولوية 122122

مرحلة اإلكتتاب األولى 1 2 2 2 1 2 12

متتد من يوم الثالثاء 143٧/05/21 هـ )املوافق 2016/03/01م( حتى يوم اخلمي�س 143٧/06/01 هـ )املوافق 2016/03/10م( ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني 
اأو جزئيا( يف الأ�سهم اجلديدة من خالل ممار�سة حقوقهم املن�سو�س عليها يف مرحلة الإكتتاب الأولى. و�سوف تتم  املقيدين ممار�سة حقهم بالكتتاب )كليا 
اأولوية كافية يف حمافظهم يف نهاية فرتة التداول. وتتزامن  اإ�ستمرار امتالك امل�ساهمني املقيدين حلقوق  املوافقة على الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة، �سريطة 

مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة التداول والتي ميكن خاللها للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات والأفراد التداول يف حقوق الأولوية.

�سيتم الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب الإكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تعبئة منوذج الإكتتاب اأو من خالل ال�سراف الآيل 
اأو الهاتف اأو الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات للمكتتبني. وجتدر الإ�سارة اإلى اأنه اإذا كان هناك �سخ�س م�ستحق ميلك يف نهاية 
فرتة التداول عدد حقوق اأولوية اأقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها بنف�س الفرتة ف�سيتم رف�س طلب اإكتتاب ذلك ال�سخ�س كليًا اأو جزئيًا و�سيتم اإ�سعاره 

بالرف�ض واإعادة مبلغ الإكتتاب املرفو�ض من قبل اجلهة امل�ستلمة.

فترة تداول حقوق األولوية  2 2 2 2 1 2 12

)املوافق  هـ   143٧/06/01 اخلمي�س  يوم   تداول  نهاية  حتى  ت�ستمر  و�سوف  2016/03/01م(  )املوافق  هـ   143٧/05/21 الثالثاء  يوم  من  الفرتة  متتد 
2016/03/10م(. تقوم خاللها تداول بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�سع رمز منف�سل حلقوق الأولوية امل�سدرة )منف�ساًل عن 

رمز الأ�سهم القائمة(. و�سيعمد نظام تداول اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية لل�سركة مبجرد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. 

ميلك امل�ساهمون املقيدون اخليارات التالية يف مرحلة الإكتتاب الأولى وفرتة التداول: اأ. 
الحتفاظ مبخ�س�ساتهم من حقوق الأولوية وممار�سة تلك احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة.  -1

بيع خم�س�ساتهم من حقوق الأولوية اأو جزء منها من خالل تداول.   -2
�سراء حقوق اإ�سافية يف تداول. ل يكون الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة متاحًا اإل من خالل مرحلة الكتتاب الثانية عن طريق تعبئة منوذج اكتتاب   -3

اأو من خالل ال�سراف الآيل اأو الهاتف اأو الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات اإلى عمالئها، اأو
عدم اأتخاذ اأي اأجراء فيما يتعلق باإ�سدار حقوق الأولوية �سواء ببيع احلقوق اأو ممار�سة احلق يف الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة. و�سوف يتم طرح   -4

الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة امل�ساهمني املقيدين للحقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة تداولها عن طريق البيع اأو ال�سراء كليًا اأو جزئيًا. ويف حال قيامهم ب�سراء واإمتالك حقوق خالل  ب. 

هذه الفرتة فيجوز لهم فقط ممار�سة حق الإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة يف مرحلة الكتتاب الثانية. 
يخ�سع امل�ساهمون املوؤ�س�سون لفرتة حظر نظامية ول يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم خالل فرتة احلظر و�سوف تنتهي فرتة احلظر بعد اإعالن النتائج املالية لثالث 
)3( �سنوات مالية ل تقل مدة كل منها عن اإثني ع�سر )12( �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة. قدم امل�ساهمون املوؤ�س�سون تعهدًا اإلى موؤ�س�سة النقد بالكتتاب يف 

كامل اأحقيتهم يف الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب هذا الطرح.
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مرحلة اإلكتتاب الثانية والطرح المتبقي 122123

مرحلة االكتتاب الثانية 1 2 3 2 1 2 12

متتد من يوم الأحد 143٧/06/04هـ )املوافق 2016/03/13م(  حتى يوم الثالثاء 143٧/06/06هـ )املوافق 2016/03/15م(. يجوز خالل هذه الفرتة جلميع 
اأ�سحاب حقوق الأولوية، �سواء كانوا م�ساهمني مقيدين اأو م�سرتين حلقوق الأولوية خالل فرتة التداول، ممار�سة حقهم يف الإكتتاب بالأ�سهم اجلديدة عن طريق 

تعبئة منوذج اكتتاب اأو عن طريق ال�سراف الآيل اأو الهاتف اأو الإكتتاب اإلكرتونيًا لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات اإلى عمالئها.

ميكن اأن ي�ستمر امل�ساهمون املقيدون الذين مل يكتتبوا يف الأ�سهم اجلديدة يف ال�سركة �سواء ب�سكل كلي اأو جزئي خالل مرحلة الإكتتاب الأولى يف ممار�سة حقهم 
خالل هذه املرحلة. وعالوة على ذلك، اإذا قاموا ب�سراء حقوق اإ�سافية اأثناء فرتة التداول، يجوز لهم ممار�سة حقوقهم والإكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة خالل مرحلة 

الإكتتاب الثانية. ول يتم تداول حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة.

الطرح المتبقي 2 2 3 2 1 2 12

ويف حال بقاء اأ�سهم مل يتم الكتتاب بها يف املرحلتني الولى والثانية )»الأ�سهم املتبقية«( ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع املوؤ�س�سي )وي�سار 
اإلى ك�سور الأ�سهم و�سيتم ا�ستقبال  املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س ل�سراء الأ�سهم املتبقية بالإ�سافة  اأن تقوم تلك  بـ«املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية«( على  لهم 
هذه العرو�س ابتداًء من ال�ساعة 10:00 �سباحًا يوم الأحد 143٧/06/11هـ )املوافق 2016/03/20م( وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا من اليوم التايل بتاريخ 
143٧/06/12هـ )املوافق 2016/03/21م(. وي�سار اإلى هذا الطرح بـ )»الطرح املتبقي«(. و�سيتم تخ�سي�ض الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية باإعطاء 

الأولوية للعر�س العلى �سعرًا ثم الأقل فالأقل، على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. 

�سيتم جمع ك�سور ا�ستحقاقات الأ�سهم وطرحها للموؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل الطرح املتبقي. وتوزع جميع املتح�سالت الناجتة عن بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور 
الأ�سهم حتى �سعر الطرح املدفوع على ال�سركة وتوزع اأي متح�سالت تزيد عن �سعر الطرح على الأ�سخا�ض امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا كليًا اأو جزئيًا يف الأ�سهم 

اجلديدة وم�ستحقي الك�سور ويكون ذلك بالتنا�سب مع اإ�ستحقاقهم و�سيكون ذلك يف تاريخ 143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م(.

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

اإدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق املالية و�ستتقدم بطلب لل�سماح لها بتداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق بعد  وقد تقدمت ال�سركة للهيئة بطلب لت�سجيل وقبول 
اإكتمال الطرح.

األشخاص المستحقون غير المشاركين في االكتتاب في األسهم الجديدة 1222

)املوافق  143٧/05/13هـ  بتاريخ  غريالعادية  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  ال�سركة  اأ�سهم  تداول  اإغالق  بعد  ال�سركة  �سهم  �سعر  بتعديل  تداول  تقوم  �سوف 
2016/02/22م( وذلك بناًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�سدرة مبوجب هذه الن�سرة بالإ�سافة للقيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة وقت الإغالق. 
و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س 
قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني ومل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س امل�ستحقون 
الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأومنافع مقابل حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم،ماعدا ح�سولهم على تعوي�س نقدي من 
متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كٌل ح�سب ما ي�ستحقه )اإن وجد(.ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�ض عددالأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة راأ�ض املال. 

ويف حال كانت رغبة املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية �سراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل �سراء متعهد التغطية لالأ�سهم 
املتبقية ب�سعر الطرح، فلن يح�سل الأ�سخا�ض امل�ستحقني الذين ملا ميار�سوا حقهم يف الكتتاب على اأي تعوي�ض نتيجةعدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم 

اجلديدة.

�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض )اإن وجد( لالأ�سخا�ض امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كليًا اأوجزئيًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم 
عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض على اإجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�سخا�ض امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�ض 

امل�ستحق لكل �سهم متبقي،و�سيتم دفعه لل�سخ�س امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل اأوجزء من الأ�سهم التي يحق له الكتتاب فيها واإي�سا مل�ستحق ك�سور الأ�سهم.

 تعبئة نماذج طلب االكتتاب 1223

على ال�سخ�س امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب 
ويقدمه مرفقًا بكامل مبلغ الكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأثناء مرحلتي الكتتاب.

اأما مبلغ  الثانية.  الكتتاب  نهاية مرحلة  التي ميلكها قبل  القائمة  الأولوية  الكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق  امل�ستحق  لل�سخ�ض  التي يحق  الأ�سهم  يح�سب عدد 
الكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�سرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية مرحلة الكتتاب الثانية يف )10( ريالت �سعودية.
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من خالل تعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

املوافقة على اكتتابه يف ال�سركة بعدد الأ�سهم املو�سحة يف منوذج طلب الكتتاب. �
اأنه قد اطلع على ن�سرة الإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها.  �
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�سركة وال�سروط الواردة يف ن�سرة الإ�سدار. �
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�سركة والرجوع عليها باأي �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر من جراء احتواء ن�سرة الإ�سدار على معلومات جوهرية غري  �

�سحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�سكل مبا�سر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�سافتها يف الن�سرة.
قبوله الأ�سهم املخ�س�سة مبوجب طلب الكتتاب وقبوله كافة �سروط وتعليمات الكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�سرة الإ�سدار. �
�سمان عدم اإلغاء الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب 122321

يجب تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا بامل�ستندات التالية،ح�سب ما يقت�سية احلال، و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�سورة مع الأ�سل واإعادة الأ�سل للمكتتب.

اأ�سل و�سورة البطاقة ال�سخ�سية )للمكتتب الفرد( �
اأ�سل و�سورة دفرت العائلة )لأفراد الأ�سرة( �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية ) يف حالة توكيل �سخ�س اأخر بالكتتاب(. �
اأ�سل و�سورة �سك الولية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني، حيثما يقت�سي احلال )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�سخ�سية العتبارية. �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كامال عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة بخ�سم املبلغ املطلوب من ح�ساب 
املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة، اأو عن طريق �سيك م�سريف م�سدق م�سحوب على اأحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�سركة.

يقت�سر التوكيل على اأفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين والزوج والزوجة( ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �سخ�ض اآخر، يجب على الوكيل كتابة 
العربية  اململكة  املقيمني يف  العدل)بالن�سبة لالأ�سخا�س  املفعول �سادرة عن كتابة  �سارية  اأ�سل و�سورة وكالة �سرعية  واإرفاق  والتوقيع على طلب الكتتاب  ا�سمه 

ال�سعودية( اأو م�سدقة من ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف بلد اإقامة املكتتب )بالن�سبة لالأ�سخا�س املقيمني خارج اململكة(.

 تقديم طلب االكتتاب 1222

يبداأ ا�ستالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة اأعاله يف اململكة خالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن 
اأي�سًا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�سهم متبقية من قبل املوؤ�س�سات الأ�ستثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء مرحلتي الكتتاب اإما من خالل 
اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة اأو ق�سم اخلدمات امل�سرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�سراف الآيل اأو النرتنت امل�سريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة، 
علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اإتباعها بدقة. وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد 
ال�سخ�س امل�ستحق ب�سورة منه. ويف حالة تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �سحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة، فاإن 
طلب الكتتاب �سيعترب لغيًا. يجب اأن يوافق ال�سخ�ض امل�ستحق على �سروط واأحكام الكتتاب، ويجب اأن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب الكتتاب، ويف حالة عدم 
ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �سروط واأحكام الكتتاب، فاإن من حق ال�سركة رف�ض ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. و�سيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على 
معلومات غري كاملة اأو غري �سحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة لغيًا. ول يجوز تعديل اأو �سحب طلب الكتتاب بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة ويعترب طلب 

الإكتتاب بعد قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�سركة.

ويعترب املكتتب من الأ�سخا�ض امل�ستحقني قد ا�سرتى عدد الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�سروط التالية:

ت�سليم ال�سخ�س امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب اإلى اأحد فروع اجلهات امل�ستلمة. �
ت�سديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�سخ�ض امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.  �
ا�ستالم ال�سخ�س امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة اإ�سعار تخ�سي�س يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�سي�سها له. �

ويجدر التنويه باأنه لن يخ�س�س لالأ�سخا�س امل�ستحقني عدد من الأ�سهم اجلديدة يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا الكتتاب فيها.

 التخصيص 1225

اإيداع متح�سالت الإكتتاب به. �سيتم  اإيه اآي جي العربي للتاأمني« يتم  اأولوية متاليف  اأمانة ي�سمى »ح�ساب حقوق  �ستقوم ال�سركة ومدير الإكتتاب بفتح ح�ساب 
الأ�سهم  الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور  بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور  اأما  ب�سكل مكتمل و�سحيح.  التي مار�سها  بناًء على عدد احلقوق  لكل م�ستثمر  ال�سهم  تخ�سي�س 
وطرحها على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم 
املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اأق�ساه 143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م(. ويف حال 

تبقي اأ�سهم بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�سراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�س�س له.



1٧6

ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�سهم التي مت تخ�سي�سها لكل �سخ�س م�ستحق دون اأي عمولت اأو ا�ستقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة 
وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على الأ�سخا�س امل�ستحقني الت�سال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله 

للح�سول على اأية معلومات اإ�سافية. و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�سي�س يف موعد اأق�ساه 143٧/06/15هـ )املوافق 2016/03/24م(.

 دفع مبالغ التعويض 1222

اأق�ساه  موعد  يف  وجدت،  اإن  الأولوية،  حقوق  باأ�سهم  الكتتاب  يف  جزئيًا  اأو  كليًا  حقهم  ميار�سون  ل  الذين  امل�ستحقني  لالأ�سخا�ض  التعوي�ض  مبالغ  دفع  �سيتم 
143٧/06/22هـ )املوافق 2016/03/31م(.

 توضيح آلية حقوق األولوية الجديدة 1222

�سكل )19-1(: ر�سم ت��سيحي لآلية حق�ق الأول�ية اجلديدة

ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj

´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y

(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG á∏Môe -4

¢ü«°üîàdG IÎa
ÜÉààc’G ∫GƒeCG ¢†FÉa OQh

:á«fÉãdG á∏MôŸG -(Ü)3
¢UÉî°TC’G áaÉµd ÜÉààcE’G
(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG

(πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa -2

:≈dhC’G á∏MôŸG -(CG)3
ÚªgÉ°ùª∏d ÜÉààc’G
(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG

ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fEG -1
ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG πÑb Ée IÎah

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحةعند اعتماد الزيادة يف راأ�س املال،وهوحق مكت�سب جلميع امل�ساهمني 
املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غريالعادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد،وذلك ب�سعرالطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

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

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

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

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

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

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

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

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

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

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

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

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

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

هل يستطيع المساهمون المقيدون اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

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

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

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

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

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

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

�سيتم اإيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها اأ�سهم ال�سركة املرتبطة باحلقوق. فعلى �سبيل املثال، اإذا كان م�ساهم ميلك 1000 �سهم يف ال�سركة 800 
�سهم يف حمفظة )اأ( و200 �سهم يف حمفظة )ب( فاإن جمموع احلقوق التي �ستودع )1000( حق على اعتبار اأن لكل �سهم )1( حق، عليه ف�سيتم اإيداع 800حق 

يف حمفظة )اأ( و200 حق يف حمفظة )ب(.

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

يكون اإيداع الأ�سهم يف املحفظة الإ�ستثمارية املذكورة يف طلب الإكتتاب الأول.

هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟

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

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

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

اجلهة امل�ستلمة اإلى املكتتب.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

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

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

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

لميكن ذلك.

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

خالل مرحلة الإكتتاب الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

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

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

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

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

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

 تداول األسهم الجديدة 1222

�سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اإكتمال جميع الجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد تخ�سي�س الأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع الهيئة 
و�سيتم العالن عنه لحقًا.

 السوق المالية السعودية )تداول( 1222

مت تاأ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS، وبداأ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م. 

يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام »تداول« من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها. ويتم التداول كل يوم عمل 
من اأيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا، من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر، 
اأما خارج هذه الأوقات في�سمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا، وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداًء 

من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة الفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا( وتتغري هذه الأوقات خالل �سهر رم�سان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر، ويتم ا�ستقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�سعر. و ب�سكل عام تنفذ اأوامر ال�سوق اأوًل ومن ثم الأوامر املحددة 
لل�سعر، ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر، يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�سب توقيت الإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات 
ال�سوق ب�سكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مثل »رويرتز«.

تتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة.

يجب على ال�سركة الإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام »تداول«. ويتولى نظام تداول م�سوؤولية مراقبة ال�سوق، ب�سفته 
الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق، بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.
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تقدمت ال�سركة للهيئة بطلب لت�سجيل وقبول اإدراج الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق ومتت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار هذه ومت الوفاء باملتطلبات كافة ومن املتوقع 
اعتماد الت�سجيل وبدء تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد النتهاء من عملية التخ�سي�س النهائي و�سوف يعلن ذلك يف موقع تداول اللكرتوين 

يف حينه. وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط، وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.

وبالرغم من اأن اأ�سهم ال�سركة القائمة م�سجلة يف القائمة الر�سمية ومدرجة يف ال�سوق املالية »تداول« اإل اأنه ل ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة اإل بعد اعتماد 
تخ�سي�ض الأ�سهم للمكتتبني امل�ستحقني ومقدمي العرو�ض يف الطرح املتبقى واإيداعها يف ح�ساباتهم يف تداول. ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة 
قبل اعتماد عملية التخ�سي�ض. يتحمل املكتتبون اأو مقدمو العرو�ض يف الطرح املتبقي الذين يتعاملون يف ن�ساطات التداول املحظورة هذه امل�سئولية الكاملة عنها، 

ولن تتحمل ال�سركة اأية م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.

القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم 12211

اأو�سى جمل�س اإدارة ال�سركة يف اإجتماعة املنعقد بتاريخ 1436/0٧/08هـ )املوافق 2015/09/01م( بزيادة راأ�س مال ال�سركة من مائة وخم�سة و�سبعون مليون 
)1٧5.000.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وخم�سون مليون )350.000.000( ريال �سعودي وذلك بعد احل�سول على املوافقات النظامية الالزمة. ح�سلت 
ال�سركة على موافقة موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي )»موؤ�س�سة النقد«( على زيادة راأ�س مالها مبوجب اخلطاب رقم: 361000144425 بتاريخ 1436/11/16هـ 

)املوافق 2015/09/01م(.

وافقت اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة املنعقدة بتاريخ 143٧/05/13هـ )املوافق 2016/02/22م( على تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س مال ال�سركةعن 
طريق طرح اأ�سهم حقوق اأولوية )»حقوق الأولوية«(. يت�سمن طرح حقوق الأولوية اإ�سدار �سبعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف )1٧.500.000( �سهم عادي جديد 
)»الأ�سهم اجلديدة« اأو »اأ�سهم حقوق الأولوية«( ب�سعر طرح يبلغ ع�سرة )10( ريالت �سعودية لل�سهم الواحد )»�سعر الطرح«( وذلك لزيادة راأ�ض مال ال�سركة من 
مائة وخم�سة و�سبعون مليون )1٧5.000.000( ريال �سعودي اإلى ثالثمائة وخم�سون مليون )350.000.000( ريال �سعودي مق�سمه اإلى خم�سة وثالثون مليون 
اإ�سمية قدرها ع�سرة )10( ريالت لل�سهم الواحد و�سوف تقت�سر الزيادة على امل�ساهمني امل�ستحقني يف نهاية تداول يوم  )35.000.000( �سهم عادي بقيمة 

انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

كما متت املوافقة على ن�سرة الإ�سدار ومت الوفاء باملتطلبات كافة بتاريخ اإعالنها يف موقع الهيئة يوم 143٧/05/14هـ )املوافق 2016/02/23م(.

بنود متفرقة 12212

يكون طلب الكتتاب و كافة ال�سروط و الأحكام و التعهدات ذات العالقة ملزمة و ملنفعة اأطرافها و خلفائهم و املتنازل منهم ل�ساحلهم و منفذي الو�سايا و مديري 
الرتكات و الورثة. و ي�سرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ض حتديدًا يف هذه الن�سرة. ل يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�سالح اأو التزامات نا�سئة 

عنه اأو التفوي�س بها لأي من الأطراف امل�سار اإليهم دون احل�سول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الأخر.

تخ�سع هذه التعليمات و البنود و اأي ا�ستالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة و تف�سر و تنفذ طبقًا لها. و قد يتم توزيع ن�سرة الإ�سدار 
هذه باللغتني العربية و الإجنليزية. و يف حال التعار�س بني الن�س العربي و الن�س الإجنليزي. يعمل بالن�س العربي لن�سرة الإ�سدار.

و مع اأن الهيئة قد اعتمدت ن�سرة الإ�سدار هذه. فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�سرة من الهيئة وقبل قبول واإدراج 
الأ�سهم يف ال�سوق بـ: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة الإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب هذه القواعد، اأو )2( ظهور اأي م�سائل مهمة 
كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة الإ�سدار. وعندئذ �سيتم ن�سر ن�سرة الإ�سدار التكميلية و اإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن يتم تعليق هذا 

الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العمومية غري العادية على تفا�سيله.

تخ�سع الأ�سهم العائدة لكبار امل�ساهمني بال�سركة اإلى فرتة حظر نظامية تنتهي بعد اإعالن النتائج املالية لل�سركة لثالث )3( �سنوات مالية ل تقل مدة كل منها 
عن اإثني ع�سر )12( �سهرًا من تاريخ تاأ�سي�س ال�سركة، وحيث اأن تاأ�سي�س ال�سركة مت بتاريخ 1434/12/22هـ )املوافق 2013/10/2٧م( فاإن فرتة احلظر ل تزال 
�سارية و لن ي�سمح لكبار امل�ساهمني ببيع اأ�سهمهم حتى اإنق�ساء فرتة احلظر وذلك بعد اإعالن النتائج املالية لل�سركة لعام 2016م. وبعد اإنق�ساء فرتة احلظر يجوز 
لهم البيع فقط بعد احل�سول على موافقة الهيئة وموؤ�س�سة النقد. كذلك يف حال رغب ال�سركاء ال�سرتاتيجيون يف بيع حقوق الأولوية اأو �سراء حقوق جديدة، يجب 

عليهم اأخذ موافقة موؤ�س�سة النقدالعربي ال�سعودي.
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اأن �صعر الإغالق ل�صهم ال�صركة يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية هو )57.04( و من املتوقع اأن ي�صل اإلى )33.52( يف افتتاحية اليوم الذي يليه و التغيري 
ميثل نق�ص بن�صبة )%41.2(. 

طريقة احت�صاب �صعر ال�صهم نتيجة لزيادة راأ�ص املال كالتايل:

�أواًل: احت�صاب القيمة ال�صوقية لل�صركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية:

عدد الأ�صهم امل�صدرة من ال�صركة يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية x �صعر الإغالق ل�صهم ال�صركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�صوقية 
لل�صركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية.

ثانياً: احت�صاب �صعر ال�صهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية

)القيمة ال�صوقية لل�صركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية + قيمة الأ�صهم املطروحة(/ )عدد اأ�صهم ال�صركة امل�صدرة يف نهاية يوم اجلمعية العامة 
غري العادية + عدد الأ�صهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب( = �صعر ال�صهم املعدل يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 20
�ستتوفر امل�ستندات التالية لالطالع عليها ومعاينتها يف املركز الرئي�سي لل�سركة الكائن بربج البداع يف طريق امللك فهد بحي العليا مبدينة الريا�س بني ال�ساعة 

الثامنة والن�سف �سباحًا اإلى ال�ساعة الرابعة م�ساًء قبل ثالثة اأ�سابيع من بداية فرتة الكتتاب وخالل تلك الفرتة. 

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:

ال�سجل التجاري لل�سركة �
النظام الأ�سا�سي لل�سركة �
العقود املف�سح عنها مبوجب الفقرة الفرعية )ط( من الفقرة )1( من الق�سم )13( من قواعد الت�سجيل والإدراج. �

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال

تو�سية جمل�س الإدارة بزيادة راأ�س املال. �
موافقة موؤ�س�سة النقد على زيادة راأ�س مال ال�سركة. �
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح اأ�سهم حقوق الأولوية. �
موافقة اجلمعية العامة غري عادية على طرح اأ�سهم حقوق الأولوية. �

التقارير والخطابات والمستندات

العقود والتفاقيات امل�سار اإليها يف هذه الن�سرة. �
موافقة خطية من امل�ست�سار املايل ومدير الكتتاب ومتعهد التغطية )�سركة ال�سعودي الهولندي املالية( على ت�سمني اإ�سمه و�سعاره يف ن�سرة الإ�سدار. �
موافقة خطية من م�ست�سار العناية املهنية املالية )كي بي اإ م جي الفوزان وال�سدحان( على ت�سمني تقريره واإ�سمه و�سعاره يف ن�سرة الإ�سدار. �
موافقة خطية من امل�ست�سار القانوين )عبد العزيز الع�ساف وم�ساركوه حمامون و م�ست�سارون بالتعاون مع �سريمن و�سرتلنغ ل.ل.ب( على ت�سمني اإ�سمه  �

و�سعاره واإفاداته يف ن�سرة الإ�سدار.
موافقة خطية من مراجعي احل�سابات )�سركة الب�سام و النمر حما�سبون قانونيون »املحا�سبون املتحالفون« ومكتب الدار لتدقيق احل�سابات – عبد اهلل  �

الب�سري و�سركاه( على ت�سمني اإ�سميهما و�سعاريهما واإفاديتهما يف ن�سرة الإ�سدار.
موافقة خطية من اخلبري الأكتواري )لوك�س خرباء اأكتواريون واإ�ست�ساريون( على ت�سمني اإ�سمه و�سعاره واإفاداته يف ن�سرة الإ�سدار. �
تقارير درا�سة ال�سوق امل�ستخدمة يف اإعداد الق�سم 3 اخلا�س بدرا�سة ال�سوق يف ن�سرة الإ�سدار. �

البيانات المالية

القوائم املالية املراجعة لل�سركة لل�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2014م )والتي تغطي الفرتة الت�سغيلية املمتدة من 29 اأغ�سط�س 2013م حتى 31  �
دي�سمرب من عام 2014م( وتقرير مراجعي احل�سابات. 

القوائم املالية غري املراجعة لل�سركة للفرتة املالية املنتهية يف 30 �سبتمرب من عام 2015م وتقرير مراجعي احل�سابات. �
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية

والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني

) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة (

وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين المحدود

30 سبتمبر 2015 
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي األولية ) غير مراجعة (

30 �ضبتمرب 2015�إي�ضاحات
) غري مر�جعة (

ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2014
) مر�جعة (
ريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

446.160.2592.238.414نقدية و�شبه نقدية

648.619.1493.421.552�أق�صاط مدينة ، �صايف

29.675.8953.251.099ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

-11257.856.497.ح�صة معيدي �لتاأمني من �لإحتياطيات �حل�صابية

22.583.058499.799ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

3.951.374469.688تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

10.892.7402.967.767م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

-6.529.297م�صتحق من عمليات �مل�صاهمني

6.323.5368.054.849ممتلكات ومعد�ت ، �صايف

--جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

432.591.80520.903.168

--موجود�ت �مل�صاهمني

483.168.15911.157.980نقدية و�شبه نقدية 

5.028.658-م�صتحق من عمليات �لتاأمني

458.630113.623م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

85.000.000-5ود�ئع لأجل

3.175.1633.175.163��صتثمار متاح للبيع

817.674.52117.500.000وديعة نظامية

--

104.476.473121.975.424جمموع موجود�ت �مل�صاهمني

--

537.068.278142.878.592جمموع موجود�ت عمليات �لتاأمني وموجود�ت �مل�صاهمني

--

�إن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 13 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي األولية ) غير مراجعة ( ) تتمة (

30 �ضبتمرب 2015�إي�ضاح
) غري مر�جعة (

ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2014
) مر�جعة (
ريال �ضعودي

مطلوبات عمليات �لتاأمني

88.152.2134.709.142�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

29.339.775787.530�إجمايل مطالبات حتت �لت�صوية

-11257.856.497.�إجمايل خم�ص�صات ح�صابية

10.883.1574.362.884ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

40.451.8802.927.713�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

4.162.466881.472دخل عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

7899.9441.822.887م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

5.028.658-م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

845.873382.882مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

432.591.80520.903.168جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني

مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

مطلوبات �مل�صاهمني

-549.770زك�ة

798.5711.286.173ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

-6.529.297م�صتحق �لى عمليات �مل�صاهمني

7.877.6381.286.173جمموع مطلوبات �مل�صاهمني

حقوق �مل�صاهمني

175.000.000175.000.000ر�أ�س �ملال

)54.310.749()78.401.165(عجز مرت�كم

96.598.835120.689.251جمموع حقوق �مل�صاهمني

104.476.473121.975.424جمموع مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

537.068.278142.878.592جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني ومطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

�إن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 13 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين األولية ) غير مراجعة (

لفرتة �لثالثة 
 �أ�ضهر �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

لفرتة �لت�ضعة 
 ��ضهر�ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

لفرتة �لثالثة 
 �أ�ضهر �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2014
ريال �ضعودي

 للفرتة �ملنتهية يف 
30 �ضبتمرب 

2014
ريال �ضعودي

59.577.673111.108.803959.3821.988.225�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)1.297.252()436.222()42.519.113()6.183.449(�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

--)290.312()167.229(فائ�س خ�صائر �ق�صاط تاأمني

53.226.99568.299.378523.160690.973�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

)561.079()401.114()57.018.275()46.805.904(�صايف �لتغري�ت يف �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

6.421.09111.281.103122.046129.894�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

1.231.2242.662.85123.84433.511عمولة �إعادة �لتامني

--603.9061.058.579�إير�د�ت �إكتتاب �خرى

8.256.22115.002.533145.890163.405�إير�د�ت �لإكتتاب

--)19.820.798()11.280.508(�جمايل �ملطالبات �ملدفوعة 

--8.968.87816.863.527ح�صة معيدي �لتامني يف �ملطالبات �ملدفوعة

--)2.957.271()2.311.630(�صايف �ملطالبات �ملدفوعة

)97.420()97.420()6.468.986()1.873.338(�صايف �لتغري يف �ملطالبات حتت �لت�صوية

)97.420()97.420()9.426.257()4.184.968(�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

)35.462()30.824()1.948.396()908.693(عمولت متكبدة

)9.941()4.797()446.503()2.488(م�صاريف �كتتاب �خرى

)77.059()77.059()1.446.134()1.486.202(ديون م�صكوك يف حت�صيلها

)219.882()210.100()13.267.290()6.582.351(م�صاريف �لكتتاب

)56.477()64.210(1.673.8701.735.243نتائج �لكتتاب

)12.550.339()7.217.623()25.036.392()9.140.843(م�صاريف �د�رية وعمومية

)12.606.816()7.281.833()23.301.149()7.466.973(�صايف �لعجز للفرتة من عمليات �لتامني

7.466.97323.301.1497.281.83312.606.816ح�صة �مل�صاهمني من �لعجز

----�صايف �لنتيجة للفرتة

  �إن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 13 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين الشاملة األولية ) غير مراجعة (

لفرتة �لثالثة �ي�ضاح
 �أ�ضهر �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

لفرتة �لت�ضعة 
 ��ضهر �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

لفرتة �لثالثة 
 �أ�ضهر �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2014
ريال �ضعودي

 لفرتة �لت�ضعة 
 ��ضهر �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2014 
ريال �ضعودي

)12.606.816()7.281.833()23.301.149()7.466.973(�حل�صة من عجز عمليات �لتاأمني

59.504325.058173.161606.258دخل عمولت خا�صة

--339.103-دخل توزيعات

)6.577.858()386.032()903.658()316.755(م�صاريف عمومية و�إد�رية 

)18.578.416()7.494.704()23.540.646()7.724.224(خ�صائر متكبدة خالل �لفرتة

405.006---م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س ، �صايف 

)18.173.410()7.494.704()23.540.646()7.724.224(�صايف �خل�صارة قبل �لزكاة للفرتة

)830.125()55.178()549.770()183.567(الزك�ة

)19.003.535()7.549.882()24.090.416()7.907.791(�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة للفرتة

خ�صارة �ل�صهم:

)1.04()0.43()1.35()0.44(9�خل�صارة �لأ�صا�صية و�ملخف�صة لل�صهم �لو�حد

�إي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 13 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين األولية ) غير مراجعة (

لفرتة �لت�ضعة ��ضهر �إي�ضاح
 �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

 للفرتة �ملنتهية يف
 30 �ضبتمرب 2014

ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

--�صايف نتائج �لفرتة 

�لتعديالت لــ : 

)12.606.816()23.301.149(ح�صة �مل�صاهمني من �لعجز

2.057.4721.342.680��صتهالك 

1.446.13477.059خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

475.636156.650مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

)19.321.907()11.030.427(

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية : 

)1.396.247()46.643.731(�أق�صاط مدينة

)98.173()22.083.259(ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

)1.166.355()26.424.796(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

-)257.856.497(ح�صة معيدي �لتاأمني من �لحتياطيات �حل�صابية

)178.057()3.481.686(تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

)2.711.401()7.924.973(م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

28.552.245195.593�إجمايل مطالبات حتت �لت�صوية

83.443.0711.727.434�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

-257.856.497�إجمايل �لحتياطيات �حل�صابية

6.520.2733.506.429ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

37.524.167960.327�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

3.280.994303.414دخل عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

1.043.794)922.943(م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

11.743.1949.535.617م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

-)12.645(مكافاأة نهاية خدمة موظفني مدفوعة

44.248.004691.948�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية 

)304.530()326.159(�صر�ء ممتلكات ومعد�ت 

)304.530()326.159(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �ل�صتثمارية 

43.921.845387.418الزي�دة يف النقدية و�شبه النقدية

-2.238.414�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �لفرتة

446.160.259387.418�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �لفرتة 

�ن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 13 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين األولية ) غير مراجعة (

لفرتة �لت�ضعة ��ضهر    �إي�ضاح
 �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

لفرتة �لت�ضعة ��ضهر 
 �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2014
ريال �ضعودي

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

)18.173.410()23.540.646(�صايف �خل�صارة قبل �لزكاة 

�لتعديالت لــ : 

23.301.14912.606.816�حل�صة من عجز عمليات �لتاأمني

575.609-��صتهالك

)606.258()325.058(دخل عمولت خا�صة

-)339.103(توزيعات �رباح

57.173-مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

)903.658()5.540.070(

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية : 

)17.500.000()174.521(وديعة نظامية

)9.535.617()11.743.194(م�صتحق من عمليات �لتاأمني

1.414.397)55.604(م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

)1.184.887()487.602(ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

)32.498.949(-م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

)64.845.126()13.364.579(�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية 

)309.953(-�صر�ء ممتلكات ومعد�ت 

-85.000.000ود�ئع لجل

)3.175.163(-��صتثمار متاح للبيع

374.758517.687دخل عمولت خا�صة حم�صلة 

)2.967.429(85.374.758�صايف �لنقد من )�مل�صتخدم يف( �لأن�صطة �ل�صتثمارية 

�لأن�صطة �لتمويلية 

398.850-تكاليف معامالت �إ�صد�ر ر�أ�س �ملال

398.850-�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لتمويلية 

)67.413.705(72.010.179�لزيادة )�لنق�س( يف �لنقدية و�صبه �لنقدية

11.157.980170.918.064�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �لفرتة

483.168.159103.504.359�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �لفرتة 

�ن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 13 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة.
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة (
30 سبتمبر 2015

التكوين واألنشطة الرئيسية. 1

�لعربية  �ململكة  – م�صجلة يف  �صعودية  م�صاهمة  �صركة   -  ) »�ل�صركة«   ( �لتعاوين  للتاأمني  �لوطني  �لعربي  و�لبنك  �لدولية  �لأمريكية  و�ملجموعة  متاليف  �صركة 
�ل�صعودية مبوجب �ل�صجل �لتجاري رقم 1010391438 بت�ريخ 22 ذي �حلجة 1434هـ ) �ملو�فق 27 اأكتوبر 2013 (. 

�إن عنو�ن �ملكتب �مل�صجل لل�صركة هو كما يلي:

�صركة متاليف و�ملجموعة �لأمريكية �لدولية و�لبنك �لعربي �لوطني للتاأمني �لتعاوين

�صندوق بريد 56437

�لريا�س 11554

�ململكة �لعربية �ل�صعودية

�إن غر�س �ل�صركة هو �لقيام باأعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة �ملتعلقة وفقا لأحكام نظام مر�قبة �صركات �لتاأمني �لتعاوين ولئحته �لتنفيذية �ل�صارية يف �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية. تتمثل �أن�صطة �ل�صركة �لرئي�صية يف �لتاأمني على حياة �لأفر�د و�ملجموعات و�حلود�ث و�ل�صحية وجميع فئات �لتاأمني �لعامة. مت �إدر�ج �ل�صركة 

يف �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية )تد�ول( يف 23 حمرم 1435هـ )�ملو�فق 26 نوفمرب 2013(.

بد�أت �ل�صركة عمليات �لتاأمني خالل �صهر �أبريل 2014. وبناء على ذلك، فاإن �لقو�ئم �ملالية �لولية »عمليات �لتاأمني« و » �لتدفقات �لنقدية عمليات �لتاأمني » ت�صمل 
�أرقام �ملقارنة للفرتة من 1 اأبريل 2014 حتى نهاية 30 �صبتمرب م2014.

تحويل محفظة متاليف اليكو  111

قامت �ل�صركة بعقد �تفاقية مع �صركة ميتاليف �ليكو )�أحد �مل�صاهمني بن�صبة 30%( �لتي قامت مبوجبها �صركة متاليف �ليكو بتحويل حمفظة �لتاأمني �ل�صعودية 
�حلالية �إلى �ل�صركة �إعتبار� من 1 اأبريل 2015. وت�صمل هذه �ملحفظة على منتجات تاأمني حياة طويلة �لأمد و منتجات تاأمني �إدخارية و منتجات تاأمني حو�دث 
�أ�صبحت �ل�صركة �ملالك  �إعادة تاأمني ن�صبية. وفقا لذلك،  100% مبوجب �تفاقية  �صخ�صية. تقوم �ل�صركة باإعادة تاأمني هذه �ملحفظة مع �صركة متاليف بن�صبة 
�جلديد لبو�ل�س �لتاأمني �ملحولة و�أ�صبحت �صركة متاليف هي معيد �لتاأمني لهذ� �جلزء من �لأعمال. وجرى حتويل �ملحفظة بالقيمة �لدفرتية بدون دفع �أي مبلغ 
نقدي. وفقا لذلك، �ُصجلت �ملطلوبات �ملتعلقة بهذه �ملحفظة يف دفاتر �ل�صركة بالقيمة �لدفرتية مع �أ�صول تعوي�صية متثل ح�صة �إعادة �لتاأمني من هذه �لإلتز�مات. 
تقوم �صركة ميتاليف بدفع عمولة �إعادة �لتاأمني لل�صركة بلغت 870.868 ريال �صعودي كما يف 30 �صبتمرب 2015 لتعوي�س تكلفة ر�أ�س �ملال لهذه �ملحفظة بالإ�صافة 
�إلى تعوي�س �ل�صركة عن جميع �مل�صروفات �ملتعلقة باإد�رة هذه �ملحفظة عن طريق دفع �أتعاب �إد�رية بلغت 464.912 ريال �صعودي كما يف 30 �صيبتمرب 2015 و�لتي 

يتم ت�صنيفها يف �لقو�ئم �ملالية �صمن بند »�إير�د�ت �إكتتاب �خرى«.

متت �ملو�فقة على نقل �ملحفظة من قبل جمل�س �لإد�رة بتاريخ 16 فرباير 2015 و م�صاهمي �ل�صركة يف �جتماع �جلمعية �لعامة يف 12 م�يو 2015م. قدمت موؤ�ص�صة 
�لنقد �لعربي �ل�صعودي �أي�صا �ملو�فقة يف 1436/5/28هـ �ملو�فق 19مار�س 2015.

وتظهر �ملوجود�ت و�ملطلوبات للمحفظة �لتي مت نقلها كما يف 30 �صبتمرب 2015 على �لنحو �لتايل: 

�ملوجود�ت

9.991.131نقدية و�شبه نقدية

275.531.718ح�صة معيدي �لتاأمني من �لإحتياطيات �لفنية

260.657�ملدينون و�لأ�صول �لأخرى

285.783.506�ملجموع
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111 تحويل محفظة متاليف اليكو )تتمة(

�ملطلوبات

275.531.718�إجمايل �لإحتياطيات �لفنية

9.554.743�أر�صدة �إعادة �لتاأمني م�صتحقة �لدفع

697.045د�ئنون ومطلوبات �خرى

285.783.506�ملجموع

اتفاقية المنافذ مع شركة التعاونية  111

1 ين�ير  قامت �ل�صركة بامل�صاركة يف �تفاقية �ملنافذ �ملربمة بني �صركة �لتعاونية و�لغالبية �لعظمى من �صركات �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �بتد�ء� من 
2015 و�خلا�صة بامل�صاركة يف �لتاأمني على �ملركبات �لأجنبية �لعابرة للمملكة �لعربية �ل�صعودية عرب جميع �ملنافذ �حلدودية )با�صتثناء منفذ �لبحرين “ج�صر 
�مللك فهد”(. وبناء على هذه �لإتفاقية، فاإن جميع �صركات �لتاأمني �مل�صاركة يف هذه �لتغطية يكون لها ح�صة مت�صاوية من �لنتيجة �ل�صافية لهذه �ملحفظة بعد 
حتميل كافة �مل�صاريف �ملتعلقة باإد�رة هذه �ملحفظة من قبل �صركة �لتعاونية. ت�صري هذه �لإتفاقية ملدة ثالث �صنو�ت �بتد�ء من 1 ين�ير 2015، ومن �ملتوقع �أن 
ُتدد بنف�س �ل�صروط. يتم ت�صنيف �لدخل �ملتعلق بهذه �ملحفظة يف �لقو�ئم �ملالية �صمن بند “�إير�د�ت �إكتتاب �خرى” ويتم �إدر�جها �صمن تاأمني �ل�صيار�ت يف 

�لتقارير �لقطاعية.

أسس اإلعداد . 1

أسس اإلعداد

مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية.

كما تتطلب �أنظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، فاإن �ل�صركة حتتفظ بح�صابات منف�صلة لعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. �إن �مللكية �لفعلية جلميع 
�ملوجود�ت �ملتعلقة بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني تعود لل�صركة. يتم ت�صجيل �لإير�د�ت و�مل�صاريف �ملتعلقة بكل ن�صاط يف �حل�صابات �ملتعلقة بها. يتم حتديد 
�أ�صا�س �لتوزيع لالإير�د�ت و�مل�صاريف �لأخرى من �لعمليات �مل�صرتكة من قبل �لأد�رة و�أع�صاء جمل�س �لإد�رة. وفقًا للنظام �لأ�صا�صي لل�صركة، يتم توزيع �لعجز 

�لناجت من عمليات �لتاأمني بالكامل �إلى عمليات �مل�صاهمني يف حني يتم توزيع �لفائ�س من عمليات �لتاأمني على �لنحو �لتايل:

90%�مل�صاهمون

10%حملة �لوثائق

%100

بيان االلتزام

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة لل�صركة وفقًا ملعيار �ملحا�صبة �لدويل 34 » �لتقارير �ملالية �لأولية«، وبالتايل مل يتم عر�س هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة 
وفقًا للمعايري �ملحا�صبية �ملتعارف عليها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صادرة عن �لهيئة �ل�صعودية للمحا�صبني �لقانونيني.

�إن �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة ل حتتوي على جميع �ملعلومات �ملطلوبة يف �لقو�ئم �ملالية �ل�صنوية ويجب �أن تقر�أ بالتز�من مع �لقو�ئم �ملالية لل�صركة للفرتة من 
29 �أغ�صط�س 2013 �إلى 31 دي�صمرب 2014.

ح�صب ر�أي �لإد�رة فان �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة تعك�س كل �لتعديالت )و �لتي تت�صمن �لتعديالت �لإعتيادية �ملتكررة( �ل�صرورية لتظهر ب�صكل عادل نتائج 
�لعمليات �لأولية للفرتة. قد ل تكون �لنتائج �لأولية لل�صركة موؤ�صر� للنتائج �ل�صنوية.

العملة الرئيسية وعملة العرض

يعترب �لريال �ل�صعودي �لعملة �لرئي�صية و�لعملة �لتي يتم بها عر�س �لقو�ئم �ملالية لل�صركة.
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المعايير والتفسيرات والتعديالت التي تم تطبيقها من قبل الشركة. 3

�إن �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �مل�صتخدمة يف �إعد�د هذه �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة تتفق مع تلك �مل�صتخدمة يف �إعد�د �لبيانات �ملالية �ل�صنوية لل�صركة للفرتة من 29 
�أغ�صط�س 2013 �إلى 31 دي�صمرب عام 2014، فيما عد� تطبيق �ملعايري و�لتعديالت �جلديدة على �ملعايري �حلالية للفرتة �لتي تبد�أ يف 1 ين�ير 2015.

وتتلخ�س طبيعة و�أثر كل معيار جديد / تعديل على �لنحو �لتايل:

�لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 19 �لتي تنطبق على �لفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يوليو 2014م وتنطبق على �لرب�مج �ملحددة �ملز�يا �لتي 
ت�صمل ��صرت�كات �ملوظفني و/�أو �لأطر�ف �لأخرى. توفر هذه �لتعديالت �عفاء من �ملتطلبات �ملقرتحة يف تعديالت عام 2011م )�صريطة ��صتيفاء معايري معينة( 
ل�صرت�كات �ملوظفني/�لأطر�ف �لأخرى �ملعنية لفرت�ت �خلدمة �صمن منوذج برنامج �ملز�يا �أو بطريقة �لق�صط �لثابت. متنح �لتعديالت �حلالية خيارً� )ح�صب 

�لظروف( للحد من تكلفة �خلدمة يف �لفرتة �لتي يتم فيها تقدمي �خلدمة �ملعنية.

دورة �لتح�صينات �ل�صنوية ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية لالأعو�م من 2010م-2012م ومن 2011م–2013م �لتي تنطبق على �لفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 
1 يوليو 2014م. وفيما يلي ملخ�صًا بهذه �لتعديالت:

معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 3 - “دمج �لعمال” �ملعدلة لتو�صيح ت�صنيف وقيا�س مبالغ �ملحتملة �لت�صنيف و�لقيا�س للمقابل �ملادي �ملحتمل يف عمليات  �
�ندماج �لأعمال. بالإ�صافة �إلى ذلك مت تعديل معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 3 ليو�صح �أن �ملعيار ل يطبق على �ملحا�صبة عن �إن�صاء كافة �أنو�ع 

�لرتتيبات �مل�صرتكة �لو�ردة يف معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 11.
معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 8 »قطاعات �لت�صغيل« مت تعديله بحيث يتطلب �صر�حة �لإف�صاح عن �لأحكام �ملطبقة بو��صطة �لإد�رة عند �تباع  �

�أ�ص�س �لتجميع.
تعديل معيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 13 لتو�صيح قيا�س �لذمم �ملدينة و�لد�ئنة ق�صرية �لأجل وغري �ملحملة بفو�ئد بقيمتها �ملفوترة دون خ�صم  �

�إذ� كان �أثر �خل�صم غري جوهريًا. كما مت تعديله لتو�صيح �أن �ل�صتثناء �ملتعلق باملحفظة يطبق فعليًا على �لعقود �صمن نطاق معيار �ملحا�صبة �لدويل 
رقم 39 ومعيار �لتقارير �ملالية �لدويل رقم 9 بغ�س �لنظر عما �إذ� كانت تلبي تعريف �ملوجود�ت �ملالية �أو �ملطلوبات �ملالية مبوجب معيار �ملحا�صبة 

�لدويل رقم 32.
�لتعديالت على معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 16: “�ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت” ومعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم 38 “�ملوجود�ت غري �مللمو�صة”: تو�صح  �

�لتعديالت متطلبات منوذج �إعادة �لتقييم، كما تو�صح �أن تعديل �لهالك �ملرت�كم )�لإطفاء( لي�س مالئمًا يف كل �لأحو�ل للتغري يف �إجمايل �لقيمة 
�لدفرتية للموجود�ت.

�لتي تقوم  � �لإد�رة  لي�صمل من�صاأة  �لعالقة«: تعريف �لطرف ذو �لعالقة ميتد  بالأطر�ف ذوي  �ملتعلقة  24 »�لإف�صاحات  �لدويل رقم  معيار �ملحا�صبة 
بتقدمي خدمات �لإد�رة �لرئي�صية �لعليا للمن�صاأة �لتي يتم �لتقرير عنها �صو�ًء ب�صورة مبا�صرة �أو غري مبا�صرة.

معايير صادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد

بالإ�صافة �إلى �ملعايري �ملذكورة �أعاله، نورد �أدناه �ملعايري �لتالية و�لتف�صري�ت �ل�صادرة ولكنها غري �صارية �ملفعول بعد حتى تاريخ ��صد�ر �لقو�ئم �ملالية لل�صركة. 
تنوي �ل�صركة �عتماد هذه �ملعايري )�إذ� كانت تنطبق على �أن�صطتها( عندما ت�صبح �صارية �ملفعول. �إ�صافة لذلك، قررت �ل�صركة عدم �لتطبيق �ملبكر للتعديالت 

و�لتنقيحات ملعايري �لتقارير �ملالية �لدولية و�لتي ن�صرت وتعترب �لز�مية لل�صركة �عتبارً� من تو�ريخ م�صتقبلية.

معيار التقارير المالية الدولية رقم 9 األدوات المالية

يظهر معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9 )�ل�صادر( �ملرحلة �لأولى من عمل جمل�س معايري �ملحا�صبة �لدولية على �لرغم من �ن تاريخ �لعتماد يخ�صع مل�صودة 
م�صروع ��صتبد�ل معيار ملحا�صبة �لدويل رقم 39 �ل�صادرة موؤخرً� وينطبق على ت�صنيف وقيا�س �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية كما هو حمدد يف معيار �ملحا�صبة 
�لدويل رقم 39. كان �ملعيار يف �لبد�ية �صاري �ملفعول للفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2013م، �إل �أن �لتعديالت على معيار �لتقارير �ملالية �لدولية 
رقم 9 وتاريخ �ل�صريان �للز�مي ملعيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9 و�ف�صاحات �لنتقال �ل�صادرة يف دي�صمرب 2011م، قد �نتقلت �إلى �لتاريخ �للز�مي �لفعلي 

يف 1 ين�ير 2015م.

ومع ذلك، بتاريخ 19 نوفمرب 2013م، �أ�صدر جمل�س معايري �ملحا�صبة �لدولية معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9 �لأدو�ت �ملالية )حما�صبة �لتحوط و�لتعديالت 
على معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9( بحيث يتم �لتعديل على معيار �لتقارير �ملالية �لدولية لي�صمل �لنموذج �جلديد �لعام ملحا�صبة �لتحوط. وقرر جمل�س 
معايري �ملحا�صبة �لدولية مبدئيًا يف �جتماعه �ملنعقد يف �صهر فرب�ير 2014م �أن معيار �لتقارير �ملالية �لدولية رقم 9 �صيكون �صاري �ملفعول ب�صكل �لز�مي لل�صنو�ت 

�لتي �صتنتهي يف �أو بعد 31 دي�صمرب 2018م.
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النقدية وشبه النقدية. 4

31 دي�ضمرب2014 )مر�جعة(30 �ضبتمرب 2015 )غريمر�جعة(

عمليات �لتامني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

46.160.2598.168.1592.238.4145.157.980نقد لدى �لبنوك ويف �ل�صندوق

6.000.000-75.000.000-ود�ئع ق�صرية �لجل بتاريخ ��صتحقاق �أ�صلي 3 �صهور �و �قل

46.160.25983.168.1592.238.41411.157.980

�لأر�صدة لدى �لبنوك مودعة لدى بنوك حملية تارية ذ�ت ت�صنيف �إئتماين جيد.

الودائع ألجل. 5

�لود�ئع لأجل متثل ود�ئع لدى بنوك حملية تارية ذ�ت ت�صنيف �إئتماين جيد ولديها تاريخ ��صتحقاق �أ�صلي يزيد عن ثالثة �أ�صهر من تاريخ �لقتناء. بلغ متو�صط 
�صعر �لعمولة �خلا�صة �ملتغرية على �لود�ئع لأجل 0.85% �صنويًا كما يف 30 �صبتمرب 2015.)31 دي�صمرب 2014: %0.85(

أقساط مدينة ، صافي. 6

30 �ضبتمرب 2015
)غري مر�جعة(

ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2014
)مر�جعة(

ريال �ضعودي

50.156.1103.512.379�أق�صاط مدينة

)90.827()1.536.961(خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

48.619.1493.421.552�أق�صاط مدينة ، �صايف
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة (
30 سبتمبر 2015

7. المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة

متثل �جلهات ذ�ت �لعالقة من �مل�صاهمني �لرئي�صيني وكبار موظفي �لإد�رة �لعليا يف �ل�صركة. تتم �صيا�صات �لت�صعري ومدة �ل�صد�د �ملتعلقة باجلهات ذ�ت �لعالقة 
وفقا ل�صروط تارية. فيما يلي �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة �لهامة و�لأر�صدة �ملتعلقة يف نهاية �لفرتة:

مبلغ �ملعامالت

لفرتة �لت�ضعة ��ضهر �جلهة ذ�ت �لعالقة / طبيعة �ملعامالت
 �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

 للفرتة �ملنتهية يف
 30 �ضبتمرب 2014

ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف
30 �ضبتمرب 2015

ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف
31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

�أق�صاط مدينة من جهة ذ�ت �لعالقة

 �لبنك �لعربي �لوطني ) م�صاهم (

 �أق�صاط م�صتحقة )مقدمة( على وثائق �لتاأمني �ملباعة عن طريق 
وكالة �لبنك �لعربي �لوطني

56.404.694151.58724.715.920)817(

 عمولت م�صتحقة على وثائق �لتاأمني �ملباعة عن طريق وكالة 
�لبنك �لعربي �لوطني

1.223.98526.465373.8912.205

�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

 �ملجموعة �لعاملية �لأمريكية ) م�صاهم (

10.202.9541.285.9689.780.2212.775.444 �أق�صاط �إعادة �لتاأمني �لد�ئنة + فائ�س �خل�صارة 

)336.925()2.499.040(عمولت �عادة �لتاأمني

)21.555(ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات �ملدفوعة

 �صركة ديالوير �لأمريكية للتاأمني على �حلياة )مملوكة %100 
مليتاليف(

-1.040.598-1.814.452 �أق�صاط �إعادة �لتاأمني

)285.170(عمولت �عادة �لتاأمني

)488.685(ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات �ملدفوعة

 متاليف �أليكو )مملوكة 100% مليتاليف(

�أق�صاط �إعادة �لتاأمني بعد خ�صم عمولت �إعادة �لتاأمني )حتويل 
�ملحفظة(

7.471.541---

-9.554.743-10.164.954ح�صة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات �ملدفوعة )حتويل �ملحفظة(
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة (
30 سبتمبر 2015

المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة ) تتمة (. 7

مبلغ �ملعامالت

لفرتة �لت�ضعة ��ضهر �جلهة ذ�ت �لعالقة / طبيعة �ملعامالت
 �ملنتهية يف

 30 �ضبتمرب 2015
ريال �ضعودي

 للفرتة �ملنتهية يف
 30 �ضبتمرب 2014

ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف
30 �ضبتمرب 2015

ريال �ضعودي

�لر�ضيد كما يف
31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

م�صتحق �لى جهات ذ�ت �لعالقة

 ميتاليف ) م�صاهم ( 

 م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة وحمملة 
على �ل�صركة

----

م�صاريف عمومية و�إد�رية مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة وحمملة على 
�ل�صركة

521.5991.747.887)59.719(1.403.719

�لبنك �لعربي �لوطني ) م�صاهم (

م�صاريف عمومية و�إد�رية مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة وحمملة على 
�ل�صركة

-558--

�ملجموعة �لعاملية �لأمريكية ) م�صاهم (

م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة وحمملة 
على �ل�صركة

----

م�صاريف عمومية و�إد�رية مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة وحمملة على 
�ل�صركة

553.1162.498.212959.663959.663

899.9451.822.887جمموع �ملبالغ �مل�صتحقة �إلى �جلهات ذ�ت �لعالقة

�لتعهد�ت و �لإلتز�مات

�لبنك �لعربي �لوطني ) م�صاهم (

3.545.097550.000-2.995.097خطابات �ل�صمانات

�لأن�صطة �لإ�صتثمارية

�لبنك �لعربي �لوطني ) م�صاهم (

15.000.00056.000.000--ود�ئع 

185.112508.13111.46495.871عمولة خا�صة من �لود�ئع

كبار موظفي �لإد�رة 

--5.626.0813.468.930رو�تب ومز�يا �أخرى 

399.000623.000597.750999.000  �أتعاب �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�للجنة �لتنفيذية
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة (
30 سبتمبر 2015

الوديعة النظامية. 8

30 �ضبتمرب 2015
)غري مر�جعة(

ريال �ضعودي

31 دي�ضمرب 2014
)مر�جعة(

ريال �ضعودي

17.500.00017.500.000�حتياطي نظامي )10% من ر�أ�س �ملال �ملدفوع(

-174.521دخل مودع حل�صاب �لحتياطي �لنظامي

17.674.52117.500.000

متثل �لوديعة �لنظامية 10% من ر�أ�س مال �ل�صركة �ملدفوع ، وهي وفقًا ملتطلبات �أنظمة �لتاأمني �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي. يتم �إيد�ع �لعو�ذد 
�ملرتتبة على هذه �لوديعة يف ح�صاب �لوديعة ل�صالح موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي ول ميكن �صحبها �إل مبو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.

خسارة السهم األساسية والمخفضة . 9

مت �حت�صاب خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة للفرتة بتق�صيم �صايف �خل�صارة قبل �لزكاة للفرتة على �لأ�صهم �لعادية و�مل�صدرة و�لقائمة يف نهاية �لفرتة و�لبالغة 
17.5 مليون �صهم. 

10. المعلومات القطاعية

متا�صيًا مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية بال�صركة، �إعتمدت �لإد�رة �لت�صغيلية قطاعات �لأعمال بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها وكما هو 
مذكور �أدناه،ل تت�صمن نتائج �لقطاعات �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية.

ل تت�صمن موجود�ت �لقطاعات �ملمتلكات و�ملعد�ت و�مل�صاريف �ملدفوعة مقدمًا و�ملوجود�ت �لأخرى و�لأق�صاط �ملدينة و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة و�لنقدية 
و�صبه �لنقدية، وبالتايل مت �إدر�جها �صمن �ملوجود�ت غري �ملوزعة.

ل تت�صمن مطلوبات �لقطاعات مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني و �لذمم �لد�ئنة و�مل�صتحقات �لأخرى و �مل�صتحقات لأطر�ف ذ�ت عالقة.

يتم �لإبالغ عن �ملوجود�ت و�ملطلوبات غري �ملوزعة �إلى رئي�س �لعمليات، ب�صفته �صانع �لقر�ر ويتم مر�قبتها على �أ�صا�س مركزي.

تتو�جد كافة �ملوجود�ت �لت�صغيلية و�لن�صاطات �لرئي�صية لل�صركة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
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شركة متاليف والمجموعة األمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة ) غير مراجعة (

30 سبتمبر 2015

11. زيادة رأس المال المقترحة

بت�ريخ 27 ابريل 2015 �أو�صى جمل�س �إد�رة �ل�صركة بزيادة ر�أ�س مال �ل�صركة من 175 مليون ريال �صعودي �إلى 350 مليون ريال �صعودي من خالل �إ�صد�ر �أ�صهم 
حقوق �أولوية، وبناء� على ذلك وبتاريخ 7 يونيو 2015 قدمت �ل�صركة خطة عملها �إلى جانب �لوثائق ذ�ت �ل�صلة ملوؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي للح�صول على 
361000144425 . قامت  2015 ح�صلت �ل�صركة على مو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد من خالل �خلطاب رقم  31 �أغ�صط�س  1436/11/16 هـ �ملو�فق  �ملو�فقة و بتاريخ 
�ل�صركة بتعني �ل�صعودي �لهولندي كابيتال كم�صت�صار مايل لهذ� �لجر�ء و تقوم �ل�صركة بتجهيز �مل�صتند�ت �لالزمة للح�صول على مو�فقة هيئة �صوق �ملال و حتى 

تاريخ �لقو�ئم �ملالية مل تقم �ل�صركة بتزويد هيئة �صوق �ملال مب�صتند�ت زيادة ر�أ�س �ملال .

11. التعهدات و اإللتزامات

بت�ريخ 30 �صبتمرب 2015، بلغت خطابات �ل�صمان �مل�صتحقة ل�صالح مقدمي �خلدمات �لطبية ومناق�صات �لتاأمني �لعام 3.545.097 ريال �صعودي )550.000 
ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2014(. ومت ��صد�ر خطابات �ل�صمان مقابل �لهام�س �لنقدي �لبالغ 3.545.097 ريال �صعودي و550.000 ريال �صعودي كما يف 
30 �صبتمرب 2015 و31 دي�صمرب 2014 على �لتو�يل و�لتي ت�صنف حتت بند �مل�صروفات �ملدفوعة مقدما و�ل�صول �لخرى يف قائمة �ملركز �ملايل. ل يوجد هناك 

تعهد�ت و �إلتز�مات �أو �إجر�ء�ت قانونية �أخرى معلقة �أو نز�عات ذ�ت طبيعة مادية.

13. إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة

مت �عتماد �لقو�ئم �ملالية �لأولية �ملوجزة من قبل �لإد�رة بتاريخ 5 حمرم 1437هــ �ملو�فق ) 18 اأكتوبر 2015 (.
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية

والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 

) شركة مساهمة سعودية (

القوائم المالية

وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين

31 ديسمبر 1014
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2014

ريال �ضعودي�إي�ضاحات

موجودات عملي�ت الت�أمني

 52.238.414نقدية و�شبه نقدية

 63.421.552�أق�صاط مدينة ، �صايف

 1.016.704عمولة معيدي �لتاأمني مدينة

 143.374.580ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

 7499.799ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

 8469.688تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

 92.844.286م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

 108.054.849ممتلكات ومعد�ت ، �صايف

 21.919.872جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�صاهمني

 511.157.980نقدية و�شبه نقدية 

 5.028.658م�صتحق من عمليات �لتاأمني

 9113.623م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

 1185.000.000ود�ئع لأجل

 123.175.163��صتثمار متاح للبيع

 1317.500.000وديعة نظامية

 121.975.424جمموع موجود�ت �مل�صاهمني

 143.895.296جمموع موجود�ت عمليات �لتاأمني وموجود�ت �مل�صاهمني

�إن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة المركز المالي )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2014

ريال �ضعودي�إي�ضاحات

مطلوبات عمليات �لتاأمني

 144.709.142�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

 7787.530�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

 154.362.884ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

 3.944.417�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

 16881.472دخل عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

 171.822.887م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

 5.028.658م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

 382.882مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

 21.919.872جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني

مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

مطلوبات �مل�صاهمني

-18زك�ة

 151.286.173ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

 1.286.173جمموع مطلوبات �مل�صاهمني

حقوق �مل�صاهمني

 19175.000.000ر�أ�س �ملال

) 54.310.749 (عجز مرت�كم

 120.689.251جمموع حقوق �مل�صاهمني

 121.975.424جمموع مطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

 143.895.296جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني ومطلوبات وحقوق �مل�صاهمني

�إن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة نتائج عمليات التأمين 

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013�إي�ضاحات
�إلى 31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

 5.741.138�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

) 4.108.005 (�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

 1.633.133�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

) 1.334.562 (�صايف �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

 298.571�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

 16172.039عمولة �إعادة �لتامني �ملكت�صبة

 500�إير�د�ت �أخرى ، �صايف

 471.110�إير�د�ت �لكتتاب

) 787.530 (7�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

 7499.799ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

) 287.731 (�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

) 136.589 (8تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني

) 38.449 (�أتعاب فح�س و�إ�صر�ف

) 462.769 (م�صاريف �لكتتاب

 8.341نتائج �لكتتاب

) 20.294.150 (20م�صاريف عمومية و�إد�رية

) 20.285.809 (�صايف عجز �لفرتة من عمليات �لتاأمني

 20.285.809ح�صة �مل�صاهمني من �لعجز

-�صايف نتائج �لفرتة

�إن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة عمليات المساهمين الشاملة 

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013�إي�ضاحات
�إلى 31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

) 20.285.809 (�حل�صة من عجز عمليات �لتاأمني

 792.878دخل عمولت خا�صة

) 12.842.587 (20م�صاريف عمومية و�إد�رية 

) 32.335.518 (خ�صائر متكبدة خالل �لفرتة

) 11.335.620 (21م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س ، �صايف 

) 43.671.138 (�صايف �خل�صارة قبل �لزكاة للفرتة

) 1.242.671 (18الزك�ة

) 44.913.809 (�إجمايل �خل�صارة �ل�صاملة للفرتة

خ�صارة �ل�صهم:

) 2.50 (23خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة 

�إي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للفترة من 29 أغسطس 2013 إلى 31 ديسمبر 2014

ريال �ضعودي�إي�ضاح

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

-�صايف نتائج �لفرتة 

�لتعديالت لــ : 

) 20.285.809 (ح�صة �مل�صاهمني من �لعجز

 2.036.910��صتهالك 

 90.827خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

 382.882مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

) 17.775.190 (

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية : 

) 3.512.379 (�أق�صاط مدينة

) 1.016.704 (عمولة معيدي �لتاأمني مدينة

) 499.799 (ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

) 3.374.580 (ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

) 469.688 (تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

) 2.844.286 (م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

 787.530�إجمايل مطالبات حتت �لت�صوية

 4.709.142�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

 4.362.884ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

 3.944.417�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

 881.472دخل عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

 1.822.887م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

 16.551.144م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

 3.566.850�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية 

) 1.328.436 (�صر�ء ممتلكات ومعد�ت 

) 1.328.436 (�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �ل�صتثمارية 

 2.238.414الزي�دة يف النقدية و�شبه النقدية

-�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �لفرتة

 52.238.414�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �لفرتة 

معلومات �إ�صافية غري نقدية:

) 8.763.323 (ممتلكات ومعد�ت حمولة من عمليات �مل�صاهمني

�ن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية. 
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

قائمة التدفقات النقدية للمساهمين
للفترة من 29 أغسطس 2013 إلى 31 ديسمبر 2014

ريال �ضعودي�إي�ضاحات

�لأن�صطة �لت�صغيلية 

) 43.671.138 (�صايف �خل�صارة قبل �لزكاة 

�لتعديالت لــ : 

 20.285.809�حل�صة من عجز عمليات �لتاأمني

 2.978.870��صتهالك

) 792.878 (دخل عمولت خا�صة

) 21.199.337 (

�لتغري�ت يف �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لت�صغيلية : 

) 17.500.000 (وديعة نظامية

) 16.551.144 (م�صتحق من عمليات �لتاأمني

) 3.993 (م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

 1.286.173ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

) 5.292.304 (م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

) 1.242.671 (زك�ة مدفوعة

) 60.503.276 (�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �لت�صغيلية

�لأن�صطة �ل�صتثمارية 

) 11.742.193 (�صر�ء ممتلكات ومعد�ت 

) 85.000.000 (ود�ئع لأجل

) 3.175.163 (��صتثمار متاح للبيع

 683.248دخل عمولت خا�صة حم�صلة 

) 99.234.108 (�صايف �لنقد �مل�صتخدم يف �لأن�صطة �ل�صتثمارية 

�لأن�صطة �لتمويلية 

 175.000.000�إ�صد�ر ر�أ�س �ملال 

) 4.104.636 (تكاليف معامالت �إ�صد�ر ر�أ�س �ملال

 170.895.364�صايف �لنقد من �لأن�صطة �لتمويلية 

 11.157.980الزي�دة يف النقدية و�شبه النقدية

-�لنقدية و�صبه �لنقدية يف بد�ية �لفرتة

 511.157.980�لنقدية و�صبه �لنقدية يف نهاية �لفرتة 

معلومات �إ�صافية غري نقدية:

 175.292.304تكاليف معامالت �لأكتتاب �لأويل �ملدفوعة من قبل �مل�صاهمني

 8.763.323ممتلكات ومعد�ت حمولة �إلى عمليات �لتاأمني

�ن �لإي�صاحات �ملرفقة من 1 �إلى 28 ت�صكل جزءً� ل يتجز�أ من هذه �لقو�ئم �ملالية.
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شركة ميتاليف والمجموعة العالمية األمريكية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني 
) شركة مساهمة سعودية (

إيضاحات حول القوائم المالية
31 ديسمبر 2014

التكوين واألنشطة الرئيسية. 1

�لعربية  �ململكة  – م�صجلة يف  �صعودية  �صركة م�صاهمة  »�ل�صركة« ( -   ( �لتعاوين  للتاأمني  �لوطني  �لعربي  و�لبنك  �لأمريكية  �لعاملية  و�ملجموعة  �صركة ميتاليف 
�ل�صعودية مبوجب �ل�صجل �لتجاري رقم 1010391438 بت�ريخ 22 ذي �حلجة 1434هـ ) �ملو�فق 27 اأكتوبر 2013 (. 

�إن عنو�ن �ملكتب �مل�صجل لل�صركة هو كما يلي:

�صركة ميتاليف و�ملجموعة �لعاملية �لأمريكية و�لبنك �لعربي �لوطني للتاأمني �لتعاوين

�صندوق بريد 56437

�لريا�س 11554

�ململكة �لعربية �ل�صعودية

�إن غر�س �ل�صركة هو �لقيام باأعمال �لتاأمني �لتعاوين و�لأن�صطة �ملتعلقة وفقا لأحكام نظام مر�قبة �صركات �لتاأمني �لتعاوين ولئحته �لتنفيذية �ل�صارية يف �ململكة 
�لعربية �ل�صعودية. تتمثل �أن�صطة �ل�صركة �لرئي�صية يف �لتاأمني على حياة �لأفر�د و�ملجموعات و�حلود�ث و�ل�صحة وجميع فئات �لتاأمني �لعامة. مت �إدر�ج �أ�صهم 

�ل�صركة يف �ل�صوق �ملالية �ل�صعودية )تد�ول( يف 23 حمرم 1435هـ )�ملو�فق 26 نوفمرب 2013(.

22 �شوال 1434هـ  وفقًا للنظام �لأ�صا�صي لل�صركة، تبد�أ �ل�صنة �ملالية �عتبارً� من تاريخ �صدور �لقر�ر �لوز�ري بالإعالن عن تاأ�صي�س �ل�صركة و�لذي كان بتاريخ 
)�ملو�فق 29 �أغ�صط�س 2013( وتنتهي يف 31 دي�صمرب 2014. عليه فاإن هذه هي �أول قو�ئم مالية نظامية لل�صركة وتغطي �لفرتة من 29 �أغ�صط�س 2013 �إلى 31 

دي�صمرب 2014، ولذلك مل يتم عر�س �أرقام مقارنة يف هذه �لقو�ئم �ملالية .

�أكملت �ل�صركة جميع �لإجر�ء�آت �لنظامية لتاأ�صي�صها يف 29 �أغ�صط�س 2013. بد�أ �مل�صاهمون �ملوؤ�ص�صون ن�صاطات ما قبل �لتاأ�صي�س يف 18 ين�ير 2012. مت ت�صنيف 
جميع �مل�صاريف و�لإير�د�ت �ملتعلقة بالفرتة من 18 ين�ير 2012 وحتى 28 �أغ�صط�س 2013 »كم�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س، �صايف« يف قائمة عمليات �مل�صاهمني 

�ل�صاملة.

ح�صلت �ل�صركة على �ملو�فقة �لنهائية ملمار�صة �أعمال �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية من موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي يف 25 فرباير 2014.

يف 23 اأبريل 2014، �أ�صدرت موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي مو�فقتها �ملوؤقتة على 22 منتج تاأمني عام، وبالتايل، قامت �ل�صركة ببدء عمليات �لتاأمني يف �أبريل 
2014. وطبقًا لذلك، فاإن عمليات �لتاأمني �ملذكورة يف هذه �لقو�ئم �ملالية هي للفرتة من 1 اأبريل 2014 وحتى 31 دي�صمرب 2014.
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أسس اإلعداد . 1

أسس اإلعداد

مت �عد�د �لقو�ئم �ملالية وفقًا ملبد�أ �لتكلفة �لتاريخية.

كما تتطلب �أنظمة �لتاأمني يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، فاإن �ل�صركة حتتفظ بح�صابات منف�صلة لعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني. �إن �لعهد �لفعلية جلميع 
�ملوجود�ت �ملتعلقة بعمليات �لتاأمني وعمليات �مل�صاهمني حمتفظ بها من قبل �ل�صركة. يتم ت�صجيل �لإير�د�ت و�مل�صاريف �ملتعلقة بكل ن�صاط يف �حل�صابات �ملتعلقة 
بها. يتم حتديد �أ�صا�س �لتوزيع لالإير�د�ت و�مل�صاريف �لأخرى من �لعمليات �مل�صرتكة من قبل �لأد�رة و�أع�صاء جمل�س �لإد�رة. وفقًا للنظام �لأ�صا�صي لل�صركة، يتم 

توزيع �لعجز �لناجت من عمليات �لتاأمني بالكامل �إلى عمليات �مل�صاهمني يف حني يتم توزيع �لفائ�س من عمليات �لتاأمني على �لنحو �لتايل:

90%�مل�ضاهمون

10%حملة �لوثائق

%100

بيان االلتزام

مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية لل�صركة وفقًا للمعايري �لدولية �خلا�صة بالتقارير �ملالية، وبالتايل مل يتم عر�س هذه �لقو�ئم �ملالية وفقًا للمعايري �ملحا�صبية �ملتعارف عليها 
يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية �ل�صادرة عن �لهيئة �ل�صعودية للمحا�صبني �لقانونيني.

العملة الرئيسية وعملة العرض

يعترب �لريال �ل�صعودي �لعملة �لرئي�صية و�لعملة �لتي يتم بها عر�س �لقو�ئم �ملالية لل�صركة.

السياسات المحاسبية الهامة. 3

الممتلكات والمعدات

تظهر �ملمتلكات و�ملعد�ت بالتكلفة بعد تنزيل �ل�صتهالكات �ملرت�كمة، و�أي �نخفا�س يف �لقيمة. تت�صمن �لتكاليف �مل�صاريف �ملتعلقة مبا�صرة ب�صر�ء �ملوجود�ت، 
ويتم حتميل م�صاريف �لإ�صالح و�ل�صيانة يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. �أما �لتح�صينات �لتي تزيد �لقيمة �أو تزيد ب�صكل جوهري من �لعمر �لإنتاجي للموجود�ت 
�إن �لأعمار  فيتم ر�صملتها، ويتم حتميل �ل�صتهالك على قائمة نتائج عمليات �لتاأمني بطريقة �لق�صط �لثابت على مدى �لأعمار �لإنتاجية �ملقدرة للموجود�ت. 

�لإنتاجية للموجود�ت لغر�س �إحت�صاب �ل�صتهالك هي كما يلي:

7 �ضنو�تحت�ضينات �ملباين �مل�ضتاأجرة

7 �صنو�ت�أثاث وتركيبات

5 �صنو�تمعد�ت مكتبية

5 �صنو�ت�أجهزة حا�صب �آيل

3 �صنو�تبر�مج حا�صب �آيل

5 �صنو�ت�صيار�ت

يتم �ثبات �رباح �و خ�صائر ��صتبعاد �أي بند من بنود �ملمتلكات و�ملعد�ت )و�لتي يتم �حت�صابها بالفرق بني �صايف متح�صالت �ل�صتبعاد و�لقيمة �لدفرتية للبند( يف 
قائمة نتائج عمليات �لتاأمني.

�أو �لتغري�ت يف �لظروف �يل عدم �مكانية  �إنخفا�س يف قيمتها وذلك عندما ت�صري �لأحد�ث  يتم مر�جعة �لقيم �لدفرتية للممتلكات و�ملعد�ت للتاأكد من وجود 
�أ�صرتد�د قيمتها �لدفرتية. يف حالة وجود مثل هذ� �لدليل وزيادة �لقيمة �لدفرتية عن �لقيمة �ملقدرة �لقابلة لال�صرتد�د، عندئذ يتم تخفي�س �ملوجود�ت �إلى قيمتها 

�لقابلة لال�صرتد�د.
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الذمم الدائنة والمستحقات

يتم �إثبات �ملطلوبات باملبالغ �لتي �صيتم دفعها يف �مل�صتقبل مقابل �ل�صلع و�خلدمات �مل�صتلمة �صو�ء قام �ملورد باإ�صد�ر فاتورة بها �أم ل.

المخصصات

يتم �ثبات �ملخ�ص�صات عندما يكون على �ل�صركة )�لتز�م قانوين �أو متوقع( ناجت عن حدث �صابق، وتكون تكاليف ت�صوية �للتز�م متوقعة وميكن قيا�صها ب�صكل 
موثوق به. ل يتم �ثبات �ملخ�ص�صات بخ�صو�س �خل�صائر �لت�صغيلية �مل�صتقبلية.

اإليجارات 

يتم �إثبات �لدفعات مبوجب عقود �لإيجار�ت �لت�صغيلية كم�صروف يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني، بطريقة �لق�صط �لثابت على مدى فرتة �لإيجار. 

الزكـاة وضريبة الدخل

يجنب خم�ص�س للزكاة و�صريبة �لدخل وفقًا لالأنظمة �ملالية �ل�صعودية. يتم �لإ�صتدر�ك للزكاة و�صريبة �لدخل وحتمل على قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتم تنيب خم�ص�س ملكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني كمبلغ مقطوع يتوجب دفعه جلميع �ملوظفني طبقًا ل�صروط و�أحكام نظام �لعمل �ل�صعودي عند �إنهاء عقود 
�خلدمة  نهاية  مكافاأة  �ملايل. حتت�صب  �ملركز  قائمة  تاريخ  �لعمل يف  تركه  حالة  �ملوظف يف  ي�صتحقها  �لتي  للمز�يا  حالية  كقيمة  �للتز�م  هذ�  يحت�صب  عملهم. 

للموظفني على �أ�صا�س رو�تب �ملوظفني �لأخرية وبدلتهم و�صنو�ت خدمتهم �ملرت�كمة طبقًا لنظام �لعمل �ل�صعودي. 

النقدية وشبه النقدية

لغر�س �إعد�د قائمة �لتدفقات �لنقدية للم�صاهمني، تتكون �لنقدية و�صبه �لنقدية من �لنقد يف �لبنوك و�لود�ئع ق�صرية �لأجل - �إن وجدت – وفرتة �إ�صتحقاقها 
�لأ�صلية 90 يومًا �أو �أقل من تاريخ �لإقتناء.

إثبات اإليرادات

�إثبات �لأق�صاط ودخل �لعمولت

تدرج �لأق�صاط و�لعمولت يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني ب�صكل ن�صبي على مدى فرت�ت وثائق �لتاأمني �لتي تخ�صها، بحيث يتم �إثبات �لإير�د�ت على مدى فرتة 
�ملخاطر. متثل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة جزء من �لأق�صاط �ملكتتبة �ملتعلقة بفرتة �لتغطية �صارية �ملفعول، يدرج �لتغري يف خم�ص�س �لأق�صاط غري �ملكت�صبة يف قائمة 

نتائج عمليات �لتاأمني على مدى فرتة �ملخاطر.

يتم �إظهار �لأق�صاط �ملبقاة ودخل �لعمولت �ملتعلقة بالأخطار �ل�صارية �ملفعول ملا بعد نهاية �لفرتة �ملالية كاأق�صاط غري مكت�صبة ويتم تاأجيلها بعدد �لأيام �لفعلية 
بالن�صبة لفئات �لتاأمني �لأخرى.

متثل نتائج �لكتتاب �لأق�صاط �ملكت�صبة ودخل �لأتعاب و�لعمولت، مطروحًا منها �ملطالبات �ملدفوعة وم�صاريف �لكتتاب �لأخرى، و�ملطالبات �ملتوقعة �مل�صتحقة 
�لدفع خالل �لفرتة، ناق�صًا مبالغ �إعادة �لتاأمني وخم�ص�س �خل�صائر �مل�صتقبلية �ملتوقعة عن وثائق �لتاأمني �صارية �ملفعول.

دخل �لعمولت �خلا�صة

يتم �ثبات دخل �لعمولت �خلا�صة من �لود�ئع ق�صرية �لأجل و�لود�ئع لأجل على �أ�صا�س �لعائد �لفعلي.
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عقود التأمين

تعرف عقود �لتاأمني باأنها تلك �لعقود �لتي ت�صتمل على خماطر تاأمني هامة عند ن�صاأة �لعقد �أو تلك �لتي يكون فيها، عند ن�صاأة �لعقود، �صيناريو ي�صتمل يف جوهره 
�لتجاري على خماطر تاأمني هامة، تعتمد �أهمية خماطر �لتاأمني على كل من �إحتمال وقوع حادث للجهة �ملوؤمنة وحجم �لأثر �ملحتمل �ملتعلق به.

وحال ت�صنيف �لعقد كـ »عقد تاأمني«، فاإنه يبقى كذلك طو�ل �لفرتة �ملتبقية منه حتى لو �إنخف�صت خماطر �لتاأمني ب�صكل كبري خالل �لفرتة.

المطالبات

تتكون �ملطالبات من �ملبالغ �مل�صتحقة �لدفع حلاملي وثائق �لتاأمني و�لأطر�ف �لأخرى وم�صاريف ت�صوية �خل�صائر �ملرتبطة بها بعد خ�صم �خلردة و�ل�صرتد�د�ت 
�لأخرى، وحتمل على قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. ي�صتمل �إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية على �إجمايل �لتكلفة �ملقدرة للمطالبات �ملتكبدة وغري �مل�صددة بتاريخ 
�إعد�د �لقو�ئم �ملالية �صو�ًء مت �لتبليغ عنها �أم ل. يجنب خم�ص�صات لقاء �ملطالبات �ملبلغ عنها وغري �ملدفوعة بتاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية على �أ�صا�س تقدير 

كل حالة على حده. ل تقوم �ل�صركة بخ�صم مطلوباتها لقاء �ملطالبات غري �ملدفوعة لأنه يتوقع �صد�د كافة �ملطالبات خالل �صنة من تاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

المطالبات تحت التسوية واالحتياطيات الفنية األخرى

تقوم �ل�صركة ب�صورة عامة بتقدير مطالباتها بناًء على خربتها �ل�صابقة. بالإ�صافة �إلى ذلك، يتم تنيب خم�ص�س بناًء على تقدير�ت �لإد�رة وخربة �ل�صركة 
بني  �لفرق  يدرج  �ملالية.  �لقو�ئم  �إعد�د  بتاريخ  �ملوزعة  غري  �خل�صائر  ت�صوية  م�صاريف  و�حتياطي  عنها  �ملبلغ  وغري  �ملتكبدة  �ملطالبات  �صد�د  لتكلفة  �ل�صابقة 
�ملخ�ص�صات بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل و�ل�صد�د و�ملخ�ص�صات يف �لفرتة �لالحقة يف ح�صاب �لتاأمني لتلك �لفرتة، تقوم �ل�صركة باحل�صول على خدمات خبري 

�إكتو�ري م�صتقل لتحديد هذه �ملطالبات.

يتم �إظهار �ملطالبات حتت �لت�صوية على �أ�صا�س �إجمايل، ويتم �إظهار �جلزء �ملتعلق مبعيدي �لتاأمني ب�صورة م�صتقلة.

يعترب تقدير �للتز�مات �لنهائية �لناتة عن �ملطالبات �ملقدمة مبوجب عقود �لتاأمني من �أهم �لتقدير�ت �ملحا�صبية �لتي تقوم بها �ل�صركة. هناك �لعديد من 
م�صادر عدم �لتاأكد �لتي يجب �أخذها بعني �لعتبار عند تقدير �للتز�مات �لتي يتعني على �ل�صركة دفعها مبوجب هذه �ملطالبات. يعترب خم�ص�س �ملطالبات 

�ملتكبدة وغري �ملبلغ عنها تقديرً� للمطالبات �لتي يتوقع �لإبالغ عنها بعد نهاية كل فرتة مالية ب�صاأن �حلادث �ملوؤمن عليه �لذي وقع قبل نهاية �لفرتة.

تكاليف اكتتاب وثائق التأمين المؤجلة

يتم تاأجيل �لعمولت و�لتكاليف �لأخرى �ملتعلقة مبا�صرة ب�صر�ء وتديد عقود �لتاأمني، وتطفاأ على مدى فرت�ت عقود �لتاأمني �ملتعلقة بها كاأق�صاط عند �كت�صابها. 
ي�صجل �لإطفاء يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني.

يتم �حت�صاب �لتغري�ت يف �لأعمار �لإنتاجية �أو �لطريقة �ملتوقعة ل�صتنفاذ �ملنافع �لقت�صادية �مل�صتقبلية �لتي ت�صمنها �لأ�صل وذلك بتعديل فرتة �لإطفاء، ويتم 
�عتبار ذلك كتغري يف �لتقدير�ت �ملحا�صبية.

يتم �إجر�ء مر�جعة للتاأكد من وقوع �نخفا�س يف �لقيمة وذلك بتاريخ �إعد�د كل قو�ئم مالية مرة و�حدة �أو �أكرث وذلك عند وجود دليل على وقوع هذ� �لنخفا�س. 
ويف �حلالت �لتي تقل فيها �لقيمة �لقابلة لال�صرتد�د عن �لقيمة �لدفرتية، عندئذ يتم �إثبات خ�صارة �لنخفا�س يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني. كما توؤخذ تكاليف 

�كتتاب وثائق �لتاأمني �ملوؤجلة بعني �لعتبار عند �ختبار مدى كفاية �ملطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعد�د قو�ئم مالية.
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إعادة التأمين

تقوم �ل�صركة خالل دورة �أعمالها �لعادية باإ�صناد خماطر �لتاأمني �ملتعلقة بكافة �أعمالها و�لتي يتم مبوجبها تعوي�س �ل�صركة عن خ�صائر عقود �لتاأمني �مل�صدرة. 
خم�ص�س  تقدير  بها  يتم  �لتي  �لطريقة  بنف�س  لالإ�صرتد�د  �لقابلة  �ملبالغ  تقدر  �لتاأمني.  �إعادة  �صركات  من  �مل�صتحقة  �لأر�صدة  �لتاأمني  �إعادة  موجود�ت  متثل 

�ملطالبات حتت �لت�صوية وطبقًا لتفاقية �إعادة �لتاأمني.

يتم �إجر�ء مر�جعة للتاأكد من وجود �نخفا�س يف �لقيمة وذلك بتاريخ �إعد�د كل قو�ئم مالية مرة و�حدة �أو �أكرث عند وجود دليل على وقوع �نخفا�س يف �لقيمة خالل 
�لفرتة �ملالية، يحدث �لنخفا�س يف �لقيمة عند وجود دليل مو�صوعي ي�صري �إلى عدم �إمكانية ��صرتد�د �ل�صركة للمبالغ �لقائمة مبوجب �صروط �لعقد و�إمكانية قيا�س 

�لأثر للمبالغ �لتي �صت�صتلمها �ل�صركة من معيدي �لتاأمني ب�صكل موثوق به. يتم �إثبات خ�صائر �لنخفا�س يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني.

�إن ترتيبات �إعادة �لتاأمني �مل�صندة ل تعفي �ل�صركة من �إلتز�ماتها تاه حاملي عقود �لتاأمني. �إن �أق�صاط �لتاأمني و�ملطالبات �ملتعلقة بعقود �إعادة �لتاأمني �لتي 
تعهدت بها �ل�صركة يتم �إثباتها كاإير�د�ت وم�صاريف بنف�س �لطريقة وكاأن عملية �إعادة �لتاأمني تعترب ن�صاطًا مبا�صرً�، بعد �لأخذ بعني �لعتبار ت�صنيف عمليات 

�إعادة �لتاأمني.

متثل مطلوبات �إعادة �لتاأمني �أر�صدة م�صتحقة �إلى �صركات �إعادة �لتاأمني. تقدر هذه �ملبالغ �مل�صتحقة بنف�س �لطريقة �ملتعلقة باتفاقيات �إعادة �لتاأمني. يتم �إظهار 
�لأق�صاط و�ملطالبات على �أ�صا�س �إجمايل بالن�صبة لالأق�صاط �مل�صندة و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �لتي تعهدت بها �ل�صركة. يتم �لتوقف عن �إثبات موجود�ت ومطلوبات 

�إعادة �لتاأمني عند �إنتهاء �صريان �حلقوق �لتعاقدية �أو ��صتنفاذها �أو حتويل �لعقد �إلى طرف �آخر.

اختبار كفاية المطلوبات

تقوم �ل�صركة بتاريخ كل قو�ئم مالية باإجر�ء مر�جعة للتاأكد من مدى كفاية مطلوبات عقود �لتاأمني با�صتخد�م �لتقدير�ت �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية 
�ملتعلقة بعقود �لتاأمني. و�إذ� ما تبني من �ملر�جعة باأن �لقيمة �لدفرتية ملطلوبات عقود �لتاأمني )ناق�صا تكاليف �لكتتاب �ملوؤجلة �ملتعلقة( غري كافية بناًء على 
�لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتوقعة، فاإنه يتم �إثبات كامل �لنق�س يف قائمة نتائج عمليات �لتاأمني، ويجنب خم�ص�س لقاء �ملخاطر �صارية �ملفعول، لتقوم �ل�صركة 

بخ�صم �أي مطلوبات لقاء �ملطالبات غري �مل�صددة لأنه يتوقع �صد�د كافة �ملطالبات خالل �صنة من تاريخ �لقو�ئم �ملالية.

المصاريف

يف  زيادة  �أو  �لأ�صل  قيمة  باإنخفا�س  �ملتعلقة  �مل�صتقبلية  �لإقت�صادية  �ملنافع  يف  به  موثوق  ب�صكل  قيا�صه  ميكن  �إنخفا�س  وجود  عند  �مل�صاريف  �إثبات  يتم 
�ملتعلقة. �ملطلوبات 

العمالت األجنبية

حتول �ملعامالت بالعمالت �لأجنبية باأ�صعار �لتحويل �جلارية عند �إجر�ء �ملعامالت. ويعاد حتويل �ملوجود�ت و�ملطلوبات �لنقدية �مل�صجلة بالعمالت �لأجنبية كما 
يف تاريخ قائمة �ملركز �ملايل �إلى �لريال �ل�صعودي بالأ�صعار �جلارية يف ذلك �لتاريخ. تدرج كافة فروقات �لتحويل يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة. يتم �در�ج 

�لأرباح و�خل�صائر �لناتة عن حتويل �لعمالت �لأجنبية عن �ل�صتثمار�ت �ملتاحة للبيع يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة. 

اإلحتياطي النظامي

وفقًا لعقد �لتاأ�صي�س، يجب على �ل�صركة حتويل 20% من �صايف دخل كل �صنة �إلى �لحتياطي �لنظامي �إلى �أن ي�صاوي هذ� �لحتياطي ر�أ�س �ملال.
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3. السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة (

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها 

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجر�ء تقومي للتاأكد من وجود �أي دليل مو�صوعي على �نخفا�س قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من �ملوجود�ت �ملالية. ويف حالة 
وجود مثل هذ� �لدليل، فاإن �لقيمة �ملقدرة �لقابلة لال�صرتد�د لهذ� �لأ�صل يتم حتديدها، ويتم �إثبات خ�صارة �لإنخفا�س يف �لقيمة بناًء على �صايف �لقيمة �حلالية 
للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملتوقعة يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة. ويف حالة عدم �إمكانية حت�صيل �لأ�صل �ملايل، فاإنه يتم �صطبه من خم�ص�س �لنخفا�س 
يف �لقيمة. ل يتم �صطب �ملوجود�ت �ملالية �إل بعد ��صتنفاذ كافة و�صائل �لتح�صيل �ملمكنة وحتديد مبلغ خ�صارة �لنخفا�س يف �لقيمة. يحدد �لإنخفا�س يف �لقيمة 

على �لنحو �لتايل : 

بالن�صبة للموجود�ت �ملدرجة بالقيمة �لعادلة، ميثل �لإنخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة، ناق�صا خ�صارة �لنخفا�س �ملدرجة �صابقا  �
يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة.

بالن�صبة للموجود�ت �ملدرجة بالتكلفة، ميثل �لإنخفا�س يف �لقيمة �لفرق بني �لقيمة �لدفرتية و�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملخ�صومة  �
على �أ�صا�س معدل �لعائد �حلايل �ل�صائد يف �ل�صوق لأ�صل مايل مماثل. 

المقاصة 

يتم مقا�صة �ملوجود�ت و�ملطلوبات �ملالية وتدرج بال�صايف يف قائمة �ملركز �ملايل فقط عند وجود حق قانوين ملزم ملقا�صة �ملبالغ �ملعرتف بها وعندما يكون لدى 
�ل�صركة نية للت�صوية على �أ�صا�س �ل�صايف �أو بيع �ملوجود�ت وت�صديد �ملطلوبات يف �آن و�حد. ل تتم مقا�صة �لإير�د�ت و�مل�صاريف يف قائمة عمليات �مل�صاهمني �ل�صاملة 

�إل �إذ� كان ذلك مطلوبًا �أو م�صموحًا به من قبل �ملعايري �ملحا�صبية �أو تف�صري�تها وذلك وفقًا ملا مت �لإف�صاح عنه يف �ل�صيا�صات �ملحا�صبية لل�صركة.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم �لتوقف عن �إثبات �أي �أد�ة مالية عند �لتوقف عن ممار�صة �ل�صيطرة على �حلقوق �لتعاقدية �لتي تتكون منها �لأدو�ت �ملالية ويتم ذلك عادة عند بيعها، �أو عند 
�نتقال �لتدفقات �لنقدية �ملتعلقة بها �إلى جهة �أخرى م�صتقلة.

القيم العادلة

حتدد �لقيم �لعادلة للموجود�ت �ملالية �ملتد�ولة يف �لأ�صو�ق �ملالية �لنظامية �لن�صطة على �أ�صا�س �لأ�صعار �ملتد�ولة يف �ل�صوق بالن�صبة للموجود�ت و�أ�صعار �لعر�س 
بالن�صبة للمطلوبات عند �إنتهاء �لعمل بتاريخ قائمة �ملركز �ملايل. ويف حالة عدم توفر �لأ�صعار �ملتد�ولة يف �ل�صوق، يتم �لرجوع �إلى عرو�س �لأ�صعار �ملقدمة من 

�لو�صطاء �أو �ملتعاملني يف �أ�صو�ق �ملال.

بالن�صبة للموجود�ت �ملالية غري �ملتد�ولة يف �صوق ن�صطة ، حتدد �لقيمة �لعادلة باإ�صتخد�م طرق تقومي ت�صتمل على �إ�صتخد�م �أحدث معامالت متت وفق �صروط 
�أ�صا�س حتليل �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة.  �أو / و على  �أ�صا�س �لقيمة �ل�صوقية لأد�ة مالية �أخرى م�صابهة لها تقريبًا ،  �أو على  �لتعامل مع �لأطر�ف �لأخرى ، 
وبالن�صبة لطريقة �لتدفقات �لنقدية �ملخ�صومة ، حتدد �لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية �ملقدرة على �أ�صا�س �أف�صل تقدير�ت �لإد�رة ، ويعترب معدل �خل�صم �مل�صتخدم 

�ل�صعر �ل�صائد يف �ل�صوق للموجود�ت �ملماثلة.

المعلومات القطاعية

يعترب �لقطاع �لت�صغيلي جزء من عنا�صر �ل�صركة �لذي يقوم بالأعمال و�لذي ينتج عنه �إير�د�ت وتتكبد منه م�صاريف ويتوفر ب�صاأنه معلومات مالية يتم تقوميها 
بانتظام من قبل رئي�س �لعمليات ب�صفته �صانع �لقر�ر عندما يقرر كيفية توزيع �ملو�رد وتقومي �لأد�ء. يتم �إظهار �لقطاعات �لت�صغيلية ب�صورة مماثلة لتلك �ملتعلقة 
باإعد�د �لتقارير �لد�خلية �ملقدمة لرئي�س �لعمليات �صانع �لقر�ر و�لذي يعترب م�صئوًل عن توزيع �ملو�رد وتقييم �أد�ء �لقطاعات �لت�صغيلية و�لذي حتدده كـ »رئي�س 

تنفيذي« يقوم باتخاذ �لقر�ر�ت �ل�صرت�تيجية.

مبدأ االستمرارية

قامت �إد�رة �ل�صركة بتقييم مقدرة �ل�صركة على �ل�صتمر�ر يف �لعمل وفقًا ملبد�أ �ل�صتمر�رية وهي على قناعة باأنه يوجد لدى �ل�صركة �ملو�رد لالإ�صتمر�ر يف �لعمل 
يف �مل�صتقبل �ملنظور. �إ�صافة �إلى ذلك، لعلم لالإد�رة باأية حالت عدم تاأكد جوهرية قد تثري �صكوكًا هامة حول قدرة �ل�صركة على �ل�صتمر�ر يف �لعمل وفقًا ملبد�أ 

�ل�صتمر�رية، وبالتايل فقد مت �إعد�د �لقو�ئم �ملالية على �أ�صا�س مبد�أ �ل�صتمر�رية.
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التقديرات واألحكام واالفتراضات المحاسبية الهامة. 4

األحكام

يتطلب �إعد�د �لقو�ئم �ملالية من �لإد�رة �إجر�ء �لتقدير�ت و�لأحكام و�لفرت��صات �لتي توؤثر على مبالغ �لإير�د�ت و�مل�صاريف و�ملوجود�ت و�ملطلوبات �مل�صجلة 
و�لإف�صاحات �ملرفقة و�لإف�صاح عن �ملطلوبات �ملحتملة يف نهاية �لفرتة �ملالية. �إل �أن عدم �لتاأكد من هذه �لتقدير�ت و�لإفرت��صات ميكن �أن يوؤدي �إلى �أجر�ء 

تعديل جوهري يف �لفرت�ت �مل�صتقبلية على �لقيمة �لدفرتية للموجود�ت �أو �ملطلوبات.

التقديرات واإلفتراضات الهامة 

�إعد�د �لقو�ئم �ملالية و�لتي قد توؤدي �يل تعديل جوهري  �إن �لإفرت��صات �لأ�صا�صية �ملتعلقة بامل�صادر �لأ�صا�صية و�مل�صتقبلية لعدم �لتاأكد من �لتقدير�ت بتاريخ 
للقيمة �لدفرتية للموجود�ت و�ملطلوبات خالل �ل�صنة �ملالية �ملقبلة قد مت مناق�صتها �صمن �ل�صيا�صات �ملحا�صبية �لهامة يف �لإي�صاح رقم 3. 

النقدية وشبه النقدية . 5

31 دي�ضمرب 2014

عمليات �لتاأمني
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمني
ريال �ضعودي

 5.157.980 2.238.414نقد و�أر�صدة لدى �لبنوك

 6.000.000-وديعة ق�صرية �لأجل بفرتة ��صتحقاق �أ�صلية 3 �أ�صهر �أو �أقل

2.238.414 11.157.980 

�إن �لوديعة ق�صرية �لأجل مودعة لدى بنك حملي �صقيق ، م�صاهم ، ولديها تاريخ ��صتحقاق �أ�صلي خالل ثالثة �أ�صهر. يبلغ �صعر �لعمولة �خلا�صة على �لوديعة 
ق�صرية �لأجل 0.75% �صنويًا.

�إن �لوديعة ق�صرية �لأجل و�لأر�صدة لدى �لبنوك مودعة لدى بنوك حملية تارية ذ�ت ت�صنيف �إئتماين جيد.

�إن �لقيمة �لدفرتية للوديعة ق�صرية �لأجل و�لأر�صدة لدى �لبنوك تقارب قيمتها �لعادلة كما يف تاريخ �لقو�ئم �ملالية.

أقساط مدينة، صافي. 6

فيما يلي حتلياًل باأعمار �أر�صدة �لأق�صاط �ملدينة.

متاأخرة �ل�ضد�د31 دي�ضمرب 2014
ومل تنخف�س قيمتها 

متاأخرة �ل�ضد�د
ومنخف�ضة �لقيمة

�ملجموع
ريال �ضعودي

حتى 90 يوماً
ريال �ضعودي

91 حتى 180 يوم
ريال �ضعودي

181 حتى 360 يوم
ريال �ضعودي

 774.814 2.044.146693.419 3.512.379�أق�صاط مدينة

) 90.827 (--) 90.827 (خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها

 683.987 2.044.146693.419 3.421.552�أق�صاط مدينة ، �صايف

تقوم �ل�صركة بت�صنيف �لأر�صدة كـ »متاأخرة �ل�صد�د ومنخف�صة �لقيمة« على �أ�صا�س تعليمات موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي. من �ملتوقع حت�صيل كامل �أق�صاط 
�لتاأمني �لتي مل تنخف�س قيمتها. تتمثل �صيا�صة �ل�صركة يف عدم �حل�صول على �صمانات مقابل �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة، وبالتايل فاإن معظمها غري م�صمون.
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المطالبات تحت التسوية. 7

31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

�ضايفح�ضة معيدي �لتاأمني�إجمايل

 7.089 4.478 11.567مطالبات حتت �لت�صوية مبلغ عنها

 267.111 495.321 762.432مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

 13.531- 13.531خم�ص�س ت�صوية �خل�صائر

 287.731 499.799 787.530جمموع �ملطالبات حتت �لت�صوية

تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة. 8

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 �إلى 31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

 606.277عمولت متكبدة خالل �لفرتة

) 136.589 (عمولت مطفاأة خالل �لفرتة

469.688 

 مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى. 9

31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

- 1.202.398ذمم موظفني

- 360.883م�صاريف مدفوعة مقدمًا

 550.000تاأمينات خطابات �صمان

- 261.500وديعة تاأمني

 236.436دفعة مقدمة ملوردين ومقابل ت�صغيل تقنية معلومات

- 233.069�إيجار مدفوع مقدمًا

 109.630-فو�ئد م�صتحقة

 3.993-موجودات اأخرى

2.844.286 113.623 
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إيضاحات حول القوائم المالية

الممتلكات و المعدات ، صافي. 10

حت�ضينات
على مباين 

م�ضتاأجرة

�أثاث
و تركيبات

�أجهزة حا�ضب معد�ت مكتبية
�آيل

بر�مج حا�ضب 
�آيل

�ملجموع�ضيار�ت
2014

ريال �ضعودي

�لتكلفة

3.454.254972.139499.2894.697.2813.232.617215.04913.070.629�ل�صافات خالل �لفرتة 

�ل�صتهالك

906.570272.808170.0032.131.1321.503.59131.6765.015.780�ملحمل للفرتة

�صايف �لقيمة �لدفرتية

2.547.684699.331329.2862.566.1491.729.026183.3738.054.849كم� يف 31 دي�صمرب 2014

مت توزيع �ل�صتهالك �ملحمل بني م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س و�مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية لعمليات �لتاأمني و�مل�صاهمني كالتايل:

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 �إلى 31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

 1.636.415م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س )�إي�صاح 21(

 1.342.455م�صاريف عمومية و�إد�رية خا�صة بعمليات �مل�صاهمني )�إي�صاح 20(

 2.036.910م�صاريف عمومية و�إد�رية خا�صة بعمليات �لتاأمني )�إي�صاح 20(

5.015.780 

الودائع ألجل. 11

�لود�ئع لأجل متثل ود�ئع لدى بنوك حملية تارية ذ�ت ت�صنيف �إئتماين جيد ولديها تاريخ ��صتحقاق �أ�صلي يزيد عن ثالثة �أ�صهر من تاريخ �لقتناء. بلغ متو�صط 
�صعر �لعمولة �خلا�صة �ملتغرية على �لود�ئع لأجل 0.85% �صنويًا كما يف 31 دي�صمرب 2014.

�إن �لقيمة �لدفرتية للود�ئع لأجل تقارب قيمتها �لعادلة كما يف تاريخ �إعد�د �لقو�ئم �ملالية.

استثمار متاح للبيع. 11

ميثل �ل�صتثمار 3.85% )192.308 �صهم( يف ر�أ�س مال �صركة جنم خلدمات �لتاأمني. مبا �أن �لقيمة �لعادلة لي�صت متوفرة، مت ت�صجيل هذ� �ل�صتثمار بالتكلفة 
ومتت مر�جعة �لإد�رة للتاأكد من �أي �نخفا�س يف �لقيمة. ترى �لإد�رة �أن �لقيمة �ل�صوقية �لعادلة لهذ� �ل�صتثمار ل تختلف جوهريًا عن قيمته �لدفرتية.

الوديعة النظامية. 13

تبلغ �لوديعة �لنظامية 17.500.000 ريال �صعودي ومتثل 10% من ر�أ�س مال �ل�صركة �ملدفوع ، وهي وفقًا ملتطلبات �أنظمة �لتاأمني �ل�صادرة عن موؤ�ص�صة �لنقد 
�لعربي �ل�صعودي. هذه �لوديعة ل ميكن �صحبها �إل مبو�فقة موؤ�ص�صة �لنقد �لعربي �ل�صعودي.
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األقساط غير المكتسبة. 14

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 �إلى 31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

�ضايفح�ضة معيدي �لتاأمني�إجمايل

 1.633.133 4.108.005 5.741.138�لأق�صاط �ملكتتبة خالل �لفرتة

) 298.571 () 733.425 () 1.031.996 (�لأق�صاط �ملكت�صبة خالل �لفرتة

 1.334.562 3.374.580 4.709.142�لر�صيد يف نهاية �لفرتة

ذمم دائنة ومستحقات وأخرى. 15

31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

 272.975 1.548.055م�صاريف مو�رد ب�صرية م�صتحقة

- 1.054.157ر�صوم خدمات خارجية م�صتحقة

- 1.032.576م�صاريف ��صتقر�ر م�صتحقة

 1.013.197-ر�صوم جمل�س �إد�رة م�صتحقة

- 165.108م�صاريف تقنية معلومات م�صتحقة

- 80.439م�صاريف �صفر م�صتحقة

- 55.921م�صاريف م�صتحقة �أخرى

- 343.694عمولت م�صتحقة

 82.934ذمم د�ئنة �أخرى

4.362.884 1.286.173 

دخل عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة. 16

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 �إلى 31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

 1.053.511عمولت حم�صلة خالل �لفرتة

) 172.039 (عمولت مكت�صبة خالل �لفرتة

 881.472�لر�صيد يف نهاية �لفرتة
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المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة. 17

متثل �جلهات ذ�ت �لعالقة �مل�صاهمني �لرئي�صيني وكبار موظفي �لإد�رة �لعليا يف �ل�صركة. تتم �صيا�صات �لت�صعري و�صروط �صد�د �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة 
وفقًا لل�صروط �لتجارية. فيما يلي �ملعامالت مع �جلهات ذ�ت �لعالقة �لهامة خالل �لفرتة و�لأر�صدة �ملتعلقة يف نهاية �لفرتة:

مبلغ �ملعامالت

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013طبيعة �ملعامالت�جلهة ذ�ت �لعالقة
�إلى 31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

 �لر�ضيد كما يف
 31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

�أق�صاط مدينة من جهة ذ�ت �لعالقة

�لبنك �لعربي �لوطني

) م�صاهم (

- 140.250ق�صط تاأمني للمديرين �لتنفيذيني و�ملديرين

�أق�صاط م�صتحقة بعد خ�صم �لعمولت على وثائق 
�لتاأمني �ملباعة عن طريق وكالة �لبنك �لعربي �لوطني

163.280 3.022 

�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

�ملجموعة �لعاملية �لأمريكية

) م�صاهم (

�أق�صاط �إعادة �لتاأمني بعد خ�صم عمولت �إعادة 
الت�أمني

2.096.979 2.096.979 

م�صتحق �لى جهات ذ�ت �لعالقة

ميتاليف �أليكو

) م�صاهم (

 10.809.086ممتلكات ومعد�ت م�صرت�ة نيابًة عن �ل�صركة

م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة 
وحمملة على �ل�صركة

7.514.895 

م�صاريف متعلقة بالكتتاب �لعام مدفوعة نيابًة عن 
�ل�صركة وحمملة على �ل�صركة

61.168 

م�صاريف عمومية و�إد�رية مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة 
وحمملة على �ل�صركة

5.597.470 

ت�صوية �لر�صيد �مل�صتحق لفرتة ما قبل �لتاأ�صي�س حتى 
31 دي�صمرب 2014

) 22.578.900 (1.403.719 

�لبنك �لعربي �لوطني

) م�صاهم (

م�صاريف متعلقة بالكتتاب �لعام مدفوعة نيابًة عن 
�ل�صركة وحمملة على �ل�صركة

5.292.304 

م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة 
وحمملة على �ل�صركة 

1.782.795 

م�صاريف عمومية و�إد�رية مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة 
وحمملة على �ل�صركة

266.001 

ت�صوية �لر�صيد �مل�صتحق لفرتة ما قبل �لتاأ�صي�س حتى 
31 دي�صمرب 2014

) 7.341.100 (-
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إيضاحات حول القوائم المالية

17. المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة ) تتمة (

مبلغ �ملعامالت

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 طبيعة �ملعامالت�جلهة ذ�ت �لعالقة
�إلى 31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

 �لر�ضيد كما يف
 31 دي�ضمرب 2014

ريال �ضعودي

�ملجموعة �لعاملية �لأمريكية

) م�صاهم (

م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة 
وحمملة على �ل�صركة 

1.694.730 

 1.020.692ممتلكات ومعد�ت م�صرت�ة نيابًة عن �ل�صركة

م�صاريف عمومية و�إد�رية مدفوعة نيابًة عن �ل�صركة 
وحمملة على �ل�صركة

1.064.199 

ت�صوية �لر�صيد �مل�صتحق لفرتة ما قبل �لتاأ�صي�س حتى 
31 دي�صمرب 2014

) 3.360.453 (419.168 

 1.822.887جمموع �ملبالغ �مل�صتحقة �إلى �جلهات ذ�ت �لعالقة

�لبنك �لعربي �لوطني 

) م�صاهم (

 56.000.000 429.500.000*ود�ئع مبعدل عمولة خا�س قدره 0.71% �صنويًا

دخل عمولة خا�صة مكت�صبة من ود�ئع ق�صرية �لأجل 
حتى تاريخ �لتاأ�صي�س

111.441 -

 95.871 554.561دخل عمولة خا�صة من �لود�ئع

- 8.589.057رو�تب ومز�يا �أخرى كبار موظفي �لإد�رة 

 999.000 999.000�أتعاب �أع�صاء جمل�س �لإد�رة و�للجنة �لتنفيذية

* �إن مبلغ �ملعامالت للود�ئع ق�صرية �لأجل يت�صمن �إجمايل كافة �لود�ئع ق�صرية �لأجل �جلديدة �لتي مت �إيد�عها )مت�صمن �لود�ئع �لتي مت تديدها( لدي �لبنك 

�لعربي �لوطني خالل �لفرتة.
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إيضاحات حول القوائم المالية

الزكاة وضريبة الدخل. 18

أ( الزكاة المحملة للفترة

مت ح�صاب خم�ص�س �لزكاة على �أ�صا�س ح�صة �مل�صاهمني �ل�صعوديني يف ر�أ�س �ملال �لبالغة )%48.02(.

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 �إلى 31 دي�ضمرب 2013
ريال �ضعودي

 84.035.000ح�صة �مل�صاهمني �ل�صعوديني يف ر�أ�س �ملال وقدرها %48.02

) 20.317.535 (�لقيمة �لدفرتية للموجود�ت طويلة �لأجل

63.717.465 

) 18.818.376 (�صايف �خل�صارة �ملعدلة للفرتة

 44.899.089ح�صة �مل�صاهمني �ل�صعوديني يف �لوعاء �لزكوي بو�قع %60

�لفرق بني �لنتائج �ملالية و�لزكوية ب�صكل �أ�صا�صي تعود �إلى خم�ص�صات لي�صت م�صموحة يف ح�صاب �صايف �خل�صارة �ملعدلة.

ب( ضريبة الدخل المحملة للفترة 

ل يوجد �صريبة دخل على �مل�صاهمني غري �ل�صعوديني للفرتة �ملنتهية يف 31 دي�صمرب 2014 وذلك نتيجة ل�صايف �خل�صائر �ملعدلة للفرتة.

ج( حركة مخصص الزكاة للفترة 

كانت حركة خم�ص�س �لزكاة للفرتة كالآتي:

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 �إلى 31 دي�ضمرب 2013
ريال �ضعودي

 1.242.671�ملقدم خالل �لفرتة

 ) 1.242.671 (�ملدفوع خالل �لفرتة

-�لر�صيد �لنهائي

د( الربط الزكوي والضريبي 

مت تقدمي �لإقر�ر �لزكوي/�ل�صريبي لل�صركة عن فرتة �لثني ع�صر �صهرً� �لأولى �ملنتهية يف 28 �أغ�صط�س 2014 خالل �ملو�عيد �لنظامية. مت ��صتالم �صهادة �لزكاة/
�ل�صريبة �لنهائية وهي �صاحلة لغاية 28 دي�صمرب 2015.

رأس المال . 19

يبلغ ر�أ�س �ملال �مل�صدر و�ملدفوع لل�صركة 175.000.000 ريال �صعودي، مق�صمًا �إلى 17.500.000 �صهم بقيمة 10 ريال �صعودي لكل و�حد منها. يتم توزيع ر�أ�س 
�ملال كالآتي:

31 دي�ضمرب 2014�لن�ضبة�مل�ضاهمون
ريال �ضعودي

 70122.500.000%م�صاهمون موؤ�ص�صون

 3052.500.000%عامة �لنا�س

 175.000.000ر�أ�س �ملال 

�لتكاليف  فيه  تكون  �لذي  �إلى �حلد  �مل�صاهمني  �لعام كخ�صم من حقوق  �لكتتاب  ب�صاأن  �ملتكبدة  �صعودي  ريال   9.396.940 بقيمة  �ملعاملة  تكلفة  �حت�صاب  مت 
�لإ�صافية �لتي تعزى مبا�صرة �إلى �لكتتاب �لذي لولها لتم تفاديها.
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إيضاحات حول القوائم المالية

المصاريف العمومية واإلدارية. 10

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 وحتى 31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

عمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

 4.676.671 8.973.632تكاليف موظفني

 3.216.725 3.123.410�أتعاب قانونية ومهنية 

 908.038 2.411.337�إيجار 

 1.342.455 2.036.910�إ�صتهالك ) �إي�صاح رقم 10(

 606.327 1.834.239م�صاريف تقنية معلومات

 683.278 885.910م�صاريف �صفر و�إقامة

- 90.827خم�ص�س ديون م�صكوك يف حت�صيلها )�إي�صاح رقم 6(

 1.085.201-م�صاريف جمل�س �لإد�رة

 323.892 937.885اأخرى

20.294.150 12.842.587 

مصاريف ما قبل التأسيس، صافي. 11

للفرتة من 18 يناير 2012 �إلى 28 �أغ�ضط�س 2013
ريال �ضعودي

 3.564.937خدمات مهنية مقدمة من قبل موظفي �مل�صاهمني

  1.636.415��صتهالك )�إي�صاح 10(

  1.463.305�أتعاب قانونية و مهنية

  1.238.208م�صاريف �صفر و�إقامة

  1.179.675م�صاريف تقنية معلومات

  661.759�إيجار

  661.644تكاليف موظفني

 1.041.118اأخرى

 11.447.061جمموع م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س �ملتكبدة

) 111.441 (ناق�صا: دخل عمولت خا�صة متحققة عن ود�ئع ق�صرية �لأجل حتى تاريخ �لقر�ر �لوز�ري )29 �أغ�صط�س 2013(

 11.335.620جمموع م�صاريف ما قبل �لتاأ�صي�س، �صايف
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إيضاحات حول القوائم المالية

إدارة المخاطر. 11

مخاطر الحوكمة

لتحقيق  �حلايل  �لتنظيمي  �لهيكل  ت�صتخدم  �لتي  �لرقابة  و�أنظمة  و�لجر�ء�ت  �ملحددة  �ل�صيا�صات  من  جمموعة  يف  بال�صركة  �خلا�صة  �حلوكمة  خماطر  تتمثل 
�لأهد�ف �ل�صرت�تيجية. تتمحور فل�صفة �ل�صركة حول قبول �ملخاطر �ملرغوب بها و�ملعروفة �لتي تتفق مع �خلطة �ل�صرت�تيجية وقبول �ملخاطر �لتي و�فق عليها 

جمل�س �لد�رة. �إن �ل�صركة معر�صة ملخاطر معدل �لعمولة و�لئتمان و�ل�صيولة وخماطر �ل�صوق و�لعمالت �لجنبية.

هيكلة إدارة المخاطر

مت تاأ�صي�س هيكل تنظيمي حمكم د�خل �ل�صركة من �أجل حتديد وتقييم ور�صد ومر�قبة �ملخاطر.

مجلس اإلدارة

�إن جمل�س �لإد�رة هو �جلهة �لعليا �مل�صوؤولة عن حوكمة �ملخاطر حيث يقوم بتقدمي �لتوجيه و�عتماد �ل�صرت�تيجيات و�ل�صيا�صات لتحقيق �لأهد�ف �ملحددة لل�صركة.

اإلدارة العليا

تعترب �لد�رة �لعليا م�صوؤولة عن �لعمليات �ليومية لتحقيق �لهد�ف �ل�صرت�تيجية �صمن �صيا�صة حمددة م�صبقًا من قبل �ل�صركة ب�صاأن قبول �ملخاطر.

فيما يلي ملخ�س للمخاطر �لتي تو�جهها �ل�صركة و�لطريقة �لتي تتبعها �لإد�رة للتقليل منها:

أ( المخاطر التشغيلية

�ملخاطر �لت�صغيلية هي خماطر �خل�صارة �لناتة عن ف�صل يف �لنظام �أو �لرقابة، �لغ�س و�لأخطاء �لب�صرية، و�لتي ميكن

�أن تنتج عنها خ�صارة مالية وفقد�ن لل�صمعة، وعو�قب تنظيمية وقانونية. تقوم �ل�صركة باإد�رة �ملخاطر �لت�صغيلية من خالل

�ل�صو�بط �ملنا�صبة، وف�صل �ملهام و�ملر�قبة �لد�خلية ومبا يف ذلك �لتدقيق �لد�خلي و�لإلتز�م.

ب( مخاطر التأمين

متثل خماطر �لتاأمني �ملخاطر �ملتعلقة بزيادة �ملطالبات �لفعلية �مل�صتحقة حلاملي وثائق �لتاأمني لأحد�ث موؤمن عليها ب�صكل يفوق �لتوقعات. وميكن �أن يحدث ذلك 
ب�صبب تكر�ر �ملطالبات �أو �أن مبالغ �ملطابات يكون �أكرب من �ملتوقع وتتابع �ل�صركة خماطر �لتاأمني ب�صكل منتظم للتاأكد من �أن م�صتويات هذه �ملخاطر تكون يف 
�حلدود �ملتوقعة. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، بتغطية تاأمني �حلو�دث و�مل�صوؤولية �لعامة، �ملمتلكات، �لبحري، �لهند�صي، �لطاقة، خماطر �لتاأمني �لطبي. ترتكز 

�ملخاطر �لناجمة عن عقود �لتاأمني �أعاله ب�صكل رئي�صي يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.

تكرار ومبالغ المطالبات

ميكن �أن يتاأثر تكر�ر ومبالغ �ملطالبات بالعديد من �لعو�مل. تقوم �ل�صركة، ب�صكل رئي�صي، بتغطية تاأمني �حلو�دث و�مل�صوؤولية �لعامة، �ملمتلكات، �لبحري، �لهند�صي، 
�لطاقة، خماطر �لتاأمني �لطبي. تعترب هذه �لعمليات كعقود تاأمني ق�صرية �لأجل لأنه يتم يف �لعادة �لإبالغ عن و�صد�د �ملطالبات خالل �صنة و�حدة من وقوع 

�حلادث �ملوؤمن عليه. وهذ� من �صاأنه �أن ي�صاعد يف �لتقليل من خماطر �لتاأمني .
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الحوادث والمسؤولية

�مل�ضوؤولية �لعامة

�أو  �إ�صابة بدنية  �أو  بالن�صبة للتاأمني على �مل�صوؤلية �لعامة، فاإن �أهم �ملخاطر يف هذ� �ملجال هي �للتز�مات �لقانونية �ملرتتبة على �ملوؤمن تاه وفاة طرف ثالث 
�أ�صر�ر يف �ملمتلكات �لناجمة خارج �أماكن عمل �ملوؤمن عليه، �لعمليات �لتجارية �أو �مل�صاريع �لتي قام بها �ملوؤمن عليه. يتم �لإكتتاب يف وثائق �لتاأمني هذه على 
�أ�صا�س حجم �أعمال �ل�صركة �أو قيمة �لعقد، طبيعة / �أ�صغال �ملباين، وطبيعة �لعقود �ملنفذة. لدى �ل�صركة تغطية �إعادة �لتاأمني لهذه �ملخاطر للحد من �خل�صائر 

بالن�صبة لأي مطالبة فردية.

�لبحري

تتمثل �إ�صرت�تيجية �لتاأمني �لبحري بتعوي�س حملة وثائق �لتاأمني من �لأ�صر�ر �لناجمة عن فقد�ن �أو وقوع �أ�صر�ر يف �ل�صفن و�حلو�دث يف �لبحر �لتي ينتج عنها 
فقد�ن �لب�صاعة �مل�صحونة ب�صكل جزئي �أو كلي. بالن�صبة للتاأمني �لبحري، تتمثل �ملخاطر �لرئي�صية يف فقد�ن �أو وقوع �أ�صر�ر على �ل�صفن وكذلك �حلو�دث �لتي ينتج 

عنها فقد�ن �لب�صاعة �مل�صحونة ب�صكل جزئي �أو كلي.

�لهند�ضي

بالن�صبة �إلى �لتاأمني �لهند�صي، فاإن �أهم �ملخاطر يف هذ� �ملجال هي خ�صارة �أو حدوث �صرر لأعمال �لبناء / �لإن�صاء نتيجة حريق، �نفجار �أو خماطر طبيعية مثل 
�لفي�صانات، �لزلزل و�لعو��صف... �لخ. لدى �ل�صركة تغطية �إعادة �لتاأمني لهذه �ملخاطر للحد من �خل�صائر بالن�صبة لأي مطالبة فردية.

�ل�ضحي

مت ت�صميم �إ�صرت�تيجية �لتاأمني �لطبي �خلا�صة بال�صركة ل�صمان تنوع �ملخاطر ب�صكل جيد من حيث نوع �ملخاطر وم�صتوى �ملز�يا �ملوؤمن عليها. وميكن حتقيق ذلك 
من خالل تنوع �لقطاعات و�ملناطق �جلغر�فية وذلك للتاكد باأن �لأ�صعار تاأخذ بعني �لعتبار �لظروف �ل�صحية �حلالية و�لتاريخ �ل�صحي للعائلة و�ملر�جعة �لعتيادية 
للمطالبات �لفعلية و�صعر �ملنتج و�لإجر�ء�ت �لتف�صيلية ملتابعة �ملطالبات. كما تقوم �ل�صركة باأتباع �صيا�صة تقوم على �ملتابعة �جلادة و�لن�صطة للمطالبات وذلك 
لتغطية �ملخاطر �مل�صتقبلية غري �ملتوقعة �لتي ميكن �أن توؤثر �صلبا على �ل�صركة. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تامني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة باأي مطالبة فردية.

�ملمتلكات

يتم �إ�صد�ر هذه �لعقود بالرجوع �إلى �لقيمة �لإ�صتبد�لية للممتلكات �ملوؤمنة وحمتوياتها. تكلفة �إعادة بناء �ملمتلكات و�إ�صتبد�ل حمتوياتها و�لوقت �لالزم لإعادة 
بدء �لعمليات و�لذي تتوقف فيه �لإعمال هي �لعو�مل �لرئي�صية �لتي توؤثر على م�صتوى �ملطالبات. يوجد لدى �ل�صركة تغطية �إعادة تاأمني للحد من �خل�صائر �ملتعلقة 

باأي مطالبة فردية.
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ج( مخاطر السيولة

متثل خماطر �ل�صيولة �ل�صعوبات �لتي تو�جهها �ل�صركة يف توفري �لأمو�ل �لالزمة للوفاء بالتعهد�ت �ملتعلقة بالتز�ماتها �ملالية.

يتم مر�قبة متطلبات �ل�صيولة �صهريًا، وتقوم �لإد�رة بالتاأكد من توفر �ل�صيولة �لكافية للوفاء بالتز�ماتها حال ن�صوئها.

جميع �ملطلوبات يف قائمة �ملركز �ملايل لل�صركة، عد� تعوي�صات نهاية �خلدمة للموظفني، ت�صتحق تعاقديًا عند �لطلب.

محفظة االستحقاقات

يلخ�س �جلدول �أدناه حمفظة �ل�صتحقاقات مبوجود�ت ومطلوبات �ل�صركة على �أ�صا�س تو�ريخ �ل�صتحقاق �ملتوقعة:

متد�ولة
ريال �ضعودي

غري متد�ولة 
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

موجود�ت عمليات �لتاأمني

 2.238.414- 2.238.414نقدية و�شبه نقدية

 3.421.552- 3.421.552�أق�صاط مدينة ، �صايف

 1.016.704- 1.016.704عمولة معيدي �لتاأمني مدينة

 2.198.3321.176.2483.374.580ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

 499.799- 499.799ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

 343.462126.226469.688تكاليف �كتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

 2.582.786261.5002.844.286م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

 8.054.849 8.054.849-ممتلكات ومعد�ت ، �صايف

 12.301.0499.618.82321.919.872جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

موجود�ت �مل�صاهمني

 11.157.980-11.157.980نقدية و�شبه نقدية 

 5.028.658-5.028.658م�صتحق من عمليات �لتاأمني

 113.623-113.623م�صاريف مدفوعة مقدمًا وموجود�ت �أخرى 

 85.000.000-85.000.000ود�ئع لأجل

 3.175.1633.175.163-��صتثمار متاح للبيع

 17.500.00017.500.000-وديعة نظامية

 101.300.26120.675.163121.975.424جمموع موجود�ت �مل�صاهمني
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متد�ولة
ريال �ضعودي

غري متد�ولة 
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

مطلوبات عمليات �لتاأمني

 3.408.7081.300.4344.709.142�إجمايل �لأق�صاط غري �ملكت�صبة

 787.530-787.530�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

 4.362.884-4.362.884ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

 3.944.417-3.944.417�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

 562.819318.653881.472دخل عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

 1.822.887-1.822.887م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

 5.028.658-5.028.658م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

 382.882382.882-مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

 19.917.9032.001.96921.919.872جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني

مطلوبات �مل�صاهمني

 1.286.173-1.286.173ذمم د�ئنة وم�صتحقات و�أخرى

 1.286.173-1.286.173جمموع مطلوبات �مل�صاهمني

يلخ�س �جلدول �أدناه تو�ريخ �إ�صتحقاق �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية لل�صركة وذلك على �أ�صا�س �للتز�مات �ملتوقعة �ملتبقية، �صاملة �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة. 
يتم حتديد مطلوبات عقود �لتاأمني، وموجود�ت �إعادة �لتاأمني، وحمفظة �لإ�صتحقاق، على �أ�صا�س �لزمن �ملقدر ل�صايف �لتدفقات �لنقدية �ل�صادرة من مطلوبات 
�لتاأمني �لتي مت �إثباتها. وقد مت �إ�صتبعاد �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة، وح�صة معيدي �لتاأمني من �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة من �لتحليل لأنها لي�صت �لتز�مات 

تعاقدية. يتم �إعتبار �لدفعات �لتي تتطلب �إخطار وكاأن �لإخطار قد مت تقدميها فور�.
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بدون تاريخ ��ضتحقاق حمدد31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

�أكرث من 5 �ضنو�ت
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

 2.238.414- 2.238.414-نقدية و�شبه نقدية

 3.421.552- 3.421.552-�أق�صاط تاأمني م�صتحقة، �صايف

 1.016.704- 1.016.704-عمولة �إعادة تاأمني مدينة

ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

-499.799 -499.799  

-7.176.469 -7.176.469 

موجود�ت �مل�صاهمني

 11.157.980- 11.157.980-نقدية و�شبه نقدية

 5.028.658- 5.028.658-م�صتحق من عمليات �لتاأمني

 85.000.000- 85.000.000-ود�ئع لأجل

 3.175.163-- 3.175.163��صتثمار متاحة للبيع 

 17.500.000-- 17.500.000وديعة نظامية

20.675.163 101.186.638-121.861.801

بدون تاريخ ��ضتحقاق حمدد 31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

لغاية �ضنة و�حدة
ريال �ضعودي

�أكرث من 5 �ضنو�ت
ريال �ضعودي

�لإجمايل
ريال �ضعودي

مطلوبات عمليات �لتاأمني

 787.530- 787.530-مطالبات حتت �لت�صوية

ذمم د�ئنة وم�صاريف م�صتحقة و مطلوبات 
- 4.362.884-اأخرى

 

4.362.884 

 3.944.417- 3.944.417-�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

 1.822.887- 1.822.887-م�صتحق �إلى جهات ذ�ت عالقة

 5.028.658- 5.028.658-م�صتحق �إلى عمليات �مل�صاهمني

 مكافاأة نهاية �خلدمة للموظفني

382.882 --

 

382.882 

382.882 15.946.376 -16.329.258 

مطلوبات �مل�صاهمني

ذمم د�ئنة وم�صاريف م�صتحقة ومطلوبات 
-اأخرى

 

1.286.173 -

 

1.286.173 

-1.286.173 -1.286.173 
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د( مخاطر اإلئتمان

متثل خماطر �لئتمان عدم مقدرة طرف ما على �لوفاء بالتز�ماته ب�صاأن �أد�ة مالية ما، مما يوؤدي �إلى تكبد �لطرف �لآخر خل�صارة مالية. بالن�صبة لكافة فئات 
�لأدو�ت �ملالية �ملحتفظ بها لدى �ل�صركة، ميثل �حلد �لأق�صى ملخاطر �لئتمان �لتي تتعر�س لها �ل�صركة �لقيمة �لدفرتية �ملف�صح عنها يف قائمة �ملركز �ملايل.

فيما يلي بيانا بال�صيا�صات و�لإجر�ء�ت �ملتبعة من قبل �ل�صركة لتقليل خماطر �لئتمان �لتي تتعر�س لها �ل�صركة:

�لتاأمني. وك�صرط  � �إعادة  �ل�صركة بتقومي �لو�صع �ملايل ل�صركات  �لتاأمني، تقوم  �إعادة  �إفال�س �صركات  لتقليل تعر�صها للخ�صائر �لكربى �لناجمة عن 
م�صبق، يجب �أن يكون �لأطر�ف �لتي يتم �إعادة �لتاأمني لديها م�صنفة على �أنها ذ�ت م�صتوى مقبول، من حيث �ل�صمان ومبا يوؤكد متانة و�صعها �ملايل.

تقوم �ل�صركة باإبر�م �تفاقيات تاأمني و�إعادة تاأمني فقط مع جهات معرتف بها وذ�ت �صمعة جيدة. تكمن �صيا�صة �ل�صركة باأن يخ�صع كافة �لعمالء �لذين  �
تود �لتعامل معهم للتحقق و�لدر��صة من �لناحية �لئتمانية. �إ�صافة �إلى ذلك، يتم مر�قبة �ملبالغ �مل�صتحقة مبوجب عقود �لتاأمني و�إعادة �لتاأمني ب�صورة 

م�صتمرة لتقليل تعر�صها ملخاطر �لديون �ملعدومة.
تقوم �ل�صركة باحلد من خماطر �لئتمان �ملتعلقة بالوكالء و�لو�صطاء وذلك بو�صع حدود �ئتمان لكل و�صيط ووكيل ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة. �
�إن �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة متثل مبالغ م�صتحقة ب�صكل �أ�صا�صي، من �أفر�د و�صركات غري م�صنفة. تقوم �ل�صركة باحلد من خماطر �لئتمان وذلك بو�صع  �

�صقف �إئتماين لكل عميل و�صركة ومر�قبة �لذمم �ملدينة �لقائمة.
�لنقدية  � و�صبه  �لنقدية  لديها  تودع  �لتي  �لبنوك  تكون  �أن  �لإد�رة. وك�صرط م�صبق، يجب  بنوك حملية معتمدة من  �لنقدية لدى  و�صبه  �لنقدية  تودع 

م�صنفة على �أنها ذ�ت م�صتوى مقبول، من حيث �ل�صمان ومبا يوؤكد متانة و�صعها �ملايل.
تتكون �إ�صتثمار�ت �ل�صركة ب�صكل �أ�صا�صي من ود�ئع لأجل لدى بنوك حملية ذ�ت ت�صنيف �إئتماين جيد. ل يوجد لدى �ل�صركة نظام د�خلي لت�صنيف  �

هذه �ل�صتثمار�ت، تقوم �ل�صركة باحلد من خماطر �لئتمان �ملتعلقة بهذه �ل�صتثمار�ت بو�صع حد �ئتمان لكل بنك ح�صب درجة �لت�صنيف �لإئتماين.
تت�صمن �أق�صاط �لتاأمني �ملدينة عدد كبري من �ملبالغ �مل�صتحقة من �لأفر�د و�ل�صركات. ت�صكل �أكرب خم�صة �أق�صاط تاأمني مدينة 62 % من �إجمايل �لأق�صاط �ملدينة 

كم� يف 31 دي�صمرب 2014.

يعك�س �جلدول �أدناه �حلد �لأق�صى ملخاطر �لإئتمان �لتي تتعر�س لها بنود قائمة �ملركز �ملايل:

31 دي�ضمرب 2014
ريال �ضعودي

�ملجموععمليات �مل�ضاهمنيعمليات �لتاأمني

 13.396.394 11.1587.980 2.238.414نقدية و�شبه نقدية

 3.421.552- 3.421.552�أق�صاط تاأمني مدينة

 1.016.704- 1.016.704عمولة �إعادة تاأمني مدينة

 499.799- 499.799ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت �لت�صوية

 1.202.398- 1.202.398ذمم موظفني

 85.000.000 85.000.000-ود�ئع لأجل

 3.175.163 3.175.163-��صتثمار متاح للبيع

 17.500.000 17.500.000-وديعة نظامية

8.378.867 116.833.143 125.212.010 
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11.  إدارة المخاطر )تتمة(
هـ( مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تن�صاأ خماطر �أ�صعار �لعمولت �خلا�صة عن �إحتمال تاأثري �لتغري�ت يف �أ�صعار �لعمولت على �لربحية �مل�صتقبلية �أو �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �ملالية. ل تتعر�س �ل�صركة 
ملخاطر �أ�صعار عمولت خا�صة هامة.

�إن �لأثر على �لدخل ميثل �أثر �لتغري�ت �ملفرت�صة يف �أ�صعار �لعمولت (مع بقاء �إعتبار كافة �لبنود �لقابلة للتغيري�لأخرى ثابتة( ، على دخل �ل�صركة ل�صنة و�حدة 
وذلك على �أ�صا�س �ملوجود�ت �ملالية بعمولة عائمة كما يف 31 دي�صمرب 2014. وكما يف نهاية �لفرتة ل يوجد لدى �ل�صركة �أدو�ت مالية بعمولة عائمة.

و( مخاطر العمالت
متثل خماطر �لعمالت �ملخاطر �لناتة عن تذبذب قيمة �أد�ة مالية ما نتيجة للتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صرف �لأجنبي.

بعمالت  هي  �لنقدية  و�ملطلوبات  �ملوجود�ت  غالبية  لأن  �لأجنبي  �ل�صرف  �أ�صعار  يف  �لتقلبات  نتيجة  هامة  خ�صائر  لوقوع  متدنية  خماطر  بوجود  �لإد�رة  تعتقد 
مرتبطة بالريال �ل�صعودي. �إ�صافة �إلى ذلك، وحيث �أن معامالت �ل�صركة بالعمالت �لأجنبية تتم ب�صكل �أ�صا�صي بالدولر �لأمريكي �ملثبت �صعر �صرفه مقابل �لريال 

�ل�صعودي، فاإن �لأرباح و�خل�صائر �لناتة عن حتويل �لعمالت �لأجنبية ل تعترب هامة، وبالتايل مل يتم �لإف�صاح عنها ب�صورة م�صتقلة.

ز( مخاطر السوق
تتمثل خماطر �ل�صوق يف خماطر تقلبات �لقيمة �لعادلة و�لتدفقات �لنقدية �مل�صتقبلية لأد�ة مالية ب�صبب �لتغري�ت يف �أ�صعار�ل�صوق )عد� تلك �لناتة من خماطر 
�أ�صعار �لعمولت �أو خماطر �لعمالت(، �صو�ء حدثت تلك �لتغري�ت ب�صبب عو�مل تتعلق بالأد�ة �ملالية �ملعينة �أو مب�صدرها �أو عو�مل توؤثر على جميع �لأدو�ت �ملالية 

�ملماثلة �ملتد�ولة يف �ل�صوق. 

تتعلق خماطر �ل�صوق لدى �ل�صركة با�صتثمار�تها �ملتاحة للبيع حيث تتقلب قيمتها نتيجة �لتغري�ت يف �أ�صعار �ل�صوق.

ح( إدارة رأس المال
تو�صع �أهد�ف من قبل �ل�صركة للحفاظ على تو�زن ن�صب ر�أ�س �ملال وذلك لدعم �أهد�ف �ل�صركة وزيادة �لفائدة للم�صاهمني. تقوم �ل�صركة باإد�رة متطلبات ر�أ�س 
�ملال وذلك بتقدير �لنق�س بني م�صتويات ر�أ�س �ملال �ملعلن عنها و�ملطلوبة بانتظام. يتم �إجر�ء �لت�صويات على م�صتويات ر�أ�س �ملال �حلالية وذلك ح�صب �لتغري�ت يف 
�لظروف �ل�صائدة يف �ل�صوق وخ�صائ�س خماطر ن�صاطات �ل�صركة. وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س �ملال، تقوم �ل�صركة بتعديل مبلغ توزيعات �لأرباح �ملدفوعة 

للم�صاهمني �أو تقوم باإ�صد�ر �أ�صهم.

يعتقد جمل�س �لإد�رة باأن �ل�صركة قد �لتزمت بكافة متطلبات ر�أ�س �ملال �ملفرو�صة من قبل جهات خارجية خالل �لفرتة �ملالية �مل�صرح عنها.

ط( المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية

تخ�صع عمليات �ل�صركة ملتطلبات �لأنظمة �ملحلية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية. �إن هذه �لأنظمة ل تتطلب فقط �حل�صول على �ملو�فقات ومر�قبة �لن�صاطات فح�صب، 
بل وتفر�س بع�س �لقيود مثل كفاية ر�أ�س �ملال لتقليل خماطر �لعجز و�لإفال�س من قبل �صركات �لتاأمني ولتمكينها من �صد�د �إلتز�ماتها غري �ملتوقعة عند ن�صوئها.

ي( القيمة العادلة لألدوات المالية
تتكون �لأدو�ت �ملالية من �ملوجود�ت �ملالية و�ملطلوبات �ملالية.

تتكون �ملوجود�ت �ملالية �خلا�صة بال�صركة من �لنقدية و�صبه �لنقدية، و�ملدينني، و�ل�صتثمار�ت، و�لإير�د�ت �مل�صتحقة، بينما تتكون �ملطلوبات �ملالية من �مل�صاريف 
�مل�صتحقة �لدفع و�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية.

ُتعرف �لقيمة �لعادلة باأنها �ل�صعر �لذي �صيتم �إ�صتالمه لبيع موجود�ت ما �أو �ل�صعر �ملدفوع لتحويل مطلوبات ما يف عملية �عتيادية بني متعاملني يف �ل�صوق بتاريخ 
�لقيا�س. ُيبنى قيا�س �لقيمة �لعادلة على �فرت��س �أن بيع �ملوجود�ت �أو �ملطلوبات قد مت:

يف �ل�صوق �لأ�صا�صي للموجود�ت �أو �ملطلوبات ، �أو �
يف �أكرث �صوق فائدة للموجود�ت �أو �ملطلوبات، وذلك يف حالة غياب �ل�صوق �لأ�صا�صي  �

كذلك فاإنه يجب �أن يكون �ل�صوق �لأ�صا�صي �أو �ل�صوق �لأكرث فائدة ممكن �لو�صول له من قبل �ل�صركة. ُتقيم �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �أو �ملطلوبات با�صتخد�م 
�فرت��صات ي�صتعملها �ملتعاملون لت�صعري �ملطلوبات �أو �ملوجود�ت وذلك بافرت��س �أن �ملتعاملني ي�صعون لأف�صل منفعة �قت�صادية.

�إن �لقيمة �لعادلة للنقدية و�صبه �لنقدية و�لود�ئع لأجل و�مل�صاريف �مل�صتحقة و�لد�ئنني �لآخرين ل تختلف جوهريًا عن قيمتها �لدفرتية.
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خسارة السهم األساسية والمخفضة . 13

مت �حت�صاب خ�صارة �ل�صهم �لأ�صا�صية و�ملخف�صة للفرتة بتق�صيم �صايف �خل�صارة قبل �لزكاة للفرتة على �لأ�صهم �لعادية و�مل�صدرة و�لقائمة يف نهاية �لفرتة و�لبالغة 
17.5 مليون �صهم.

عقود اإليجار التشغيلية. 14

يبلغ �حلد �لأدنى لدفعات �لإيجار �مل�صتقبلية مقابل ��صتخد�م مباين �ل�صركة مبلغ 1.974.864 ريال �صعودي وت�صتحق �ل�صد�د خالل عام 2015.

اإللتزامات المحتملة. 15

تعمل �ل�صركة يف قطاع �لتاأمني وهي خا�صعة لإجر�ء�ت قانونية خالل دورة �أعمالها �لعادية مبا يتعلق مبطالبات عمليات �لتاأمني. ويف حني �أنه لي�س عمليًا تنبوؤ �أو 
حتديد �لنتائج �لنهائية جلميع تهديد�ت �لإجر�ء�ت �لقانونية، فالإد�رة ل تعتقد �أن �إجر�ء�ت مماثلة )مبا فيها �لدعاوي( �صيكون لها تاأثري جوهري على �أد�ئها 

�أو مركزها �ملايل.

المعلومات القطاعية. 16

متا�صيًا مع طريقة �إعد�د �لتقارير �لد�خلية بال�صركة، �إعتمدت �لإد�رة �لت�صغيلية قطاعات �لأعمال بالن�صبة لن�صاطات �ل�صركة وموجود�تها ومطلوباتها وكما هو 
مذكور �أدناه،ل تت�صمن نتائج �لقطاعات �مل�صاريف �لعمومية و�لإد�رية و�لإير�د�ت �لأخرى.

ل تت�صمن موجود�ت �لقطاعات �ملمتلكات و�ملعد�ت و�مل�صاريف �ملدفوعة مقدمًا و�ملوجود�ت �لأخرى و�لأق�صاط �ملدينة و�أر�صدة �إعادة �لتاأمني �ملدينة و�لنقدية 
و�صبه �لنقدية، وبالتايل مت �إدر�جها �صمن �ملوجود�ت غري �ملوزعة.

�لد�ئنة  �لذمم  و  �لد�ئنة  �لتاأمني  �إعادة  �أر�صدة  و  للموظفني  �خلدمة  نهاية  ومكافاأة  �مل�صاهمني  عمليات  �إلى  �مل�صتحقة  �ملبالغ  �لقطاعات  مطلوبات  تت�صمن  ل 
و�مل�صتحقات و�ملطلوبات �لأخرى.

يتم �لإبالغ عن �ملوجود�ت و�ملطلوبات غري �ملوزعة �إلى رئي�س �لعمليات، ب�صفته �صانع �لقر�ر ويتم مر�قبتها على �أ�صا�س مركزي.

تتو�جد كافة �ملوجود�ت �لت�صغيلية و�لن�صاطات �لرئي�صية لل�صركة يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية.
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16.  المعلومات القطاعية )تتمة(

أ( قائمة نتائج عمليات التأمين األولية )تتمة(

للفرتة من 29 �أغ�ضط�س 2013 �إلى 31 دي�ضمرب 2014

�حلو�دث و�مل�ضوؤولية 
�لعامة

ريال �ضعودي

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�لهند�ضة
ريال �ضعودي

�لتاأمينات �لعامة 
�لأخرى

ريال �ضعودي

�لتاأمني �ل�ضحي
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني 
�ملكتتبة 

2.343.127 719.460 316.350 1.387.934 974.267 5.741.138 

) 4.108.005 () 15.869 () 895.292 () 313.977 () 716.459 () 2.166.408 (�أق�صاط �إعادة �لتاأمني �مل�صندة

 1.633.133 958.398 492.642 2.373 3.001 176.719�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكتتبة

�صايف �لتغري يف �لأق�صاط غري 
�ملكت�صبة

) 130.673 () 1.704 () 2.362 () 320.197 () 879.626 () 1.334.562 (

 298.571 78.772 172.445 11 1.297 46.046�صايف �أق�صاط �لتاأمني �ملكت�صبة

 172.039 652- 439 47.887 123.061دخل عمولة �إعادة �لتاأمني

 500--- 500-�إير�د�ت �أخرى ، �صايف

 471.110 79.424 172.445 450 49.684 169.107�إجمايل �إير�د�ت �لكتتاب

تغري�ت يف �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

) 401.523 () 140.963 () 1.142 () 181.067 () 62.835 () 787.530 (

ح�صة معيدي �لتاأمني من 
�ملطالبات حتت �لت�صوية

357.943 139.745 1.133 -978 499.799 

) 287.731 () 61.857 () 181.067 () 9 () 1.218 () 43.580 (�صايف �ملطالبات �ملتكبدة

) 136.589 (-) 34.489 () 228 () 28.031 () 73.841 (تكاليف �كتتاب وثائق �لتاأمني

) 38.449 () 14.614 () 6.940 () 1.582 () 3.597 () 11.716 (�أتعاب فح�س و�إ�صر�ف

) 462.769 () 76.471 () 222.496 () 1.819 () 32.846 () 129.137 (�إجمايل م�صاريف �لكتتاب

 8.341 2.953) 50.051 () 1.369 ( 16.838 39.970نتائج �لكتتاب

) 20.294.150 (م�صاريف غري موزعة

�صايف عجز �لفرتة من عمليات 
الت�أمني

) 20.285.809 (
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16.  المعلومات القطاعية )تتمة(

ب( موجودات ومطلوبات عمليات التأمين

31 دي�ضمرب 2014

�حلو�دث 
و�مل�ضوؤولية �لعامة

ريال �ضعودي

�ملمتلكات
ريال �ضعودي

�لهند�ضة
ريال �ضعودي

�لتاأمينات �لعامة 
�لأخرى

ريال �ضعودي

�لتاأمني �ل�ضحي
ريال �ضعودي

�ملجموع
ريال �ضعودي

موجودات عملي�ت الت�أمني

 3.421.552 756.769 871.305 281.350 174.915 1.337.213�أق�صاط مدينة ، �صايف

 1.016.704 7.937 193.303 91.053 146.921 577.490عمولة معيدي �لتاأمني مدينة

ح�صة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات حتت 
�لت�صوية

357.943 139.745 1.133  -978 499.799 

ح�صة معيدي �لتاأمني من �لأق�صاط غري 
�ملكت�صبة

1.679.857 529.882 312.466 837.810 14.565 3.374.580 

 469.688- 76.611 47.224 79.663 266.190تكاليف �إكتتاب وثائق تاأمني موؤجلة

 8.782.323 780.249 1.979.029 733.226 1.071.126 4.218.693موجودات موزعة

 13.137.549 موجود�ت غري موزعة

 21.919.872جمموع موجودات عملي�ت الت�أمني

مطلوبات عمليات �لتاأمني

 4.709.142 894.191 1.158.007 314.828 531.586 1.810.530�إجمايل �أق�صاط �لتاأمني غري �ملكت�صبة

 787.530 62.835 181.067 1.142 140.963 401.523�إجمايل �ملطالبات حتت �لت�صوية

 3.944.417 15.869 895.292 313.977 552.871 2.166.408�أر�صدة �إعادة تاأمني د�ئنة

 881.472 7.285 193.302 90.615 135.841 454.429دخل عمولت �إعادة تاأمني غري مكت�صبة

 10.322.561 980.180 2.427.668 720.562 1.361.261 4.832.890مطلوبات موزعة

 11.597.311مطلوبات غري موزعة

 21.919.872جمموع مطلوبات عمليات �لتاأمني
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المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد. 17

مت �لإف�صاح �أدناه عن �ملعايري و�لتف�صري�ت ذ�ت �لعالقة �ل�صادرة وغري �صارية �ملفعول بعد حتى تاريخ �إ�صد�ر �لقو�ئم �ملالية لل�صركة. تعتزم �ل�صركة �إتباع هذه 
�ملعايري، �إذ� ينطبق ذلك، عند �صريانها.

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )9( – األدوات المالية

خالل �صهر يوليو 2014، �صدر عن جمل�س معايري �ملحا�صبة �لدولية �لإ�صد�ر �لنهائي للمعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم )9(: �لأدو�ت �ملالية و�لذي 
يعك�س كافة مر�حل م�صروع �لأدو�ت �ملالية، وحل حمل معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39( – �لأدو�ت �ملالية. �لإثبات و�لقيا�س وكافة �لإ�صد�ر�ت �ل�صابقة للمعيار 
�لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم )9(. لقد ��صتحدث �ملعيار متطلبات جديدة ب�صاأن �لت�صنيف و�لقيا�س، و�لنخفا�س يف �لقيمة وحما�صبة تغطية �ملخاطر. 
ي�صري �ملعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم )9( على �لفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2018، وي�صمح بالإتباع �ملبكر له. يجب تطبيقه باأثر 
رجعي ولكن معلومات �ملقارنة غري �إلز�مية. ي�صمح بالتباع �ملبكر لالإ�صد�ر�ت �ل�صابقة للمعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم )9( )لالأعو�م 2009 و2010 
و2013( �إذ� كان تاريخ �لتباع �لأويل لها قبل 1 فرباير 2015. �صيكون لتباع �ملعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم )9( �أثر على ت�صنيف وقيا�س �ملوجود�ت 

�ملالية �خلا�صة بال�صركة، ولن يكون له �أثر على ت�صنيف وقيا�س �ملطلوبات �ملالية لل�صركة.

التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )19( – البرامج المحددة المزايا: اشتراكات الموظفين

يتطلب معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )19( من �ملن�صاأة �لنظر يف ��صرت�كات �ملوظفني عند �ملحا�صبة عن �لرب�مج �ملحددة �ملز�يا. و�إذ� كانت �ملز�يا مرتبطة بخدمة 
ما، فاإنها يجب �أن تن�صب لفرت�ت �خلدمة كمز�يا �صلبية. تو�صح �لتعديالت باأنه �إذ� كان مبلغ �ل�صرت�كات يتوقف على عدد �صنو�ت �خلدمة، فاإنه ي�صمح للمن�صاأة 
�إثبات هذه �ل�صرت�كات كتخفي�س من تكلفة �خلدمة خالل �لفرتة �لتي تقدم فيها بدًل من توزيع �ل�صرت�كات على فرت�ت �خلدمة. ي�صري هذ� �لتعديل على �لفرت�ت 
�ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 يوليو 2014، ول يتوقع باأن يتعلق هذ� �لتعديل بال�صركة لأنه ل يوجد لدى �ل�صركة بر�مج مز�يا حمددة و��صرت�كات موظفني �أو جهات 

ذ�ت عالقة.

دورة التحسينات السنوية لألعوام من 2012-2010

ي�صري مفعول هذه �لتح�صينات �عتبارً� من 1 يوليو 2014، ول يتوقع باأن يكون لها �أثر جوهري على �ل�صركة. ت�صتمل هذه �لتح�صينات على ما يلي:

المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم )8( القطاعات التشغيلية

مت تطبيق هذه �لتعديالت باأثر رجعي، وتو�صح:

باأنه يجب على �ملن�صاأة �لإف�صاح على �لأحكام �لتي قامت بها �لإد�رة عند �تباع �أ�ص�س �لتجميع �ملن�صو�س عليها يف �لفقرة )12( من �ملعيار �لدويل  �
�لربح(  وهام�س  �ملبيعات  )مثل  �لقت�صادية  و�خل�صائ�س  تميعها  مت  �لتي  �لت�صغيلية  للقطاعات  موجز  و�صف  مع   )8( �ملالية  بالتقارير  �خلا�س 

�مل�صتخدمة للتاأكد فيما �إذ� كانت �لقطاعات »مت�صابهة«.
�لعمليات ك�صانع  � �إلى رئي�س  �لت�صوية  �لإبالغ عن  �إجمايل �ملوجود�ت وذلك يف حالة  �إلى  �لقطاعات  ت�صوية موجود�ت  �لإف�صاح عن  باأنه يجب فقط 

�لقر�ر، متامًا مثل �لإف�صاحات �ملطلوبة بالن�صبة ملطلوبات �لقطاعات.

معيار المحاسبة الدولي رقم )16( – الممتلكات واآلالت والمعدات، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38( – الموجودات غير 
الملموسة

مت تطبيق �لتعديل باأثر رجعي، ويو�صح باأنه يف معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )16(، ومعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )38( يجوز �إعادة تقييم �لأ�صل بالرجوع �إلى 
�لبيانات �لقابلة للمالحظة وذلك على �أ�صا�س �إجمايل �أو على �أ�صا�س �صايف �لقيمة �لدفرتية. �إ�صافة �إلى ذلك، ميثل �ل�صتهالك �أو �لإطفاء �ملرت�كم �لفرق بني 

�لجمايل و�لقيمة �لدفرتية لالأ�صل.

معيار المحاسبة الدولي رقم )24( – اإلفصاحات المتعلقة بالجهات ذات العالقة

مت تطبيق �لتعديل باأثر رجعي ويو�صح باأن �صركة �لإد�رة )�ملن�صاأة �لتي تقدم خدمات كبار موظفي �لإد�رة( هي جهة ذ�ت عالقة تخ�صع لالف�صاحات �ملتعلقة 
باجلهات ذ�ت �لعالقة. �إ�صافة �إلى ذلك، يتعني على �ملن�صاأة �لتي ت�صتخدم �صركة �لد�رة �لإف�صاح عن �مل�صاريف �ملتكبدة ب�صاأن خدمات �لإد�رة.
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17. المعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد

دورة التحسينات السنوية لألعوام من 2013-2011

ي�صري مفعول هذه �لتح�صينات �عتبارً� من 1 يوليو 2014، ول يتوقع باأن يكون لها �أثر جوهري على �ل�صركة. ت�صتمل هذه �لتح�صينات على ما يلي:

معيار المحاسبة الدولي رقم )13( – قياس القيمة العادلة

مت تطبيق �لتعديل باأثر رجعي، ويو�صح باأن �ل�صتثناء �ملتعلق باملحفظة �ملن�صو�س عليه يف �ملعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم )13( ل يطبق على �ملوجود�ت 
و�ملطلوبات �ملالية فح�صب بل على �لعقود �لأخرى �لتي تقع �صمن نطاق �ملعيار �لدويل �خلا�س بالتقارير �ملالية رقم )9( )�أو معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )39(، 

�إذ ينطبق ذلك(.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم )16( ومعيار المحاسبة الدولي رقم )38(: توضيح الطرق المقبولة في احتساب 
االستهالك واإلطفاء

تو�صح �لتعديالت �ملباديء �ملن�صو�س عليها يف معيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )16( ومعيار �ملحا�صبة �لدويل رقم )38( وذلك باأن �لإير�د�ت تعك�س �صكل �ملنافع 
�لقت�صادية �لناتة عن ت�صغيل عمل ما )�لذي يعترب �لأ�صل جزءً� منه( بدًل من �ملنافع �لقت�صادية �مل�صتهلكة عن طريق ��صتخد�م �لأ�صل. ونتيجة لذلك، ل ميكن 
��صتخد�م �لطريقة �ملبنية على �لإير�د�ت يف ��صتهالك �ملمتلكات و�لآلت و�ملعد�ت و�أنه يف حالت حمدودة جدً� ميكن فقط ��صتخد�مها يف �إطفاء �ملوجود�ت غري 
�مللمو�صة. ت�صري �لتعديالت م�صتقباًل على �لفرت�ت �ل�صنوية �لتي تبد�أ يف �أو بعد 1 ين�ير 2016. وي�صمح بالتباع �ملبكر لها. ل يتوقع باأن يكون لهذه �لتعديالت �أي 

�أثر على �ل�صركة لعدم قيامها باإتباع �لطريقة �ملبنية على �لإير�د�ت يف �حت�صاب �ملوجود�ت �ل�صتهالك على غري �ملتد�ولة.

اعتماد القوائم المالية. 18

�عتمدت هذه �لقو�ئم �ملالية من قبل جمل�س �لإد�رة يف 30 ربيع �لثاين 1436هـ �ملو�فق لـ )19 فرباير 2015(.



 `H  ó©H  Éª«a  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ÊhÉ©àdG  ÚeCÉà∏d  »æWƒdG  »Hô©dG  ∂æÑdGh  á«dhódG  á«µjôeC’G  áYƒªéŸGh  ∞jÓàe  ácô°T  â°ù°SCÉJ
 (Ω2010/03/29 ≥aGƒŸG) `g1431/04/13 ïjQÉàH 119 ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôb ÖLƒÃ áeÉY áªgÉ°ùe ácô°ûc (zácô°ûdG{
 ºbQ QÉªãà°SÓd áeÉ©dG  áÄ«¡dG  ¢ü«NôJh ,(Ω2010 /03/31 ≥aGƒŸG) `g 1431/04/15 ïjQÉàH  22/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸGh
 πé°ùdG  ÖLƒÃ áeÉY áªgÉ°ùe ácô°ûc äóu« obh  ,(Ω2012/09/09 ≥aGƒŸG) ``̀g1433/10/22 ïjQÉJh  (1029331024022)
 ”h  .(Ω2013  /10/27  ≥aGƒŸG)  ```̀g1434/12/22  ïjQÉàH  ¢VÉjôdG  áæjóe  øe  QOÉ°üdG  (1010391438)  ºbQ  …QÉéàdG

.¢VÉjôdG áæjóe πé°ùH É¡∏«é°ùJ

 ¿ƒ«∏e ô°ûY á©Ñ°S ≈dEG ¬ª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (175^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe ‹É◊G ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj 
 óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,(zº¡°SC’G{)…OÉY º¡°S (17^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh
 ïjQÉJ  ‘ Éªc .πeÉµdÉH  áª«≤dG  áYƒaóe »gh (zá«dÉ◊G º¡°SC’G{  `H  É¡©«ªL É¡«dGh  z‹É◊G º¡°ùdG{  `H  É¡æe πc ≈dEG  QÉ°ûjh)
 ∂∏“ »àdG (zƒµ«dCG{) ÊÉÑeƒc ¢ùfQƒ°ûfCG ∞j’ ¿ÉµjÒeCG ácô°T ºgh ácô°ûdG ‘ QÉÑc ÚªgÉ°ùe áKÓK ∑Éæg , QGó°UE’G Iô°ûf
 (¬jEG  …EG ΩEG  »L …BG ¬jEG) ¢ù°ùaÒ°S ófBG  âæªà°ùØfG ¬jG …EG ΩG »L …BG ¬jGh %29^9 ∂∏Á …òdG »æWƒdG »Hô©dG ∂æÑdGh %30

.%10 ∂∏“ »àdG

 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2015/04/27 ≥aGƒŸG) `g1436/07/08 ïjQÉàH ó≤©æŸG áYÉªàLEG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG
 ∫ÉjQ  (350^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉªKÓK ≈dEG  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (175^000^000 ) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh  á°ùªNh áFÉe øe
 …Oƒ©°ùdG »Hô©dG ó≤ædG á°ù°SDƒe á≤aGƒe ≈∏Y ácô°ûdG â∏°üM .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh …Oƒ©°S
 ≥aGƒŸG)  ````g1436/11/16  ïjQÉàH  361000144425  :º`̀bQ  ÜÉ£ÿG  ÖLƒÃ  É¡dÉe  ¢`̀SCGQ  IOÉ`̀jR  ≈∏Y  (zó≤ædG  á°ù°SDƒe{)

.(Ω2015/08/31

 ácô°ûdG ∫Éª°SCGQ IOÉjR ≈∏Y ácô°û∏d ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh (Ω2016/02/22 ≥aGƒŸG) `g1437/05/13 ïjQÉàH h
 ô°ûY á©Ñ°S ìôW ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG πãªàjh .(zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ìôW{) ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ∫ÓN øe
 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{ hCG zIójó÷G º¡°SC’G{) ójóL …OÉY º¡°S (17^500^000 ) ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e
 ¿ƒ«∏e Ú©Ñ°Sh á°ùªNh áFÉe øe ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  IOÉjõd ∂dPh (zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG  º¡°ù∏d  …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10) Iô°ûY
 ¿ƒKÓKh áª°ùN ≈dEG º°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ (350^000^000) ¿ƒ«∏e Ú°ùªNh áFÉªKÓK ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (175^000^000)

.óMGƒdG º¡°ù∏d …Oƒ©°S ∫ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQGó≤e á«ª°SEG áª«≤H …OÉY º¡°S (35^000^000) ¿ƒ«∏e

 ≥M{`H  IOôØæeh  zá`̀jƒ`̀dhC’G  ¥ƒ≤M{`H  á©ªà›  É¡«dEG  QÉ°ûjh)  ∫hGóà∏d  á∏HÉb  á«dÉe  ¥GQhCÉ`̀ c  ájƒdhC’G  ¥ƒ≤M  QGó°UEG  ºàj  ±ƒ°S
 ïjQÉàH  ájOÉ©dG  ÒZ  áeÉ©dG  á«©ª÷G  OÉ≤©fG  Ωƒj  ∫hGóJ  ájÉ¡æH  Éªc  ácô°ûdG  »ªgÉ°ùe  πé°ùH  øjó«≤ŸG  ÚªgÉ°ùª∏d  (zájƒdhCG
 øjOôØæeh zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{`H Ú©ªà› º¡«dEG  QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2016/02/22 ≥aGƒŸG) `g1437/05/13
 óMGh ≥M Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ó©H øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{`H
.ìô£dG ô©°ùH ójóL óMGh º¡°S ‘ ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe ºFÉb (1) óMGh º¡°S πµd (1)

 ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
 ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM h ,(Ω2016/03/01 ≥aGƒŸG) `g 1437/05/21 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (zá«dÉŸG ¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{)

 .(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2016/03/10 ≥aGƒŸG) `g 1437/06/01 ¢ù«ªÿG Ωƒj

 (zá«£¨àdG ó¡©àe{ hCG zá«dÉŸG …óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG{) á«dÉŸG …óædƒ¡dG …Oƒ©°ùdG ácô°T πÑb øe πeÉµdÉH ìô£dG á«£¨àH ó¡©àdG ”
 ‘É°U{) ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ácô°ûdG Ωóîà°ùJ ±ƒ°Sh .(π«°UÉØàdG øe ójõŸ zÜÉààc’G á«£¨J{ 16 º°ù≤dG ™LGQ kÓ°†a)
 Ó°†a) á«∏Ñ≤à°ùŸGh  á«dÉ◊G äÉÑ∏£àŸG  Ö°ùM ≈∏Y á«dÉ◊G äÉÑ∏∏£àŸÉH  kÓªY á«dÉŸG  IAÓŸG  äÉÑ∏£àÃ AÉaƒ∏d  (zäÓ°üëàŸG

 .(π«°UÉØàdG øe ójõŸ zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SEG{11 º°ù≤dG ™LGQ

:»∏j Éªch Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ÜÉààc’G ºà«°S

 ôªà°ùJh  ,(Ω2016/03/01 ≥aGƒŸG)  `g  1437/05/21 AÉKÓãdG  Ωƒj  CGóÑJ  :(≈`̀dhC’G  á∏MôŸG)  ≈`̀dhC’G  ÜÉààcE’G  á∏Môe (CG)
 ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2016/03/10 ≥aGƒŸG) `g 1437/06/01 ¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM
 ‘ É¡YGójEG ” »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (É«FõL hCG É«∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
 á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°S’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi
 ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààcE’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ
 ¥ƒ≤M ∫hGóJ OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,(z∫hGóàdG IÎa{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M
 øµÁh ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN IójóL ¥ƒ≤M AGô°T ó©H á«aÉ°VEG º¡°SCG ‘ ÜÉààcE’G ¿hó«≤ŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ™«£à°ùjh .É¡dÓN ájƒdhC’G

.§≤a á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe ∫ÓN Iójó÷G ¥ƒ≤◊G AGô°T øY áŒÉædG ¬«aÉ°VE’G º¡°S’G √ò¡H ÜÉààc’G

 øjOôØæeh Ú©ªà› (`g) áëØ°üdG ≈∏Y ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
 πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc
.zÉ¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe káMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG
(Ω2016/02/23 ≥aGƒŸG) `g1437/05/14 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

 á°ùªNh áFÉe ≠∏ÑÃ ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY º¡°ù∏d á«ª°SEG áª«≤c ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH …OÉY º¡°S (17^500^000) ∞dCG áFÉª°ùªNh ¿ƒ«∏e ô°ûY á©Ñ°S ìôW
.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100 ÉgQób IOÉjR áÑ°ùæH …CG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (175^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©Ñ°Sh

(Ω2016/03/10 ≥aGƒŸG) `g1437/06/01 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG (Ω2016/03/01 ≥aGƒŸG) `g1437/05/21 AÉKÓãdG Ωƒj øe ≈dhC’G ÜÉààcE’G á∏Môe

(Ω2016/03/15 ≥aGƒŸG) `g1437/06/06 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2016/03/13 ≥aGƒŸG) `g1437/06/04 óMC’G  Ωƒj øe á«fÉãdG ÜÉààcE’G á∏Môe

 ôªà°ùJh  ,(Ω2016/03/13  ≥aGƒŸG)  ``̀g1437/06/04  óMC’G   Ωƒj  CGóÑJ  :(á«fÉãdG  á∏MôŸG)  á«fÉãdG  ÜÉààcE’G  á∏Môe  (Ü)
 ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh  ,(zá«fÉãdG  ÜÉààc’G  á∏Môe{)  (Ω2016/03/15 ≥aGƒŸG)  ``̀g1437/06/06 AÉKÓãdG  Ωƒj  ájÉ¡f  ≈àM
 QÉ°ûjh) ,∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG  øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc kAGƒ°S ájƒdh’G ¥ƒ≤M á∏ªM
 ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’ .ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdGz`H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’Gz`H Ú©ªà› º¡«dEG

.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G

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

 ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dh’G ÜÉààcE’G »à∏Môe ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ IójóL º¡°SCG …CG AÉ≤H ∫ÉM ‘h
 äÉ°ù°SDƒŸG  ∂∏J  Ωƒ≤J  ¿CG  ≈∏Y  (zájQÉªãà°SE’G  äÉ°ù°SDƒŸGz`H  º¡d  QÉ°ûjh)  »°ù°SDƒŸG  ™HÉ£dG  …hP øe øjôªãà°ùŸG  øe OóY ≈∏Y
 óMC’G Ωƒj kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°SE’G
 ≥aGƒŸG) `g1437/06/12  ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2016/03/20 ≥aGƒŸG) `g1437/06/11
 ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2016/03/21
 ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK kGô©°S ≈∏Y’G ¢Vô©∏d ájƒdhC’G AÉ£YEÉH
 ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG
 øe ,É¡«≤ëà°ùŸ (ìô£dG ô©°S ió©àj ÉÃ) á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe ´RƒJh ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG
 ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM πc ,º¡°SC’G Qƒ°ùc á∏ªM ∂dòch kÉ«FõLhCG kÉ«∏c ÜÉààc’ÉH º¡≤M Gƒ°SQÉÁ ⁄ øjòdG Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G

 .(Ω2016/03/31 ≥aGƒŸG) `g1437/06/22 √É°übCG óYƒe

 …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°S’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
 ó©Hh  .(zÜÉààc’G  äÉª«∏©Jh  ΩÉµMCGh  •hô°T  {  19 º°ù≤dG  ™LGQ  π«°UÉØàdG  øe ójõª∏d) ÜÉààc’G  ô©°ùH  É¡FGô°ûH  Ωƒ≤j  ±ƒ°S
 ≠∏Ñ«°Sh  …Oƒ©°S  ∫ÉjQ  (350^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ°ùªNh áFÉªKÓK ácô°ûdG  ∫Ée ¢SCGQ  íÑ°üj ±ƒ°S  ÜÉààc’G  á«∏ªY ∫ÉªàcG
 AÉaƒ∏d ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ácô°ûdG Ωóîà°ùJ ±ƒ°Sh .º¡°S (35^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒKÓKh á°ùªN ácô°ûdG º¡°SCG OóY
 zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SEG{ 11 º°ù≤dG ™LGQ Ó°†a) á«∏Ñ≤à°ùŸGh á«dÉ◊G äÉÑ∏£àŸG Ö°ùM ≈∏Y á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ
 ≥aGƒŸG)  ```̀g1437/06/15  √É°übCG  óYƒe  ‘  á«FÉ¡ædG  ¢ü«°üîàdG  á«∏ªY  øY  ¿Ó`̀YE’G  ºàj  ±ƒ°Sh  .(π«°UÉØàdG  øe  ójõŸ

.(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T{ 19 º°ù≤dG ™LGQ ójõª∏d) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2016/03/24

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

 .(zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ 8 º°ù≤dG ™LGQ π«°UÉØàdG øe ójõª∏d)

 ≥aGƒŸG)  ````̀g1435/01/23  ïjQÉàH  …OÉ`̀Y  º¡°S  (17^500^000)  ∞`̀dCG  áFÉª°ùªNh  ¿ƒ«∏e  ô°ûY  á©Ñ°S  ácô°ûdG  â``LQOCG
 ∫Éª°SCGQ  øe %30 ìôW ” h  ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  øe %70  `H  ¿ƒ°ù°SDƒŸG  ¿ƒªgÉ°ùŸG  ÖààcCG  å«M ,∫hGó`̀J  ‘ (Ω 2013/11/26

.Qƒ¡ª÷G πÑb øe ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG

 ájOƒ©°ùdG  á«Hô©dG  áµ∏ªŸÉH  á«dÉŸG  ¥ƒ°ùdG  áÄ«¡d  ácô°ûdG  âeó≤J  óbh  .∫hGó`̀J  ‘  ácô°û∏d  áªFÉ≤dG  º¡°SC’G  ∫hGó`̀J  kÉ«dÉM  ºàj
 AÉaƒdG  ”h  √òg  QGó°UE’G  Iô°ûf  ≈∏Y  á≤aGƒŸG  â“h  ¥ƒ°ùdG  ‘  Iójó÷G  º¡°SC’G  êGQOEG  ∫ƒÑbh  π«é°ùàd  Ö∏£H  (záÄ«¡dG{)
 ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G  ó©H  Öjôb  âbh  ‘ ¥ƒ°ùdG  ‘ Iójó÷G º¡°SC’G  ∫hGóJ  CGóÑj  ¿CG  ™bƒàŸG  øeh  .áaÉc  äÉÑ∏£àŸÉH
 áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ π«°UÉØàdG øe ójõª∏d) ¢†FÉØdG OQ h Iójó÷G º¡°SC’G
 QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh »Hô©dG è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
 øjôªãà°ùªc hCG ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG
 πgDƒŸG  »ÑæLC’G  ôªãà°ùŸG  ¿ÉµeEÉH  ¿ƒµ«°Sh  ,¥ƒ°ùdG  ‘  É¡dhGóJ  ájGóHh  É¡LGQOEG  ó©H  Iójó÷G  º¡°SC’G  ‘  ∫hGóàdÉH  (Ú∏gDƒe
 º¡°SC’G ‘ á∏gDƒŸG á«ÑæLC’G á«dÉŸG äÉ°ù°SDƒŸG QÉªãà°S’ áª¶æŸG óYGƒ≤dG Ö°ùM ácô°ûdG º¡°SCG ‘ ∫hGóàdG ¬«∏Y ≥aGƒŸG π«ª©dGh
 É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ 2 º°ù≤dGh zº¡e QÉ©°TEG  zº°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj .áLQóŸG

 .Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb ájÉæ©H

نشرة إصدار حقوق أولوية

الجهات المستلمةالمستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

(Ω2013 /10/27 ≥aGƒŸG) `g1434/12/22 ïjQÉàH 1010391438 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG (Ω2010 /03/31 ≥aGƒŸG) `g 1431/04/15 ïjQÉàH 22/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°Sôª∏d É≤ah â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T


