ﻧﺸﺮة إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ
`g1428/03/14 ïjQÉJh (93) ºbQ AGQRƒdG ¢ù∏› QGôbh (Ω2007/04/03 ≥aGƒŸG) `g1428/03/15 ïjQÉJh (23/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2008/01/27 ≥aGƒŸG) `g1429/01/18 ïjQÉJh 1010243302 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2007/04/02 ≥aGƒŸG)
IOÉjR πã“h .…Oƒ©°S ∫ÉjQ 200^000^000 ≠∏ÑJ á«dÉªLEG áª«≤H ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH …OÉY º¡°S 20^000^000 ìôW
…Oƒ©°S ∫ÉjQ 400^000^000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«d %100 áÑ°ùæH ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘
¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/04/28 ≥aGƒŸG) ` `g1436/07/09
º¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc Ak Gƒ°S ájƒdhC’G
øµÁ ’h .ÜÉààc’G ‘ º¡≤M á°SQÉªÃ (zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{ `H Ú©ªà›h z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{ `H øjOôØæe
.á∏MôŸG √òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ
äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h .√ò``g IQGó``°`UE’G Iô°ûf øe z…{ áëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG (záª∏à°ùŸG
»°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa ,á«fÉãdGh ≈dhC’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{)
AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG{ `H º¡«dEG QÉ°ûjh)
``g1436/07/14 óMC’G Ωƒj Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe Ak GóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh .á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd
≥aGƒŸG) ` ` g1436/07/15 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/05/03 ≥aGƒŸG)
äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{ `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh) (Ω2015/05/04
º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y (ìô£dG ô©°S øY π≤j ’CG •ô°T) πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏YC’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
ºà«°ùa ,(äóLh ¿EG) º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH
´RƒJh ,ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VEG
Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùëH mπc É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH
.(Ω2015/05/14 ≥aGƒŸG) `g1436/07/25 ¢ù«ªÿG
ó¡©àŸ º¡°SC’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ,ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe √GÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉ``µ`MCGh •hô°T{ º°ùb ™``LGQ) ìô£dG ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S …ò``dG á«£¨àdG
á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(z157{ ºbQ áëØ°U ‘ zÜÉààc’G á«£¨àH ó¡©àdG{ º°ùbh z162{ ºbQ áëØ°U ‘ z¢Vhô©dG
ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«°S ÜÉààc’G
ìô£dG äÉ≤Øf º°üN ó©H ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S (40^000^000) ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCG
ºàj ±ƒ°Sh .(z137{ ºbQ áëØ°U ‘ zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ º°ùb ™LGQ) á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd
≥aGƒŸG) `g1436/07/17 AÉ©HQC’G Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ Iójó÷G º¡°SCÓd á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G
‘ z¢Vhô©dG Ëó≤Jh ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh ΩÉµMCGh •hô°T { º°ùb ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/05/06
.(z162{ ºbQ áëØ°U
Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG ≈£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd Ék eÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe
ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S (20) øjô°ûY øY π≤j ’ Ée ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{) ºgÉ°ùe πµd
AóH òæe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG á«©ª÷G{)
º°ùbh z136{ ºbQ áëØ°U ‘ zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ º°ùb ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG øYh ÜÉààc’G
.(z16{ ºbQ áëØ°U ‘ zº¡°SC’G ìÉHQCG ` IôWÉîŸG πeGƒY{
(Ω2008/02/04 ≥aGƒŸG) `g1429/01/26 ïjQÉàH …OÉY º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ácô°ûdG âLQOCG
ìôW ”h ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %60 `H ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcG å«M ,(z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘
.Qƒ¡ª÷G πÑb øe ¬H ÜÉààc’G ”h ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %40
áµ∏ªŸÉH (záÄ«¡dG{) á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «dÉM ºàjh
≈∏Y á≤aGƒŸG â“ óbh ,¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEG ∫ƒÑbh π«é°ùàd Ö∏£H (záµ∏ªŸG{) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
á«∏ª©H ΩÉ«≤∏d áeRÓdG á«ª°SôdG äÉ≤aGƒŸG ™«ªL ≈∏Y ∫ƒ°ü◊Gh äÉÑ∏£àŸG áaÉµH AÉaƒdG ” óbh .√òg QGó°UE’G Iô°ûf
¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .ìô£dG
áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùjo ±ƒ°Sh .(z¿{ ºbQ áëØ°üdG ‘ zÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ{ º°ùb ™LGQ) Iójó÷G º¡°SC’G
QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG
(ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG
πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ ájGóHh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH
PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{ º°ùbh zΩÉg QÉ©°TEG{ º°ùb á°SGQOh
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb …CG

(Ω2015/04/14 ≥aGƒŸG) `g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj øe :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/04/23 ≥aGƒŸG) `g1436/07/04 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG
(Ω2015/04/26 ≥aGƒŸG) `g1436/07/07 óMC’G Ωƒj øe :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/04/28 ≥aGƒŸG) `g1436/07/09 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG
áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g (zá«Hô©dG ÚeCÉàdG{ hCG zácô°ûdG{ `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) á«fhÉ©àdG á«Hô©dG ÚeCÉàdG ácô°T
¢ù∏› QGôbh (Ω2007/04/03 ≥aGƒŸG) `g1428/03/15 ïjQÉJh (23/Ω) ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ â°ù°SCÉJ
1010243302 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdGh (Ω2007/04/02 ≥aGƒŸG) ` `g1428/03/14 ïjQÉJh (93) ºbQ AGQRƒ``dG
.ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ ¢VÉjôdG áæjóe øe QOÉ°üdG (Ω2008/01/27 ≥aGƒŸG) ` `g1429/01/18 ïjQÉJh
¿ƒ«∏e øjô°ûY ≈``dEG º°ù≤e ,…Oƒ©°S ∫É``jQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe ‹É``◊G ácô°ûdG ∫É``e ¢``SCGQ ≠∏Ñjh
áYƒaóe óMGƒdG º¡°ù∏d ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ÉgQób á«ª°SG áª«≤H (zº¡°SC’G{) Ék jOÉY Ék ª¡°S (20^000^000)
Iô°ûædG √òg ïjQÉJ ‘ Éªch .(zá«dÉM º¡°SCG{ `H á©ªà›h z‹ÉM º¡°S{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh) πeÉµdÉH áª«≤dG
á«Hô©dG ácô°ûdG øe πc ºg (ácô°ûdG º¡°SCG øe ÌcCG hCG %5 ¿ƒµ∏Á øjòdG) ácô°û∏d QÉÑµdG ¿ƒªgÉ°ùŸG ,(zIô°ûædG{)
ácô°Th ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %19^2 ∂∏“ ¿ÉæÑd ` ähÒÑH á∏é°ùe á°†HÉb ácô°T »gh (á°†HÉb ácô°T) ∫.Ω.¢T
á«Hô©dG ácô°ûdGh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe %12^2 ∂∏“ á«fOQCG áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »gh Ω.´.Ω á«fOQC’G ÚeCÉàdG
.ácô°ûdG º¡°SCG øe %5^0 ∂∏“ IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ájOƒ©°S ácô°T »gh IQÉéàdGh øjƒªà∏d
IOÉjõH (Ω2014/08/28 ≥aGƒŸG) ` g1435/11/02 ïjQÉàH ôjôªàdÉH √QGôb ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
»àdG ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh óbh .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh ,…Oƒ©°S
¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y (Ω2015/04/07 ≥aGƒŸG) `g1436/06/18 AÉKÓãdG Ωƒj ïjQÉàH äó≤ oY
.á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ácô°ûdG ∫Ée
ójóL …OÉY º¡°S (20^000^000) ¿ƒ«∏e øjô°ûY ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójó÷G º¡°SC’G{ hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{)
IOÉjõd ∂dPh ,óMGƒdG º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ (10) Iô°ûY á¨dÉÑdG á«ª°S’G º¡°ùdG áª«≤H …CG,(zìô£dG ô©°S{)
∫ÉjQ (400^000^000) ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (200^000^000) ¿ƒ«∏e »àFÉe øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ
.‹É◊G ∫ÉŸG ¢SCGQ øe %100 πã“ IOÉjõH …CG ,…Oƒ©°S
¥ƒ≤M{ `H á©ªà›h zájƒdhCG ≥M{ `H IOôØæe É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ‘ Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhCG
`H øjOôØæe º¡«dEG QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) (Ω2015/04/07 ≥aGƒŸG) ``g1436/06/18 AÉKÓãdG Ωƒj ïjQÉàH
øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zøjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG{ `H Ú©ªà›h zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG{
¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe (1) óMGh º¡°S πµd (1) óMGh ≥M Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN
.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ,ójóL (1) óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG
¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
,(Ω2015/04/14 ≥aGƒŸG) `g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGóJ{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG
.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/04/23 ≥aGƒŸG) `g1436/07/04 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh
:Éªg Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ºà«°S
Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/04/14 ≥aGƒŸG) ` ` g1436/06/25 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈``dhC’G á∏MôŸG (CG)
ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈``dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) ,(Ω2015/04/23 ≥aGƒŸG) ` `g1436/07/04 ¢ù«ªÿG
»àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (Ék «FõL hCG Ék «∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG
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 ‘ É¡YGójEG ”
øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°SC’G øe
øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN äÉ°ù°SDƒŸGh OGôaC’G
AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/04/26 ≥aGƒŸG) `g1436/07/07 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôŸG (Ü)

اﳌﺴﺘﺸﺎر اﳌﺎ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب وﻣﺘﻌﻬﺪ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ

اﳉﻬﺎت اﳌﺴﺘﻠﻤﺔ

(`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 âeóbo äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
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 ¿hócDƒjo h ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà›
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إشعـــار هــــام
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات تف�صيلية وافية عن �شركة الت�أمني العربية التعاونية وعن الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم بطلب االكتتاب يف
الأ�سهم اجلديدة� ،سوف تتم معاملة املكتتبني على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند �إلى املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من مقر ال�شركة �أو
مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة� ،أو بزيارة املوقع الإلكرتوين ل�شركة الت�أمني العربية التعاونية (� ،)www.aicc.com.saأو املوقع الإلكرتوين ل�شركة اجلزيرة للأ�سواق
املالية (� ،)www.aljaziracapital.com.saأو املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية (.)www.cma.org.sa
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية ("اجلزيرة كابيتال") م�ست�شار ًا مالي ًا ومدير ًا لالكتتاب ومتعهد ًا لتغطية االكتتاب فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة
املطروحة لالكتتاب امل�شار �إليها يف هذه الن�شرة.
حتتوي ن�شرة الإ�صدارة هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ("الهيئة") مبوجب القرار رقم  3ـ  11ـ 2004
ال�صادر بتاريخ 1425/08/20هـ (املوافق 2004/10/04م) واملعدل بقرار جمل�س الهيئة رقم  1ـ  36ـ  2012وتاريخ 1434/01/11هـ (املوافق 2012/11/25م) ("قواعد
الت�سجيل والإدراج") .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة "ح" جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه،
وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء جميع الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أية وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أية
�إفادة واردة فيها م�ضللة .وال تتحمل الهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية �أي م�س�ؤولية عن حمتويات هذه الن�شرة ،وال تعطيان �أي ت�أكيدات تتعلق بدقتها �أو اكتمالها ،وتخليان نف�سيهما
�صراح ًة من �أي م�س�ؤولية مهما كانت عن �أي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�شرة �أو عن االعتماد على �أي جزء منها.
وعلى الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي مت ت�ضمينها يف هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات
املتعلقة بال�سوق والقطاع مقتب�س من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجـد لدى �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية وال �أي من مدراءها �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني
�أو امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية �أو م�ست�شاري ال�شركة الذين تظـهر �أ�سما�ؤهم يف ق�سم "امل�ست�شارون" يف ال�صفحة (ح) من هذه الن�شرة (وي�شار �إليهم بـ
"امل�ست�شارون") �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاع حتتوى على معلومات غري دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات
ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي التزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري .وعلى وجه اخل�صو�ص ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل الفعلي وقيمة �أ�سهم ال�شركة ب�صورة �سلبية ب�أية
م�ستجدات �أو تطورات م�ستقبلية تتعلق بعوامل الت�ضخم ومعدالت العوائد وال�ضرائب �أو غريها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال ينبغي
اعتبار �أو تف�سري �أو االعتماد على تقدمي ن�شرة الإ�صدار هذه �أو �أي معلومات �شفهية �أو خطية �أو مطبوعة متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ب�أي �شكل من الأ�شكال على
�أنه وعد �أو تعهد �أو �إقرار بتحقيق �أي من الإيرادات �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
كما ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شارها املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية �أو �أي من م�ست�شاريها بامل�شاركة
يف هذا االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية .وتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ذات طبيعة عامة ،ومت �إعدادها دون الأخذ يف احل�سبان الأهداف اال�ستثمارية الفردية� ،أو
الو�ضع املايل� ،أو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�صة ،ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار هذه ،وقبل اتخاذ القرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة
من م�ست�شار مايل مرخ�ص له من الهيئة بخ�صو�ص االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لتقييم مدى مالءمة هذا اال�ستثمار واملعلومات الواردة بخ�صو�صه يف هذه الن�شرة للأهداف
والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق املالية ال�سعودية خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/06/25هـ
(املوافق 2015/04/14م) ،وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) .على �أن يتم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) ("مرحلة
االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف
حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ،و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة
عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات خاللها
تداول حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م) وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م) ("مرحلة
االكتتاب الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول (وي�شار �إليهم
منفردين بـ "امل�ساهم امل�ستحق" وجمتمعني بـ "امل�ساهمني امل�ستحقني") مبمار�سة حقهم يف االكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.
ويف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها ("الأ�سهم املتبقية") يف املرحلتني الأولى والثانية ،ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار �إليهم بـ
"امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء للأ�سهم املتبقية .و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم
الأحد 1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م) (وي�شار �إلى هذا الطرح
بـ "الطرح املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شرط �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم تخ�صي�ص
الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل .و�سوف يتم ت�سديد
كل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س
�إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم على م�ستحقيها ٍ
1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م).
�إن طرح �أ�سهم حقوق الأولوية مبوجب هذه الن�شرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني ،ولقد مت ن�شر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة للموافقة على �إ�صدار �أ�سهم
حقوق الأولوية بتاريخ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م) .وعلى امل�ستثمرين العلم ب�أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�ساهمني على طرح �أ�سهم حقوق

ب

الأولوية هذه ،ف�إن �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية �سيتوقف ،وحينها تعترب هذه الن�شرة الغية ،ويف هذه احلالة �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني بذلك.

بيانات عن القطاع والسوق
يف هذه الن�شرة مت احل�صول على املعلومات االقت�صادية املتعلقة بقطاع الت�أمني وبيانات ال�سوق من م�صادر خمتلفة ومتاحة للعموم .ويعتقد �أن هذه املعلومات وامل�صادر والتقديرات
موثوقة ،وقد بذلت ال�شركة جهد ًا منا�سب ًا و�إلى احلد املعقول للتحقق من �صحة هذه امل�صادر .ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو جمل�س �إدارتها �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أي ًا من هذه
املعلومات املتعلقة بقطاع الت�أمني �أو البيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق من دقة هذه املعلومات ب�صورة م�ستقلة من قبل �أي �شخ�ص وال ميكن
تقدمي �أي ت�أكيد ب�ش�أن �صحتها �أو اكتمالها من قبل �أي �شخ�ص .وت�شمل هذه امل�صادر تقديرات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول تقرير �سوق الت�أمني ال�سعودي لعام 2013م،
وتقرير ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني (�سوي�س ري) عن قطاع الت�أمني يف العامل لعام 2013م .كما تقر ال�شركة ب�أن املعلومات امل�ضمنة يف هذه الن�شرة هي �أحدث املعلومات
املتوفرة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
مؤسسة النقد العربي السعودي ("ساما")
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ("�ساما")
�شارع املعذر
�ص ب 2992 :الريا�ض  11169اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+996 (11) 4633000 :
فاك�س+966 (11) 4662966 :
املوقع الإلكرتوينwww.sama.gov.sa :

ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1372هـ (املوافق  ،)1952وفيما يلي �أهم املهام التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة:







�إ�صدار العملة الوطنية (الريال ال�سعودي).
القيام بدور م�صرف احلكومة ومراقبة امل�صارف التجارية.
�إدارة احتياطات اململكة من النقد الأجنبي.
�إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف.
ت�شجيع منو النظام املايل وامل�صريف و�ضمان �سالمته.
الرقابة والإ�شراف على قطاع الت�أمني وتنظيمه.

ت�شمل املعلومات والتقديرات امل�ضمنة يف هذه الن�شرة واملتعلقة بقطاع الت�أمني على بيانات م�ستخرجة من تقرير �سوق الت�أمني ال�سعودي لعام 2013م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي .وتعترب املعلومات املن�شورة من قبل م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي متاحة للعموم وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة الإنرتنت ،وبالتايل ال يتطلب الأمر احل�صول على
�أي موافقة ال�ستخدام هذه املعلومات.
الشركة السويسرية إلعادة التأمني (سويس ري):
هي �شركة عاملية رائدة يف جمال �إعادة الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ� ،سوي�سرا ،وتعمل يف �أكرث من  25دولة حول العامل .تُ�صدر ال�شركة تقارير عن قطاع الت�أمني يف
العامل ،وتُعترب املعلومات امل�ستخرجة من تقارير �سوي�س ري يف هذه الن�شرة متاحة للعموم عرب موقعها على �شبكة الإنرتنت ،وبالتايل ال يتطلب الأمر احل�صول على �أي موافقة
ال�ستخدام هذه املعلومات.

املعلومات املالية
مت �إعداد القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م والإي�ضاحات املرفقة بها ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة
املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م والإي�ضاحات املرفقة بها ،وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ( )IFRSوروجعت وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف
عليها يف اململكة العربية ال�سعودية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( .)SOCPAوت�ؤكد ال�شركة عدم وجود �أي فروقات جوهرية �أو �أثر مايل على القوائم
املالية نتيجة لإعدادها وفق ًا للمعايري الدولية .وقد متت املراجعة من قبل مكتب ديلويت �آند تو�ش/بكر �أبو اخلري و�شركائهم ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون لعام
2011م ،ومكتب ديلويت �آند تو�ش/بكر �أبو اخلري و�شركائهم ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون لعام 2012م ،ومكتب �أرن�ست �أند يونغ ومكتب الب�سام حما�سبون
قانونيون وا�ست�شاريون لعام 2013م .وت�صدر ال�شركة قوائمها بالريال ال�سعودي.
ا�ستخدم �سعر �صرف  1لرية لبنانية =  0.0024ريال �سعودي و�سعر �صرف  1دينار �أردين =  5.2816ريال �سعودي لتحويل جميع املبالغ باللرية اللبنانية واملبالغ بالدينار الأردين
�إلى مبالغ مقدرة بالريال ال�سعودي يف هذه الن�شرة (وفقا لن�شرة �أ�سعار العمالت الأجنبية مقابل الريال ال�سعودي ل�شهر ربيع الأول  1436هـ ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي).

ج

التوقعات واإلفادات املستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات محُ ددة و ُمعلنة مت ذكرها يف املوا�ضع ذات العالقة .وقد تختلف ظروف الت�شغيل عن االفرتا�ضات
امل�ستخدمة ،وبالتايل ف�إنه ال يوجد �أي �ضمان �أو تعهد يف ما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات .وت�ؤكد ال�شركة ب�أن الإفادات الواردة يف هذه الن�شرة متت بنا ًء على العناية
املهنية الالزمة.
متثل بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة بيانات حول التطلعات امل�ستقبلية .و ُي�ستدل على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�صورة عامة عن طريق ا�ستخدامها لبع�ض الكلمات مثل
"تعتزم /تخطط" �أو "تقدر" �أو "تعتقد" �أو "تتوقع" �أو "من املمكن" �أو "�سوف" �أو "ينوي" �أو "ينبغي" �أو "متوقع" �أو "قد" �أو "يعتقد" �أو ال�صيغ النافية من هذه املفردات وغريها
من املفردات املقاربة �أو املعاك�سة لها يف املعنى .وتعك�س بيانات التطلعات هذه وجهة نظر ال�شركة احلالية و�إدارتها فيما يتعلق ب�أحداث م�ستقبلية ،ولكنها لي�ست �ضمان ًا للأداء
امل�ستقبلي .وهناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤدي �إلى �أن تكون النتائج الفعلية �أو الأداء �أو الإجنازات التي حتققها ال�شركة ،خمتلفة ب�شكل كبري عن �أية نتائج �أو �أداء �أو �إجنازات
م�ستقبلية ميكن �أن يعرب عنها �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف بيانات تلك التطلعات .وقد مت ا�ستعرا�ض �أهم املخاطر �أو العوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة �أكرث تف�صي ًال
يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم "عوامل املخاطرة" يف �صفحة رقم " .)"5وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه املخاطر �أو الأمور غري املتيقنة� ،أو ثبت عدم �صحة
�أو دقة �أي من االفرتا�ضات التي مت االعتماد عليها ،ف�إن النتائج الفعلية قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املذكورة يف هذه الن�شرة من توقعات واعتقادات �أو تقديرات �أو خطط.
مع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،يجب على ال�شركة تقدمي ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إلى الهيئة �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت من تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه وقبل
الإدراج ب�أي من الآتي )1( :وجود تغيري مهم يف �أمور جوهرية واردة يف ن�شرة الإ�صدار� ،أو �أي م�ستند مطلوب مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ظهور �أي م�سائل مهمة
كان يجب ت�ضمينها يف ن�شرة الإ�صدار .وفيما عدا الأحوال امل�شار �إليها �أعاله ،ف�إن ال�شركة ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أي معلومات متعلقة ب�أي قطاع �أو �سوق �أو بيانات تطلعات
م�ستقبلية تت�ضمنها هذه الن�شرة �سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو نتيجة �أحدث م�ستقبلية �أو خالف ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر ،وللمخاطر الأخرى ،والأمور غري املتيقنة،
واالفرتا�ضات ،ف�إن الأحداث وظروف التطلعات امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�شرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة� ،أو رمبا ال حتدث �إطالق ًا ،وعليه ف�إنه يجب على
امل�ستثمرين املحتملني دار�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على �ضوء هذه التف�سريات ،مع عدم االعتماد غري الالزم على بيانات التطلعات امل�ستقبلية.
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دليل الشركة
أعضاء جملس اإلدارة*:
الأ�سهم اململوكة
اال�سم

املن�صب

ممث ً
ال لـ

اجلن�سية

العمر

ال�صفة

مبا�شر

ن�سبة

غري
مبا�شر

ن�سبة

�إجمايل

ن�سبة

تاريخ
الع�ضوية

عبد العزيز
عبد الهادي
***
القحطاين

رئي�س
جمل�س
الإدارة

-

�سعودي

65

م�ستقل
 /غري
تنفيذي

22٫000

0.11

19.798

%0.099

98.41

%0.209

2011/01/01م

حممد �سعد
اخلباز

ع�ضو
جمل�س
الإدارة
واملدير
العام

-

لبناين

58

غري
م�ستقل /
تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.000

%0.005

2014/01/01م

فايز حمود
الفرج

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

-

�سعودي

43

م�ستقل
 /غري
تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.000

%0.005

2014/01/01م

عبد العزيز
�صالح العمري

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

-

�سعودي

35

م�ستقل
 /غري
تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.000

%05.0

2014/01/01م

حممد �أحمد
عرار

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

-

�سعودي

75

م�ستقل
 /غري
تنفيذي

10.420

%0.052

ال توجد

ال توجد

10.420

%0.052

2007/12/31م

غ�سان �إبراهيم
عقيل

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

ال�شركة
العربية
للتموين
والتجارة

�أردين

46

غري
م�ستقل
 /غري
تنفيذي

2.000

%0.01

ال توجد

ال توجد

2.000

%0.01

2011/01/01م

خلدون عبد
الرحمن

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

�شركة
الت�أمني
الأردنية
**
م.ع.م

�أردين

74

غري
م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2007/12/31م

�أبو ح�سان
عثمان
(حممد علي)
****
بدير

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

�شركة
الت�أمني
الأردنية
**
م.ع.م

�أردين

76

غري
م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

662.253

%3.311

662.253

3.311

2014/01/01م

ناجي ح�سيب
فيا�ض

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

ال�شركة
العربية
�ش.م.ل
(�شركة
**
قاب�ضة)

لبناين
كندي

51

غري
م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2014/01/01م

منري بطر�س
مع�شر

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

ال�شركة
العربية
�ش.م.ل
(�شركة
**
قاب�ضة)

�أردين

45

غري
م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2014/01/01م

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
*	�إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ين�ص على �أن جمل�س الإدارة يتكون من �إحدى ع�شر ع�ضو ًا وبالتايل هنالك مقعد �شاغر واحد يف جمل�س الإدارة.
** مت تخ�صي�ص � 1.000سهم من �أ�سهم ال�شركات املمثلة ل�ضمان ع�ضوية ممثليها.
*** ملكية ال�سيد عبد العزيز عبد الهادي القحطاين غري املبا�شرة ناجتة عن ملكيته يف جمموعة عبدالهادي القحطاين القاب�ضة.
****

ملكية ال�سيد عثمان (حممد علي) بدير غري املبا�شرة ناجتة عن ملكيته يف �شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م.

ه

�سكرتري جمل�ص االإدارة

عنوان ال�سركة
�سركة التاأمني العربية التعاونية

زياد حممد الربي�ص

مركز بن طامي ،طريق امللك عبد العزيز

مركز بن طامي ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب  286555الريا�س 11323

�س.ب  286555الريا�س 11323

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـ ــف+966 11 2153360 :

هاتـ ــف+966 11 2153360 :

فاك�س+966 11 2153197 :

فاك�س+966 11 2153197 :

موقع اإلكرتوينwww.aicc.com.sa :

موقع اإلكرتوينwww.aicc.com.sa :

بريد اإلكرتوينho@aicc.com.sa :

بريد اإلكرتوينzrbaish@aicc.com.sa :

ممثل ال�سركة املفو�س االأول

ممثل ال�سركة املفو�س الثاين

عبدالعزيز بن �سالح العمري

حممد �سعد �سبحي خباز

مركز بن طامي ،طريق امللك عبد العزيز

مركز بن طامي ،طريق امللك عبد العزيز

�س.ب  286555الريا�س 11323

�س.ب  286555الريا�س 11323

اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية ال�سعودية

هاتـ ــف+966 11 2153360 :

هاتـ ــف+966 11 2153360 :

فاك�س+966 11 2153197 :

فاك�س+966 11 2153197 :

موقع اإلكرتوينwww.aicc.com.sa :

موقع اإلكرتوينwww.aicc.com.sa :

بريد اإلكرتوينaalomair@aicc.com.sa :

بريد اإلكرتوينskhabbaz@aicc.com.sa :

�سوق االأ�سهم
ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)
اأبراج التعاونية ،الربج ال�سمايل 700 ،طريق امللك فهد
�س.ب  60612الريا�س 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 2181200 :
فاك�س+966 11 2181220 :
موقع اإلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد االإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :

البنوك التجارية لل�سركة
البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س.ب  56921الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4029000 :
فاك�س+966 11 4027747 :
املوقع االإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد االإلكرتوينinfo@anb.com.sa :

البنك ال�سعودي الربيطاين
�سارع االأمري عبد العزيز بن م�ساعد بن جلوي (ال�سباب)
�س.ب  9084الريا�س 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 4050677 :
فاك�س+966 11 4050660 :
املوقع االإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد االإلكرتوينsabb@sabb.com :

و

البنوك التجارية لل�شركة
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب  833الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 4774770 :
فاك�س+966 11 4799402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :

بنك الريا�ض
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب  22622الريا�ض 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042707 :
موقع �إلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�ص.ب  3555جده 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :

م�صرف الراجحي
طريق العليا العام -الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 2795857 :
فاك�س+966 11 2795860 :
موقع �إلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactcenter1@alrajhibank.com.sa :

ز

امل�ست�سارون
امل�ست�سار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
�سركة اجلزيرة لالأ�سواق املالية
طريق امللك فهد
�س.ب  20438الريا�س 11455
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 2256000 :
فاك�س+966 11 2256068 :
املوقع االإلكرتوينwww.aljaziracapital.com.sa :
الربيد االإلكرتوينcontactus@aljaziracapital.com.sa :

امل�ست�سار القانوين لالكتتاب
مكتب حممد اإبراهيم العمار لال�ست�سارات القانونية
(بالتعاون مع كينج اأند �سبولد„)
برج اململكة ،طريق امللك فهد
�س.ب  9597الريا�س 12214
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 4669400 :
فاك�س+966 11 2110033 :
املوقع االإلكرتوينwww.kslaw.com :
الربيد االإلكرتوينmal-ammar@kslaw.com :

م�ست�سار العناية املهنية املايل
براي�س وتر هاو�س كوبرز
برج اململكة ،طريق امللك فهد
�س.ب 8282 .الريا�س 11482
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 4654240 :
فاك�س+966 11 4651663 :
املوقع االإلكرتوينwww.pwc.com/middle-east :
الربيد االإلكرتوينipopwc@sa.pwc.com :

تنويه :جميع اجلهات املذكورة اأعاله اأعطت موافقتها الكتابية على االإ�سارة اإلى اأ�سمائها و�سعاراتها وعلى ن�سر اإفاداتها ،ومل يتم �سحب هذه املوافقة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.
وجتدر االإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقاربهم اأو تابعيهم ال ميلكون اأ�سهما اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة.

ح

املحا�سبون القانونيون لعام 2011م و2012م
ديلويت �آند تو�ش ،بكر �أبو اخلري و�شركاهم
�شارع الأمري تركي بن عبد العزيز ،حي ال�سليمانية
�ص.ب  213الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2828400 :
فاك�س+966 11 293088 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@deloitte.com :

الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�شارع امللك عبد العزيز ،حي امللز
�ص.ب  69658الريا�ض 11557
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2065333 :
فاك�س+966 11 2065444 :
املوقع الإلكرتوينwww.albassamcpa.com :
الربيد الإلكرتوينIbrahim.albassam@sa-uhy.com :

املحا�سبون القانونيون لعام 2013م
�أرن�ست �أند يونغ
برج الفي�صلية ،طريق امللك فهد
�ص.ب  2732الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2734740 :
فاك�س+966 11 2734730 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com/me :
الربيد الإلكرتوينriyadh@sa.ey.com :

الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
�شارع امللك عبد العزيز ،حي امللز
�ص.ب  69658الريا�ض 11557
اململكة العربية ال�سعودية
هات ـ ــف+966 11 2065333 :
فاك�س+966 11 2065444 :
املوقع الإلكرتوينwww.albassamcpa.com :
الربيد الإلكرتوينIbrahim.albassam@sa-uhy.com :

تنويه :جميع اجلهات املذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائها و�شعاراتها ،بالإ�ضافة �إلى �إدراج تقارير املراجعة امل�صدرة من قبلها ،ومل يتم �سحب
هذه املوافقة كما يف تاريخ هذه الن�شرة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها �أو �أي من �أقاربهم �أو تابعيهم ال ميلكون �أ�سهما �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف
ال�شركة.

ط

اجلهات امل�ستلمة
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 12 6098888 :
فاك�س+966 12 6098881 :
املوقع االإلكرتوينwww.baj.com.sa :
الربيد االإلكرتوينinfo@baj.com.sa :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  833الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 4774770 :
فاك�س+966 11 4799402 :
املوقع االإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد االإلكرتوينcustomercare@samba.com :

بنك الريا�س
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  22622الريا�س 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042707 :
موقع اإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد االإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  3555جده 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
املوقع االإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االإلكرتوينcontactus@alahli.com :

البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س.ب  56921الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 402 9000 :
فاك�س+966 11 402 7747 :
املوقع االإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد االإلكرتوينinfo@anb.com.sa :

ي

ملخص الطرح
ال�شركة

�شركة الت�أمني العربية التعاونية ("العربية") �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب قرار جمل�س ال��وزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14ه��ـ (املوافق
2007/04/02م) واملر�سوم امللكي رق��م (م )23/تاريخ 1428/03/15ه�����ـ (امل��واف��ق 2007/04/03م) وال�سجل التجاري رق��م  1010243302وتاريخ
1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م).

ملخ�ص �أن�شطة ال�شركة

يتمثل ن�شاط ال�شركة ،وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،يف القيام
مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وجميع ما يتعلق بهذه الأعمال من توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة.

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�س املال عن طريق �إ�صدار �أ�سهم جديدة.
�إن امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة ،الذين ميتلكون ن�سبة � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة ،هم:

امل�ساهمون الكبار

ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة) � ،شركة قاب�ضة م�سجلة ببريوت (لبنان) ،ومتتلك � 3.840.000سهم ًا يف ر�أ�س مال ال�شركة �أي ما يعادل  % 19.2من
جمموع �أ�سهم ال�شركة.
�شركة الت�أمني الأردنية� ،شركة م�ساهمة عامة �أردنية ،ومتتلك � 2.440.000سهم ًا يف ر�أ�س مال ال�شركة �أي ما يعادل  %12.2من جمموع �أ�سهم ال�شركة.
ال�شركة العربية للتموين والتجارة� ،شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة ،ومتتلك � 1.000.000سهم ًا يف ر�أ�س مال ال�شركة �أي ما يعادل  %5من جمموع �أ�سهم
ال�شركة.

امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون

•امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون هم امل�ساهمون الذين يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية والت�شغيلية فيما يخ�ص ن�شاط
ال�شركة مما يقدم قيمة �إ�ضافية لل�شركة نظر ًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية.
•امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون لل�شركة هم ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة) ،و�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م.

�سعر الطرح  /االكتتاب

 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد ،وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى  13.8ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية غري العادية وبعد موافقة امل�ساهمني
يف ال�شركة على زيادة ر�أ�س املال .وميثل ذلك انخفا�ض ب�سعر ال�سهم مبقدار  3.8ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح

 200.000.000ريال �سعودي.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل
الطرح

� 20.000.000سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل.

القيمة الأ�سمية

 10رياالت �سعودية لل�سهم.

جمموع الأ�سهم اجلديدة املطروحة
لالكتتاب

� 20.000.000سهم عادي.

جمموع الأ�سهم بعد زيادة ر�أ�س املال

� 40.000.000سهم عادي.

ر�أ�س مال ال�شركة بعد زيادة ر�أ�س املال

 400.000.000ريال �سعودي.

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

�ستتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة بن�سبة .%100

�إجمايل قيمة الطرح

 200.000.000ريال �سعودي.

تكاليف الطرح

 8.000.000ريال �سعودي.

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

 192.000.000ريال �سعودي.

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

يقدر �إجمايل متح�صالت االكتتاب بحوايل مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي ،يخ�صم منها �إجمايل م�صاريف االكتتاب البالغة ثمانية ماليني
( )8.000.000ريال �سعودي والتي ت�شمل �أتعاب كل من مدير االكتتاب وامل�ست�شار املايل ومتعهد التغطية وامل�ست�شار القانوين لالكتتاب واملحا�سبني املعدين
للتقارير وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطبع والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املتعلقة باالكتتاب� .سوف ت�ستخدم ال�شركة �صايف متح�صالت
االكتتاب للمحافظة على هام�ش املالءة املالية املطلوب وفق ًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين .ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي
متح�صالت نا�شئة عن االكتتاب (راجع ق�سم "ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب").

عدد الأ�سهم اجلديدة املتعهد
بتغطيتها

� 20.000.000سهم عادي.

قيمة الأ�سهم اجلديدة املتعهد
بتغطيتها

 200.000.000ريال �سعودي.

تاريخ الأحقية

نهاية التداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة ،وذلك يوم يوم الثالثاء
1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م).

امل�ساهمون املقيدون

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

حقوق الأولوية

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

الأ�سهم اجلديدة

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

ك

معامل �أحقية االكتتاب

حق واحد ( )1لكل �سهم واحد ( )1قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين مع العلم �أن تلك الن�سبة هي ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة على عدد الأ�سهم
احلالية لل�شركة.

عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

 20.000.000حق �أولوية.

مرحلة االكتتاب الأولى

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

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) .وميكن للم�ساهمني
املقيدين وعامة امل�ستثمرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م) وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م) ،وي�سمح خاللها
جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول مبمار�سة حقهم يف االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة لل�شركة .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف مرحلة االكتتاب الثانية.

طريقة االكتتاب

يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى �أي
من هذه اجلهات خالل فرتة االكتتاب .كما ميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين �سبق لهم امل�شاركة يف االكتتابات ال�سابقة يف اململكة االكتتاب عن طريق الإنرتنت،
�أو الهاتف امل�صريف �أو ال�صراف الآيل� ،أو يف �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه اخلدمة لعمالئها �شريطة ا�ستيفاء ال�شروط الآتية:
( )1يجب �أن يكون لدى املكتتب "ال�شخ�ص امل�ستحق" ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.
(� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغيريات على املعلومات �أو البيانات ال�شخ�صية للمكتتب "ال�شخ�ص امل�ستحق" (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف
طرح جرى حديث ًا ما مل تكن هذه التعديالت قد بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.
ٍ

الأ�سهم املتبقية

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

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار �إليهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الأحد 1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م)
وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م) .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية
ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شرط �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س
العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

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

�إدراج وتداول حقوق �أولوية االكتتاب

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

قيمة احلق الإر�شادية

و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�شر قيمة احلق الإر�شادية ،وب�شكل م�ستمر خالل فرتة التداول على موقعها مت�أخرة بخم�س دقائق� ،إ�ضافة �إلى مزودي خدمة معلومات
ال�سوق؛ حتى يت�سنى للم�ستثمرين االطالع على القيمة الإر�شادية للحق عند �إدخال الأوامر.

�سعر تداول احلق

هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علم ًا �أن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل �آلية العر�ض والطلب يف ال�سوق وبالتايل ف�إنه قد يختلف عن قيمة احلق الإر�شادية.

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقني باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق االكتتاب
�إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة احلقوق باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف
حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند
نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من الأفراد وامل�ؤ�س�سات
الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.
يف املرحلة الثانية ،ي�سمح جلميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول ،مبمار�سة
حقهم باالكتتاب.
ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة الثانية ف�سوف يتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك
احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

ل

تعني يف قواعد الت�سجيل والإدراج الأ�شخا�ص غري املذكورين �أدناه:
 .1تابعي امل�صدر.
 .2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�	.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر.

اجلمهور

�	.4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر.
�	.5أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�	.6أي �أقرباء للم�شار �إليهم يف (� )5.4.3.2.1أعاله.
�	.7أي �شركة ي�سيطر عليها �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� )6.5.4.3.2.1أعاله� .أو
الأ�شخا�ص الذين يعملون باالتفاق مع ًا وميلكون جمتمعني (� )%5أو �أكرث من فئة الأ�سهم املراد �إدراجها.

تخ�صي�ص الأ�سهم

�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور
الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت
بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها كلٍ ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه اخلمي�س 1436/07/25ه���ـ (املوافق
2015/05/14م) (راجع ق�سم "�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض").

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم باالكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا بالأ�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف موعد
�أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م) (راجع ق�سم "�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض") .علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض
متثل باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي.

�أرباح الأ�سهم

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة �أية �أرباح تعلنها ال�شركة عن الفرتة منذ تاريخ �إ�صدار الأ�سهم وعن ال�سنوات املالية التي تليها (راجع ق�سم "�سيا�سة توزيع الأرباح").

�أ�سهم الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية .ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حق الت�صويت ،ولكل م�ساهم ميلك
( )20ع�شرين �سهما على الأقل احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

عوامل املخاطرة

ينطوي اال�ستثمار يف هذا االكتتاب على خماطر معينة ،وميكن ت�صنيف هذه املخاطر �إلى (�أ) خماطر تتعلق ب�أعمال ال�شركة (ب) خماطر تتعلق بال�سوق والبيئة
التنظيمية (ج) خماطر تتعلق بالأ�سهم العادية .وقد مت ا�ستعرا�ض هذه املخاطر يف ق�سم "عوامل املخاطرة" من هذه الن�شرة والتي يجب مراجعتها بعناية قبل
اتخاذ قرار اال�ستثمار يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب (راجع ق�سم "عوامل املخاطرة" للمزيد من املعلومات).

تداول الأ�سهم

يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة يف نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل وقبول �إدراج الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها و�إدراجها.

الأ�سهم التي �سبق لل ُم�صدر �إدراجها

اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدد � 12.000.000سهم ( )%60من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة احلالية ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد مت طرح الأ�سهم املتبقية
والبالغة � 8.000.000سهم ( )%40لالكتتاب العام الذي مت يف الفرتة من تاريخ 1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م) �إلى 1428/10/22هـ (املوافق
2007/11/03م) ب�سعر اكتتاب بلغ  10ري��االت �سعودية لل�سهم الواحد .ومت �إدراج الأ�سهم يف ال�سوق املالية (ت��داول) بتاريخ 1429/01/26ه���ـ (املوافق
2008/02/04م).

القيود على الأ�سهم

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول يف 1429/01/26هـ (املوافق 2008/02/04م) .وقد انق�ضت فرتة حظر الت�صرف يف الأ�سهم (� 3سنوات) ومل يعد هنالك �أي
قيود على �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لل�شركة .وبالتايل يحق للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني وامل�ساهمني اال�سرتاتيجيني الت�صرف يف �أ�سهمهم بعد احل�صول على موافقة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية.
وكذلك يخ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون وغريهم من امل�ساهمني �إلى �أي قيود ت�صرف قد تكون مفرو�ضة مبوجب اللوائح التنفيذية ال�صادرة عن الهيئة �أو غريها من
الأنظمة والتعليمات ذات العالقة.

القيود على حقوق الأولوية

لي�س هنالك �أي قيود �أو التزامات على اكتتاب �أو تداول حقوق الأولوية للأ�سهم املطروحة لالكتتاب با�ستثناء القيود على حقوق الأولوية للم�ساهمني اال�سرتاتيجيني
وامل�ساهمني الكبار ،حيث �أنهم ملتزمون باالكتتاب يف كامل حقوق الأولوية امل�ستحقة مبوجب خطابات تعهد مكتوبة موجهة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

التعهد باالكتتاب

قدمت ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة) (م�ساهم ا�سرتاتيجي) خطاب تعهد مل�ؤ�س�سة النقد ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف � 3.840.000سهم ،والتي
متثل كامل �أحقيتها البالغة  %19.2من �إجمايل �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية .وقدمت �شركة
الت�أمني الأردنية م.ع.م (م�ساهم ا�سرتاتيجي) خطاب تعهد مل�ؤ�س�سة النقد ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف � 2.440.000سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها البالغة
 %12.2من �إجمايل �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية .كما وقد قدمت ال�شركة العربية للتموين
والتجارة (م�ساهم كبري) خطاب تعهد مل�ؤ�س�سة النقد ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف � 1.000.000سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها البالغة  %5.0من �إجمايل
�أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية.

تنويه :يجب دار�سة ق�سمي "�إ�شعار هام" و"عوامل املخاطرة" الواردين يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب وفق هذه الن�شرة.

م

تواريخ مهمة للمكتتبني
تواريخ مهمة لألشخاص املستحقني
التاريخ

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

يوم الثالثاء 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

من يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م)
�إلى يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م)
من يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

�إلى يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م)
تاريخ انتهاء فرتة االكتتاب و�آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب

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

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

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

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

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

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

يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م)

توقع تاريخ بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

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

تنويه :جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية ،و�سيتم ا لإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول ا لإلكرتوين على ا لإنرتنت
( .)www.tadawul.com.sa

تواريخ اإلعالنات املهمة
الإعالن

املُعلن

تاريخ الإعالن

�إعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية)

ال�شركة

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

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

ال�شركة

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

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

تداول

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

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

ال�شركة

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

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

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م)

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

تداول

يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م)

�إعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م)

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

ال�شركة

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

الإعالن عن ( )1نتائج االكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية ،و( )2تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم
االكتتاب فيها� ،إن وجدت و( )3بدء فرتة الطرح املتبقي

ال�شركة

يوم اخلمي�س 1436/07/11هـ (املوافق 2015/04/30م)

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

ال�شركة

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

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

تداول

يوم الأحد 1436/07/21هـ (املوافق 2015/05/10م)

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

ال�شركة

يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م)

تنويه :جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية .و�سيتم ا لإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول ا لإلكرتوين على ا لإنرتنت
( .)www.tadawul.com.sa

ن

كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية يف البداية على الأ�شخا�ص امل�ستحقني .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني ،ف�سوف تطرح �أية �أ�سهم
متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني
الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج طلبات االكتتاب املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة خالل مرحلة االكتتاب الأولى ومرحلة االكتتاب الثانية (ح�سبما
ينطبق) وت�سليمها �إلى �أي من تلك اجلهات قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية (حتى لو مل يكن لديهم ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة).
كما ميكن االكتتاب عرب الإنرتنت �أو الهاتف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للأ�شخا�ص امل�ستحقني ،وذلك ب�شرط �أ�سا�سي �أن يكون
للمكتتب "ال�شخ�ص امل�ستحق" ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،وعلى �أن تكون البيانات اخلا�صة باملكتتب "ال�شخ�ص امل�ستحق" حمدثة.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم "�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض" من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب �أن يوافق على
كافة الفقرات ذات العالقة الواردة يف منوذج طلب االكتتاب و�أن يقوم بتعبئتها .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ب�صورة جزئية �أو كلية،
يف حال عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال ي�سمح بتعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه لأي من فروع اجلهات امل�ستلمة .وعالوة على ذلك ،ي�شكل طلب
االكتتاب مبجرد قبوله من جانب ال�شركة عقدا ملزم ًا بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق (راجع ق�سم "�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض").

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية اجلديدة
ماهي حقوق األولوية؟
هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف
�سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح.
ملن متنح حقوق األولوية؟
جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم �إيداع حقوق الأولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية،
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم إشعار املساهم املقيد بإيداع حقوق األولوية يف احملفظة؟
يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد احلقوق التي سيحصل عليها املساهم املقيد؟
عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل الأحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل األحقية؟
هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .على �سبيل املثال� ،إذا
كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.200سهم يكون معامل الأحقية
حينئذٍ � 1إلى � ( 5سهم لكل خم�سة �أ�سهم ).
هل سيتم تداول هذه احلقوق وإضافتها حملافظ املستثمرين بنفس اسم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى
آخر لها؟
�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ماهي قيمة احلق عند بداية تداوله؟
�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح ،على �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35
ريال و�سعر الطرح  10رياالت ،يكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص  10مما ي�ساوي خم�سة وع�شرون ريال.
هل يستطيع املساهمون املقيدون االكتتاب يف أسهم إضافية؟
ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة ،املكت�سبة من �شراء حقوق
جديدة ،خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.

�

كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) وخالل فرتتي االكتتاب
فقط.
هل ميكن االكتتاب أكرث من مرة ومن خالل اكرث من بنك مستلم؟
نعم ميكن ولكن يجب مراعاة �أن ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن
عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
يف حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكرث من حمفظة استثمارية ،يف أي حمفظة يتم إيداع حقوق األولوية ؟
�أ�سهم حقوق الأولوية تودع يف نف�س املحفظة التي بها �أ�سهم ال�شركة الأ�صلية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1.000سهم يف ال�شركة (� 800سهم يف حمفظة (�أ) و200
�سهم يف حمفظة (ب)) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق وعليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف حمفظة (�أ) و 200حق يف حمفظة
(ب).
يف حال االكتتاب من خالل أكرث من جهة مستلمة أين يتم إيداع األسهم اجلديدة بعد التخصيص؟
يكون �إيداع الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب الأول.
هل يحق حلملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟
نعم ،يحق َ
حل َملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب ،لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ ا�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف (تداول)،
و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا مت االكتتاب يف األسهم اجلديدة ومت بيع احلقوق بعدها ،ماذا يحدث يف هذه احلالة ؟
يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم
رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئيا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق ملن اشرتى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى؟
نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذه احلقوق؟
نعم ،ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع ما بني املرحلتني األوىل والثانية؟
ال ميكن ذلك.
متى يستطيع املساهم االكتتاب يف حقوق األولوية التي اشرتاها خالل فرتة التداول؟
خالل املرحلة الثانية فقط وبعد انتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص املستحق بيع احلق بعد انقضاء فرتة التداول؟
ال ميكن ذلك .بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق فقد يخ�ضع امل�ستثمر
للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
ماذا يحدث حلقوق األولوية التي مل يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فرتة التداول ومرحلتي االكتتاب األوىل
والثانية؟
تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟
�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

ع

ملخص املعلومات الرئيسية
يقدم هذا امللخ�ص نبذة موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ونظر ًا لأنه ملخ�ص ،ف�إنه ال ي�شتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني .ويجب على م�ستلمي
هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات والعبارات املخت�صرة الواردة يف هذه الن�شرة يف ق�سم
"امل�صطلحات واملخت�صرات".
نبذة عن الشركة
�شركة الت�أمني العربية التعاونية "العربية" (وي�شار �إليها فيما بعد بـ "ال�شركة" �أو "الت�أمني العربية") هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي
رقم (م )23/وتاريخ 1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م) .وقد بد�أت ال�شركة �أعمالها بعد �صدور قرار جمل�س الوزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14هـ (املوافق
2007/04/02م) بت�أ�سي�س ال�شركة .وتعمل ال�شركة مبوجب ال�سجل التجاري ال�صادر من مدينة الريا�ض رقم  1010243302وتاريخ 1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م).
يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض ،طريق امللك عبد العزيز ،مركز بن طامي� ،ص.ب  ،286555الريا�ض  ،11323اململكة العربية ال�سعودية.
وقد ح�صلت ال�شركة على ت�صريح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م) مبزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة
الت�أمني وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية� .أما يف عام 2014م ،وبنا ًء على طلب �شركة الت�أمني العربية بتعديل الن�شاط ،ح�صلت ال�شركة على
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتعديل الت�صريح املمنوح لها ملمار�سة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني بحيث يكون مقت�صر ًا على ممار�سة ن�شاط الت�أمني فقط ،وذلك مبوجب
اخلطاب رقم  351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م).
ومتار�س ال�شركة ن�شاطات الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي واحلماية واالدخار يف اململكة العربية ال�سعودية وفق ًا ملبد�أ الت�أمني التعاوين ،وت�شمل منتجاتها الت�أمني على املركبات،
والت�أمني ال�صحي ،والت�أمني البحري ،والت�أمني الهند�سي ،وت�أمني احلوادث العامة ،والت�أمني على املمتلكات ،وت�أمني احلماية واالدخار ،وغريها.
هيكل رأس مال الشركة
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدد اثني ع�شر مليون (� )12.000.000سهم ( )%60من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد
مت طرح الأ�سهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم ( )%40لالكتتاب العام الذي مت يف الفرتة من تاريخ 1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م) �إلى
1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م) ب�سعر اكتتاب بلغ ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000145469وتاريخ 1435/11/26هـ (املوافق 2014/09/21م) على زيادة ر�أ�س
مالها مببلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية .وبعد نهاية االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية� ،سي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة �أربعمائة
مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي ،تبلغ القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد ع�شرة ( )10رياالت �سعودية .وقد �أو�صى
جمل�س �إدارة ال�شركة يف قراره بالتمرير بتاريخ 1435/11/02هـ (املوافق 2014/08/28م) بزيادة ر�أ�س املال ال�شركة لاللتزام مبتطلبات املالءة املالية.

أهم التواريخ والتطورات
التطورات

التاريخ
1426/05/05هـ (املوافق 2005/06/12م)

مت احل�صول على ترخي�ص ا�ستثمار خدمي رقم  102030104276من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار

1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م)

ح�صل امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ()93

1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م)

ح�صل امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م)23/

1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م)

مت طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام

1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م)

مت ت�أ�سي�س ال�شركة و�إ�صدار ال�سجل التجاري رقم 1010243302

1429/01/26هـ (املوافق 2008/02/04م)

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول"

1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م)

ح�صلت ال�شركة على ت�صريح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن 20086/15/مبزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني

1430/09/17هـ (املوافق 2009/09/06م)

ح�صلت ال�شركة على موافقة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ك�شركة ت�أمني �صحي مرخ�ص لها

1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م)

ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتعديل الت�صريح املمنوح لها ملمار�سة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني بحيث يكون مقت�صر ًا
على ممار�سة ن�شاط الت�أمني فقط ،وذلك مبوجب اخلطاب رقم 351000076885

1435/11/26هـ (املوافق 2014/09/21م)

ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لزيادة ر�أ�س املال مبوجب اخلطاب رقم 351000145469

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

ف

رؤية الشركة
"�أن ت�صبح ال�شركة من �ضمن ال�شركات الرائدة يف الت�أمني التعاوين يف اململكة"

رسالة الشركة
"�أن تقوم بخدمة عمالئها ،م�ساهميها ،موظفيها ،واملجتمع ال�سعودي بتوفري باقة من املنتجات واخلدمات الت�أمينية التعاونية"
امل�ساهمون الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة كما يف 2014/09/30م
رقم

اجلن�سية

اال�سم

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

1

ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة)

لبنانية

%19.2

3.840.000

38.400.000

2

�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م

�أردنية

%12.2

2.440.000

24.400.000

3

ال�شركة العربية للتموين والتجارة

�سعودية

%5.0

1.000.000

10.000.000

%36.4

6.281.000

62.810.000

املجموع

القيمة الإ�سمية (ريال �سعودي)
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اسرتاتيجية الشركة
تتمثل ا�سرتاتيجية ال�شركة بال�سعي حول النمو وحتقيق العوائد للم�ساهمني فيها من خالل الآتي:








تقدمي خدمات الت�أمني ب�أ�سعار منا�سبة و�إتباع م�شورة اخلبري الإكتواري يف الت�سعري مبا يتنا�سب مع متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر عن
م�ؤ�س�سة النقد.
احل�صول على �أف�ضل التقنيات للأعمال وتطبيقها وتطويرها ب�شكل م�ستمر.
تطوير الأعمال ذاتي ًا والتقليل من االعتماد على التمويل من امل�ساهمني.
اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية عالية اخلربات وتطوير �أدائها.
االنت�شار اجليوغرايف الوا�سع عن طريق افتتاح مراكز بيع عديدة توفر خدمات الت�أمني يف كافة �أرجاء اململكة العربية ال�سعودية.
تطوير حجم الأعمال مع الوكالء والو�سطاء داخل اململكة.
االهتمام بكافة العمالء وخا�صة الأفراد منهم وال�شركات ذات احلجم ال�صغري واملتو�سط.

نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة






�

ا�سم جتاري معروف يف املنطقة.
دعم ال�شركاء امل�ؤ�س�سني.
تنوع املنتجات.
طاقم �إداري ذو خربة عالية.
عالقة وثيقة مع �شركات �إعادة الت�أمني.

ملخص أنشطة التأمني
تُقدم �شركة الت�أمني العربية التعاونية حلول احلماية من خالل  38وثيقة خمتلفة تتنوع بني الت�أمني ال�صحي والت�أمني على املمتلكات والت�أمني على احلياة وت�أمني املركبات والنقل
واحلوادث املهنية وغريها .ولقد ح�صلت ال�شركة على املوافقة النهائية من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعدد  22برنامج ت�أمني ،كما وح�صلت على املوافقة امل�ؤقتة لعدد
 16برنامج ت�أمني كما يلي:
رقم

املنتجات التي متت املوافقة عليها ب�شكل نهائي

املنتجات التي متت املوافقة عليها ب�شكل م�ؤقت

رقم

.1

وثيقة ت�أمني على املركبات

.1

وثيقة ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية (للمجموعات والأفراد)

.2

وثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوين

.2

وثيقة الت�أمني ال�شامل على العمالة املنزلية

.3

وثيقة ت�أمني �ألواح الزجاج

.3

وثيقة الت�أمني ال�شامل على امل�ساكن

.4

وثيقة ت�أمني خيانة الأمانة

.4

وثيقة ت�أمني املقتنيات الثمينة

.5

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للمهند�سني

.5

وثيقة ت�أمني جميع �أخطار املقاولني

.6

وثيقة برنامج الت�أمني اجلماعي على احلياة حلماية االئتمان

.6

وثيقة ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب

.7

وثيقة ت�أمني عقد املجموعات

.7

وثيقة ت�أمني معدات و�آليات املقاولني

.8

وثيقة ت�أمني الب�ضائع املنقولة بر ًا

.8

وثيقة ت�أمني على �أعطال الآليات واملاكينات واملعدات

.9

وثيقة ت�أمني �شحن الب�ضائع املنقولة

.9

وثيقة ت�أمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن تعطل الآليات واملاكينات واملعدات

.10

وثيقة ت�أمني هياكل ال�سفن

.10

وثيقة ت�أمني الغاليات واملراجل

.11

وثيقة ت�أمني النقد باخلزنة

.11

وثيقة ت�أمني تلف املخزون نتيجة توقف التربيد

.12

وثيقة ت�أمني النقد �أثناء النقل

.12

وثيقة ت�أمني على الأجهزة الإلكرتونية

.13

وثيقة ت�أمني تعوي�ض العمال

.13

وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية املدار�س

.14

وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية �صاحب العمل

.14

وثيقة ت�أمني متديد الكفالة على الأعطال امليكانيكية والكهربائية على املركبات

.15

وثيقة ت�أمني جميع �أخطار املمتلكات

.15

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للو�سطاء

.16

وثيقة ت�أمني �ضد احلريق

.16

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري وم�س�ؤولية املنتجات

.17

وثيقة ت�أمني خ�سارة الأرباح

.18

وثيقة ت�أمني جتيري ت�أمني �سرقة

.19

وثيقة ت�أمني �أخطاء ممار�سة املهن الطبية

.20

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية (امل�صاعد)

.21

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري

.22

وثيقة ت�أمني �ضد ال�شغب و�/أو الإ�ضرابات و�/أو اال�ضطرابات املدنية و�/أو ال�ضرر املتعمد

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

مقدمة عن سوق التأمني يف اململكة العربية السعودية
بد�أ ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية قبل عام 1974م من خالل وكاالت وفروع ل�شركات �أجنبية (�أغلبيتها من مملكة البحرين) .ثم ت�أ�س�ست �شركة الت�أمني ال�سعودية يف
عام 1974م ،تليها �شركة البحر الأحمر للت�أمني وال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني يف عام 1976م� .أما يف عام 1977م� ،صدر قرار رقم  51عن هيئة كبار العلماء معترب ًا توافق
(�سميت فيما بعد بال�شركة التعاونية للت�أمني) بهدف الت�أمني على
الت�أمني التعاوين مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وعليه ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين يف عام ُ 1985
امل�شاريع الكبرية واالحتفاظ بن�سبة كبرية من �أق�ساط الت�أمني داخل اململكة .عندها ،ا�صبح الت�أمني التعاوين هو ال�شكل الذي ُيقدم من خالله الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية
نظر ًا جلوازه من الناحية ال�شرعية بخالف الت�أمني التجاري ،وا�ستمرت �شركات الت�أمني الأجنبية يف العمل داخل اململكة كو�سيط بني الوكالء و�شركات �إعادة الت�أمني يف اخلارج.
ويف عام 1999م� ،صدر نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م ،10/ليليه نظام الت�أمني على رخ�ص ال�سائقني مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  222يف
عام 2001م.
و�صدر نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) لتحديد االطار العام ملمار�سة الت�أمني يف
اململكة وهو الت�أمني التعاوين وحتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن تطبيق النظام وهي م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كما �صدر املر�سوم امللكي رقم  /3120م ب وتاريخ 1426/3/4هـ
(املوافق  )2005/04/13ليمنح فرتة انتقالية مدتها � 3سنوات (�إلى عام 2008م) ل�شركات الت�أمني القائمة لتعديل �أو�ضاعها مبزاولة ن�شاط الت�أمني التعاوين ،و�أدى ذلك بتقدم
�شركات جديدة للح�صول على الت�صريح وفق ًا لنظام الت�أمني التعاوين .وقد �سمحت م�ؤ�س�سة النقد لل�شركات التي متت درا�سة ملفاتها والتي يجري ت�أ�سي�سها مبوجب مر�سوم ملكي
ب�أن تجُ دد وثائق الت�أمني للعمالء يف مهلة انتهت يف 2010/02/17م.
�أما حالي ًا ،فقد بلغ عدد �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية والمُ درجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية � 35شركة كما يف 2014/09/30م.

ق

ملخص عوامل اخملاطرة
يوجد عدد من املخاطر التي تتعلق ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية ،وهي تتلخ�ص فيما يلي:




املخاطر املتعلقة بن�شاط ال�شركة وعملياتها
املخاطر املرتبطة بال�سوق والبيئة الت�شريعية
املخاطر املتعلقة بالأ�سهم

املؤشرات املالية
تختلف املعلومات املالية املتعلقة بعام 2012م املدرجة �ضمن القوائم املالية املدققة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م عن املعلومات املالية لعام 2012م التي �أدرجت
لأغرا�ض املقارنة يف القوائم املالية املدققة لل�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م� .إن املعلومات املالية لعام 2012م املدرجة يف القوائم املالية املدققة لل�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب 2013م ت�شتمل على تعديالت تتالءم مع طبيعة الأر�صدة لكي تتوافق مع العر�ض يف  31دي�سمرب 2013م ،وت�شمل هذه:





�إعادة ت�صنيف من "ذمم معيدي ت�أمني مدينة" �إلى "�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف" مببلغ  107.4مليون ريال �سعودي ؛ و
ارتفاع "ذمم معيدي الت�أمني دائنة" و"�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف" مببلغ  18.4مليون ريال �سعودي ؛ و
�إعادة ت�صنيف من "ذمم دائنة" �إلى "دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى" مببلغ مليون  3.1ريال �سعودي؛ و
انخفا�ض "�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف" و"دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى" مببلغ مليون  0.3ريال �سعودي.

لذلك ،ومن �أجل �ضمان حتليل املثل باملثل ،مت االعتماد يف هذه الن�شرة على املعلومات املالية لعام 2012م التي �أدرجت لأغرا�ض املقارنة يف القوائم املالية املدققة لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.

قائمة املركز املايل (�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م
(مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م
(غري مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م
(غري مدققة)

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

981.808

1.130.959

830.046

865.153

930.369

جمموع موجودات امل�ساهمني

180.375

178.490

179.868

180.063

189.713

جمموع املوجودات

1.162.183

1.309.449

1.009.915

1.045.216

1.120.082

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني وفائ�ض عمليات الت�أمني

981.808

1.130.959

830.046

865.153

930.369

مطلوبات امل�ساهمني

6.574

11.372

115.828

103.336

137.878

حقوق امل�ساهمني

173.800

167.118

64.040

76.727

51.835

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

180.375

178.490

179.868

180.063

189.713

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.162.183

1.309.449

1.009.915

1.045.216

1.120.082

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م

ر

نتائج العمليات (�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م
(مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م
(غري مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م
(غري مدققة)

عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

565.059

653.945

586.327

465.901

527.662

�صايف الأق�ساط املكت�سبة

333.882

408.456

448.051

346.151

308.038

جمموع الإيرادات

361.369

444.008

485.111

371.354

339.253

�إجمايل املطالبات املدفوعة

398.863

776.370

607.227

487.830

484.895

�صايف املطالبات املتكبدة

203.421

315.452

461.889

369.267

258.687

جمموع امل�صاريف والتكاليف

343.760

452.362

601.878

473.622

360.891

الفائ�ض (العجز) من عمليات الت�أمني

17.608

()8.354

()116.767

()102.268

()21.638

الفائ�ض (العجز) املحول �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني ال�شاملة

15.847

()8.354

()116.767

()102.268

()21.638

عمليات امل�ساهمني
الفائ�ض (العجز) املحول من نتائج عمليات الت�أمني

15.847

()8.354

()116.767

()102.268

()21.638

م�صاريف عمومية و�إدارية

2.663

1.284

1.428

1.051

638

�إيرادات اال�ستثمارات

4.106

6.779

16.363

14.791

11.125

�صايف اخل�سارة للفرتة

17.290

()2.859

()101.832

()88.528

()11.151

الزكاة و�ضريبة الدخل

4.679

3.516

1.500

1.500

500

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

644

1.999

253

364

554

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة للفرتة

13.255

()4.376

()103.078

()90.391

()12.204

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

التدفقات النقدية (�آالف الرياالت ال�سعودية)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م
(مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م
(غري مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م
(غري مدققة)

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

59.700

198.300

()259.530

()264.947

()74.968

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

1.198

()140.992

138.882

110.260

26.219

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

-

-

-

-

-

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

142.630

199.938

79.290

45.252

30.542

التدفقات النقدية للم�ساهمني
�صايف النقدية من (امل�ستخدم يف) الأن�شطة الت�شغيلية

23.821

6.144

()9.396

()8.996

3.013

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

26.963

()91.109

29.453

34.747

()7.009

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

-

-

-

-

-

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

98.654

13.689

33.747

39.440

29.751

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

�

امل�ؤ�شرات الرئي�سية

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2011/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2012/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية
املنتهية يف
2013/12/31م
(مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2013/09/30م
(غري مدققة)

الفرتة املالية
املنتهية يف
2014/09/30م
(غري مدققة)

ربح (خ�سارة) ال�سهم

0.86

()0.14

()5.09

()4.43

()0.56

العائد على املوجودات

%1.7

()%0.2

()%8.8
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1.1املصطلحات واخملتصرات
امل�صطلح

التعريف

"ال�شركة" �أو "العربية للت�أمني"

�شركة الت�أمني العربية التعاونية� ،شركة م�ساهمة عامة �سعودية.

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة املو�ضحة �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة "ح".

اخلبري االكتواري

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

الأطراف ذوي العالقة

يق�صد بهم:
 .1تابعي ال�شركة.
 .2امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة.
� .3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لل�شركة.
� .4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي ال�شركة.
�	.5أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف ال�شركة.
 .6امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل لل�شركة.
� .7أي �أقرباء للأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� ،4 ،3 ،2 ،1أو � )5أعاله.
�	.8أي �شركة ي�سيطر عليها �أي �شخ�ص م�شار �إليه يف (� ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1أو � )7أعاله.

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�إجمايل �أق�ساط عقود الت�أمني املكتتبة خالل فرتة حمددة دون اقتطاع الأق�ساط امل�سندة �إلى �شركات �إعادة التـ�أمني.

الأق�ساط امل�سندة

الأق�ساط املتنازل عنها لفائدة �شركات �إعادة التـ�أمني يف �إطار عمليات �إعادة الت�أمني.

�صايف الأق�ساط املكتتبة

يحت�سب �صايف الأق�ساط لكل فرع بعد خ�صم ما يخ�صه من �إعادة الت�أمني.

الأق�ساط غري املكت�سبة

اجلزء من الأق�ساط املكتتبة الذي يغطي �أخطار ًا تتعلق بالفرتات املالية الالحقة.

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة العربية للت�أمني والذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة "هـ".

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

معدل النمو ال�سنوي املركب

�أحد الطرق امل�ستخدمة حل�ساب معدل النمو يف بند معني خالل فرتة زمنية حمددة.

هيئة ال�سوق املالية �أو الهيئة

هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات املعمول به يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/بتاريخ  22ربيع الأول 1385هـ وما طر�أ عليه من تعديالت.

هام�ش امل�ل�اءة بطريقة جم��م��وع الأق�����س��اط
املكتتبة

يتم احت�ساب هام�ش املالءة ب�ضرب معامل ن�سبي حمدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد لكل فرع من فروع الت�أمني يف �صايف الأق�ساط املعدل.

هام�ش املالءة بطريقة املطالبات

يتم ت�صنيف جمموع املطالبات بنا ًء على البيانات التاريخية لل�سنوات الثالثة ال�سابقة لكل فرع من فروع الت�أمني ويتم احت�ساب هام�ش املالءة املطلوب ب�ضرب
معامل ن�سبي حمدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف �صايف املطالبات املعدل.

�سوق الأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول).

�إعادة الت�أمني االختياري

طريقة اختيارية لإعادة الت�أمني لكل حالة على حدة يكون فيها ملعيد الت�أمني اخليار يف قبول املخاطر املعرو�ضة عليه �أو رف�ضها.

�إعادة الت�أمني التنا�سبي

طريقة توزيع مبالغ الت�أمني (�سواء كانت �أق�ساط �أو مطالبات) بني ال�شركة ومعيد الت�أمني بن�سبة معينة متفق عليها.

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة والذين تظهر �أ�سما�ؤهم على ال�صفحة رقم "."26

امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون

امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون هم امل�ساهمون الذين يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية والت�شغيلية فيما يخ�ص ن�شاط ال�شركة
مما يقدم قيمة �إ�ضافية لل�شركة نظر ًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية.
امل�ساهمون اال�سرتاتيجيون لل�شركة هم ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة) ،و�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م.

ال�سيطرة

القدرة على الت�أثري على �أفعال �أو قرارات �شخ�ص �آخر ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر ،منفرد ًا �أو جمتمع ًا مع قريب �أو تابع ،من خالل �أي من الآتي:
(�أ) امتالك ن�سبة ت�ساوي � % 30أو �أكرث من حقوق الت�صويت يف �شركة (ب) حق تعيني � % 30أو �أكرث من �أع�ضاء اجلهاز الإداري.

جمل�س التعاون اخلليجي

جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي.

الناجت املحلي

الناجت املحلي الإجمايل للمملكة العربية ال�سعودية.

اجلمعية العامة

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�شركة.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية.
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اجلمهور

تعني يف قواعد الت�سجيل والإدراج الأ�شخا�ص غري املذكورين �أدناه:
1.1تابعي امل�صدر.
2.2امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�3.3أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني للم�صدر.
�4.4أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني لتابعي امل�صدر.
�5.5أع�ضاء جمال�س الإدارة وكبار التنفيذيني لدى امل�ساهمني الكبار يف امل�صدر.
�6.6أي �أقرباء للم�شار �إليهم يف (� )5.4.3.2.1أعاله.
�7.7أي �شركة ي�سيطر عليها �أي من الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم يف (� )6.5.4.3.2.1أعاله� .أو
الأ�شخا�ص الذين يعملون باالتفاق مع ًا وميلكون جمتمعني (� )%5أو �أكرث من فئة الأ�سهم املراد �إدراجها.

نظام الت�أمني �أو نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين يف اململكة

نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م).

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،هيئة حكومية �سعودية ذات �شخ�صية اعتبارية م�ستقلة �أن�شئت مبوجب املادة الرابعة من قرار جمل�س الوزراء رقم ()71
وتاريخ 1420/04/27هـ (املوافق 1999/08/11م) التي تن�ص على �إن�شاء جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين للإ�شراف على تطبيق نظام ال�ضمان ال�صحي
التعاوين .ويهدف هذا النظام �إلى توفري الرعاية ال�صحية وتنظيمها جلميع املقيمني غري ال�سعوديني يف اململكة ،ويجوز تطبيقه على املواطنني وغريهم بقرار
من جمل�س الوزراء.

وثيقة الت�أمني

وثيقة قانونية �أو عقد ت�صدره ال�شركة للم� َؤمن له �ضد اخل�سارة �أو ال�ضرر التي تغطيها الوثيقة مقابل ق�سط يدفعه امل� َؤمن له.

ت�أمني احلماية واالدخار

عمليات الت�أمني التي يدفع مبوجبها امل�ؤمِ ن مبلغ ًا �أو مبالغ ،مبا فيها ح�صيلة االدخار ،يف تاريخ م�ستقبلي مقابل ما يدفعه امل� َؤمن له من ا�شرتاكات.

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر بالأمر الوزاري رقم  561/1وتاريخ 1425/03/01هـ (املوافق 2004/04/20م) من معايل
وزير املالية.

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  1/212/2006وتاريخ 1427/10/21ه��ـ (املوافق
2006/11/13م) وتعديالتها.

امل� َؤمن له

ال�شخ�ص الطبيعي �أو املعنوي الذي يربم عقد الت�أمني.

امل�ؤمِ ٍن

�شركة الت�أمني التي تقبل عقود الت�أمني من امل� َؤمن له وتتولى التعوي�ض عن الأخطار التي يتعر�ض لها امل� َؤمن له ب�شكل مبا�شر.

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية.

قواعد الت�سجيل والإدراج

قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية بتاريخ  1425/8/20هـ املوافق  2004/10/4م واملعدلة بتاريخ  1433/2/28هـ املوافق
2012/1/22م.

مدير االكتتاب

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية.

الإدارة

�إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية.

�صايف املتح�صالت

�صايف متح�صالت االكتتاب بعد ح�سم م�صاريف االكتتاب.

�سعر الطرح/االكتتاب

 10رياالت �سعودية لكل �سهم.

�أ�سهم مطروحة لالكتتاب

� 20.000.000سهم عادي.

تاريخ �أحقية االكتتاب

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة ،وذلك بتاريخ يوم الثالثاء
1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م).

مرحلة االكتتاب الأولى

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الثالثاء 1436/06/25ه��ـ (املوافق 2015/04/14م) وي�ستمر لفرتة � 10أيام تقوميية �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم يوم
اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م).

فرتة تداول حقوق الأولوية

�ستبد�أ فرتة تبادل احلقوق تزامن ًا مع فرتة االكتتاب الأولى يف يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) وت�ستمر لفرتة � 8أيام عمل �شاملة �آخر
يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م).

مرحلة االكتتاب الثانية

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م) وي�ستمر لفرتة � 3أيام عمل �شاملة �آخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم الثالثاء
1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م).

الطرح املتبقي

طرح �أية �أ�سهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

فرتة الطرح املتبقي

يف حال وجود �أ�سهم متبقية مل يكتتب فيها� ،سيبد�أ االكتتاب يف هذه الأ�سهم يوم الأحد 1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م) من ال�ساعة 10:00
�صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م).

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

ي�شمل كل من امل�ساهمني املقيدين وممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.
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تداول حقوق الأولوية

ب�إمكان الأ�شخا�ص امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية يف ( )1حق لكل (� )1سهم من �أ�سهم ال�شركة �سواء ببيعها �أو �شرائها يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول".

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقني باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة يتم عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق
االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.

امل�ساهمون املقيدون

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

اجلريدة الر�سمية

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

ال�شخ�ص

ال�شخ�ص الطبيعي.

ن�شرة الإ�صدار

هذه الوثيقة املعدة من قبل ال�شركة فيما يتعلق باكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية.

�صاحب وثيقة الت�أمني

ال�شخ�ص الذي يحمل وثائق ت�أمني �صادرة عن ال�شركة �أو حازت عليها مبوجب عملية اال�ستحواذ وذلك وفق ًا ل�سجالت ال�شركة.

اجلهات امل�ستلمة

بنك اجلزيرة وجمموعة �سامبا املالية وبنك الريا�ض والبنك الأهلي التجاري والبنك العربي الذين مت تعيينهم من قبل ال�شركة كجهات م�ستلمة لالكتتاب.

�إعادة الت�أمني

العملية التي تقوم من خاللها �شركة الت�أمني �أو معيد الت�أمني بالت�أمني �أو �إعادة الت�أمني على م�ؤمن �آخر �أو معيد ت�أمني �آخر (ال�شركة امل�سندة) �ضد كافة �أو جزء
من �أخطار الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني التي تتعهد ال�شركة امل�سندة بتغطيتها وفق وثيقة ت�أمني واحدة �أو �أكرث.

معيد الت�أمني

�شركة �إعادة الت�أمني التي تقبل من �شركة ت�أمني �أخرى عن كافة �أو بع�ض الأخطار التي تتحملها.

م�ؤ�س�سة النقد (�ساما)

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ريال

الريال ال�سعودي ـ العملة الر�سمية للمملكة العربية ال�سعودية.

امل�ساهم

حامل ال�سهم �أو مالك احل�ص�ص اعتبار ًا من �أي وقت حمدد.

الأ�سهم

الأ�سهم العادية لل�شركة والبالغ عددها  20مليون �سهم بقيمة ا�سمية 10رياالت لل�سهم الواحد.

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية وهي �شركة مرخ�صة من قبل هيئة ال�سوق املالية للقيام ب�أعمال الإدارة ،تقدمي امل�شورة ،الرتتيب ،التعامل ،واحلفظ يف الأوراق
املالية وهي مملوكة بن�سبة  %100لبنك اجلزيرة.

الو�سيط املايل

�شركة امل�ساهمة التي تعمل بالو�ساطة ،ووكيل الو�سيط الذي يعمل لدى �شركة الو�ساطة ،والذي يقوم بكل �أو بع�ض الأعمال الآتية:
•يعمل ب�صفة جتارية و�سيط ًا يف تداول الأوراق املالية،
•يقدم ب�صفة جتارية عر�ض ًا للآخرين للح�صول على �أ�صول مالية يف �صورة �أوراق مالية،
•يقوم ب�صفة جتارية بتنفيذ �صفقات الأوراق املالية حل�سابه اخلا�ص عن غري طريق �إ�صدار الأوراق املالية ،وذلك من �أجل �إيجاد �سوق يف الأوراق
املالية� ،أو لتحقيق الربح الناجت من الفرق بني �أ�سعار عرو�ض الأوراق املالية وطلباتها،
•يقوم ب�صفة جتارية بحيازة �أو طرح الأوراق املالية للم�صدر� ،أو ل�شخ�ص م�سيطر على ذلك امل�صدر،
•يقوم بالو�ساطة ب�صفة جتارية مبا يف ذلك ترتيبات عقود ملبادلة العملة والأوراق املالية.

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
ً
ً
•�صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحا عاما والتي ت�ستثمر يف الأوراق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح له
ذلك ،مع االلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�صة عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار.
•الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع التزام متطلبات الكفاية املالية.
•ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�شخا�ص مرخ�ص لهم ،و�شركات قطاعي البنوك والت�أمني املدرجة
يف ال�سوق املالية ال�سعودية ،وذلك وفق ًا لل�ضوابط التي �أ�صدرتها الهيئة ،على �أن ال ت�ؤدي م�شاركة ال�شركة �إلى ت�ضارب يف امل�صالح.

الهيئة العامة لال�ستثمار

الهيئة العامة لال�ستثمار يف اململكة العربية ال�سعودية.

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني

الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.

املكتتب

�أي �شخ�ص يكتتب يف �أ�سهم مطروحة لالكتتاب.

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي يقدمه املكتتب ل�شراء �أ�سهم مطروحة لالكتتاب.

توزيع الفائ�ض

الطريقة التي يتم مبوجبها توزيع ربح �شركة الت�أمني �أو �إعادة الت�أمني على �أ�صحاب وثائق الت�أمني.

تداول

نظام �آيل لبيع و�شراء الأ�سهم ال�سعودية.

املخ�ص�صات الفنية  /االحتياطيات

هي املبالغ التي تخ�ص�صها ال�شركة لتغطية خ�سائر متوقعة تنتج عن الوثائق اخلا�صة بنوع من �أنواع الت�أمني وما ينتج عنها من التزامات مالية.

احتياطي عجز �أق�ساط الت�أمني

هو خم�ص�ص تقديري يحدده اخلبري الإكتواري ويقوم على �أ�سا�س ن�سبة اخل�سارة املتوقعة للجزء املتبقي من املخاطر وين�ش�أ عادة عند اعتقاد اخلبري الإكتواري
ب�أن �أ�سعار الوثائق غري كافية لتغطية املطالبات امل�ستقبلية املتعلقة بها.

متعهد التغطية

�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية.
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امل�صطلح

التعريف

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�شركة واملتعهد بالتغطية.

-AA

ت�صنيف ائتماين من �شركة �ستاندرد اند بورز.

�ستاندرد �أند بورز ""S&P

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

BBB

ت�صنيف ائتماين من �شركة �ستاندرد اند بورز.

�أي �إم بي�ست ""AM Best

�شركة عاملية متخ�ص�صة يف جمال الت�صنيف االئتماين لقطاع الت�أمني ب�شكل خا�ص.
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2.2عوامل اخملاطرة
يتعني على كل من يرغب اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب �أن يقوم بدرا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا فيها عوامل املخاطرة املبينة
�أدناه قبل اتخاذ �أي قرار ب�شراء الأ�سهم.
ويعتقد �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة والإدارة التنفيذية �أن عوامل املخاطرة التي تواجه ال�شركة و�أعمالها كما هو مبني �أدناه هي خماطر جوهرية ،وقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة
ومركزها املايل ونتائج �أعمالها وتدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي وجوهري يف حال حدوث �أو حتقق �أحد عوامل املخاطرة .وقد تواجه ال�شركة خماطر �أخرى غري معروفة يف الوقت
احلايل ومل يت�سنى للإدارة �أن حتددها �أو تعتقد الإدارة ب�أنها غري جوهرية .ويف حال حدثت �إحدى �أو بع�ض هذه املخاطر �أو �أ�صبحت جوهرية ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض �سعر
�أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق وقد يخ�سر املكتتبون كامل ا�ستثماراتهم يف �أ�سهم ال�شركة �أو جزء منها.
ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،ح�سب علمهم واعتقادهم ،بعدم وجود �أي خماطر جوهرية معلومة لديهم من املمكن �أن ي�ؤثر عدم ذكرها على قرار امل�ساهمني يف االكتتاب
يف �أ�سهم حقوق الأولوية ،كما بتاريخ هذه الن�شرة ،غري ما مت الإف�صاح عنه بهذا الق�سم.
ت�شمل هذه الن�شرة �أي�ض ًا �إفادات وبيانات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و�أمور غري م�ؤكدة .وبهذا اخل�صو�ص ،ميكن �أن تختلف النتائج الفعلية لل�شركة ب�شكل جوهري عما ورد يف
الإفادات والبيانات امل�ستقبلية املفرت�ضة ،وذلك ب�سبب بع�ض العوامل من بينها املخاطر التي تواجهها ال�شركة كما هو مو�ضح �أدناه �أو يف مواقع �أخرى من هذه الن�شرة.
وال يكون اال�ستثمار يف الأ�سهم مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم مزايا وخماطر اال�ستثمار ،لذا ينبغي على امل�ساهم الذي يرغب باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية
والذي يراوده �أي �شك يف القرار اال�ستثماري �أو الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن ي�ست�شري �شخ�ص مرخ�ص له يف تقدمي امل�شورة ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق املالية الأخرى.
�إن عوامل املخاطرة املو�ضحة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعك�س مدى �أهميتها �أو ت�أثريها املتوقع على ال�شركة و�أعمالها.

2 222اخملاطر املتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها
2 22222خماطر تركز احملفظة التأمينية للشركة على األنشطة ذات الربحية األقل
ترتكز �أعمال ال�شركة على ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي ،ويبني اجلدول �أدناه هذا الرتكز يف ال�سنوات الأربع الأخرية:

 -1اجلدول رقم ( :)1-2تركز املحفظة الت�أمينية لل�شركة
2011م

2012م

2013م

2014م

ت�أمني املركبات

%41

%52

%45

%53

الت�أمني ال�صحي

%40

%31

%31

%28

القطاعات الأخرى

%19

%18

%24

%19

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

تختلف هوام�ش الربحية بح�سب فئات الت�أمني ،حيث تُعترب �صايف معدالت اخل�سارة لت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي مرتفعة مقارنة باملنتجات الأخرى:

 - 2اجلدول رقم (� :)2-2صايف معدالت اخل�سارة لل�شركة
2011م

2012م

2013م

2014م

ت�أمني املركبات

%74

%83

%110

%89

الت�أمني ال�صحي

%39

%72

%94

%50

القطاعات الأخرى

%76

%46

%36

%71

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

ارتفاع �صايف معدالت اخل�سارة يف ال�سنوات الأخرية لقطاعي ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي ا�ضطر ال�شركة �إلى زيادة �أ�سعارها ،وذلك �إثر تو�صية اخلبري االكتواري لل�شركة،
مما �أدى �إلى انخفا�ض احل�صة ال�سوقية لل�شركة لهذين القطاعني .ويف حال مل تنخف�ض �صايف معدالت خ�سارة لقطاعي ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي �أو يف حال عدم قدرة
ال�شركة لتنويع حمفظتها الت�أمينية ،ف�سوف تت�أثر نتائجها و�أدائها املايل ب�شكل �سلبي وجوهري.
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2 22222خماطر تركز حجم األعمال مع العمالء
�شكلت وثائق الت�أمني ال�صادرة لأكرب خم�س عمالء يف ال�شركة ما ن�سبته  %45.3من �إجمايل �أعمال ال�شركة يف عام 2011م و  %50.8يف عام 2012م و  %49.7يف عام 2013م
(راجع ق�سم "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" يف �صفحة رقم " .)"72كما تركزت �أعمال ال�شركة يف عام 2014م على �أربعة عمالء رئي�سيني �شكلت وثائق الت�أمني
ال�صادرة لهم ما ن�سبته  %59.2من �إجمايل �أعمال ال�شركة وهم:





�شركة �سعودي �أوجيه %26.4 :من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف عام 2014م.
�شركة اجلميح لتجارة ال�سيارات %14.6 :من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف عام 2014م.
�شركة �أق�ساط الدولية للتجارة %11.6 :من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف عام 2014م.
�شركة �آجل للخدمات املالية %6.6 :من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لل�شركة يف عام 2014م.

كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن �أق�ساط الت�أمني ال�صحي املكتتبة من طرف �شركة �سعودي �أوجيه متثل  %84.4من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي لل�شركة يف عام 2014م .ويف حال
خ�سرت ال�شركة عميل �أو �أكرث من عمالئها الرئي�سيني� ،أو يف حال عدم قدرة ال�شركة على تنويع قاعدة عمالئها ،ف�سوف يكون لذلك ت�أثري �سلبي على �إيرادات ال�شركة وو�ضعها
املايل ونتائج عملياتها.
2 22222خماطر اخملصصات (االحتياطيات) الفنية
تقوم ال�شركة بتكوين خم�ص�صات يف قائمة املركز املايل بح�سب متطلبات املادة ( )69من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني وذلك للوفاء بالتزاماتها امل�ستقبلية
املتوقعة ،وهي ت�شمل تقديرات للمبالغ الالزمة لدفع املطالبات املبلغ عنها واملطالبات غري املبلغ عنها ونفقات ت�سويات اخل�سائر ذات العالقة .ويتم تقدير حجم االحتياطيات بنا ًء
على التوقعات حلجم املطالبات ومدى تكرارها بح�سب البيانات التاريخية يف قطاع الت�أمني .وتعترب عملية حتديد امل�ستوى املالئم من االحتياطيات ملطالبات الت�أمني عملية غري
م�ؤكدة بطبيعتها نظر ًا حلداثة قطاع الت�أمني يف اململكة ونظر ًا ل�صعوبة وتعقيد االفرتا�ضات التي تنبني عليها االحتياطيات.
ومبا �أن حجم االحتياطيات يعتمد على تقديرات م�ستقبلية ،ف�إنه من املمكن �أن يثبت عدم كفاية احتياطات ال�شركة يف �أي فرتة بحيث يتوجب على ال�شركة زيادتها .ومن جهة
�أخرى ،قد تزيد االحتياطيات عن حاجة ال�شركة فال ت�ستفيد من �إمكانية ا�ستثمار الفائ�ض .ولذلك ويف حال مل تقم ال�شركة بتقدير االحتياطيات ب�شكل �صحيح ،ف�إن و�ضع ال�شركة
املايل ونتائج عملياتها �سيت�أثران ب�شكل �سلبي.
2 22222خماطر تعديل معايري احملاسبة الدولية
يقوم جمل�س معايري املحا�سبة الدولية التابع مل�ؤ�س�سة هيئة معايري املحا�سبة الدولية بتطوير ومراجعة املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ب�شكل دوري .وقد قام املجل�س م�ؤخر ًا
ب�إ�صدار تعديالت (راجع ق�سم "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" يف �صفحة رقم " )"59على ال�شكل التايل:



تعديالت �سارية املفعول ابتدا ًء من 2014/01/01م ويتوجب تطبيقها قبل 2016/01/01م.
تعديالت ت�صبح �سارية املفعول ابتدا ًء من 2018/01/01م.

قررت �إدارة ال�شركة عدم التطبيق املبكر للتعديالت �سارية املفعول .وقد ي�ؤثر تطبيق ال�شركة لهذه التعديالت �سلب ًا على املركز املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
2 22222خماطر الكوارث غري املتوقعة
تُقدم ال�شركة منتجات الت�أمني على املمتلكات ،ويبني اجلدول �أدناه �إجمايل الأق�ساط املكت�سبة واملطالبات املتكبدة لهذا القطاع لل�سنوات 2012م2013 ،م ،و 2014م:

 - 3اجلدول رقم (  :)3-2الأق�ساط املكت�سبة واملطالبات املتكبدة لقطاع املمتلكات لل�سنوات 2012م2013 ،م ،و 2014م
2012م

2013م

2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
الأق�ساط املكت�سبة

1.251

882

903

الأق�ساط املكت�سبة كن�سبة مئوية من الإجمايل

%0.3

%0.2

%0.2

املطالبات املتكبدة

782

215

3.840

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م و2013م ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م

و�سوف يكون للكوارث غري املتوقعة ،الطبيعية منها �أو غري الطبيعية� ،أثر مبا�شر على �أعمال ال�شركة و�أدائها ،حيث �أنها �ستتعر�ض الرتفاع عدد املطالبات التي تن�ش�أ عن وقوع
الكوارث غري املتوقعة مثل العوا�صف والأعا�صري والزالزل واحلرائق و�أعمال التخريب و�أعمال ال�شغب وغريها .وبالتايل� ،ست�ؤثر زيادة حجم املطالبات على و�ضعها املايل ونتائج
عملياتها ب�شكل �سلبي وجوهري.
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2 22222خماطر إعادة التأمني
تعتمد �شركات الت�أمني يف �أعمالها على اتفاقيات �إعادة ت�أمني تربم مع �شركات حملية وعاملية وذلك للتقليل من املخاطر الناجتة عن التغطية الت�أمينية التي يتم توفريها للعمالء
(راجع ق�سم "خلفية عن �شركة الت�أمني العربية وطبيعة �أعمالها" يف �صفحة رقم "� .)"32إن توفر �إعادة الت�أمني ومقداره وتكاليفه يخ�ضع ل�شروط ال�سوق ال�سائدة والتي عادة ما
تكون خارجة عن �إرادة ال�شركة ،حيث تتطلب املادة ( )40من الالئحة التنفيذية لنظام الت�أمني ما يلي:



�أن حتتفظ �شركات الت�أمني بن�سبة  %30على الأقل من جمموع مبالغ اال�شرتاكات املكتتبة.
االلتزام ب�إعادة ت�أمني ما ن�سبته  %30على الأقل من جمموع مبالغ اال�شرتاكات املكتتبة داخل اململكة العربية ال�سعودية .ال تلتزم ال�شركة حاليا بهذا ال�شرط.

تتعامل ال�شركة مع عدد حمدود من معيدي الت�أمني .كما ا�ستحوذ �أكرب معيد ت�أمني لل�شركة (�شركة هانوفر لإعادة الت�أمني) على حوايل  %40من حمفظة �إعادة ت�أمني ال�شركة يف
�سنة 2014م .وقد ينتج عن تقلبات �سوق �إعادة الت�أمني ارتفاع ًا ملحوظ ًا يف ر�سوم �إعادة الت�أمني مما �سي�ؤثر �سلب ًا على ربحية ال�شركة .بالإ�ضافة ،فال ميكن �ضمان عدم �إخفاق
�شركات �إعادة الت�أمني يف �سداد ح�ص�صها من املطالبات امل�ستقبلية ،مما �سي�ؤثر على و�ضع ال�شركة املايل وعلى عالقتها بعمالئها و�أرباحها امل�ستقبلية.
ويف حال عدم متكن ال�شركة من املحافظة على عالقاتها مع �شركات �إعادة الت�أمني �أو التعامل مع �شركات �إعادة ت�أمني �أخرى ،ف�سوف يزيد ذلك من م�ستوى تعر�ضها للمخاطر
و�سيحد من قدرتها على زيادة حجم �أعمالها .كذلك� ،إن ال�شركة معر�ضة ملخاطر ائتمانية متعلقة مبعيدي الت�أمني بالإ�ضافة �إلى املخاطر التي تتعر�ض �إليها �شركات �إعادة الت�أمني
ُ
خارج اململكة من الناحية ال�سيا�سية والتنظيمية واالقت�صادية يف بلدها ،علما �أن خماطر معيدي الت�أمني ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه عمالئها امل�ؤمن لهم.
ومن اجلدير بالذكر �أن هنالك بع�ض العقود التي مت �إبرامها مع �شركات �إعادة الت�أمني املختلفة والتي تن�ص على �أن ل�شركة �إعادة الت�أمني ف�سخ اتفاقية �إعادة الت�أمني يف حال
مت �أي تغيري يف ملكية ال�شركة �أو على �سيطرتها .مل يتم احل�صول على ت�أكيد من قبل �شركات �إعادة الت�أمني ب�أن طرح �أ�سهم حقوق الأولوية لن ينتج عنه ف�سخ اتفاقيات �إعادة
الت�أمني ذات العالقة .ويف حال �أعترب �أن طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ينتج عنه تغيري يف ملكية ال�شركة �أو يف ال�سيطرة عليها ،ومت ف�سخ بع�ض اتفاقيات �إعادة الت�أمني ،ف�إن ذلك
�سي�ؤثر ب�شكل �سلبي على عمليات ال�شركة ونتائجها املالية.
2 22222خماطر االعتماد على املوظفني الرئيسيني
تعتمد �إدارة ال�شركة ب�شكل رئي�سي على املوظفني امل�ؤهلني ل�شغل املنا�صب الرئي�سية يف ال�شركة ،وهي ال ت�ضمن جناحها با�ستقطاب املوظفني امل�ؤهلني �أو جذبهم للعمل لديها
واالحتفاظ بهم .كما ولي�س لل�شركة �أي ت�أمني �ضد الأ�ضرار التي قد تلحق ب�أعمالها ب�سبب فقدان �أو ف�صل �أي من موظفيها الرئي�سيني.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،لدى ال�شركة العديد من املوظفني غري ال�سعوديني الذين ي�شغلون منا�صب رئي�سية وقيادية يف ال�شركة ،وهم يعملون وفق ًا لأنظمة وزارة العمل يف اململكة .ويف حال
مت تغيري الأنظمة وال�سيا�سات املعمول بها �أو فر�ض قيود جديدة على العاملني باململكة من غري ال�سعوديني ،فقد يعوق ذلك من قدرة ال�شركة يف املحافظة على املوظفني لديها �أو
ا�ستقطاب موظفني جدد� ،أو يف �إجراء املعامالت الر�سمية مثل �إ�صدار ت�صاريح العمل �أو �إعادة جتديدها وغريها.
و�إذا مل ت�ستطع ال�شركة املحافظة على املوظفني الرئي�سيني ،ويف حال فقدانهم �أو ف�صلهم ،ف�سوف ينعك�س ذلك �سلب ًا على �أعمالها وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 22222اخملاطر املتعلقة بخلو بعض املناصب الهامة يف الشركة
لدى ال�شركة خم�سة منا�صب هامة �شاغرة هي :من�صب نائب املدير العام للعمليات ومن�صب مدير الت�سويق واملبيعات ومن�صب نائب املدير العام للت�أمني الطبي ومن�صب مدير
ت�أمني احلماية واالدخار ومن�صب نائب املدير العام للت�أمينات العامة ،ومل يتم حتى تاريخ هذه الن�شرة �إ�شغالها .ويقوم حاليا موظفون �آخرون يف ال�شركة بالقيام باملهام املرتبطة
باملنا�صب ال�شاغرة وذلك ب�صفة م�ؤقتة� .شغل هذه املنا�صب يعد من الأمور ال�ضرورية ،حيث �أنها ت�ؤثر على قدرة ال�شركة على �إدارة عملياتها بكفاءة.
�ستت�أثر �إنتاجية ال�شركة و�أدا�ؤها املايل �سلب ًا يف حال ت�أخّ رها يف التوظيف �أو يف حال عدم متكنها من تعيني ال�شخ�ص الذي ميتلك الكفاءة واخلربة املطلوب توفرهما يف املر�شحني
ل�شغل هذه املراكز ملا لتلك املراكز من ت�أثري ي�صب يف قدرة ال�شركة على تنفيذ ا�سرتاتيجياتها وخططها املر�سومة.
كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن هنالك �شاغر يف جمل�س �إدارة ال�شركة حيث ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �إحدى ع�شر ع�ضو ًا يف حني يتكون جمل�س الإدارة احلايل من ع�شرة
�أع�ضاء فقط� .إن عدم قيام ال�شركة ب�شغل ال�شاغر قد يعر�ض ال�شركة لعقوبات �ست�ؤثر �سلب ًا على �أدائها املايل ونتائج �أعمالها.
كما �إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ين�ص على �أن جمل�س �إدارة ال�شركة �سيقوم بتعيني ع�ضو منتدب لإدارة ال�شركة .مل تقم ال�شركة بتعيني الع�ضو املنتدب املذكور والذي قد ي�ؤدي
�إلى فر�ض عقوبات على ال�شركة �ست�ؤثر �سلب ًا على �أدائها املايل ونتائج �أعمالها.
2 22222خماطر أخطاء املوظفني أو سوء سلوكهم
قد ينتج عن �أخطاء �أو �سوء �سلوك املوظفني خالل �أداء عملهم بال�شركة خرق للقوانني والأنظمة ال�سارية ،مما �سي�ؤدي بدوره �إلى فر�ض خمالفات �أو عقوبات �أو غرامات مالية على
ال�شركة �أو ي�سفر عن �ضرر ب�سمعتها .وال ت�ضمن ال�شركة عدم وجود �أخطاء �أو �سوء �سلوك من قبل موظفيها مما �س ُي�ؤثر �سلب ًا على �أداءها املايل ونتائج �أعمالها.
2 2-2222خماطر مصادر التمويل
تعتمد قدرة ال�شركة على مزاولة �أعمالها الت�شغيلية والتو�سع يف �أعمالها وزيادة ا�ستثماراتها على العديد من العوامل من �أهمها احل�صول على التمويل .وقد ي�ستدعي احل�صول على
متويل �إ�ضايف �إ�صدار �أ�سهم جديدة لل�شركة ،وهو م�صدر التمويل الرئي�سي لل�شركة� ،أو احل�صول على قرو�ض من �أي من البنوك التجارية العاملة يف اململكة� ،أو �إ�صدار �صكوك.
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وقد يكون احل�صول على م�صادر التمويل مبني على �شروط قد ال تكون مف�ضلة لل�شركة من حيث حجم التمويل املنا�سب وتكلفة التمويل .فقد تكون لظروف الأ�سواق املالية ونظرة
املجتمع ب�شكل عام حيال توافق �أعمال قطاع الت�أمني التعاوين مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية وغريها من العوامل� ،أثرا على توفر وكلفة م�صادر التمويل املتاحة لل�شركة .و�إذا مل
ت�ستطع ال�شركة احل�صول على م�صادر متويل يف الوقت املنا�سب وبال�شكل املنا�سب ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �أداء ال�شركة ونتائج عملياتها.
2 2-2222خماطر عدم حتقيق عوائد استثمارية جمزية
يخ�ضع �أداء الأ�صول امل�ستثمرة �إلى خماطر متنوعة ،مبا يف ذلك املخاطر املتعلقة بالو�ضع االقت�صادي العام وتقلبات ال�سوق وتذبذبات العائد على اال�ستثمار ،وخماطر ال�سيولة
وخماطر االئتمان وعدم الت�سديد .و�إذا مل تنجح ال�شركة مبوازنة حمفظتها اال�ستثمارية مع التزاماتها املالية ،فقد ت�ضطر �إلى ت�سييل ا�ستثماراتها يف �أوقات وب�أ�سعار لي�ست
مثالية ،الأمر الذي ميكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا وب�شكل جوهري على و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
كما قامت ال�شركة بتقدمي �سيا�سة اال�ستثمار اخلا�صة بها �إلى م�ؤ�س�سة النقد .ويف حال وقوع �أي اختالفات بني ما مت تقدميه �أو اعتماده من قبل م�ؤ�س�سة النقد وبني ال�سيا�سات
املتبعة على �أر�ض الواقع ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إلى مطالبة م�ؤ�س�سة النقد لل�شركة ب�أن ت�صحح �أو�ضاعها وتقدم �أ�سباب لعدم االلتزام� ،إلى جانب بع�ض الإجراءات الرقابية والنظامية
الأخرى والتي من �ش�أنها الت�أثري �سلب ًا على الو�ضع املايل لل�شركة و�أعمالها.
وتت�أثر املحفظة اال�ستثمارية كذلك بعدم وجود منتجات مالية معينة ،مثل امل�شتقات املالية ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى التقليل من تنويع فئات الأ�صول التي ميكن لل�شركة اال�ستثمار فيها،
مما قد ينتج عنه انخفا�ض عوائد اال�ستثمار .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من تنويع تلك اال�ستثمارات ،فقد تت�أثر ربحية ال�شركة و�أدا�ؤها املايل.
2 2-2222خماطر أعطال األنظمة وتقنية املعلومات
تقوم ال�شركة با�ستخدام عدة �أنظمة تقنية وبرامج حا�سب �آيل خالل عملياتها الت�شغيلية ،وهي ت�شمل برامج االت�صاالت واملبيعات و�إ�صدار الوثائق و�إدارة املطالبات والربامج
املالية والتقنية �إ�ضافة �إلى حفظ املعلومات والبيانات وتخزين امللفات الإلكرتونية وغريها .وت�ساعد هذه الربامج والأنظمة التقنية يف معاجلة عدد هائل من العمليات ب�شكل
م�ستمر ودون توقف ،وتوفر احلماية من امل�شاكل والأعطال التقنية والفريو�سات التي قد تظهر ب�شكل مفاجئ.
ويف حال ف�شلت الأنظمة والربامج واخلطط االحتياطية لل�شركة �أو لأي من فروعها �أو اجلهات املرتبطة بها خالل العمليات الت�شغيلية ،فال ت�ضمن ال�شركة عدم حدوث �أي توقف
م�ؤقت �أو جزئي �أو كلي يف عملياتها مما يعوق من قدرتها على مزاولة �أعمالها ب�شكل طبيعي ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أدائها املايل ونتائج عملياتها و�سمعتها.
2 2-2222اخملاطر املتعلقة بكفاءة سياسات إدارة اخملاطر
تتبع ال�شركة �سيا�سات معينة لإدارة وقيا�س ومراقبة املخاطر مبا يتما�شى مع الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحة �إدارة املخاطر يف �شركات الت�أمني
ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد ،والتي يتم تقييمها وحتديثها ب�شكل دوري� .إن عدم تطبيق هذه ال�سيا�سات �أو عدم حتديثها �أو عدم قدرة الإدارة على حتديد املخاطر وتقييمها يف
التوقيت املنا�سب �سوف يعر�ض ال�شركة �إلى خماطر متنوعة ،منها على �سبيل املثال عدم االلتزام بنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ولوائحه ،والتي قد تعر�ض ال�شركة
ملختلف الإجراءات الواردة يف النظام مبا يف ذلك �سحب ترخي�ص ال�شركة ،مما �سي�ؤثر �سلبيا وجوهريا على نتائج ال�شركة و�أدائها املايل وا�ستمراريتها .
2 2-2222خماطر السيولة
تواجه ال�شركة خماطر ال�سيولة عندما تعجز عن توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها املالية النا�شئة عن الأن�شطة الت�شغيلية واملطلوبات يف الوقت املحدد .وال ت�ضمن ال�شركة
عدم وقوع �أية �أحداث مفاجئة قد تتطلب �سيولة فورية ،مما قد ي�ؤثر على الأداء الت�شغيلي لل�شركة وعلى و�ضعها املايل.
2 2-2222خماطر االئتمان
تن�ش�أ خماطر االئتمان عندما يعجز �أحد الأطراف عن الوفاء بالتزام مايل معني للطرف الآخر .وقد تواجه ال�شركة خماطر االئتمان يف عدة حاالت م�ؤقتة �أو دائمة منها عجز
معيدي الت�أمني على الوفاء بالتزاماتهم من الت�سويات ،ووجود �أر�صدة مدينة من العمالء ،وف�شل �أطراف �أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها جتاه ال�شركة ،وغريها.
ال ت�ستطيع ال�شركة �ضمان عدم ف�شل الأطراف التي تتعامل معم يف الوفاء بالتزاماتهم ،وهي ال ت�ستطيع �أي�ض ًا توقع قدرتهم امل�ستقبلية بااللتزام ب�شكل دقيق .ويف حالة عدم التزام
الدائنني ب�سداد م�ستحقات ال�شركة ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك �سلب ًا وب�شكل جوهري على ال�شركة وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 2-2222االعتماد على الوسطاء والوكالء
تتعامل ال�شركة مع عدد من الو�سطاء والوكالء لت�سويق وتوزيع منتجاتها (راجع ق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " ،)"146وقد �شكل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عن
طريقهم ما ن�سبته  %42.4من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عام 2014م مقارنة بن�سبة  %41.5عام 2011م و %48.3عام 2012م و %38.2عام 2013م (راجع ق�سم "املعلومات
املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" يف �صفحة رقم ".)"71
قامت ال�شركة ب�إلغاء املعاهدة مع �شركة امليازين (وكيل ال�شركة) لبيع ت�أمني املركبات يف نهاية عام 2013م وذلك لعدم مقدرة الوكيل على حتقيق مبيعات جمدية نتيج ًة لقيام
ال�شركة بزيادة �أق�ساط ت�أمني املركبات �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري �إثر تو�صية اخلبري االكتواري .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن متو�سط �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عن طريق �شركة امليازين
خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م بلغ  11.2مليون ريال �أي ما ن�سبته  %1.9من متو�سط �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف نف�س الفرتة.
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ونظر ًا العتماد ال�شركة على الو�سطاء والوكالء ،ف�إن �أي انقطاع �أو �إنهاء للرتتيبات معهم� ،أو عدم التزامهم مبتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين
�أو الالئحة التنظيمية لو�سطاء ووكالء الت�أمني �أو الالئحة التنظيمية ل�سلوكيات �سوق الت�أمني� ،سوف يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على مبيعات ال�شركة و�سمعتها وو�ضعها املايل
ونتائج عملياتها.
2 2-2222خماطر أسعار صرف العمالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار �صرف العمالت لل�شركة عندما تربطها عالقة مع �أطراف �أجنبية غري مقيمة يف اململكة تتطلب منها التعامل معهم بعمالت �أجنبية .تتم عمليات ال�شركة
حاليا بالريال ال�سعودي فقط ،مبا يف ذلك التعامالت مع معيدي الت�أمني خارج اململكة .ويف حال قامت ال�شركة م�ستقبال بالتعاقد مع �أطراف غري مقيمة بحيث تكون التعامالت
املالية معهم بعمالت �أجنبية ،ف�إن ال�شركة �ستواجه خماطر تقلب �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية حيث �ست�ؤثر �أية تذبذبات كبرية غري متوقعة يف �أ�سعار ال�صرف �سلب ًا على عوائد
ال�شركة و�أدائها املايل.
2 2-2222خماطر التصنيف
تتعامل ال�شركة مع عدة �شركات لإعادة الت�أمني ُم�صنفة من قبل �ستاندرد �أند بور�س (� )S&Pأو �أي �إم بي�ست ( ،)AM BESTوهي جهات عاملية تقوم بت�صنيف �شركات الت�أمني
و�إعادة الـت�أمني وغريها من �شركات اخلدمات املالية ب�شكل دوري من حيث متانة �أو�ضاعها املالية وقوة املركز املايل وكفاءتها بتغطية املطالبات� ،إ�ضافة �إلى جودة خدمتها وقوة
براجمها يف �إعادة الت�أمني (راجع ق�سم "خلفية عن �شركة الت�أمني العربية وطبيعة �أعمالها" يف �صفحة رقم ".)"32
�إن هذا الت�صنيف ال ُيعترب ت�صنيف ًا لأ�سهم ال�شركة �أو تو�صية باال�ستثمار يف �أي من ال�شركات التي يتم ت�صنيفها ،كما و�إن هذا الت�صنيف عر�ضة للتغيري يف حال تدين الو�ضع املايل
وكفاءة �شركات �إعادة الت�أمني التي تتعامل معها ال�شركة .وبالتايل ،قد ت�ؤثر التغريات يف الت�صنيف على ثقة العمالء يف قوة ال�شركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،مما �سوف
ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على حجم �أعمالها و�أدائها امل�ستقبلي.
2 2-2222خماطر إصدار وترجمة وثائق التأمني
�إن ال�شركة تقوم بدرا�سة املخاطر املحتملة قبل �إ�صدار وثائق الت�أمني للطلبات املقدمة ،ويتم ذلك من خالل عملية تقدير ملخاطر العمالء ،ودرا�سة �أي تركيز يف املخاطر امل�ؤمن
عليها ،كذلك تقدير ملاهية وطبيعة املخاطر امل�ؤمن عليها ،وااللتزامات والتبعات القانونية املرتبطة بوثائق الت�أمني واملخاطر ذات العالقة باملطالبات .بالإ�ضافة ،تقوم ال�شركة
بتقييم خماطر �أي دعاوى ق�ضائية �أو ت�سويات وخالفه تكون مقامة من العميل �أو �ضده .وبهذا اخل�صو�ص ف�إن �سوء تقدير ال�شركة ملخاطر �إ�صدار وثائق الت�أمني تكبد ال�شركة
خ�سائر مالية ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أدائها يف امل�ستقبل.
بالإ�ضافة ،تتم يف بع�ض الأحيان �صياغة عقود منتجات الت�أمني التي تقدمها ال�شركة باللغة الإجنليزية ومن ثمة تتم ترجمتها �إلى اللغة العربية .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ترجمة
بع�ض بنود هذه العقود �إلى اللغة العربية لي�ست دقيقه من حيث تو�ضيح بع�ض امل�صلحات الواردة يف الوثيقة .مما قد ين�ش�أ عنه نزاع بني الأطراف حول تف�سري املق�صود من الوثيقة،
وهو ما يعر�ض ال�شركة للدخول يف نزاعات مع العمالء ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمالها و نتائجها املالية.
2 2-2222خماطر جتديد وثائق التأمني احلالية
تقوم ال�شركة مبتابعة عمالئها قبل انتهاء مدة الوثائق �سعي ًا للحفاظ عليهم وجتديد وثائق الت�أمني لفرتات �إ�ضافية �أو �إ�صدار وثائق جديدة لهم مبا يتنا�سب مع متطلباتهم .وتُعترب
معدالت التجديد يف قطاع ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي للأفراد منخف�ضة ب�شكل عام نتيجة حلدة املناف�سة يف ال�سوق .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من جتديد الوثائق املُ�صدرة
للعمالء احلاليني ،ف�سوف ينخف�ض م�ستوى الأق�ساط املكتتبة م�ستقب ًال مما �سي�ؤثر �سلب ًا على ا�ستمرارية ال�شركة وحجم �أعمالها و�أدائها املايل.
2 2-2222تأثري تراجع ثقة العمالء بالشركة
�إن �أي انخفا�ض يف م�ستوى ثقة العمالء بال�شركة �سوف ي�ؤدي �إلى ارتفاع عدد حاالت �إلغاء وثائق الت�أمني وا�سرتجاع قيمتها� ،أو الإحجام عن االكتتاب يف وثائق الت�أمني ،مما �سي�ؤثر
�سلب ًا على مبيعات ال�شركة وعلى و�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
2 2-2222اخملاطر املتعلقة بخسائر الشركة
بلغت اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  136.3مليون ريال �سعودي كما يف 2014/12/31م (وذلك ح�سب القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م)،
�أي ما ميثل  %68.2من ر�أ�س مال ال�شركة .وت ُن�ص املادة ( )148من نظام ال�شركات ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ
1385/03/22هـ (املوافق 1965/07/20م) وما جاء عليه من تعديالت� ،أنه يف حال بلغت اخل�سائر املرتاكمة ل�شركة م�ساهمة ما ن�سبته  %75من ر�أ�س مالها ،فيتوجب على
جمل�س الإدارة �أن يدعو �إلى انعقاد جمعية عامة غري عادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل الأجل املُعني يف نظامها.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،ت ُن�ص الالئحة التنفيذية املتعلقة بالإجراءات والتعليمات اخلا�صة بال�شركات املُدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من ر�أ�س
مالها ("الالئحة") ،وال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2013-48-4وتاريخ 1435/01/15هـ (املوافق 2013/11/18م) ،على �أن يتم فر�ض
�إجراءات معينه على تلك ال�شركات.
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حيث تن�ص املادة الرابعة من هذه الالئحة على �أنه يف حال بلوغ اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %٧٥ف�أكرث ومبا يقل عن  %١٠٠من ر�أ�س مالها:
�أ.

ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

ح.
ط.

ي.

يجب على ال�شركة الإعالن للجمهور فور ًا ودون ت�أخري عند بلوغ خ�سائرها املرتاكمة  %75ف�أكرث ومبا يقل عن  %١٠٠من ر�أ�س مالها على �أن يت�ضمن الإعالن مقدار
اخل�سائر املرتاكمة ون�سبتها من ر�أ�س املال والأ�سباب الرئي�سية التي �أدت �إلى بلوغ هذه اخل�سائر ،مع الإ�شارة يف الإعالن �إلى �أنه �سيتم تطبيق هذه الإجراءات و
التعليمات عليها.
يعلق تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق جلل�سة تداول واحدة تلي �صدور الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة ،وتقوم ال�سوق ب�إ�ضافة عالمة �إلى جانب ا�سم
ال�شركة يف موقع ال�سوق الإلكرتوين ترمز �إلى بلوغ اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %٧٥ف�أكرث ومبا يقل عن  %١٠٠من ر�أ�س مالها.
عند رفع تعليق تداول �أ�سهم ال�شركة تكون املدة الالزمة لتنفيذ املقا�صة لأوامر بيع ا�سهم ال�شركة و�شرا�ؤها يومي عمل (.)T+2
دون الإخالل ب�أحكام املادة ( )148من نظام ال�شركات ،يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة �إعداد خطة لتعديل �أو�ضاع ال�شركة و�إعالنها مل�ساهمي ال�شركة وذلك خالل
فرتة ال تتجاوز  90يوما تقومييا من �صدور الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
ُ
يحدد امللحق رقم ( )1من الالئحة التنفيذية املتعلقة بالإجراءات والتعليمات اخلا�صة بال�شركات املدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة %50
ف�أكرث من ر�أ�س مالها احلد الأدنى من املعلومات التي يجب �أن تت�ضمنها اخلطة املطلوبة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة.
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة تكوين جلنة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة يكون من بينهم �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة تكون م�س�ؤولة عن تنفيذ اخلطة املطلوبة وفقا
للفقرة (د) من هذه املادة و�إطالع جمل�س �إدارة ال�شركة على امل�ستجدات ذات العالقة.
يجب على ال�شركة الإعالن للجمهور ب�شكل ربع �سنوي عن تفا�صيل تنفيذها للخطة املطلوبة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة على �أن ي�شمل الإعالن ما يلي:
 .1الإف�صاح عن التوقعات املالية ربع ال�سنوية وال�سنوية امل�ستقبلية الواردة يف اخلطة املطلوبة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة ومقارنتها بالقوائم املالية ربع
ال�سنوية وال�سنوية الفعلية ،مع �شرح مربرات انحراف الأداء �إن وجدت.
 .2و�صف التنفيذ الفعلي مل�ؤ�شرات الأداء امل�شار �إليها يف امللحق رقم ( )1من هذه الالئحة.
يجب على ال�شركة الإعالن للجمهور يف نهاية كل �شهر (وفقا للتقومي املعتمد يف احت�ساب �سنتها املالية) عن قوائمها املالية املعدة من قبل �إدارة ال�شركة ومبا ال
يتجاوز مدة الأيام الع�شرة التالية لنهاية كل �شهر.
تقوم ال�سوق بحذف العالمة امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة و�إعادة املدة الالزمة لتنفيذ املقا�صة لأوامر بيع �أ�سهم ال�شركة و�شرائها بطريقة �آنية ()T+0
عند خف�ض ال�شركة خ�سائرها املرتاكمة عن  %75من ر�أ�س مالها وانق�ضاء �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل واحدة منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا (تليان ال�سنة املالية
التي بلغت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %٧٥ف�أكرث من ر�أ�س مالها) ،على �أن تظهر القوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�شركة حتقيقها �أرباح ًا ت�شغيلية وتدفق ًا نقدي ًا
ت�شغيلي ًا موجب ًا عن ال�سنة املالية الأخرية.
يلغى �إدراج �أ�سهم ال�شركة بعد مرور ثالثني يوم ًا من حتقق �أي من احلاالت الآتية:
 .1عدم التزام ال�شركة ب�إعداد اخلطة املطلوبة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة.
 .2انق�ضاء ال�سنتني املاليتني التاليتني لل�سنة املالية التي جتاوزت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %٧٥من را�س مالها دون تعديل ال�شركة �أو�ضاعها بخف�ض
خ�سائرها املرتاكمة عن  %٧٥من ر�أ�س مالها �أو عدم حتقيق ال�شركة �أرباح ًا ت�شغيلية وتدفق ًا نقدي ًا ت�شغيلي ًا موجب ًا عن ال�سنة املالية الأخرية.

كما تن�ص املادة اخلام�سة من هذه الالئحة على �أنه يف حال بلوغ اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %١٠٠ف�أكرث من ر�أ�س مالها:
�أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

ح.
ط.
ي.

10

يجب على ال�شركة الإعالن للجمهور فور ًا ودون ت�أخري عند بلوغ خ�سائرها املرتاكمة  %١٠٠ف�أكرث من ر�أ�س مالها ،على �أن يت�ضمن الإعالن مقدار اخل�سائر املرتاكمة
ون�سبتها من ر�أ�س املال والأ�سباب الرئي�سة التي �أدت �إلى بلوغ هذه اخل�سائر ،مع الإ�شارة يف الإعالن �إلى �أنه �سيتم تطبيق هذه الإجراءات و التعليمات عليها.
تقوم ال�سوق ب�إ�ضافة عالمة �إلى جانب ا�سم ال�شركة يف موقع ال�سوق الإلكرتوين ترمز �إلى بلوغ اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %100من ر�أ�س مالها وذلك فور �صدور
الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
عند �إ�ضافة العالمة امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة ،يعلق تداول �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق.
دون الإخالل ب�أحكام املادة ( )148من نظام ال�شركات ،يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة �إعداد خطة لتعديل �أو�ضاع ال�شركة و�إعالنها مل�ساهمي ال�شركة وذلك خالل
فرتة ال تتجاوز  90يوما تقومييا من �صدور الإعالن امل�شار �إليه يف الفقرة (�أ) من هذه املادة.
يحدد امللحق رقم ( )1من الالئحة التنفيذية املتعلقة بالإجراءات والتعليمات اخلا�صة بال�شركات املُدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة %50
ف�أكرث من ر�أ�س مالها احلد الأدنى من املعلومات التي يجب �أن تت�ضمنها اخلطة املطلوبة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة.
يجب على جمل�س �إدارة ال�شركة تكوين جلنة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ثالثة يكون من بينهم �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة تكون م�س�ؤولة عن تنفيذ اخلطة املطلوبة وفقا
للفقرة (د) من هذه املادة و�إطالع جمل�س �إدارة ال�شركة على امل�ستجدات ذات العالقة.
يجب على ال�شركة الإعالن للجمهور ب�شكل ربع �سنوي عن تفا�صيل تنفيذها للخطة املطلوبة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة على �أن ي�شمل الإعالن ما يلي:
 .1الإف�صاح عن التوقعات املالية ربع ال�سنوية وال�سنوية امل�ستقبلية الواردة يف اخلطة املطلوبة وفقا للفقرة (د) من هذه املادة ومقارنتها بالقوائم املالية ربع
ال�سنوية وال�سنوية الفعلية ،مع �شرح مربرات انحراف الأداء �إن وجدت.
 .2و�صف التنفيذ الفعلي مل�ؤ�شرات الأداء امل�شار �إليها يف امللحق رقم ( )1من هذه الالئحة.
يجب على ال�شركة الإعالن للجمهور يف نهاية كل �شهر (وفقا للتقومي املعتمد يف احت�ساب �سنتها املالية) عن قوائمها املالية املعدة من قبل �إدارة ال�شركة ومبا ال
يتجاوز مدة الأيام الع�شرة التالية لنهاية كل �شهر.
يجوز التعامل يف �أ�سهم ال�شركة خالل فرتة تعليق تداول �أ�سهمها من خالل مركز �إيداع الأوراق املالية وذلك وفقا الآلية املعمول بها لدى ال�سوق.
تقوم ال�سوق بحذف العالمة امل�شار �إليها يف الفقرة (ب) من هذه املادة وترفع الهيئة تعليق تداول �أ�سهم ال�شركة عند خف�ض ال�شركة خ�سائرها املرتاكمة عن %75

من ر�أ�س مالها وانق�ضاء �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل واحدة منهما عن اثني ع�شر �شهر ًا (تليان ال�سنة املالية التي بلغت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة %75
ف�أكرث من ر�أ�س مالها) ،على �أن تظهر القوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�شركة حتقيقها �أرباح ًا ت�شغيلية وتدفق ًا نقدي ًا ت�شغيلي ًا موجب ًا عن ال�سنة املالية الأخرية.
ك .يلغى �إدراج �أ�سهم ال�شركة بعد مرور ثالثني يوم ًا من حتقق �أي من احلاالت الآتية:
 .1عدم التزام ال�شركة ب�إعداد اخلطة املطلوبة يف الفقرة (د) من هذه املادة.
 .2انق�ضاء ال�سنتني املاليتني التاليتني لل�سنة املالية التي جتاوزت فيها اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة  %100من ر�أ�س مالها دون تعديل ال�شركة �أو�ضاعها بخف�ض
خ�سائرها املرتاكمة عن  %٧٥من ر�أ�س مالها (على �أن ت�شمل هذه املدة املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة الفرعية ( )2من الفقرة (ي) من املادة الرابعة من
الالئحة التنفيذية املتعلقة بالإجراءات والتعليمات اخلا�صة بال�شركات املُدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق التي بلغت خ�سائرها املرتاكمة  %50ف�أكرث من ر�أ�س مالها)
�أو عدم حتقيق ال�شركة �أرباح ًا ت�شغيلية وتدفق ًا نقدي ًا ت�شغيلي ًا موجب ًا عن ال�سنة املالية الأخرية.
ال توجد �أي �ضمانات بعدم ا�ستمرار ال�شركة يف حتقيق مزيد من اخل�سائر م�ستقب ًال .ويف حال ا�ستمرار ال�شركة يف حتقيق اخل�سائر �أو يف حال ت�صفية ال�شركة ،ف�سوف يخ�سر
امل�ساهمون جزء من �أو كامل ا�ستثماراتهم يف �أ�سهم ال�شركة.
2 2-2222خماطر متطلبات غطاء هامش املالءة
تن�ص املادة ( )66و( )67و( )68من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على �أن حتتفظ �شركات الت�أمني بحد
�أدنى من غطاء هام�ش املالءة املالية يعادل � ،%100أي �أن قيمة �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب هام�ش املالءة ال تقل عن احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب.
وقد بلغ غطاء هام�ش املالءة لدى �شركة الت�أمني العربية ن�سبة (�سالب  )%33.5كما يف 2014/12/31م (وذلك ا�ستنادا على القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية
يف  31دي�سمرب 2014م).
يت�أثر م�ستوى غطاء هام�ش املالءة املطلوب �أ�سا�س ًا باالحتياطي الفني الذي حتتفظ به ال�شركة ،وبالتايل حجم �أعمال الت�أمني والأرباح منها ،وعوائد اال�ستثمارات ،وحجم
املطالبات ،ومنو الأعمال ب�شكل عام .وتقوم م�ؤ�س�سة النقد مبراقبة �أداء �شركات الت�أمني ب�شكل دوري و�إلزامها بتجنيب خم�ص�صات �إ�ضافية للمحافظة على م�ستوى غطاء هام�ش
املالءة املطلوب .وعند انخفا�ض م�ستوى غطاء هام�ش املالءة لدى ال�شركة ،فقد تفر�ض م�ؤ�س�سة النقد عليها العديد من الإجراءات التي قد ت�ؤثر �سلب ًا على نتائجها وو�ضعها
املايل ،منها:







زيادة ر�أ�س املال
تخفي�ض التكاليف
ت�سييل بع�ض الأ�صول
تعديل الأ�سعار
التوقف عن قبول اكتتابات جديدة
ً
�أي �إجراء �آخر تراه ال�شركة منا�سبا وتوافق عليه امل�ؤ�س�سة

ويف حالة عدم قدرة ال�شركة على الوفاء مبتطلبات املالءة لفرتة حتددها امل�ؤ�س�سة وبعد اتخاذ الإجراءات �أعاله تطلب امل�ؤ�س�سة تعيني م�ست�شار مايل لإعادة الهيكلة �أو �سحب
ترخي�ص ال�شركة مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على �أدائها املايل ونتائج عملياتها و�سمعتها.
حيث �أن غطاء هام�ش املالءة الفعلي لل�شركة قد انخف�ض عن ن�سبة ( %25راجع ق�سم "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" يف �صفحة رقم " ،)"132وبح�سب متطلبات
م�ؤ�س�سة النقد� ،أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف قراره بالتمرير بتاريخ 1435/11/02هـ (املوافق 2014/08/28م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من مائتي مليون ()200.000.000
ريال �سعودي �إلى �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي للإيفاء مبتطلبات املالءة املالية ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة .وقد وافقت اجلمعية
العامة غري العادية التي ُعقدت بتاريخ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه وفق ًا للمادة ( 65ــ )2من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يجب �أن ال تتعدى ن�سبة الرتكيز الأق�صى لكل فئة من املوجودات كن�سبة
من جمموع املوجودات  .٪20ال متتثل ال�شركة حاليا لهذه ال�شروط (راجع ق�سم "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" يف �صفحة رقم " ،)"133ويجوز مل�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي وفق تقديرها �أن تفر�ض تعديالت على ح�ساب املالءة املالية جراء عدم االمتثال للحدود التنظيمية اخلا�صة بن�سبة تركيز املوجودات مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي
على املالءة املالية لل�شركة.
2 2-2222خماطر التعامالت مع أطراف ذوي عالقة
بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من عقود الت�أمني ال�سنوية مع �أطراف ذوي عالقة املو�ضحة �أدناه حوايل  5.6مليون ريال �سعودي كما يف 2014/11/30م (راجع ق�سم "املعلومات
القانونية" يف �صفحة رقم " ،)"148وهي ت�شكل ن�سبة  %1.1من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف نف�س الفرتة .وتتلخ�ص هذه املعامالت مع �أطراف ذات العالقة كما يلي:





عقود ت�أمني ل�شركة عبد الهادي القحطاين و�شركاه للخدمات (�شركة مملوكة بن�سبة غري مبا�شرة  %32.7من قبل رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العربية)
عقود ت�أمني ل�شركة مي�س ال�سعودية للمنتجات الطبية (�شركة مملوكة بن�سبة  %51من �شريك يف �شركة الت�أمني العربية)
عقود ت�أمني لل�شركة العربية للتموين والتجارة (�أحد امل�ساهمني الكبار يف �شركة الت�أمني العربية)
عقود ت�أمني مركبات لبع�ض من �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أفراد الإدارة العليا.
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وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه يرتتب على �شركة عبد الهادي القحطاين و�شركاه للخدمات التي ذكرت �أعاله دفعات �أق�ساط ت�أمينية مبوجب عقود الت�أمني مع ال�شركة بقيمة 3.116.217
ريال �سعودي كما يف 2014/11/30م .تن�ص املادة ( )49من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين على �أنه يجب عدم �إ�صدار �أو جتديد �أي وثيقة ت�أمني لأي
من الأطراف ذوي العالقة �إال بعد دفع الق�سط امل�ستحق بالكامل .ومن الناحية العملية ،ال تدفع �أق�ساط وثائق الت�أمني مع �أطراف ذوي عالقة كاملة عند �إ�صدارها �أو جتديدها
كما هو مبني �أعاله ،مما قد يعر�ض ال�شركة لإجراءات نظامية �أو غرامات �أو عقوبات من طرف م�ؤ�س�سة النقد والتي �ست�ؤثر �سلب ًا على عملياتها و �أدائها املايل.
ين�ص النظام الأ�سا�سي لل�شركة على �أنه يتوجب على كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إيداع ما ال يقل عن � 5.000سهم لل�شركة ل�ضمان التزاماتهم مبوجب �أية عقود تربم بني
ال�شركة و �أع�ضاء املجل�س ،والتي مت احل�صول على موافقة اجلمعية العمومية عليها .ال تلتزم ال�شركة حاليا بهذه ال�شروط ،وقد تنتج عن خمالفة ال�شركة لنظامها الأ�سا�سي فر�ض
عقوبات عليها مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �أدائها املايل ونتائج �أعمالها.
قدمت ال�شركة وثائق ت�أمني لبع�ض من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها ،ومل حت�صل ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على �إ�صدار مثل تلك الوثائق كما ي�ستوجب النظام الأ�سا�سي
لل�شركة ،مما يجعلها عر�ضة لعقوبات �ست�ؤثر يف حال حدوثها �سلب ًا على عملياتها و�أدائها املايل.
2 2-2222خماطر العقود مع الغري
قامت ال�شركة ب�إبرام العديد من االتفاقيات مع عدة �أطراف يف جمال عملها العادي (راجع ق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " )"143من �أبرزها:







اتفاقيات التغطية الت�أمينية
اتفاقيات مع معيدي الت�أمني
اتفاقية وكالة مع �شركة تكافل الوطنية لت�سويق منتجات ال�شركة ومتثيلها وبيعها.
اتفاقيات و�ساطة مع �ستة وثالثون و�سيط ت�أمني لبيع منتجات ال�شركة.
اتفاقية مع �شركة منار �سيجما لتقدمي خدمات ا�ست�شارية ت�أمينية واكتوارية.
اتفاقية مع �شركة جلوب ميد للعمل ك�أخ�صائي ت�سوية املطالبات الت�أمينية لإدارة املطالبات الت�أمينية الطبية.

وتعتمد ال�شركة على ا�ستعداد وقدرة كافة الأطراف على الوفاء بالتزاماتها مبوجب �شروط و�أحكام االتفاقيات املذكورة .وحيث �أنه ال ميكن �إعطاء �أي �ضمانات �أو ت�أكيد بالتزام
هذه الأطراف باالتفاقيات املو�ضوعة ،ف�سوف ي�ؤثر �أي �إخالل من قبلهم ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة و�أدائها املايل.
بالإ�ضافة ،ويف حال قامت ال�شركة ب�إبرام عقود ال ت�ستويف جميع ال�شروط القانونية ،والذي ينطبق على عقود الإيجار لبع�ض فروع ال�شركة ،فقد ينتج عن ذلك ن�شوء نزاعات قد
يرتتب عنها قيام ال�شركة بدفع مبالغ لأطراف خمتلفة تعوي�ض ًا اللتزاماتها مبوجب تلك العقود ،مما �سي�ؤثر ذلك �سلب ًا على ربحية ال�شركة و�أدائها املايل.
2 2-2222خماطر الوضع الراهن للزكاة
قامت ال�شركة بتقدمي تظلمات �إلى م�صلحة الزكاة والدخل بخ�صو�ص فروقات بقيمة  1.600.000ريال �سعودي نتجت عن طريقة احت�ساب املبالغ املتوجب دفعها من قبل ال�شركة
عن الأعوام 2008م �إلى 2011م .ويف حال عدم جناح ال�شركة يف اعرتا�ضها �ستدفع ال�شركة املبلغ املن�صو�ص ،وهو  1،600،000ريال �سعودي.
كما ح�صلت ال�شركة على �شهادة مقيدة عن م�صلحة الزكاة والدخل لعام 2013م وهي �سارية املفعول حتى �شهر �أبريل 2015م .وحيث �أن املوقف الزكوي عن ال�سنوات املا�ضية
لل�شركة مل ي�صبح نهائيا حتى الآن ،ف�إن هناك خطر ب�أن تكون ال�شركة ملزمة بدفع مبالغ مل�صلحة الزكاة والدخل تزيد عن ما مت تخ�صي�صه لتلك ال�سنوات الأمر الذي �سي�ؤثر
�سلب ًا على ربحية ال�شركة و�أدائها املايل.
2 2-2222خماطر حماية العالمة التجارية وامللكية الفكرية
قامت ال�شركة بت�سجيل عالمتها التجارية لدى وزارة التجارة وال�صناعة وح�صلت على موافقتها النهائية و�شهادة ت�سجيل العالمة بتاريخ 1429/03/03هـ (املوافق
2008/03/11م) (راجع ق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " .)"147وهي تعتمد على قدرتها على حماية وا�ستخدام عالمتها التجارية للمناف�سة يف ال�سوق .ويف حال
عدم مقدرتها على حماية عالمتها ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك ب�شكل �سلبي على نتائج ال�شركة و�أعمالها و�سمعتها.
2 2-2222خماطر التقاضي والدعاوي القانونية
ب�شكل عام ،تتعامل ال�شركات من الأ�شخا�ص وال�شركات وغريهم من الأطراف من خالل عقود واتفاقيات قانونية حتدد �إطار العمل ونوع العالقة بني الطرفني .ولذلك ،تكون
ال�شركات عر�ضه �إلى نزاعات قانونية وق�ضائية تُرفع من قبلها �أو �ضدها نتيجة لعدم التقيد بالعقود �أو امل�س�ؤوليات �أو دفع امل�ستحقات �أو اخلالفات مع العمالء �أو النزاعات
ال ُعمالية �أو غريها.
واجلدير ذكره �أن ال�شركة طرف يف ت�سعة نزاعات ق�ضائية حالي ًا (راجع ق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " ،)"150حيث �أنها ٌ
مدع يف �أربع ق�ضايا بقيمة
طرف ٍ
ٌ
وطرف مدعى عليه يف خم�س ق�ضايا �أخرى بقيمة �إجمالية تبلغ حوايل  3.0مليون ريال �سعودي .ويف حال �أن خ�سرت ال�شركة �إحدى
�إجمالية تبلغ حوايل  1.6مليون ريال �سعودي،
تلك الق�ضايا �أو جميعها ،ف�إنها �ستكون ملزمة بدفع املبالغ املطالب بها من الأطراف املُدعية� ،أو عر�ضه خل�سارة املبالغ التي تطالب ال�شركة بها من الأطراف التي ادعت عليهم،
�أو عر�ضة لدفع نفقات قانونية كبرية ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على الو�ضع املايل ونتائج العمليات .كما وال ت�ضمن ال�شركة عدم ن�شوء �أية ق�ضايا قانونية يف امل�ستقبل مما قد ي�ؤدي �إلى
دفع مطالبات �أو تعوي�ضات مالية كبرية مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �سمعتها ونتائج �أعمالها و�أداءها املايل.
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2 222اخملاطر املرتبطة بالسوق والبيئة التشريعية
2 22222خماطر سحب التصريح من قبل مؤسسة النقد
ح�صلت ال�شركة على ت�صريح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م) مبزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني
وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية .ومت احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على تعديل الن�شاط بنا ًء على طلب ال�شركة
بحيث يكون مقت�صر ًا على ممار�سة ن�شاط الت�أمني فقط ،وذلك مبوجب اخلطاب رقم  351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م) .ومتار�س ال�شركة
�أعمالها وفق ًا ل�شروط محُ ددة من قبل امل�ؤ�س�سة بح�سب الأنظمة والقوانني املو�ضوعة .ويتوجب على ال�شركة �أن تلتزم باملادة ( )76من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات
الت�أمني التعاوين بعد ح�صولها على الت�صريح .ويحق مل�ؤ�س�سة النقد �سحب ت�صريح ال�شركة يف �أي من احلاالت الآتية:












�إذا مل ميار�س الن�شاط املرخ�ص له خالل �ستة �أ�شهر.
تف ال�شركة مبتطلبات النظام �أو الالئحة التنفيذية.
�إذا مل ِ
�إذا تبني �أن ال�شركة قد تعمدت تزويد امل�ؤ�س�سة مبعلومات �أو بيانات غري �صحيحة.
�إذا تبني للم�ؤ�س�سة �أن حقوق امل�ؤمن لهم �أو امل�ستفيدين �أو امل�ساهمني معر�ضة لل�ضياع نتيجة للطريقة التي ميار�س بها الن�شاط.
�إذا �أفل�ست ال�شركة ،مما يجعلها غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
�إذا مار�ست ال�شركة ن�شاطها ب�أ�سلوب متعمد للن�صب واالحتيال.
ت�ستوف ال�شركة متطلبات املالءة املالية الواردة يف املادة ( )68من الالئحة التنفيذية.
�إذا انخف�ض ر�أ�س مال ال�شركة عن احلد الأدنى املقرر �أو مل
ِ
�إذا انخف�ض الن�شاط الت�أميني يف فروع الت�أمني �إلى امل�ستوى الذي ترى معه امل�ؤ�س�سة عدم فعالية �أدائه.
�إذا رف�ضت ال�شركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين بدون وجه حق.
�إذا منعت ال�شركة فريق التفتي�ش املكلف من قبل امل�ؤ�س�سة عن �أداء مهمته يف فح�ص ال�سجالت.
�إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر يف �أي من املنازعات الت�أمينية.

ويف حال عدم قدرة ال�شركة على الوفاء �أو االلتزام ب�شروط و�أحكام الالئحة التنفيذية ،فقد تتعر�ض ل�سحب الت�صريح .وعندئذٍ لن يكون يف ا�ستطاعة ال�شركة اال�ستمرار يف
ممار�سة ن�شاطها يف اململكة ،مما �سينتج عنه خ�سارة امل�ستثمرين لكامل ا�ستثماراتهم يف �أ�سهم ال�شركة �أو جزء منها.
2 22222خماطر تتعلق بنظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية يف اململكة العربية السعودية
متار�س �شركات الت�أمني �أعمالها وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية يف اململكة العربية ال�سعودية .و ُيحدد النظام �إطار عمل �شركات الت�أمني فيما
يتعلق بخطوط الأعمال ،ومتطلبات ر�أ�س املال والفائ�ض ،وحجم املطالبات الت�أمينية ،وحجم اال�ستثمارات و�أنواعها ،واملعايري الفنية ،وترتيبات الت�سويات ،وكفاية االحتياطيات،
وغريها .وعليه ،ف�إن �أي تغيريات �أو تعديالت �أو �سيا�سات جديدة يف �أنظمة الت�أمني ميكن �أن ت�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائجها الت�شغيلية.
يتم تنظيم ومراقبة �أعمال �شركات الت�أمني من خالل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهي متلك كامل ال�صالحية يف �أخذ الإجراءات الالزمة لتنظيم القطاع مبا يف ذلك �إ�صدار
املوافقات على ت�صاريح العمل �أو تعديلها واملوافقة على طرح منتجات الت�أمني و�أنواعها وفر�ض الغرامات والعقوبات وغريها .ويف حال �إخفاق ال�شركة يف االلتزام بنظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،ف�سوف تتعر�ض لغرامات �أو عقوبات مما �سي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على نتائج �أعمالها و�أدائها املايل �أو ا�ستمراريتها.
2 22222خماطر أعمال التأمني
تُعترب عملية تنظيم قطاع الت�أمني يف اململكة حديثة حيث �أنه مت �إ�صدار نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين عام 2003م ،ومت �إ�صدار الالئحة التنفيذية له عام 2004م ،كما
وقد مت �إدراج �أ�سهم معظم �شركات الت�أمني ال�سعودية يف ال�سوق خالل ال�سنوات ال�سبع الأخرية .ومبا �أن �أعمال الت�أمني تعتمد على معلومات وبيانات تاريخية لتقييم املخاطر
التقديرية امل�ستقبلية التي تت�ضمن الكثري من االفرتا�ضات الهامة التي ال ميكن التنب�ؤ بها بحكم طبيعتها وتقع خارج نطاق �سيطرة ال�شركة ،فقد ال تنعك�س املخاطر ب�شكل �صحيح
يف ح�ساب ال�شركة للخ�سائر املتوقعة وتقييم الأق�ساط وت�سعريها �أو ح�ساب حجم املخ�ص�صات الفنية ملواجهة املطالبات امل�ستقبلية .وبالتايل ،ف�إن �أي خط�أ يف احت�ساب املخاطر
ال�صافية التي تتعر�ض لها ال�شركة �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على و�ضعها املايل ونتائج �أعمالها.
2 22222خماطر الظروف السياسية واالقتصادية وأوضاع قطاع التأمني
تت�أثر ال�شركة �إلى حد كبري بتغريات الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية يف اململكة وخا�ص ًة ظروف �سوق الت�أمني .وقد ت�ؤثر التغريات يف الأو�ضاع ال�سيا�سية واالقت�صادية مثل
القرارات الق�ضائية والتطورات ال�سيا�سية واملعايري االقت�صادية ومعدالت الت�ضخم والتغريات يف طلب امل�ستهلك وقدرته ال�شرائية ونتائج الدولة املالية وغريها على حجم
املطالبات امل�ستقبلية ،مما قد ينعك�س ب�شكل �سلبي على ربحية �شركات الت�أمني .وحيث �أنه ال ميكن التنب�ؤ بالت�أثريات ال�سلبية التي قد تخلفها الظروف ال�سيا�سية واالقت�صادية
وظروف القطاع م�ستقب ًال ،فال ميكن تقدمي �أي ت�أكيد ب�أن الظروف االقت�صادية امل�ستقبلية لن ت�ؤثر �سلب ًا وب�شكل جوهري على �أرباح ال�شركة ومركزها املايل.
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2 22222منو سوق التأمني
يت�أثر منو قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية بعدة عوامل و�أحداث منها مواكبة النمو االقت�صادي العام وتطوير الرعاية االجتماعية ووترية احلركة االقت�صادية والتعداد
ال�سكاين والتنظيم الإداري وحجم الطلب وغريها .و ُيعترب منو القطاع ب�شكل عام �أمر افرتا�ضي مبني على توقعات م�ستقبلية غري م�ؤكدة وخارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة.
ويف حال مل ي�شهد قطاع الت�أمني �أو فئات الت�أمني املختلفة النمو املُنتظر بح�سب توقعات ال�شركة ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على �إيرادات ال�شركة وعلى عوائدها ونتائج �أعمالها.
2 22222خماطر املنافسة والقدرة على التوسع
بح�سب قائمة �أ�سماء �شركات الت�أمني و�شركات املهن احلرة ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد بتاريخ 2014/03/24م ،يبلغ عدد �شركات الت�أمني امل�صرح لها بالعمل يف اململكة العربية
ال�سعودية (� )35شركة وهي جميعها مدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" .ثالث �شركات ت�أمني ا�ستحوذت يف �سنة 2013م على ما جمموعه  %51.2من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة ،بينما ت�شرتك � 32شركة ت�أمني يف باقي الن�سبة ( ،)%48.8مما يفقد ال�شركات ال�صغرى القدرة الت�سعريية على منتجاتها� ،إذ البد لها من �أن ت�أخذ بعني االعتبار
الأ�سعار املطبقة من قبل كبار ال�شركات عند حتديد �أ�سعار منتجاتها مما �سي�ؤثر �سلبا على ربحية ال�شركة و�أداءها املايل يف حال ا�ضطرت ال�شركة �إلى تخفي�ض �أ�سعار منتجاتها
للمحافظة على ح�صتها ال�سوقية.
تقوم �شركات الت�أمني باملناف�سة لزيادة ح�صتها ال�سوقية �ضمن قطاع الت�أمني باململكة من خالل عدة عوامل منها تنوع املنتجات املقدمة ،وجودة اخلدمات ،والأق�ساط املحت�سبة،
والت�صنيف املايل املُعتمد من جهات وم�ؤ�س�سات تقييم م�ستقلة ،و�شروط و�أحكام التغطية ،و�سرعة �سداد املطالبات ،وخربة ال�شركة و�سمعتها ،وغريها .كما انه من املتوقع �أن تزيد
�شركات الت�أمني الأجنبية من ح�ضورها يف اململكة .ويف ظل تزايد املناف�سة يف قطاع الت�أمني ،ال توجد �أية �ضمانات ب�أن ال�شركة �ستتمكن من املحافظة على عمالءها احلاليني �أو
ا�ستقطاب عمالء جدد .وقد ي�ؤدي ذلك �إلى انخفا�ض احل�صة ال�سوقية لل�شركة� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع نفقات الت�سويق واملبيعات ،وارتفاع تكاليف املنتجات وبالتايل �أ�سعارها مما
�سي�ؤثر �سلب ًا على هوام�ش ربحية ال�شركة ونتائج �أعمالها و�أدائها املايل.
ويف ظل هذه الأحوال التناف�سية ،من املتوقع حدوث عمليات اندماج �أو ا�ستحواذ �أو اخلروج من ال�سوق .و�إذا ما مل تتمكن ال�شركة من اال�ستمرار يف ن�شاطها ،من املمكن وقتها �أن
يخ�سر امل�ساهمون يف ال�شركة كل �أو جزء من ا�ستثماراتهم فيها.
2 22222خماطر املوافقة على املنتجات
ح�صلت ال�شركة على املوافقة النهائية من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعدد  22برنامج ت�أمني ،كما وح�صلت على املوافقة امل�ؤقتة لعدد  16برنامج ت�أمني على �أن يتم
جتديد مدتها كل �ستة �شهور (راجع ق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " .)"152ومتنح م�ؤ�س�سة النقد موافقتها على املنتجات مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين والئحته التنفيذية .وقد ي�ستغرق احل�صول على هذه املوافقات وقت ًا طوي ًال ميتد يف بع�ض الأحيان �إلى �ستة �أ�شهر �أو �أكرث .وللح�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد ،يرتتب
على ال�شركة االلتزام بتقدمي امل�ستندات وتعديل املنتجات ووثائقها بح�سب متطلبات امل�ؤ�س�سة� ،إ�ضافة �إلى تعديل �أو حتديث الوثائق املتعلقة بالتزام ال�شركة جتاه الأطراف امل�ؤمن
لهم .ويف حال مل حت�صل ال�شركة على املوافقات النهائية لكامل براجمها الت�أمينية� ،أو يف حال رف�ضت امل�ؤ�س�سة جتديد املوافقات امل�ؤقتة ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك �سلب ًا على عمليات
ال�شركة و�أدائها املايل.
2 22222خماطر شروط رفع التقارير
يتطلب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية من ال�شركة �أن تقوم بتزويد م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي بتقارير مالية وت�شغيلية ب�شكل دوري ،وهي ت�شمل تقارير
عن �أداء العمليات الت�شغيلية وهيكل ر�أ�س املال وو�ضعها القانوين وملكية امل�ساهمني ومعدالت املالءة املالية وغريها من البيانات املالية التي يتم �إعدادها وفق ًا للأ�س�س املحا�سبية
النظامية .كما ت ُن�ص قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية على �أن تُقدم ال�شركة قوائم مالية وتقارير حما�سبية ب�شكل دوري �إلى هيئة ال�سوق املالية� ،إ�ضافة
�إلى الإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية للجمهور فيما يتعلق ب�أعمال ال�شركة و�أهم م�ستجداتها ونتائجها املالية .ولذلك ،فقد تكون ال�شركة عر�ضة لإجراءات نظامية �أو قيود
على �أعمالها �أو عقوبات �أو غرامات مالية �إذا �أخفقت يف االلتزام برفع التقارير والإعالنات الدورية ،مما �سوف ي�سيء ل�سمعتها وي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عملياتها وو�ضعها املايل.
جتاوزت ن�سبة التعامالت مع بع�ض عمالء ال�شركة  %5من دخلها الإجمايل ،وذلك من خالل وثائق متعددة .ومل يتم الإف�صاح عن هذه التعامالت من قبل ال�شركة ،علم ًا ب�أنه
مل يتم �إ�صدار �أي وثيقة منفردة تزيد قيمتها عن  %5من �إجمايل دخل ال�شركة .ويف حال �أنه تبني �أن على ال�شركة الإف�صاح عن التعامالت مع كل عميل التي تزيد قيمتها عن
 %5من دخلها الإجمايل ،ف�إن ذلك قد ينتج عنه فر�ض عقوبات معينة على ال�شركة لتخلفها عن الإف�صاح وخمالفتها للأنظمة ذات العالقة مما �سي�ؤثر �سلب ًا على نتائج عملياتها
وو�ضعها املايل.
2 22222القيود على التملك يف شركات التأمني
ي�ضع نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية قيود ًا معينة على ال�شركة بخ�صو�ص ملكية الأ�سهم يف �شركات الت�أمني .ووفق ًا للمادة ( )9من نظام مراقبة �شركات
الت�أمني التعاوين واملادة ( )39من الالئحة التنفيذية ،يتوجب على �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
فيما يتعلق باالندماج �أو متلك الأ�سهم �أو ال�سيطرة على �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني الأخرى .وحتد هذه القيود من قدرة ال�شركة يف ا�ستقطاب م�ستثمرين ا�سرتاتيجيني يف حال
رف�ض امل�ؤ�س�سة �أو ت�أخرها يف �إ�صدار املوافقة املطلوبة �أو فر�ض �شروط لي�س يف مقدور ال�شركة الإيفاء بها ما �سي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة و�أدائها املايل.
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2 2-2222خماطر متطلبات السعودة
تخ�ضع ال�شركة ملتطلبات ال�سعودة املفرو�ضة من قبل وزارة العمل وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تندرج ال�شركة حاليا حتت النطاق الأخ�ضر املرتفع من برنامج نطاقات ال�سعودة الذي مت �إطالقه من قبل وزارة العمل (راجع ق�سم "خلفية عن "�شركة الت�أمني العربية" وطبيعة
�أعمالها" يف �صفحة رقم " .)"38تت�أثر ن�سبة ال�سعودة �سلب ًا بخروج املوظفني ال�سعوديني من عملهم يف ال�شركة ،ويف ظل �صعوبة توفر الأيدي العاملة املحلية املُ�ؤهلة واملناف�سة
على ا�ستقطابها من قبل ال�شركات العاملة يف قطاع الت�أمني ،فلي�س هنالك �أي �ضمان من قبل ال�شركة باملحافظة على ن�سبة ال�سعودة املطلوبة يف امل�ستقبل .ويف حال انخف�ضت
ن�سبة ال�سعودة لدى ال�شركة �إلى ما دون الن�سبة املطلوبة ،ف�إنها �ستتعر�ض �إلى عقوبات قد ت�صل �إلى �إيقاف �إ�صدار �أي ت�صاريح عمل جديدة ،و�إيقاف عمليات نقل كفالة املوظفني
غري ال�سعوديني ،وحظر امل�شاركة يف املناق�صات احلكومية ،ومنع احل�صول على التمويالت واحلوافز احلكومية الأخرى ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة و�أدائها املايل.
بالإ�ضافة ،ووفق ًا للمادة ( )79من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،يتوجب على �شركات الت�أمني �أن ال تقل ن�سبة ال�سعودة لديها عن  %30يف نهاية
ال�سنة الأولى على �أن تزداد �سنويا ح�سب خطة عمل ال�شركة املقدمة مل�ؤ�س�سة النقد .وتبلغ ن�سبة ال�سعودة التي تتطلبها م�ؤ�س�سة النقد حاليا  .%55ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة حاليا
�أقل من ن�سبة ال�سعودة التي تتطلبها م�ؤ�س�سة النقد مما قد يعر�ض ال�شركة لإجراءات نظامية �أو غرامات �أو عقوبات من طرف م�ؤ�س�سة النقد والتي �ست�ؤثر �سلب ًا على عملياتها
و�أدائها املايل.
2 2-2222اخملاطر الناجمة عن انضمام اململكة ملنظمة التجارة العاملية
�أ�صبحت اململكة العربية ال�سعودية ع�ضو ًا يف منظمة التجارة العاملية بتاريخ 2005/12/11م ،وقد يكون لتلك الع�ضوية ت�أثريات على �أو�ضاع ال�سوق باململكة من حيث حترير
االقت�صاد املحلي ودخول ال�شركات الأجنبية و�صياغة قوانني جديدة وتعديل القوانني والأنظمة املو�ضوعة حالي ًا حلماية امل�ستثمرين ال�سعوديني .ونتيجة ملثل هذه التغريات ،ف�إن
دخول �شركات ت�أمني عاملية ذات �أ�سماء جتارية معروفة �سوف يزيد من حدة املناف�سة يف ال�سوق وينعك�س �سلب ًا على احل�صة ال�سوقية لل�شركة .وقد ُي�سفر عن التغريات يف البيئة
التنظيمية موا�صفات ومعايري جديدة قد تُفر�ض على ال�شركة وتزيد من تكاليفها م�ستقب ًال ،مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ربحيتها وتراجع �أداء عملياتها.
2 2-2222خماطر عدم التقيد بأنظمة جملس الضمان الصحي التعاوين
تخ�ضع منتجات الت�أمني ال�صحي التي تقدمها ال�شركة ملراقبة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين بعد موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عليها .ويفر�ض جمل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوين العديد من الأنظمة والإجراءات على �شركات الت�أمني منها االلتزام بتوفري املوافقات الطبية خالل فرتة  60دقيقة بحد �أق�صى ،وااللتزام بدفع م�ستحقات
امل�ست�شفيات والعيادات وغريها من ُمقدمي اخلدمات الطبية خالل فرتة زمنية ال تتجاوز  60يوم .وقد ي�ؤدي عدم االلتزام ب�أنظمة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين �إلى فر�ض
عقوبات �أو غرامات مالية على ال�شركة �أو �سحب ت�صريح منتجات الت�أمني ال�صحي ،مما �سوف ي�ؤثر ب�شكل �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة و�أدائها املايل.
2 2-2222ندرة الكوادر املؤهلة
يعاين �سوق العمل ال�سعودي من نق�ص الكوادر املحلية امل�ؤهلة التي تتطلبها ال�شركات العاملة يف قطاع الت�أمني .وي�ؤدي ذلك �إلى زيادة الطلب على الكوادر امل�ؤهلة واملناف�سة بني
ال�شركات القائمة واجلديدة ال�ستقطابها� ،إ�ضافة �إلى زيادة تكلفة توظيفها واالحتفاظ بها .ومع ارتفاع امل�صاريف الت�شغيلية للح�صول عل الكوادر امل�ؤهلة ،ف�سوف ي�ؤثر ذلك على
ربحية ال�شركات العاملة يف قطاع الت�أمني.
2 2-2222خماطر النقص يف التوعية الثقافية للتأمني ومدى أهميتها
توجد خماطر حول نظرة املجتمع ب�شكل عام على توافق منتجات و�أعمال قطاع الت�أمني التعاوين مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية .وقد ي�ؤثر النق�ص يف توعية املجتمع وثقافته عن
�أهمية قطاع الت�أمني ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.

2 222اخملاطر املتعلقة باألسهم
2 22222خماطر التذبذبات احملتملة يف سعر السهم
قد يتعر�ض �سعر �سهم ال�شركة لدرجة كبرية من التذبذب وعدم اال�ستقرار نتيجة لعدة عوامل ت�شمل ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم ،وتغيريات تنظيمية يف القطاع ،وتدهور نتائج
�أعمال ال�شركة ،وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية ،ودخول �شركات مناف�سة جديدة وامل�ضاربة على عمليات ال�شركة.
وخالل مراحل االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية ،ال يكون ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة م�ؤ�شر ًا لل�سعر ال�سوقي لها بعد الطرح ،ولي�س هنالك �أي �ضمان �أن املكتتب �سوف يكون
قادر على بيع �أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �أو �أعلى من �سعر الطرح بعد ممار�سة حقوق الأولوية .ويف حال انخفا�ض ال�سعر ال�سوقي لل�سهم بعد ممار�سة حقوق الأولوية ،ف�سوف يخ�سر
املكتتبون من قيمة ا�ستثماراتهم يف �أ�سهم ال�شركة.
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2 22222خماطر التذبذبات احملتملة يف سعر حقوق األولوية
قد يخ�ضع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يخ�ص �أ�سهم ال�شركة .وهذه التذبذبات قد تكون كبرية نظر ًا الختالف نطاق التغري
امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية مقارنة مع التغري امل�سموح به للأ�سهم العادية .كذلك ،ف�إن �سعر تداول حقوق الأولوية يعتمد على �سعر �سهم ال�شركة ،وقد يت�أثر بتذبذبات
�سعر �سهم ال�شركة ب�شكل مبا�شر .ولي�س هنالك �أي �ضمان بعدم وجود تذبذبات كبرية يف �سعر حقوق الأولية �أثناء تداولها مما �سوف ينعك�س �سلب ًا على قيمتها.
2 22222خماطر نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
كاف على
كاف على حقوق الأولوية خالل فرتة تداولها مما ُيحقق الأرباح لبائعيها .كما ولي�س هناك �أي �ضمان ب�أنه �سيكون هناك طلب ٍ
لن يكون هنالك �أي �ضمانات بوجود طلب ٍ
�أ�سهم حقوق الأولوية خالل فرتة طرحها� .إ�ضافة �إلى ذلك ،ويف حالة عدم قيام امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض ل�شراء �أ�سهم حقوق الأولوية التي مل يتم االكتتاب بهايف
فرتة الطرح املتبقي وب�سعر �أعلى من �سعر الطرح ،فلن يكون هناك تعوي�ض لأ�صحاب احلقوق غري املمار�سة.
وعالو ًة على ذلك ،لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�صل عليها مكتتب �إما (�أ) من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه الأ�سهم� ،أو
(ب) خالل الطرح املتبقي� ،أو (ج) من ال�سوق املفتوحة ،مما �سي�ؤثر �سلب ًا على �سعر ال�سهم وربحية امل�ساهم.
2 22222خماطر التداول يف حقوق األولوية
يخ�ضع التداول يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية .حيث �أن نطاق التذبذب اليومي امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية يفوق نطاق التذبذب
اليومي الذي تخ�ضع له �أ�سعار الأ�سهم (� %10صعود ًا وهبوط ًا من �سعر �إغالق لليوم ال�سابق) .كما �أن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�شركة وقيمة احلق الإر�شادية .وبنا ًء
عليه تت�أثر احلدود ال�سعرية اليومية (�أي نطاق التذبذب اليومي) لتداول احلقوق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول الأ�سهم.
و يف حال عدم قيام امل�ستثمر ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق ف�إنه �سي�ضطر �إلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة،
وعندها قد يتكبد بع�ض اخل�سائر .وعليه ،يجب على امل�ستثمرين االطالع على كامل تفا�صيل �آلية �إدراج وتداول حقوق الأولوية ،وطريقة عملها ،والإملام بكل العوامل امل�ؤثرة فيها
للت�أكد من �أن �أي قرار ا�ستثماري �سيكون مبنيا على وعي و�إدراك.
2 22222خماطر انخفاض نسبة امللكية
�إذا مل ميار�س �صاحب حقوق الأولوية كامل حقوقه عن طريق االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� ،أو �إذا ما قام ببيع حقوقه خالل فرتة التداول ،ف�سوف تنخف�ض ن�سبة ملكيته يف ال�شركة
وحقوق الت�صويت التابعة لها .كما ولي�س هناك �أي �ضمان ب�أن يكون العائد له من بيع حقوقه كافي ًا لتعوي�ضه عن انخفا�ض ن�سبة ملكيته يف ر�أ�س مال ال�شركة.
2 22222خماطر عدم ممارسة حقوق االكتتاب يف الوقت املناسب
تبد�أ املرحلة الأولى من االكتتاب يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق 2015/04/23م) ،و ُيتاح
خاللها للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية� .أما
املرحلة الثانية من االكتتاب ،فتبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م) وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق 2015/04/28م) و ُي�سمح
خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سواء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول مبمار�سة حقهم باالكتتاب.
و�إذا مل يتمكن امل�ساهم امل�ستحق باالكتتاب ب�أحقيته يف الأ�سهم اجلديدة وبالطريقة ال�صحيحة قبل نهاية املرحلة الثانية من االكتتاب ،فال يوجد �ضمان بتعوي�ض امل�ساهمني الذين
مل ميار�سوا �أحقيتهم يف االكتتاب (راجع ق�سم "�شروط و�أحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العرو�ض" يف �صفحة رقم " ،)"162مما قد يعر�ضهم للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة
حمافظهم اال�ستثمارية.
2 22222خماطر توزيع األرباح
�إن قرار ال�شركة بتوزيع الأرباح يعتمد على العديد من العوامل منها حتقيق الأرباح يف امل�ستقبل ،واملوقف املايل ومتطلبات ر�أ�س املال ،واالحتياطيات القابلة للتوزيع ،وحدود
االئتمان املتاحة لل�شركة ،والو�ضع االقت�صادي العام� ،إ�ضافة �إلى عدة عوامل �أخرى يقرر �أهميتها جمل�س الإدارة من وقت لآخر .كما وتخ�ضع عملية توزيع الأرباح ل�سيا�سة التوزيع
التي تنتهجها ال�شركة بح�سب ما ُين�ص عليه النظام الأ�سا�سي وبعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (راجع ق�سم "�سيا�سة توزيع الأرباح" يف �صفحة رقم
".)"136
واجلدير ذكره �أنه مل تقوم ال�شركة بتوزيع �أيه �أرباح على م�ساهميها منذ ت�أ�سي�سها ،وهي ال ت�ضمن �أن يتم توزيع �أية �أرباح يف امل�ستقبل.
2 22222خماطر السيطرة املؤثرة من قبل املساهمني الكبار
لدى ال�شركة ثالثة م�ساهمني رئي�سيني ميلكون جمتمعني ما ن�سبته  %36.4من �أ�سهمها ،يتمثلون بال�شركة العربية �ش.م.ل بن�سبة  ،%19.2و�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م بن�سبة
 ،%12.2وال�شركة العربية للتموين والتجارة بن�سبة ( %5.0راجع ق�سم "خلفية عن �شركة الت�أمني العربية وطبيعة �أعمالها" يف �صفحة رقم ".)"26
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هنالك عدة قرارات تتبناها ال�شركة بح�سب نتائج ت�صويت امل�ساهمني خالل جمعيات امل�ساهمني التي تعقدها ال�شركة .ويكون الت�صويت على قرارات جوهرية تتمثل يف عمليات
الدمج واال�ستحواذ وبيع الأ�صول والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة ومنع �أو �إحداث �أي تغيري معني يف ال�شركة وزيادة ر�أ�س املال وغريها .وقد
ي�صب مب�صلحة ال�شركة ويكون له ت�أثر �سلبي على �أدائها
يكون للم�ساهمني الكبار جمتمعني قدرة ال�سيطرة على �أخذ القرارات اجلوهرية خالل جمعيات امل�ساهمني فيما قد ال ُ
املايل ونتائج عملياتها.
2 22222خماطر انقضاء فرتة حظر بيع األسهم
عند ت�أ�سي�س ال�شركة عام 2007م ،خ�ضع امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون والذين بلغت ملكيتهم جمتمعني ما ن�سبته  %60من �أ�سهم ال�شركة لفرتة حظر على تداول الأ�سهم مدتها � 3سنوات
مالية .ويف الوقت احلايل وبعد انق�ضاء فرتة احلظر ،يحق للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني بيع �أ�سهمهم بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية .وقد
ي�ؤدي بيع الأ�سهم �أو جزء منها من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �إلى ت�أثري �سلبي على �سعر �سهم ال�شركة.
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
3 333مصادر املعلومات
مت احل�صول على املعلومات والتقديرات امل�ضمنة يف هذه الن�شرة واملتعلقة بقطاع الت�أمني وبيانات ال�سوق من م�صادر خمتلفة ومتاحة للعموم .ويعتقد �أن هذه امل�صادر واملعلومات
والتقديرات موثوقة ،ولقد بذلت ال�شركة جهد ًا منا�سب ًا ويف احلد املعقول للتحقق من �صحة هذه امل�صادر .ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو جمل�س الإدارة �أو م�ست�شاري ال�شركة
الذين تظهر �أ�سمائهم يف ال�صفحتني "هـ" و "ح" �أي �سبب لالعتقاد ب�أن هذه املعلومات املتعلقة بقطاع الت�أمني والبيانات املتعلقة بال�سوق غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم
التحقق من �صحة هذه املعلومات ب�صورة م�ستقلة من قبل �أي �شخ�ص وال ميكن تقدمي �أي ت�أكيد ب�ش�أن دقتها �أو اكتمالها .وت�شمل هذه امل�صادر:
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
ت�شمل املعلومات والتقديرات امل�ضمنة يف هذه الن�شرة واملتعلقة بقطاع الت�أمني على بيانات م�ستخرجة من تقرير �سوق الت�أمني ال�سعودي لعام 2013م ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي .وتعترب املعلومات املن�شورة من قبل م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي متاحة للعموم وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة الإنرتنت ،وبالتايل مل يتم طلب احل�صول على �أي
موافقة ال�ستخدام هذه املعلومات.
وقد ت�أ�س�ست م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية ،يف عام 1372هـ (املوافق  ،)1952وفيما يلي �أهم املهام التي تقوم بها امل�ؤ�س�سة:







�إ�صدار العملة الوطنية (الريال ال�سعودي).
القيام بدور م�صرف احلكومة ومراقبة امل�صارف التجارية.
�إدارة احتياطات اململكة من النقد الأجنبي.
�إدارة ال�سيا�سة النقدية للمحافظة على ا�ستقرار الأ�سعار و�أ�سعار ال�صرف.
ت�شجيع منو النظام املايل وامل�صريف و�ضمان �سالمته.
الرقابة والإ�شراف على قطاع الت�أمني وتنظيمه.

ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني (�سوي�س ري):
�شركة عاملية رائدة يف جمال �إعادة الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ� ،سوي�سرا ،وتعمل يف �أكرث من  25دولة حول العامل .تُ�صدر ال�شركة تقارير عن قطاع الت�أمني يف العامل،
وتُعترب املعلومات امل�ستخرجة من تقارير �سوي�س ري يف هذه الن�شرة متاحة للعموم عرب موقعها على �شبكة الإنرتنت ،وبالتايل مل يتم طلب احل�صول على �أي موافقة ال�ستخدام
هذه املعلومات.

3 333مقدمة عن االقتصاد السعودي
ٌيعترب االقت�صاد ال�سعودي م�ستقر ًا ،مدعوم ًا بالإنفاق احلكومي ،وقد ارتفعت �إيرادات اململكة الفعلية من  564.3مليار ريال يف عام 2005م� ،إلى  1.156.4مليار ريال يف
عام 2013م� .أما الإنفاق احلكومي الفعلي فقد بلغ  346.5مليار ريال يف عام 2005م ،بينما بلغ  976.0مليار ريال يف عام 2013م .ويو�ضح اجلدول التايل تطور الإيرادات
وامل�صروفات الفعلية (باملليار ريال) من عام 2005م �إلى 2013م:

 -4اجلدول رقم ( :)1-3تطور الإيرادات وامل�صروفات الفعلية (باملليار ريال) من عام 2005م �إلى 2013م
�إيرادات فعلية

م�صروفات فعلية

الفائ�ض /العجز الفعلي

العام
2005م

564.3

346.5

217.8

2006م

673.7

393.3

280.4

2007م

642.8

466.2

176.6

2008م

1.101

520.1

580.9

2009م

509.8

596.4

()86.6

2010م

741.6

653.9

87.7

2011م

1.117.8

826.7

291.1

2012م

1.247.4

873.3

374.1

2013م

1.156.4

976.0

170.3

امل�صدر :بينات م�ستخرجة من املواقع الإلكرتونية لوزارة املالية وم�صلحة الإح�صاءات العامة واملعلومات
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3 333نظرة عامة عن سوق التأمني يف دول جملس التعاون اخلليجي
نظر ًا حلداثة قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية مقارنة بدول العامل الأكرث تقدم ًا ،فهو ُيعترب من القطاعات االقت�صادية الأقل تطور ًا يف دول جمل�س التعاون ويف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ككل� ،إال �أنه �شهد منو ًا على خلفية التطور االقت�صادي والتو�سع ال�سكاين وحت�سن البيئة التنظيمية وزيادة الوعي ب�أهمية الت�أمني .وعلى الرغم من
عوامل النمو الكامنة� ،إال �أن انخفا�ض معدالت تغلغل الت�أمني تُ�شكل فر�ص ًا كبرية ل�شركات الت�أمني يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .ومن املتوقع �أن ي�ستمر ن�ضج الهيكل التنظيمي
لقطاع الت�أمني ،وذلك متا�شي ًا مع التطورات التنظيمية الإيجابية التي تبذلها ال�شركات العاملة يف قطاع الت�أمني من �أجل حتقيق قدر �أكرب من احلجم والكفاءة الت�شغيلية.
من املتوقع �أن ي�ؤدي انفتاح اقت�صاديات الدول يف املنطقة و�سعي حكومات دول املنطقة لتطوير الأنظمة الت�شريعية وزيادة اال�ستثمارات �إلى ت�أثري �إيجابي على قطاع الت�أمني مما
ي�ضمن ا�ستمرارية النمو يف ال�سنوات القادمة .ومن املتوقع �أي�ض ًا �أن ي�ستفيد قطاع الت�أمني من التو�سع امللحوظ يف �أن�شطة البناء والبنية التحتية ،حيث �أنه يتم حتويل جزء كبري
من عائدات النفط �إلى تطوير القطاعات غري النفطية لدعم التنوع االقت�صادي ،بالإ�ضافة �إلى زيادة تغلغل الت�أمني ال�صحي والت�أمني على ال�سيارات ب�سبب الت�أمني الإلزامي
وب�سبب زيادة املبيعات يف فئة ال�سيارات اجلديدة.
ويو�ضح اجلدول التايل م�ؤ�شرات اقت�صادية عن �سوق الت�أمني بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2013م ،حيث بلغ �إجمايل �أق�ساط التامني املكتتبة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي حوايل  18.378مليون دوالر �أمريكي .وتت�صدر الإمارات العربية املتحدة �سوق الت�أمني يف املنطقة بن�سبة تبلغ  %43.3من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،تليها اململكة
العربية ال�سعودية بن�سبة بلغت  %34.6من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة.

 -5اجلدول رقم (� :)2-3سوق الت�أمني بدول جمل�س التعاون اخلليجي يف عام 2013م

الدولة

�إجمايل الأق�ساط الت�أمني املكتتبة
(مليون دوالر �أمريكي)

ال�سكان
(مليون ن�سمة)

الناجت املحلي
الإجمايل
(مليار دوالر)

تغلغل الت�أمني
(ن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل)
احلماية
واالدخار

ت�أمني عام
و�صحي

احلماية
واالدخار

ت�أمني عام
و�صحي

الإجمايل

الإجمايل

33

%0.52

%1.56

%2.08

البحرين

173

515

688

1.2

%0.09

%0.39

%0.49

الكويت

182

770

952

2.9

195

%1.03

%1.14

عمان

88

859

947

2.9

83

%0.11

%0.70

قطر

64

1.407

1.471

2.1

211

%0.03

%0.67

ال�سعودية

256

6.105

6.361

28.8

745

%0.03

%0.82

%0.85

الإمارات

1.933

6.026

7.959

9.1

396

%0.49

%1.52

%2.01
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3 333قطاع التأمني يف اململكة العربية السعودية
بد�أ ن�شاط الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية قبل عام 1974م من خالل وكاالت وفروع ل�شركات �أجنبية (�أغلبيتها من مملكة البحرين) .ثم ت�أ�س�ست �شركة الت�أمني ال�سعودية يف
عام 1974م ،تليها �شركة البحر الأحمر للت�أمني وال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني يف عام 1976م� .أما يف عام 1977م� ،صدر قرار رقم  51عن هيئة كبار العلماء معترب ًا توافق
(�سميت فيما بعد بال�شركة التعاونية للت�أمني) بهدف الت�أمني على
الت�أمني التعاوين مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية ،وعليه ت�أ�س�ست ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين يف عام 1985م ُ
امل�شاريع الكبرية واالحتفاظ بن�سبة كبرية من �أق�ساط الت�أمني داخل اململكة .عندها ،ا�صبح الت�أمني التعاوين هو ال�شكل الذي ُيقدم من خالله الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية
نظر ًا جلوازه من الناحية ال�شرعية بخالف الت�أمني التجاري ،وا�ستمرت �شركات الت�أمني الأجنبية يف العمل داخل اململكة كو�سيط بني الوكالء و�شركات �إعادة الت�أمني يف اخلارج.
ويف عام 1999م� ،صدر نظام ال�ضمان ال�صحي التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م ،10/ليليه نظام الت�أمني على رخ�ص ال�سائقني مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم  222يف
عام 2001م.
و�صدر نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ (املوافق 2003/07/31م) لتحديد االطار العام ملمار�سة الت�أمني يف
اململكة وهو الت�أمني التعاوين وحتديد اجلهة امل�س�ؤولة عن تطبيق النظام وهي م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كما �صدر املر�سوم امللكي رقم  /3120م ب وتاريخ 1426/3/4هـ
(املوافق  )2005/04/13ليمنح فرتة انتقالية مدتها � 3سنوات (�إلى عام 2008م) ل�شركات الت�أمني القائمة لتعديل �أو�ضاعها مبزاولة ن�شاط الت�أمني التعاوين ،و�أدى ذلك بتقدم
�شركات جديدة للح�صول على الت�صريح وفق ًا لنظام الت�أمني التعاوين .وقد �سمحت م�ؤ�س�سة النقد لل�شركات التي متت درا�سة ملفاتها والتي يجري ت�أ�سي�سها مبوجب مر�سوم ملكي
ب�أن تجُ دد وثائق الت�أمني للعمالء يف مهلة انتهت يف 2010/02/17م.
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�أما حالي ًا ،فقد بلغ عدد �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة العربية ال�سعودية والمُ درجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية � 35شركة كما يف 2014/09/30م كما يلي:

 -6اجلدول رقم (� :)3-3شركات الت�أمني المُ درجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول" كما يف 2014/09/30م:
اال�سم

اال�سم
.1

ال�شركة التعاونية للت�أمني

.19

ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني التعاوين (�إعادة)

.2

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين (ميدغلف)

.20

ال�شركة املتحدة للت�أمني التعاوين

.3

�شركة مالذ للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين

.21

ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سايكو)

.4

ال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين

.22

�شركة املجموعة املتحدة للت�أمني التعاوين (�أ�سيج)

.5

�شركة الأهلي تكافل

.23

�شركة وقاية للت�أمني و�إعادة الت�أمني التكافلي

.6

�شركة �ساب للتكافل

.24

�شركة الراجحي للت�أمني التعاوين

.7

�شركة متاليف وايه �أي جي والبنك العربي للت�أمني

.25

�شركة �أك�سا للت�أمني التعاوين

.8

�شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين

.26

�شركة اي�س العربية للت�أمني التعاوين

.9

�شركة �إياك ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�سالمة)

.27

�شركة بروج للت�أمني التعاوين

.10

�شركة احتاد اخلليج للت�أمني التعاوين

.28

ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين

.11

ال�شركة ال�سعودية الفرن�سية للت�أمني التعاوين

.29

ال�شركة اخلليجية العامة للت�أمني التعاوين

.12

�شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين

.30

�شركة �سولديرتي ال�سعودية للتكافل

.13

�شركة االحتاد التجاري للت�أمني التعاوين

.31

ال�شركة الوطنية للت�أمني

.14

�شركة ال�صقر للت�أمني التعاوين

.32

�شركة �أمانة للت�أمني التعاوين

.15

�شركة وفاء للت�أمني التعاوين

.33

�شركة عناية ال�سعودية للت�أمني التعاوين

.16

�شركة الت�أمني العربية التعاونية

.34

�شركة الإمناء طوكيو مارين للت�أمني التعاوين

.17

ال�شركة ال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين (والء)

.35

�شركة اجلزيرة تكافل تعاوين

.18

�شركة بوبا العربية للت�أمني التعاوين

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وال�سوق املالية ال�سعودية "تداول"

3 333إجمايل األقساط املكتتبة
ُي�صنف الت�أمني �إلى ثالثة فئات وهي الت�أمني ال�صحي ،وت�أمني احلماية واالدخار ،والت�أمني العام ،وت�شمل الأن�شطة الت�أمينية التالية:
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الت�أمني على املركبات
الت�أمني على املمتلكات /احلريق
الت�أمني البحري
الت�أمني اجلوي
ت�أمني الطاقة
الت�أمني الهند�سي
الت�أمني على احلوادث وامل�س�ؤولية وغريها

 -7اجلدول رقم (� :)4-3إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة (باملليون ريال) من عام 2005م �إلى 2013م
العام

املركبات

املمتلكات/
احلريق

البحري

اجلوي

الطاقة

هند�سي

احلوادث
وامل�س�ؤولية
والأنواع
الأخرى

�إجمايل
الت�أمني
العام

�إجمايل
الت�أمني
ال�صحي

�إجمايل
ت�أمني
احلماية
واالدخار

الإجمايل
الأق�ساط
املكتتبة

2005م

1.587.3

643.5

382.0

135.1

121.6

296.4

424.0

3.589.9

1.370.3

193.2

5.153.4

2006م

1.920.2

769.2

431.4

126.1

126.7

543.7

579.6

4.496.9

2.222.2

217.9

6.937.0

2007م

2.440.2

742.2

531.6

114.5

305.3

479.7

577.3

5.190.8

3.065.0

327.0

8.582.8

2008م

2.542.1

798.4

619.6

138.5

208.2

682.1

531.3

5.520.2

4.805.2

593.7

10.919.1

2009م

3.055.4

904.9

525.0

174.1

301.7

810.3

543.7

6.315.3

7.292.0

1.002.9

14.610.1

2010م

3.238.8

958.7

518.2

304.5

328.9

869.2

506.8

6.725.1

8.690.1

972.2

16.387.4

2011م

3.922.2

1.156.7

634.1

272.1

361.0

912.5

631.5

7.890.1

9.708.4

905.1

18.503.6

2012م

4.689.2

1.348.4

743.1

67.1

384.6

1.076.6

690.9

8.999.9

11.285.4

888.5

21.173.8

2013م

6.354.7

1.664.5

740.3

144.0

456.0

1.199.7

940.8

11.500.0

12.895.0

844.5

25.239.5

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

بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكافة الأن�شطة الت�أمينية يف �سوق الت�أمني ال�سعودي حوايل  25.2مليار ريال خالل عام 2013م مرتفع ًا بن�سبة  %19.2عن عام 2012م ،حيث
بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتبة حوايل  21.2مليار ريال �سعودي مقارنة بـ  18.5مليار يف عام 2011م .وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب لإجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة %16.8
خالل الثالث �سنوات املا�ضية (2011م – 2013م).
بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني العام املكتتبة  11.5مليار دوالر مرتفع ًا بن�سبة  %27.8يف عام 2013م عن عام 2012م ،حيث بلغ  9مليار ريال �سعودي ،بينما بلغ  7.9مليار ريال يف
عام 2011م ،حيث ارتفع خالل الثالث �سنوات املا�ضية مبعدل منو �سنوي مركب بلغ .%20.7
�أما �إجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي املكتتبة والذي بلغ  12.9مليار ريال ،فقد ارتفع بن�سبة  %14.3يف عام 2013م ،بينما بلغ  11.3مليار ريال يف عام 2012م مرتفع ًا بن�سبة
 %16.2عن عام 2011م ،حيث بلغ  9.7مليار ريال .وبلغ معدل النمو ال�سنوي املركب لإجمايل �أق�ساط الت�أمني ال�صحي املكتتبة حوايل .%15.0
ومن املالحظ �أن �إجمايل �أق�ساط ت�أمني احلماية واالدخار املكتتبة قد انخف�ض خالل الثالث �سنوات املا�ضية من  905مليون ريال يف 2011م �إلى  889مليون ريال يف عام 2012م
و�إلى  844مليون ريال يف عام 2013م .ويو�ضح اجلدول التايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل ن�شاط ت�أميني كن�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة:

 -8اجلدول رقم (� :)5-3أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل ن�شاط كن�سبة من �إجمايل الإق�ساط (2005م �إلى 2013م)
العام

املركبات

املمتلكات/
احلريق

البحري

اجلوي

الطاقة

هند�سي

احلوادث
وامل�س�ؤولية
والأنواع
الأخرى

�إجمايل
الت�أمني
العام

�إجمايل
الت�أمني
ال�صحي

�إجمايل
ت�أمني
احلماية
واالدخار

�إجمايل
الأق�ساط
املكتتبة

2005م

%30.8

%12.5

%7.4

%2.6

%2.4

%5.8

%8.2

%69.7

%26.6

%3.7

%100.0

2006م

%27.7

%11.1

%6.2

%1.8

%1.8

%7.8

%8.4

%64.8

%32.0

%3.1

%100.0

2007م

%28.4

%8.6

%6.2

%1.3

%3.6

%5.6

%6.7

%60.5

%35.7

%3.8

%100.0

2008م

%23.3

%7.3

%5.7

%1.3

%1.9

%6.2

%4.9

%50.6

%44.0

%5.4

%100.0

2009م

%20.9

%6.2

%3.6

%1.2

%2.1

%5.5

%3.7

%43.2

%49.9

%6.9

%100.0

2010م

%19.8

%5.9

%3.2

%1.9

%2.0

%5.3

%3.1

%41.0

%53.0

%5.9

%100.0

2011م

%21.2

%6.3

%3.4

%1.5

%2.0

%4.9

%3.4

%42.6

%52.5

%4.9

%100.0

2012م

%22.1

%6.4

%3.5

%0.3

%1.8

%5.1

%3.3

%42.5

%53.3

%4.2

%100.0

2013م

%25.2

%6.6

%2.9

%0.6

%1.8

%4.8

%3.7

%45.6

%51.1

%3.3

%100.0
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3 333صايف أقساط التأمني املكتتبة
- 9اجلدول رقم (� :)6-3صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة (باملليون ريال) من عام 2005م �إلى 2013م
الن�شاط

املركبات

املمتلكات/
احلريق

البحري

الطاقة

اجلوي

هند�سي

احلوادث
وامل�س�ؤولية
والأنواع
الأخرى

�إجمايل
الت�أمني
العام

�إجمايل
الت�أمني
ال�صحي

�إجمايل
ت�أمني
احلماية
واالدخار

�صايف
الأق�ساط
املكتتبة

2005م

1.486.9

69.2

112.7

4.0

0.1

57.0

182.7

1.912.6

1.106.6

149.7

3.168.9

2006م

1.814.1

80.8

124.4

4.3

-

84.2

243.4

2.351.2

1.842.5

153.2

4.346.9

2007م

2.297.3

84.1

169.8

3.6

2.4

97.6

219.2

2.874.0

2.403.1

266.8

5.543.9

2008م

2.458.7

95.4

201.5

5.5

0.9

122.2

217.3

3.101.5

3.750.9

468.2

7.320.6

2009م

2.944.1

105.2

183.2

1.1

5.2

125.3

244.3

3.608.4

5.556.9

908.0

10.073.2

2010م

3.098.8

126.5

175.4

4.8

7.6

113.9

275.9

3.802.9

7.120.0

876.8

11.799.8

2011م

3.710.6

135.5

204.9

1.2

7.4

131.2

279.8

4.470.6

8.225.1

841.2

13.536.9

2012م

4.408.2

203.2

229.5

2.4

7.3

165.9

329.0

5.345.5

9.951.3

767.0

16.063.8

2013م

5.967.0

281.6

241.5

3.6

7.5

180.3

391.0

7.072.7

11.456.0

714.0

19.242.7

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

يمُ ثل �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الأق�ساط املحتفظ بها لدى �شركة الت�أمني بعد ح�سم الأق�ساط امل�سندة �إلى �شركات �إعادة الت�أمني املحلية والدولية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة ح�سب نوع الن�شاط.
وقد ارتفع �إجمايل �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  13.5مليار ريال يف عام 2011م �إلى  16.1مليار ريال يف عام 2012م بن�سبة  ،%18.7ومن ثم ارتفع �إلى  19.2مليار ريال
يف عام 2013م بن�سبة  .%19.7وخالل الثالث �سنوات املا�ضية (2011م �إلى 2013م) ،بلغ متو�سط ن�سبة الت�أمني على املركبات والت�أمني ال�صحي  %89من �إجمايل �صايف �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة .وقد حافظ الت�أمني ال�صحي على مكانته من حيث �أنه �أكرب ن�شاط ت�أميني ،حيث بلغت ن�سبته  %61يف املتو�سط من �إجمايل �صايف الأق�ساط املكتتبة خالل الثالث
�سنوات املا�ضية ،ثم ي�أتي الت�أمني على املركبات يف املرتبة الثانية بن�سبة بلغت  %29يف املتو�سط من �إجمايل �صايف الأق�ساط املكتتبة.

3 333نسبة االحتفاظ
 -10اجلدول رقم ( :)7-3ن�سبة �صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من عام 2009م �إلى 2013م
الن�شاط الت�أميني

2009م

2010م

2011م

2012م

2013م

الت�أمني الطبي

%76.2

%81.9

%84.7

%88.2

%88.8

الت�أمني على ال�سيارات

%96.4

%95.7

%94.6

%94.0

%93.9

الت�أمني على املمتلكات  /احلرائق

%11.6

%13.2

%11.7

%15.1

%16.9

الت�أمني على احلوادث وامل�س�ؤولية وغريها

%44.9

%54.4

%44.3

%47.7

%41.6

الت�أمني الهند�سي

%15.5

%13.1

%14.4

%15.4

%15.0

الت�أمني البحري

%34.9

%33.8

%32.3

%20.9

%32.6

ت�أمني احلماية واالدخار

%90.5

%90.2

%92.9

%0.9

%0.8

ت�أمني الطاقة

%1.7

%2.3

%2.1

%1.9

%1.6

ت�أمني الطريان

%0.6

%1.6

%0.5

%3.6

%2.5

جميع الأن�شطة

%68.9

%72.0

%73.2

%75.9

%76.2

تُعرف ن�سبة االحتفاظ ب�أنها ن�سبة �صايف الأق�ساط املكتتبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة� ،أي هي الن�سبة التي حتتفظ بها �شركات الت�أمني من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة .وتلتزم
�شركات الت�أمني املرخ�صة حديث ًا باحلد الأدنى ملعدل االحتفاظ البالغ  %30ح�سب الالئحة التنفيذية .وقد بلغ �إجمايل ن�سبة االحتفاظ لدى �شركات الت�أمني يف ال�سوق ال�سعودية
يف عام 2011م حوايل  %73.2ومن ثم ارتفعت �إلى  %75.9يف عام 2012م ،ثم �إلى  %76.2يف عام 2013م .ويعود هذا االرتفاع �إلى ارتفاع ن�سبة �أق�ساط الت�أمني على ال�سيارات
من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عامي 2012م و2013م ،والرتفاع ن�سبة االحتفاظ لهذا الن�شاط.
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3 333توزيع احلصة السوقية لشركات التأمني
من املالحظ يف �سوق الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية �أن معظم �شركات الت�أمني تفتقد القدرة الت�سعريية على منتجاتها� ،أي البد لها من �أن تتما�شى مع ال�سعر ال�سوقي لكبار
�شركات الت�أمني ،حيث �أن ثالث �شركات ت�أمني ا�ستحوذت يف �سنة 2013م على ما جمموعه  %51.2من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،بينما ت�شرتك � 32شركة ت�أمني يف باقي
الن�سبة البالغ  .%48.8وكما هو مبني باجلدول �أدناه ،ف�إن ال�شركة الأولى ا�ستحوذت يف �سنة 2013م على ح�صة �سوقية قدرها  %22.2من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة:

 -11اجلدول رقم ( :)8-3احل�ص�ص ال�سوقية لكبار �شركات الت�أمني باململكة العربية ال�سعودية خالل ال�سنوات (2010م �إلى 2013م)
�شركات الت�أمني

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة (مليون ريال)
2010م

2012م

2011م

احل�صة ال�سوقية
2013م

2010م

2011م

2012م

2013م

التعاونية

4.181

4.431

5.635

5.605

%25.5

%23.9

%26.6

%22.2

ميدغلف

2.623

2.811

3.318

4.138

%16.0

%15.2

%15.7

%16.4

بوبا

1.749

1.993

2.194

3.177

%10.7

%10.8

%10.4

%12.6

يو �سي �أيه

851

1.069

1.024

1.293

%5.2

%5.8

%4.8

%5.1

االحتاد التجاري

410

538

561

877

%2.5

%2.9

%2.6

%3.5

�أك�سا

952

428

460

776

%5.8

%2.3

%2.2

%3.1

مالذ

600

601

558

771

%3.7

%3.2

%2.6

%3.1

�أليانز

523

684

621

746

%3.2

%3.7

%2.9

%3.0

باقي �شركات الت�أمني

4.498

5.949

6.803

7.856

%27.4

%32.1

%32.1

%31.1

امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وال�سوق املالية ال�سعودية "تداول"

3 333نظام مراقبة شركات التأمني التعاوين والئحته التنفيذية
مت اعتماد نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/06/02هـ ،والذي و�ضع �أ�سا�س ًا ك�إطار قانوين و�إ�شرايف لقطاع الت�أمني .وقد مت تكليف
ك�سلطة ُمنظمة ،وتتولى هيئة ال�سوق املالية م�س�ؤولية الإ�شراف على هذا القطاع .والحق ًا �صدرت الالئحة التنفيذية مبوجب القرار الوزاري
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعمل ُ
رقم  596/1وتاريخ 1425/03/01هـ (املوافق 2004/04/20م) ل�ضبط وتنظيم ن�شاط الت�أمني يف اململكة .ومن �أبرز البنود التي ن�ص عليها نظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين والئحته التنفيذية ما يلي:








يجب مزاولة الأن�شطة الت�أمينية يف اململكة العربية ال�سعودية من قبل �شركات ت�أمني م�ؤ�س�سة وم�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية وتعمل وفق مبد�أ التعاون وبالتوافق
مع �ضوابط و�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.
يجب �أن تكون �شركة الت�أمني�/إعادة الت�أمني ُمقدمة الطلب �شركة م�ساهمة ت�أ�س�ست يف املقام الأول ملزاولة �أن�شطة الت�أمني و�/أو �إعادة الت�أمني على �أن تكون �شركة
الت�أمني املبا�شرة بر�أ�س مال ال يقل عن مائة مليون ( )100.000.000ريال �سعودي كحد �أدنى ،و�أن تكون �شركة �إعادة الت�أمني بر�أ�س مال ال يقل عن مائتي مليون
( )200.000.000ريال �سعودي كحد �أدنى.
يجب �أن ال يزيد �إجمايل الأق�ساط املكتتبة عن ع�شرة �أ�ضعاف ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع بالكامل.
يجب �أن حتتفظ �شركة الت�أمني املبا�شرة مبا ال يقل عن  %30من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة داخل اململكة.
يجب حتويل  %90من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني �إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني وتوزيع الباقي ( )%10على �أ�صحاب وثائق الت�أمني �إما مبا�شرة �أو على �شكل
تخفي�ض يف �أق�ساط الت�أمني م�ستقب ًال.
يجب على �شركات الت�أمني املبا�شرة �إعادة ت�أمني ما ال يقل عن  %30كحد �أدنى من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.

3 3-33الطلب على منتجات التأمني وحمركاته
فيما يلي ملخ�ص لعوامل النمو املتوقع ل�سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية:
برنامج الت�أمني ال�صحي الإلزامي
�أ�صدر جمل�س الوزراء القرار رقم  71وتاريخ 1427/04/27هـ (املوافق 1999/08/11م) �أعلن فيه البدء يف تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي على جميع املقيمني العاملني
يف اململكة .وقد مت ت�أ�سي�س جمل�س ال�ضمان ال�صحي يف تاريخ 1422/01/01هـ (املوافق 2001/03/26م) بهدف تنفيذ والإ�شراف على الت�أمني ال�صحي الإلزامي يف اململكة.
ويهدف هذا النظام �إلى تخفيف الأعباء املالية على احلكومة ال�سعودية التي تُقدم خدمات الرعاية الطبية املجانية لأكرث من  22مليون �شخ�ص .و�سيغطي نظام الت�أمني ال�صحي
التعاوين اجلديد املطبق على ثالث مراحل ما بني �ستة �إلى �سبعة ماليني �شخ�ص من العمالة الأجنبية .وقد مت تطبيق املرحلة الأولى منه يف يونيو 2006م ،والتي ا�شرتطت على
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ال�شركات والتي يزيد تعداد العمالة فيها عن � 500شخ�ص ،توفري غطاء ت�أمني �صحي ملوظفيها ،و�شملت هذه املرحلة � 450شركة يعمل لديها  500.000موظف �أجنبي� .أما املرحلة
الثانية ،ف�شملت ال�شركات التي يعمل لديها ما بني  100و 500موظف �أجنبي ،بينما غطت املرحلة الثالثة والأخرية التي بد�أت يف �شهر �سبتمرب 2008م ال�شركات التي يقل عدد
العاملني فيها من غري ال�سعوديني عن  100عامل .ومن املتوقع �أي�ض ًا فر�ض الت�أمني ال�صحي الإلزامي بالن�سبة للمواطنني ال�سعوديني يف نهاية املطاف.
برنامج الت�أمني الإلزامي للمركبات
يف �سنة 2002م ،ونظر ًا الرتفاع معدل حوادث ال�سيارات ،فر�ضت اململكة العربية ال�سعودية الت�أمني من امل�س�ؤولية جتاه الغري كمطلب بالن�سبة لل�سيارات الأجنبية �أثناء عبورها
�أرا�ضي اململكة� ،إ�ضافة �إلى فر�ض احل�صول على الت�أمني من امل�س�ؤولية جتاه الغري لل�سيارة ك�شرط م�سبق لتجديد رخ�صة ال�سائق على املواطنني ال�سعوديني والأجانب املقيمني يف
اململكة .وفق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم  271وتاريخ 1427/12/25هـ ،ف�إن الت�أمني الإلزامي للمركبات �أ�صبح �إلزامي ًا بد ًال عن ت�أمني رخ�صة القيادة.
وقد �أدت مبادرة الت�أمني الإلزامي للمركبات ،والتي ترافقت مع ارتفاع عدد ال�سيارات امل�سجلة يف اململكة� ،إلى ارتفاع معدالت الطلب على الت�أمني وزيادة وثائق الت�أمني امل�صدرة
ب�صورة كبرية .ونظر ًا للنمو امللحوظ يف االقت�صاد وزيادة عدد ال�سكان ،ف�إنه من املتوقع ا�ستمرار ازدياد الطلب على احلماية والت�أمني بناء على ازدياد �أعداد ال�سيارات امل�سجلة.
ت�أمني احلماية واالدخار
�إن ت�أمني احلماية واالدخار ال وجود له تقريب ًا يف اململكة العربية ال�سعودية ،وهو ما يعود لأ�سباب ثقافية ودينية وعوامل �أخرى كغياب التوعية بخ�صو�ص منتجات ت�أمني احلماية
واالدخار .ومع حتول ال�سوق لي�صبح �سوق ًا منظم ًا ب�صفة ر�سمية و�أكرث تطور ًا� ،إلى جانب ازدياد الوعي يف �أو�ساط امل�ستهلكني ،ف�إنه من املتوقع �أن يرتفع م�ستوى انت�شار منتجات
ت�أمني احلماية واالدخار التقليدية وكذلك منتجات التكافل.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،فمع دخول �شركات جديدة �إلى �سوق الت�أمني ال�سعودية ،فيتوقع من كل �شركة ت�أمني �أن تقدم منتجات اكرث تطور ًا وذلك لتلبية املزيد من احتياجات العمالء،
مما �سي�ؤدي �إلى تغري يف منتجات الت�أمني التي تُقدم� .إن بع�ض منتجات الت�أمني كالت�أمني االئتماين وت�أمني الرهن العقاري والت�أمني على احلياة القابل لال�سرتجاع والتعديل ،وكل
هذه املنتجات غري متوفرة يف ال�سوق ال�سعودية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف ترتفع درجة التطور وتتو�سع قنوات الت�سويق.

3 3-33التطورات املستقبلية
من املتوقع �أن مير قطاع الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية بتطور ملمو�س نتيجة لأنظمة الت�أمني اجلديدة ،وب�سبب تغريات عامة يف :عوامل االقت�صاد الكلي ،ويف ال�سيا�سات
والأنظمة احلكومية اجلديدة ،ويف الهيكل الدميوغرايف ،ويف ثقافة ووعي املواطنني خلدمات الت�أمني .وت�شمل هذه التطورات ما يلي:
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من املتوقع �أن تزيد �شركات الت�أمني الأجنبية من ح�ضورها يف اململكة م�ستفيدة من ارتفاع املعرفة الفنية ،وتوزع القدرات ،وتوجه العمالء ،والقوة املالية.
من املتوقع �أن تزداد املالءة املالية ل�شركات الت�أمني ،حيث �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي للعديد من ال�شركات موافقة مبدئية لرفع ر�أ�س مالها من خالل
اكتتاب حقوق �أولوية .و�إذا ما مت رفع ر�أ�س مال هذه ال�شركات فعلي ًا ف�سوف تتح�سن مالءتها املالية مبا�شرة.
من املتوقع �أن ت�ست�شعر �شركات الت�أمني �أهمية احلاجة وب�شكل متزايد �إلى وجود عمليات �إدارة خماطر �أكرث فعالية ومنهجية يف امل�ستقبل.
رمبا ت�ؤدي �شدة املناف�سة �إلى انخفا�ض يف �أ�سعار الأق�ساط ،وهو ما يخف�ض بالتايل مقدار الأرباح .ويف ظل تلك الأحوال التناف�سية ،من املحتمل حدوث عمليات
اندماج �أو ا�ستحواذ �أو اخلروج من ال�سوق قبل �أن يكتمل منو اال�ستثمارات وتنتج عنها عوائد ملمو�سة.
من املحتمل �أن تعمل ال�شركات املرخ�صة يف بيئة عمل �أكرث �شفافية نتيجة لو�ضعها النظامي ك�شركات م�ساهمة والتقارير املطلوب تقدميها مبقت�ضى النظام.
�إن تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي بالن�سبة للوافدين ونظام مماثل ي�شمل ال�سعوديني من �ش�أنه �أن يزيد بدرجة كبرية من قاعدة العمالء بالن�سبة ل�شركات الت�أمني.
تعمل غالبية �شركات الت�أمني على تطوير منتجات ت�أمينية جديدة يف �سوق الت�أمني ال�سعودي ا�ستجاب ًة للتغريات ال�سريعة يف بيئة الأعمال.
تعمل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي با�ستمرار على تطوير وتنظيم وزيادة فعالية �سوق الت�أمني يف اململكة.
قد تلج�أ بع�ض �شركات الت�أمني العاملة يف قطاعات الت�أمني العام وال�صحي �إلى تنويع ن�شاطها بتبني ن�شاط ت�أمني احلماية واالدخار مع تزايد الوعي و�إ�شاعة ثقافة
الت�أمني.

4.4خلفية عن "شركة التأمني العربية" وطبيعة أعمالها
4 444مقدمة
�شركة الت�أمني العربية التعاونية "العربية" هي �شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )23/وتاريخ 1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م) .وقد
بد�أت ال�شركة �أعمالها بعد �صدور قرار جمل�س الوزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م) بت�أ�سي�س ال�شركة .وتعمل ال�شركة مبوجب ال�سجل التجاري
ال�صادر من مدينة الريا�ض رقم  1010243302وتاريخ 1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م) .يقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض ،طريق امللك عبد العزيز،
مركز بن طامي� ،ص.ب  ،286555الريا�ض  ،11323اململكة العربية ال�سعودية.
وقد ح�صلت ال�شركة على ت�صريح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن 20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م) مبزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة
الت�أمني وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية� .أما يف عام 2014م ،وبنا ًء على طلب �شركة الت�أمني العربية بتعديل الن�شاط ،ح�صلت ال�شركة على
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتعديل الت�صريح املمنوح لها ملمار�سة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني بحيث يكون مقت�صر ًا على ممار�سة ن�شاط الت�أمني فقط ،وذلك مبوجب
اخلطاب رقم  351000076885وتاريخ 1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م).
ومتار�س ال�شركة ن�شاطات الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي واحلماية واالدخار يف اململكة العربية ال�سعودية وفق ًا ملبد�أ الت�أمني التعاوين ،وت�شمل منتجاتها الت�أمني على املركبات،
والت�أمني ال�صحي ،والت�أمني البحري ،والت�أمني الهند�سي ،وت�أمني احلوادث العامة ،والت�أمني على املمتلكات ،وت�أمني احلماية واالدخار ،وغريها.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدد اثني ع�شر مليون (� )12.000.000سهم ( )%60من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد
مت طرح الأ�سهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم ( )%40لالكتتاب العام مبوجب �أنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية الذي مت يف الفرتة من تاريخ
1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م) �إلى 1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م) ب�سعر اكتتاب بلغ ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد (راجع ق�سم "خلفية
عن �شركة الت�أمني العربية وطبيعة �أعمالها" يف �صفحة رقم ".)"26
�أهم التواريخ والتطورات

 -12اجلدول رقم (� :)1-4أهم التواريخ والتطورات
التطورات

التاريخ
1426/05/05هـ (املوافق 2005/06/12م)

مت احل�صول على ترخي�ص ا�ستثمار خدمي رقم  102030104276من قبل الهيئة العامة لال�ستثمار

1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م)

ح�صل امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ()93

1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م)

ح�صل امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص بت�أ�سي�س ال�شركة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م)23/

1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م)

مت طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام

1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م)

مت ت�أ�سي�س ال�شركة و�إ�صدار ال�سجل التجاري رقم 1010243302

1429/01/26هـ (املوافق 2008/02/04م)

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول"

1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م)

ح�صلت ال�شركة على ت�صريح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن 20086/15/مبزاولة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني

1430/09/17هـ (املوافق 2009/09/06م)

ح�صلت ال�شركة على موافقة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ك�شركة ت�أمني �صحي مرخ�ص لها

1435/06/14هـ (املوافق 2014/04/14م)

ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتعديل الت�صريح املمنوح لها ملمار�سة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني بحيث يكون مقت�صر ًا على
ممار�سة ن�شاط الت�أمني فقط ،وذلك مبوجب اخلطاب رقم 351000076885

1435/11/26هـ (املوافق 2014/09/21م)

ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لزيادة ر�أ�س املال مبوجب اخلطاب رقم 351000145469
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4 444رؤية ورسالة الشركة
ر�ؤية ال�شركة
"�أن ت�صبح ال�شركة من �ضمن ال�شركات الرائدة يف الت�أمني التعاوين يف اململكة"
ر�سالة ال�شركة
"�أن تقوم بخدمة عمالئها ،م�ساهميها ،موظفيها ،واملجتمع ال�سعودي بتوفري باقة من املنتجات واخلدمات الت�أمينية التعاونية"
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4 444اسرتاتيجية األعمال
تتمثل ا�سرتاتيجية ال�شركة بال�سعي حول النمو وحتقيق العوائد للم�ساهمني فيها من خالل الآتي:








تقدمي خدمات الت�أمني ب�أ�سعار منا�سبة و�إتباع م�شورة اخلبري الإكتواري يف الت�سعري مبا يتنا�سب مع متطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر عن
م�ؤ�س�سة النقد.
احل�صول على �أف�ضل التقنيات للأعمال وتطبيقها وتطويرها ب�شكل م�ستمر.
تطوير الأعمال ذاتي ًا والتقليل من االعتماد على التمويل من امل�ساهمني.
اال�ستثمار يف املوارد الب�شرية عالية اخلربات وتطوير �أدائها.
االنت�شار اجليوغرايف الوا�سع عن طريق افتتاح مراكز بيع عديدة توفر خدمات الت�أمني يف كافة �أرجاء اململكة العربية ال�سعودية.
تطوير حجم الأعمال مع الوكالء والو�سطاء داخل اململكة.
االهتمام بكافة العمالء وخا�صة الأفراد منهم وال�شركات ذات احلجم ال�صغري واملتو�سط.

4 444هيكل رأس املال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدد اثني ع�شر مليون (� )12.000.000سهم ( )%60من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد
مت طرح الأ�سهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم ( )%40لالكتتاب العام مبوجب �أنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية الذي مت يف الفرتة من تاريخ
1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م) �إلى 1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م) ب�سعر اكتتاب بلغ ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
ومل متنح ال�شركة �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي �شخ�ص �آخر .ويو�ضح اجلدول التايل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة الت�أمني العربية كما يف 2014/09/30م:

 -13اجلدول رقم ( :)2-4امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة الت�أمني العربية كما يف 2014/09/30م
عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

1

ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة)

لبنانية

%19.2

3.840.000

38.400.000

2

�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م

�أردنية

%12.2

2.440.000

24.400.000

3

ال�شركة العربية للتموين والتجارة

�سعودية

%5.0

1.000.000

10.000.000

4

�شركة �إخوان ال�سعودية التجارية

�سعودية

%1.5

300.000

3.000.000

5

ال�شركة احلديثة لال�ستثمارات التجارية وال�صناعية القاب�ضة

�سعودية

%1.25

250.000

2.500.000

6

ملا �إ�سماعيل �أبو خ�ضرة

�سعودية

%0.9

180.000

1.800.000

7

�شركة عبد الهادي القحطاين و�شركاه

�سعودية

%0.3

60.000

600.000

م�ساهمني �آخرين

%19.7

3.930.000

39.300.000

املكتتبون من اجلمهور

%40.0

8.000.000

80.000.000

املجموع

%100.0

20.000.000

200.000.000

اال�سم

رقم

اجلن�سية

ن�سبة امللكية
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وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000145469وتاريخ 1435/11/26هـ (املوافق 2014/09/21م) على زيادة ر�أ�س
مالها مببلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية .وبعد نهاية االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية� ،سي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة �أربعمائة
مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي ،تبلغ القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد ع�شرة ( )10رياالت �سعودية .وقد �أو�صى
جمل�س �إدارة ال�شركة يف قراره بالتمرير بتاريخ 1435/11/02هـ (املوافق 2014/08/28م) بزيادة ر�أ�س املال ال�شركة لاللتزام مبتطلبات املالءة املالية.
تلقت ال�شركة خطاب تعهد من ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة) (م�ساهم ا�سرتاتيجي) ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف ثالثة ماليني وثمان مائة و�أربعني ()3.840.000
�سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها البالغة  %19.2من �إجمايل �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية .وتلقت ال�شركة خطاب
تعهد من �شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م (م�ساهم ا�سرتاتيجي) ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف مليونني و�أربعة و�أربعني �ألف (� )2.440.000سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها
البالغة  %12.2من �إجمايل �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية .كما وقد تلقت ال�شركة خطاب تعهد من ال�شركة العربية
للتموين والتجارة (�أحد امل�ساهمني الكبار) ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف مليون (� )1.000.000سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها البالغة  %5.0من �إجمايل �أ�سهم حقوق
الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية.
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4 444املساهمون الذين ميلكون  %5أو أكرث
يو�ضح اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة كما يف 2014/09/30م:

 -14اجلدول رقم ( :)3-4امل�ساهمني الذين ميلكون � %5أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة كما يف 2014/09/30م
ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة الإ�سمية
(ريال �سعودي)

1

ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة)

لبنانية

%19.2

3.840.000

38.400.000

2

�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م

�أردنية

%12.2

2.440.000

24.400.000

3

ال�شركة العربية للتموين والتجارة

�سعودية

%5.0

1.000.000

10.000.000

%36.4

6.281.000

62.810.000

رقم

اجلن�سية

اال�سم

املجموع
امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

نبذة عن املساهمني من الشركات الذين ميلكون  %5أو أكرث
ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة):
ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة) هي �شركة قاب�ضة لبنانية ت�أ�س�ست عام 2001م ويقع مقرها الرئي�سي يف مدينة بريوت .وتعمل ال�شركة يف جمال اال�ستثمار ومتلك
الأ�سهم يف �شركات مقفلة واحل�ص�ص يف �شركات ذات م�س�ؤولية حمدودة ،و�إدارة ال�شركات التي متلك فيها ح�صة م�سيطرة ،بالإ�ضافة �إلى مت ّلك براءات االخرتاع واالكت�شافات
واالمتيازات والعالمات التجارية وغريها من احلقوق املحفوظة وت�أجريها ل�شركات �أخرى.
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة)  4.500.000.000لرية لبنانية (ما يعادل  10.800.000ريال �سعودي) مق�سم �إلى  10.000ح�صة مدفوعة القيمة
بالكامل ،تبلغ قيمة احل�صة الواحدة  450.000لرية لبنانية (ما يعادل .1.080ريال �سعودي) .ويو�ضح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�شركة:

 -15اجلدول رقم ( :)4-4امل�ساهمون يف ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة)
اال�سم

رقم

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة (لرية لبنانية)

القيمة (ريال �سعودي)

1

�شركة الـت�أمني العربية �ش.م.ل (لبنان)

%99.0

9.900

4.455.000.000

10.692.000

2

الدكتور  /ه�شام �صبحي الب�ساط

%0.25

25

11.250.000

27.000

3

الدكتورة  /كرمة بدري احل�سن

%0.25

25

11.250.000

27.000

4

هاين عطااهلل فريج

%0.25

25

11.250.000

27.000

5

ندمي �إميل بارودي

%0.25

25

11.250.000

27.000

املجموع

%100.0

10.000

4.500.000.000

10.800.000
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وكما هو وا�ضح من اجلدول �أعاله ،متلك �شركة الـت�أمني العربية �ش.م.ل (لبنان) ما ن�سبته  %99.0من ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة).
ت�أ�س�ست �شركة الـت�أمني العربية �ش.م.ل (لبنان) عام 1944م ،وهي �شركة م�ساهمة لبنانية يقع مقرها الرئي�سي مبدينة بريوت .تزاول �شركة الـت�أمني العربية �ش.م.ل (لبنان)
كافة �أعمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني من خالل  36فرع ًا ووكالة يف لبنان ودولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة ُعمان والبحرين ودولة الكويت و َقطر ،بالإ�ضافة �إلى ال�شركات
ال�شقيقة يف كل من الأردن و�سوريا.
يبلغ ر�أ�س مال �شركة الـت�أمني العربية �ش.م.ل (لبنان)  51.000.000.000لرية لبنانية (ما يعادل  122.400.000ريال �سعودي) مق�سم �إلى � 20.400.000سهم عادي
مدفوعة القيمة بالكامل ،تبلغ القيمة الإ�سمية لل�سهم الواحد  2.500لرية لبنانية (ما يعادل  6ريال �سعودي) .ويو�ضح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�شركة:

 -16اجلدول رقم ( :)5-4امل�ساهمون يف �شركة الت�أمني العربية �ش.م.ل (لبنان)
اال�سم

رقم

القيمة (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة (لرية لبنانية)

1

البنك العربي �ش.م.ع

%37.4

7.633.680

19.084.200.000

45.802.080

2

حممد عبد الرحمن البحر

%4.9

1.011.600

2.529.000.000

6.069.600

3

�شركة امل�شرق �ش.م.ل

%4.1

832.320

2.080.800.000

4.993.920

27

اال�سم

رقم

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة (لرية لبنانية)

القيمة (ريال �سعودي)

4

�شركة �سليمان طنو�س و�أوالده

%2.9

583.650

1.459.125.000

3.501.900

5

�شركة �ألف باء تاء

%1.1

233.200

583.000.000

1.399.200

6

نا�صر بن خالد �آل ثاين

%1.0

207.600

519.000.000

1.245.600

7

حممد يو�سف جالل

%1.0

207.600

519.000.000

1.245.600

8

جمعة املاجد عبداهلل

%0.6

116.800

292.000.000

700.800

م�ساهمون �آخرون

%47.0

9.573.550

23.933.875.000

57.441.300

املجموع

%100.0

20.400.000

51.000.000.000

122.400.000

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م:
�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م هي �شركة م�ساهمة عامة حمدودة يقع مقرها الرئي�سي يف مدينة عمان .تعمل ال�شركة يف ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني حيث تُقدم منتجات الت�أمني
�ضد �أخطار احلريق والعوامل الطبيعية واالنفجارات والـت�أمني على املركبات وحوادث ال�سيارات وال�سرقة و�إ�ساءة الأمانة وامل�س�ؤولية املدنية� ،إ�ضافة �إلى الت�أمني �ضد �أخطار النقل
الربي والبحري واجلوي والت�أمني على احلياة و�ضمان العجز وال�شيخوخة .يبلغ ر�أ�س مال �شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م  30.000.000دينار �أردين (ما يعادل 158.448.000
ريال �سعودي) مق�سم �إلى � 30.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل ،تبلغ القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد  1دينار �أردين (ما يعادل  5.2816ريال �سعودي) .ويو�ضح
اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�شركة:

 -17اجلدول رقم ( :)6-4امل�ساهمون يف �شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م
اال�سم

رقم

القيمة (ريال �سعودي)

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة (دينار �أردين)

1

عثمان (حممد علي) بدير

%27.1

8.142.454

8.142.454

43.005.185

2

�شركة من�شني ري الأملانية للت�أمني

%10.0

3.000.000

3.000.000

15.844.800

3

�شركة امل�سرية لال�ستثمار

%6.6

1.994.871

1.994.871

10.536.111

4

�شركة مثقال و�شوكت

%6.3

1.877.391

1.877.391

9.915.628

5

امل�ؤ�س�سة العامة لل�ضمان االجتماعي

%3.4

1.026.417

1.026.417

5.421.124

6

حممد �أ�سامة جودت

%3.2

970.706

970.706

5.126.881

7

عمر حممد عثمان

%2.7

811.128

811.128

4.284.054

8

ع�صام حممد عثمان

%2.5

762.927

762.927

4.029.475

9

�شحاده �سالمة الطوال

%1.7

508.497

508.497

2.685.678

10

طالل �شحادة �سالمة

%1.6

494.426

494.426

2.611.360

11

�صبيح طاهر دروي�ش

%1.3

402.750

402.750

2.127.164

12

هدى حممد عثمان

%1.3

382.011

382.011

2.017.629

13

هند حممد عثمان

%1.2

374.763

374.763

1.979.348

14

�شركة الأمل لال�ستثمارات

%1.2

368.086

368.086

1.944.083

15

البنك العربي �ش.م.ع

%1.1

344.990

344.990

1.822.099

املكتتبون من اجلمهور

%28.5

8.538.583

8.538.583

45.097.380

املجموع

%100.0

30.000.000

30.000.000

158.448.000

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

ال�شركة العربية للتموين والتجارة:
ت�أ�س�ست ال�شركة العربية للتموين والتجارة عام 1976م وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �سعودية اجلن�سية ،ويقع املقر الرئي�سي لها يف مدينة الريا�ض .تعمل ال�شركة يف جمال
ال�صناعة والأغذية والزراعة والعقارات واملقاوالت وغريها يف اململكة العربية ال�سعودية ومنطقة ال�شرق الأو�سط.

28

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة العربية للتموين والتجارة  250.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى  250.000ح�صة مت�ساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل ح�صة منها  1.000ريال �سعودي.
ويو�ضح اجلدول التايل امل�ساهمني يف ال�شركة:

 -18اجلدول رقم ( :)7-4امل�ساهمون يف ال�شركة العربية للتموين والتجارة
اال�سم

رقم

عدد احل�ص�ص

ن�سبة امللكية

القيمة (ريال �سعودي)

1

خالد �صبيح امل�صري

%79.0

197.500

197.500.000

2

�صبيح طاهر امل�صري

%20.0

50.000

50.000.000

3

�شركة قمة ال�صحراء للخدمات التجارية

%1.0

2.500

2.500.000

املجموع

%100.0

250.000

250.000.000

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

4 444ملكية شركة التأمني العربية يف شركات أخرى
متلك �شركة الت�أمني العربية ما ن�سبته  %3.85من �شركة جنم ،وتقوم هذه ال�شركة بتلبية احتياجات �شركات الت�أمني حيث تٌقدم خدمات م�ساندة لت�أمني املركبات كخبري معاينة
احلوادث ومقدر خ�سائر و�أخ�صائي ت�سوية مطالبات ت�أمينية .ال متار�س �شركة جنم �أعماال مناف�سة ل�شركة الت�أمني العربية حيث �أنها ال متلك رخ�صة ملزاولة �أن�شطة الت�أمني �أو
�إعادة الت�أمني �أو الو�ساطة �أو الوكالة يف الت�أمني يف اململكة .وتعمل ال�شركة مبوجب موافقة م�ؤ�س�سة النقد رقم /1916م ظ/م �أ ت .بد�أت ال�شركة �أعمالها عام 2007م مبدينة
الريا�ض يف اململكة العربية ال�سعودية ،ومت حتويلها ل�شركة م�ساهمة مغلقة بتاريخ 1434/10/12هـ (املوافق 2013/08/18م) مبوجب ال�سجل التجاري رقم .1010229751
وعدا عن ملكيتها ب�شركة جنم ،ال يوجد لدى �شركة الت�أمني العربية �أية ملكية يف �شركات �أخرى �أو �أي �شركات تابعة �أو �شركات �شقيقة.
يبلغ ر�أ�س مال �شركة جنم  50.000.080ريال �سعودي مق�سم �إلى � 5.000.008سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .ويو�ضح
اجلدول التايل ملكية �شركة الت�أمني العربية فيها:

 -19اجلدول رقم ( )8-4ملكية �شركة الت�أمني العربية يف �شركات �أخرى
ال�شركة

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية لل�سهم

�إجمايل القيمة اال�سمية

ن�سبة امللكية

�شركة جنم

192.300

 10ريال

 1.923.000ريال

% 3.85

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

4 444املنتجات واخلدمات
تُقدم �شركة الت�أمني العربية التعاونية حلول احلماية من خالل  38وثيقة خمتلفة تتنوع بني الت�أمني ال�صحي والت�أمني على املمتلكات والت�أمني على احلياة وت�أمني املركبات والنقل
واحلوادث املهنية وغريها .ولقد ح�صلت ال�شركة على املوافقة النهائية من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لعدد  22برنامج ت�أمني ،كما وح�صلت على املوافقة امل�ؤقتة لعدد
 16برنامج ت�أمني.
وال يوجد لدى �شركة الت�أمني العربية التعاونية �أي ن�شاط جتاري �أو جزء جوهري من الأ�صول خارج اململكة العربية ال�سعودية.
املنتجات التي مت املوافقة عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل نهائي:
ح�صلت ال�شركة على املوافقة النهائية من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتقدمي ملنتجات املدرجة يف اجلدول �أدناه ،ويرتتب على ذلك التزام ال�شركة جتاه الأطراف امل�ؤمن
لهم بتوفري التغطية واحلماية الت�أمينية ،والتزامها مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بتوفري امل�ستندات الالزمة لتحديث �أو تعديل �أي من هذه املنتجات
ووثائقها.

 -20اجلدول رقم ( :)9-4املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة نهائية عليها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
ا�سم وثيقة الت�أمني وو�صفها

رقم

تاريخ املوافقة النهائية

1

وثيقة ت�أمني على املركبات
يوفر هذا الت�أمني تعوي�ض ًا حلامل الوثيقة عن اخل�سارة �أو ال�ضرر الذي يلحق مبركبته �أثناء وجودها داخل اململكة العربية ال�سعودية .وتقوم ال�شركة �أي�ضاً
بتعوي�ض الغري يف حاله الإ�صابة اجل�سدية �أو الأ�ضرار املادية نتيجة لأية حوادث يتعر�ض لها حامل الوثيقة �أثناء قيادة املركبة.

(املوافق 2013/03/31م)

2

وثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوين

1429/11/23هـ

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية تكاليف اخلدمات الطبية التي يتكبدها حملة الوثائق لدى �شبكات حمددة من امل�ست�شفيات والعيادات
وامل�ستو�صفات واملراكز الطبية.

(املوافق 2008/11/22م)

وثيقة ت�أمني �ألواح الزجاج

1431/03/27هـ

تُغطي الوثيقة �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار ناجمة عن حادث ك�سر زجاج املباين �أو املرافق التابعة لها خالل فرتة الت�أمني.

(املوافق 2010/03/13م)

3

1434/05/19هـ

29

رقم
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

ا�سم وثيقة الت�أمني وو�صفها

تاريخ املوافقة النهائية

وثيقة ت�أمني خيانة الأمانة

1431/03/27هـ

يغطي هذا النوع من الت�أمني اخل�سائر املالية التي قد يتعر�ض لها حامل الوثيقة نتيجة احتيال �أو عدم �أمانة �أي موظف لديه يف نطاق عمله.

(املوافق 2010/03/13م)

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للمهند�سني

1431/10/12هـ

يمُ كن هذا النوع من الت�أمني �أ�صحاب الأعمال املهنية من املهند�سني واملعماريني حماية �أنف�سهم من امل�س�ؤولية القانونية التي قد تلحق بهم.

(املوافق 2010/09/27م)

وثيقة برنامج الت�أمني اجلماعي على احلياة حلماية االئتمان

1433/03/07هـ

يغطي هذا الربنامج املقرت�ضني من البنوك وال�شركات االئتمانية بقيمة القر�ض املتبقي يف حالة الوفاة �أو العجز الكامل للدائن.

(املوافق 2012/01/30م)

وثيقة ت�أمني عقد املجموعات

1433/03/07هـ

توفر الوثيقة ت�أمني على احلياة يف حاله الوفاة �أو العجز الكلي الدائم �أو العجز اجلزئي الدائم الذي ينتج عن احلوادث غري املتوقعة �أو املر�ض لأفراد
املجموعة امل�ؤمن عليها خالل مدة عقد العمل .تندرج هذه الوثيقة حتت فئة ت�أمني احلماية واالدخار.

(املوافق 2012/01/30م)

وثيقة ت�أمني الب�ضائع املنقولة براً

1432/01/12هـ

ٌيغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة �أية خ�سائر �أو تلف بالغ قد يلحق بالب�ضائع �أثناء نقلها بر ًا نتيجة حلوادث ا�صطدام الناقلة �أو انقالبها �أو احرتاقها.

(املوافق 2010/12/18م)

وثيقة ت�أمني �شحن الب�ضائع املنقولة

1432/01/12هـ

تُغطي الوثيقة �أية خ�سائر �أو �أ�ضرار قد تلحق بالب�ضائع �أثناء نقلها بحر ًا �أو جو ًا نتيجة للحوادث �أو احلرائق غري املتوقعة.

(املوافق 2010/12/18م)

وثيقة ت�أمني هياكل ال�سفن

1432/01/12هـ

تغطي ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة هياكل ال�سفن �ضد املخاطر املرتبطة باملالحة البحرية.

(املوافق 2010/12/18م)

وثيقة ت�أمني النقد باخلزنة

1432/04/15هـ

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة فقدان الأموال من اخلزنة املحددة �ضمن الوثيقة نتيجة ال�سرقة �أو احلريق.

(املوافق 2011/01/19م)

وثيقة ت�أمني النقد �أثناء النقل

1432/04/15هـ

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة فقدان الأموال �أثناء نقلها من و�إلى مواقع حمددة �ضمن الوثيقة مثل البنك �أو املكتب �أو الربيد.

(املوافق 2011/01/19م)

وثيقة ت�أمني تعوي�ض العمال

1433/02/06هـ

تُغطي هذه الوثيقة م�س�ؤولية حامل الوثيقة عن دفع تعوي�ضات و�/أو م�صاريف حمددة يف لوائح العمل والعمال ال�سعودية.

(املوافق 2011/12/31م)

وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية �صاحب العمل

1433/02/06هـ

توفر هذه الوثيقة حماية ل�صاحب العمل من امل�س�ؤولية القانونية التي قد تلحق به نتيجة وفاة �أو �إ�صابة ج�سدية �أو حوادث غري متوقعة لأي �شخ�ص يعمل
لديه.

(املوافق 2011/12/31م)

وثيقة ت�أمني جميع �أخطار املمتلكات

1433/04/14هـ

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية املمتلكات امل�ؤمن عليها �أو �أي جزء منها يف حال تعر�ضها لدمار �أو �ضرر مادي غري متوقع .وهي ت�شمل املباين
والتجهيزات الإن�شائية والآالت واملعدات والأدوات واملنتجات املُخزنة والأثاث وغريها.

(املوافق 2012/03/07م)

وثيقة ت�أمني �ضد احلريق

1433/04/14هـ

يغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة �أي �أ�ضرار مادية يف املمتلكات قد تنجم عن احلرائق من ال�صواعق واالنفجارات والتما�س الكهرباء .وهي ت�شمل املباين
والتجهيزات الإن�شائية والآالت واملعدات والأدوات واملنتجات املُخزنة والأثاث وغريها.

(املوافق 2012/03/07م)

17

وثيقة ت�أمني خ�سارة الأرباح
يوفر هذا الت�أمني تعوي�ض ًا عن خ�سارة الأرباح نتيجة التلف املادي من احلريق �أو الربق �أو العوا�صف وغريها من العوامل الطبيعية.

1433/04/14هـ

18

14

15

16

19
20

21

22

وثيقة ت�أمني جتيري ت�أمني �سرقة

1433/04/14هـ

ُيعطي الت�أمني حماية حلامل الوثيقة �ضد ال�سرقة امل�صحوبة بالعنف عند دخول �أو خروج ال�سارق من مقر حامل الوثيقة.

(املوافق 2012/03/07م)

وثيقة ت�أمني �أخطاء ممار�سة املهن الطبية

1433/11/24هـ

تُغطي هذه الوثيقة الأ�ضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية مبا يف ذلك تكاليف �أي دعاوي �أو �إجراءات ق�ضائية.

(املوافق 2012/10/10م)

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية (امل�صاعد)

1433/11/30هـ

ُيوفر هذا الت�أمني حماية من امل�س�ؤولية القانونية لأ�صحاب املمتلكات التي حتتوي على م�صاعد كهربائية ،وذلك عن الأ�ضرار التي قد تلحق مب�ستخدمي
امل�صاعد يف حال التوقف �أو العطل غري املتوقع.

(املوافق 2012/10/16م)

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري

1434/03/21هـ

ُيوفر هذا الت�أمني حماية حلامل الوثيقة من امل�س�ؤولية القانونية التي قد تلحق به و ُيغطي التعوي�ضات املالية املفرو�ضة عليه يف حالة الوفاة �أو الإ�صابة
اجل�سدية �أو �أ�ضرار املمتلكات .وقد تنجم تلك الأ�ضرار عن احلوادث غري متوقعة �أثناء العمل �أو التدريب �أو الت�شغيل �أو التنقل �...إلخ.

(املوافق 2013/02/02م)

وثيقة ت�أمني �ضد ال�شغب و�/أو الإ�ضرابات و�/أو اال�ضطرابات املدنية و�/أو ال�ضرر املتعمد

1434/03/21هـ

يوفر هذا الت�أمني تعوي�ض ًا عن اخل�سائر والأ�ضرار التي قد تلحق بحامل الوثيقة نتيجة �أعمال �شغب �أو ا�ضطرابات مدنية �أو �ضرر متعمد متل احلريق �أو �سلب
املمتلكات �أو التك�سري املتعمد.

(املوافق 2013/02/02م)
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(املوافق 2012/03/07م)

املنتجات التي مت املوافقة عليها من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي بشكل مؤقت:
ح�صلت ال�شركة على املوافقة امل�ؤقتة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتقدمي ملنتجات املدرجة يف اجلدول �أدناه ،ويرتتب على ذلك التزام ال�شركة جتاه الأطراف امل�ؤمن
لهم بتوفري التغطية واحلماية الت�أمينية ،والتزامها مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بتجديد املوافقة امل�ؤقتة على املنتجات كل �ستة �أ�شهر بتوفري امل�ستندات
الالزمة لتجديدها والرد على �أي ا�ستف�سارات تطلبها م�ؤ�س�سة النقد.
وقد ح�صلت ال�شركة على املوافقة امل�ؤقتة للمنتجات املو�ضحة يف اجلدول التايل ،وقد مت متديد املوافقة امل�ؤقتة ملدة �ستة �أ�شهر اعتبار ًا من تاريخ 1436/04/02هـ (املوافق
2015/01/22م) لهذه املنتجات با�ستثناء وثيقة الت�أمني ال�شامل على العمالة املنزلية التي انتهت مدة موافقتها وال�شركة ب�صدد جتديدها:

 -21اجلدول رقم ( :)10-4املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة م�ؤقتة عليها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
رقم
1

ا�سم وثيقة الت�أمني وو�صفها

تاريخ املوافقة امل�ؤقتة

وثيقة ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية (للمجموعات والأفراد)

1436/04/02هـ

توفر الوثيقة تعوي�ض يف حاله الوفاة �أو العجز الكلي الدائم �أو العجز اجلزئي الدائم الذي ينتج عن احلوادث ال�شخ�صية ،وتتوفر هذه الوثيقة للأفراد �أو
املجموعات.

(املوافق 2015/01/22م)

تندرج هذه الوثيقة حتت فئة الت�أمني العام ،كما تقوم بتعوي�ض امل�ؤمن له يف حال وقوع احلوادث ال�شخ�صية فقط وال توفر له الت�أمني يف حالة الوفاة �أو
العجز الذي ينتج عن املر�ض.
2

3

4
5

6

7
8

9

وثيقة الت�أمني ال�شامل على العمالة املنزلية

1435/09/30هـ

تُغطي ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة تعوي�ضات العمالة املنزلية يف حالة الوفاة �أو العجز اجلزئي الدائم �أو الكلي الدائم� ،أو يف حالة املر�ض �أو الإ�صابة غري
املتوقعة �أو �إ�ساءة �صاحب العمل �أو عدم التزامه ب�سداد م�ستحقات العامل .كما وتُغطي نفقات �صاحب العمل يف حال هروب العامل �أو ا�ستبداله.

(املوافق 2014/07/27م)

وثيقة الت�أمني ال�شامل على امل�ساكن

1436/04/02هـ

توفر الوثيقة تعوي�ض عن �أي خ�سائر �أو �أ�ضرار قد تلحق مب�سكن حامل الوثيقة و�أية مرافق تابعة له مثل الكراجات والأ�سوار وخزانات الوقود و�أنابيب املياه
وكابالت الكهرباء وغريها.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني املقتنيات الثمينة

1436/04/02هـ

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بالتعوي�ض عن اخل�سائر الناجمة عن �ضياع �أو تلف مقتنيات ثمينة.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني جميع �أخطار املقاولني

1436/04/02هـ

تُغطي الوثيقة �أية خ�سائر �أو تلف قد يلحق مب�شاريع �إن�شائية مثل امل�ساكن واملباين واجل�سور والأبراج .وتقتنى هذه الوثيقة عادة من قبل املقاولني �أو مديري
امل�شاريع.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب

1436/04/02هـ

تُغطي ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة �أية خ�سائر �أو تلف قد يلحق مب�شاريع تت�ضمن تركيب �أو تثبيت معدات �أو �آالت �أو �أجهزة .وهي تُغطي �أي�ض ًا الأ�ضرار التي
قد تلحق مبمتلكات الغري �إ�ضافة �إلى الإ�صابات اجل�سدية .وتقتنى هذه الوثيقة عادة من قبل املقاولني �أو مديري امل�شاريع.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني معدات و�آليات املقاولني

1436/04/02هـ

توفر الوثيقة حماية للتجهيزات واملعدات التي ي�ستخدمها املقاولني خالل عملهم .وهي تُغطي يف حالة الفقدان �أو ال�ضرر غري املتوقع �أثناء الت�شغيل.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني على �أعطال الآليات واملاكينات واملعدات

1436/04/02هـ

توفر الوثيقة حماية على الأجهزة والآالت واملعدات امليكانيكية يف حال توقفها غري املتوقع عن العمل �أو �أثناء �صيانتها .وهي ت�شمل �أي�ض ًا احلماية من
الأ�ضرار التي تلحق باملواد التالفة نتيجة توقف عمل تلك الآليات واملعدات.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن تعطل الآليات واملاكينات واملعدات

1436/04/02هـ

يوفر هذا الت�أمني تعوي�ض ًا عن خ�سارة الأرباح نتيجة لأي حوادث قد حتدث خالل العمل والت�شغيل من جراء �أعطال الآليات واملكائن.

(املوافق 2015/01/22م)

10

وثيقة ت�أمني الغاليات واملراجل
توفر الوثيقة حماية من اخل�سائر الناجمة عن االنفجارات �أو الأ�ضرار التي قد تحُ دثها الغاليات واملراجل �أثناء الت�شغيل.

1436/04/02هـ

11

وثيقة ت�أمني تلف املخزون نتيجة توقف التربيد

1436/04/02هـ

ُيغطي الت�أمني مبوجب هذه الوثيقة الب�ضائع املحفوظة يف املخازن الباردة يف حال توقفها املفاجئ عن العمل.

(املوافق 2015/01/22م)

12
13

14

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني على الأجهزة الإلكرتونية

1436/04/02هـ

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية التعوي�ض على املعدات الإلكرتونية يف حال تلفها وهي يف حوزة حامل الوثيقة وذلك �ضمن �شروط حمددة.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية املدار�س

1436/04/02هـ

توفر هذه الوثيقة حماية للمدار�س من امل�س�ؤولية القانونية التي قد تلحق بهم نتيجة لأية �إ�صابات ج�سدية �أو حوادث قد يتعر�ض لها التالميذ داخل حرم
املدر�سة �أو خالل الن�شاطات التي تُنظمها املدر�سة.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني متديد الكفالة على الأعطال امليكانيكية والكهربائية التي تغطى املركبات

1436/04/02هـ

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتقدمي التغطية ملُالك املركبات لتمديد ال�ضمان املمنوح على الأعطال امليكانيكية والكهربائية التي قد تلحق مبركباتهم.

(املوافق 2015/01/22م)

31

رقم
15

16

تاريخ املوافقة امل�ؤقتة

ا�سم وثيقة الت�أمني وو�صفها
وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للو�سطاء

1436/04/02هـ

توفر هذه الوثيقة حماية للو�سطاء من امل�س�ؤولية القانونية التي قد تلحق بهم نتيجة �أية مطالبات �أو ادعاءات ق�ضائية �أو فقدان م�ستندات من جراء
للإخالل �أو الإهمال يف واجباتهم املهنية.

(املوافق 2015/01/22م)

وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري وم�س�ؤولية املنتجات

1436/04/02هـ

تقوم ال�شركة مبوجب هذه الوثيقة بتغطية حامل الوثيقة �ضد امل�س�ؤولية القانونية جتاه الغري التي قد تن�ش�أ عن عمليات الإنتاج و�أ�ضرار املنتجات.

(املوافق 2015/01/22م)
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4 444املنتجات املستقبلية
تقوم ال�شركة ب�صورة م�ستمرة بتقييم فر�ص توفري منتجات جديدة �سواء الفردية �أو التجارية �أو العائلية �أو العامة لتلبية متطلبات العمالء من الأفراد وامل�ؤ�س�سات ،وذلك مبا
يتوافق مع �أحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية .ويف الوقت الراهن ،ال يوجد لدى ال�شركة �أي نية لتقدمي منتجات ت�أمني جديدة �أو درا�سة منتجات
حمتملة لتقدميها يف امل�ستقبل.

4 444معيدي التأمني
تقوم ال�شركة بالتعامل مع عدة �شركات لإعادة الت�أمني ال يقل ت�صنيفها عن ت�صنيف " "BBBمن قبل �ستاندرد �أند بورز (� )S&Pأو ت�صنيف " "+Bمن قبل �شركة �أي �إم
بي�ست ( ،)AM BESTكما ين�ص عليه الباب الثالث من الالئحة التنظيمية لأعمال �إعادة الت�أمني ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن
م�ؤ�س�سة النقد ت�سمح �أي�ضا ل�شركات الت�أمني يف اململكة بالتعامل مع �شركات �إعادة الـت�أمني التي لديها ت�صنيف " "Baaمن قبل موديز انف�ستور �سرفي�س �أو ت�صنيف " "BBBمن
قبل فيت�ش راتينغ كحد �أدنى .ويف حال �أرادت ال�شركة �أن تتعامل مع معيدي ت�أمني غري معتمدين من قبل م�ؤ�س�سة النقد ،فيتوجب عليها احل�صول على موافقة خطية منها .وتدُل
الت�صنيفات على قوة املركز املايل ل�شركة �إعادة الت�أمني وعلى كفاءتها بتغطية املطالبات� ،إ�ضافة �إلى جودة خدمتها وقوة براجمها يف �إعادة الت�أمني.
تعاقدت ال�شركة مع عدة �شركات �إعادة ت�أمني عاملية (راجع ق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " )"143للتقليل من خماطر �أعمال الت�أمني و�ضمان ا�ستقرار العمليات
وم�صادر ر�أ�س املال� ،إ�ضافة �إلى تقليل خماطر اخل�سائر وا�ستقرار الربحية .وتُ�شكل التعامالت مع هانوفر لإعادة الت�أمني كما يف 2014/09/30م ( )Hannover Reحوايل
 %40من �إجمايل قيمة تعامالت ال�شركة مع معيدي الت�أمني.
واجلدير ذكره �أنه ال توجد �أي �أعباء مالية جوهرية متعلقة ب�ضريبة اال�ستقطاع قد يفر�ضها معيدي الت�أمني خارج اململكة على �شركة الت�أمني العربية التعاونية.

 -22اجلدول رقم (� :)11-4أهم معيدي الت�أمني التي تتعامل معهم ال�شركة كما يف 2014/09/30م
اجلن�سية

الت�صنيف

ال�شركة املُ�صنفة

هانوفر لإعادة الت�أمني ()Hannover Re

�أملانية

A+

�أي �إم بي�ست

جنريايل للت�أمني ()Assicurazioni Generali

�إيطالية

A

�أي �إم بي�ست

جي �أي �سي ()"General Insurance Company "GIC

هندية

A-

�أي �إم بي�ست

الإمارات لإعادة الت�أمني

�إماراتية

B++

�أي �إم بي�ست

لبوان لإعادة الت�أمني ()Labuan Re

ماليزية

A-

�أي �إم بي�ست

�إنتل جنريال للت�أمني ()Int’l General Insurance

�إماراتية

A-

�أي �إم بي�ست

عُ مان للت�أمني

�إماراتية

A

�أي �إم بي�ست

�سايريو�س �إنتل ()Sirius Int’l

�سويدية

A

�أي �إم بي�ست

الكويت لإعادة الت�أمني

كويتية

A-

�أي �إم بي�ست

انرت جلوبال ()InterGlobal

بريطانية

A-

�أي �إم بي�ست

ال�سعودية لإعادة الت�أمني

�سعودية

BBB+

�ستاندرد �أند بورز

الكورية لإعادة الت�أمني ()Korean Re

كورية

A

�أي �إم بي�ست

ترا�ست لإعادة الت�أمني ()Trust Re

بحرينية

A-

�أي �إم بي�ست

بارتنري لإعادة الت�أمني ()Partner Re

هولندية

A-

�ستاندرد �أند بورز

اال�سم
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4 4-44املزايا التنافسية
تتمتع ال�شركة باملزايا التناف�سية التالية:






ا�سم جتاري معروف يف املنطقة
دعم ال�شركاء امل�ؤ�س�سني
تنوع املنتجات
طاقم �إداري ذو خربة عالية
عالقة وثيقة مع �شركات �إعادة الت�أمني

4 4-44اإليرادات
يو�ضح اجلدول التايل �إيرادات ال�شركة من �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل الأربع �سنوات املا�ضية:

 -23اجلدول رقم (� :)12-4أق�ساط الت�أمني املكتتبة لل�سنوات املنتهية يف 2011/12/ 31م و2012م و2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
(مدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(مدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(مدققة)

ال�سنة املالية 2014م
(غري مدققة)

ال�صحي

227.125

199.856

180.663

173.140

املركبات

231.195

339.048

265.147

341.504

احلريق

29.339

31.358

40.305

35.204

الهند�سي

35.897

31.893

41.246

39.078

البحري

26.962

35.469

40.842

38.766

الأخرى

14.541

16.322

18.123

16.544

املجموع

565.059

653.945

586.327

644.234
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4 4-44التسويق والتوزيع
تقوم ال�شركة بت�سويق منتجاتها يف �إطار دعم ر�ؤية و�أهداف ال�شركة وتطوير قيمة منتجاتها وخدماتها لدى العمالء احلاليني واملحتملني .وهي ت�سعى �إلى تطوير حجم املبيعات
عرب انت�شارها اجليوغرايف يف اململكة العربية ال�سعودية ،حيث تٌقدم منتجاتها وخدماتها من مقرها الرئي�سي بالريا�ض �إ�ضافة �إلى  10فروع و 9نقاط بيع موزعة حول اململكة .وال
يوجد لدى ال�شركة �أي ن�شاط جتاري خارج اململكة العربية ال�سعودية .ويو�ضح ال�شكل التايل مراكز وفروع ال�شركة:
á«fhÉ©àdG á«Hô©dG ÚeCÉàdG ácô°T

™«H •É≤f

´hôa
õjõ©dG óÑY ∂∏ŸG ≥jôW- ¢VÉjôdG

áWô°ûdG ´QÉ°T- ô°SGhódG …OGh

É«∏©dG ´QÉ°T- ¢VÉjôdG

ájQÉéàdG áaô¨dG- πFÉM

á«∏ëàdG ´QÉ°T- IóL

GRÓH ΩÓ°ùdG QGO- IQƒæŸG áæjóŸG

πFÉM ´QÉ°T- IóL
IóL ´QÉ°T- π«Ñ÷G
∞jôY ˆG óÑY ´QÉ°T – áeôµŸG áµe
∞jÉf ÒeC’G ´QÉ°T- »éØÿG

äÉjÌdG ´QÉ°T- AÉ°ùM’G

äGRGƒ÷G »M- ¿Gõ«L

ó¡a ∂∏ŸG ≥jôW- §«°ûe ¢ù«ªN
¢û«÷G ´QÉ°T – ∞FÉ£dG

Ú©HQC’G ´QÉ°T- IójôH

ó¡a øH π°ü«a ÒeC’G ´QÉ°T- ÈÿG

AGôgõdG áªWÉa ´QÉ°T- áeôµŸG áµe

ó¡a øH óªfi ÒeC’G ≥jôW- ΩÉeódG

¿ÉjôdG ´QÉ°T- êôÿG

4 4-44قاعدة العمالء
ت�ستهدف �شركة الت�أمني العربية العمالء الأفراد والعمالء التجاريني من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،ولقد متكنت خالل ال�سنوات ال�سابقة بجذب قاعدة كبرية من العمالء �ضمن �إطار
�أعمالها وخططها للنمو امل�ستمر .ويو�ضح اجلدول التايل العمالء الرئي�سيني التي تعاقدت معهم ال�شركة كما يف 2014/12/31م من حيث حجم الأق�ساط املكتتبة (التي تتجاوز
قيمتها  %5من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة):

 -24اجلدول رقم ( :)13-4العمالء الرئي�سيني لل�شركة يف عام 2014م
ال�شركة

الأق�ساط املكتتبة (�آالف الرياالت ال�سعودية)

الن�سبة من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�شركة �سعودي �أوجيه

169.843

%26.4

�شركة اجلميح لتجارة ال�سيارات

94.083

%14.6

�شركة �أق�ساط الدولية للتجارة

74.839

%11.6

�شركة �آجل للخدمات املالية

42.377

%6.6

املجموع

381.142

%59.2

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
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كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن وثائق الت�أمني ال�صادرة لأكرب خم�س عمالء يف ال�شركة �شكلت ما ن�سبته  %45.3من �إجمايل �أعمال ال�شركة يف عام 2011م و  %50.8يف عام 2012م و
 %49.7يف عام 2013م (راجع ق�سم "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" يف �صفحة رقم ".)"72
ويو�ضح اجلدول التايل توزيع عمالء ال�شركة بح�سب ن�شاط الت�أمني كما يف 2014/12/31م:

 -25اجلدول رقم ( :)14-4قاعدة عمالء �شركة الت�أمني العربية كما يف 2014/12/31م
عدد العمالء الأفراد

نوع الت�أمني

املجموع

عدد العمالء من ال�شركات

ت�أمني املركبات

57.034

1.893

58.927

الت�أمني الطبي

19.854

72

19.926

الت�أمني �ضد احلوادث

1.516

359

1.875

الت�أمني �ضد احلريق

125

362

487

الت�أمني البحري

70

183

253

الت�أمني الهند�سي

35

145

180

ت�أمني احلماية واالدخار

-

10

10

املجموع

72.210

2.951

75.161

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

4 4-44خدمة العمالء
ترتكز مبادئ خدمة العمالء لدى ال�شركة على مفهوم املزيج ال�صحيح من املوظفني وال�سيا�سات و�أدوات التوا�صل التي ت�ضمن تقدمي خدمة عالية اجلودة .وتلتزم ال�شركة بتوظيف
الكوادر امل�ؤهلة واملدربة ملقابلة وا�ستقبال العمالء مبختلف �أنواعهم وتلبية متطلباتهم ب�أف�ضل خدمة ممكنة .وقد و�ضعت ال�شركة �سيا�سات و�إجراءات خا�صة بخدمة العمالء توجه
املوظفني على تقدمي جودة عالية من اخلدمة من خالل ا�ستقبال العمالء وتلبية احتياجاتهم ومتابعة معامالتهم وتوفري املعلومات الوافية وغريها من الإجراءات .كما و�أولت
ال�شركة اهتمام كبري بتطوير و�إدارة العالقة مع العميل مثل و�سائل االت�صال والتوا�صل ،والأنظمة الإلكرتونية ملتابعة �سجالت العمالء التي من �ش�أنها ت�سهيل التوا�صل مع العميل
و�سرعة اال�ستجابة ،وتوفري املعلومة ال�صحيحة والدقيقة.
كما وتوفر ال�شركة لعمالئها خدمات ما بعد البيع من خالل �سيا�سيات و�أنظمة ا�ستقبال االت�صاالت فيما يخ�ص املطالبات واال�ستف�سارات واالقرتاحات وال�شكاوى ،وذلك على
مدار ال�ساعة وخارج �أوقات العمل الر�سمية.

4 4-44املوظفني
ت�ستخدم �شركة الت�أمني العربية مزيج ًا متميز ًا من املهارات املحلية واخلربات العاملية .وكما يف 2014/09/30م ،بلغ عدد موظفي ال�شركة  251موظف ًا كما هو مو�ضح يف اجلدول
�أدناه:

 -26اجلدول رقم ( :)15-4موظفي ال�شركة ح�سب املنطقة اجلغرافية وفئات الن�شاط الرئي�سية لعام 2012م و2013م
كما يف 2012/12/31م
ال�سعوديني

املنطقة  /الإدارة

العدد

الن�سبة

كما يف 2013/12/31م

غري ال�سعوديني
العدد

الن�سبة

الإجمايل
العدد

الن�سبة

ال�سعوديني
العدد

الن�سبة

غري ال�سعوديني
العدد

الن�سبة

الإجمايل
العدد

الن�سبة

املركز الرئي�سي ومركز املنطقة الو�سطى
الإدارة التنفيذية

0

%0

5

%100

5

%100

0

%0

4

%100

4

%100

الإدارة املالية

2

%11

16

%89

18

%100

0

%0

17

%100

17

%100

�إدارة املوارد الب�شرية

5

%71

2

%29

7

%100

3

%50

3

%50

6

%100

�إدارة �إعادة الت�أمني
وال�ش�ؤون الفنية

4

%21

15

%79

19

%100

7

%30

16

%70

23

%100

�إدارة العمليات

32

%47

36

%53

68

%100

29

%47

33

%53

62

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

5

%50

5

%50

10

%100

5

%42

7

%58

12

%100
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كما يف 2012/12/31م
ال�سعوديني

املنطقة  /الإدارة

كما يف 2013/12/31م

غري ال�سعوديني

الإجمايل
الن�سبة

ال�سعوديني

غري ال�سعوديني

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

�إدارة التدقيق الداخلي

1

%33

2

%67

3

%100

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

6

%75

2

%25

8

%100

7

�إدارة تقنية املعلومات

2

%25

6

%75

8

%100

2

%25

�إدارة خدمات العمالء

2

%40

3

%60

5

%100

5

%71

2

�إجمايل مركز املنطقة
الو�سطى

59

٪39

92

٪61

151

%100

59

٪40

90

الإجمايل

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

1

%33

2

%67

3

%100

%100

0

٪0

7

%100

6

%75

8

%100

%29

7

%100

٪60

149

%100

مركز املنطقة الغربية
الإدارة املالية

0

%0

4

%100

4

%100

0

%0

4

%100

4

%100

�إدارة املوارد الب�شرية

2

%100

0

%0

2

%100

2

%100

0

%0

2

%100

�إدارة العمليات

25

%44

32

%56

57

%100

22

%39

34

%61

56

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

0

%0

4

%100

4

%100

0

%0

3

%100

3

%100

�إدارة تقنية املعلومات

0

%0

1

%100

1

%100

0

%0

1

%100

1

%100

�إدارة خدمات العمالء

0

%0

5

%100

5

%100

1

%20

4

%80

5

%100

�إجمايل مركز املنطقة
الغربية

27

37%

46

63%

73

%100

25

35%

46

65%

71

%100

مركز املنطقة ال�شرقية
الإدارة املالية

3

%50

3

%50

6

%100

3

%60

2

%40

5

%100

�إدارة العمليات

34

%79

9

%21

43

%100

25

%69

11

%31

36

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

1

%13

7

%88

8

%100

2

%25

6

%75

8

%100

�إدارة خدمات العمالء

1

%50

1

%50

2

%100

0

%0

0

%0

0

%100

�إجمايل مركز املنطقة
ال�شرقية

39

%66

20

%34

59

%100

30

%61

19

%39

49

%100

الإجمايل

125

%44

158

%56

283

%100

114

%42

155

%58

269

%100
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 -27اجلدول رقم ( :)16-4موظفي ال�شركة ح�سب املنطقة اجلغرافية وفئات الن�شاط الرئي�سية كما يف 2014/12/31م
كما يف 2014/12/31م
ال�سعوديني

املنطقة  /الإدارة
العدد

غري ال�سعوديني
الن�سبة

العدد

الإجمايل

الن�سبة

العدد

الن�سبة

املركز الرئي�سي ومركز املنطقة الو�سطى
الإدارة التنفيذية

5

%50

5

%50

10

%100

الإدارة املالية

2

%13

13

%87

15

%100

�إدارة املوارد الب�شرية

3

%60

2

%40

5

%100

�إدارة �إعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية

3

%23

10

%77

13

%100

�إدارة العمليات

33

%52

30

%48

63

%100
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كما يف 2014/12/31م
ال�سعوديني

املنطقة  /الإدارة

الإجمايل

غري ال�سعوديني

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

العدد

الن�سبة

�إدارة الت�سويق واملبيعات

11

%79

3

%21

14

%100

�إدارة التدقيق الداخلي

1

%33

2

%67

3

%100

�إدارة ال�ش�ؤون القانونية

2

%100

0

0%

2

%100

�إدارة تقنية املعلومات

3

%33

6

%67

9

%100

�إدارة خدمات العمالء

7

%88

1

%13

8

%100

70

49%

72

51%

142

100%

�إجمايل مركز املنطقة الو�سطى
مركز املنطقة الغربية
الإدارة املالية

1

%25

3

�إدارة املوارد الب�شرية

2

%100

-

�إدارة العمليات

27

%47

31

%53

�إدارة الت�سويق واملبيعات

-

%0

5

%100

5

�إدارة تقنية املعلومات

-

%0

1

%100

1

%100

�إدارة خدمات العمالء

1

%50

1

%50

2

%100

31

43%

41

57%

72

100%

�إجمايل مركز املنطقة الغربية

%75

4

%100

2

%100

58

%100
%100

مركز املنطقة ال�شرقية
الإدارة املالية

3

%75

1

%25

4

%100

�إدارة العمليات

23

%79

6

%21

29

%100

�إدارة الت�سويق واملبيعات

1

%33

2

%67

3

%100

�إدارة خدمات العمالء

1

%100

-

%0

1

%100

�إجمايل مركز املنطقة ال�شرقية

28

%76

9

%24

37

%100

الإجمايل

129

%51

122

%49

251

%100

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

تلتزم ال�شركة بتطبيق الأنظمة والتعليمات التي تتعلق بتوظيف غري ال�سعوديني لديها .واجلدير ذكره �أن جميع املوظفني غري ال�سعوديني يعملون بطريقة نظامية وهم على كفالة
ال�شركة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،مل تكن للمهلة الت�صحيحية التي فر�ضتها وزارة العمل على ال�شركات العاملة باململكة �أي ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة �أو نتائجها.
ويعود االنخفا�ض التدريجي يف عدد موظفي ال�شركة من  283عام 2012م �إلى  251موظف كما يف 2014/12/31م للتقليل من امل�صاريف العمومية والإدارية.
وتقر �إدارة ال�شركة بعدم وجود نية لإجراء �أي تغيري جوهري لطبيعة ن�شاطها.
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4 4-44االلتزام بالسعودة
متا�شي ًا مع نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ال�صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،تلتزم �شركة الت�أمني العربية باحلفاظ على ن�سبة ال�سعودة
املطلوبة عرب توظيف املواطنني ال�سعوديني وتدريبهم وت�أهيلهم .وكما يف 2014/12/31م ،بلغت ن�سبة ال�سعودة لدى ال�شركة  %51.4من �أ�صل  251موظف ًا (تندرج ال�شركة
حتت النطاق الأخ�ضر املرتفع من برنامج نطاقات ال�سعودة كما هو مبني يف اجلدول �أدناه) ،ولقد ح�صلت ال�شركة على �شهادة االلتزام بال�سعودة من قبل وزارة العمل بتاريخ
2014/10/28م .ولكن ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة �أقل من ن�سبة ال�سعودة التي تتطلبها م�ؤ�س�سة النقد والبالغة .%55

 -28اجلدول رقم ( :)17-4معدالت التوطني لل�شركات املتو�سطة العاملة يف جمال الت�أمني وقطاع الأعمال
الن�شاط
الت�أمني وخدمات الأعمال
امل�صدر :وزارة العمل

38

حجم
املن�ش�أة
متو�سطة

عدد املوظفني
من

�إلى

50

499

النطاق
�أحمر
%0

�أ�صفر
%4

%5

%19

�أخ�ضر منخف�ض

�أخ�ضر متو�سط

�أخ�ضر مرتفع

%31

%43

%54

%20

%32

%44

بالتيني
%55

5.5الهيكل التنظيمي للشركة
5 555الهيكل التنظيمي
تقوم ال�شركة حالي ًا بدرا�سة تعديل هيكلها التنظيمي وذلك من خالل �إمكانية دمج بع�ض املهام لإحكام الرقابة وللتناغم مع احتياجات ال�شركة الفعلية .مل يتم حلينه االنتهاء من
الدرا�سة املذكورة �أو املوافقة عليها من قبل جمل�س الإدارة �أو م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،و�سيتم اعتماد الهيكل التنظيمي اجلديد لل�شركة يف اجتماع جمل�س الإدارة خالل
�شهر �أبريل 2015م .علم ًا ب�أن املنا�صب الهامة ال�شاغرة يف الهيكل التنظيمي احلايل هي من�صب نائب املدير العام للعمليات ومن�صب مدير الت�سويق واملبيعات ومن�صب نائب
املدير العام للت�أمني الطبي ومن�صب مدير العالقات العامة ومن�صب مدير ت�أمني احلماية واالدخار ومن�صب نائب املدير العام للت�أمينات العامة .ويقوم حاليا موظفون �آخرون يف
ال�شركة بالقيام باملهام املرتبطة باملنا�صب ال�شاغرة وذلك ب�صفة م�ؤقتة.

›∏IQGOE’G ¢ù

÷á©LGôŸG áæ
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ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf
äÉ«∏ª©∏d
ôZÉ°T

ôjóe
äÉ©«ÑŸGh ≥jƒ°ùàdG
ôYÉ°T

ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf
»Ñ£dG ÚeCÉà∏d
ôZÉ°T

ôjóŸG óYÉ°ùe
äÉÑdÉ£ª∏d ΩÉ©dG
™fÉŸG óªMCG Oƒ©°S

≥jƒ°ùàdG

»Ñ£dG ÚeCÉàdG ôjóe
¿É©ª°S Ò¶f ΩÉ°ùH

ÖjQóàdGh ∞«XƒàdG

äÉ©«ÑŸG

…QGƒàcE’G
»LQÉÿG

äÉeóN
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

QÉªãà°S’Gh áæjõÿG

ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdG
IófÉ°ùŸG äÉeóÿGh

á«fGõ«ŸG

äÉ«∏ª©∏d ∫hCG ôjóe
∫Gófƒc RÒÁRÉc ∫QÉc

∫ÉªYC’G äGƒæb IQGOEG

ôjóe
áeÉ©dG äÉbÓ©dG
ôZÉ°T

ÚeCÉJ ôjóe
QÉNO’Gh ájÉª◊G
ôZÉ°T

ΩÉ©dG ôjóŸG ÖFÉf
ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
ájQGOE’G ¿hDƒ°ûdGh
êôØdG ídÉ°U ∫OÉY

ÖFÉf
á«dÉª∏d ΩÉ©dG ôjóŸG
ÊGƒ∏M óªfi QÉªY

ÖFÉf
ΩÉ©dG ôjóŸG
áeÉ©dG äÉæ«eCÉà∏d
ôZÉ°T
ôjóŸG óYÉ°ùe
ÚeCÉàdG IOÉYE’ ΩÉ©dG
á«æØdG ¿hDƒ°ûdGh
GƒM OÉL ódÉN
äÉæ«eCÉàdG ÜÉààcG
áeÉ©dG

äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J ôjóe
¿Éª«∏°ùdG óª«fi ∞∏N

5 555جملس اإلدارة
يتكون جمل�س �إدارة ال�شركة من � 10أع�ضاء مبن فيهم رئي�س جمل�س الإدارة ،وقد مت تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة العادية التي ُعقدت بتاريخ
1435/02/16هـ (املوافق 2013/12/19م) وذلك للدورة الثالثة املمتدة لفرتة ثالث �سنوات اعتبار ًا من تاريخ 1435/02/29هـ (املوافق 2014/01/01م) .كما وقام �أع�ضاء
املجل�س خالل اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/03/14هـ (املوافق 2014/01/15م) بتعيني رئي�س جمل�س الإدارة و�سكرتري جمل�س الإدارة.
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يتمتع �أع�ضاء املجل�س باخلربات العالية على امل�ستوى العاملي واملحلي .ويتولى املجل�س كافة ال�صالحيات وال�سلطات الالزمة لإدارة ال�شركة مبا فيها:








اعتماد التوجيهات اال�سرتاتيجية والأهداف الرئي�سية لل�شركة وخطط العمل و�سيا�سة �إدارة املخاطر والإ�شراف على تنفيذها.
حتديد هيكل ر�أ�س املال الأمثل لل�شركة وا�سرتاتيجياتها و�أهدافها املالية و�إقرار امليزانيات ال�سنوية.
الإ�شراف على النفقات الر�أ�سمالية الرئي�سية ،ومتلك الأ�صول والت�صرف بها.
و�ضع �أهداف الأداء ،ومراقبة التنفيذ والأداء ال�شامل يف ال�شركة.
املراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية يف ال�شركة واعتمادها.
و�ضع �أنظمة و�ضوابط للرقابة الداخلية ،والإ�شراف العام عليها.
و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات التي ت�ضمن اتباع ال�شركة للأنظمة واللوائح وااللتزام بالإف�صاح عن املعلومات اجلوهرية للم�ساهمني والدائنني و�أ�صحاب امل�صالح.

ويقوم جمل�س الإدارة بدعوة اجلمعية العامة مل�ساهمي ال�شركة لالنعقاد يف اجتماعاتها العادية وغري العادية و�إقرار جدول �أعمالها .ويعقد جمل�س �إدارة ال�شركة اجتماعه �أربع
مرات يف ال�سنة على الأقل.
ويو�ضح اجلدول التايل �أع�ضاء جمل�س الإدارة:

- 29اجلدول رقم (� :)1-5أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة
اال�سم

املن�صب

عبد العزيز
عبد الهادي
***
القحطاين
حممد �سعد
اخلباز

رئي�س جمل�س
الإدارة

فايز حمود
الفرج
عبد العزيز
�صالح العمري
حممد �أحمد
عرار
غ�سان �إبراهيم
عقيل

خلدون عبد
الرحمن

ممث ً
ال لـ

�أبو ح�سان
عثمان (حممد
****
علي) بدير
ناجي ح�سيب
فيا�ض

ع�ضو جمل�س
الإدارة

منري بطر�س
مع�شر

ع�ضو جمل�س
الإدارة

اجلن�سية

العمر

ال�صفة

مبا�شر

ن�سبة

الأ�سهم اململوكة
غري
ن�سبة
مبا�شر

-

�سعودي

65

م�ستقل /
غري تنفيذي

22.000

0.11

19.798

%0.09

41.798

%0.09

-

لبناين

58

غري م�ستقل
 /تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.000

%0.005

2014/01/01م

�سعودي

43

�سعودي

35

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.00

%0.005

2014/01/01م

�سعودي

75

10.420

%0.052

ال توجد

ال توجد

10.420

%0.052

2007/12/31م

�أردين
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م�ستقل /
غري تنفيذي
م�ستقل /
غري تنفيذي
م�ستقل /
غري تنفيذي
غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.00

%0.005

2014/01/01م

2.00

%0.01

ال توجد

ال توجد

2.00

%0.01

2011/01/01م

�أردين

74

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2007/12/31م

�شركة الت�أمني �أردين
الأردنية
**
م.ع.م
لبناين
ال�شركة
كندي
العربية
�ش.م.ل
(�شركة
**
قاب�ضة)
�أردين
ال�شركة
العربية
�ش.م.ل
(�شركة
**
قاب�ضة)

76

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي
غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

662.253

%3.311

662.253

3.311

2014/01/01م

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2014/01/01م

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2014/01/01م

51

45

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
*	�إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ين�ص على �أن جمل�س الإدارة يتكون من �إحدى ع�شر ع�ضو ًا وبالتايل هنالك مقعد �شاغر واحد يف جمل�س الإدارة.
** مت تخ�صي�ص � 1.000سهم من �أ�سهم ال�شركات املمثلة ل�ضمان ع�ضوية ممثليها.
*** ملكية ال�سيد عبد العزيز عبد الهادي القحطاين غري املبا�شرة ناجتة عن ملكيته يف جمموعة عبدالهادي القحطاين القاب�ضة.
**** ملكية ال�سيد عثمان (حممد علي) بدير غري املبا�شرة ناجتة عن ملكيته يف �شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م.
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�إجمايل

ن�سب

تاريخ
الع�ضوية
2011/01/01م

ع�ضو جمل�س
الإدارة واملدير
العام
ع�ضو جمل�س -
الإدارة
ع�ضو جمل�س -
الإدارة
ع�ضو جمل�س -
الإدارة
ع�ضو جمل�س ال�شركة
العربية
الإدارة
للتموين
والتجارة
ع�ضو جمل�س �شركة الت�أمني
الأردنية
الإدارة
**
م.ع.م
ع�ضو جمل�س
الإدارة

*

خربات ومؤهالت أعضاء جملس اإلدارة
عبد العزيز عبد الهادي القحطاين
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 65سنة

املن�صب

رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2011/01/01م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة بورتالند �أوريجون يف الواليات املتحدة الأمريكية (1971م)

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة جمموعة �أبناء عبد الهادي عبداهلل القحطاين القاب�ضة (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اال�ستثمار املتعدد) منذ 1997م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة عبدالهادي عبداهلل و�شركاه للخدمات البحرية والبرتولية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات البحرية والبرتولية)
منذ 1971م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة القحطاين في�سك للأعمال الكهربائية والهاتفية املحدودة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الأعمال الكهربائية والهاتفية)
منذ 1977م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة املها للتجارة واملقاوالت القاب�ضة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع املقاوالت) منذ 1979م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة عبدالهادي عبداهلل القحطاين و�أوالده املحدودة ل�صناعة املرطبات (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية)
منذ 1982م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف ال�شركة اخلليجية ل�صناعة امللح املحدودة (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع �صناعة امللح) منذ 1993م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة جمموعة �شبكة الأعمال اخلليجية املحدودة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات البيئية ،ومعاجلة املياه ،والأمن
وال�سالمة ،وخدمات الإطفاء) منذ 1993م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة احتاد التعدين املركزية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التعدين) منذ 2001م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة احتاد �صناعة العلب املحدودة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية) منذ 2006م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة �أرباح املالية (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) منذ 2007م

حممد �سعد اخلباز
اجلن�سية

لبناين

العمر

� 58سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة واملدير العام لل�شركة

تاريخ التعيني

2014/01/01م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال وتنظيم ال�شركات من جامعة بريوت -كلية العلوم املالية وامل�صرفية يف لبنان (1978م)
•دورة يف الت�أمني العام يف �شركة �سوي�س ري يف �سوي�سرا عام 1981م
•دورة يف الت�سويق يف جمعية الإدارة الأمريكية يف الواليات املتحدة الأمريكية عام 1982م
•دورة متقدمة يف هند�سة الت�أمني وهند�سة املطالبات يف �شركة ميونيخ ري يف �أملانيا عام 2000م
•دورة يف الإدارة يف �شركة ميونيخ ري يف �أملانيا عام 2004م

اخلربات العملية

•م�ساعد املدير يف �شركة الت�أمني العربية ببريوت (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 1974م �إلى 1982م
•تدرج يف عدة منا�صب يف �شركة الت�أمني العربية العاملية (�شركة م�ساهمة بحرينية مقفلة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 1982م �إلى 2006م �آخرها من�صب املدير الإقليمي
•نائب الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة الت�أمني العربية التعاونية من 2006م �إلى 2009م
•من�صب نائب رئي�س جلنة الت�أمني التنفيذية حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي منذ 2008

املنا�صب احلالية

•املدير العام منذ 2009م وع�ضو جمل�س الإدارة منذ 2014م يف �شركة الت�أمني العربية التعاونية

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جنم (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع خدمات الت�أمني) من  2007حتى 2013م
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فايز حمود الفرج
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 43سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2014/01/01م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من اجلامعة العربية املفتوحة يف القاهرة يف جمهورية م�صر العربية (2009م)

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•رئي�س جمل�س الإدارة يف م�ؤ�س�سة حدائق فينا (م�ؤ�س�سة فردية تعمل يف قطاع التجارة) منذ 2014م

عبد العزيز �صالح العمري
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 35سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2014/01/01م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة وب�ستري يف جنيف يف �سوي�سرا (2004م)

اخلربات العملية

•م�س�ؤول اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف البنك ال�سعودي الفرن�سي (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) من 2006م �إلى 2007م
•مدير اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف بنك الراجحي (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) من 2007م �إلى 2009م
•نائب الرئي�س �-صناديق الأ�سهم اخلا�صة يف �شركة الراجحي املالية (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من 2009م �إلى 2010م
•رئي�س الإقليمي املنطقة ال�شرقية والو�سطى للت�سويق للم�ؤ�س�سات وكبار العمالء يف �شركة الراجحي املالية (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من
2010م �إلى 2011م
•م�س�ؤول العالقات مع امل�ستثمرين يف بنك �أر كابيتا البحرين (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من 2011م �إلى 2012م

املنا�صب احلالية

•الرئي�س التنفيذي ل�شركة و�صل لال�ستثمارات التجارية (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ستثمار) منذ 2012م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة مكني كابيتال (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) منذ 2013م

حممد �أحمد عرار
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 46سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/12/31م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س جتارة يف االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية من جامعة امللك �سعود يف الريا�ض (1964م)

اخلربات العملية

•مدير املدر�سة يف مدر�سة الفي�صلية بجدة (م�ؤ�س�سة غري ربحية تعمل يف قطاع التعليم) من 1986م �إلى 1989م
•مدير العالقات العامة يف جامعة امللك عبد العزيز (م�ؤ�س�سة غري ربحية تعمل يف قطاع التعليم) من 1991م �إلى 1997م
•م�س�ؤول اخلدمات الطبية للجالية ال�سعودية يف �سفارة اململكة العربية ال�سعودية بالأردن (م�ؤ�س�سة حكومية تعمل يف القطاع الدبلوما�سي) من 2001م �إلى 2011م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى
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ال يوجد

غ�سان �إبراهيم عقيل
اجلن�سية

�أردين

العمر

� 46سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2011/01/01م
•درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من اجلامعة الأردنية يف عمان الأردن (1988م)

امل�ؤهالت العلمية

•درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة ثندر بريد يف �أريزونا يف الواليات املتحدة الأمريكية (1989م)
•�شهادة حما�سب قانوين معتمد يف الواليات املتحدة الأمريكية (1992م)
•مدير التدقيق واال�ست�شارات املالية يف �شركة �آرثر �أندر�سن و�شركاهم (�شركة ت�ضامنية تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من 1989م �إلى 1990م

اخلربات العملية

•املدير املايل يف ال�شركة العربية للتموين والتجارة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعة والتجارة) من 1990م �إلى 2002م
املنا�صب احلالية

•نائب املدير التنفيذي يف ال�شركة العربية للتموين والتجارة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعة والتجارة) منذ 2005م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•ع�ضو جمل�س الإدارة يف بنك القاهرة يف َعمان (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) منذ 2002م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف جمموعة ا�سرتا ال�صناعية (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار ال�صناعي) منذ 2007م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة فيتل القاب�ضة يف الإمارات العربية املتحدة (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ستثمار يف االت�صاالت) منذ 2007م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركة الوطنية للم�ساندة الأر�ضية للطريان (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع خدمات املطارات) منذ 2010م

خلدون عبد الرحمن �أبو ح�سان
اجلن�سية

�أردين

العمر

� 74سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2007/12/31م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف �إدارة �أعمال من اجلامعة الأمريكية بريوت يف لبنان (1964م)
•درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة دنفر يف كولورادو يف الواليات املتحدة الأمريكية (1966م)
•دبلوم يف الت�أمني من �شركة �سوي�س ري يف �سوي�سرا (1974م)
•دبلوم يف الت�أمني من �شركة ميونخ ري يف �أملانيا (1974م)
•دبلوم يف الت�أمني من �شركة �سكانديا يف �ستوكهومل يف ال�سويد (1976م)

املنا�صب احلالية

•رئي�س هيئة املديرين يف جمموعة �شركات امل�شرق يف الأردن (�شركة م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة امل�س�ؤولية تعمل يف قطاع �صناعة احلديد) منذ 1978م
•ع�ضو هيئة املديرين يف �شركة االحتاد للتخزين و�إدارة املحروقات يف الأردن (�شركة م�ساهمة خ�صو�صية حمدودة امل�س�ؤولية تعمل يف قطاع ا�سترياد وتخزين وتوزيع
املحروقات) منذ 2009م
•ع�ضو جمل�س الأمناء يف اجلامعة الأردنية بع َمان (م�ؤ�س�سة غري ربحية تعمل يف قطاع التعليم والأبحاث اجلامعية) منذ 2010م
•القن�صل العام الفخري يف قن�صلية مملكة الأردن يف جمهورية �سلوفاكيا (م�ؤ�س�سة حكومية تعمل يف القطاع الدبلوما�سي) منذ 2002م
•رئي�س جمل�س الأعمال الأردين الأملاين يف الأردن (جمعية عامة تعمل يف قطاع العالقات االقت�صادية) منذ 2000م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة الت�أمني الأردنية (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 1991م �إلى 2009م
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عثمان حممد علي بدير
اجلن�سية

�أردين

العمر

� 76سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2014/01/01م
•درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة تن�سي يف تن�سي يف الواليات املتحدة الأمريكية (1963م)

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة تن�سي يف تن�سي يف الواليات املتحدة الأمريكية (1966م)
املنا�صب احلالية

•رئي�س هيئة املديرين يف �شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية يف الأردن (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعة والتعدين) منذ 1978م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•ع�ضو جمل�س الإدارة يف ال�شركة الوطنية لإنتاج النفط والطاقة الكهربائية من ال�صخر الزيتي يف الأردن (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التعدين) من 2008م �إلى
2012م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة الأمني لال�ستثمار يف الأردن (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اال�ستثمار) منذ 1995م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة الأمل لال�ستثمار املالية يف الأردن (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الو�ساطة واال�ستثمار) منذ 2005م
•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة الت�أمني الأردنية (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) منذ 2005م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة التنقيب لل�صناعات الإن�شائية يف الأردن (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعة والتعدين) منذ 2009م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة �آ�سيا للت�أمني يف كرد�ستان العراق (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) منذ 2013م

ناجي ح�سيب فيا�ض
اجلن�سية

لبناين

العمر

� 51سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2014/01/01م
•درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية ببريوت يف لبنان (1984م)

امل�ؤهالت العلمية

•درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية ببريوت يف لبنان (1987م) ودبلوم درا�سات عليا يف املحا�سبة من جامعة ميغيل يف مونرتيال يف كندا
(1996م)
•�شهادة حما�سب جماز من املعهد الكندي للمحا�سبني القانونيني يف مونرتيال يف كندا (1999م)
•�شهادة مدقق داخلي من معهد املدققني الداخليني يف كاليفورنيا يف الواليات املتحدة الأمريكية (2000م)
•مدقق داخلي يف دي لويت �أن تو�ش يف مونرتيال يف كندا (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من 1994م �إلى 2000م

اخلربات العملية

•املدير الرئي�سي للتدقيق الداخلي يف �شركة الت�أمني العربية يف لبنان (�شركة م�ساهمة لبنانية تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2000م �إلى 2007م
•نائب الرئي�س للمالية يف �شركة الت�أمني العربية يف لبنان (�شركة م�ساهمة لبنانية تعمل يف قطاع الت�أمني) منذ 2007م

املنا�صب احلالية
تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

اجلن�سية

�أردين

العمر

� 45سنة

املن�صب

ع�ضو جمل�س الإدارة

تاريخ التعيني

2014/01/01م

منري بطر�س مع�شر

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة عمان الأهلية يف الأردن (1994م)
•دبلوم يف الت�أمني من معهد الت�أمني القانوين يف لندن يف اململكة املتحدة (2004م)

اخلربات العملية

•مدير �إدارة �أعمال الت�أمني يف البنك العربي يف الأردن (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) من 2006م �إلى 2013م

املنا�صب احلالية

•الرئي�س التنفيذي يف �شركة الت�أمني العربية �ش.م.ل يف لبنان (�شركة م�ساهمة لبنانية تعمل يف قطاع الت�أمني) منذ 2013م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

•رئي�س جمل�س الإدارة يف �شركة الن�سر العربي للت�أمني يف الأردن (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2008م �إلى 2013م
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•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة الت�أمني العربية �ش.م.ل يف لبنان (�شركة م�ساهمة لبنانية تعمل يف قطاع الت�أمني) منذ 2009م

سكرتري جملس اإلدارة
زياد حممد الربي�ش
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 39سنة

املن�صب

�سكرتري جمل�س الإدارة ومدير الإدارة القانونية و�ش�ؤون امل�ساهمني

تاريخ التعيني

2013/07/07م
•درجة املاج�ستري يف القانون التجاري وقانون الت�أمني من جامعة �سوانزي يف اململكة املتحدة (2011م)

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف القانون من اجلامعة الأردنية يف عمان يف الأردن (2000م)
• دبلوم عايل القانون من بورمنوث بيزن�س �سكول انرتنا�شيونال يف اململكة املتحدة (2009م)
•�أكمل برنامج الأ�ساليب احلديثة يف �أعمال الت�أمني والقواعد القانونية لعقد الت�أمني يف معهد �سبارك للتدريب يف الأردن (2013م)
•�شهادة مدير معتمد من كامربدج انرتنا�شيونال كوليدج يف اململكة املتحدة (2013م) .وقبل ان�ضمامه �إلى ال�شركة عام 2013م
•حمامي وم�ست�شار قانوين يف مكتب احلدادين للمحاماة (�شركة مهنية تعمل يف قطاع املحاماة) من 2001م �إلى 2004م

اخلربات العملية

•م�ست�شار قانوين ورئي�س فريق الت�أمني يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي (م�ؤ�س�سة حكومية مالية تعمل يف القطاع ال�صناعي) من 2005م �إلى 2013م
تفا�صيل الع�ضوية احلالية وال�سابقة يف
جمال�س �إدارة �شركات �أخرى

ال يوجد

5 555ملخص عقود
خدمات كبار التنفيذيني
يو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص عقود خدمات كبار التنفيذيني بال�شركة:

 -30اجلدول رقم ( :)2-5ملخ�ص عقود خدمات كبار التنفيذيني
املن�صب

اال�سم

مدة العقد

تاريخ بداية العقد

نوع العقد

حممد �سعد اخلباز

املدير العام

2009/02/01م

�سنتني

ُيجدد تلقائي ًا

عمار حممد حلواين

نائب املدير العام للإدارة املالية

2009/10/17م

�سنتني

ُيجدد تلقائي ًا

خالد جاد حوا

م�ساعد املدير العام لإعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية

2010/08/04م

�سنتني

ُيجدد تلقائي ًا

عادل �صالح الفرج

نائب املدير العام للموارد الب�شرية

2009/04/11م

غري حمدد املدة

غري حمدد املدة

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

5 555تعويضات ومكافآت أعضاء جملس اإلدارة وكبار التنفيذيني
تقع م�س�ؤولية اقرتاح التعوي�ضات واملكاف�آت التي يتقا�ضاها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني �ضمن �إطار عمل جلنة املكاف�آت والرت�شيحات (راجع ق�سم "الهيكل التنظيمي
لل�شركة" يف �صفحة رقم " .)"47ويو�ضح اجلدول التايل قيمة الرواتب واملكاف�آت والبدالت التي تقا�ضاها �أع�ضاء جمل�س الإدارة وخم�سة من كبار التنفيذيني (مبا يف ذلك املدير
العام واملدير املايل) الذين تلقوا �أعلى املكاف�آت والتعوي�ضات خالل الأربعة �أعوام املا�ضية:

 -31اجلدول رقم ( :)3-5تعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني
2011م

2012م

2013م

2014م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة

910

1.017

400

162

كبار التنفيذيني (مبا يف ذلك املدير العام واملدير املايل)

2.918

3.544

4.410

4.079

املجموع

3.828

4.561

4.810

4.241

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
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5 555احلوكمة
تتقيد �شركة الت�أمني العربية ب�أنظمة حوكمة ال�شركات مبا يتوافق مع املتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية يف اململكة العربية ال�سعودية.
و ُيعترب التقيد بهذه الأنظمة عن�صر ًا رئي�سي ًا من عنا�صر جناح ال�شركة حيث يتطلب تطبيق �إطار وا�ضح لل�شفافية والإف�صاح مبا يخدم م�صلحة امل�ساهمني.
وفيما يلي ال�سيا�سات واملعايري التي مت اعتمادها من قبل ال�شركة و�إقرارها يف اجلمعية العامة العادية بتاريخ 2010/05/05م:








�سيا�سات ومعايري و�إجراءات الع�ضوية يف جمل�س الإدارة
الئحة مهام وم�س�ؤوليات جمل�س الإدارة
قواعد اختيار جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عملهم
قواعد اختيار جلنة املراجعة ومدة ع�ضويتهم و�أ�سلوب عملهم
ميثاق عمل املراجعة الداخلية
الئحة الإف�صاح وال�شفافية
�سيا�سة اال�ستثمار (وقد قامت ال�شركة ب�إيداع ن�سخة من هذه ال�سيا�سة لدى م�ؤ�س�سة النقد ومل تقم امل�ؤ�س�سة باالعرتا�ض �أو املوافقة عليها ب�شكل خطي)

وقد قام جمل�س �إدارة ال�شركة بتكوين عدة جلان بح�سب ما تقت�ضي الئحة حوكمة ال�شركات ،وذلك مل�ساعدة جمل�س �إدارة ال�شركة يف �إدارة ال�شركة بفعالية عالية وكفاءة تامة.

5 555تضارب املصالح
ين�ص كل من نظام ال�شركات ال�صادر عن وزارة التجارة وال�صناعة مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/وتاريخ 1385/03/22هـ (املوافق 1965/07/20م) ،والئحة حوكمة
ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  1/212/2006وتاريخ 1427/10/21هـ (املوافق 2006/11/13م) ،على مواد تتعلق بحماية امل�ستثمرين
من وجود ت�ضارب م�صالح للأ�شخا�ص ذوي ال�سلطة يف �أخذ القرارات كما يلي:
املادة ( )69من نظام ال�شركات ،واملادة (�-18أ) من الئحة حوكمة ال�شركات :ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة ُيجدد كل عام ب�أن تكون له �أي
م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ،و ُي�ستثنى من ذلك الأعمال التي تتم بطريق املناف�سة العامة �إذا كان ع�ضو جمل�س الإدارة �صاحب
العر�ض الأف�ضل .وعلى ع�ضو جمل�س الإدارة �أن ُيبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف الأعمال والعقود التي تتم حل�ساب ال�شركة ُويثبت هذا التبليغ يف حم�ضر االجتماع،
وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي ي�صدر يف هذا ال�ش�أن .ويبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي
يكون لأحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها و ُيرفق بهذا التبليغ تقرير ًا خا�ص ًا من املحا�سب القانوين.
املادة ( )70من نظام ال�شركات ،واملادة ( 18ـ ب) من الئحة حوكمة ال�شركات :ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة بغري ترخي�ص من اجلمعية العامة ُيجدد كل �سنة �أن ي�شرتك يف �أي
عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �أن يتجر يف �أحد فروع الن�شاط الذي تزاوله و�إال كان لل�شركة �أن تطالبه بالتعوي�ض �أو تعترب العمليات التي با�شرها حل�سابه اخلا�ص قد �أجريت
حل�سابها.
املادة ( )71من نظام ال�شركات ،واملادة ( 18ـ ج) من الئحة حوكمة ال�شركات :ال يجوز لل�شركة �أن تقدم قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض
يعقده واحد منهم مع الغري .كما وال يجوز �أن يقوم رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة بالت�صويت على �أي قرارات تتعلق ب�أجورهم وخم�ص�صاتهم.
وعليه ،ت�ؤكد �شركة الت�أمني العربية وجمل�س �إدارتها و�أفراد �إداراتها التنفيذية العليا االلتزام التام ب�أحكام املادة ( )69واملادة ( )70واملادة ( )71من نظام ال�شركات واملادة
( )18من الئحة حوكمة ال�شركات.

5 555إقرارات عن اإلفالس واملصالح املباشرة ألعضاء جملس اإلدارة واملدراء التنفيذيني
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني بال�شركة و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:
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�أنه مل يتم الإعالن عن �إفال�س �أي منهم.
�أنه مل يتم الإعالن عن �أي �إع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�شركة كان � ٍأي منهم معين ًا فيها يف من�صب �إداري �أو �إ�شرايف.
�أنه ال يوجد لأي منهم �أو �أي من �أقربائهم م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أ�سهم ال�شركة با�ستثناء ما مت ذكره يف الق�سم "الهيكل التنظيمي لل�شركة" يف �صفحة
رقم " "50و الق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " "141من هذه الن�شرة.
با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف ق�سم "املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة ،لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة يف �أي عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو مزمع
�إبرامه عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار وذلك يف ما يتع ّلق ب�أعمال ال�شركة.

5 555جلان جملس اإلدارة
5 55555اللجنة التنفيذية
تهدُف اجلنة التنفيذية �أ�سا�س ًا �إلى الإ�شراف على الأداء اليومي لل�شركة وتقدمي الدعم والتوجيه ملجل�س �إدارة ال�شركة من خالل الرئي�س التنفيذي.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها �ستة مرات يف ال�سنة على الأقل ،وتتمثل املهام الرئي�سية للجنة التنفيذية فيما يلي:






ممار�سة الأعمال بح�سب توجيهات كل من م�ؤ�س�سة النقد وجمل�س �إدارة ال�شركة مل�ساعدة الرئي�س التنفيذي يف املراجعة والتو�صية واتخاذ القرارات.
الإ�شراف على امل�ستجدات الت�شغيلية واال�ستثمارية والتو�صية ب�ش�أنها ،والإ�شراف على �إدارة املخاطر.
مراجعة ا�سرتاتيجيات الأعمال الرئي�سية لل�شركة والتو�صية ب�ش�أنها.
مراجعة واعتماد االتفاقيات املهمة وامل�صاريف الر�أ�سمالية الأ�سا�سية.
الت�أكد من اتباع وتنفيذ نظام حوكمة ال�شركة.

وقد مت تعيني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية خالل اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/03/14هـ (املوافق 2014/01/15م) على النحو التايل:

 -32اجلدول رقم (� :)4-5أع�ضاء اللجنة التنفيذية
اال�سم

املن�صب

خلدون عبد الرحمن �أبو ح�سان

رئي�س اللجنة

عبد العزيز �صالح العمري

ع�ضو ًا

حممد �سعد اخلباز

ع�ضو ًا

منري بطر�س مع�شر

ع�ضو ًا

غ�سان �إبراهيم عقيل

ع�ضو ًا

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

خربات ومؤهالت أعضاء اللجنة التنفيذية
ال�سري الذاتية لأع�ضاء اللجنة التنفيذية كما وردت يف �صفحة رقم "."41
5 55555جلنة املراجعة
تتمثل مهام جلنة املراجعة ب�شكل رئي�سي يف تقدمي التو�صيات ملجل�س الإدارة فيما يتعلق بالأداء املايل لل�شركة ورقابة ال�ضوابط الداخلية وعملية �إ�صدار ون�شر البيانات والتقارير
املالية و�سالمتها� .إ�ضافة �إلى �ضمان حيادية املراجعني اخلارجيني وا�ستقاللهم.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها �ستة مرات يف ال�سنة على الأقل .وتتمثل املهام الرئي�سية للجنة املراجعة بح�سب الئحة حوكمة ال�شركات فيما يلي:









الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة بغر�ض التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.
درا�سة �أنظمة الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير دوري ب�ش�أنها ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني ،وف�صلهم وحتديد �أتعابهم ،مع مراعاة الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
حتديد نطاق املراجعة اخلارجية للت�أكد من التزامها مبعايري املراجعة املعتمدة يف اململكة.
متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني ،واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها.
درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.
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وقد مت تعيني �أع�ضاء جلنة املراجعة خالل اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/03/14هـ (املوافق 2014/01/15م) على النحو التايل:

 -33اجلدول رقم (� :)5-5أع�ضاء جلنة املراجعة
اال�سم

املن�صب

ناجي ح�سيب فيا�ض

رئي�س اللجنة

عبد الرحمن موالي البزيوي

ع�ضو ًا

�أحمد �سليمان اجلا�سر

ع�ضو ًا

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

خربات ومؤهالت أعضاء جلنة املراجعة
ال�سرية الذاتية لناجي ح�سيب فيا�ض كما وردت يف �صفحة رقم "."44
عبدالرحمن موالي البزيوي
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 45سنة

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني

2014/04/02م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك �سعود (1991م)
•زمالة الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ()2012
•�شهادة حما�سب قانوين معتمد من املعهد الأمريكي للمحا�سبيني القانونيني يف الواليات املتحدة الأمريكية (2001م)
•�شهادة مدقق داخلي معتمد من معهد املدققني الداخليني .يف الواليات املتحدة الأمريكية (1994م)
•�شهادة مدقق نظم معلومات معتمد من جمعية التدقيق والرقابة لنظم املعلومات يف الواليات املتحدة الأمريكية (1998م)

اخلربات العملية

•مدقق �أول يف جمموعة املوارد القاب�ضة (�شركة قاب�ضة تعمل يف قطاع اال�ستثمارات) من 1991م �إلى 1995م
•مدير يف �شركة اجلريد و�شركاه (�شركة ت�ضامنية تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من 1996م �إلى 2006م

املنا�صب احلالية

•املدير املايل يف جمموعة فواز احلكري (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التجارة والتجزئة) منذ 2006م وع�ضو جمل�س الإدارة فيها منذ عام 2011م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 48سنة

املن�صب

ع�ضو جلنة املراجعة

تاريخ التعيني

2014/04/02م

�أحمد �سليمان اجلا�سر

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن (1993م)
•�شهادة يف الإدارة التنفيذية من جامعة ان�سياد يف فرن�سا (2006م)

اخلربات العملية

•العديد من املنا�صب كان �آخها من�صب مدير عام املراجعة واملخاطر يف جمموعة �سامبا املالية (�شركة جمموعة �سامبا املالية تعمل يف قطاع امل�صارف واخلدمات
املالية) من 1993م �إلى 2007م
•مدير عام املراجعة الداخلية يف هيئة ال�سوق املالية (جهة ت�شريعية ورقابية حكومية) من 2007م �إلى 2009م
•مدير عام الإ�شراف على م�ؤ�س�سات ال�سوق املالية يف هيئة ال�سوق املالية (جهة ت�شريعية ورقابية حكومية) من 2009م �إلى 2013م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى
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•ع�ضو جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب يف جمموعة ك�سب املالية (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) منذ 2013م
•ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة �أبو معطي للمكتبات (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع التجزئة) منذ 2014م

5 55555جلنة االستثمار
تتمثل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للجنة اال�ستثمار يف حتديد مهام اال�ستثمار واملراقبة والإ�شراف على �أداء ا�ستثمارات ال�شركة والتو�صية ب�ش�أنها ملجل�س الإدارة .وتعقد اللجنة اجتماعاتها
مرتني يف ال�سنة على الأقل ،وتتمثل املهام الرئي�سية للجنة اال�ستثمار فيما يلي:






م�ساعدة جمل�س �إدارة ال�شركة يف مراجعة ال�سيا�سات اال�ستثمارية ب�شكل دوري فيما يتعلق باملخاطر والعوائد ومتطلبات املالءة.
الت�أكد من تقيد �أن�شطة ال�شركة اال�ستثمارية بال�شروط املو�ضحة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة �إ�ضاف ًة �إلى متطلبات القوانني وال�ضوابط والأنظمة.
تطوير معايري اختيار اال�ستثمارات ومراجعة �أدائها ب�شكل دوري.
مراجعة الفر�ص اال�ستثمارية واال�سرتاتيجيات املتبعة يف اال�ستثمار.
الت�أكد من كفاية وتنا�سب �أ�س�س �إدارة خماطر اال�ستثمار.

وقد مت تعيني �أع�ضاء جلنة اال�ستثمار خالل اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/03/14هـ (املوافق 2014/01/15م) على النحو التايل:

 -34اجلدول رقم (� :)6-5أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
اال�سم

املن�صب

فايز حمود الفرج

رئي�س اللجنة

عبد العزيز �صالح العمري

ع�ضو ًا

حممد �أحمد عرار

ع�ضو ًا

غ�سان �إبراهيم عقيل

ع�ضو ًا

عثمان حممد علي بدير

ع�ضو ًا

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

خربات ومؤهالت أعضاء جلنة االستثمار
ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة اال�ستثمار كما وردت يف �صفحة رقم "."41
5 55555جلنة إدارة اخملاطر
تعمل جلنة �إدارة املخاطر على مراجعة وتقييم جميع املخاطر التي تن�ش�أ عن �أن�شطة ال�شركة و�ضمان فعالية الرقابة الداخلية و�أ�ساليب معاجلة املخاطر والتو�صية ب�ش�أنها �إلى
جمل�س الإدارة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها �أربعة مرات يف ال�سنة على الأقل ،وت�شمل امل�س�ؤوليات الرئي�سية للجنة املخاطر ما يلي:





الإ�شراف على الإدارة املركزية لعملية �إدارة املخاطر.
تعميم ثقافة مالئمة للمخاطر تو�ضح الأهداف وامل�س�ؤوليات وم�شاركة املعرفة واملعلومات وتطوير الكفاءة وامل�س�ؤولية للحد من املخاطر.
رفع تقارير عن املخاطر مبا يف ذلك التو�صيات الالزمة ل�ضمان فعالية برنامج �إدارة املخاطر وقدرته على الوفاء باملعايري واملتطلبات النظامية.
تطوير �إدارة املخاطر وا�سرتاتيجيات الرقابة من خالل املراجعة والتقييم املنتظم مع الرتكيز على املجاالت التي بها درجة خماطرة عالية كما يتم حتديدها وفق ًا
لعملية تقييم املخاطر.

وقد مت تعيني �أع�ضاء جلنة �إدارة املخاطر خالل اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/03/14هـ (املوافق 2014/01/15م) على النحو التايل:

 -35اجلدول رقم (� :)7-5أع�ضاء جلنة �إدارة املخاطر
اال�سم

املن�صب

فايز حمود الفرج

رئي�س اللجنة

ناجي ح�سيب فيا�ض

ع�ضو ًا

حممد �سعد اخلباز

ع�ضو ًا

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
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خربات ومؤهالت أعضاء جلنة إدارة اخملاطر
ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة �إدارة املخاطر كما وردت يف �صفحة رقم "."41
5 55555جلنه املكافآت والرتشيحات
تتمثل امل�س�ؤولية الأ�سا�سية للجنة املكاف�آت والرت�شيحات يف م�ساعدة جمل�س �إدارة ال�شركة على رفع �أداء ال�شركة والتطوير الإداري من خالل تعيني كبار التنفيذيني ذوي اخلربة
�إ�ضافة �إلى تقدمي امل�شورة حول املكاف�آت واحلوافز املدفوعة للإدارة واملوظفني.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة يف ال�سنة على الأقل ،وتتمثل املهام الرئي�سية للجنة املكاف�آت والرت�شيحات بح�سب الئحة حوكمة ال�شركات فيما يلي:







مراجعة هيكل جمل�س الإدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن �إجرا�ؤها ومعاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.
درا�سة االحتياجات املطلوبة من املهارات واخلربات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س الإدارة.
التو�صية ملجل�س الإدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة.
الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية الأع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح.
و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني واملوظفني.
التو�صية ملجل�س الإدارة ب�ش�أن �صرف التعوي�ضات واملكاف�آت الدورية وفق ًا ملعايري الأداء املو�ضوعة.

وقد مت تعيني �أع�ضاء جلنة املكاف�آت والرت�شيحات خالل اجتماع جمل�س الإدارة املنعقد بتاريخ 1435/03/14هـ (املوافق 2014/01/15م) على النحو التايل:

 -36اجلدول رقم (� :)8-5أع�ضاء جلنة املكاف�آت والرت�شيحات
اال�سم

املن�صب

عبد العزيز عبد الهادي القحطاين

رئي�س اللجنة

منري بطر�س مع�شر

ع�ضو ًا

خلدون عبد الرحمن �أبو ح�سان

ع�ضو ًا

عبد العزيز �صالح العمري

ع�ضو ًا

عثمان حممد علي بدير

ع�ضو ًا

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

خربات ومؤهالت أعضاء جلنة املكافآت والرتشيحات
ال�سري الذاتية لأع�ضاء جلنة املكاف�آت والرت�شيحات كما وردت يف �صفحة رقم "."41

5 555اإلدارة العليا
تتكون الإدارة العليا لل�شركة كما يلي:

 -37اجلدول رقم ( :)9-5الإدارة العليا ل�شركة الت�أمني العربية
العمر

عدد الأ�سهم

اال�سم
حممد �سعد اخلباز

املدير العام

لبناين

58

1.000

2009/02/01م

عمار حممد حلواين

نائب املدير العام للمالية

�أردين

40

-

2009/10/17م

خالد جاد حوا

م�ساعد املدير العام لإعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية

لبناين

53

-

2010/08/04م

عادل �صالح الفرج

نائب املدير العام للموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

�سعودي

48

-

2009/04/11م

كارل كازميريز كوندال

مدير �أول للعمليات

بريطاين

54

-

2014/05/11م

ب�سام نظري �سمعان

مدير الت�أمني الطبي

لبناين

53

-

2009/10/10م

�سعود �أحمد املانع

م�ساعد املدير العام للمطالبات

�سعودي

49

-

2011/06/18م

خالد �أ�سعد ال�سجان

مدير �إدارة املخاطر

�سعودي

46

-

2011/07/09م

�أ�سامة حممد الكلثمي

مدير املراجعة الداخلية

�سعودي

37

-

2012/06/08م

50

املن�صب

اجلن�سية

تاريخ االن�ضمام

اال�سم

اجلن�سية

املن�صب

تاريخ االن�ضمام

العمر

عدد الأ�سهم

زياد حممد الربي�ش

مدير الإدارة القانونية و�ش�ؤون امل�ساهمني

�سعودي

39

23.603

2013/07/07م

خلف حميمد ال�سليمان

مدير تقنية املعلومات

�سوري

53

-

2009/05/26م

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

خربات ومؤهالت أعضاء اإلدارة العليا
ال�سرية الذاتية ملحمد �سعد اخلباز كما وردت يف �صفحة رقم " ،"41وال�سرية الذاتية لزياد حممد الربي�ش كما وردت يف �صفحة رقم "."45
عمار حممد احللواين
اجلن�سية

�أردين

العمر

� 40سنة

املن�صب

نائب املدير العام للمالية

تاريخ التعيني

2009/10/17م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة كان�شيو�ش يف نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية (1995م)
•درجة املاجي�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة كان�شيو�ش يف نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية (1996م)
•�شهادة حما�سب قانوين معتمد من جمعية املحا�سبني القانونيني يف الواليات املتحدة الأمريكية (1999م)
•�شهادة حملل مايل معتمد يف الواليات املتحدة الأمريكية (2004م) .قبل �أن يعني نائب املدير العام للمالية يف ال�شركة عام 2009م

اخلربات العملية

•مدير تدقيق �أول يف �شركة ديلويت �آند تو�ش يف الواليات املتحدة الأمريكية (�شركة ت�ضامنية تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من 1996م �إلى 2004م
•مدير تدقيق �أول يف �شركة ديلويت �آند تو�ش يف الأردن (�شركة ت�ضامنية تعمل يف قطاع اخلدمات املالية) من 2004م �إلى 2007م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

اجلن�سية

لبناين

العمر

� 53سنة

املن�صب

م�ساعد املدير العام لإعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية

تاريخ التعيني

2010/08/04م

خالد جاد حوا

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف الإدارة من اجلامعة اللبنانية الأمريكية يف لبنان (1982م)
•درجة املاجي�ستري يف ال�صحة العامة من اجلامعة الأمريكية يف بريوت يف لبنان (1989م)
•درجة املاجي�ستري يف الإدارة من اجلامعة اللبنانية الأمريكية يف لبنان (1984م)

اخلربات العملية

•العديد من املنا�صب �آخرها من�صب مدير �إدارة احل�سابات الفنية يف �شركة التامني العربية يف بريوت يف لبنان (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الت�أمني) من
1982م �إلى 2009م
•رئي�س برامج التدريب واال�ست�شارات ل�شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف �شركة الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون (�شركة ت�ضامنية تعمل يف قطاع اخلدمات
املالية) يف 2010م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

51

عادل �صالح الفرج
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 48سنة

املن�صب

نائب املدير العام للموارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية

تاريخ التعيني

2009/04/11م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف الإعالم من جامعة امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية (1990م)
•حا�صل علي العديد من الدورات التدريبية الإدارية والتخ�ص�صية يف جمال املوارد الب�شرية والتنمية واملحافظة على العن�صر الب�شري داخل وخارج اململكة العربية
ال�سعودية وكذلك ع�ضو يف اجلمعية ال�سعودية للإدارة

اخلربات العملية

•م�شرف املوارد الب�شرية يف م�ست�شفى رعاية الريا�ض – م�ست�شفى الت�أمينات العامة �سابق ًا (�شركة تابعة للم�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية تعمل يف قطاع اخلدمات
ال�صحية) من 1991م �إلى 1993م
•مدير �أول املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف ال�شركة الكيميائية ال�سعودية (�شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف قطاع �صناعة املتفجرات املدنية والع�سكرية) من
1993م �إلى 2008م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

اجلن�سية

بريطاين

العمر

� 54سنة

املن�صب

مدير �أول للعمليات

تاريخ التعيني

2014/05/11م

كارل كازميريز كوندال

امل�ؤهالت العلمية

•درجة املاجي�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة لنك�ستري يف اململكة املتحدة (2003م)
•�شهادة ع�ضو م�شارك يف معهد الت�أمني القانوين يف لندن يف اململكة املتحدة (2003م)
•�شهادة �أخ�صائي ت�أمني معتمد من معهد الت�أمني القانوين يف لندن يف اململكة املتحدة (2011م)

اخلربات العملية

•العديد من املنا�صب �آخرها من�صب مدير التغيري يف �شركة رويال اند �سان يف اململكة املتحدة (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) يف اململكة املتحدة من
1993م �إلى 2007م
•املدير الإقليمي للمنطقة ال�شرقية يف �شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2007م �إلى 2012م
•رئي�س املبيعات والت�سويق والعمليات الإقليمية يف �شركة الدرع العربي للت�أمني التعاوين (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2013م �إلى 2014م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

اجلن�سية

لبناين

العمر

� 53سنة

املن�صب

مدير الت�أمني الطبي

تاريخ التعيني

2009/10/10م

ب�سام نظري �سمعان

امل�ؤهالت العلمية

•حا�صل على درجة البكالوريو�س يف تطبيقات احلا�سب الآيل للأعمال من اجلامعة اللبنانية الأمريكية يف لبنان (1985م)
•زمالة من معهد �إدارة احلياة التابع لهيئة �إدارة احلياة الأمريكية يف والية جورجيا يف الواليات املتحدة الأمريكية (1993م)

اخلربات العملية

•العديد من املنا�صب �آخرها م�ساعد مدير االكتتاب يف ال�شركة الأمريكية للت�أمني على احلياة (فرع ل�شركة �أجنبية يف لبنان تعمل يف قطاع الت�أمني) من1986م �إلى
1998م
•نائب الرئي�س للت�أمني ال�صحي وت�أمينات احلياة يف �شركة فيدلتي (�شركة م�ساهمة مغفلة يف لبنان تعمل يف قطاع الت�أمني) من 1998م �إلى 2003م
•مدير مبيعات منتجات الت�أمني يف جرنال الين الدولية يف لبنان (�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2005م �إلى 2006م
•مدير الت�أمني امل�صريف يف �شركة ميدغلف يف لبنان (�شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2006م �إلى 2007م
•مدير املبيعات املبا�شرة وع�ضو جلنة اال�ستثمار يف �شركة �ساب تكافل للت�أمني (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2007م �إلى 2009م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

52

ال يوجد

�سعود �أحمد املانع
اجلن�سية
العمر
املن�صب
تاريخ التعيني
امل�ؤهالت العلمية

اخلربات العملية

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

�سعودي
� 49سنة
م�ساعد املدير العام للمطالبات
2011/06/18م
•درجة البكالوريو�س يف الزراعة من جامعة امللك �سعود (1993م)
•دبلوم يف الت�أمني من معهد الت�أمني القانوين يف لندن يف اململكة املتحدة (1997م)
•دبلوم يف معاجلة املطالبات من معهد الت�أمني القانوين يف لندن يف اململكة املتحدة (2004م)
•دورة يف �أ�سا�سيات الت�أمني وممار�سات الت�أمني يف معهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�صرفية (2005م)
•دورة يف ممار�سات الت�أمني العام يف معهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�صرفية (2006م) ودورة يف ممار�سات الت�أمني العام يف معهد البحرين للدرا�سات املالية
وامل�صرفية (2006م)
•دورة يف قانون الت�أمني يف معهد البحرين للدرا�سات املالية وامل�صرفية (2007م)
•مدير مطالبات ال�سيارات والت�أمني العام للمنطقة الو�سطى ،ومدير �إدارة مقدمي اخلدمات ،ومدير االلتزام واجلودة يف �شركة التعاونية للت�أمني (�شركة م�ساهمة عامة
تعمل يف قطاع الت�أمني) من 1993م �إلى 2008م
•مدير �إدارة املطالبات (الت�أمني العام ،ال�سيارات والطبي) يف �شركة �أليانز ال�سعودي الفرن�سي (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2008م �إلى 2010م
•مدير �إدارة املطالبات (الت�أمني العام ،ال�سيارات والطبي) يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2010م �إلى 2011م
ال يوجد

خالد �أ�سعد ال�سجان
اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 46سنة

املن�صب

مدير �إدارة املخاطر

تاريخ التعيني

2011/07/09م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك �سعود (1990م)
•درجة املاجي�ستري يف �إدارة الأعمال (املالية) مع مرتبة ال�شرف من جامعة الأمري �سلطان (2009م)
•�شهادة تقييم املخاطر وال�سيطرة عليها من جمعية الأ�سواق املالية الربيطانية يف لندن (1999م)
•�شهادة التحليل املتقدم ملخاطر االئتمان وحتليل الأعمال من مركز تاج بكلية كني�سوي�س بفلو نيويورك يف الواليات املتحدة الأمريكية (2004م)
•�شهادة تقييم املخاطر من املعهد الأمريكي الأخ�صائي لت�أمني املمتلكات واحلوادث يف والية بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة الأمريكية (2013م)

اخلربات العملية

•العديد من املنا�صب �آخرها مدير عمليات يف البنك ال�سعودي الهولندي (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البنوك) من 1994م �إلى 2003م
•املدير العام يف م�ؤ�س�سة فر�سان لل�سفر وال�سياحة (م�ؤ�س�سة تعمل يف قطاع ال�سياحة وال�سفر) يف 2004م
•املدير العام يف مكتب احلل الأول لال�ست�شارات (م�ؤ�س�سة تعمل يف قطاع اال�ست�شارات الإدارية( من 2005م �إلى 2011م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

اجلن�سية

�سعودي

العمر

� 37سنة

املن�صب

مدير املراجعة الداخلية

تاريخ التعيني

2012/06/08م

�أ�سامة حممد الكلثمي

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز يف جدة (2008م)
•�أكرث من � 10شهادات متخ�ص�صة يف جمال �أعمال املراجعة الداخلية من معاهد دولية مثل  IIRو  MISو  ،MOODY’Sودبلوم اللغة الإجنليزية للأعمال من
بريطانيا 2003م

اخلربات العملية

•ممثل خدمة العمالء يف بنك الريا�ض (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) من 1996م �إلى 1997م
•حملل االئتمان يف �إدارة املخاطر والتحليل االئتماين يف البنك العربي الوطني (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) من 1997م �إلى 2004م
•مراجع داخلي �أول يف البنك العربي الوطني (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) من 2004م �إلى 2008م
•مدير �إدارة مراجعة التجزئة امل�صرفية يف بنك البالد (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع اخلدمات البنكية) من 2008م �إلى 2010م
•مدير �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة العربية ال�سعودية للت�أمني التعاوين (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2010م �إلى 2012م

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

53

خلف حميمد ال�سليمان
اجلن�سية

�سوري

العمر

� 53سنة

املن�صب

مدير تقنية املعلومات

تاريخ التعيني

2009/05/26م

امل�ؤهالت العلمية

•درجة البكالوريو�س يف علوم احلا�سوب والريا�ضيات من جامعة نربا�سكا يف مدينة لنكن يف الواليات املتحدة الأمريكية (1988م)
•العديد من الدورات التخ�ص�صية منها دورة يف الربجمة من مركز  SAPيف والية بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة الأمريكية (2002م)

اخلربات العملية

•مربمج يف تعاونية �أوماها يف والية نربا�سكا يف الواليات املتحدة الأمريكية (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 1988م �إلى 1996م
•م�ست�شار تكنولوجيا املعلومات يف �شركة هاينز يف والية بن�سلفانيا يف الواليات املتحدة الأمريكية (�شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع ال�صناعات الغذائية) من 1996م �إلى
2002م
•�أ�ستاذ يف الربجمة يف جامعة االحتاد يف الرقة يف �سوريا (م�ؤ�س�سة تعليمية خا�صة) من 2005م �إلى 2006م
•مدير تكنولوجيا املعلومات يف ال�شركة الكويتية ال�سورية للت�أمني يف دم�شق (�شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني) من 2006م �إلى 2009

تفا�صيل الع�ضوية احلالية
وال�سابقة يف جمال�س �إدارة
�شركات �أخرى

ال يوجد

5 5-55إدارات الشركة
فيما يلي �شرح عن مهام وم�س�ؤوليات الإدارات الرئي�سية يف ال�شركة:
الإدارة املالية:
تقوم الإدارة املالية بتطبيق ال�سيا�سات والإجراءات املالية وفق ًا لنظام احلوكمة ال�سليمة واملتطلبات النظامية واملحا�سبية ومبا ي�ضمن حماية حقوق امل�ساهمني وي�ضمن اال�ستمرارية
لل�شركة وذلك عن طريق:






�إعداد القوائم املالية وااللتزام مبتطلبات الإف�صاح والإدراج مبا يتنا�سب مع املعايري املحا�سبية والرقابية املطبقة.
و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات املالية واملحا�سبية الالزمة لإجناح خطة ال�شركة وتطبيق �إجراءات الرقابة الداخلية مبا يحفظ �أ�صول ال�شركة ويتنا�سب مع القوانني
والتعليمات الرقابية ال�سارية.
تطبيق خطة اال�ستثمار املعتمدة وفق ًا للوائح والأنظمة ومتابعة �أر�صدة حملة الوثائق وامل�ساهمني �ضمن املجاالت املتاحة.
�إعداد الإح�صائيات والتقارير املطلوبة ملجل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه وللمدير العام والإدارات املختلفة وتوفريها �ضمن الفرتة املحددة ،و�إعداد امليزانية
التقديرية ومتابعتها.
ا�ستيفاء متطلبات اجلهات الرقابية وحت�ضري التقارير الدورية واملرحلية وتقدمي بيانات الزكاة وال�ضريبة �ضمن املهلة القانونية.

�إدارة �إعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية:
تقوم �إدارة �إعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية ب�أعمال االكتتاب و�إعادة الت�أمني مبا ي�شمل كافة املنتجات الت�أمينية املتوفرة يف ال�شركة من خالل ما يلي:






�إعداد ت�سعريات الوثائق مبا يتنا�سب مع �سيا�سة ال�شركة وفق ًا للأ�س�س الإكتوارية ال�شاملة لتقييم املخاطر وامل�صاريف ذات العالقة.
مناق�شة عقود و�شروط الوثائق مع العمالء والو�سطاء و�إي�ضاح �شروط الوثائق واملخاطر املدرجة �ضمن التغطية الت�أمينية.
العمل على توفري تغطية منا�سبة للمحفظة الت�أمينية من خالل اتفاقيات �إعادة الت�أمني مع ال�شركات ذات الت�صنيف االئتماين املرتفع.
التعامل مع اجلهات الرقابية و�إعداد الإح�صائيات الالزمة وتوفري التفا�صيل الهامة للح�صول على املوافقات النظامية ملنتجات ال�شركة.
مراقبة الأداء ورفع الإح�صائيات الالزمة ملجل�س الإدارة والتن�سيق مع الإدارات املخت�صة يف ال�شركة لتعديل الإجراءات وال�سيا�سات ذات العالقة.

�إدارة املوارد الب�شرية:
تعنى �إدارة املوارد الب�شرية بتوفري العن�صر الب�شري الفعال والالزم واملحافظة عليه وبتوفري بيئة عمل حمفزة على العطاء والإنتاج ،وتتلخ�ص �أهم م�س�ؤوليات هذا الإدارة مبا يلي:
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�إعداد خطة �سنوية للتوظيف بنا ًء على احتياجات ال�شركة وا�ستقطاب امل�ؤهلني ل�شغل املراكز ال�شاغرة.
�إدارة كافة متطلبات املوظفني من عقود وحوافز وامل�ساهمة يف تقييم الأداء الوظيفي وو�ضع خطط الإحالل وتنمية املهارات.
تدريب الكوادر وفق ًا للمهارات املطلوبة و�إحلاق املوظفني بالدورات املهنية واالختبارات الالزمة لأداء املهام بكفاءة.
التن�سيق مع اجلهات احلكومية والرقابية كمكتب العمل وم�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي والإدارة العامة للجوازات وتطبيق الأنظمة اخلا�صة.
العمل على ا�ستقطاب وتوظيف كوادر �سعودية م�ؤهلة يف كافة �إدارات ال�شركة وحتفيزهم على اال�ستمرار مع ال�شركة.

�إدارة العمليات:
ت�شمل م�س�ؤوليات هذه الإدارة تنظيم �أعمال ال�شركة وعالقتها مع العمالء والت�أكد من تقدمي خدمات مميزة للم�ؤمنني وذلك يف �إطار اخلطة ال�سنوية املعتمدة من قبل جمل�س
الإدارة ومنها:






مراقبة وتنظيم �أعمال الفروع ونقاط البيع يف كافة مناطق اململكة و�إجراء التعديالت الالزمة للت�أكد من التزام الفروع ب�سيا�سات ال�شركة والأنظمة املعمول بها.
التن�سيق مع الإدارات املعنية لتطبيق �إجراءات دفع املطالبات وخدمة العمالء وحت�صيل الأق�ساط ورفد املناطق بالكوادر الالزمة.
متابعة الو�سطاء والوكالء وقنوات البيع وتطبيق خطة املبيعات املعتمدة من قبل �إدارة ال�شركة لتحقيق الأهداف.
مراقبة امل�صاريف الإدارية والعمومية و�ضبط النفقات ودرا�سة ربحية العمالء والوثائق اخلا�صة بهم و�أخذ الإجراءات التعديلية ال�ضرورية لت�صحيح امل�سار �إن لزم
الأمر.
ً
�إعداد التقارير الالزمة بتطبيق خطة العمل واملبيعات وفقا لأغرا�ض الإدارة العامة وجمل�س الإدارة وبالتن�سيق مع الإدارات املعنية.

�إدارة الت�أمني الطبي:
تخت�ص �إدارة الت�أمني الطبي بكافة �أعمال الت�أمني الطبي فيما يتعلق بالتغطية واملطالبات و�إعادة الت�أمني ومن مهامها:






تنظيم �أعمال الت�أمني الطبي من خالل و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة باملهام املوزعة على موظفيها.
ت�سعري وثائق الت�أمني الطبي بح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووفق ًا لنظام الت�سعري املعد من قبل اخلبري الإكتواري ،مع الأخذ بعني االعتبار ن�سبة
املخاطر واملنافع املطلوبة من قبل العمالء.
�إدارة وثائق الت�أمني الطبي وتعديلها وتفعيل ال�شبكة الطبية املعتمدة و�إ�ضافة امل�ؤمنني �إلى نظام جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين.
�إجناز املطالبات امل�ستلمة من العمالء ودرا�ستها وحتويل املكتمل منها �إلى الإدارة املالية� ،إ�ضافة �إلى التن�سيق مع �شركة �إدارة املطالبات الطبية وتنظيم العمل مع
ُمقدمي اخلدمات الطبية.
تغطية املخاطر من خالل التعاقد مع معيدي الت�أمني وبالتن�سيق مع �إدارة �إعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية مبا يتنا�سب مع ال�سيا�سة العامة لل�شركة.

�إدارة املطالبات:
تخت�ص �إدارة املطالبات ب�إدارة املطالبات الواردة من امل�ؤمنني ودرا�ستها ومعاجلتها مبا يحقق التزام ال�شركة ببنود التغطية الواردة يف وثائق الت�أمني وذلك من خالل:






و�ضع ال�سيا�سات والإجراءات اخلا�صة بالإدارة من حيث اال�ستالم والتحليل وجتنيب املخ�ص�ص الفني ودفع املطالبات امل�ستحقة �ضمن املهلة النظامية.
تقدير اخل�سائر من خالل اال�ستعانة مبقدري خ�سائر م�ؤهلني �أو احل�صول على تقديرات بقيمة املطالبات من �أطراف معتمده مع متابعة احل�صول على الوثائق
والتقارير ال�ضرورية للموافقة على املطالبات.
التن�سيق مع الإدارة املالية لإيجاد ال�سيولة الالزمة ل�سداد املطالبات امل�ستحقة مع �إدارة �إعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية لإدراج ح�ص�ص �إعادة الت�أمني �ضمن خم�ص�ص
املطالبات كل ح�سب اخت�صا�صه.
�إعداد التقارير ال�شهرية والربع �سنوية وال�سنوية لأغرا�ض الإدارة العامة وجمل�س الإدارة مت�ضمنه الإح�صائيات الالزمة لقيا�س الأداء.
 تدريب الكوادر على �إجراءات الإدارة وتعديل الإجراءات مبا يتنا�سب مع خطة ال�شركة و�ضمان االلتزام بالتعليمات الرقابية.

�إدارة املخاطر:
تعمل �إدارة املخاطر على درا�سة املخاطر املحتملة والتي ميكن �أن تن�ش�أ عن �أعمال ال�شركة �أو عن و�ضع ال�سوق الت�أمينية واال�ستثمارية وذلك للوقوف على طرق احتواء تلك املخاطر
من خالل ال�سيا�سات والإجراءات املتبعة يف ال�شركة وذلك عن طريق:






و�ضع ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر يف ال�شركة والتو�صية ملجل�س الإدارة بنطاقات اخلطر املقبولة ومتابعة تنفيذها.
درا�سة �أعمال ال�شركة وحتديد املخاطر املحتملة يف قطاعات الت�أمني التي تعمل بها ال�شركة ومناق�شة عواقبها وطرق احتواءها مع الإدارة.
رفع التقارير الدورية للجنة املخاطر مع حتديد الآلية حل�صر املخاطر املحتملة وحتديد �أثرها املتوقع على �أعمال ال�شركة ورفع التقارير الالزمة ملجل�س الإدارة
واجلهات الرقابية.
حتليل ومراجعة �سجالت و�إح�صائيات اخل�سائر الفعلية و�أ�سبابها وطرق تفاديها وذلك بالتن�سيق مع الإدارات املعنية مع تقييم الآثار املحتملة يف بيئة العمل على
�أعمال ال�شركة.
مراجعة ال�سيا�سات والإجراءات املعمول بها يف ال�شركة وتقدمي التعديالت الالزمة ل�ضمان فهم املخاطر املحتملة و�سبل احتوائها قبل حتولها خل�سائر فعلية ومن
�ضمنها خطة الطوارئ واال�ستمرارية.
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�إدارة املراجعة الداخلية:
تراقب �إدارة املراجعة الداخلية مدى االلتزام ب�سيا�سات ال�شركة والأنظمة واللوائح املحددة لأعمال الت�أمني وتقدم الإجراءات الالزمة ملعاجلة املخالفات من خالل ما يلي:






�إعداد اخلطة ال�سنوية للمراجعة الداخلية و�إجراءات االلتزام ومناق�شتها مع جلنة املراجعة واحل�صول على موافقة جمل�س الإدارة لتطبيقها مع �إدراج التعديالت
املطلوبة وفق ًا لر�ؤية املجل�س.
تنفيذ خطة املراجعة مع التحقق من فح�ص املخاطر الأ�سا�سية يف ال�شركة ا�ستناد ًا للإجراءات وال�سيا�سات بح�سب اللوائح والقوانني النظامية.
تعزيز ثقافة االلتزام من خالل تقارير توزع دوري ًا لكافة موظفي ال�شركة ومتابعة العالقة مع اجلهات الرقابية وتقدمي مالحظات الإدارة لتلك اجلهات عند الطلب.
رفع التقارير ال�شاملة لنتائج املراجعة الداخلية وااللتزام ومناق�شتها مع جلنة املراجعة واملدراء املعنيني وتقدمي املقرتحات الواجب تطبيقها ملعاجلة املالحظات
و�إقفالها.
تقدمي التقارير الالزمة ملجل�س الإدارة الطالعه على النتائج وامل�ساهمة يف �إحكام �إجراءات الرقابة الداخلية مع املحافظة على اال�ستقاللية املهنية للإدارة.

الإدارة القانونية و�ش�ؤون امل�ساهمني:
تعمل الإدارة القانونية و�ش�ؤون امل�ساهمني يف ال�شركة على �ضمان �سري �أعمالها بال�شكل القانوين والت�أكد من تطبيق الأنظمة واللوائح ال�صادرة من اجلهات الرقابية والتنظيمية،
وتتلخ�ص �أبرز مهام الإدارة القانونية و�ش�ؤون امل�ساهمني يف التايل:







تقدمي امل�شورة القانونية ملجل�س الإدارة والإدارة العليا وجميع �إدارات ال�شركة يف كافة الأعمال التي تتعلق ب�أعمال ال�شركة
تقدمي امل�شورة القانونية لل�شركة فيما يتعلق بالأنظمة واللوائح ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبا يخ�ص الت�أمني واللوائح ال�صادرة من هيئة ال�سوق
املالية ،و�إعداد ومراجعة الإف�صاحات املتعلقة بال�شركة على موقع تداول.
�صياغة و�إعداد العقود بكافة �أنواعها ومنها العقود التجارية والت�أمينية وعقود العمل وكذلك كافة االتفاقيات وامل�ستندات القانونية الأخرى التي تكون ال�شركة طرف ًا
فيها والإ�شراف على �إبرامها.
تطوير اال�سرتاتيجيات القانونية وال�سيا�سات العامة الداخلية للم�ساعدة يف خف�ض الدعاوى الق�ضائية و�/أو املخالفات النظامية والتغلب على اخلالفات وامل�شاكل
مع الأطراف الأخرى.
�إعداد الدرا�سات والبحوث القانونية ومراجعة م�شروعات الأنظمة واللوائح والتعاميم من النواحي النظامية .
�إعداد وترتيب اجلمعيات العامة للم�ساهمني والتن�سيق مع اجلهات املخت�صة للح�صول على املوافقات الالزمة قبل انعقادها والإ�شراف عليها.

�إدارة تقنية املعلومات:
تعنى هذه الإدارة ب�إدارة �أنظمة احلا�سب الآيل واالت�صاالت وتوفري الأدوات التقنية ال�ضرورية لإجناح وتنمية وحماية �أعمال ال�شركة وذلك من خالل:






تطوير �أنظمة تقنية املعلومات مبا يتالءم مع احتياجات �إدارة �إعادة الت�أمني وال�ش�ؤون الفنية والإدارة املالية وغريها من �إدارات ال�شركة ومبا يوفر ال�سبل الالزمة
لت�أدية املهام املطلوبة من تلك الإدارات.
م�ساندة �إدارة ال�شركة من خالل ا�ستحداث وتفعيل تقارير معلوماتية و�إح�صائية ت�ساعد املدراء على اتخاذ القرارات الالزمة لإجناح �أعمال ال�شركة �ضمن خطة
عمل ال�شركة.
توفري املعلومات ال�ضرورية لإدارات الرقابة وااللتزام للت�أكد من فعالية �أنظمة احلوكمة والرقابة يف ال�شركة ومما ي�ضمن متابعة تطبيق ال�سيا�سات والأنظمة املتبعة.
عر�ض امل�ستجدات فيما يخ�ص تقنية املعلومات على �إدارة ال�شركة لتطبيق �أنظمة جديدة ميكن �أن ت�ساعد يف �إجناح خطة الأعمال وحتديث �أجهزة احلا�سب
واالت�صال وفق ًا للموازنة.
توفري خطة عمل بديلة ل�ضمان ا�ستمرارية العمل والتحقق من دوام ات�صال الفروع ونقاط البيع باملركز الرئي�سي وذلك بالتن�سيق واملتابعة مع مقدمي اخلدمة.

�إدارة املبيعات والت�سويق:
تعنى هذه الإدارة بزيادة املبيعات وتطوير عوائد ال�شركة من خالل فروعها ،والتعامل مع الوكالء والو�سطاء والت�سويق خلدمات ال�شركة من خالل القنوات املختلفة كما يلي:
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تنظيم العالقة مع الوكالء والو�سطاء من خالل توفري املنتجات و�أدوات البيع و�إ�صدار الوثائق وال�شروط املالية وفق ًا ل�سيا�سة ال�شركة.
التن�سيق مع �إدارة العمليات من خالل و�ضع خطة مبيعات وت�سويق والت�أكد من التزام الفروع بتحقيق �أرقام املوازنة ال�سنوية املعتمدة من جمل�س الإدارة.
بحث �سبل ت�سويق منتجات ال�شركة من خالل الإعالن �أو رعاية فعاليات ذات عالقة ومن خالل توزيع كتيبات توعوية ت�ضم ا�سم ال�شركة وعالمتها التجارية.
تدريب و�إعداد كوادر قادرة على توعية العمالء املحتملني حول خدمات ال�شركة ومنتجاتها ومتيزها يف خدمة العمالء ،بحيث جتذب العدد املطلوب وفق ًا للخطة
ال�سنوية.

6.6املعلومات املالية ومناقشة وحتليل اإلدارة
6 666مقدمة
ي�ستند ما يلي من مناق�شة وحتليل للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات �إلى القوائم املالية املدققة عن ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م والإي�ضاحات املرفقة بها
التي تولى مراجعتها مكتب ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركائهم ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون والقوائم املالية املدققة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2013م والإي�ضاحات املرفقة بها والتي تولى مراجعتها مكتب �أرن�ست �أند يونغ ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون ،والقوائم املالية الأولية املوجزة غري املدققة لفرتة
الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م والإي�ضاحات املرفقة بها التي تولى مراجعتها مكتب �أرن�ست �أند يونغ ومكتب الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون ،والتي يلزم قراءتها
مع هذه القوائم.
يحتوي هذا الق�سم الذي �أعدته �إدارة ال�شركة على �إفادات م�ستقبلية تنطوي على خماطر وتوقعات غري م�ؤكدة .وقد يختلف الأداء الفعلي لل�شركة ب�شكل جوهري عما هو وارد يف
هذه الإفادات امل�ستقبلية نتيجة عوامل خمتلفة ،مبا يف ذلك تلك التي وردت مناق�شتها �أدناه ويف موا�ضع �أخرى من ن�شرة الإ�صدار هذه.
نرجو العلم ب�أن الأرقام الواردة بهذا الق�سم مت تقريبها �إلى �أقرب عدد �صحيح .ولهذا ف�إن جمموع تلك الأرقام قد يختلف عما هو وارد باجلداول .كما جتدر الإ�شارة �إلى �أن كافة
الن�سب املئوية والهوام�ش وامل�صاريف ال�سنوية ومعدالت النمو ال�سنوي املركب ت�ستند �إلى هذه الأرقام املق ّربة.

6 666إقرار أعضاء جملس اإلدارة بشأن القوائم املالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل كايف لالثني ع�شر �شهر القادمني من تاريخ هذه الن�شرة .كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة حققت خ�سائر
�صافية قبل الزكاة بقيمة  11.2مليون ريال �سعودي يف الأ�شهر الت�سعة الأولى من العام 2014م ( 148.4مليون ريال �سعودي منذ الت�أ�سي�س).
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة جمتمعني ومنفردين بالآتي:





�أن املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه مقتب�سة دون تغيري جوهري من القوائم املالية املدققة عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
والقوائم املالية الأولية املوجزة وغري املدققة عن الفرتة املنتهية � 30سبتمرب 2013م.
�أنه مت �إعداد القوائم املالية املدققة وغري املدققة لل�شركة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية ( .)IFRSكما متت مراجعة القوائم املالية املدققة وفقا
ملعايري املراجعة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية ،وفح�ص القوائم املالية غري املدققة وفقا ملعيار فح�ص التقارير املالية الأولية ال�صادر من قبل الهيئة
ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
�أن املعلومات املالية يف هذه الن�شرة مقدمة ب�شكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة.

6 666الهيكل القانوين ونظرة عامة على األنشطة والعمليات
�شركة الت�أمني العربية التعاونية هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010243302بتاريخ  18حمرم 1429هـ (املوافق
 27يناير 2008م).
تتمثل �أن�شطة ال�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين و�إعادة الت�أمني وكافة الأن�شطة املرتبطة بذلك وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية يف اململكة
العربية ال�سعودية ،وي�شمل ن�شاطها الرئي�سي جميع فئات الت�أمني العام ،الت�أمني ال�صحي ،وت�أمني احلماية واالدخار.
يف  14جمادى الثاين 1435هـ (املوافق � 14أبريل 2014م) تلقت ال�شركة موافقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتعديل ت�صريح ممار�سة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني بحيث
يكون مقت�صر ًا على ن�شاط الت�أمني فقط وذلك بنا ًء على رغبة ال�شركة �سعي ًا يف تخفي�ض احلد الأدنى للمالءة املالية من  200مليون ريال �إلى  100مليون ريال.
مل يخ�ضع ر�أ�س مال ال�شركة لأي حق خيار كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وكما يف � 30سبتمرب 2014م .عالوة على ذلك ،مل تمُ نح �أية عموالت �أو خ�صومات �أو
�أتعاب و�ساطة �أو �أي تعوي�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل الثالث �سنوات مبا�شرة قبل تاريخ طلب الت�سجيل وقبول الإدراج فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية لأي من
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،كبار املدراء التنفيذيني� ،أو �أي خرباء �آخرين� .أُدرجت ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) يف  26حمرم 1429هـ (املوافق  4فرباير 2008م).
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 -38اجلدول رقم ( :)1-6الهيكل القانوين كما يف 2014/9/30م
امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

�سعر ال�سهم
(بالرياالت ال�سعودية)

ر�أ�س املال
(الأف الرياالت)

ن�سبة امللكية ()٪

ال�شركة العربية للتموين والتجارة

10.000.000

10

10.000

%5.0

ال�شركة العربية �ش .م .ل (�شركة قاب�ضة)

38.400.000

10

38.400

%19.2

�شركة الت�أمني الأردنية م .ع .م

24.400.000

10

24.400

%12.2

اجلمهور

80.000.000

10

80.000

%40.0

مالك �آخرون

47.200.000

10

47.200

%23.6

املجموع

200.000.000

50

200.000

%100

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

ت�ؤمن العربية جمموعة متنوعة من الأغطية الت�أمينية يف جميع �أن�شطة الت�أمني العام مبا فيها ت�أمني املركبات واملمتلكات والقطاع البحري والقطاع ال�صحي وقطاع الهند�سة وغري
ذلك من �أ�شكال الت�أمني العام.
ووفق ًا للإدارة ،ال توجد �أي م�ؤ�شرات عن �أي عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها ت�أثري يف الأعمال �أو الو�ضع املايل لل�شركة .كما تقر الإدارة بعدم
وجود معلومات عن �أي �سيا�سات حكومية �أو اقت�صادية �أو مالية �أو نقدية �أو �سيا�سية �أو �أي عوامل �أخرى �أثرت �أو ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل جوهري ،مبا�شر �أو غري مبا�شر على عمليات
ال�شركة ،با�ستثناء التغريات التي ح�صلت يف �سوق الت�أمني ب�شكل عام من حيث املناف�سة ال�شديدة والتي كان لها اثر �سلبي على نتائج ال�شركة.
وفقا للإدارة ،ال متلك ال�شركة �أي �أوراق مالية تعاقدية �أو غريها من الأ�صول التي تكون قيمتها عر�ضة للتقلبات �أو ي�صعب الت�أكد من قيمتها مما ي�ؤثر ب�شكل كبري يف تقييم املوقف
املايل.

6 666أسس اإلعداد
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني.
6 66666أسس القياس
تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.
6 66666بيان االلتزام
�أعدت القوائم املالية لل�شركة وفق ًا ملعايري املحا�سبة الدولية املتعلقة بالتقارير املالية.
وفق ًا ملتطلبات �أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ،على ال�شركة �أن حتتفظ بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني وعر�ض القوائم املالية بنا ًء
على ذلك .حتتفظ ال�شركة بجميع املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف احل�سابات اخلا�صة بذلك
الن�شاط ويتم توزيع الإيرادات وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة� .إن القوائم املالية الأولية املوجزة املرفقة لفرتتي الت�سعة
�أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م ال حتتوي على جميع املعلومات والإي�ضاحات املطلوبة يف القوائم املالية ال�سنوية املدققة ويجب �أن تقر�أ جنب ًا �إلى جنب مع القوائم
املالية ال�سنوية املدققة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب 2013م.
6 66666العملة الرئيسية وعملة العرض
تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي وهي العملة الرئي�سية لل�شركة.

6 666توزيع (العجز)  /الفائض
يجب على ال�شركة توزيع  %10من �صايف عمليات الت�أمني حلملة الوثائق وتخ�صي�ص  %90املتبقية مل�ساهمي ال�شركة وفق ًا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي .بلغ عجز عمليات الت�أمني لل�شركة لل�سنة  31دي�سمرب 2013م مبلغ وقدره  116.7مليون ريال �سعودي (2012م  :عجز  8.3مليون �سعودي) .ووفق ًا لذلك،
مت حتويل 2012( %100م  )%100 :من العجز البالغ  116.7مليون ريال �سعودي (2012م  :عجز  8.3مليون ريال �سعودي �إلى عمليات امل�ساهمني لل�سنة) .كما بلغ عجز عمليات
الت�أمني لل�شركة للت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م مبلغ وقدره  21.6مليون ريال.
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6 666املعايري احملاسبية اجلديدة ،والتعديالت على املعايري احملاسبية والتفسريات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة و�إدارة املخاطر امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية الأولية املوجزة تتما�شى مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية املدققة لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م با�ستثناء تطبيق التعديالت على املعايري املحا�سبية احلالية واملذكورة �أدناه والتي مل يكن لها �أثر مايل على القوائم املالية الأولية املوجزة لل�شركة:
التعديالت على املعايري املحا�سبية احلالية:








تعديالت على املعايري اخلا�صة بالتقارير املالية رقم ( )12و( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27والذي يعفي املن�ش�أة من توحيد ال�صناديق اال�ستثمارية اعتبار ًا
من  1يناير 2014م .ين�ص هذا الإعفاء الإلزامي على �أنه يتعني على املن�ش�أة اال�ستثمارية امل�ؤهلة ،املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف املن�ش�آت امل�سيطر عليها وكذلك
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �شريطة الوفاء ببع�ض ال�شروط وبا�ستثناء ال�شركات التابعة التي
تعترب امتدادا للن�شاطات اال�ستثمارية للمن�ش�أة اال�ستثمارية.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32والذي يطبق اعتبار ًا من  1يناير 2014م .حيث ين�ص تعديل املعيار على (�أ) �أنه يوجد للمن�ش�أة حالي ًا حق نظامي ملزم
للمقا�صة �إذا كان ذلك احلق ال يتوقف على حدث م�ستقبلي وملزم خالل دورة الأعمال العادية ،ويف حالة تعرث �أو �إفال�س املن�شاة وكافة الأطراف الأخرى ،و(ب) �أن
�إجمايل الت�سوية يعادل �صايف الت�سوية وذلك فقط �إذا كان لإجمايل �آلية الت�سوية خ�صائ�ص يتم مبوجبها حذف �أو ينتج عنها خماطر ائتمان و�سيولة غري هامة ويتم
مبوجبها �إجراء الذمم املدينة والدائنة يف عملية �أو دورة ت�سوية واحدة.
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )36والذي يطبق ب�أثر رجعي اعتبار ًا من  1يناير 2014م .تتناول هذه التعديالت الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة بالقيمة
القابلة لال�سرتداد للموجودات املنخف�ضة القيمة مبوجب هذه التعديالت ،و�أنه يحق الإف�صاح عن القيمة العادلة لال�سرتداد لكل وحدة مدرة للنقدية خ�ص�صت �إليها
ال�شهرة �أو املوجودات غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر حمدد وذلك فقط عند �إثبات خ�سارة االنخفا�ض �أو عك�س قيدها.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39والذي يطبق اعتبار ًا من  1يناير 2014م ،والذي قدم ا�ستثناء حمدود ًا لتطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الذي
يعفى من حما�سبة تغطية املخاطر احلالية وذلك عندما ال يتوقع ب�أن تفي م�ستندات تغطية املخاطر الأ�صلية مبعايري حمددة.

6 66666املعايري الصادرة ولكن ليست سارية املفعول
فيما يلي املعايري املحا�سبية والتف�سريات ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية الأولية املوجزة لل�شركة:









املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية الدولية رقم  – 9الأدوات املالية
خالل �شهر يوليو 2014م� ،أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية الن�سخة النهائية من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  - 9الأدوات املالية والتي تعك�س
كافة مراحل م�شاريع الأدوات املالية وحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 39الأدوات املالية :الإثبات والقيا�س ،وكذلك حمل كافة الن�سخ ال�سابقة من املعيار
الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  .9لقد ا�ستحدث املعيار متطلبات جديدة ب�ش�أن الت�صنيف والقيا�س ،واالنخفا�ض يف القيمة ،وحما�سبة تغطية املخاطر .ي�سري
مفعول املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2018م ،وي�سمح ب�إتباعه مبكر ًا .يجب �إتباع املعيار ب�أثر
رجعي ولكن البيانات املقارنة غري �إلزامية .ي�سمح بالإتباع املبكر للن�سخ ال�سابقة من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( 9للأعوام 2009م و2010م
و2013م) �إذا كان الإتباع الأويل قبل  1فرباير 2015م� .سي�ؤثر �إتباع املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9على ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية لل�شركة
ولن ي�ؤثر على ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية لل�شركة.
معيار املحا�سبة الدولية رقم ( – )32مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية – تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ()32
تو�ضح هذه التعديالت املق�صود بـ "يوجد لديها حاليا حق ملزم للمقا�صة" وكذلك �أ�س�س ومعايري �آليات الت�سويات غري املتزامنة اخلا�صة ببيوت املقا�صة كي تكون
م�ؤهلة لإجراء املقا�صة .ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2014م ويتوقع ب�أال تتعلق هذه التعديالت بال�شركة.
التف�سري رقم ( )21ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية – الر�سوم
يو�ضح هذا التف�سري ب�أن تقوم املن�ش�أة ب�إثبات االلتزامات عند حدوث الن�شاط الذي يتطلب ال�سداد طبقا ملا تن�ص عليه الأنظمة املعنية ،بالن�سبة للر�سوم التي تفر�ض
عند و�صل احلد الأدنى ،يو�ضح التف�سري ب�أنه ال يتوقع �إثبات �أية الزامات قبل بلوغ احلد الأدنى املقرر .ي�سري التف�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد 1
يناير 2014م .ال تتوقع ال�شركة ب�أن يكون لهذا التف�سري �أثر مايل جوهري على القوائم املالية امل�ستقبلية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39تبديل امل�شتقات واال�ستمرار يف حما�سبة تغطية املخاطر – تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
تن�ص التعديالت على اال�ستمرار يف حما�سبة تغطية املخاطر وذلك عند تبديل امل�شتقات املخ�ص�صة ك�أداة تغطية خماطر تفي مبعايري معينة .ي�سري مفعول هذه
التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير 2014م .مل تقم ال�شركة بتبديل م�شتقاتها خالل الفرتات املالية� .سيتم �أخذ هذه التعديالت بعني
االعتبار ب�ش�أن عمليات تبديل امل�شتقات م�ستقبال.

لقد ارت�أت ال�شركة عدم االتباع املبكر لأية معايري حما�سبية جديدة �أو تف�سريات �أو تعديالت على معايري حما�سبية �أخرى �صادرة وغري �سارية املفعول بعد.
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6 666ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة
فيما يلي ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة ب�ش�أن �إعداد القوائم املالية:
6 66666النقدية وشبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد يف ال�صندوق و�شيكات بر�سم الإيداع واحل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التي تقل فرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية عن ثالثة �أ�شهر
من تاريخ االقتناء.
6 66666املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات ،يف الأ�صل ،بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض جوهري يف القيمة .ويحمل اال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم بطريقة الق�سط الثابت على مدى الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات.
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات هي كما يلي:
ال�سنوات
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

4

الأثاث واملفرو�شات

10

املركبات

5

�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية

5-3

تقر الإدارة ب�أنه لي�س هناك �أي تعديالت متوقعة على �سيا�سة اال�ستهالك لدى ال�شركة.
يتم مراجعة القيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات للت�أكد من وجود �أي انخفا�ض يف قيمتها وذلك عند وجود �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري �إلى �أن القيمة الدفرتية قد ال تكون
قابلة لال�سرتداد� .إذا وجد مثل هذا امل�ؤ�شر وعندما تكون القيمة الدفرتية �أعلى من القيمة التقديرية املمكن ا�سرتدادها ،يتم تخفي�ض املوجودات �إلى القيمة املمكن ا�سرتدادها.
يتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر ا�ستبعاد �أي بند من بنود املمتلكات واملعدات (التي يتم احت�سابها بالفرق بني �صايف متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للبند) يف قائمة الدخل.
6 66666االستثمارات املتاحة للبيع
اال�ستثمارات املتاحة للبيع يتم �إظهارها يف تاريخ ال�شراء بالتكلفة كجزء من ا�ستثمارات ال�شركة وبعد ذلك يتم �إظهارها بالقيمة العادلة ما مل يتعذر قيا�س قيمتها العادلة .يتم
�إظهار التغري يف القيمة العادلة مبا�شرة �ضمن فائ�ض عمليات الت�أمني  /حقوق امل�ساهمني ،ويتم �إثبات الأرباح واخل�سائر املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع �ضمن قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني.
6 66666االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
تقا�س اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املحددة والتي يوجد لدى ال�شركة النية الإيجابية واملقدرة على اقتنائها حتى تاريخ اال�ستحقاق ،بعد اقتنائها ،بالتكلفة املطف�أة ناق�صا
خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمتها .حتت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني االعتبار اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء .يتم �إثبات الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن هذه اال�ستثمارات
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني عند التوقف عن �إثبات هذه اال�ستثمارات �أو انخفا�ض قيمتها.
6 66666االنخفاض يف قيمة املوجودات املالية وعدم إمكانية حتصيلها
يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية .ويف حالة مثل هذا الدليل،
يتم �إثبات خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني .يحدد االنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل:
�أ .بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ،ناق�ص ًا خ�سارة االنخفا�ض املثبتة �سابق ًا يف قائمة
نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني.
ب .بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ،ميثل االنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على
�أ�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حاليا لأ�صل مايل مماثل.
ج .بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة على �أ�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العمولة
اخلا�صة الفعلي الأ�صلي.
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6 66666الزكاة وضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا للأنظمة الزكوية وال�ضريبية ال�سعودية ،حتمل الزكاة على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور العام
بينما يتم حتميل �ضريبة الدخل على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني غري ال�سعوديني.
6 66666مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبقا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند انتهاء  /انتهاء عقود عملهم.
يحت�سب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركة العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل .حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتب
املوظفني الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
6 66666دخل عموالت
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمة امل�ستلمة� ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
6 66666الدائنون واملصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى
يتم �إثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة �أو اخلدمة امل�ستقلة� ،سواء قدمت �أم مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين.
6 6-6666االحتياطي النظامي
وفقا للنظام الأ�سا�سي ،يجب على ال�شركة �أن حتول  %20من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي �إلى �أن يبلغ هذا االحتياطي  %100من ر�أ�س املال .ونظرا للخ�سائر
املرتاكمة ،ف�إنه مل يتم �إجراء مثل هذا التحويل.
6 6-6666اخملصصات
يتم �إثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية �أو متوقعة) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة و�إن تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة ،وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق
به .ال يتم �إثبات خم�ص�صات لقاء اخل�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية.
6 6-6666تاريخ التداول
يتم �إثبات �أو التوقف عن �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء �أو بيع املوجودات).
العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها
يف ال�سوق.
6 6-6666العمالت األجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعامالت .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني.
6 6-6666مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�شركة نيه لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على
�أ�سا�س ال�صايف �أو بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني �إال
�إذا كان ذلك مطلوبا �أو م�سموحا من قبل املعايري املحا�سبية �أو تف�سرياتها.
6 6-6666األقساط املكتسبة ودخل العمالت
ترحل الأق�ساط �إلى الدخل على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني التي تخ�صها .متثل الأق�ساط غري املكت�سبة احل�صة يف الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة التغطية
�سارية املفعول.
متثل نتائج االكتتاب الأق�ساط املكت�سبة ودخل الأتعاب والعموالت ناق�صا املطالبات امل�سددة وم�صاريف االكتتاب الأخرى واملطالبات املتوقعة امل�ستحقة املتعلقة بال�سنة ،بعد خ�صم
املبالغ اخلا�ضعة لإعادة الت�أمني ،ناق�صا خم�ص�ص اخل�سائر امل�ستقبلية املتوقعة عن وثائق الت�أمني ال�سارية املفعول.
يتم ت�أجيل العموالت املدينة على عقود �إعادة ت�أمني و�إطفاءها بطريقة الق�سط الثابت على فرتة عقود �إعادة الت�أمني.

61

تظهر �أق�ساط الت�أمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية ك�أق�ساط غري مكت�سبة ،ويتم ت�أجيلها با�ستعمال الطرق التالية:



عدد الأيام الفعلية لكافة فئات الت�أمني الأخرى.
بالن�سبة لل�شحن البحري ،ف�إن الأق�ساط غري املكت�سبة متثل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية احلالية.

6 6-6666أقساط التأمني املدينة
يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأولى لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيمة الدفرتية
لأق�ساط الت�أمني املدينة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة
االنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
6 6-6666إجمايل املطالبات حتت التسوية
تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى ،ومن م�صاريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها ،ناق�صا اخلردة واال�سرتدادات الأخرى ،وحتمل
على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم عند تكبدها.
ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل� ،سواء مت التبليغ عنها �أم ال .يتم جتنيب
خم�ص�صات لقاء املطالبات املبلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على �أ�سا�س تقدير كل حاله على حده .كما يجنب خم�ص�ص ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة
ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل� .إن االلتزامات النهائية ميكن �أن تزيد �أو تقل عن املخ�ص�ص الذي مت جتنيبه.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف ح�ساب االكتتاب لتلك ال�سنة .ال تقوم ال�شركة بخ�صم مطلوباتها
لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل.
6 6-6666اختبار كفاية املطلوبات
تقوم ال�شركة ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل ،بالت�أكد من كفاية مطلوبات عقود الت�أمني با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها .و�إذا ما تبني من
التقومي ب�أن القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود الت�أمني (ناق�صا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة) غري كافية بنا ًء على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ف�إنه يتم �إثبات كامل النق�ص
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم ،ويجنب خم�ص�ص لقاء املخاطر �سارية املفعول.
6 6-6666تكاليف االكتتاب املؤجلة
يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف الأخرى املتعلقة مبا�شرة باكتتاب وجتديد عقود الت�أمني ،وتطف�أ على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها ،بطريقة مماثلة للأق�ساط غري
املكت�سبة .يتم �إثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .يقيد الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي يت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار
ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من وقوع انخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية �أو �أكرث ،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفا�ض .ويف حالة عدم حتقق
االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف من املخ�ص�ص يف قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .كما ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء اختبار مدى كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
6 6-6666إعادة التأمني
تقوم ال�شركة ب�إ�سناد خماطر الت�أمني املتعلقة بكافة �أعمالها وذلك خالل دورة �أعمالها العادية .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمني .تقدر
املبالغ القابلة لال�سرتداد بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية وطبقا التفاقية �إعادة الت�أمني.
يتم بتاريخ �إعداد القوائم املالية� ،إجراء تقومي مرة واحدة �أو �أكرث يف ال�سنة عند ظهور م�ؤ�شرات انخفا�ض يف قيمة املوجودات .ويتم تخفي�ض قيمة املوجودات عند وجود دليل
مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة طبقا ل�شروط العقد ،وقيا�س الأثر على املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق به .تقيد
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
�إن اتفاقيات �إعادة الت�أمني ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.
يتم �إثبات �أق�ساط ومطالبات �إعادة الت�أمني كمدخل وم�صروف بنف�س الطريقة وك�أن عملية �إعادة الت�أمني تعترب ن�شاطا مبا�شرا ،بعد الأخذ بعني االعتبار ت�صنيف عمليات �إعادة
الت�أمني.
متثل مطلوبات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة ملعيدي الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة بعقود �إعادة الت�أمني.
يتم التوقف عن �إثبات موجودات �أو مطلوبات �إعادة الت�أمني عند ا�ستنفاذ احلقوق التعاقدية� ،أو انتها�ؤها �أو عند حتويل العقد �إلى جهة �أخرى.
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6 6-6666عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة
العمولة املدينة الناجتة عن عقود �إعادة الت�أمني يتم ت�أجيلها و�إطفاءها على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم.
6 6-6666تصنيف املنتج
ت�صدر ال�شركة عقود يتم مبوجبها حتويل خماطر الت�أمني .تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل مبوجبها �شركة الت�أمني جزءا كبريا من خماطر الت�أمني الناجتة من
حملة الوثائق وذلك باملوافقة على تعوي�ض حملة الوثائق يف حالة وقوع حادث م�ستقبلي غري حمدد ي�ؤثر �سلبا على حامل الوثيقة .وكقاعدة عامة ،تعرف ال�شركة خماطر الت�أمني
الكربى ب�أنها متثل �إمكانية دفع تعوي�ضات عند وقوع حادث م�ؤمن عليه.
6 6-6666التوقف عن إثبات األدوات املالية
يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند توقف ال�شركة عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأداة املالية ويتم ذلك عادة عند بيعها� ،أو عند انتقال
التدفقات النقدية املتعلقة بها �إلى جهة �أخرى م�ستقلة.
6 6-6666القيم العادلة
تقوم ال�شركة بقيا�س الأدوات املالية مثل امل�شتقات واملوجودات غري املالية مثل اال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مايل .كما مت الإف�صاح عن القيمة
العادلة للأدوات املالية التي مت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة يف الإي�ضاح رقم ( .)17القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم ا�ستالمه عند بيع �أ�صل ما �أو دفعة عند متويل مطلوبات
ما مبوجب معادلة نظامية متت بني �أطراف متعاملة يف ال�سوق بتاريخ القيا�س .يحدد قيا�س القيمة العادلة بافرتا�ض �أن معاملة بيع املوجودات �أو حتويل املطلوبات قد متت �إما:



يف ال�سوق الرئي�سي للموجودات �أو املطلوبات �أو
يف حالة عدم وجود ال�سوق الرئي�سي ،يف �أكرث الأ�سواق فائدة للموجودات واملطلوبات.

�إن ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث فائدة يجب �أن يكون قابل للو�صول �إليه من قبل ال�شركة .تقا�س القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات بافرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق
�سي�ستفيدون عند ت�سعري املوجودات �أو املطلوبات وبافرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق ي�سعون لتحقيق �أف�ضل م�صاحلهم االقت�صادية.
ت�ستخدم ال�شركة طرق التقومي املالئمة وفق ًا للظروف وتتوفر ب�ش�أنها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وزيادة ا�ستخدام املدخالت ذات العالقة والقابلة للمالحظة وتقليل
ا�ستخدام املدخالت الغري قابلة للمالحظة.
مت ت�صنيف كافة املوجودات واملطلوبات التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة �أو الإف�صاح عنها يف القوائم املالية �ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ،طبقا ملا هو مبني �أدناه ،على
�أ�سا�س مدخالت امل�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل:




امل�ستوى الأول – الأ�سعار املتداولة (بدون تعديل) يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة.
امل�ستوى الثاين – طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
امل�ستوى الثالث – طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها غري قابلة للمالحظة.

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات التي يتم �إثباتها يف القوائم املالية على نحو متكرر .تقوم ال�شركة بالت�أكد فيما �إذا متت التحويالت بني م�ستويات الت�سل�سل الهرمي وذلك ب�إعادة
تقومي الت�صنيف (على �أ�سا�س مدخالت احلد الأدنى الهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
تقوم �إدارة ال�شركة بتحديد ال�سيا�سات والإجراءات لقيا�س القيمة العادلة على نحو متكرر مثل (اال�ستثمارات العقارية واملوجودات املالية املتاحة للبيع غري املتداولة) ولقيا�س
القيمة العادلة على نحو غري متكرر مثل املوجودات املعدة للتوزيع يف العمليات املتوقفة.
يقوم خرباء تقومي خارجيني بتقومي املوجودات الهامة مثل العقارات واملوجودات املالية املتاحة للبيع واملطلوبات الهامة مثل العو�ض املحتمل .يتحدد قيام خرباء التقومي
اخلارجيني بعملهم �سنويا بعد التباحث مع جلنة املراجعة بال�شركة واحل�صول على موافقتها .ت�شتمل �أ�س�س ومعايري االختيار على املعرفة بال�سوق ،وال�سمعة ،واال�ستقاللية وفيما
�إذا متت مراعاة املعايري املهنية .يتم تغيري خرباء التقومي عادة كل ثالثة �سنوات .وبعد التفاو�ض مع خرباء التقومي اخلارجيني بال�شركة .تقرر جلنة التقومي ما هي طرق التقومي
والدخالت الواجب �إتباعها يف كل حالة .ويف نهاية كل فرتة مالية ،تقوم جلنة التقومي بتحليل التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات التي يجب �إعادة قيا�سها �أو
تقوميها طبقا لل�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .ولأغرا�ض هذا التحليل ،تقوم جلنة التقومي بالت�أكد من املدخالت الرئي�سية امل�ستخدمة يف �آخر عملية تقومي وذلك مبطابقة املعلومات
امل�ستخدمة يف احت�ساب التقومي مع العقود وامل�ستندات الأخرى ذات العالقة.
تقوم �أي�ضا جلنة التقومي وبالتعاون مع خرباء التقومي بال�شركة مبقارنة كل التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات بامل�صادر اخلارجية ذات العالقة للت�أكد فيما �إذا
كانت التغريات معقولة .وب�شكل مرحلي ،تقوم جلنة التقومي وخرباء التقومي بال�شركة بعر�ض نتائج التقومي على جلنة املراجعة ومراجعي احل�سابات اخلارجية لل�شركة .وي�شمل
ذلك مناق�شة االفرتا�ضات الرئي�سية امل�ستخدمة يف عمليات التقومي.
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6 6-6666املعلومات القطاعية
يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر من عنا�صر ال�شركة الذي ينتج عنه �إيرادات وتتكبد عليه م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل رئي�س
العمليات والذي يقرر الطريقة التي مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقومي الأداء .ولأغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها �ستة قطاعات
ت�شغيلية كما يلي:







الت�أمني ال�صحي وي�شمل الت�أمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية.
ت�أمني املركبات ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل.
ت�أمني احلريق ،ويقوم بتغطية خماطر احلريق وعمليات الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
الت�أمني الهند�سي ،ويقوم بتغطية خماطر �أعمال البناء ،والإن�شاءات والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية ،وتوقف الآالت واملكائن ،وغريها من عمليات
الت�أمني التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
الت�أمني البحري ،ويقوم بتغطية خماطر الب�ضائع يف الطريق و�سيارات النقل على الطرق الرئي�سية و�أنواع الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذه الفئة.
فروع الت�أمني الأخرى ،وي�شمل فروع الت�أمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �آنفا.

يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية املرفقة.
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة .ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة ،ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف
الأخرى .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.

6 666التقديرات واالفرتاضات احملاسبية الهامة
يطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن املطلوبات
املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم املالية� .إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة.
6 66666االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات التأمني
يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقديرا
للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل� .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف
تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرارا من احلكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات.
تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي.
قد تتعر�ض ال�شركة خلالفات مع ،و�أحيانا �إخفاقات من قبل� ،شركات �إعادة الت�أمني .تقوم ال�شركة كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي الت�أمني.
6 66666خسائر االنخفاض يف أقساط التأمني املدينة
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص ائتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ا�ستمرار يف �إثبات
خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات.
ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شرا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبقا
لل�شروط التعاقدية.
6 66666تكاليف االكتتاب املؤجلة
تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على مدى فرتة التغطية
الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �إطفاء �إ�ضايف يف قائمة نتائج عمليات التامني والفائ�ض املرتاكم.
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6 666نتائج العمليات
6 66666قائمة الدخل
6 66 -66 -66 -6قائمة الدخل الشامل
 -39اجلدول رقم ( :)2-6قائمة الدخل حلملة وثائق الت�أمني لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

565.059

653.945

586.327

%1.9

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()207.661

()148.606

()199.780

()%1.9

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

()6.105

()7.029

()8.922

%20.9

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

351.293

498.311

377.625

%3.7

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

()17.412

()89.855

70.426

ال ينطبق

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

333.882

408.456

448.051

%15.8

�صايف املطالبات املتكبدة

()203.421

()315.452

()461.889

%50.7

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()48.091

()54.184

()52.063

%4.0

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

24.664

26.181

29.369

%9.1

�صايف نتائج االكتتاب

107.034

65.000

()36.533

ال ينطبق

م�صاريف عمومية و�إدارية  -عمليات الت�أمني

()92.249

()82.726

()87.925

()%2.4

�إيرادات ت�أمني �أخرى

-

6.343

-

%0.0

�إيرادات �أخرى

2.824

3.028

7.691

%65.0

�صايف فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

17.608

()8.354

()116.767

ال ينطبق
التغري (نقطة مئوية)

حتليل الن�سب الرئي�سية
معدل منو �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

ال ينطبق

%15.7

()%10.3

ال ينطبق

معدل الإ�سناد

%37.8

%23.8

%35.6

()2.2

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة

%59.1

%62.5

%76.4

17.3

�صايف معدل اخل�سارة

%60.9

%77.2

%103.1

42.2

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%8.1

%8.7

%7.4

()0.7

العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة

%13.7

%15.3

%14.4

0.7

�صايف ن�سبة العمولة

%7.0

%6.9

%5.1

()2.0

�صايف فائ�ض االكتتاب كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%18.9

%9.9

()%6.2

()25.2

�صايف ن�سبة امل�صاريف

%27.6

%20.3

%19.6

()8.0

�صايف الن�سبة املوحدة

%95.6

%104.3

%127.8

32.2

�صايف الفائ�ض (العجز) من عمليات الت�أمني كن�سبة مئوية من �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%3.1

()%1.3

()%19.9

()23.0

عدد وثائق الت�أمني

154.925

239.489

266.961

112.036

�أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة ت�أمني

3.6

2.7

2.2

()1.5

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أدى التفاوت يف الأق�ساط املكتتبة يف ت�أمني املركبات �إلى التفاوت احلا�صل يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للفرتة من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م ونتيجة
لذلك ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  565.1مليون ريال لل�سنة املالية 2011م �إلى  653.9مليون ريال لل�سنة املالية 2012م بعد االرتفاع يف الأق�ساط املكتتبة يف ت�أمني
املركبات من  231.2مليون ريال �إلى  339.0مليون ريال لنف�س الفرتة� .أدى االنخفا�ض الالحق يف الأق�ساط املكتتبة يف ت�أمني املركبات �إلى  265.2مليون ريال �إلى انخفا�ض
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة �إلى  586.3مليون ريال لل�سنة املالية 2013م.
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�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
�أدى االحتفاظ الكلي الثنتني من الوثائق ال�صحية الرئي�سية التابعة ل�شركتي �سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد يف ال�سنة املالية 2012م �إلى االنخفا�ض امللحوظ يف ن�سبة الإ�سناد
يف ال�سنة املالية 2012م ( )%23.8مقارنة بن�سب الإ�سناد يف ال�سنوات املالية 2011م ( )%37.8و2013م ( )%35.6وذلك ب�سبب اخلالف احلا�صل مع معيد الت�أمني (�سكور
ري) حول ت�سعري الوثائق.
�صايف املطالبات املتكبدة
�أدت الزيادة يف �صايف معدالت اخل�سارة التابعة للت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات �إلى االرتفاع يف �صايف معدالت اخل�سارة لل�شركة ب  42.2نقطة مئوية من  %60.9يف ال�سنة
املالية 2011م �إلى  %103.1يف ال�سنة املالية 2013م:



ارتفع معدل اخل�سارة للت�أمني ال�صحي من  %39.4يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %93.9يف ال�سنة املالية 2013م ب�سبب اخل�سائر الناجتة عن االحتفاظ الكلي لوثيقتي
�سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد.
 ارتفع معدل اخل�سارة لت�أمني املركبات من  %73.7يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %109.9يف ال�سنة املالية 2013م ب�شكل رئي�سي نتيجة لثالث وثائق تابعة ل�شركات
ت�أجري املركبات مبعدالت خ�سارة مرتفعة واملتعلقة ب�شركة اجلرب كيا لل�سيارات ،البنك العربي الوطني ،البنك الأهلي التجاري ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع معدل اخل�سارة
لت�أمني امل�س�ؤولية �ضد الغري.

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
ازدادت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من  48.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  54.2مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م ثم انخف�ضت لت�صل �إلى  52.1مليون ريال يف
ال�سنة املالية 2013م بالتوازي مع الزيادة ومن ثم االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة خالل الفرتة نف�سها.
كما انخف�ضت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %8.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %7.4يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة لت�صريف وثائق
�سيارات رئي�سية تابعة للجرب كيا والبنك العربي الوطني والتي مت ت�أمينهما من قبل و�سيط.
عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة
ازدادت عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة من  24.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  29.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م مدفوع ًة ب�شكل رئي�سي بالزيادة يف العموالت
امل�ستلمة يف القطاع البحري من  6.7مليون ريال �إلى  8.6مليون ريال ويف القطاع الهند�سي من  10.7مليون ريال �إلى  11.1مليون ريال خالل الفرتة ذاتها ،على التوايل.
كما �أدى التفاوت الناجت من العموالت امل�ستلمة يف القطاع الهند�سي كن�سبة مئوية من �أق�ساط الت�أمني امل�سندة والذي ميثل ما جمموعه  %40من �إجمايل العموالت امل�ستلمة �إلى
التفاوت احلا�صل يف العموالت امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة للفرتة اخلا�ضعة للتحليل من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م.
م�صاريف عمومية و�إدارية
�أدى االنخفا�ض يف الأتعاب املتعلقة بالرقابة والتفتي�ش التابعة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�ضمان ال�صحي مببلغ  10.8مليون ريال و�أتعاب �إدارة املطالبات الطبية
مقابل االرتفاع الناجت يف رواتب املوظفني مببلغ  6.9مليون ريال مما �أدى �إلى انخفا�ض امل�صاريف العمومية والإدارية لك ًال من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني من 94.9
مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  89.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
�إيرادات ت�أمني �أخرى
تتعلق �إيرادات الت�أمني الأخرى والبالغة  6.3مليون ريال كما يف ال�سنة املالية 2012م بالأق�ساط املكتتبة وح�صة �إعادة الت�أمني من املطالبات والتي مت ا�ستالمها عن طريق جهات
ذات عالقة (�شركة الـت�أمني العربية �ش.م.ل (لبنان)).
�إيرادات �أخرى
تتكون الإيرادات الأخرى من �إيرادات عموالت من ا�ستثمارات متعلقة بعمليات الت�أمني .ارتفعت الإيرادات الأخرى من  2.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  7.7مليون
ريال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة للأرباح املحققة من بيع اال�ستثمارات مبا يبلغ  4.6مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
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 -40اجلدول رقم ( :)3-6قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

15.847

()8.354

()116.767

ال ينطبق

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

881

3.210

11.153

%255.8

دخل عموالت

3.225

3.569

5.211

%27.1

م�صاريف عمومية و�إدارية

()2.663

()1.284

()1.428

()%26.8

�صايف الدخل (اخل�سارة) لل�سنة

17.290

()2.859

()101.832

ال ينطبق

الزكاة و�ضريبة الدخل

()4.679

()3.516

()1.500

()%43.4

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

644

1.999

253

()%37.3

�إجمايل الدخل (اخل�سارة) ال�شامل لل�سنة

13.255

()4.376

()103.078

ال ينطبق

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني
بلغ العجز يف عمليات الت�أمني  116.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م حيث يتحمل امل�ساهمون كامل هذه اخل�سائر.
�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع ودخل عموالت
ارتفعت �أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع واملتعلقة بعمليات امل�ساهمني من � 881ألف ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  11.2مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة لت�صفية
�صناديق ا�ستثمارية ا�ستناد ًا لقرار جلنة اال�ستثمار .يتعلق دخل العموالت من عموالت م�ستلمة من ا�ستثمارات امل�ساهمني.
الزكاة و�ضريبة الدخل
�إن االنخفا�ض يف الزكاة و�ضريبة الدخل من  4.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  1.5مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م يعود يف املقام الأول �إلى �ضريبة دخل مببلغ
 1.3ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م (ال �شيء يف الفرتات الالحقة ب�سبب اخل�سائر).
6 66 -66 -66 -6قوائم الدخل الفنية

 -41اجلدول رقم ( :)4-6املعلومات القطاعية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
ال�صحي

املركبات

احلريق

الهند�سي

البحري

الأخرى

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

227.125

231.195

29.339

35.897

26.962

14.541

565.059

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()121.150

-

()27.223

()31.895

()17.777

()9.616

()207.661

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()5.654

()278

-

()173

-

()6.105

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

105.975

225.540

1.838

4.002

9.012

4.926

351.293

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

19.417

()34.305

287

()381

()572

()1.857

()17.412

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

125.392

191.235

2.124

3.621

8.440

3.069

333.882

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()190.849

()160.239

()27.871

()7.173

()11.166

()1.565

()398.863

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

135.508

11.500

24.909

6.253

6.714

697

185.581

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

5.903

7.883

()4.110

18

()444

613

9.862

�صايف املطالبات املتكبدة

()49.439

()140.855

()7.072

()903

()4.897

()255

()203.421

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()26.499

()18.124

()1.219

()633

()986

()630

()48.091
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
ال�صحي

املركبات

احلريق

الهند�سي

البحري

الأخرى

املجموع

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

8.783

7.665

6.063

2.152

24.664

�صايف نتائج االكتتاب

49.454

32.256

2.617

9.751

8.621

4.335

107.034

م�صاريف �إدارية وعمومية

()92.249

�إيرادات �أخرى

2.824

فائ�ض عمليات الت�أمني

17.608

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
معدل الإ�سناد

%53.3

%2.4

%93.7

%88.9

%66.6

%66.1

%37.8

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%55.2

%82.7

%7.2

%10.1

%31.3

%21.1

%59.1

�صايف معدل اخل�سارة

%39.4

%73.7

%332.9

%24.9

%58.0

%8.3

%60.9

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط
الت�أمني املكت�سبة

%9.5

%8.9

%3.7

%2.9

%3.6

%4.5

%8.1

العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط
الت�أمني املكت�سبة

ال ينطبق

ال ينطبق

%35.2

%33.5

%37.1

%23.6

%13.7

فائ�ض االكتتاب كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة

%21.8

%14.0

%8.9

%27.2

%32.0

%29.8

%18.9

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

بلغ �صايف نتائج االكتتاب  107.0مليون ريال خالل ال�سنة املالية 2011م حيث مثل قطاع الت�أمني البحري الن�سبة الأكرب من �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة ( )%32.0متبوع ًا بقطاع الت�أمينات الأخرى ( )%29.8وقطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية ( .)%27.2مثل �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة لقطاع الت�أمني ال�صحي  %21.8متبوع ًا بقطاع ت�أمني املركبات ( )%14.0وقطاع ت�أمني احلريق (.)%8.9

 -42اجلدول رقم ( :)5-6املعلومات القطاعية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2012م
ال�صحي

املركبات

احلريق

الهند�سي

البحري

الأخرى

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

199.856

339.048

31.358

31.893

35.469

16.322

653.945

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()54.142

-

()29.951

()27.149

()26.827

()10.537

()148.606

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()6.325

()477

-

()227

-

()7.029

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

145.714

332.723

930

4.744

8.415

5.786

498.311

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

()7.395

()83.073

321

253

628

()589

()89.855

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

138.319

249.649

1.251

4.997

9.043

5.197

408.456

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()230.710

()209.400

()319.040

()7.418

()6.923

()2.879

()776.370

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

148.358

2.307

316.518

6.486

3.597

1.716

478.981

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()17.658

1.074

1.741

()1.213

()2.047

39

()18.064

�صايف املطالبات املتكبدة

()100.010

()206.019

()782

()2.145

()5.373

()1.123

()315.452

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()22.949

()26.632

()976

()1.122

()1.680

()826

()54.184

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

7.112

11.307

6.559

1.202

26.181

�صايف نتائج االكتتاب

15.361

16.998

6.605

13.037

8.549

4.450

65.000
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2012م
ال�صحي

املركبات

الهند�سي

احلريق

البحري

الأخرى

املجموع

م�صاريف �إدارية وعمومية

()82.726

�إيرادات ت�أمني �أخرى

6.343

�إيرادات �أخرى

3.028

عجز عمليات الت�أمني

()8.354

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
معدل الإ�سناد

%27.1

%1.9

%97.0

%85.1

%76.3

%64.6

%23.8

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%69.2

%73.6

%4.0

%15.7

%25.5

%31.8

%62.5

�صايف معدل اخل�سارة

%72.3

%82.5

%62.5

%42.9

%59.4

%21.6

%77.2

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط
الت�أمني املكت�سبة

%9.1

%10.0

%3.0

%2.5

%6.0

%5.9

%8.7

العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط
الت�أمني املكت�سبة

ال ينطبق

ال ينطبق

%22.0

%33.5

%24.4

%13.1

%15.3

فائ�ض االكتتاب كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة

%7.7

%5.0

%21.1

%40.9

%24.1

%27.3

%9.9

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

بلغ �صايف نتائج االكتتاب  65.0مليون ريال خالل ال�سنة املالية 2012م حيث مثل قطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية الن�سبة الأكرب من �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة من �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%40.9متبوع ًا بقطاع الت�أمينات الأخرى ( )%27.3وقطاع الت�أمني البحري ( .)%24.1مثل �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة لقطاع ت�أمني احلريق  %21.1متبوع ًا بقطاع الت�أمني ال�صحي ( )%7.7وقطاع ت�أمني املركبات (.)%5.0

 -43اجلدول رقم ( :)6-6املعلومات القطاعية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
ال�صحي

املركبات

احلريق

ال�سنة املالية 2013م
الهند�سي

البحري

الأخرى

املجموع

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

180.663

265.147

40.305

41.246

40.842

18.123

586.327

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()82.534

-

()38.159

()37.020

()30.683

()11.384

()199.780

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()7.808

()885

-

()229

-

()8.922

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
نتائج عمليات الت�أمني

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

98.129

257.339

1.261

4.226

9.930

6.739

377.625

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

12.817

61.092

()380

()1.043

()936

()1.125

70.426

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

110.947

318.432

882

3.183

8.994

5.613

448.051

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()169.123

()335.898

()72.591

()11.820

()14.051

()3.744

()607.227

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

53.535

1.454

71.750

10.577

7.110

2.715

147.141

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

11.464

()15.371

626

()212

2.150

()460

()1.803

�صايف املطالبات املتكبدة

()104.124

()349.815

()215

()1.455

()4.791

()1.489

()461.889

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()16.752

()29.650

()1.485

()638

()2.829

()709

()52.063

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

7.027

11.756

8.337

2.249

29.369

()9.930

()61.034

6.209

12.846

9.711

5.665

()36.533

�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف �إدارية وعمومية

()87.925

�إيرادات �أخرى

7.691

عجز عمليات الت�أمني

()116.767

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
معدل الإ�سناد

%45.7

%2.9

%96.9

%89.8

%75.7

%62.8

%35.6

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%61.4

%120.1

%2.2

%7.7

%22.0

%31.0

%76.4

�صايف معدل اخل�سارة

%93.9

%109.9

%24.4

%45.7

%53.3

%26.5

%103.1
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2013م
الهند�سي

البحري

الأخرى

املجموع

ال�صحي

املركبات

احلريق

%7.0

%4.4

%7.4

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط
الت�أمني املكت�سبة

%9.4

%7.9

%3.6

%1.2

%22.2

%14.4

العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط
الت�أمني املكت�سبة

ال ينطبق

ال ينطبق

%19.9

%29.9

%27.9

%31.3

()%6.2

عجز االكتتاب كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة

()%5.5

()%23.0

%15.4

%31.1

%23.8

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

بلغ العجز يف �صايف نتائج االكتتاب  36.5مليون ريال خالل ال�سنة املالية 2013م حيث مثل قطاع الت�أمينات الأخرى الن�سبة الأكرب من �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة من �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%31.1متبوع ًا بقطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية ( )%31.1وقطاع الت�أمني البحري ( .)%23.8مثل �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة لقطاع ت�أمني احلريق  %15.4متبوع ًا بالعجز يف قطاع الت�أمني ال�صحي ( )%5.5والعجز يف قطاع املركبات (.)%23.0
6 66 -66 -66 -6إجمايل أقساط التأمني املكتتبة

 -44اجلدول رقم (� :)7-6إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

ال�صحي

227.125

199.856

180.663

()%10.8

املركبات

231.195

339.048

265.147

%7.1

احلريق

29.339

31.358

40.305

%17.2

الهند�سي

35.897

31.893

41.246

%7.2

البحري

26.962

35.469

40.842

%23.1

الأخرى

14.541

16.322

18.123

%11.6

املجموع

565.059

653.945

586.327

%1.9

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من املجموع الكلي

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%40.2

%30.6

%30.8

()9.4

املركبات

%40.9

%51.8

%45.2

4.3

احلريق

%5.2

%4.8

%6.9

1.7

الهند�سي

%6.4

%4.9

%7.0

0.7

البحري

%4.8

%5.4

%7.0

2.2

الأخرى

%2.6

%2.5

%3.1

0.5

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي
انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي من  227.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  180.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة لعدم جتديد اثنتني
من الوثائق ال�صحية الرئي�سية واملخت�صة مبجموعة �سعودي بن الدن يف 2012م وجمموعة الزاهد يف 2013م .ي�ضاف �إلى ذلك االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من وثائق
الأفراد من  49.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م �إلى  45.0مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م وذلك نتيجة الرتفاع م�ستوى املناف�سة يف ال�سوق لنف�س الفرتة حيث كانت
�أ�سعار وثائق الت�أمني للأفراد مرتفعة لدى ال�شركة مقارنة ب�أ�سعار ال�سوق.
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�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع املركبات
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع املركبات من  231.2مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  339.0مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة الرتفاع �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة واملتعلقة ب�أعمال الت�أجري للبنك العربي الوطني مببلغ  26.4مليون ريال بالإ�ضافة �إلى وثيقة ت�أمني اجلرب كيا لل�سيارات ( 47.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م).
مت �إيقاف الوثيقتان الرئي�سيتان ،بالإ�ضافة �إلى وثيقة البنك الأهلي التجاري لل�سيارات ،يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة الرتفاع معدالت اخل�سارة يف هذه الوثائق مما �أدى �إلى
االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع املركبات.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع احلريق
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع احلريق من  29.3مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  40.3مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة زيادة ال�شركة لأ�سعار
الأق�ساط لعميل رئي�سي (جمموعة الزاهد) بعد تكبد مطالبة كبرية لهذا العميل تتعلق بانفجار �شاحنة الغاز يف الريا�ض خالل ال�سنة املالية 2012م.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع الهند�سي
جنم االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع الهند�سي من  35.9مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  31.9مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م عن التعليق
امل�ؤقت مل�شاريع حكومية تابعة ل�شركة �سعودي �أوجيه .نتج ا�ستمرار نف�س امل�شاريع التابعة ل�شركة �أوجيه والتي كانت معلقة يف ال�سنة ال�سابقة عن االرتفاع الالحق �إلى  41.2مليون
ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع البحري
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع البحري من  27.0مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  40.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م وذلك يرجع يف املقام الأول �إلى
اكتتاب وثيقة جديدة تابعة �إلى جمموعة اجلميح مببلغ  9.6مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م بالإ�ضافة �إلى اكتتاب وثيقة ت�أمني بحري جديدة تابعة �إلى �شركة عبداهلل ها�شم
و�شركة وارد تبلغ قيمتهما  2.6مليون ريال و 2.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م على التوايل.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الأخرى

تتعلق �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الأخرى:



ت�أمني حوادث عام بلغ  14.0مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م
ت�أمني احلماية واالدخار بلغت قيمته  4.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م

 -45اجلدول رقم (� :)8-6إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة بح�سب قناة التوزيع لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

330.354

338.273

362.356

املبا�شر

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م
%4.7

الوكالء

21.935

59.854

97.422

%110.7

الو�سطاء

212.770

255.818

126.549

()%22.9

املجموع

565.059

653.945

586.327

%1.9
تغري 13-11

عدد الوثائق
املبا�شر

39.004

46.731

49.571

10.567

الوكالء

79.721

127.007

160.670

80.949

الو�سطاء

36.201

65.752

56.721

20.520

متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة ت�أمني

التغري (نقطة مئوية)

املبا�شر

8.5

7.2

7.3

()1.2

الوكالء

0.3

0.5

0.6

0.3

الو�سطاء

5.9

3.9

2.2

()3.6

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة عن طريق البيع املبا�شر
ارتفع البيع املبا�شر من  330.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  362.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة الرتفاع ق�سط الت�أمني لوثيقة الت�أمني الطبي التابعة
ل�سعودي �أوجيه من  86.8مليون ريال �إلى  111.7مليون ريال للفرتة نف�سها.
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�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة عن طريق الوكالء
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من الوكالء من  21.9مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  97.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة باملقام الأول الرتفاع وثائق
الت�أمني الطبي وت�أمني املركبات �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري عن طريق الوكالء امليازين والتكافل الوطني.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة عن طريق الو�سطاء
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني اخلا�صة بالو�سطاء من  212.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  255.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة الكتتاب وثيقتان رئي�سيتان تابعة
للبنك العربي الوطني واجلرب كيا ،وارتفعت وثيقة جمموعة اجلميح التي هي من خالل و�سيط من  58.4مليون ريال �إلى  71.9مليون ريال لنف�س الفرتة اخلا�ضعة للدرا�سة .نتج
االنخفا�ض الالحق يف ال�سنة املالية 2013م �إلى  126.6مليون ريال بالأ�سا�س من عدم جتديد وثيقتني رئي�سيتني التابعة للبنك العربي الوطني واجلرب كيا.

 -46اجلدول رقم ( :)9-6كبار العمالء لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

جمموعة �سعودي �أوجيه

114.157

118.709

136.033

%9.2

جمموعة بن الدن ال�سعودية

21.621

5.835

-

ال ينطبق

جمموعة زاهد

27.429

38.066

28.469

%1.9

جمموعة �أ�سرتا

12.381

7.149

7.621

()%21.5

اجلميح

58.352

71.867

80.267

%17.3

البنك العربي الوطني

30.697

56.674

-

ال ينطبق

البنك الأهلي التجاري

25.278

29.232

5.047

()%55.3

�آجل

24.445

26.835

37.804

%24.4

اجلرب كيا

-

47.064

-

ال ينطبق

�أق�ساط

-

-

8.816

ال ينطبق

املجموع

314.360

401.430

304.057

()%1.7

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من املجموع الكلي

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

ن�سبة التفاوت

جمموعة �سعودي �أوجيه

%20.2

%18.2

%23.2

3.0

جمموعة بن الدن ال�سعودية

%3.8

%0.9

%0.0

()3.8

جمموعة زاهد

%4.9

%5.8

%4.9

0.0

جمموعة �أ�سرتا

%2.2

%1.1

%1.3

()0.9

اجلميح

%10.3

%11.0

%13.7

3.4

البنك العربي الوطني

%5.4

%8.7

%0.0

()5.4

البنك الأهلي التجاري

%4.5

%4.5

%0.9

()3.6

�آجل

%4.3

%4.1

%6.4

2.1

اجلرب كيا

%0.0

%7.2

%0.0

-

�أق�ساط

ال ينطبق

ال ينطبق

%1.5

1.5

املجموع

%55.6

%61.4

%51.9

()3.8

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية
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جمموعة �سعودي �أوجيه
�أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من جمموعة �سعودي �أوجيه تت�ألف يف املقام الأول من الت�أمني الطبي والذي �شكل  %82.1من جمموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من �سعودي �أوجيه يف
ال�سنة املالية 2013م .االرتفاع الناجت يف �أق�ساط الت�أمني املح�صلة من �سعودي �أوجيه من  114.2مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  136.0مليون ريال يف ال�سنة املالية
2013م ناجت يف املقام الأول من ارتفاع ت�سعرية وثيقة �أوجيه الطبية من  86.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى 111.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
جمموعة �سعودي بن الدن
تتكون وثيقة جمموعة �سعودي بن الدن بالأ�سا�س من الت�أمني الطبي والتي بلغت قيمتها  21.6مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م و 5.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م.
جمموعة الزاهد
االرتفاع يف ح�ساب جمموعة الزاهد من  27.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  38.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م كان نتيجة الرتفاع ت�سعرية الوثائق يف كل
القطاعات وب�شكل حمدد:



ارتفعت ت�سعرية وثيقة الت�أمني �ضد احلريق من  4.2مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  10.0مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م؛
 ارتفعت ت�سعرية وثيقة الت�أمني الطبي من  11.3مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  13.5مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م؛

االنخفا�ض الالحق يف الأق�ساط املتح�صلة من جمموعة الزاهد يف ال�سنة املالية 2013م �إلى  28.5مليون ريال كان نتيجة لـ:



التخل�ص من وثيقة الت�أمني الطبي (بلغت قيمتها  13.5مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م) نتيجة ملعدل اخل�سارة املرتفع والذي بلغ  %130ولذلك قوبل جتديد
الوثيقة بت�سعرية مرتفعة بالرف�ض من قبل جمموعة الزاهد.
 قابل االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني الطبي زيادة يف �أق�ساط وثيقة احلريق بلغت  15.0مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة لتجديد الوثيقة على ق�سط مرتفع
تبع ًا ملطالبة كبرية تكبدتها ال�شركة يف ال�سنة املالية 2012م متعلقة بانفجار �شاحنة الغاز يف الريا�ض والبالغة قيمتها الإجمالية  203مليون ريال.

جمموعة �أ�سرتا
مل يتم جتديد وثيقة الت�أمني الطبي التابعة ملجموعة �أ�سرتا (البالغ قيمتها  4.6مليون ريال) يف ال�سنة املالية 2012م مما نتج عنه انخفا�ض يف ح�ساب املجموعة من 12.4
مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  7.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م .االرتفاع الالحق �إلى  7.6مليون ريال ناجت يف املقام الأول من االرتفاع يف ت�سعرية الوثائق لكل
القطاعات ماعدا وثيقة الت�أمني البحري حيث انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني مببلغ � 500ألف ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
جمموعة اجلميح
االرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من وثيقة جمموعة اجلميح من  58.3مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  80.3مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م يعود �إلى احل�صول
على وثيقة ت�أمني بحري بقيمة  10.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م بينما كانت �أق�ساط الت�أمني يف ال�سنة املالية 2011م تت�ألف فقط من وثيقة ت�أمني املركبات والبالغ قيمتها
 58.3مليون ريال .ارتفعت ت�سعرية وثيقة ت�أمني املركبات من  58.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  64.9مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م م�صحوب ًا باكتتاب وثيقة
ت�أمني بحري جديدة والبالغ قيمتها  10.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
البنك العربي الوطني
االرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من وثيقة البنك العربي الوطني من  30.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  56.7مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م يرجع باملقام
الأول �إلى االرتفاع يف عدد ال�سيارات امل�ؤمنة وت�سعرية وثيقة ت�أمني املركبات من  29.4مليون ريال �إلى  55.9مليون ريال لنف�س الفرتة اخلا�ضعة للدرا�سة تعوي�ض ًا عن ن�سبة
اخل�سارة املرتفعة والتي بلغت  %133يف ال�سنة املالية2012م.
البنك الأهلي التجاري
تت�ألف وثيقة البنك الأهلي التجاري من وثيقة ت�أمني مركبات والبالغ قيمتها  25.3مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م 29.2 ،مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م ،و 5.0مليون
ريال يف ال�سنة املالية 2013م .مت تعليق الوثيقة خالل ال�سنة املالية 2013م نتيجة لن�سبة اخل�سارة املرتاكمة العالية والتي بلغت  %134.8خالل ال�سنوات املالية بني 2011م
و2013م .والناجتة عن ارتفاع حوادث املركبات امل�ؤمنة .
�شركة �آجل
االرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني املتعلقة ب�شركة �آجل من  24.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  37.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م مدفوع ًا باملقام الأول باالرتفاع
يف ت�سعرية وثيقة ت�أمني املركبات ووثيقة الت�أمني الهند�سي حيث زادت تغطية وثيقة املركبات من  15.6مليون ريال �إلى  25.2مليون ريال بينما ارتفعت ت�سعرية وثيقة الت�أمني
الهند�سي من  8.6مليون ريال �إلى  12.2مليون ريال على التوايل لنف�س الفرتة اخلا�ضعة لالختبار.
اجلرب كيا
تت�ألف وثيقة اجلرب كيا من وثيقة ت�أمني مركبات بلغت قيمتها  47.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م؛ ولكن مل يتم جتديد هذه الوثيقة ب�سبب ارتفاع معدل اخل�سارة لهذا
العميل.
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�شركة �أق�ساط
تت�ألف �أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من �شركة �أق�ساط من وثيقة ت�أمني مركبات بلغت قيمتها  8.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
6 66 -66 -66 -6إعادة التأمني

 -47اجلدول رقم ( :)10-6الأق�ساط امل�سندة بح�سب ن�شاط العمل �شاملة فائ�ض اخل�سارة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

ال�صحي

121.150

54.142

82.534

()%17.5

املركبات

5.654

6.325

7.808

%17.5

احلريق

27.501

30.428

39.044

%19.2

الهند�سي

31.895

27.149

37.020

%7.7

البحري

17.950

27.054

30.912

%31.2

الأخرى

9.616

10.537

11.384

%8.8

املجموع

213.765

155.635

208.702

()%1.2

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

معدل الإ�سناد

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%53.3

%27.1

%45.7

()7.7

املركبات

%2.4

%1.9

%2.9

0.5

احلريق

%93.7

%97.0

%96.9

3.1

الهند�سي

%88.9

%85.1

%89.8

0.9

البحري

%66.6

%76.3

%75.7

9.1

الأخرى

%66.1

%64.6

%62.8

()3.3

املجموع

%37.8

%23.8

%35.6

()2.2

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

معدل الإ�سناد للقطاع ال�صحي
نتج االنخفا�ض يف معدل الإ�سناد املتعلق ب�أق�ساط الت�أمني ال�صحي من  %53.3يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %27.1يف ال�سنة املالية 2012م يف املقام الأول من االحتفاظ الكامل
لوثيقتي ت�أمني �صحي رئي�سيتني والتابعة ل�سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد والبالغة قيمتها  93.6مليون ريال و 13.5مليون ريال على التوايل يف يوليو 2012م بعد اختالف مع
معيد الت�أمني (�سكور ري) حول ت�سعرية الوثائق .مت �إعادة ت�أمني الوثيقة التابعة ل�سعودي �أوجيه يف ال�سنة املالية 2013م مما �أدى �إلى ارتفاع يف معدل �إ�سناد الت�أمني ال�صحي �إلى
 %45.7يف ال�سنة املالية 2013م.
معدل الإ�سناد لقطاع املركبات
تغطى �أق�ساط الت�أمني يف قطاع املركبات بوثائق ت�أمني فائ�ض اخل�سارة .نتج االنخفا�ض يف معدل الإ�سناد من  %2.4يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %1.9يف ال�سنة املالية 2012م يف
املقام الأول من االنخفا�ض يف املطالبات التي تفوق قيمتها الفردية � 375ألف ريال .ارتفع معدل الإ�سناد لقطاع املركبات من  %1.9يف ال�سنة املالية 2012م �إلى  %2.9يف ال�سنة
املالية 2013م نتيجة الرتفاع املطالبات التي تفوق قيمتها الفردية � 469ألف ريال بعد ارتفاع احلد يف ت�أمني فائ�ض اخل�سارة من � 375ألف ريال يف ال�سنة املالية 2012م �إلى 469
�ألف ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
معدل الإ�سناد لقطاع احلريق
ارتفع معدل الإ�سناد لقطاع احلريق من  %93.7يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %97.0يف ال�سنة املالية 2012م و %96.9يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة لتغري ال�شروط التابعة
التفاقية �إعادة الت�أمني التنا�سبي حيث انخف�ض معدل االحتفاظ لت�أمني احلريق من  %70يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %60يف ال�سنة املالية 2012م و2013م.
معدل الإ�سناد للقطاع الهند�سي
انخف�ض معدل الإ�سناد للقطاع الهند�سي من  %88.9يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %85.1يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة لعدم وجود غطاء لفائ�ض اخل�سارة خالل ال�سنة .ارتفع
معدل الإ�سناد الحق ًا �إلى  %89.8يف ال�سنة املالية 2013م وذلك نتيجة ل�ضم جزء من القطاع الت�شغيلي الهند�سي حتت غطاء فائ�ض اخل�سارة.
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معدل الإ�سناد للقطاع البحري
ارتفع معدل الإ�سناد للقطاع البحري من  %66.6يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %76.3يف ال�سنة املالية 2012م ب�سبب التغري يف �شروط �إعادة الت�أمني التنا�سبي بح�سب االتفاقية
حيث انخف�ضت معدالت االحتفاظ من  %70يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %60يف ال�سنة املالية 2012م و2013م.
معدل الإ�سناد للقطاعات الأخرى
خالل الفرتة من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م ،انخف�ضت معدالت الإ�سناد التابعة للقطاعات الأخرى (ت�أمني عام للحوادث وت�أمني احلماية واالدخار) ب�شكل
طفيف من � %66.1إلى  %62.8نتيجة االنخفا�ض يف معدالت الإ�سناد املتعلقة بالت�أمني العام من  %72.8يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %69.3يف ال�سنة املالية 2013م مدفوع ًا
باالرتفاع يف امل�صاريف العمومية والإدارية كن�سبة من �أق�ساط الت�أمني املكتتبة.
6 66 -66 -66 -6املطالبات

 -48اجلدول رقم (� :)11-6إجمايل وح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

ال�صحي

190.849

230.710

169.123

()%5.9

املركبات

160.239

209.400

335.898

%44.8

احلريق

27.871

319.040

72.591

%61.4

الهند�سي

7.173

7.418

11.820

%28.4

البحري

11.166

6.923

14.051

%12.2

الأخرى

1.565

2.879

3.744

%54.7

�إجمايل املطالبات املدفوعة

398.863

776.370

607.227

%23.4

ال�صحي

135.508

148.358

53.535

()%37.1

املركبات

11.500

2.307

1.454

()%64.4

احلريق

24.909

316.518

71.750

%69.7

الهند�سي

6.253

6.486

10.577

%30.1

البحري

6.714

3.597

7.110

%2.9

الأخرى

697

1.716

2.715

%97.4

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

()185.581

()478.981

()147.141

()%11.0

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()9.862

18.064

1.803

ال ينطبق

�صايف املطالبات املتكبدة

203.421

315.452

461.889

%50.7

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ح�صة معيدي الت�أمني كن�سبة مئوية من �إجمايل
املطالبات املدفوعة

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%71.0

%64.3

%31.7

()39.3

املركبات

%7.2

%1.1

%0.4

()6.7

احلريق

%89.4

%99.2

%98.8

9.5

الهند�سي

%87.2

%87.4

%89.5

2.3

البحري

%60.1

%52.0

%50.6

()9.5

الأخرى

%44.5

%59.6

%72.5

28.0

املجموع

%46.5

%61.7

%24.2

()22.3

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
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 -49اجلدول رقم (� :)12-6صايف املطالبات املتكبدة بح�سب ن�شاط العمل لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

ال�صحي

49.439

100.010

104.124

%45.1

املركبات

140.855

206.019

349.815

%57.6

احلريق

7.072

782

215

()%82.6

الهند�سي

903

2.145

1.455

%27.0

البحري

4.897

5.373

4.791

()%1.1

الأخرى

255

1.123

1.489

%141.4

�صايف املطالبات املتكبدة

203.421

315.452

461.889

%50.7

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

معدل �صايف اخل�سارة

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%39.4

%72.3

%93.9

54.4

املركبات

%73.7

%82.5

%109.9

36.2

احلريق

%332.9

%62.5

%24.4

()308.5

الهند�سي

%24.9

%42.9

%45.7

20.8

البحري

%58.0

%59.4

%53.3

()4.8

الأخرى

%8.3

%21.6

%26.5

18.2

املجموع

%60.9

%77.2

%103.1

42.2

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�صايف املطالبات املتكبدة للقطاع ال�صحي
ارتفع �صايف معدل اخل�سارة للت�أمني الطبي من  %39.4يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %72.3يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة للمطالبات املرتفعة املتحملة بالكامل من قبل ال�شركة
ب�سبب االحتفاظ الكامل (�أي عدم �إعادة ت�أمني) لوثيقتي ت�أمني طبيتني رئي�سيتني التابعة ل�سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد والبالغة قيمتها  93.5مليون ريال و 13.5مليون ريال،
على التوايل .مت االحتفاظ بوثيقة �سعودي �أوجيه الطبية ب�شكل كامل يف يوليو 2012م ،وبذلك ا�ستمر ت�أثري الوثيقة خالل الن�صف الأول من ال�سنة املالية 2013م مما �أدى �أي�ض ًا
�إلى ارتفاع معدل اخل�سارة �إلى  %93.9يف ال�سنة املالية 2013م.
�صايف املطالبات املتكبدة لقطاع املركبات
ارتفع �صايف معدل اخل�سارة لقطاع املركبات من  %73.7يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %109.9يف ال�سنة املالية 2013م ويرجع ذلك يف املقام الأول �إلى ثالث �شركات ت�أجري
لل�سيارات ذات ن�سب خ�سارة عالية وهي اجلرب كيا ،البنك العربي الوطني ،والبنك الأهلي التجاري حيث و�صل معدل ن�سب اخل�سارة �إلى  ،%163.2و ،%147.4و، %142.7على
التوايل ،بالإ�ضافة �إلى ارتفاع معدل اخل�سارة لت�أمني املركبات �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري.
�صايف املطالبات املتكبدة لقطاع احلريق
بلغ �صايف معدل اخل�سارة لقطاع احلريق  %332.9يف ال�سنة املالية 2011م تبع ًا ملطالبة كبرية تكبدتها ال�شركة تابعة ل�شركة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) والتي
بلغت قيمتها  307مليون ريال بامل�ستوى الإجمايل ( 1.9مليون ريال بامل�ستوى ال�صايف) .انخف�ض �صايف معدل اخل�سارة املتعلق بت�أمني احلرائق �إلى  %62.5يف ال�سنة املالية
2012م على الرغم من حتمل ال�شركة ملطالبة كبرية متعلقة بانفجار �شاحنة وقود يف الريا�ض والذي ا�ضر بعدد من عمالء ال�شركة (ب�شكل �أ�سا�سي جمموعة الزاهد ،تاجمو ،وارد،
جمموعة �أ�سرتا وجمموعة اجلميح) والتي بلغت تكلفتها  203مليون ريال بامل�ستوى الإجمايل .ويعود ذلك �إلى �أن الوثائق كانت مغطاة ب�شكل جيد بوا�سطة وثائق �إعادة ت�أمني حيث
تكبدت ال�شركة  1.2مليون ريال بامل�ستوى ال�صايف فيما يتعلق بانفجار �شاحنة وقود .انخف�ض �صايف معدل اخل�سارة املتعلق بت�أمني احلرائق �إلى  %24.4يف ال�سنة املالية 2013م
لعدم وجود مطالبات �أ�سا�سية تكبدتها ال�شركة خالل ال�سنة.
�صايف املطالبات املتكبدة للقطاع الهند�سي
ارتفعت معدالت اخل�سارة املتعلقة بالقطاع الهند�سي من  %24.9يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %42.9يف ال�سنة املالية 2012م و %45.7يف ال�سنة املالية 2013م تبع ًا خل�سائر
رئي�سية متعلقة بانفجار �شاحنة الوقود يف الريا�ض يف ال�سنة املالية 2012م مما �أ�صاب ال�ضرر مبواقع �إن�شائية متعلقة ب�شركة �سعودي �أوجيه و�شركة �آجل م�صحوب ًا مبطالبة كبرية
تبلغ  2.1مليون ريال بامل�ستوى الإجمايل (� 190ألف ريال بامل�ستوى ال�صايف) متعلقة بوثيقة الت�أمني التابعة ملجموعة مقاوالت الب�سامي يف ال�سنة املالية 2013م.
�صايف املطالبات املتكبدة للقطاع البحري
ظل �صايف معدالت اخل�سارة التابعة للقطاع البحري م�ستقر ًا للفرتة من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م ب�سبب عدم حدوث مطالبات �أ�سا�سية كبرية خالل هذه
الفرتة.
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�صايف املطالبات املتكبدة للقطاعات الأخرى
ارتفع �صايف معدل اخل�سارة للقطاعات الأخرى من  %8.3يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %21.6يف ال�سنة املالية 2012م و %26.5يف ال�سنة املالية 2013م مدفوع ًا باالرتفاع يف
�صايف معدل اخل�سارة املتعلق باحلوادث العامة وت�أمني امل�س�ؤولية واحلماية واالدخار.
6 66 -66 -66 -6تكاليف اكتتاب وثائق التأمني

 -50اجلدول رقم ( :)13-6تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

ال�صحي

21.563

18.159

16.938

()%11.4

املركبات

20.557

34.040

20.931

%0.9

احلريق

1.073

944

1.453

%16.4

الهند�سي

1.057

799

481

()%32.6

البحري

965

2.120

2.874

%72.6

الأخرى

659

969

791

%9.6

العموالت امل�سددة

45.874

57.032

43.468

()%2.7

التغري يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

2.217

()2.848

8.596

%96.9

املجموع

48.091

54.184

52.063

%4.0

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%9.5

%9.1

%9.4

()0.1

املركبات

%8.9

%10.0

%7.9

()1.0

احلريق

%3.7

%3.0

%3.6

()0.1

الهند�سي

%2.9

%2.5

%1.2

()1.8

البحري

%3.6

%6.0

%7.0

3.5

الأخرى

%4.5

%5.9

%4.4

()0.2

املجموع

%8.1

%8.7

%7.4

()0.7

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاع ال�صحي
بقيت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة التابعة للقطاع ال�صحي م�ستقرة ب�شكل ن�سبي من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني لقطاع املركبات
جنم االرتفاع يف العموالت امل�سددة لقطاع املركبات من  %8.9يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %10يف ال�سنة املالية 2012م عن اكتتاب وثيقتني رئي�سيتني العائدتني للجرب كيا والبنك
العربي الوطني عرب و�سيط .انخف�ضت العموالت امل�سددة يف ال�سنة املالية 2013م �إلى  %7.9نتيجة الرتفاع احلركة يف ت�أمني املركبات �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري عرب البيع املبا�شر
م�صحوب ًا باكتتاب الوثائق التابعة ل�شركتي �آجل ووارد عرب البيع املبا�شر.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني لقطاع احلريق
انخف�ضت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع احلريق من  %3.7يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %3.0يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة للزيادة
يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املتعلقة مبجموعة الزاهد من خالل البيع املبا�شر وبالتايل عدم وجود احلاجة لدفع عمولة .ارتفعت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة لقطاع احلريق �إلى  %3.6يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة لالرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لعدد من احل�سابات الرئي�سية املتح�صلة من خالل و�سيط مبا يبلغ
 5.5مليون ريال يف ال�سنة املالية 2012م و 6.8مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاع الهند�سي
�أدى اكتتاب وثيقة �آجل من خالل البيع املبا�شر �إلى انخفا�ض العموالت امل�سددة التابعة للقطاع الهند�سي من  %2.9يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %1.2يف ال�سنة املالية 2013م.
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تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاع البحري
يعود �سبب االرتفاع يف العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للقطاع البحري من  %3.6يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %7.0يف ال�سنة املالية 2013م
�إلى اكتتاب وثيقة اجلميح من خالل بيت الت�أمني كو�سيط.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاعات الأخرى
ارتفعت العموالت امل�سددة التابعة للقطاعات الأخرى كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %4.5يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %5.9يف ال�سنة املالية 2012م
مدفوع ًة باكتتاب وثيقتي ت�أمني العام وت�أمني امل�س�ؤولية التابع ل�شركتي اجلميح والقحطاين بينما انخف�ضت ن�سب العمولة يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة لوثيقة �شركة وارد والتي
مت اال�ستحواذ عليها عن طريق البيع املبا�شر.
6 66 -66 -66 -6عموالت إعادة التأمني املكتسبة

 -51اجلدول رقم ( :)14-6عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

احلريق

9.692

6.692

7.774

()%10.4

الهند�سي

10.691

9.105

11.057

%1.7

البحري

6.658

6.600

8.623

%13.8

الأخرى

2.273

1.386

2.526

%5.4

عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة

29.314

23.781

29.981

%1.1

التغري يف �إيرادات عموالت معيدي الت�أمني غري املكت�سبة

()4.651

2.399

()612

()%63.7

جمموع عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

24.664

26.181

29.369

%9.1

عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة

التغري (نقطة مئوية)

احلريق

%35.2

%22.0

%19.9

()15.3

الهند�سي

%33.5

%33.5

%29.9

()3.6

البحري

%37.1

%24.4

%27.9

()9.2

الأخرى

%23.6

%13.1

%22.2

()1.4

املجموع

%13.7

%15.3

%14.4

0.7

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة لقطاع احلريق
يف املقام الأول� ،أدت الزيادة الناجتة من �إعادة الت�أمني االختياري من  6.4مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  24.1مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م �إلى انخفا�ض
العموالت امل�ستلمة من �إعادة الت�أمني لقطاع احلريق خالل نف�س الفرتة بحيث �أن �إعادة الت�أمني االختياري تخ�ضع عام ًة لعموالت �إعادة ت�أمني �أقل من الت�أمني التنا�سبي .ي�ضاف
�إلى ذلك ،االنخفا�ض يف ن�سب العمولة بح�سب اتفاقية �إعادة الت�أمني التنا�سبية حيث انخف�ضت ن�سبة العمولة ح�سب االتفاقية من  %42يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %39.5يف
ال�سنة املالية 2012م انخف�ضت ن�سبة عمولة طبقات الفائ�ض بح�سب االتفاقية ذاتها من  %40يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %37.5يف ال�سنة املالية 2012م .انخف�ضت ن�سبة العمولة
امل�ستلمة بح�سب اتفاقية �إعادة الت�أمني التنا�سبية من  %39.5يف ال�سنة املالية 2012م �إلى  %36يف ال�سنة املالية 2013م.
عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة للقطاع الهند�سي
انخف�ضت العمولة امل�ستلمة من القطاع الهند�سي كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة من  %33.5كما يف ال�سنة املالية 2011م و %33.5يف ال�سنة املالية 2012م �إلى  %29.9يف
ال�سنة املالية 2013م نتيجة لالنخفا�ض يف ن�سب العمولة (ب�شكل �أ�سا�سي من �أعمال �إعادة الت�أمني التنا�سبي) املتعلقة باتفاقيات امل�شاركة والفائ�ض حيث انخف�ضت ن�سبة العمولة
املتعلقة باتفاقيات امل�شاركة من  %41يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %38.5يف ال�سنة املالية 2013م .انخف�ضت �أي�ض ًا ن�سبة العمولة املتعلقة بالفائ�ض من  %39يف ال�سنة املالية
2011م �إلى  %36.5يف ال�سنة املالية 2013م.
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عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة للقطاع البحري
انخف�ضت العمولة امل�ستلمة للقطاع البحري كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة من  %37.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %24.4يف ال�سنة 2012م نتيجة لالنخفا�ض يف ن�سب
العمولة (ب�شكل �أ�سا�سي من �أعمال �إعادة الت�أمني التنا�سبي) حيث انخف�ضت ن�سب العمولة املتعلقة باتفاقيات امل�شاركة من  %43يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %40.5يف ال�سنة
املالية 2012م .كما انخف�ضت ن�سب العمولة املتعلقة بالفائ�ض من � %41إلى  %38.5لنف�س الفرتة اخلا�ضعة لالختبار .نتج االرتفاع يف العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط
امل�سندة من  %24.4يف ال�سنة املالية 2012م �إلى  %27.9يف ال�سنة املالية 2013م من االنخفا�ض يف ن�سب اخل�سارة مما �أدى �إلى ارتفاع عموالت الأرباح املتعلقة بالقطاع البحري
وامل�سجلة �ضمن عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة.
عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة للقطاعات الأخرى
نتج االنخفا�ض يف العمولة امل�ستلمة للقطاعات الأخرى (يتكون ب�شكل رئي�سي من ت�أمني حوادث عام وت�أمني احلماية واالدخار) كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة من  %23.6يف
ال�سنة املالية 2011م �إلى  %13.1يف ال�سنة املالية 2012م من االنخفا�ض يف ن�سب العمولة من � %40إلى  %37.5التفاقية �إعادة الت�أمني التنا�سبي خالل نف�س الفرتة .يعود �سبب
االرتفاع يف عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة �إلى  %22.2يف ال�سنة املالية 2013م �إلى ارتفاع الت�أمني التنا�سبي بحوايل  1.1مليون ريال �إ�ضافة �إلى �إدخال تعديالت فرتات �سابقة
خالل ال�سنة املالية 2012م مما نتج عنها زيادة العموالت امل�ستلمة خالل ال�سنة.
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 -52اجلدول رقم ( :)15-6م�صاريف �إدارية وعمومية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

تكاليف املوظفني

40.263

42.240

47.153

%8.2

تكاليف �إ�شراف ورقابة

23.256

18.532

12.475

()%26.8

قرطا�سية ومطبوعات

2.498

3.537

2.585

%1.7

دعاية و�إعالن

3.592

3.061

1.226

()%41.6

�أتعاب قانونية ومهنية

2.077

2.737

3.632

%32.2

�إيجارات

2.387

2.649

2.985

%11.8

ا�ستهالك

1.716

1.987

2.449

%19.5

م�صاريف ت�أمني

2.311

1.956

2.200

()%2.4

ات�صاالت

1.495

1.531

1.612

%3.8

�سفر و�إقامة

1.597

1.181

1.420

()%5.7

خم�ص�ص ( /امل�سرتد) ديون م�شكوك يف حت�صيلها

4.551

()1.677

1.814

()%36.9

ديون معدومة

-

-

4.587

%0.0

مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة

1.528

602

423

()%47.4

�أتعاب بنكية

292

142

339

%7.7

�أخرى

7.349

5.531

4.453

()%22.2

املجموع

94.912

84.010

89.354

()%3.0

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من املجموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

التغري (نقطة مئوية)

تكاليف املوظفني

%7.1

%6.5

%8.0

0.9

تكاليف �إ�شراف ورقابة

%4.1

%2.8

%2.1

()2.0

قرطا�سية ومطبوعات

%0.4

%0.5

%0.4

()0.0

دعاية و�إعالن

%0.6

%0.5

%0.2

()0.4

�أتعاب قانونية ومهنية

%0.4

%0.4

%0.6

0.3

�إيجارات

%0.4

%0.4

%0.5

0.1

ا�ستهالك

%0.3

%0.3

%0.4

0.1

م�صاريف ت�أمني

%0.4

%0.3

%0.4

()0.0

ات�صاالت

%0.3

%0.2

%0.3

0.0

�سفر و�إقامة

%0.3

%0.2

%0.2

()0.0

خم�ص�ص ( /امل�سرتد) ديون م�شكوك يف حت�صيلها

%0.8

()%0.3

%0.3

()0.5
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

معدل النمو ال�سنوي املركب
2011م2013-م

ديون معدومة

%0.0

%0.0

%0.8

0.8

مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة

%0.3

%0.1

%0.1

()0.2

�أتعاب بنكية

%0.1

%0.0

%0.1

0.0

�أخرى

%1.3

%0.8

%0.8

()0.5

املجموع

%16.8

%12.8

%15.2

()1.6

عدد املوظفني

235

283

269

60

متو�سط الرواتب ال�سنوية لكل موظف

171.3

149.3

175.3

()11.5

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

تكاليف املوظفني
زادت تكاليف املوظفني من  40.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  47.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2013م ب�شكل رئي�سي نتيجة الزيادة يف عدد املوظفني
من  235موظف �إلى  269موظف خالل نف�س الفرتة.
تكاليف �إ�شرافيه ورقابة
انخف�ضت التكاليف الإ�شرافية والرقابية من  23.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  12.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة االنخفا�ض يف
التكاليف املتعلقة بالطرف الثالث القائم ب�أعمال �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي (غلوب ميد) حيث انخف�ضت ر�سوم الإدارة ال�سنوية امل�سددة لغلوب ميد من  %6لت�أمني ال�شركات
و %9لت�أمني الأفراد �إلى  %4لكل من ت�أمني ال�شركات والأفراد خالل نف�س الفرتة.
قرطا�سية ومطبوعات
ارتفعت تكاليف القرطا�سية واملطبوعات من  2.5مليون ريال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  3.5مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة �إن�شاء نظام �أر�شيف جديد
حلفظ امللفات .انخف�ضت تكاليف القرطا�سية واملطبوعات �إلى  2.6مليون ريال �سعودي يف 2013م حيث �أنه مل يكن هنالك م�صاريف �إ�ضافية غري عادية يف ال�سنة املالية 2013م
كتلك امل�سجلة يف ال�سنة املالية 2012م.
دعاية و�إعالن
انخف�ضت تكاليف الدعاية والإعالن من  3.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  1.2مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة التغري يف تركيز احلمالت
الدعائية لل�شركة من ت�أمني الأفراد �إلى ت�أمني ال�شركات بالإ�ضافة �إلى �إيقاف امل�شاركة يف احلمالت الدعائية التي تقوم بها ال�شركة العربية للت�أمني �ش.م.ل .على �صعيد منطقة
ال�شرق الأو�سط.
�أتعاب قانونية ومهنية
زادت التكاليف القانونية واملهنية من  2.1مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  2.7مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة اال�ستعانة مبدقق خارجي ليقوم
ب�أعمال التدقيق الداخلية لل�شركة .عالوة على ذلك ،زادت التكاليف القانونية واملهنية �إلى  3.6مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة اال�ستعانة ب�شركة خارجية
لتطوير نظم املعلومات يف ال�شركة والزيادة يف التكاليف القانونية واملهنية نتيجة لأعباء �أكتوارية �إ�ضافية متخ�ص�صة بت�سعري الوثائق بح�سب متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي.
�إيجارات
ارتفعت تكاليف الإيجارات من  2.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  3.0مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة زيادة نقاط البيع امل�ست�أجرة من 10
نقاط بيع يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  13نقطة بيع يف ال�سنة املالية 2013م.
م�صاريف ت�أمني
تتعلق م�صاريف الت�أمني البالغة قيمتها  2.3مليون ريال 2.0 ،مليون ريال ،و 2.2مليون ريال يف كل من ال�سنوات املالية 2011م2012 ،م ،و2013م على التوايل بالت�أمني ال�صحي
وت�أمني احلماية واالدخار ملوظفي ال�شركة وت�أمني احلريق للمركز الرئي�سي.
ات�صاالت
تتعلق تكاليف االت�صاالت ب�شكل عام بتكاليف الإنرتنت وتكاليف ا�ستخدام الهاتف وقد كانت م�ستقرة ب�شكل ن�سبي خالل فرتة التحليل من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية
2013م بالإ�ضافة �إلى ت�شغيل نظام التعايف من الكوارث مما يتطلب �أعباء ات�صاالت �إ�ضافية حتديد ًا يف ال�سنة املالية 2013م.
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�سفر و�إقامة
انخف�ضت تكاليف ال�سفر والإقامة من  1.6مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2011م �إلى  1.2مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2012م نتيجة انخفا�ض تكاليف ال�سفر
لكبار موظفي الإدارة .ارتفعت تكاليف ال�سفر والإقامة �إلى  1.4مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة قرار ال�شركة ب�صرف بدل تذاكر طريان للموظفني ال�سعوديني.
الديون املعدومة
تتعلق الديون املدينة املعدومة التي مت �شطبها خالل ال�سنة املالية 2013م ي�شكل رئي�سي بديون مدينة مرتبطة بتعوي�ضات من معيدي ت�أمني متعلقة مبطالبة �شركة �سي �سي �أم �سي
(�شركة احتاد �صناعة العلب) ب�سبب �إعادة تقدير حجم الأ�ضرار وبالتايل تخفي�ض قيمة املطالبة الإجمايل.
مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة
االنخفا�ض يف مكافئات وم�صاريف جمل�س الإدارة خالل فرتة التحليل من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م كان نتيجة تغري نتائج عمليات الت�أمني من فائ�ض يف
ال�سنة املالية 2011م �إلى عجز خالل ال�سنوات املالية 2012م و2013م.
�أتعاب بنكية
الأتعاب البنكية هي عبارة عن تكاليف �إدارة املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة حيث �أن التغري يف هذه التكاليف خالل فرتة التحليل كان نتيجة التغري يف قيمة ا�ستثمارات ال�شركة.
تكاليف �أخرى
تت�ألف التكاليف الأخرى ب�شكل رئي�سي من تكاليف �ضرائب اال�ستقطاع حيث �أن االنخفا�ض من  7.3مليون ريال �سعودي يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  4.5مليون ريال �سعودي يف
ال�سنة املالية 2013م كان نتيجة انخفا�ض ال�ضرائب امل�ؤجلة املتعلقة ب�أق�ساط الت�أمني التابعة ل�شركتي �سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد حيث مل تقم ال�شركة ب�إ�سناد �أق�ساط ت�أمني
هذه الوثائق خالل الن�صف الثاين من ال�سنة املالية 2012م والن�صف الأول من ال�سنة املالية 2013م.
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 -53اجلدول رقم ( :)16-6مزايا كبار موظفي الإدارة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(املدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(املدققة)

رواتب ومتعلقات �أخرى

2.918

3.544

4.410

مكاف�أة نهاية اخلدمة

122

148

164

مكاف�آت و�أتعاب اجتماعات جمل�س الإدارة

910

1.017

400

الر�صيد اخلتامي

3.950

4.709

4.974

كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني امل�ستلمة
مزايا ق�صرية الأجل

%0.5

%0.5

%0.8

مكاف�أة نهاية اخلدمة

%0.0

%0.0

%0.0

كن�سبة مئوية من امل�صاريف العمومية والإدارية
مزايا ق�صرية الأجل

%3.1

%4.2

%4.9

مكاف�أة نهاية اخلدمة

%0.1

%0.2

%0.2

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

ارتفعت الأر�صدة اخلتامية ملزايا كبار موظفي الإدارة من  3.95مليون ريال لل�سنة املالية املنتهية يف 2011م �إلى  4.97مليون ريال لل�سنة املالية 2013م نتيجة لالرتفاع يف ر�صيد
الرواتب واملتعلقات الأخرى من  2.9مليون ريال لل�سنة املالية 2011م �إلى  4.4مليون ريال لل�سنة املالية 2013م حيث ارتفع الراتب واملكافئات ال�سنوية لثالثة من كبار املدراء
مبعدل  %23يف ال�سنة املالية 2013م.
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 -54اجلدول رقم ( :)17-6بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

142.630

199.938

79.290

ودائع لأجل

-

54.619

45.867

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف

162.953

289.650

177.607

ا�ستثمارات متاحة للبيع

46.177

129.399

-

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

13.634

17.375

2.239

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

11.703

15.078

15.078

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

12.759

10.102

10.327

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

117.943

63.984

107.445

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

444.869

311.442

255.736

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

22.653

25.501

16.905

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

-

7.224

112.692

ممتلكات ومعدات� ،صايف

6.487

6.647

6.860

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

981.808

1.130.959

830.046

موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

98.654

13.689

33.747

ودائع لأجل

-

87.945

69.241

ا�ستثمارات متاحة للبيع

42.431

34.906

35.563

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

6.054

19.645

19.645

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

1.227

2.305

1.673

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني

12.009

-

-

وديعة نظامية

20.000

20.000

20.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

180.375

178.490

179.868

جمموع املوجودات

1.162.183

1.309.449

1.009.915

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

29.038

318.249

51.007

ذمم معيدي الت�أمني

58.768

18.369

69.663

مطالبات حتت الت�سوية

535.162

419.799

365.896

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

39.938

31.613

26.742

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

286.352

322.248

295.283

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

14.391

11.992

12.604

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

3.206

4.279

6.120

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

12.009

-

-
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية
جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

2011/12/31م
(مدققة)
978.864

2012/12/31م
(مدققة)
1.126.548

2013/12/31م
(مدققة)
827.315

فائ�ض عمليات الت�أمني
توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

2.731

2.731

2.731

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

213

1.680

-

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

981.808

1.130.959

830.046

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

2.186

1.397

1.278

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

-

7.224

112.692

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

4.388

2.750

1.859

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

6.574

11.372

115.828

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س مال

200.000

200.000

200.000

خ�سائر مرتاكمة

()27.020

()33.395

()136.726

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

821

513

766

جمموع حقوق امل�ساهمني

173.800

167.118

64.040

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

180.375

178.490

179.868

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.162.183

1.309.449

1.009.915

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة /عموالت مدفوعة

%49.4

%44.7

%38.9

�إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة  /عمولة م�ستلمة

%49.1

%50.4

%42.0

احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � /إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%50.7

%49.3

%50.4

�صايف احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية � /صايف املطالبات املتكبدة

%44.4

%34.3

%23.8

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة التي مل يتم الإبالغ عنها � /إجمايل املطالبات
حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة التي مل يتم الإبالغ عنها

%83.1

%74.2

%69.9

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

%41.2

%19.9

%36.4

العائد على املوجودات

%1.1

()%0.3

()%10.2

العائد على حقوق امل�ساهمني

%7.6

()%2.6

()%161.0

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية
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نقدية و�شبه نقدية
انخف�ض الر�صيد املتعلق بالنقد من  241.3مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  113.0مليون ريـال كما يف 2013/12/31م نتيجة ب�شكل رئي�سي النخفا�ض ر�صيد الودائع
لأجل الأقل الثالث �شهور حيث انخف�ض الر�صيد من  109.7مليون ريال �إلى  33.5مليون ريال للفرتة نف�سها.
ودائع لأجل
تتعلق الودائع لأجل بودائع م�ستثمرة يف بنوك وبتاريخ ا�ستحقاق لأكرث من ثالث �شهور .ارتفع ر�صيد الودائع لأجل �إلى  142.6مليون ريال كما يف 2012/12/31م نتيجة ال�ستثمار
جزء من م�سرتدات �إعادة الت�أمني البالغة  200مليون ريال واملتعلقة ب�شركة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) والتي مت ا�ستثمار جزء منها على �شكل ودائع ب�شكل
م�ؤقت.
�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة
يتعلق االرتفاع احلا�صل يف ح�ساب �أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة �إلى  289.7مليون ريـال كما يف 2012/12/31م يف املقام الأول �إلى �أق�ساط �إعادة ت�أمني مدينة
على �إثر م�ستحقات من معيدي الت�أمني متعلقة مبطالبة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) والتي تقدر مببلغ  200مليون ريال كم�ستحقات من معيدي الت�أمني.
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ارتفع ر�صيد اال�ستثمارات املتاحة للبيع من  88.6مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  164.3مليون ريال كما يف 2012/12/31م نتيجة ال�ستثمار جزء من م�سرتدات �إعادة
الت�أمني البالغة  200مليون ريال واملتعلقة ب�شركة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) والتي مت ا�ستثمار جزء منها على �شكل ا�ستثمارات متاحة للبيع ب�شكل م�ؤقت.
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
ارتفع ر�صيد امل�ستحقات من جهات ذات عالقة من  13.6مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  17.4مليون ريال كما يف 2012/12/31م نتيجة حل�صة �إعادة ت�أمني مت
ا�ستالمها يف ال�سنة املالية لعام 2012م من قبل �شركة الت�أمني العربية – لبنان حل�ساب العربية للت�أمني "ال�شركة" بقيمة  6.3مليون ريال جابه ذلك انخفا�ض يف الر�صيد نتيجة
دفع م�صاريف من قبل �شركة الت�أمني العربية – لبنان حل�ساب العربية للت�أمني "ال�شركة" بقيمة  2.6مليون ريال .نتج االنخفا�ض الالحق كما يف 2013/12/31م بالأ�سا�س من
دفع م�ستحقات لل�شركة بقيمة  14.4مليون ريال.
ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
ارتفع ر�صيد اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق من  17.8مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  34.7مليون ريال كما يف 2013/12/31م نتيجة بالأ�سا�س لإ�ضافة
�سندات متعلقة ب�سابك ( 3.76مليون ريال) ،والهيئة العامة للطريان املدين ( 5.0مليون ريال).
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات الأخرى
انخف�ضتا امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى واملتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني من  14.0مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  12.0مليون ريال كما
يف 2013/12/31م ب�سبب انخفا�ض الأتعاب املدفوعة لطرف ثالث ب�إدارة املطالبات ال�صحية (غلوب ميد) من � %6.0إلى .%4.0
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
يعود ال�سبب الرئي�سي النخفا�ض ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة من  117.9مليون ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى  64.0مليون ريـال كما يف 2012/12/31م
بالأ�سا�س �إلى:




االحتفاظ الكامل لوثيقتني طبيتني رئي�سيتني متعلقة ب�سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد يف يوليو 2012م و�أبريل 2012م على التوايل مما �أدى �إلى انخفا�ض ح�صة
معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة التابعة للقطاع الطبي من  71.3مليون ريال 2011/12/31م �إلى  18.2مليون ريـال كما يف 2012/12/31م.
تعليق م�ؤقت للأعمال لفرتة �أربعة �أ�شهر متعلقة باكتتاب الوثائق الطبية للأفراد من قبل جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين خالل ال�سنة 2011م مما �ساهم يف
االنخفا�ض احلا�صل كما يف 2012/12/31م.
االنخفا�ض يف احل�ساب املتعلق بالت�أمني الهند�سي من  22.6مليون ريال �إلى  16.0مليون ريال ناجت باملقام الأول من ت�صريف وثيقة ت�أمني هند�سي متعلقة ب�سعودي
�أوجيه.

يعود ال�سبب الرئي�سي الرتفاع ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة �إلى  107.4مليون ريـال كما يف 2013/12/31م �إلى ارتفاع ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط
غري املكت�سبة املتعلقة بالقطاع الطبي من  18.2مليون ريال �إلى  43.5مليون ريال تبع ًا لت�ضمني وثيقة �سعودي �أوجيه حتت اتفاقية �إعادة الت�أمني م�صحوب ًا باالرتفاع يف ح�صة
معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة املتعلقة بقطاع احلريق من  15.6مليون ريال �إلى  21.5مليون ريال نتيجة الرتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املتعلقة مبجموعة الزاهد.
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
انخف�ضت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية من  444.9مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  255.7مليون ريـال كما يف 2013/12/31م وذلك ناجت باملقام
الأول من النخفا�ض يف ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية لقطاع احلريق من  377.5مليون ريال �إلى  126.8مليون ريال لنف�س الفرتة تبع ًا لدفع مطالبة كبرية
يف �سنة 2013م متعلقة ب�شركة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) املتكبدة يف 2011م.
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تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة
ارتفعت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة من  22.7مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  25.5مليون ريـال كما يف 2012/12/31م ويرجع ال�سبب لتكاليف اكتتاب وثائق
الت�أمني امل�ؤجلة التابعة لقطاع املركبات والتي ارتفعت من  8.0مليون ريال �سعودي كما يف 2011/12/31م �إلى  15.4مليون ريـال كما يف 2012/12/31م نتيجة الكتتاب وثيقتي
اجلرب كيا والبنك العربي الوطني من خالل و�سيط .جوبه هذا االرتفاع باالنخفا�ض يف احل�ساب الطبي من  12.9مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  8.1مليون ريـال كما
يف 2012/12/31م.
انخف�ضت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة �إلى  16.9مليون ريال كما يف 2013/12/31م وذلك ناجت يف املقام الأول من االنخفا�ض املتعلق بح�ساب ال�سيارات �إلى  6.7مليون
ريال كما يف 2013/12/31م نتيجة لعدم جتديد وثائق رئي�سية تابعة لت�أمني املركبات لعام 2012م (اجلرب كيا والبنك العربي الوطني) ب�سبب خ�سائرها املرتفعة.
ممتلكات ومعدات

 -55اجلدول رقم (� :)18-6صايف املمتلكات واملعدات كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
 31دي�سمرب 2011م

 31دي�سمرب 2012م

 31دي�سمرب 2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

1.148

1.087

1.107

الأثاث واملفرو�شات

2.120

2.348

2.372

املركبات

113

139

97

�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية

3.107

3.073

3.285

املجموع

6.487

6.647

6.860

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

مل تقم ال�شركة بتو�سع رئي�سي خالل الفرتة التاريخية مما �أدى �إلى ارتفاع املمتلكات واملعدات ب�شكل ثابت وطفيف بني 2011م و2013م.
ذمم دائنة
ارتفعت الذمم الدائنة من  29.0مليون ريال �سعودي كما يف 2011/12/31م �إلى  318.3مليون ريال �سعودي كما يف 2012/12/31م نتيجة للمطالبة الكبرية املتعلقة ب�شركة
�سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) والتي تقدر بـ  307مليون ريال مت تكبدها يف ال�سنة املالية 2011م.
ذمم معيدي الت�أمني
تتما�شى احلركة املتعلقة بذمم معيدي الت�أمني مع احلركة املتعلقة ب�إجمايل �أق�ساط الت�أمني امل�سندة .يرجع االنخفا�ض الناجت يف ح�ساب الذمم من  58.8مليون ريال كما يف
2011/12/31م �إلى  18.4مليون ريال كما يف 2012/12/31م يف املقام الأول �إلى االحتفاظ الكامل لوثيقتني طبيتني رئي�ستني واملتعلقة ب�سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد .كما
يعود االرتفاع الالحق �إلى  69.7مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى تغطية الوثيقة املتعلقة ب�سعودي �أوجيه �ضمن اتفاقية �إعادة الت�أمني للقطاع الطبي ابتداء من يوليو
2013م.
مطالبات حتت الت�سوية
انخف�ضت املطالبات حتت الت�سوية من  535.2مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  365.9مليون ريال كما يف 2013/12/31م نتيجة لالنخفا�ض يف املطالبات حتت الت�سوية
واملتعلقة بقطاع احلريق من  382.8مليون ريال �إلى  152.3مليون ريال لنف�س الفرتة بعدما مت دفع مطالبات كبرية متعلقة ب�شركة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب)
وانفجار �شاحنة الوقود يف الريا�ض.
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
نتج االنخفا�ض ب�شكل رئي�سي يف ح�ساب الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني من  42.1مليون ريال كما يف 2011/12/31م
�إلى  28.0مليون ريال كما يف 2013/12/31م من الزيادة يف �أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من البيع املبا�شر الغري م�صحوب بعمولة بيع.
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
ارتفعت �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من  286.4مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  322.2مليون ريـال كما يف 2012/12/31م مدفوع ًا باملقام الأول باالرتفاع يف �أق�ساط
الت�أمني غري املكت�سبة واملتعلقة بت�أمني املركبات بعد احل�صول على وثيقة اجلرب كيا يف نهاية ال�سنة بالتوازي مع االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة للقطاع الطبي نتيجة
التعليق امل�ؤقت للأعمال املتعلقة باكتتاب الوثائق الطبية للأفراد من قبل جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين خالل ال�سنة 2011م مما �أدى �إلى الأثر احلا�صل كما يف ال�سنة املالية
لعام 2012م� .أي�ض ًا ،انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة �إلى  295.3مليون ريـال كما يف 2013/12/31م نتيجة انخفا�ض �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة املتعلقة بقطاع
املركبات نتيجة �إيقاف ثالث وثائق رئي�سية تابعة للبنك العربي الوطني ،اجلرب كيا ،والبنك الأهلي التجاري.
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عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
انخف�ضت عموالت �إعادة ت�أمني غري املكت�سبة من  14.4مليون ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى  12.6مليون ريـال كما يف 2013/12/31م نتيج ًة لالنخفا�ض احلا�صل يف عموالت
�إعادة ت�أمني غري مكت�سبة للقطاع الهند�سي من  7.7مليون ريال �إلى  4.6مليون ريال (والذي �أدى �إلى انخفا�ض العموالت امل�ستلمة تبع ًا الرتفاع معدالت اخل�سارة) .يعود �سبب
االنخفا�ض �إلى طبيعة وتوقيت اكتتاب �أو جتديد وثائق الت�أمني الهند�سي حيث تتفاوت مدة الوثائق من � 3إلى � 5سنوات.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
ازدادت مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني من  3.2مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  6.1مليون ريال كما يف 2013/12/31م ب�سبب الزيادة يف عدد املوظفني (من 235
موظف �إلى  295موظف ،على التوايل) والزيادة يف �سنني اخلدمة.
زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة
انخف�ض ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل م�ستحقة من  4.4مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  1.9مليون ريال كما يف 2013/12/31م نتيجة ل�ضريبة دخل م�ستحقة بقيمة
 1.3مليون لل�سنة املالية 2011م مقابل ال �شيء يف ال�سنوات الالحقة ب�سبب اخل�سائر ال�سنوية املتكبدة.
6 66 -66 -66 -6استثمارات عمليات التأمني

 -56اجلدول رقم ( :)19-6ا�ستثمارات عمليات الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

ودائع لأجل

-

54.619

45.867

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

11.703

15.078

15.078

ا�ستثمارات متاحة للبيع

46.177

129.399

-

املجموع

57.880

199.096

60.945

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م
(مدققة)

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م

ودائع لأجل
�أدى توفر ال�سيولة خالل العام � 2012إلى توجه ال�شركة �إلى �إيداع ما قيمته  54.6مليون ريال كما يف تاريخ 2012/12/31م على �شكل ودائع لأجل لدى عودة كابيتال وم�سقط
كابيتال والتي جتني ما ن�سبته � %3.3سنوي ًا ،وانخف�ض الر�صيد �إلى  45.9مليون ريال كما يف تاريخ 2013/12/31م نتيجة ت�سييل جزء من الودائع ويرجع ذلك لتقدير الإدارة
وفق ًا للتدفقات النقدية املتوقعة.
ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
ارتفع ر�صيد ال�سندات من  11.7مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  15.1مليون ريال كما يف 2013/12/31م نتيجة لإ�ضافة ال�سندات املتعلقة ببنك قطر الوطني والبنك
الإ�سالمي للتنمية بقيمة � 1.5ألف ريال و 1.9مليون ريال ،على التوايل.
ا�ستثمارات متاحة للبيع
تت�ألف اال�ستثمارات املتاحة للبيع ب�شكل رئي�سي من �صناديق ا�ستثمارية وحمفظة �أ�سهم مدرجة يف ال�سوق املايل ال�سعودي ،ارتفع ر�صيد اال�ستثمارات املتاحة للبيع من  46.2مليون
ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  129.4مليون ريال كما يف 2012/12/31م نتيجة ال�ستثمار جزء من م�سرتدات �إعادة الت�أمني البالغة  200مليون ريال واملتعلقة ب�شركة �سي �سي
�أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) والتي مت ا�ستثمار جزء منها على �شكل ا�ستثمارات متاحة للبيع ب�شكل م�ؤقت خالل �صناديق ا�ستثمارية .ومت بيع كامل تلك اال�ستثمارات كما
يف 2013/12/31م نظر ًا لدفع تلك املطالبة �إ�ضافة �إلى احلاجة لل�سيولة.
خالل العام 2013م باعت ال�شركة حمفظة الأ�سهم اخلا�صة بها وامل�صنفة �ضمن ا�ستثمارات متاحة للبيع والتي تقدر قيمتها كما يف تاريخ 2012/12/31م بـ  12.0مليون ريال
عن طريق البنك الأهلي كابيتال حمققة دخل حمقق بقيمة  4.6مليون ريال خالل ال�سنة املالية 2013م.
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6 66 -66 -66 -6استثمارات عمليات املساهمني

 -57اجلدول رقم ( :)20-6ا�ستثمارات عمليات امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

�صناديق ا�ستثمارية

34.456

16.420

11.259

حمفظة �أ�سهم

-

13.346

12.937

�سندات  -متاحة للبيع

6.051

3.217

9.444

�أ�سهم

1.923

1.923

1.923

�سندات  -حتى تاريخ اال�ستحقاق

6.054

19.645

19.645

املجموع

48.485

54.551

55.208

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من املجموع
�صناديق ا�ستثمارية

%71.1

%30.1

%20.4

حمفظة �أ�سهم

%0.0

%24.5

%23.4

�سندات  -متاحة للبيع

%12.5

%5.9

%17.1

�أ�سهم

%4.0

%3.5

%3.5

�سندات  -حتى تاريخ اال�ستحقاق

%12.5

%36.0

%35.6

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�صناديق ا�ستثمارية
انخف�ض الر�صيد يف �صناديق اال�ستثمار من  34.5مليون ريال كما يف تاريخ 2011/12/31م �إلى  16.4مليون ريال كما يف تاريخ 2012/12/31م نتيجة ت�سييل �صناديق املرابحة
عن طريق �سامبا والراجحي كابيتال ،كما انخف�ض الر�صيد �إلى  11.3مليون ريال كما يف تاريخ 2013/12/31م نتيجة ت�سييل �صندوق املرابحة التابع للبنك ال�سعودي الربيطاين
و�شراء وحدات ا�ستثمارية يف �صندوق �أبراج العقاري.
حمفظة �أ�سهم
مت فتح حمفظة ا�ستثمارية لال�ستثمار يف الأ�سهم ال�سعودية املدرجة يف عام 2012م بقيمة  13.3مليون ريال ومل يطر�أ �أي تغري جوهري يف ال�سنة املالية لعام 2013م مما �أدى �إلى
ا�ستقرار الر�صيد كما يف 2013/12/31م.
�سندات متاحة للبيع
تت�ألف ال�سندات امل�صنفة ك�سندات متاحة للبيع كما يف تاريخ 2013/12/31م البالغ قيمتها  9.4مليون ريال من جمموعة اال�ستثمارات يف ال�سندات الآتية:





�سندات �شركة املراعي والبالغ قيمتها  2.0مليون ريال حمققة ن�سبة  %3.0مع �إت�ش �إ�س بي �سي كحافظ لها.
�سندات الهيئة العامة للطريان املدين والبالغ قيمتها  2.0مليون ريال حمققة ن�سبة  %3.2مع �إت�ش �إ�س بي �سي كحافظ لها.
�سندات �شركة دار الأركان والبالغ قيمتها  3.8مليون ريال وجتني ن�سبة  %5.8مع عودة كابيتال كحافظ لها.
�سندات م�صرف �أبو ظبي الإ�سالمي والبالغ قيمتها  1.9مليون ريال وجتني ن�سبة  %6.4مع عودة كابيتال كحافظ لها.

�أ�سهم
تتعلق اال�ستثمارات يف الأ�سهم البالغ قيمتها  1.9مليون ريال باال�ستثمار يف �شركة جنم خلدمات الت�أمني.
اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
ارتفع ر�صيد اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق �إلى  19.6مليون ريال كما يف تاريخ 2012/12/31م ،حيث بقي الر�صيد بحالة م�ستقرة خالل الفرتات التاريخية
ال�سابقة .تتكون ال�سندات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق من عدة �سندات جتني متو�سط مرجح بلغت ن�سبته � %3.83سنوي ًا.
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6 66 -66 -66 -6أقساط وأرصدة إعادة تأمني مدينة

 -58اجلدول رقم (� :)21-6أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

حاملي وثائق ت�أمني

211.066

204.525

176.892

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()48.113

()40.375

()35.144

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املدينة

162.953

164.150

141.748

�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

-

125.750

43.154

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

()250

()7.296

�إجمايل �أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

-

125.500

35.858

املجموع

162.953

289.650

177.607

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
�أق�ساط ت�أمني مدينة�/إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%28.8

%25.1

%24.2

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املدينة

%29.5

%24.6

%24.8

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�أق�ساط و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة
ارتفعت �صايف الذمم املدينة من  163.0مليون ريال كما يف تاريخ 2011/12/31م �إلى  289.7مليون ريال كما يف تاريخ 2012/12/31م نتيجة باملقام الأول الرتفاع �أر�صدة
�إعادة الت�أمني املدينة �إلى  125.8مليون ريال على �صلة باملطالبة التي دفعت ل�شركة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) بقيمة  307.0مليون ريال يف ال�سنة املالية
2013م .نتج االنخفا�ض الالحق �إلى  177.6مليون ريال كما يف تاريخ 2013/12/31م من االنخفا�ض يف �أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة واالرتفاع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة املدفوعة نقد ًا من قبل العمالء الأفراد حاملي وثائق الت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات.

 -59اجلدول رقم ( :)22-6خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

43.562

48.113

40.625

املحمل (امل�سرتد) خالل ال�سنة

4.551

()1.427

1.814

امل�شطوب خالل ال�سنة

-

()6.061

-

املخ�ص�ص نهاية ال�سنة

48.113

40.625

42.439

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
يتم احت�ساب خم�ص�صات الذمم امل�شكوك يف حت�صيلها وفق ًا للتعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،بحيث يعترب كامل ق�سط الوثيقة م�ستحق الدفع عند
الإ�صدار وعليه تبد�أ ال�شركة بتجنيب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بعد جتاوز الأق�ساط فرتة الت�سعني يوم ًا بدون �سداد وذلك بن�سب تخ�صي�ص متفاوتة تعتمد على �أجل
الدين ،وقد قررت ال�شركة يف العام 2012م �شطب ديون تبلغ قيمتها  6.1مليون ريال ومن �أهمها :
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�شركة احلمراين املتحدة مببلغ � 614ألف ريال؛
عبداللطيف للعطور وم�ستح�ضرات التجميل مببلغ � 300ألف ريال حيث دام اخلالف على املطالبة ملا يزيد عن خم�س �سنوات؛
ور�شة الزاهد مببلغ � 272ألف ريال.

6 66 -66 -66 -6تكاليف اكتتاب وثائق تأمني مؤجلة

 -60اجلدول رقم ( :)23-6تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

الر�صيد يف  1يناير

24.870

22.653

25.501

تكاليف اكتتاب متكبدة خالل ال�سنة

45.874

57.032

43.468

تكاليف اكتتاب حمملة لل�سنة

()48.091

()54.184

()52.063

الر�صيد يف نهاية الفرتة

22.653

25.501

16.905

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة/العموالت املدفوعة خالل الفرتة

%49.4

%44.7

%38.9

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

 -61اجلدول رقم ( :)24-6تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة ح�سب القطاع كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

ال�صحي

12.927

8.137

8.323

املركبات

7.987

15.396

6.677

احلريق

450

418

387

الهند�سي

873

550

392

البحري

151

591

636

الأخرى

265

409

491

املجموع

22.653

25.501

16.905

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من العموالت امل�سددة بح�سب القطاع
ال�صحي

%59.9

%44.8

%49.1

املركبات

%38.9

%45.2

%31.9

احلريق

%41.9

%44.3

%26.6

الهند�سي

%82.6

%68.9

%81.6

البحري

%15.6

%27.9

%22.1

الأخرى

%40.3

%42.1

%62.0

املجموع

%49.4

%44.7

%38.9

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة للقطاع الطبي
نتج االنخفا�ض يف وثيقة الت�أمني الطبية التابعة ملجموعة �سعودي بن الدن من  21.6مليون ريال �إلى  5.8مليون ريال والتي مت اال�ستحواذ عليها من خالل و�سيط �إلى انخفا�ض
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة مئوية من العموالت املدفوعة من  %59.9كما يف 2011/12/31م �إلى  %44.8كما يف 2012/12/31م .نتج االرتفاع الالحق �إلى
 %49.1يف ال�سنة املالية لعام 2013م من اخل�صومات املقدمة ل�شركة �سعودي �أوجيه.
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة لقطاع املركبات
يعود االرتفاع يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة مئوية من العموالت املدفوعة من  %38.9كما يف 2011/12/31م �إلى  %45.2كما يف 2012/12/31م يف املقام
الأول �إلى اكتتاب وثيقة اجلرب كيا لل�سيارات يف  21يوليو 2012م والبالغة  47.1مليون ريال والرتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للبنك العربي الوطني مببلغ  26.4مليون ريال .مت
�إلغاء تلك احل�سابات مما �أدى �إلى االنخفا�ض الالحق �إلى  %31.9كما يف 2013/12/31م.
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تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة لقطاع احلريق
يعود االنخفا�ض يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة مئوية من العموالت املدفوعة من  %41.9كما يف 2011/12/31م �إلى  %26.6كما يف 2013/12/31م يف املقام
الأول �إلى االختالف يف فرتات اكتتاب الوثائق املختلفة.
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة للقطاع الهند�سي
تعر�ض الت�أمني الهند�سي �إلى االنخفا�ض يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة مئوية من العموالت امل�سددة من  %82.6كما يف 2011/12/31م �إلى  %68.9كما يف
2012/12/31م نتيجة لوثيقة رئي�سية تابعة ملجموعة �سعودي �أوجيه والبالغة قيمتها  3.5مليون ريال مت اكتتابها يف يناير 2012م� .أدى االختالف يف فرتات اكتتاب الوثائق
املختلفة �إلى االرتفاع الالحق �إلى  %81.6كما يف 2013/12/31م.
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة للقطاع البحري
نتج التقلب يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة مئوية من العموالت املدفوعة للقطاع البحري بني 2011/12/31م و2013/12/31م من اكتتاب وثيقة الت�أمني البحري
التابعة ملجموعة اجلميح مببلغ  10.4مليون ريال يف مايو 2013م.
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة للقطاعات الأخرى
يعود االرتفاع يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة مئوية من العموالت املدفوعة من  %40.3كما يف 2011/12/31م �إلى  %62.0كما يف 2013/12/31م يف املقام
الأول للوثائق املتعلقة باحلوادث العامة وت�أمني امل�س�ؤولية والتي مت اكتتابها يف نهاية ال�سنة.
6 66 -66 -66 -6مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

 -62اجلدول رقم ( :)25-6امل�صاريف املدفوعة مقدماً وموجودات �أخرى كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

م�صاريف مدفوعة مقدم ٌا

8.604

4.952

5.020

دفعات مقدمة ملوردين

2.096

2.256

2.236

ذمم موظفني

680

537

546

عموالت م�ستحقة

886

2.460

2.116

�أخرى

1.721

2.202

2.083

املجموع

13.986

12.407

12.000

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

الن�سبة املئوية من املجموع
م�صاريف مدفوعة مقدم ٌا

%62

%40

%42

دفعات مقدمة ملوردين

%15

%18

%19

ذمم موظفني

%5

%4

%5

عموالت م�ستحقة

%6

%20

%18

�أخرى

%12

%18

%17

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
تتكون امل�صروفات امل�سبقة الدفع ب�شكل رئي�سي من ر�سوم �أتعاب الطرف ثالث ( )TPAالذي يدير املطالبات الطبية وهو �شركة غلوب ميد (موفر اخلدمة) والتي حت�سب كن�سبة
من �أق�ساط الت�أمني للقطاع الطبي .انخف�ضت امل�صروفات امل�سبقة الدفع من  8.6مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  5.0مليون ريال كما يف 2013/12/31م نتيجة
لالنخفا�ض يف ن�سب الأتعاب ب�شكل عام من � %6إلى  %4بح�سب االتفاقية مع غلوب ميد ،بالإ�ضافة لالنخفا�ض ب�شكل عام يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة التابعة للقطاع الطبي
من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م.
دفعات مقدمة �إلى موردين
ا�ستقر ر�صيد الدفعات املقدمة �إلى موردين من  2.1مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  2.2مليون ريال كما يف 2013/12/31م.
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ذمم موظفني
نتج االنخفا�ض يف ذمم موظفني من � 680ألف ريال كما يف 2011/12/31م �إلى � 546ألف ريال كما يف 2013/12/31م ب�سبب احلد من القرو�ض املمنوحة للموظفني.
عموالت م�ستحقة
تتعلق العموالت امل�ستحقة ب�شكل رئي�سي بالفائدة امل�ستحقة من اال�ستثمارات يف الودائع لأجل وا�ستثمارات الدخل الثابت .نتج االرتفاع يف الفائدة امل�ستحقة من � 886ألف ريال كما
يف تاريخ 2011/12/31م �إلى  2.5مليون ريال كما يف تاريخ 2012/12/31م ب�شكل رئي�سي من ارتفاع الودائع لأجل من �صفر كما يف  2011/12/31م �إلى  142.5مليون ريال
كما يف تاريخ 2012/12/31م ،و�أي�ض ًا من االرتفاع يف اال�ستثمارات املتاحة للبيع من  88.6مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  164.3مليون ريال كما يف 2012/12/31م.
نتج االنخفا�ض الالحق يف ر�صيد العموالت امل�ستحقة كما يف 2013/12/31م عن ت�سييل جزء من الودائع لأجل واال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي بلغت �أر�صدتها  115.1مليون
ريال و  35.6مليون ريال على التوايل كما يف 2013/12/31م.
�أ�صول �أخرى
تت�ألف الأ�صول الأخرى ب�شكل رئي�سي من �إيجارات م�سبقة الدفع وعالوات موظفني .نتج االرتفاع يف الر�صيد من  1.7مليون ريال كما يف تاريخ 2011/12/31م �إلى  2.1مليون
ريال كما يف تاريخ 2013/12/31م ب�شكل �أ�سا�سي من االرتفاع يف ر�صيد الإيجارات م�سبقة الدفع.
6 66 -66 -66 -6مستحق من جهات ذات عالقة – عمليات التأمني

- 63اجلدول رقم ( :)26-6م�ستحق من جهات ذات عالقة – حاملو وثائق الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

�شركة الت�أمني العربية  -لبنان (م�ساهم)

12.651

16.386

1.239

�شركة الت�أمني الأردنية ( -م�ساهم)

983

989

1.000

املجموع

13.634

17.375

2.239

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م

ارتفع ر�صيد امل�ستحقات من جهات ذات عالقة من  13.6مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  17.4مليون ريال كما يف 2012/12/31م نتيجة حل�صة �إعادة ت�أمني مت
ا�ستالمها يف ال�سنة املالية 2012م من قبل �شركة الت�أمني العربية – لبنان حل�ساب العربية للت�أمني "ال�شركة" بقيمة  6.3مليون ريال ،جابه ذلك انخفا�ض يف الر�صيد نتيجة
دفع م�صاريف من قبل �شركة الت�أمني العربية – لبنان حل�ساب العربية للت�أمني "ال�شركة" بقيمة  2.6مليون ريال .نتج االنخفا�ض الالحق كما يف 2013/12/31م بالأ�سا�س من
ت�سديد م�ستحقات لل�شركة بقيمة  14.4مليون ريال.
احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة وح�صة معيدي الت�أمني من هذا االحتياطي

 -64اجلدول رقم ( :)27-6احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

ال�صحي

136.202

90.494

103.026

املركبات

93.860

176.933

115.841

احلريق

13.890

16.135

22.350

الهند�سي

25.595

18.787

31.997

البحري

7.690

9.998

11.181

الأخرى

9.116

9.902

10.889

�إجمايل احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

286.352

322.248

295.283

ال�صحي

71.290

18.187

43.536

املركبات

-

-

-

احلريق

13.063

15.630

21.465

الهند�سي

22.574

16.018

28.186

البحري

5.108

8.044

8.291

الأخرى

5.908

6.105

5.967

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

117.943

63.984

107.445
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�صايف احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

2011/12/31م
(مدققة)
168.410

2012/12/31م
(مدققة)
258.265

2013/12/31م
(مدققة)
187.838

احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ال�صحي

%60.0

%45.3

%57.0

املركبات

%40.6

%52.2

%43.7

احلريق

%47.3

%51.5

%55.5

الهند�سي

%71.3

%58.9

%77.6

البحري

%28.5

%28.2

%27.4

الأخرى

%62.7

%60.7

%60.1

املجموع

%50.7

%49.3

%50.4

ح�صة معيدي الت�أمني من احتياطي الأق�ساط غري املكت�سبة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة
ال�صحي

%58.8

%33.6

%52.7

املركبات

%0.0

%0.0

%0.0

احلريق

%47.5

%51.4

%55.0

الهند�سي

%70.8

%59.0

%76.1

البحري

%28.5

%29.7

%26.8

الأخرى

%61.4

%57.9

%52.4

املجموع

%55.2

%41.1

%51.5

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

الت�أمني ال�صحي
يعود االنخفا�ض يف احتياطي �أق�ساط الت�أمني ال�صحي غري املكت�سبة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %60.0يف 2011/12/31م �إلى  %45.3يف 2012/12/31م
ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة �إيقاف ت�أمني الأفراد ال�صحي من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين خالل ال�سنة املالية 2011م مما �أدى �إلى الت�أثري يف نتائج ال�سنة املالية 2012م .ويف
تاريخ 2013/12/31م عاد احتياطي �أق�ساط الت�أمني ال�صحي كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة �إلى  %57كما قامت ال�شركة بح�سب تقرير االكتواري ب�إعادة احت�ساب
احتياطي �إ�ضايف للتعوي�ض عن الق�صور يف ت�سعري وثائق الت�أمني ال�صحي بقيمة  9.2مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2013م.
ت�أمني املركبات
كان االرتفاع يف احتياطي �أق�ساط ت�أمني املركبات غري املكت�سبة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %40.6يف 2011/12/31م �إلى  %52.2يف 2012/12/31م ب�شكل
�أ�سا�سي نتيجة اكتتاب وثيقة �شركة اجلرب قبيل نهاية ال�سنة املالية 2012م .ويف تاريخ 2013/12/31م عاد احتياطي �أق�ساط ت�أمني املركبات كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة �إلى م�ستواه الطبيعي ( )%43.7اثر عدم جتديد ال�شركة لوثيقة اجلرب ،كما قامت ال�شركة بح�سب تقرير االكتواري ب�إعادة احت�ساب للتعوي�ض عن الق�صور يف ت�سعري وثائق
ت�أمني املركبات بقيمة  11.0مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2013م.
ت�أمني احلريق
كان االرتفاع يف احتياطي �أق�ساط ت�أمني احلريق غري املكت�سبة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %47.3يف 2011/12/31م �إلى  %51.5يف 2012/12/31م
و %55.5يف تاريخ 2013/12/31م ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة جتديد وثيقة جمموعة الزاهد ب�سعر اعلى قبيل نهاية ال�سنة املالية 2012م وال�سنة املالية 2013م.
الت�أمني الهند�سي
كان االنخفا�ض يف احتياطي �أق�ساط الت�أمني الهند�سي غري املكت�سبة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %71.3يف 2011/12/31م �إلى  %58.9يف 2012/12/31م
ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة �إلغاء وثيقة ت�أمني هند�سي تابعة ل�شركة �سعودي �أوجيه .ويف تاريخ 2013/12/31م عاد احتياطي �أق�ساط الت�أمني الهند�سي كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة �إلى م�ستواه الطبيعي.
الت�أمني البحري
ظل احتياطي �أق�ساط الت�أمني البحري غري املكت�سبة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة م�ستقرا ب�شكل ن�سبي عند متو�سط بلغ  %28خالل الفرتة.
الت�أمينات الأخرى
ظل احتياطي �أق�ساط الت�أمينات الأخرى غري املكت�سبة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة م�ستقرا ب�شكل ن�سبي عند متو�سط بلغ  %61خالل الفرتة.
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6 66 -66 -66 -6إجمايل املطالبات حتت التسوية ،املطالبات املتكبدة التي مل يبلغ عنها ،حصة معيدي التأمني يف إجمايل
املطالبات حتت التسوية واملطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها

 -65اجلدول رقم ( :)28-6املطالبات حتت الت�سوية (با�ستثناء املطالبات املتكبدة والتي مل يبلغ عنها) – �صايف كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

ال�صحي

29.244

29.487

15.942

املركبات

51.876

50.042

55.775

احلريق

381.954

244.783

146.247

الهند�سي

6.318

13.244

43.189

البحري

10.147

21.965

15.132

الأخرى

2.223

1.576

8.828

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

481.762

361.097

285.112

ال�صحي

20.520

8.072

9.396

املركبات

953

3.017

4.587

احلريق

377.441

241.507

143.550

الهند�سي

5.943

11.795

41.529

البحري

6.026

15.394

10.999

الأخرى

1.255

1.101

8.042

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

412.138

280.886

218.103

�صايف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

69.624

80.211

67.010

ح�صة معيدي الت�أمني يف احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة مئوية من �إجمايل املطالبات
حتت الت�سوية
ال�صحي

%70.2

%27.4

%58.9

املركبات

%1.8

%6.0

%8.2

احلريق

%98.8

%98.7

%98.2

الهند�سي

%94.1

%89.1

%96.2

البحري

%59.4

%70.1

%72.7

الأخرى

%56.4

%69.8

%91.1

املجموع

%85.5

%77.8

%76.5

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

الت�أمني ال�صحي
يتم احت�ساب خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية املتعلقة بالت�أمني ال�صحي من قبل الطرف الثالث القائم بت�سوية هذه املطالبات (غلوب ميد) .االنخفا�ض يف ح�صة معيدي
الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية للت�أمني ال�صحي كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية من  %70.2يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م �إلى  %27.4يف تاريخ 2012/12/31م
كان نتيجة عدم �إ�سناد �أق�ساط ت�أمني وثيقتي �سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد على خلفية اخلالف مع معيد الت�أمني حول ت�سعرية هذه الوثائق .يف تاريخ 2013/12/31م ،عادت
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية �إلى االرتفاع مدفوع ًة ب�إ�سناد �أق�ساط وثيقة �سعودي �أوجيه.
ت�أمني املركبات
الزيادة يف ح�صة معيدي ت�أمني املركبات من املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية خالل فرتة التحليل من  %1.8يف تاريخ 2011/12/31م �إلى
 %8.2يف تاريخ 2013/12/31م كانت نتيجة الزيادة يف املطالبات املقدرة قيمتها ب�أكرث من � 469ألف ريال �سعودي على خلفية ت�أثري القرار ال�صادر يف اململكة العربية ال�سعودية
برفع الديات من � 100ألف ريال �إلى � 300ألف ريال على املطالبات على ر�صيد ال�سنة املالية 2012م.

93

ت�أمني احلريق
خالل فرتة التحليل ،تكبدت ال�شركة مطالبتني كبريتني ب�شكل �إجمايل ،ولكن ت�أثري هذه املطالبات بعد ح�سم ح�صة معيدي الت�أمني مل يكن له ت�أثري كبري على نتائج ال�شركة حيث
كانت املطالبات كالتايل:



مطالبة �شركة �سي �سي �أم �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) املقدرة مببلغ  307مليون ريال �سعودي ب�شكل �إجمايل خالل ال�سنة املالية 2011م ( 1.9مليون ريال
�سعودي بعد ح�سم ح�صة معيدي الت�أمني)
عدة مطالبات متعلقة بانفجار �شاحنة غاز يف الريا�ض مقدرة مببلغ  203مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة املالية 2012م ( 1.2مليون ريال �سعودي بعد ح�سم ح�صة
معيدي الت�أمني)

الت�أمني الهند�سي
االرتفاع يف �إجمايل مطالبات الت�أمني الهند�سي حتت الت�سوية من  6.3مليون ريال �سعودي يف تاريخ 2011/12/31م �إلى  13.2مليون ريال �سعودي يف تاريخ 2012/12/31م
كان ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة مطالبات متعلقة بعدة مواقع �إن�شاءات ت�ضررت من انفجار �شاحنة الغاز متعلقة ب�شركتي �سعودي �أوجيه و�آجل .ارتفعت �أي�ض ًا �إجمايل مطالبات الت�أمني
الهند�سي حتت الت�سوية �إلى  43.2مليون ريال �سعودي يف تاريخ 2013/12/31م ب�شكل رئي�سي نتيجة مطالبة كبرية تقدر مببلغ  20مليون ريال �سعودي متعلقة ب�شركة �سعودي
�أوجيه.
الت�أمني البحري
االرتفاع يف ح�صة معيدي الت�أمني البحري من املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية من  %59.4يف تاريخ 2011/12/31م �إلى  %72.7يف تاريخ
2013/12/31م كان ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة ارتفاع معدل الإ�سناد يف اتفاقية معيدي الت�أمني من � %30إلى  %40خالل ال�سنة املالية 2012م.
الت�أمينات الأخرى
االرتفاع يف ح�صة معيدي الت�أمينات الأخرى من املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية من  %56.4يف تاريخ 2011/12/31م �إلى  %91.1يف تاريخ
2013/12/31م وذلك ب�سبب �إدراج وثيقة �سعودي �أوجيه (حمايه وادخار) حتت اتفاقيات �إعادة التامني مبعدل �إ�سناد بلغ  %75بدال من  %50من خالل الن�صف الثاين من عام
2012م� ،إ�ضافة �إلى ارتفاع معدل احلوادث املغطاة بن�سب اعلى �ضمن اتفاقيات الإعادة التي تخ�ص احلوادث العامة وامل�س�ؤولية وذلك تبعا لنوع اخلطر  /املطالبة.

 -66اجلدول رقم ( :)29-6جمموع املطالبات املتكبدة والتي مل يُبلغ عنها بح�سب ن�شاط العمل كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

ال�صحي

40.189

24.671

47.014

املركبات

9.908

10.198

22.304

احلريق

864

17.242

6.027

الهند�سي

-

342

342

البحري

1.699

3.831

1.552

الأخرى

741

2.418

3.544

�إجمايل احتياطي املطالبات املتكبدة والتي مل يُبلغ عنها

53.399

58.703

80.783

ال�صحي

28.267

7.782

26.720

املركبات

2.923

389

1.286

احلريق

76

16.958

5.788

الهند�سي

-

203

203

البحري

1.012

3.548

982

الأخرى

452

1.676

2.653

ح�صة معيدي الت�أمني يف احتياطي املطالبات املتكبدة والتي مل يُبلغ عنها

32.731

30.557

37.634

�صايف املطالبات املتكبدة التي مل يبلغ عنها

20.668

28.146

43.150

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية
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بنا ًء على تقرير االكتواري يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،يتم احت�ساب وت�سجيل املطالبات املتكبدة والتي مل يتم الإبالغ عنها وفق ًا للآتي:





احت�ساب الأق�ساط املكت�سبة بنا ًء على تاريخ الوثيقة
احت�ساب معدل اخل�سارة ال�ضمني
احت�ساب املطالبات املتوقعة (الأق�ساط املكت�سبة  Xمعدل اخل�سارة)
ح�سم املطالبات املتوقعة من خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية.

بالن�سبة للفئات املغايرة لفئة املركبات ،ا�ستُخدم يف تقدير احتياطيات املطالبات املتكبدة والتي مل ُيبلغ عنها منوذج العامل الديناميكي وهو الأ�سلوب املف�ضل ب�شكل عام عن غريه
من الأ�ساليب .وهذا يت�سق مع الطريقة املتبعة يف التقرير ال�سابق.
الت�أمني ال�صحي
الزيادة يف خم�ص�ص مطالبات الت�أمني ال�صحي املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة كان نتيجة الزيادة يف معدل اخل�سارة
للت�أمني ال�صحي على خلفية عدم �إ�سناد �أق�ساط وثيقة �سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد.
ت�أمني املركبات
الزيادة يف خم�ص�ص مطالبات ت�أمني املركبات املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة هي نتيجة �آخر متطلبات م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي التي تن�ص على ا�ستبقاء خم�ص�ص بن�سبة  ٪100مقابل تعوي�ضات احلطام وامل�سرتدات فيما يتعلق باملطالبات التي حدثت منذ �أكرث من �سنة بالإ�ضافة �إلى
الزيادة يف م�ستوى ال�ضمني للخ�سائر.
الت�أمني الهند�سي
بنا ًء على حتليل االكتواري ،الزيادة يف خم�ص�ص مطالبات الت�أمني الهند�سي املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة هي نتيجة
توقيت اكتتاب الوثائق خالل ال�سنة املالية بالإ�ضافة �إلى مطالبات م�ؤ�س�سة النقد بتقدير �إجمايل �أدق لهذه املطالبات باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة (ارتفع مببلغ � 700ألف ريال
على امل�ستوى ال�صايف).
6 66 -66 -66 -6مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 -67اجلدول رقم ( :)30-6الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة ومطلوبات �أخرى كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

م�ستحق ملوردين وو�سطاء

28.999

24.111

17.482

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

8.129

4.694

6.313

مكاف�آت جمل�س ال�ضمان ال�صحي

2.271

2.055

1.876

مكاف�آت جمل�س الإدارة

1.735

908

537

�أخرى

990

1.241

1.813

املجموع

42.125

33.010

28.020

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م

م�ستحق ملوردين وو�سطاء
نتج االنخفا�ض احلا�صل يف ح�ساب امل�ستحقات �إلى املوردين والو�سطاء من  29.0مليون ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى  17.5مليون ريـال كما يف 2013/12/31م ب�شكل
�أ�سا�سي من ت�صريف الوثائق التابعة اجلرب كيا والبنك العربي الوطني واللتني مت اال�ستحواذ عليهما من قبل و�سطاء.
�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة
دفعت ال�شركة مبلغ  6.5مليون ريال �سعودي (مت�ضمنة  1.0مليون ريال �سعودي كغرامة ت�أخري) من �ضرائب اال�ستقطاع املرتاكمة لل�سنوات املالية من 2009م �إلى 2011م مما
�أدى �إلى انخفا�ض احل�ساب من  8.1مليون ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى  4.7مليون ريـال كما يف 2012/12/31م .يتم دفع �ضريبة اال�ستقطاع با�ستخدام ح�ساب �صايف
الذمم امل�ستحقة املتعلقة مبعيدي الت�أمني قبل 2012م .ولكن وبح�سب م�صلحة الزكاة والدخل يجب �أن تُدفع �ضريبة اال�ستقطاع م�ستعم ًال �إجمايل الأق�ساط امل�سندة مما �أدى
الرتفاع احل�ساب �إلى  6.3مليون ريال كما يف 2013/12/31م.
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�أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي
يتعلق االنخفا�ض يف الأتعاب امل�ستحقة ملجل�س ال�ضمان ال�صحي (يتم احت�سابه كـ %1من �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املتعلقة بالقطاع الطبي) باالنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
املتعلقة بالقطاع الطبي؛ انخف�ضت الأق�ساط من 227.1مليون ريـال كما يف 2011/12/31م 180.7مليون ريـال كما يف 2013/12/31م.
مكاف�آت جمل�س الإدارة
يت�ألف ح�ساب املكاف�آت ملجل�س الإدارة من م�صاريف اجتماعات� ،أتعاب �سنوية ،وح�صة من الأرباح لأع�ضاء املجل�س .ترتاكم امل�صاريف بنا ًء على النتائج املالية لل�سنة ال�سابقة
والتي يتم تقييدها يف ال�سنة احلالية� .أدى الهبوط يف �صايف الدخل للفرتة اخلا�ضعة للدرا�سة �إلى انخفا�ض احل�ساب من  1.7مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى � 908ألف
ريال كما يف 2012/12/31م و� 537ألف ريال كما يف 2013/12/31م.
م�ستحقات �أخرى
تت�ألف امل�ستحقات الأخرى من �أتعاب مراجعة ،ا�ست�شارات ،و�أكتوارية .نتج االرتفاع احلا�صل كما يف 2013/12/31م �إلى  1.8مليون ريـال من � 990ألف ريال كما يف
2011/12/31م من االرتفاع يف �أتعاب املراجعة و�أتعاب اكتوارية.
6 66 -66 -66 -6إيرادات عموالت إعادة تأمني غري مكتسبة

 -68اجلدول رقم ( :)31-6حركة �إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

يف  1يناير

9.741

14.391

11.992

عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة

29.314

23.781

29.981

عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة

()24.664

()26.181

()29.369

يف نهاية الفرتة

14.391

11.992

12.604

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م

 -69اجلدول رقم (� :)32-6إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة بح�سب ن�شاط العمل كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

احلريق

3.697

3.277

4.024

الهند�سي

7.653

5.450

4.751

البحري

1.997

2.038

2.324

الأخرى

1.044

1.227

1.504

املجموع

14.391

11.992

12.604

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة
احلريق

%38.1

%49.0

%51.8

الهند�سي

%71.6

%59.9

%43.0

البحري

%30.0

%30.9

%27.0

الأخرى

%45.9

%88.5

%59.5

املجموع

%49.1

%50.4

%42.0

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

ت�أمني احلريق
الزيادة يف �إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني احلريق غري املكت�سبة كن�سبة من العموالت امل�ستلمة من  %38.1يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م �إلى  %51.8يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م
كانت بالتوافق مع الزيادة يف �أق�ساط احلريق امل�سندة والغري مكت�سبة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة.
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الت�أمني الهند�سي
االنخفا�ض يف �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني الهند�سي غري املكت�سب كن�سبة من العموالت امل�ستلمة من  %71.6يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م �إلى  %43.0يف تاريخ  31دي�سمرب
2013م كان نتيجة االنخفا�ض يف ن�سبة العموالت يف اتفاقية �إعادة الت�أمني من  %41يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %38.5يف ال�سنة املالية 2013م.
الت�أمني البحري
االنخفا�ض يف �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني البحري غري املكت�سب كن�سبة من العموالت امل�ستلمة من  %30.0يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م �إلى  %27.0يف تاريخ  31دي�سمرب
2013م كانت بالتوافق مع االنخفا�ض يف �أق�ساط احلريق امل�سندة والغري مكت�سبة كن�سبة من الأق�ساط امل�سندة.
الت�أمينات الأخرى
الزيادة يف �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمينات الأخرى غري املكت�سبة كن�سبة من العموالت امل�ستلمة من  %45.9يف تاريخ  31دي�سمرب 2011م �إلى  %88.5يف تاريخ  31دي�سمرب
2012م كان نتيجة الزيادة يف الأق�ساط املكتتبة يف الن�صف الثاين من العام.
6 6 6 -66 -66 -6قائمة التغريات يف حقوق املساهمني

 -70اجلدول رقم ( :)33-6قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ر�أ�س املال

خ�سائر مرتاكمة

التغري يف القيمة العادلة
لال�ستثمارات املتاحة للبيع

املجموع

الر�صيد يف  1يناير 2011م

200.000

()39.631

1.089

161.458

�صايف دخل ال�سنة

-

17.290

-

17.290

الزكاة و�ضريبة دخل

-

()4.679

-

()4.679

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

644

644

حتويالت �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني

-

-

()912

()912

 31دي�سمرب 2011م

200.000

()27.020

821

173.800

الر�صيد يف  1يناير 2012م

200.000

()27.020

821

173.800

�صايف خ�سارة ال�سنة

-

()2.859

-

()2.859

الزكاة و�ضريبة دخل

-

()3.516

-

()3.516

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

1.999

1.999

حتويالت �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني

-

-

()2.306

()2.306

 31دي�سمرب 2012م

200.000

()33.395

513

167.118

الر�صيد يف  1يناير 2013م

200.000

()33.395

513

167.118

�صايف خ�سارة ال�سنة

-

()101.832

-

()101.832

الزكاة و�ضريبة دخل

-

()1.500

-

()1.500

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

10.714

10.714

حتويالت �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني

-

-

()10.461

()10.461

 31دي�سمرب 2013م

200.000

()136.726

766

64.040
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ر�أ�س مال ال�شركة هو  200مليون ريـال مق�سمة على  20مليون �سهم ًا قيمة الواحد منها  10ريـال.
كما يف 2011/12/31م ،بلغت حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة  173.8مليون ريـال بعد حتقيق �صايف �أرباح لل�سنة املالية 2011م بلغت  17.3مليون ريـال قبل احت�ساب ال�ضريبة
و�أرباح وخ�سائر التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات .يف 2012/12/31م ،و�صلت حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة �إلى  167.1ريـال بعد ت�سجيل �صايف خ�سارة لل�سنة مقدارها
 2.9مليون ريـال قبل احت�ساب ال�ضريبة و�أرباح وخ�سائر التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات .يف 2013/12/31م ،و�صلت حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة �إلى  64.0مليون ريـال
بعد خ�سارة مقدارها  101.8مليون ريـال.
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تعتزم ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها يف ال�سنة املالية 2015م للأ�سباب التالية:
تغطية خ�سائرها الرتاكمية التي و�صلت �إلى  136.7مليون ريـال يف 2013/12/31م والتي متثل  ٪68.4من ر�أ�س املال؛
تعزيز غطاء هام�ش املالءة املالية بح�سب ما تن�ص عليه الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي؛ و
زيادة طاقتها اال�ستيعابية لالكتتاب ب�شكل �أ�سا�سي يف �أعمال ال�شركات.





الزكاة و�ضريبة الدخل

- 71اجلدول رقم ( :)34-6الزكاة و�ضريبة الدخل كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

ر�أ�س املال

200.000

200.000

200.000

خم�ص�صات

2.505

4.027

30.992

ممتلكات ومعدات� ،صايف

()6.487

()6.647

()6.860

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

()27.249

()14.860

خ�سائر مرتاكمة

()39.631

()27.020

()33.395

دخل (خ�سارة) ال�سنة املعدل

26.551

()835

()97.926

الوعاء الزكوي

182.937

142.276

77.952

 %68.6ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني من الوعاء الزكوي

125.495

97.601

53.475

 %2.5الزكاة لل�سنة بواقع

3.137

2.440

1.337

بالألف ريـال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

 -72اجلدول رقم ( :)35-6حركة خم�ص�ص الزكاة والإقرارات الزكوية لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
بالألف ريـال �سعودي

2011/12/31م
(مدققة)

2012/12/31م
(مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

4.587

4.388

2.750

املحمل لل�سنة

4.388

2.440

1.500

تعديالت �سنوات �سابقة

292

1.076

-

املدفوع خالل ال�سنة

()4.879

()5.153

()2.391

الر�صيد كما يف نهاية الفرتة

4.388

2.750

1.859
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 -73اجلدول رقم ( :)36-6الإقرارات الزكوية
العام

مت تقدمي �إقرار الزكاة

مت دفع الدفعة املقدمة

�شهادة الزكاة

نوع ال�شهادة

حتقيقات مفتوحة

تقييم م�صلحة الزكاة والدخل

2011م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

2012م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

2013م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

هناك ا�ستئناف �أو التما�س مفتوح مع م�صلحة الزكاة والدخل يتعلق باال�ستثمارات القابلة للخ�صم والوديعة النظامية.
ال تزال التقييمات النهائية مل�صلحة الزكاة والدخل لفرتة التحليل قيد النظر ب�سبب حظر ا�ستثمارات متعلقة مبحفظة للأ�سهم ال�سعودية يف 2013/12/31م .وقد بلغت
اال�ستحقاقات ال�ضريبية الإ�ضافية املحتملة ذات ال�صلة  1.6مليون ريـال كما يف 2013/12/31م وفق ًا لإدارة ال�شركة.
ال ترى الإدارة �أن �أي م�سائل �أُثريت يف هذه التقييمات �سوف يكون لها �أثر متكرر على ال�سنوات غري ُمنتهية التقييم.
ُقدّم �إقرار الزكاة عن ال�سنوات حتى 2013/12/31م ،حيث تتيح �شهادة الزكاة املقيدة لل�شركة اال�ستمرار يف كافة عملياتها اجلارية عدا ما يتعلق منها بت�سوية املدفوعات �أو
اال�ستحقاقات النهائية فيما يتعلق بالعقود احلكومية.

98

التدفقات النقدية

 -74اجلدول رقم ( :)37-6قائمة التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م
(مدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(مدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(مدققة)

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

1.761

-

-

التعديالت لت�سوية عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني �إلى �صايف النقد الناجت من الأن�شطة
الت�شغيلية:
()116.767

ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

15.847

()8.354

�أرباح بيع ا�ستثمار متاحة للبيع

()1.200

()953

()5.072

ا�ستهالك

1.716

1.987

2.449

خ�سائر من بيع ممتلكات ومعدات

16

49

-

خم�ص�ص (عك�س) ديون م�شكوك يف حت�صيلها

4.551

()1.677

1.814

�صايف التعديالت

22.691

()8.948

()117.576

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

50.697

()106.901

110.229

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

41.314

()3.740

15.136

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

4.475

2.657

()226

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

()5.260

53.959

()43.461

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

()355.403

133.426

55.706

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

2.217

()2.848

8.596

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني� ،صايف

()26.522

()10.879

11.299

ذمم دائنة

2.074

289.211

()267.242

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

()52.489

()58.768

51.294

مطالبات حتت الت�سوية

345.541

()115.362

()53.904

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

22.672

35.896

()26.965

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.578

()8.076

()4.870

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4.651

()2.399

612

مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني� ،صايف

1.463

1.073

1.842

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

59.700

198.300

()259.530

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
ودائع لأجل� ،صايف

-

()54.619

8.752

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()54.034

()226.190

()106.000

�شراء ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

()9.453

()3.375

-

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

66.970

145.388

238.792

�شراء ممتلكات ومعدات

()2.307

()2.210

()2.662

املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

22

15

-

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

1.198

()140.992

138.882

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

81.732

142.630

199.938

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

142.630

199.938

79.290

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
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 -75اجلدول رقم ( :)38-6قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م
ال�سنة املالية 2011م
(مدققة)

ال�سنة املالية 2012م
(مدققة)

ال�سنة املالية 2013م
(مدققة)

�صايف الربح(/اخل�سارة) الدخل للفرتة

17.290

()2.859

()101.832

ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

()15.847

8.354

116.767

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

()881

()3.210

()11.153

�صايف التعديالت

562

2.285

3.782

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

524

()1.078

632

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.092

()789

()120

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني� ،صايف

26.522

10.879

()11.299

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

()4.879

()5.153

()2.391

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

23.821

6.144

()9.396

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()51.187

()55.192

()42.806

ودائع لأجل� ،صايف

39.244

()87.945

18.704

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

38.906

65.619

53.555

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

()13.591

-

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

26.963

()91.109

29.453

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

47.870

98.654

13.689

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

98.654

13.689

33.747
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التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
ارتفعت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية (لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني) من  83.5مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  204.4مليون ريال كما يف
2012/12/31م نتيجة االرتفاع الناجم يف ر�صيد الذمم الدائنة من  2.1مليون ريال كما يف 2011/12/31م �إلى  289.2مليون ريال كما يف 2012/12/31م واملتعلقة ب�شكل
�أ�سا�سي باملطالبة الكبرية بقيمة  307مليون ريال والتي تعود ل�شركة �سي �أم �سي �سي (�شركة احتاد �صناعة العلب) جابهه االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني
مدينة من  50.7مليون ريال �إلى �سالب  106.9مليون ريال لنف�س الفرتة اخلا�ضعة لالختبار .نتج عن دفع املطالبة املذكورة �أعاله يف ال�سنة املالية لعام 2013م انخفا�ض يف ر�صيد
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية من  204.4مليون ريال كما يف 2012/12/31م �إلى �سالب  268.9مليون ريال كما يف 2013/12/31م حيث انخف�ض التدفق النقدي
املتعلق بالذمم الدائنة من  289.2مليون ريال كما يف 2012/12/31م �إلى �سالب  267.2مليون ريال كما يف 2013/12/31م.
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
نتج التقلب يف التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية بالأ�سا�س من الأن�شطة ل�شراء ودائع لأجل وا�ستثمارات متاحة للبيع ومتح�صالت من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع مت
�شراء ما جمموعه  357.9مليون ريال يف 2012م كما مت حت�صيل  105مليون ريال مما �أدى النخفا�ض الر�صيد من الأن�شطة اال�ستثمارية �إلى  232.1مليون ريال يف 2012م .مت
بيع ما قيمته  302.6مليون ريال يف 2013م وحت�صيل ما قيمته  81.3مليون ريال مما �أدى الرتفاع الر�صيد �إلى  168.3مليون ريال يف 2013م.
6 6 6 -66 -66 -6املوجودات املقبولة واملالءة املالية

 -76اجلدول رقم ( :)39-6املوجودات املقبولة كما يف  31دي�سمرب 2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م

نقدية و�شبه نقدية

113.037

ا�ستثمارات

204.243

ذمم مدينة

102.067

مبالغ معيدي الت�أمني القابلة لال�سرتداد

363.181

الفائدة امل�ستحقة� ،إيجارات ،دخل

443

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة
م�صاريف مدفوعة م�سبق ًا

16.905
11.011

املوجودات امللمو�سة

6.860

املجموع

817.747

كن�سبة مئوية من جمموع املوجودات

%81.0

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

100

يعتمد جمموع املوجودات املقبولة يف كامل اجلدول على عوامل �إمكانية القبول (�أي ن�سب �إمكانية القبول لكل نوع من املوجودات) املحددة يف الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي .و�إذا كانت ن�سبة موجودات معينة من جمموع املوجودات تقل عن ن�سبة �إمكانية القبول ،ف�إن ن�سبة  ٪100من املوجودات تعترب مقبولة.
تقارن املوجودات املقبولة يف �ضوء هام�ش املالءة املالية الذي تن�ص عليه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بعد اقتطاع جمموع املطلوبات لكي تتحقق هذه امل�ؤ�س�سة مما �إذا كانت
�شركة الت�أمني تتمتع بال�سعة املالية الكافية.
وفق ًا للمادة ( 65ـ  )1من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ال يجوز جتاوز القيمة ال�سوقية للموجودات يف عملية التقييم لأغرا�ض ح�ساب هام�ش املالءة املالية.
ووفق ًا للمادة ( 65ـ  )2من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يلزم �أن تكون ن�سبة احلد/الرتكيز الأق�صى لكل فئة من املوجودات كن�سبة من جمموع املوجودات
 .٪20ويلزم �أن تقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�إدخال التعديالت يدوي ًا حتى تعك�س اخل�صومات الناجتة عن عدم االمتثال للحدود التنظيمية اخلا�صة بن�سبة تركيز
املوجودات.

 -77اجلدول رقم ( :)40-6حتليل املالءة املالية كما يف  31دي�سمرب 2013م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م

املوجودات املقبولة:
عمليات حاملي وثائق الت�أمني

639.030

عمليات امل�ساهمني

178.717

جمموع املوجودات املقبولة

817.747

املطلوبات:
عمليات حاملي وثائق الت�أمني

827.315

عمليات امل�ساهمني

115.828

املطلوبات امل�سموح با�ستبعادها

()112.692

جمموع املطلوبات

830.452

�صايف املوجودات املقبولة (�أ)

()12.704

هام�ش املالءة املالية املطلوب

105.290

متطلب احلد الأدنى لر�أ�س املال

200.000

احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب (ب)

200.000

زيادة (عجز) يف �صايف املوجودات املقبولة مقارنة باحلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب

()212.704

غطاء هام�ش املالءة املالية (�أ)(/ب)

()%6.4

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

كان هناك عجز يف �صايف املوجودات املقبولة لل�شركة مبقدار  12.7مليون ريـال كما يف 2013/12/31م ،مدفوعا بعامل قبول املوجودات والذي �أدى �إلى تخفي�ض ر�صيد �أق�ساط
ت�أمني و�إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف مبا مقداره  77.8مليون ريال بالإ�ضافة �إلى زيادة اخل�سائر املرتاكمة.
بلغ غطاء هام�ش املالءة املالية (�أي �صايف املوجودات املقبولة مق�سوم ًا على احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب) �سالب  ٪6.4يف 2013/12/31م .وهذا يقل عن احلد
الأدنى بن�سبة  ٪100بح�سب ما تقت�ضيه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وهذا يعني �أن �صايف املوجودات املقبولة مل يكن كافي ًا لتغطية هام�ش املالءة املطلوب.
بالتايل ،مل تفي العربية مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بخ�صو�ص احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية وغطاء هام�ش املالءة املالية اخلا�ص ب�شركات الت�أمني كما يف
2013/12/31م.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه وفق ًا للمادة ( 65ـ  )2من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يلزم �أن تكون ن�سبة احلد/الرتكيز الأق�صى لكل فئة من املوجودات كن�سبة
من جمموع املوجودات  .٪20ويجوز مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وفق تقديرها �أن تفر�ض تعديالت على ح�ساب املالءة املالية جراء عدم االمتثال للحدود التنظيمية اخلا�صة
بن�سبة تركيز املوجودات.
كما يف 2013/12/31م ،تخطت �أر�صدة �إعادة الت�أمني (�أي ح�صة �شركات �إعادة الت�أمني يف احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة واحتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
جمتمعني وفق ًا مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبا ي�صل �إلى  363.2مليون ريـال) ن�سبة احلد الأق�صى وهي  ٪20لكل فئة من املوجودات والتي حددتها م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ،لت�صل �إلى  ٪36من جمموع املوجودات املقبولة على التوايل.
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6 6 6 -66 -66 -6االلتزامات احملتملة

 -78اجلدول رقم ( :)41-6االلتزامات املحتملة
خطاب ال�ضمانات
امل�ستفيد

الغر�ض

التفا�صيل

املبلغ
(�آالف الرياالت)

�شركة عبداللطيف جميل .ذ م م

�ضمان الدفع لور�ش �سيارات

�أ�صدر البنك العربي �ضمانات بنكية ل�شركة عبداللطيف جميل ذ.م.م .لبيع التجزئة و2013/3/31م  -جمددة

500

�شركة الوعالن للتجارة

�ضمان الدفع لور�ش �سيارات

�أ�صدر البنك العربي �ضمانات بنكية ل�شركة الوعالن للتجارة و2013/3/31م  -جمددة

200

م�ست�شفى احلر�س الوطني

توفري خدمات طبية

�أ�صدر البنك العربي �ضمانات بنكية مل�ست�شفى احلر�س الوطني و2015/11/31م

200
900

املجموع
امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

6 66666نتائج العمليات للتسعة أشهر املنتهية يف 2014/9/30
6 66 -66 -66 -6قائمة الدخل

 -79اجلدول رقم ( :)42-6قائمة الدخل حلملة وثائق الت�أمني للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة� .صايف
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
�صايف املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة
�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف عمومية و�إدارية  -عمليات الت�أمني
�إيرادات ت�أمني �أخرى
�إيرادات �أخرى
عجز عمليات الت�أمني
حتليل الن�سب الرئي�سية
معدل منو �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
معدل الإ�سناد
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�صايف معدل اخل�سارة
العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة
�صايف ن�سبة العمولة
�صايف فائ�ض االكتتاب كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�صايف ن�سبة امل�صاريف
�صايف الن�سبة املوحدة
�صايف العجز يف عمليات الت�أمني كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
عدد وثائق الت�أمني
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة ت�أمني

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

465.901
()153.817
()6.467
305.616
40.534
346.151
()369.267
()41.030
22.578
()41.569
()63.324
2.625
()102.268

527.662
()153.626
()7.881
366.155
()58.117
308.038
()258.687
()29.320
29.805
49.837
()72.884
1.410
()21.638

ال ينطبق
%34.4
%74.3
%106.7
%8.3
%13.0
%5.3
()%8.9
%18.3
%130.3
()%22.0
241.308
1.9

%13.3
%30.6
%58.4
%84.0
%6.6
%17.4
()%0.2
%9.4
%23.7
%107.5
()%4.1
137.797
3.8

%13.3
()%0.1
%21.9
%19.8
()%243.4
()%11.0
()%29.9
()%28.5
%32.0
()%219.9
%15.1
%0.0
()%46.3
()%78.8
التغري (نقطة مئوية)
ال ينطبق
()3.8
()15.9
()22.7
()1.7
4.3
()5.5
18.4
5.4
()22.8
17.8
()103.511
1.9

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية
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�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
�أدى التفاوت يف الأق�ساط املكتتبة يف ت�أمني املركبات �إلى التفاوت احلا�صل يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للفرتتني املنتهيتني يف 2013/9/30م و2014/9/30م ونتيجة لذلك
ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  465.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  527.7مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/9/30م بعد االرتفاع يف الأق�ساط املكتتبة الناجتة من ت�أمني املركبات من  206.1مليون ريال �إلى  275.2مليون ريال لنف�س الفرتة.
�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
نتج االنخفا�ض يف معدالت الإ�سناد من  %34.4يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م مقارنة بـ  %30.6بنف�س الفرتة لعام 2014م نتيجة للزيادة يف �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة لقطاع ال�سيارات من  206.0مليون ريال �إلى  275.2مليون ريال لنف�س الفرتة اخلا�ضعة للتقدير حيث �أن معدالت الإ�سناد لأق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع ال�سيارات
منخف�ضة حلد كبري.
�صايف معدل اخل�سارة
نتج االنخفا�ض يف �صايف معدالت اخل�سارة التابعة للت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات �إلى االنخفا�ض يف �إجمايل معدالت اخل�سارة من  %106.7من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/9/30م �إلى  %84.0من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م يف املقام الأول كما يلي:



انخف�ض معدل اخل�سارة للت�أمني ال�صحي من  %97.3يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  %70.2يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/9/30م نتيجة باملقام الأول للت�سعري املالئم لوثيقة �سعودي �أوجيه والتَخلي عن احل�سابات ذات الأداء املنخف�ض.
انخف�ض معدل اخل�سارة لت�أمني املركبات من  %113.8يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  % 88.8يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/9/30م نتيجة لإيقاف الوثائق ذات معدالت اخل�سارة العالية والزيادة ب�أ�سعار ت�أمني امل�سئولية �ضد الغري.

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
انخف�ضت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %8.3يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  %6.6يف الفرتة من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2014/9/30م نتيجة لت�صريف وثائق مركبات رئي�سية تابعة للجرب كيا والبنك العربي الوطني والتي مت ت�أمينهما من قبل و�سيط.
عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة
�أدى التفاوت الناجت من العموالت امل�ستلمة من القطاع الهند�سي والذي ميثل ما جمموعه  %40من �إجمايل العموالت امل�ستلمة �إلى التفاوت احلا�صل يف العموالت امل�ستلمة كن�سبة
مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م والفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م وذلك نتيجة قيد عموالت �أرباح على ح�ساب
معيدي الت�أمني.
م�صاريف عمومية و�إدارية
جنم االرتفاع يف امل�صاريف العمومية والإدارية يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م ب�شكل �أ�سا�سي عن ارتفاع خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مببلغ
 12.1مليون ريال ،وذلك ب�سبب قيد خم�ص�ص معيدي الت�أمني مببلغ  6.7مليون ريال وقيد مبلغ قدره  5.4مليون ريال كاحتياطي �إ�ضايف لذمم العمالء وفقا لتعليمات م�ؤ�س�سة
النقد.
�إيرادات �أخرى
تتكون الإيرادات الأخرى من �إيرادات عمولة من ا�ستثمارات متعلقة بعمليات الت�أمني� .أدى االنخفا�ض يف الودائع لأجل التابعة لعمليات الت�أمني �إلى انخفا�ض الإيرادات الأخرى يف
الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م �إلى  1.4مليون ريال مقارنة بـ  2.6مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م.

 -80اجلدول رقم ( :)43-6قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

()102.268

()21.638

()%78.8

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

10.938

7.039

()%35.6

دخل عموالت

3.853

4.086

%6.1

م�صاريف عمومية و�إدارية

()1.051

()638

()%39.3

�صايف اخل�سارة للفرتة

()88.528

()11.151

()%87.4

الزكاة و�ضريبة الدخل

()1.500

()500

()%66.7

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

()364

()554

%52.3

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة للفرتة

()90.391

()12.204

()%86.5

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
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ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني
بلغ العجز يف عمليات الت�أمني  21.6مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م حيث يتحمل امل�ساهمون كامل هذه اخل�سائر.
الزكاة و�ضريبة الدخل
االنخفا�ض يف النفقات املتعلقة بالزكاة و�ضريبة الدخل من  1.5مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م �إلى  500الف ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م ناجت عن
وجود ح�ص�ص �سابقه مبقدار مليون ريال بحيث �شكل الر�صيد كما يف 2014/9/30م ما مقداره  1.46مليون ريال وهو ما يكفي بح�سب اعتقاد الإدارة وامل�ست�شار الزكوي ،كما
متت املوافقة على هذه املخ�ص�صات من قبل املحا�سب القانوين �ضمنا حيث مت ا�صدرا القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م دون حتفظ.
6 66 -66 -66 -6قوائم الدخل الفنية

 -81اجلدول رقم ( :)44-6قائمة الدخل بح�سب ن�شاط العمل للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

الأخرى

البحري

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

162.463

206.063

24.199

28.740

29.662

14.774

465.901

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()74.208

-

()22.284

()26.108

()22.393

()8.825

()153.817

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()5.748

()576

-

()143

-

()6.467

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

88.255

200.315

1.339

2.633

7.126

5.949

305.616

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

1.451

41.670

()675

609

()774

()1.747

40.534

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

89.706

241.985

663

3.242

6.352

4.202

346.151

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()137.928

()260.686

()69.941

()7.152

()9.043

()3.080

()487.830

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

39.077

1.345

69.268

6.384

4.140

2.348

122.562

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

11.547

()15.955

164

()272

938

()421

()4.000

�صايف املطالبات املتكبدة

()87.304

()275.296

()509

()1.040

()3.965

()1.153

()369.267

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()12.421

()24.567

()1.098

()492

()1.935

()517

()41.030

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

5.279

9.250

6.361

1.687

22.578

�صايف نتائج االكتتاب

()10.019

()57.878

4.335

10.960

6.813

4.220

()41.569

م�صاريف �إدارية وعمومية

()63.324

�إيرادات �أخرى

2.625

عجز عمليات الت�أمني

()102.268

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
معدل الإ�سناد

%45.7

%2.8

%94.5

%90.8

%76.0

%59.7

%34.4

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة

%55.2

%117.4

%2.7

%11.3

%21.4

%28.4

%74.3

�صايف معدل اخل�سارة

()%97.3

()%113.8

()%76.8

()%32.1

()%62.4

()%27.4

()%106.7

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

%9.4

%9.0

%5.9

%1.2

%7.5

%4.4

%8.3

العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

ال ينطبق

ال ينطبق

%21.9

%29.5

%28.1

%20.9

%13.0

�صايف نتائج االكتتاب كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة

()%6.2

()%28.1

%17.9

%38.1

%23.0

%28.6

()%8.9

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

بلغ العجز يف �صايف نتائج االكتتاب  41.6مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م حيث مثل قطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية الن�سبة الأكرب من �صايف نتائج االكتتاب
كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%38.1متبوع ًا بقطاع الت�أمينات الأخرى ( )%28.6وقطاع الت�أمني البحري ( .)%23.0بينما مثل �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة من
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع ت�أمني احلريق  %17.9متبوع ًا بالعجز يف قطاع الت�أمني ال�صحي ( )%6.2والعجز يف قطاع املركبات (.)%28.1
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 -82اجلدول رقم ( :)45-6قائمة الدخل بح�سب ن�شاط العمل للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

الأخرى

البحري

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

158.906

275.169

23.788

29.875

27.224

12.700

527.662

يخ�صم� :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()76.197

-

()22.210

()26.880

()19.643

()8.696

()153.626

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()6.750

()938

-

()193

-

()7.881

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

82.709

268.418

640

2.995

7.388

4.004

366.155

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

()7.619

()52.917

105

555

1.055

704

()58.117

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

75.091

215.502

746

3.550

8.443

4.708

308.038

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()96.062

()188.037

()163.066

()21.411

()13.168

()3.152

()484.895

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

52.308

1.842

161.106

19.920

7.060

2.447

244.683

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()8.939

()5.240

()3.430

()133

()1.531

799

()18.474

�صايف املطالبات املتكبدة

()52.694

()191.435

()5.389

()1.623

()7.639

94

()258.687

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()11.324

()13.868

()1.106

()437

()2.013

()574

()29.320

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

5.390

13.158

6.892

4.366

29.805

�صايف نتائج االكتتاب

11.074

10.199

()360

14.647

5.682

8.594

49.837

م�صاريف �إدارية وعمومية

()72.884

�إيرادات �أخرى

1.410

عجز عمليات الت�أمني

()21.638

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية

التغري
(نقطة مئوية)

معدل الإ�سناد

%48.0

%2.5

%97.3

%90.0

%72.9

%68.5

%30.6

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة

%47.3

%78.3

%3.1

%11.9

%31.0

%37.1

%58.4

�صايف معدل اخل�سارة

()%70.2

()%88.8

()%722.9

()%45.7

()%90.5

%2.0

()%84.0

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

%6.8

%7.1

%6.0

%1.8

%7.1

%5.1

%6.6

العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

ال ينطبق

ال ينطبق

%18.5

%49.8

%33.0

%43.7

%17.4

�صايف نتائج االكتتاب كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة

%7.0

%3.7

()%1.5

%49.0

%20.9

%67.7

%9.4

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

بلغ الفائ�ض يف �صايف نتائج االكتتاب  49.8مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م حيث مثل قطاع الت�أمينات الأخرى الن�سبة الأكرب من �صايف نتائج االكتتاب
كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%67.7متبوع ًا بقطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية ( )%49.0وقطاع الت�أمني البحري ( .)%20.9بينما مثل �صايف نتائج االكتتاب
كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع الت�أمني ال�صحي ( )%7.0متبوع ًا بقطاع املركبات ( )%3.7والعجز يف قطاع ت�أمني احلريق (.)%1.5
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 -83اجلدول رقم (� :)46-6إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

ال�صحي

162.463

158.906

()%2.2

املركبات

206.063

275.169

%33.5

احلريق

24.199

23.788

()%1.7

الهند�سي

28.740

29.875

%3.9

البحري

29.662

27.224

()%8.2

الأخرى

14.774

12.700

()%14.0

املجموع

465.901

527.662

%13.3

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من املجموع الكلي

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%34.9

%30.1

()4.8

املركبات

%44.2

%52.1

7.9

احلريق

%5.2

%4.5

()0.7

الهند�سي

%6.2

%5.7

()0.5

البحري

%6.4

%5.2

()1.2

الأخرى

%3.2

%2.4

()0.8

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي
انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الناجتة من الت�أمني ال�صحي من  162.5مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  158.9مليون ريال يف الفرتة
من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م نتيجة االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املتعلقة بوثائق الأفراد من  35.6مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/9/30م �إلى  4.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م وذلك نتيجة الرتفاع م�ستوى املناف�سة يف ذات الوقت الذي كانت ال�شركة ت�صعد �أ�سعار
مرتفعة فوق م�ستوى ال�سوق مما �أدى �إلى خ�سارة يف احل�صة ال�سوقية املتعلقة ب�أق�ساط الت�أمني ال�صحي للأفراد .واجلدير بالذكر �أن وثيقة العميل �سعودي �أوجيه ت�شكل تركيز ًا
بن�سبة  %86.8من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للت�أمني ال�صحي للفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع املركبات
ارتفع م�ستوى �إجمايل �أق�ساط الت�أمني يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى الفرتة من بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م نتيجة الرتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
الناجتة من ت�أمني املركبات ال�شامل من  148.7مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  246.7مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م .هذا
االرتفاع ناجم عن النمو يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة التابعة ل�شركة �أق�ساط لل�سيارات مببلغ  59.4مليون ريال وذلك نتيجة �إ�ضافة �أ�سطول �سيارات جديد ،جابهه االنخفا�ض يف
الأق�ساط املتعلقة بالت�أمني �ضد الغري من  57.3مليون ريال �إلى  28.5مليون ريال للفرتة نف�سها نتيجة الرتفاع معدل الأ�سعار لكل وثيقة (من  618ريال �إلى  739ريال للفرتة
نف�سها) مما �أدى �إلى خ�سارة يف ح�صة ال�سوق نتيجة للمناف�سة.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف قطاع احلريق
بقيت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الناجتة من ت�أمني احلريق على م�ستوياتها يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بنف�س الفرتة حتى تاريخ 2013/09/30م.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع الهند�سي
بقيت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الناجتة يف القطاع الهند�سي على م�ستوياتها يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بنف�س الفرتة املتعلقة بتاريخ 2013/9/30م.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع البحري
انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  29.7مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  27.2مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/9/30م نتيجة من االنخفا�ض يف �أعداد ال�سيارات التابعة ملجموعة اجلميح.
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�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الأخرى
تتعلق �أق�ساط الت�أمني املكتتبة الأخرى ب:



ت�أمني حوادث عام يبلغ  10.4مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م
ت�أمني احلماية واالدخار يبلغ  2.3مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م

- 84اجلدول رقم (� :)47-6إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة بح�سب قناة التوزيع للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

املبا�شر

248.584

313.307

%26.0

الوكالء

77.645

16.437

()%78.8

الو�سطاء

139.673

197.918

%41.7

املجموع

465.901

527.662

%13.3

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

عدد الوثائق

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

التغري (نقطة مئوية)

املبا�شر

43.670

35.353

()8.318

الوكالء

132.990

31.048

()101.942

الو�سطاء

64.648

71.396

6.749

متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة ت�أمني
املبا�شر

5.7

8.9

3.2

الوكالء

0.6

0.5

()0.1

الو�سطاء

2.2

2.8

0.6

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة عن طريق البيع املبا�شر
ارتفع البيع املبا�شر �إلى  313.3مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة ب 248.6مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م
وذلك ب�سبب ارتفاع ت�سعرية وثائق ت�أمني املركبات �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري والتي يتم اال�ستحواذ عليها بطريقة مبا�شرة .كذلك ارتفعت يف الفرتة نف�سها وثيقة الت�أمني الطبي
ل�شركة �سعودي �أوجيه من  108.5مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  137.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة عن طريق الوكالء
انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من الوكالء من  77.6مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  16.4مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2014/9/30م نتيج ًة الرتفاع �أق�ساط ت�أمني املركبات �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري ،مما حدا بال�شركة لإلغاء املعاهدة مع امليازين (وكيل ال�شركة) لبيع ت�أمني املركبات
يف نهاية �سنة 2013م وذلك لعدم مقدرة الوكيل من بيع وثائق الت�أمني.
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة عن طريق الو�سطاء
نتج االرتفاع �إلى  197.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة ب 139.7مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م ،بالأ�سا�س
من ارتفاع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة واخلا�صة ب�شركة �أق�ساط مببلغ  59.4مليون ريال �سعودي نتيجة �إ�ضافة �أ�سطول مركبات �إ�ضايف.
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 -85اجلدول رقم ( :)48-6كبار العمالء للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

جمموعة �سعودي �أوجيه

120.829

147.943

%22.4

جمموعة زاهد

6.607

5.157

()%22.0

جمموعة �أ�سرتا

7.098

9.393

%32.3

اجلميح

74.819

92.922

%24.2

البنك الأهلي التجاري

5.048

-

ال ينطبق

�آجل

30.347

35.179

%15.9

�أق�ساط

7.978

67.356

%744.3

املجموع

252.727

357.950

%41.6

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

كن�سبة مئوية من املجموع الكلي

ن�سبة التفاوت

جمموعة �سعودي �أوجيه

%25.9

%28.0

2.1

جمموعة زاهد

%1.4

%1.0

()0.4

�أ�سرتا

%1.5

%1.8

0.3

اجلميح

%16.1

%17.6

1.6

البنك الأهلي الوطني

%1.1

%0.0

()1.1

�آجل

%6.5

%6.7

0.2

�أق�ساط

%1.7

%12.8

11.1

املجموع

%54.2

%67.8

13.6

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

جمموعة �سعودي �أوجيه
�أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من جمموعة �سعودي �أوجيه تت�ألف يف املقام الأول من الت�أمني الطبي والذي ي�شكل  %93.2من جمموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من �سعودي �أوجيه .نتج
االرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني املح�صلة من �سعودي �أوجيه من  120.8مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  147.9مليون ريال يف الفرتة من بداية
ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م باملقام الأول من ارتفاع ت�سعرية وثيقة �أوجيه الطبية بن�سبة  %27.1من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بالفرتة من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2013/9/30م.
جمموعة الزاهد
جنم االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من جمموعة الزاهد من  6.6مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  5.1مليون ريال يف الفرتة من
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض يف وثيقة الت�أمني الهند�سي من  1.8مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م
�إلى � 116ألف ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م ،معاد ًال بارتفاع طفيف يف وثيقة الت�أمني البحري من � 958ألف ريال �إلى  1.4مليون ريال لذات الفرتة.
جمموعة �أ�سرتا
يعود ال�سبب الرئي�سي لالرتفاع من  7.1مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  9.4مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م
يعود �إلى ارتفاع وثيقة املركبات للمجموعة من  2.8مليون ريال �إلى  4.5مليون ريال م�صحوب ًا بارتفاعات طفيفة يف كافة القطاعات الت�شغيلية.
جمموعة اجلميح
نتج االرتفاع من  74.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  92.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م يف املقام
الأول من االرتفاع يف ت�سعرية وثيقة املركبات من  62.2مليون ريال �إلى  81.9مليون ريال للفرتة نف�سها اخلا�ضعة لالختبار.
البنك الأهلي التجاري
مت تعليق الوثيقة خالل ال�سنة املالية 2013م نتيجة لن�سبة اخل�سارة املرتاكمة العالية والتي بلغت  %134.8خالل ال�سنوات املالية بني 2011م و2013م.
�شركة �آجل
دفع االرتفاع يف وثيقة ت�أمني املركبات ووثيقة الت�أمني الهند�سي االرتفاع احلا�صل يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م �إلى  35.2مليون ريال مقارنة بـ 30.3
مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م.
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�شركة �أق�ساط
ارتفعت الوثيقة ب�شكل ملحوظ من  8.0مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  67.4مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/9/30م نتيجة لت�أمني �أ�سطول �إ�ضايف من املركبات.
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 -86اجلدول رقم ( :)49-6الأق�ساط امل�سندة بح�سب ن�شاط العمل �شاملة فائ�ض اخل�سارة للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

ال�صحي

74.208

76.197

%2.7

املركبات

5.748

6.750

%17.4

احلريق

22.860

23.148

%1.3

الهند�سي

26.108

26.880

%3.0

البحري

22.536

19.836

()%12.0

الأخرى

8.825

8.696

()%1.5

املجموع

160.285

161.507

%0.8

معدل الإ�سناد

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%45.7

%48.0

2.3

املركبات

%2.8

%2.5

()0.3

احلريق

%94.5

%97.3

2.8

الهند�سي

%90.8

%90.0

()0.9

البحري

%76.0

%72.9

()3.1

الأخرى

%59.7

%68.5

8.7

املجموع

%34.4

%30.6

()3.8

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

معدل الإ�سناد للقطاع ال�صحي
ا�ستقرت معدالت الإ�سناد على م�ستوياتها يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بنف�س الفرتة يف 2013م.
معدل الإ�سناد لقطاع املركبات
يتم االحتفاظ الكامل ب�أق�ساط الت�أمني املتح�صلة من ت�أمني املركبات وتغطى بوثائق ت�أمني فائ�ض اخل�سارة .ا�ستقرت معدالت الإ�سناد على م�ستوياتها يف الفرتة من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بنف�س الفرتة يف 2013م.
معدل الإ�سناد لقطاع احلريق
دفع الإ�سناد املرتفع لوثيقة احلريق التابعة ل�سعودي �أوجيه والبالغة  5.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م �إلى ارتفاع معدالت الإ�سناد لقطاع
احلريق من  %94.5يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  %97.3يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.
معدل الإ�سناد للقطاع الهند�سي
ا�ستقرت معدالت الإ�سناد التابعة للقطاع الهند�سي ب�شكل ثابت خالل الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م والفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.
معدل الإ�سناد للقطاع البحري
دفع االرتفاع يف امل�صاريف العمومية والإدارية كن�سبة من �أق�ساط الت�أمني املكتتبة� ،إلى خف�ض معدالت الإ�سناد للقطاع البحري من  %76.0يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/9/30م �إلى  %72.9يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.
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معدل الإ�سناد للقطاعات الأخرى
ارتفع معدل الإ�سناد �إلى  %68.5يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مدفوع ًا باالرتفاع يف معدل الإ�سناد لت�أمني احلوادث العام من  %67.1للفرتة من بداية
ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  %71.3للفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.
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 -87اجلدول رقم (� :)50-6إجمايل وح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

ال�صحي

137.928

96.062

()%30.4

املركبات

260.686

188.037

()%27.9

احلريق

69.941

163.066

%133.1

الهند�سي

7.152

21.411

%199.3

البحري

9.043

13.168

%45.6

الأخرى

3.080

3.152

%2.3

�إجمايل املطالبات املدفوعة

487.830

484.895

()%0.6

ال�صحي

39.077

52.308

%33.9

املركبات

1.345

1.842

%36.9

احلريق

69.268

161.106

%132.6

الهند�سي

6.384

19.920

%212.0

البحري

4.140

7.060

%70.5

الأخرى

2.348

2.447

%4.2

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

122.562

244.683

%99.6

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

4.000

18.474

%361.9

�صايف املطالبات املتكبدة

369.267

258.687

()%29.9

ح�صة معيدي الت�أمني كن�سبة مئوية من �إجمايل املطالبات املدفوعة

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%28.3

%54.5

26.1

املركبات

%0.5

%1.0

0.5

احلريق

%99.0

%98.8

()0.2

الهند�سي

%89.3

%93.0

3.8

البحري

%45.8

%53.6

7.8

الأخرى

%76.3

%77.6

1.4

املجموع

%25.1

%50.5

25.3

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

 -88اجلدول رقم (� :)51-6صايف املطالبات املتكبدة بح�سب ن�شاط العمل للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

ال�صحي

87.304

52.694

()%39.6

املركبات

275.296

191.435

()%30.5

احلريق

509

5.389

%957.9

الهند�سي

1.040

1.623

%56.0

البحري

3.965

7.639

%92.7

الأخرى

1.153

()94

()%108.1

�صايف املطالبات املتكبدة

369.267

258.687

()%29.9
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

معدل �صايف اخل�سارة

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م
التغري (نقطة مئوية)
()27.1

ال�صحي

%97.3

%70.2

املركبات

%113.8

%88.8

()24.9

احلريق

%76.8

%722.9

646.1

الهند�سي

%32.1

%45.7

13.6

البحري

%62.4

%90.5

28.1

الأخرى

%27.4

()%2.0

()29.4

املجموع

%106.7

%84.0

()22.7

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�صايف املطالبات املتكبدة للقطاع ال�صحي
انخف�ض �صايف معدالت اخل�سارة يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بنف�س الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م من � %97.3إلى %70.2
نتيجة لتح�سني ال�شروط املتعلقة بوثائق الت�أمني مع متعهدي اخلدمات مما �أدى �إلى التح�سن يف اخل�صومات وال�صفقات ،بالإ�ضافة �إلى التح�سن يف ت�سعرية وثيقة �سعودي �أوجيه
التي ارتفع ق�سط الت�أمني املتعلق بها من  108.5مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  137.9مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/9/30م ليتنا�سب مع حجم اخل�سائر.
�صايف املطالبات املتكبدة لقطاع ال�سيارات
علقت ال�شركة ح�سابات ثالث �شركات ت�أجري لل�سيارات بن�سب خ�سارة عالية (املتعلقة ب�شركة اجلرب كيا ،البنك العربي الوطني ،والبنك الأهلي التجاري بن�سب خ�سارة تبلغ
 ،%147.4 ،%163.2و %142.7على التوايل) يف ال�سنة املالية 2013م مما نتج عنه حت�سن يف معدل اخل�سارة والذي انخف�ض من  %113.8يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/9/30م �إلى  %88.8يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،حت�سن ت�سعري وثائق الت�أمني لقطاع املركبات يف الفرتة من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2014/9/30م حيث ارتفع معدل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لوثائق الأفراد من  618ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  739ريال يف الفرتة
من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م م�صحوب ًا باالنخفا�ض يف عدد الوثائق امل�صدرة ل�سيارات النقل العام ذات معدالت اخل�سارة املرتفعة.
�صايف املطالبات املتكبدة لقطاع احلريق
ارتفع �صايف معدل اخل�سارة �إلى  %722.9يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة ب  %76.8يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م نتيجة
ملطالبة كبرية متعلقة ب�شركة �سعودي مي�س للمعدات الطبية والبالغة  110مليون ريال بامل�ستوى الإجمايل ( 4.0مليون ريال بامل�ستوى ال�صايف) وقد مت دفع  20مليون ريال يف
الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م حيث احتفظت ال�شركة مبا يعادل .%3.6
�صايف املطالبات املتكبدة للقطاع الهند�سي
ارتفعت معدالت اخل�سارة يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م مقارنة بالفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م ،من � %32.1إلى  %45.7نتيجة الرتفاع
�صايف املطالبات التي مل يبلغ عنها مببلغ قدره حوايل � 700ألف ريال.
�صايف املطالبات املتكبدة للقطاع البحري
ارتفع �صايف معدل اخل�سارة ب  28.1نقطة مئوية يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مدفوع ًا بعدد من املطالبات املتعلقة ب�شركة وارد والتي تبلغ  3.1مليون
ريال بامل�ستوى الإجمايل ( 1.2مليون ريال بامل�ستوى ال�صايف) بالإ�ضافة �إلى الزيادة يف �صايف املطالبات التي مل يبلغ عنها مببلغ قدره حوايل  2.0مليون ريال.
�صايف املطالبات املتكبدة للقطاعات الأخرى
بلغ �صايف معدل اخل�سارة �سالب  %2يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة ب  %27.4يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م مطالبات
متكبدة �سالبة نتيجة لالنخفا�ض الكبري يف احتياطي املطالبات حتت الت�سوية ت�أمني احلوادث العامة وت�أمني امل�سئولية.
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6 66 -66 -66 -6تكاليف اكتتاب وثائق التأمني

 -89اجلدول رقم ( :)52-6تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

ال�صحي

15.255

10.734

()%29.6

املركبات

18.644

19.540

%4.8

احلريق

1.420

1.423

%0.2

الهند�سي

358

523

%46.0

البحري

2.238

1.922

()%14.1

الأخرى

652

652

()%0.1

العموالت املتكبدة

38.567

34.794

()%9.8

التغري يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

2.463

()5.474

()%322.2

املجموع

41.030

29.320

()%28.5

العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

التغري (نقطة مئوية)

ال�صحي

%9.4

%6.8

()2.6

املركبات

%9.0

%7.1

()1.9

احلريق

%5.9

%6.0

0.1

الهند�سي

%1.2

%1.8

0.5

البحري

%7.5

%7.1

()0.5

الأخرى

%4.4

%5.1

0.7

املجموع

%8.3

%6.6

()1.7

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاع ال�صحي
نتيجة النخفا�ض الت�أمني الفردي عن طريق الوكيل ،انخف�ضت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م
مقارنة بنف�س الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني لقطاع املركبات
نتج االنخفا�ض يف املقام الأول للعموالت امل�سددة لقطاع املركبات كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  %9يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م
مقارنة بـ %7.1يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م من التخل�ص من وثائق تابعة للجرب كيا والبنك العربي الوطني.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني لقطاع احلريق
تعترب العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م والفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م
�أعلى من الن�سبة لكامل ال�سنة نتيجة لتجديد وثيقة جمموعة الزاهد (بدون عمولة) يف الربع الأخري من ال�سنة املالية.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاع الهند�سي
نتج االرتفاع يف العموالت امل�سددة من  %1.2للفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  %1.8للفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م من تدين الأعمال
املتعلقة مبجموعة الزاهد حيث مت احل�صول عليها من خالل البيع املبا�شر.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاع البحري
�سبب االرتفاع يف العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للقطاع البحري من  %3.6يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  %7.0يعود �إلى اكتتاب وثيقة اجلميح
من خالل بيت الت�أمني كو�سيط .كذلك ا�ستقرت ن�سب العمولة على ماهي عليه للفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بنف�س الفرتة يف 2013م.
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني للقطاعات الأخرى
ارتفعت العمولة امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للقطاعات الأخرى ب  %0.7ن�سبة مئوية يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م ،مدفوع ًا
باالرتفاع يف اخل�صم املتعلق بالت�أمني العام وت�أمني امل�سئولية كنتيجة لالرتفاع يف ت�سعرية وثيقة �سعودي �أوجيه.
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6 66 -66 -66 -6عموالت معيدي التأمني

 -90اجلدول رقم ( :)53-6الدخل املكت�سب من عموالت �إعادة الت�أمني للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م

احلريق

5.007

4.287

()%14.4

الهند�سي

7.697

13.395

%74.0

البحري

6.329

6.549

%3.5

الأخرى

1.842

3.798

%106.2

عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة

20.874

28.029

%34.3

التغري يف �إيرادات عموالت معيدي الت�أمني غري املكت�سبة

1.704

1.777

%4.3

املجموع

22.578

29.805

%32.0

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة

التغري (نقطة مئوية)

احلريق

%21.9

%18.5

()3.4

الهند�سي

%29.5

%49.8

20.4

البحري

%28.1

%33.0

4.9

الأخرى

%20.9

%43.7

22.8

املجموع

%13.0

%17.4

4.3

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

الدخل املكت�سب من عموالت معيدي الت�أمني لقطاع احلريق
يف املقام الأول� ،أدت الزيادة الناجتة يف ح�ص�ص �إعادة الت�أمني االختياري (ذو العموالت املنخف�ضة ن�سبيا مقارنة بعموالت �إعادة الت�أمني التنا�سبي) من  10.5مليون ريال يف
الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  12.7مليون ريال يف نف�س الفرتة لعام 2014م �إلى انخفا�ض العموالت امل�ستلمة من �إعادة الت�أمني لقطاع احلريق للفرتة
اخلا�ضعة لالختبار.
الدخل املكت�سب من عموالت معيدي الت�أمني للقطاع الهند�سي
مدفوع ًا باالرتفاع الناجت من �أرباح عموالت ( 5.6مليون يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م) ،ارتفعت العمولة امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة �إلى
 %49.8يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة ب %29.5يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م.
الدخل املكت�سب من عموالت معيدي الت�أمني للقطاع البحري
مدفوع ًا باالرتفاع الناجت ح�صة �إعادة الت�أمني التنا�سبي ذو عموالت مرتفعة من  12.7مليون ريال يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  13.2مليون ريال
يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/09/30م ،ارتفعت العمولة امل�ستلمة للقطاع البحري كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة �إلى  %33.0يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/9/30م مقارنة ب %28.1يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م.
الدخل املكت�سب من عموالت معيدي الت�أمني للقطاعات الأخرى
انخف�ضت ن�سب اخل�سارة للقطاعات الأخرى ب�شكل كبري يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بنف�س الفرتة يف 2013م مما �أدى �إلى ارتفاع العمولة
امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة من � %20.9إلى  %43.7لنف�س الفرتة نتيجة لالرتفاع يف دخل عموالت الأرباح الذي بلغت قيمته للقطاعات الأخرى  2.4مليون ريال
من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.

113

6 66 -66 -66 -6مصاريف إدارية وعمومية

 -91اجلدول رقم ( :)54-6امل�صاريف الت�شغيلية للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
تكاليف املوظفني
تكاليف �إ�شراف ورقابة
قرطا�سية ومطبوعات
دعاية و�إعالن
�أتعاب قانونية ومهنية
�إيجارات
ا�ستهالك
م�صاريف ت�أمني
ات�صاالت
�سفر و�إقامة
خم�ص�ص ( /امل�سرتد) ديون م�شكوك يف حت�صيلها
مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة
�أتعاب بنكية
�أخرى
املجموع
كن�سبة مئوية من املجموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
تكاليف املوظفني
تكاليف �إ�شراف ورقابة
قرطا�سية ومطبوعات
دعاية و�إعالن
�أتعاب قانونية ومهنية
�إيجارات
ا�ستهالك
م�صاريف ت�أمني
ات�صاالت
�سفر و�إقامة
خم�ص�ص ( /امل�سرتد) ديون م�شكوك يف حت�صيلها
مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة
�أتعاب بنكية
�أخرى
املجموع
عدد املوظفني
متو�سط الرواتب ال�سنوية لكل موظف

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

34.062
9.807
1.864
1.058
2.732
2.259
1.724
1.740
1.044
1.054
3.309
297
259
3.164
64.373

32.494
9.977
1.756
224
()148
2.409
1.860
1.460
1.662
287
15.385
()29
283
5.903
73.522

%7.3
%2.1
%0.4
%0.2
%0.6
%0.5
%0.4
%0.4
%0.2
%0.2
%0.7
%0.1
%0.1
%0.7
%13.8
ال ينطبق
ال ينطبق

%7.0
%2.1
%0.4
%0.0
()%0.0
%0.5
%0.4
%0.3
%0.4
%0.1
%3.3
()%0.0
%0.1
%1.3
%13.9
251
129.5

النمو ال�سنوي
2013/9/30م 2014/9/30 -م
()%4.6
%1.7
()%5.8
()%78.8
()%105.4
%6.6
%7.9
()%16.1
%59.2
()%72.8
%364.9
()%109.9
%9.2
%86.6
%14.2
التغري (نقطة مئوية)
()0.3
0.0
()0.0
()0.2
()0.6
0.0
0.0
()0.1
0.1
()0.2
2.6
()0.1
0.0
0.6
0.1
ال ينطبق
ال ينطبق

امل�صدر :القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

تكاليف املوظفني
انخف�ضت تكاليف املوظفني من  34.0مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  32.5مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/9/30م نتيجة االنخفا�ض يف عدد املوظفني من  269موظف �إلى  251موظف خالل نف�س الفرتة.
تكاليف �إ�شرافيه ورقابة
زادت التكاليف اال�شرافية والرقابية ب�شكل طفيف من  9.8مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  10.0مليون ريال �سعودي يف الفرتة
من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م نتيجة الزيادة يف التكاليف املتعلقة بالطرف الثالث القائم ب�أعمال �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي (غلوب ميد) حيث زادت ن�سبة
اال�ستقطاع من الأق�ساط املكتتبة من � %4إلى  %5.2خالل نف�س الفرتة.
قرطا�سية ومطبوعات
االنخفا�ض الطفيف يف تكاليف القرطا�سية واملطبوعات من  1.9مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  1.8مليون ريال �سعودي يف الفرتة
من بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م كان نتيجة ا�سرتاتيجية ال�شركة يف خف�ض التكاليف ب�شكل عام.
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دعاية و�إعالن
انخف�ضت تكاليف الدعاية والإعالن من  1.1مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  224الف ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/9/30م نتيجة اال�ستمرار يف تركيز احلمالت الدعائية لل�شركة من ت�أمني الأفراد �إلى ت�أمني ال�شركات.
�أتعاب قانونية ومهنية
يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م مت عك�س مبلغ متعلق ب�أتعاب قانونية ومهنية بقيمة  1.6ميون ريال واملتعلقة مب�صاريف �إعادة ت�أمني (قانونية و�أتعاب تقدير
للمطالبة) مت تكبدها يف ال�سنة املالية 2013م واملتعلقة باملطالبة التابعة ملجموعة الزاهد.
�إيجارات
مل يطر�أ �أي تغري يف عدد نقاط البيع �أو زيادة كبرية يف تكاليف الإيجار يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة بالفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/9/30م.
م�صاريف ت�أمني
تتعلق م�صاريف الت�أمني بالت�أمني ال�صحي ملوظفي ال�شركة وت�أمني احلريق.
ات�صاالت
ارتفعت تكاليف االت�صاالت ب�شكل كبري من  1.0مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  1.7مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة
حتى 2014/9/30م نتيجة ب�شكل رئي�سي من احت�ساب تكاليف �إ�ضافية متعلقة بال�سنة املالية 2013م بقيمة � 380ألف ريال �سعودي.
�سفر و�إقامة
انخف�ضت تكاليف ال�سفر والإقامة من  1.1مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى � 287ألف ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/9/30م نتيجة عك�س تكاليف �سفر و�إقامة مبقدار � 200ألف ريال �سعودي واملتعلقة مب�صاريف �إعادة ت�أمني (م�صاريف �سفر و�إقامة) مت تكبدها يف ال�سنة املالية
2013م واملتعلقة باملطالبة التابعة ملجموعة الزاهد بالإ�ضافة �إلى االنخفا�ض يف عدد املوظفني من  269موظف خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م �إلى  251يف الفرتة
من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م.
�أتعاب بنكية
الأتعاب البنكية هي عبارة عن تكاليف �إدارة املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة حيث �أن التغري يف هذه التكاليف خالل فرتة التحليل كان نتيجة التغري يف قيمة ا�ستثمارات ال�شركة.
تكاليف �أخرى
ارتفعت التكاليف الأخرى من  3.1مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/9/30م �إلى  5.9مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/9/30م نتيجة الزيادة يف �ضرائب اال�ستقطاع على خلفية الزيادة يف الأق�ساط امل�سندة خارج اململكة العربية ال�سعودية.
6 66 -66 -66 -6مزايا كبار موظفي اإلدارة

 -92اجلدول رقم ( :)55-6مزايا كبار موظفي الإدارة للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

رواتب ومتعلقات �أخرى

3.308

2.838

مكاف�أة نهاية اخلدمة

164

118

مكاف�آت و�أتعاب اجتماعات جمل�س الإدارة

300

100

الر�صيد اخلتامي

3.729

3.057

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني امل�ستلمة
مزايا ق�صرية الأجل

%0.7

ال ينطبق

مكاف�أة نهاية اخلدمة

%0.0

%0.0

كن�سبة مئوية من امل�صاريف العمومية والإدارية
مزايا ق�صرية الأجل

%5.1

ال ينطبق

مكاف�أة نهاية اخلدمة

%0.2

%0.2

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية
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انخف�ضت الأر�صدة اخلتامية ملزايا كبار موظفي الإدارة من  3.7مليون ريال للفرتة املالية املنتهية يف 2013/09/30م �إلى  3.1مليون ريال يف نف�س الفرتة من عام 2014م
نتيجة ال�ستقالة �أحد نواب املدير العام يف مار�س 2014م.
6 6 6 -66 -66 -6بيان املركز املايل كما يف 2014/9/30
6 66666املركز املايل

 -93اجلدول رقم ( :)56-6بيان املركز املايل كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

79.290

30.542

ودائع لأجل

45.867

10.000

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف

177.607

325.040

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

2.239

1.067

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

15.078

22.622

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

10.327

13.674

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

107.445

115.219

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

255.736

247.057

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

16.905

22.379

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

112.692

135.600

ممتلكات ومعدات� ،صايف

6.860

7.169

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

830.046

930.369

موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

33.747

29.751

ودائع لأجل

69.241

78.428

ا�ستثمارات متاحة للبيع

35.563

39.870

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

19.645

19.645

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

1.673

2.019

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني

-

-

وديعة نظامية

20.000

20.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

179.868

189.713

جمموع املوجودات

1.009.915

1.120.082

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

51.007

56.529

ذمم معيدي الت�أمني

69.663

71.254

مطالبات حتت الت�سوية

365.896

375.691

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

26.742

46.439

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

295.283

361.174

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

12.604

10.828

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.120

5.724

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

-

-

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

827.315

927.638
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

فائ�ض عمليات الت�أمني
توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

2.731

2.731

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

830.046

930.369

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.278

807

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

112.692

135.600

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

1.859

1.470

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

115.828

137.878

ر�أ�س مال

200.000

200.000

خ�سائر مرتاكمة

()136.726

()148.377

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

766

212

جمموع حقوق امل�ساهمني

64.040

51.835

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

179.868

189.713

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.009.915

1.120.082

حقوق امل�ساهمني

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة /عموالت مدفوعة

%38.9

%64.3

�إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة  /عمولة م�ستلمة

%42.0

%38.6

احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � /إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%50.4

%68.4

�صايف احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية � /صايف املطالبات املتكبدة

%23.8

%49.7

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة التي مل يتم الإبالغ عنها � /إجمايل
املطالبات حتت الت�سوية واملطالبات املتكبدة التي مل يتم الإبالغ عنها

%69.9

%65.8

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

%36.4

%31.9

العائد على املوجودات

()%10.2

()%1.1

العائد على حقوق امل�ساهمني

()%161.0

()%23.5

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

نقدية و�شبه نقدية
نتج االنخفا�ض يف ر�صيد 2014/9/30م ب�شكل �أ�سا�سي من االنخفا�ض الإ�ضايف يف ر�صيد الودائع لأجل الأقل من ثالث �شهور.
ودائع لأجل
انخف�ض الر�صيد �إلى  88.4مليون ريال كما يف 2014/9/30م نتيجة �إلى احلاجة �إلى النقد لت�سوية املطالبات بالإ�ضافة �إلى تنويع املحفظة اال�ستثمارية وذلك ب�شراء �سندات
مقتناه حتى تاريخ ا�ستحقاق متعلقة بال�شركة ال�سعودية للكهرباء بقيمة  7.5مليون ريال.
�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة
جنم االرتفاع �إلى  325.0مليون ريـال كما يف 2014/9/30م عن اكتتاب وثائق رئي�سية عدة متعلقة ب�سعودي �أوجيه ،اجلميح ،و�أق�ساط يف منت�صف ال�سنة املالية.
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ا�ستثمارات متاحة للبيع
ارتفع الر�صيد �إلى  39.9مليون ريال كما يف 2014/9/30م نتيجة ل�شراء �سندات متاحة للبيع (عدد اثنني) وت�سييل حمفظة الأ�سهم يف مقابل اال�ستثمار يف �صندوق دراية مببلغ
 15مليون.
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
نتج االنخفا�ض الالحق يف الأر�صدة املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة كما يف 2013/12/31م بالأ�سا�س من دفع م�ستحقات لل�شركة بقيمة  14.4مليون ريال يف ال�سنة
املالية لعام 2013م من قبل �شركة الت�أمني العربية – لبنان حل�ساب العربية للت�أمني "ال�شركة" .انخف�ض الر�صيد ب�شكل طفيف كما يف 2014/9/30م �إلى  1.1مليون ريال نتيجة
دفعات متعلقة �إ�ضافية مت دفعها.
ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
ارتفع ر�صيد اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق �إلى  42.3مليون ريال كما يف 2014/9/30م نتيجة بالأ�سا�س لإ�ضافة �سندات متعلقة بـال�شركة ال�سعودية للكهرباء
( 7.5مليون ريال).
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات الأخرى
نتج االرتفاع يف امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى �إلى  15.7مليون ريـال كما يف 2014/09/30م ب�شكل رئي�سي من الزيادة يف الأتعاب املدفوعة لغلوب ميد نتيجة
ارتفاع ق�سط وثيقة �سعودي �أوجيه الطبية بالإ�ضافة �إلى ارتفاع �أتعاب غلوب ميد من � %4إلى .%5.2
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
يعود ال�سبب الرئي�سي الرتفاع ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة �إلى  115.2مليون ريـال كما يف 2014/09/30م �إلى ارتفاع ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط
غري املكت�سبة املتعلقة بالقطاع الطبي من  43.5مليون ريال �إلى  59.7مليون ريال لنف�س الفرتة مبا يتما�شى مع الزيادة يف الأق�ساط غري املكت�سبة للقطاع الطبي خالل الفرتة
ذاتها.
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
انخف�ضت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية �إلى  247.1مليون ريـال كما يف 2014/09/30م وذلك ناجت باملقام الأول من االنخفا�ض يف ح�صة معيدي الت�أمني
من املطالبات حتت الت�سوية لقطاع احلريق �إلى  126.8مليون ريال لنف�س الفرتة تبع ًا لإمتام دفع مطالبة احلريق املتعلق مبجموعة الزاهد يف �سنة 2014م والتي مت تكبدها يف
2012م.
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة
نتج االرتفاع �إلى  22.4مليون ريال كما يف 2014/09/30م من الوثيقة املتعلقة ب�شركة �أق�ساط والتي تقدر قيمة �أق�ساطها املكتتبة بـ  67.4مليون ريال �سعودي يف الفرتة من بداية
ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مقارنة ب  8.8مليون ريال كما يف ال�سنة املالية 2013م.
ممتلكات ومعدات

 -94اجلدول رقم (� :)57-6صايف املمتلكات واملعدات كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

1.107

1.024

الأثاث واملفرو�شات

2.372

2.142

املركبات

97

81

�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية

3.285

3.921

املجموع

6.860

7.169

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

ارتفع احل�ساب املتعلق باملمتلكات واملعدات من  6.9مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  7.2مليون ريال �سعودي كما يف 2014/9/30م نتيجة ر�سملة نظام التعايف من
الكوارث والذي بلغت قيمته � 800ألف ريال �سعودي كما يف 2014/9/30م يف مقابل التخفي�ض يف �صايف قيمة املمتلكات واملعدات الناجت عن م�صارف اال�ستهالك.
ذمم دائنة
انخف�ض ح�ساب الذمم الدائنة �إلى  56.5مليون ريال كما يف 2014/09/30م نتيجة للدفعات ملطالبات مت تكبدها يف �سنوات �سابقة.
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ذمم معيدي الت�أمني
تتما�شى احلركة املتعلقة بذمم معيدي الت�أمني مع احلركة املتعلقة ب�إجمايل �أق�ساط الت�أمني امل�سندة .يعود االرتفاع �إلى  71.3مليون ريـال كما يف 2014/09/30م �إلى تغطية
الوثيقة املتعلقة ب�سعودي �أوجيه �ضمن اتفاقية �إعادة الت�أمني للقطاع الطبي ابتداء من يوليو 2013م.
مطالبات حتت الت�سوية
�أدت املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها التابعة للقطاع الطبي من  47.0مليون ريـال كما يف 2013/12/31م �إلى  73.5مليون ريـال كما يف 2014/09/30م �إلى الزيادة يف
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية من  365.9مليون ريال �إلى  375.7مليون ريال على التوايل.
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
ارتفع ح�ساب الدائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى �إلى  47.2مليون ريال كما يف 2014/09/30م ،نتيج ًة للخ�صم الدائن ل�سعودي �أوجيه والبالغ قدره  11مليون ريال
�سعودي وكذلك االرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من خالل و�سطاء.
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة �إلى  361.2مليون ريـال كما يف 2014/09/30م نتيج ًة الرتفاع �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة املتعلقة بقطاع املركبات احلا�صل ب�سبب
االرتفاع يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ل�شركة �أق�ساط و�سعودي �أوجيه.
عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
انخف�ضت عموالت �إعادة ت�أمني غري املكت�سبة �إلى  10.8مليون ريـال كما يف 2014/9/30م نتيج ًة لالنخفا�ض احلا�صل يف عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة للقطاع الهند�سي �إلى
 5.0مليون ريال .يعود �سبب االنخفا�ض �إلى طبيعة وتوقيت اكتتاب �أو جتديد وثائق الت�أمني الهند�سي حيث تتفاوت مدة الوثائق من � 3إلى � 5سنوات.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
انخف�ضت مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني من  6.1مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  5.7مليون ريال كما يف 2014/9/30م ب�سبب ا�ستقالة �أحد نواب املدير العام حيث
مت خ�صم حوايل � 200ألف ريال من ر�صيد املكاف�آت بالإ�ضافة �إلى انخفا�ض �أعداد املوظفني من � 269إلى  251لنف�س الفرتة اخلا�ضعة للتقدير.
زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة
انخف�ض ح�ساب الزكاة و�ضريبة الدخل امل�ستحقة من  1.9مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  1.5مليون ريال كما يف 2014/09/30م نتيجة النخفا�ض الزكاة و�ضريبة
الدخل ب�سبب اخل�سائر ال�سنوية املتكبدة �سابقا.
6 66 -66 -66 -6استثمارات عمليات التأمني

 -95اجلدول رقم ( :)58-6ا�ستثمارات عمليات الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
اال�ستثمارات ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

ودائع يف بنوك

45.867

10.000

�سندات

15.078

22.622

املجموع

60.945

32.622

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

ودائع يف بنوك
تت�ألف الودائع لأجل ب�شكل رئي�سي من ا�ستثمارات مع عودة كابيتال وم�سقط كابيتال والتي جتني ن�سبة � %3.3سنوي ًا� .أدى الت�سييل الإ�ضايف للودائع الآجلة بالعمالت الأخرى �إلى
االنخفا�ض �إلى  32.6مليون ريال يف تاريخ 2014/9/30م وذلك لأجل تغطية املطالبات املتكبدة ،والذي جوبه بارتفاع طفيف يف �سندات �شبه حكومية مبا يقدر ب  7.5مليون
ريال وذلك نتيجة ال�ستثمارات يف �صكوك ال�شركة ال�سعودية للكهرباء.
ال�سندات
ارتفع ر�صيد ال�سندات من  15.1مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  22.6مليون ريال كما يف 2014/9/30م نتيجة لإ�ضافة ال�صكوك املتعلقة بال�شركة ال�سعودية للكهرباء
بقيمة  7.5مليون ريال.
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6 66 -66 -66 -6استثمارات عمليات املساهمني

 -96اجلدول رقم ( :)59-6ا�ستثمارات عمليات امل�ساهمني كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

�صناديق ا�ستثمارية

11.259

26.250

حمفظة �أ�سهم

12.937

-

�سندات  -متاحة للبيع

9.444

11.697

�أ�سهم

1.923

1.923

�سندات  -حتى تاريخ اال�ستحقاق

19.645

19.645

املجموع

55.208

59.515

كن�سبة مئوية من املجموع
�صناديق ا�ستثمارية

%20.4

%44.1

حمفظة �أ�سهم

%23.4

%0.0

�سندات  -متاحة للبيع

%17.1

%19.7

�أ�سهم

%3.5

%3.2

�سندات  -حتى تاريخ اال�ستحقاق

%35.6

%33.0

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�صناديق ا�ستثمارية
ارتفع الر�صيد يف تاريخ 2014/09/30م لي�صل �إلى  26.3مليون ريال نتيجة اال�ستثمار يف �صندوق دراية للتمويل التجاري البالغ قيمتها  15.0مليون ريال.
حمفظة �أ�سهم
يف 2014/9/30م ،مت ت�سييل ال�شركة ملحفظة الأ�سهم البالغ قيمتها  12.9مليون ريال كما يف تاريخ 2013/12/31م ا�ستجابة لقرار جلنة اال�ستثمار يف ال�شركة.
�سندات متاحة للبيع
تت�ألف ال�سندات امل�صنفة ك�سندات متاحة للبيع كما يف تاريخ 2014/09/30م البالغ قيمتها  11.7مليون ريال من جمموعة اال�ستثمارات يف ال�سندات الآتية:







�سندات بنك الإمارات دبي الوطني والبالغ قيمتها  1.2مليون ريال حمققة ن�سبة  %6.4مع عودة كابيتال كحافظ لها.
�سندات بنك برقان والبالغ قيمتها � 746ألف ريال وحمققة ن�سبة  %7.3مع عودة كابيتال كحافظ لها.
�سندات �شركة املراعي والبالغ قيمتها  2.0مليون ريال حمققة ن�سبة  %3.0مع �إت�ش �إ�س بي �سي كحافظ لها.
�سندات الهيئة العامة للطريان املدين والبالغ قيمتها  2.0مليون ريال حمققة ن�سبة  %3.2مع �إت�ش �إ�س بي �سي كحافظ لها.
�سندات �شركة دار الأركان والبالغ قيمتها  3.8مليون ريال وجتني ن�سبة  %5.8مع عودة كابيتال كحافظ لها.
�سندات م�صرف �أبو ظبي الإ�سالمي والبالغ قيمتها  1.9مليون ريال وجتني ن�سبة  %6.4مع عودة كابيتال كحافظ لها.

�أ�سهم
تتعلق اال�ستثمارات يف الأ�سهم البالغ قيمتها  1.9مليون ريال باال�ستثمار يف �شركة جنم خلدمات الت�أمني.
اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
بقي ر�صيد اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق بحالة م�ستقرة خالل الفرتتني .تتكون ال�سندات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق من عدة �سندات جتني متو�سط مرجح
بلغت ن�سبته � %3.83سنوي ًا.
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6 66 -66 -66 -6أقساط وأرصدة إعادة تأمني مدينة

 -97اجلدول رقم (� :)60-6أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
حاملي وثائق ت�أمني

176.892

331.887

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()35.144

()43.768

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املدينة

141.748

288.119

�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

43.154

45.726

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()7.296

()8.805

�إجمايل �أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

35.858

36.922

املجموع

177.607

325.040

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
�أق�ساط ت�أمني مدينة�/إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

%24.2

%54.6

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املدينة

%24.8

%15.2

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

�أق�ساط و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة
جنم االرتفاع يف �صايف الذمم املدينة �إلى  325.0مليون ريال كما يف تاريخ 2014/09/30م ب�شكل رئي�سي عن جتديد وثيقة �سعودي �أوجيه واكتتاب وثيقة �أق�ساط يف يوليو 2014م
حيث تختلف مدة التمويل بح�سب العقد.

 -98اجلدول رقم ( :)61-6خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
2013/12/31م
(مدققة)

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2014/9/30م
(غري مدققة)

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

40.625

42.439

املحمل( /امل�سرتد) خالل ال�سنة

1.814

10.133

امل�شطوب خالل ال�سنة

-

-

املخ�ص�ص نهاية ال�سنة

42.439

52.573

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
جنم االرتفاع يف خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها كما يف تاريخ 2014/09/30م عن االرتفاع يف الذمم املدينة املعلقة لأكرث من  90يوم من  120.2مليون ريال كما يف
تاريخ 2013/12/31م �إلى  130.9مليون ريال يف تاريخ 2014/09/30م .كما بلغت قيمة الذمم املدينة لأق�ساط الت�أمني اخلا�صة ب�شركة اجلميح املعلقة لأكرث من  90يوم 55.9
مليون ريال كما يف 2014/09/30م.

 -99اجلدول رقم (� :)62-6أعمار �أر�صدة �أق�ساط الت�أمني و�إعادة الت�أمني املدينة -بال�صايف  كما يف � 30سبتمرب 2014م
�أقل من  30يوم

 90-30يوم

 180-90يوم

�أكرث من  180يوم

املجموع

بالألف ريـال �سعودي
حاملو وثائق الت�أمني

25.328

188.787

38.990

35.014

288.119

�شركات �إعادة الت�أمني

31.840

737

4.240

105

36.922

املجموع

57.168

189.524

43.230

35.118

325.041

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية
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�أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إعالن ًا بتاريخ  1يناير 2011م والذي يدعو �أن ت�صنف الذمم املدينة م�ستحقة ب�شكل كامل ابتداء من تاريخ الوثيقة ولي�س من تاريخ
اال�ستحقاق .وفقا للمادة التا�سعة وال�ستون من الالئحة التنفيذية لنظام �شركات الت�أمني التعاوين ،حتت�سب خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ،بحد �أدنى ،وفق الآتي:
.1
.2
.3
.4
.5

 %10ع�شرة باملئة من �إجمايل املبالغ امل�ستحقة على معيدي الت�أمني التي جتاوزت �آجالها مئة وثمانني يوم ًا.
 %15خم�س ع�شرة باملئة من �إجمايل املبالغ امل�ستحقة على امل�ؤمن لهم التي جتاوزت �آجالها ت�سعني يوم ًا.
 %25خم�س وع�شرون باملئة من �إجمايل املبالغ امل�ستحقة على امل�ؤمن لهم التي جتاوزت �آجالها مئة وثمانني يوم ًا.
 %75خم�س و�سبعني باملئة من �إجمايل املبالغ التي جتاوزت �آجالها ثالث مئة و�ستني يوم ًا.
 %100مئة باملئة من املبالغ امل�ستحقة واملختلف عليها.

وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة ملتزمة بتكوين خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ح�سب الآلية املذكورة �أعاله.
6 66 -66 -66 -6تكاليف اكتتاب وثائق تأمني مؤجلة

 -100اجلدول رقم ( :)63-6تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

الر�صيد يف  1يناير

25.501

16.905

تكاليف اكتتاب متكبدة خالل ال�سنة

43.468

34.794

تكاليف اكتتاب حمملة لل�سنة

()52.063

()29.320

الر�صيد يف نهاية الفرتة

16.905

22.379

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة/العموالت املدفوعة خالل الفرتة

%38.9

%64.3
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 -101اجلدول رقم ( :)64-6تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة ح�سب القطاع كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م
(مدققة)

2014/9/30م
(غري مدققة)

ال�صحي

8.323

7.734

املركبات

6.677

12.356

احلريق

387

705

الهند�سي

392

479

البحري

636

543

الأخرى

491

562

املجموع

16.905

22.379

كن�سبة مئوية من العموالت امل�سددة بح�سب القطاع
ال�صحي

%49.1

ال ينطبق

املركبات

%31.9

ال ينطبق

احلريق

%26.6

ال ينطبق

الهند�سي

%81.6

ال ينطبق

البحري

%22.1

ال ينطبق

الأخرى

%62.0

ال ينطبق

املجموع

%38.9

ال ينطبق

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م و�إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة
ارتفع �إجمايل تكاليف االكتتاب لوثائق الت�أمني امل�ؤجلة من  16.9مليون ريال كما يف2013/12/31م �إلى  22.4مليون ريال كما يف 2014/9/30م نتيجة لالرتفاع يف تكاليف
االكتتاب امل�ؤجلة لقطاع املركبات من  6.7مليون ريال �إلى  12.4مليون ريال نتيجة للوثيقة املتعلقة ب�أق�ساط والتي بلغت قيمتها  67.4مليون ريال يف 2014م.
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6 66 -66 -66 -6مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

 -102اجلدول رقم ( :)65-6امل�صاريف املدفوعة مقدماً وموجودات �أخرى كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2014/9/30م
(غري مدققة)

2013/12/31م
(مدققة)

م�صاريف مدفوعة مقدم ٌا

5.020

8.914

دفعات مقدمة ملوردين

2.236

1.038

ذمم موظفني

546

983

عموالت م�ستحقة

2.116

2.350

�أخرى

2.083

2.408

املجموع

12.000

15.693

الن�سبة املئوية من املجموع
م�صاريف مدفوعة مقدم ٌا

%42

%57

دفعات مقدمة ملوردين

%19

%7

ذمم موظفني

%5

%6

عموالت م�ستحقة

%18

%15

�أخرى

%17

%15

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا
يعود االرتفاع احلا�صل يف 2014/09/30م �إلى مقارنة القوائم املالية التابعة لفرتة ت�سعة �أ�شهر بقوائم مالية �سنوية ،حيث �أن امل�صاريف املدفوعة مقدما تت�ضمن �أق�ساط فائ�ض
اخل�سارة املدينة والتي يتم �إطفا�ؤها خالل العام لي�صل ر�صيدها �إلى �صفر مع نهاية العام .بلغ ر�صيد ح�ساب �أق�ساط فائ�ض اخل�سارة املدينة مبلغ  2.6مليون ريال كما يف
2014/09/30م (ال �شيء يف 2013/12/31م).
دفعات مقدمة �إلى موردين
نتج االنخفا�ض يف الدفعات املقدمة للموردين من  2.2مليون ريال كما يف تاريخ 2013/12/31م �إلى  1.0مليون ريال كما يف تاريخ 2014/09/30م ب�شكل رئي�سي من ر�سملة
نظام التعايف من الكوارث والذي بلغ � 800ألف ريال.
ذمم موظفني
نتج االرتفاع يف ذمم موظفني من � 546ألف ريال كما يف 2013/12/31م �إلى � 983ألف ريال كما يف 2014/9/30م من االرتفاع يف �أعداد املوظفني والزيادة يف الرواتب مما �أدى
ال�سلف املتعلقة ببدالت املوظفني املدفوعة م�سبق ًا.
�إلى الزيادة يف ٌ
عموالت م�ستحقة
تتعلق العموالت امل�ستحقة ب�شكل رئي�سي بالفائدة امل�ستحقة من اال�ستثمارات يف الودائع لأجل وا�ستثمارات الدخل الثابت .ارتفع الر�صيد يف تاريخ 2014/09/30م �إلى  2.4مليون
ريال نتيجة االرتفاع يف ا�ستثمارات الدخل الثابت مببلغ  2.0مليون ريال.
�أ�صول �أخرى
تت�ألف الأ�صول الأخرى ب�شكل رئي�سي من �إيجارات م�سبقة الدفع وعالوات موظفني .نتج االرتفاع يف الر�صيد كما يف تاريخ 2014/09/30م �إلى  2.4مليون ريال من االرتفاع يف
عالوات املوظفني امل�سبقة الدفع مببلغ � 670ألف ريال.
6 66 -66 -66 -6مستحق من جهات ذات عالقة – عمليات التأمني

 -103اجلدول رقم ( :)66-6م�ستحق من جهات ذات عالقة – حاملو وثائق الت�أمني كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

�شركة الت�أمني العربية  -لبنان (م�ساهم)

1.239

986

�شركة الت�أمني الأردنية ( -م�ساهم)

1.000

81

املجموع

2.239

1.067

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية
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نتج االنخفا�ض يف الر�صيد امل�ستحق من جهات ذات عالقة من  2.2مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  1.1مليون ريال كما يف 2014/9/30م ب�سبب دفع �شركة الت�أمني
العربية – لبنان م�صاريف نيابة عن ال�شركة �إ�ضافة �إلى حركات �إعادة ت�أمني تخ�ص �شركة الت�أمني الأردنية.
احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة وح�صة معيدي الت�أمني من هذا االحتياطي

 -104اجلدول رقم ( :)67-6احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
2013/12/31م
(مدققة)

2014/9/30م
(غري مدققة)

ال�صحي

103.026

126.838

املركبات

115.841

168.757

احلريق

22.350

15.748

الهند�سي

31.997

32.047

البحري

11.181

7.584

الأخرى

10.889

10.199

�إجمايل احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

295.283

361.174

ال�صحي

43.536

59.730

املركبات

-

-

احلريق

21.465

14.969

الهند�سي

28.186

28.790

البحري

8.291

5.749

الأخرى

5.967

5.981

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

107.445

115.219

�صايف احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

187.838

245.955

ال�صحي

%57.0

ال ينطبق

املركبات

%43.7

ال ينطبق

احلريق

%55.5

ال ينطبق

الهند�سي

%77.6

ال ينطبق

البحري

%27.4

ال ينطبق

الأخرى

%60.1

ال ينطبق

املجموع

%50.4

ال ينطبق

ال�صحي

%52.7

ال ينطبق

املركبات

%0.0

ال ينطبق

احلريق

%55.0

ال ينطبق

الهند�سي

%76.1

ال ينطبق

البحري

%26.8

ال ينطبق

الأخرى

%52.4

ال ينطبق

املجموع

%51.5

ال ينطبق

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
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احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
ارتفع احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من  295.3مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  361.2مليون ريال كما يف 2014/9/30م نتيجة الرتفاع االحتياطي يف قطاع
املركبات من  115.8مليون ريال �إلى  168.8مليون ريال نتيجة بالدرجة الأولى الكتتاب الوثيقة املتعلقة ب�أق�ساط يف منت�صف ال�سنة املالية .واجلدير بالذكر �أن احتياطي العجز
يف الأق�ساط والذي يتم حتديده من قبل اخلبري الإكتواري يندرج حتت ح�ساب احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة ،وقد انخف�ض ر�صيده من  20.7مليون ريال  .كما يف
2013/12/31م �إلى  4.6مليون ريال كما يف 2014/9/30م.

124

6 66 -66 -66 -6إجمايل املطالبات حتت التسوية ،املطالبات املتكبدة التي مل يبلغ عنها ،حصة معيدي التأمني يف إجمايل
املطالبات حتت التسوية واملطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها

 -105اجلدول رقم ( :)68-6املطالبات حتت الت�سوية (با�ستثناء املطالبات املتكبدة والتي مل يبلغ عنها) – �صايف كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب
2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م
(مدققة)

2014/9/30م
(غري مدققة)

ال�صحي

15.942

15.945

املركبات

55.775

59.101

احلريق

146.247

123.586

الهند�سي

43.189

15.145

البحري

15.132

15.031

الأخرى

8.828

11.437

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

285.112

240.245

ال�صحي

9.396

9.579

املركبات

4.587

7.856

احلريق

143.550

117.732

الهند�سي

41.529

14.054

البحري

10.999

11.453

الأخرى

8.042

10.831

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

218.103

171.506

�صايف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

67.010

68.739

ال�صحي

%58.9

%60.1

املركبات

%8.2

%13.3

احلريق

%98.2

%95.3

الهند�سي

%96.2

%92.8

البحري

%72.7

%76.2

الأخرى

%91.1

%94.7

املجموع

%76.5

%71.4

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

الت�أمني ال�صحي
يف تاريخ 2013/12/31م وتاريخ 2014/09/30م عادت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية �إلى االرتفاع مدفوع ًة ب�إ�سناد �أق�ساط وثيقة �سعودي �أوجيه والتي مت
االحتفاظ بها ب�شكل كامل يف ال�سنوات ال�سابقة.
ت�أمني املركبات
الزيادة يف ح�صة معيدي ت�أمني املركبات من املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية خالل فرتة التحليل من  %8.2يف تاريخ 2013/12/31م �إلى
 %13.3يف تاريخ 2014/09/30م كانت نتيجة الزيادة يف املطالبات املقدرة قيمتها ب�أكرث من � 469ألف ريال �سعودي.
ت�أمني احلريق
خالل فرتة التحليل ،تكبدت ال�شركة مطالبات كبرية ب�شكل �إجمايل ،ولكن ت�أثري هذه املطالبات بعد ح�سم ح�صة معيدي الت�أمني مل يكن كبري ًا على نتائج ال�شركة حيث كانت
املطالبات الرئي�سية كالتايل:


مطالبة �شركة مي�س ال�سعودية للمنتجات الطبية املقدرة مببلغ  110مليون ريال �سعودي خالل الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف 2014/09/30م ( 3.9مليون ريال بعد ح�سم
ح�صة معيدي الت�أمني).

االنخفا�ض يف ح�صة معيدي ت�أمني احلريق من املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية خالل فرتة التحليل من  %98.2يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م
�إلى  %95.3يف تاريخ 2014/9/30م كانت نتيجة احتفاظ ال�شركة بجزء �أكرب من وثيقة �شركة مي�س ال�سعودية للمنتجات الطبية حيث بلغت ن�سبة االحتفاظ  %3.6يف ال�سنة
املالية 2013م.
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الت�أمني الهند�سي
�إن �إعادة تقدير مطالبة �سعودي �أوجيه الرئي�سية يف القطاع الهند�سي من  20مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  3.0مليون ريال كما يف 2014/09/30م مما �أدى �إلى
انخفا�ض �إجمايل مطالبات الت�أمني الهند�سي حتت الت�سوية ب�شكل �أ�سا�سي �إلى  15.1مليون ريال �سعودي يف تاريخ 2014/09/30م.
الت�أمني البحري
االرتفاع يف ح�صة معيدي الت�أمني البحري من املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية من  %72.7يف تاريخ 2013/12/31م �إلى  %76.2يف تاريخ
2014/09/30م كان ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة ت�أثري ارتفاع معدل الإ�سناد يف اتفاقية معيدي الت�أمني من � %30إلى  %40الذي ح�صل يف ال�سنوات ال�سابقة.
الت�أمينات الأخرى
�إرتفعت ح�صة معيدي الت�أمينات الأخرى من املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية �إلى  %94.7يف تاريخ 2014/09/30م نتيجة ارتفاع معدل
الإ�سناد لت�أمني احلماية واالدخار اجلماعي لوثيقة �سعودي �أوجيه من � %50إلى  %75خالل نف�س الفرتة.

 -106اجلدول رقم ( :)69-6جمموع املطالبات املتكبدة والتي مل يُبلغ عنها بح�سب ن�شاط العمل كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

ال�صحي

47.014

73.533

املركبات

22.304

26.381

احلريق

6.027

9.536

الهند�سي

342

17.880

البحري

1.552

6.587

الأخرى

3.544

1.529

�إجمايل احتياطي املطالبات املتكبدة والتي مل يُبلغ عنها

80.783

135.446

ال�صحي

26.720

44.119

املركبات

1.286
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احلريق

5.788

9.025

الهند�سي

203

17.038

البحري

982

3.930

الأخرى

2.653

1.256

ح�صة معيدي الت�أمني يف احتياطي املطالبات املتكبدة والتي مل يُبلغ عنها

37.634

75.551

�صايف املطالبات املتكبدة التي مل يبلغ عنها

43.150

59.895

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

بنا ًء على تقرير الأكتواري الأخري يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م ،يتم احت�ساب وت�سجيل املطالبات املتكبدة والتي مل يتم الإبالغ عنها وفق ًا للآتي:





احت�ساب الأق�ساط املكت�سبة بنا ًء على تاريخ الوثيقة
احت�ساب معدل اخل�سارة ال�ضمني
احت�ساب املطالبات املتوقعة (الأق�ساط املكت�سبة  Xمعدل اخل�سارة)
ح�سم املطالبات املتوقعة من خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية.

بالن�سبة للفئات املغايرة لفئة املركبات ،ا�ستُخدم يف تقدير احتياطيات املطالبات املتكبدة والتي مل ُيبلغ عنها منوذج العامل الديناميكي وهو الأ�سلوب املف�ضل ب�شكل عام عن
غريه من الأ�ساليب .وهذا يت�سق مع الطريقة املتبعة يف التقرير ال�سابق حيث يتم تقدير ن�سبة اخل�سارة املحتملة بنا ًء على املطالبات املدفوعة واملطالبات حتت الت�سوية مقارن ًة
بالأق�ساط املكت�سبة.
الت�أمني ال�صحي
الزيادة يف خم�ص�ص مطالبات الت�أمني ال�صحي املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة كان نتيجة الزيادة يف معدل اخل�سارة
للت�أمني ال�صحي على خلفية عدم �إ�سناد �أق�ساط وثيقة �سعودي �أوجيه وجمموعة الزاهد يف 2012م وجزء من 2013م.
ت�أمني املركبات
الزيادة يف خم�ص�ص مطالبات ت�أمني املركبات املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة هي نتيجة �آخر متطلبات م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي التي تن�ص على ا�ستبقاء خم�ص�ص بن�سبة  ٪100مقابل تعوي�ضات احلطام وامل�سرتدات فيما يتعلق باملطالبات التي حدثت منذ �أكرث من �سنة بالإ�ضافة �إلى
الزيادة يف م�ستوى ال�ضمني للخ�سائر.
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الت�أمني الهند�سي
بنا ًء على حتليل االكتواري ،الزيادة يف خم�ص�ص مطالبات الت�أمني الهند�سي املتكبدة والتي مل يبلغ عنها يف تاريخ � 30سبتمرب 2014م باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة هي نتيجة
توقيت اكتتاب الوثائق خالل ال�سنة املالية بالإ�ضافة �إلى مطالبات م�ؤ�س�سة النقد بتقدير �إجمايل �أدق لهذه املطالبات باملقارنة مع الفرتات ال�سابقة (ارتفع مببلغ � 700ألف ريال
على امل�ستوى ال�صايف).
6 66 -66 -66 -6مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 -107اجلدول رقم ( :)70-6الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة ومطلوبات �أخرى كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية
م�ستحق ملوردين وو�سطاء

2013/12/31م
(مدققة)

2014/9/30م
(غري مدققة)

17.482

38.068

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

6.313

5.362

مكاف�آت جمل�س ال�ضمان ال�صحي

1.876

1.643

مكاف�آت جمل�س الإدارة

537

-

�أخرى

1.813

2.173

املجموع

28.020

47.246

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

م�ستحق ملوردين وو�سطاء
جنم االرتفاع يف الر�صيد �إلى  38.1مليون ريـال كما يف 2014/09/30م �إلى ارتفاع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املتعلقة بوثيقتي �شركة �أق�ساط وجمموعة اجلميح بالإ�ضافة �إلى
اخل�صم املعطى ل�سعودي �أوجيه واملقدر بـ  11مليون ريال �سعودي.
�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة
بح�سب م�صلحة الزكاة والدخل ،يجب �أن تُدفع �ضريبة اال�ستقطاع م�ستعم ًال �إجمايل الأق�ساط امل�سندة مما �أدى الرتفاع احل�ساب �إلى  6.3مليون ريال كما يف 2013/12/31م.
انخف�ضت حركة الإ�سناد خارج اململكة العربية ال�سعودية ب�شكل طفيف خالل ال�سنة املالية 2013م والفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م مما �أدى �إلى انخفا�ض
ح�ساب ال�ضريبة كما يف 2014/09/30م مقارنة بح�ساب ال�سنة كما يف 2013/12/31م.
�أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي
يتعلق االنخفا�ض يف الأتعاب امل�ستحقة ملجل�س ال�ضمان ال�صحي (يتم احت�سابه كـ %1من �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املتعلقة بالقطاع الطبي) باالنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
املتعلقة بالقطاع الطبي .يف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/9/30م ،انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املتعلقة بالقطاع الطبي �إلى  158.9مليون ريال مما �أدى �إلى
االنخفا�ض يف ح�ساب امل�ستحقات �إلى  1.6مليون ريال كما يف2014/09/30م.
مكاف�آت جمل�س الإدارة
يتم تقييد واحت�ساب املكاف�آت املتعلقة مبجل�س الإدارة يف نهاية ال�سنة مما �أدى لعدم احت�ساب ر�صيد كما يف 2014/9/30م.
م�ستحقات �أخرى
تت�ألف امل�ستحقات الأخرى من �أتعاب مراجعة ،ا�ست�شارات ،و�أكتوارية .نتج االرتفاع احلا�صل كما يف 2014/9/30م من  1.8مليون ريـال �إلى  2.2مليون ريال كما يف
2013/12/31م من خطة ال�شركة واملتعلقة بتغيري �سيا�سة دفع تذاكر ال�سفر ال�سنوية للموظفني مما �أدى �إلى ارتفاع احل�ساب بـ � 360ألف ريال.
6 66 -66 -66 -6إيرادات عموالت إعادة تأمني غري مكتسبة

 -108اجلدول رقم ( :)71-6حركة �إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

يف  1يناير

11.992

12.604

عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة

29.981

28.029

عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة

()29.369

()29.805

يف نهاية الفرتة

12.604

10.828

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
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 -109اجلدول رقم (� :)72-6إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة بح�سب ن�شاط العمل كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
2013/12/31م
(مدققة)

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2014/9/30م
(غري مدققة)

احلريق

4.024

2.921

الهند�سي

4.751

4.988

البحري

2.324

1.982

الأخرى

1.504

936

املجموع

12.604

10.828

كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة
احلريق

%51.8

ال ينطبق

الهند�سي

%43.0

ال ينطبق

البحري

%27.0

ال ينطبق

الأخرى

%59.5

ال ينطبق

املجموع

%42.0

ال ينطبق

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

�إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
انخف�ضت �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة من  12.6مليون ريال كما يف 2013/12/31م �إلى  10.8مليون ريال كما يف 2014/9/30م نتيجة النخفا�ض �إيرادات
العموالت يف قطاع احلريق من  4.0مليون ريال �إلى  2.9مليون ريال ب�سبب جتديد وثيقة الزاهد يف نهاية العام 2013م.
6 6 6 -66 -66 -6قائمة التغريات يف حقوق املساهمني

 -110اجلدول رقم ( :)73-6قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والفرتة املنتهية � 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ر�أ�س املال

خ�سائر مرتاكمة

التغري يف القيمة
العادلة لال�ستثمارات
املتاحة للبيع

املجموع

الر�صيد يف  1يناير 2013م

200.000

()33.395

513

167.118

�صايف خ�سارة ال�سنة

-

()101.832

-

()101.832

الزكاة و�ضريبة دخل

-

()1.500

-

()1.500

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

10.714

10.714

حتويالت �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني

-

-

()10.461

()10.461

 31دي�سمرب 2013م

200.000

()136.726

766

64.040

الر�صيد يف  1يناير 2014م

200.000

()136.726

766

64.040

�صايف خ�سارة ال�سنة

-

()11.151

-

()11.151

الزكاة و�ضريبة دخل

-

()500

-

()500

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

()554

()554

حتويالت �إلى قائمة عمليات امل�ساهمني

-

-

-

-

� 30سبتمرب 2014م

200.000

()148.377

212

51.835

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
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ر�أ�س مال ال�شركة هو  200مليون ريـال مق�سمة على  20مليون �سهم ًا قيمة الواحد منها  10ريـال.
كما يف 2014/9/30م ،بلغت حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة  51.8مليون ريـال بعد حتقيق �صايف خ�سائر للفرتة يف �سبتمرب 2014م بلغت  11.2مليون ريـال قبل احت�ساب ال�ضريبة
و�أرباح وخ�سائر التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات.
تعتزم ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها يف ال�سنة املالية 2015م للأ�سباب التالية:




تغطية خ�سائرها الرتاكمية التي و�صلت �إلى  148.4مليون ريـال يف 2014/9/30م والتي متثل  ٪74.2من ر�أ�س املال؛
تعزيز غطاء هام�ش املالءة املالية بح�سب ما تن�ص عليه الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي؛ و
زيادة طاقتها اال�ستيعابية لالكتتاب ب�شكل �أ�سا�سي يف �أعمال ال�شركات.

الزكاة و�ضريبة الدخل

 -111اجلدول رقم ( :)74-6الزكاة و�ضريبة الدخل كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

بالألف ريـال �سعودي
ر�أ�س املال

200.000

200.000

خم�ص�صات

30.992

48.559

ممتلكات ومعدات� ،صايف

()6.860

()7.168

ا�ستثمارات متاحة للبيع

()14.860

()21.923

خ�سائر مرتاكمة

()33.395

()136.726

(خ�سارة) /دخل ال�سنة املعدل

()97.926

()1.414

الوعاء الزكوي

77.952

81.328

 %68.6ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني من الوعاء الزكوي

53.475

55.791

 %2.5الزكاة لل�سنة بواقع

1.337

1.395

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م و�إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

 -112اجلدول رقم ( :)75-6حركة خم�ص�ص الزكاة كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
بالألف ريـال �سعودي

2013/12/31م (مدققة)

2014/9/30م (غري مدققة)

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

2.750

1.859

املحمل لل�سنة

1.500

500

تعديالت �سنوات �سابقة

-

-

املدفوع خالل ال�سنة

()2.391

()888

الر�صيد كما يف نهاية الفرتة

1.859

1.471

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

هناك ا�ستئناف �أو التما�س مفتوح مع م�صلحة الزكاة والدخل يتعلق باال�ستثمارات القابلة للخ�صم والوديعة النظامية.
ال تزال التقييمات النهائية مل�صلحة الزكاة والدخل لفرتة التحليل قيد النظر ب�سبب حظر ا�ستثمارات متعلقة مبحفظة للأ�سهم ال�سعودية يف 2013/12/31م .وقد بلغت
اال�ستحقاقات ال�ضريبية الإ�ضافية املحتملة ذات ال�صلة  1.6مليون ريـال كما يف 2013/12/31م وفق ًا لإدارة ال�شركة.
ال ترى الإدارة �أن �أي م�سائل �أُثريت يف هذه التقييمات �سوف يكون لها �أثر متكرر على ال�سنوات غري ُمنتهية التقييم.
ُقدّم �إقرار الزكاة ومت ا�ستالم �شهادة زكاة مقيدة يف مايو 2014م ،وتتيح �شهادة الزكاة املقيدة لل�شركة اال�ستمرار يف كافة عملياتها اجلارية عدا ما يتعلق منها بت�سوية املدفوعات
�أو اال�ستحقاقات النهائية فيما يتعلق بالعقود احلكومية.
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التدفقات النقدية

 -113اجلدول رقم ( :)76-6التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

-

التعديالت لت�سوية عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني �إلى �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:
ح�صة امل�ساهمني من (عجز) عمليات الت�أمني

()102.268

()21.638

�أرباح بيع ا�ستثمار متاحة للبيع

()523

-

ا�ستهالك

1.718

1.794

�أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

-

-

خم�ص�ص (عك�س) ديون م�شكوك يف حت�صيلها

3.301

10.133

�صايف التعديالت

()97.771

()9.710

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

47.063

()157.567

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

9.356

1.172

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

()5.053

()3.346

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

()36.678

()7.774

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

56.577

8.679

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

2.463

()5.474

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني� ،صايف

9.300

()1.271

ذمم دائنة

()246.044

5.522

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

44.655

1.591

مطالبات حتت الت�سوية

()52.577

9.795

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

()3.856

65.891

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

8.582

19.697

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

()1.703

()1.777

مكاف�أة نهاية خدمة املوظفني� ،صايف

741

()396

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

()264.947

()74.968

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
ودائع لأجل� ،صايف

9.080

35.867

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()106.000

-

�شراء ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

()7.544

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

209.113

-

�شراء ممتلكات ومعدات

()1.933

()2.104

املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

-

-

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

110.260

26.219

النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة

199.938

79.290

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة

45.252

30.542

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م
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 -114اجلدول رقم ( :)77-6قائمة التدفقات النقدية لعمليات امل�ساهمني للفرتات املنتهية يف � 30سبتمرب 2013م و2014م
بداية ال�سنة حتى 2013/9/30م
(غري مدققة)

بداية ال�سنة حتى 2014/9/30م
(غري مدققة)

�صايف (اخل�سارة)/الربح الدخل للفرتة

()88.528

()11.151

ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

102.268

21.638

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

()10.938

()7.039

�صايف التعديالت

2.802

3.448

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

5

()346

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

()112

()470

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني� ،صايف

()9.300

1.271

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

()2.391

()889

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

()8.996

3.013

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()28.721

()51.838

ودائع لأجل� ،صايف

26.200

()9.187

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

37.268

54.016

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

-

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

34.747

()7.009

النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة

13.689

33.747

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة

39.440

29.751

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :القوائم املالية املدققة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
نتج عن اكتتاب وثيقة �سعودي �أوجيه يف منت�صف عام 2014م �إلى زيادة الأق�ساط املدينة مما �أدى بالأ�سا�س �إلى انخفا�ض التدفق النقدي احلا�صل من �أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة
�إعادة ت�أمني مدينة حيث انخف�ض �إلى �سالب  157.6مليون ريال كما يف 2014/9/30م.
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�أدى ت�سييل ا�ستثمارات متاحة للبيع �إلى االنخفا�ض يف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية �إلى  19.2مليون ريال كما يف 2014/9/30م.
6 6 6 -66 -66 -6املوجودات املقبولة واملالءة املالية

 -115اجلدول رقم ( :)78-6املوجودات املقبولة كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م

2014/9/30م

نقدية و�شبه نقدية

113.037

60.292

ا�ستثمارات

204.243

190.516

ذمم مدينة

102.067

247.759

مبالغ معيدي الت�أمني القابلة لال�سرتداد

363.181

362.276

الفائدة امل�ستحقة� ،إيجارات ،دخل

443

-

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

16.905

22.379

م�صاريف مدفوعة م�سبق ًا

11.011

15.693

املوجودات امللمو�سة

6.860

7.169

املجموع

817.747

906.084

كن�سبة مئوية من جمموع املوجودات

%81.0

%80.9

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

يعتمد جمموع املوجودات املقبولة يف كامل اجلدول على عوامل �إمكانية القبول (�أي ن�سب �إمكانية القبول لكل نوع من املوجودات) املحددة يف الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي .و�إذا كانت ن�سبة موجودات معينة من جمموع املوجودات تقل عن ن�سبة �إمكانية القبول ،ف�إن ن�سبة  ٪100من املوجودات تعترب مقبولة.
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تقارن املوجودات املقبولة يف �ضوء هام�ش املالءة املالية الذي تن�ص عليه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بعد اقتطاع جمموع املطلوبات لكي تتحقق هذه امل�ؤ�س�سة مما �إذا كانت
�شركة الت�أمني تتمتع باملالءة املالية الكافية.
وفق ًا للمادة ( 65ـ  )1من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ال يجوز جتاوز القيمة ال�سوقية للموجودات يف عملية التقييم لأغرا�ض ح�ساب هام�ش املالءة املالية.
ووفق ًا للمادة ( 65ـ  )2من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يلزم �أن تكون ن�سبة احلد/الرتكيز الأق�صى لكل فئة من املوجودات كن�سبة من جمموع املوجودات
 .%20ويلزم �أن تقوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�إدخال التعديالت يدوي ًا حتى تعك�س اخل�صومات الناجتة عن عدم االمتثال للحدود التنظيمية اخلا�صة بن�سبة تركيز
املوجودات.

 -116اجلدول رقم ( :)79-6ح�ساب هام�ش املالءة كما يف � 30سبتمرب 2014م
طريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة
�إجمايل
�أق�ساط
الت�أمني
املكتتبة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

احلوادث وامل�س�ؤوليات

�صايف
�أق�ساط
الت�أمني
املكتتبة

عامل
خماطر
الفئة

معدل
االحتفاظ

طريقة املطالبات
املالءة
املالية
املطلوبة

�إجمايل
املطالبات
*
املتكبدة

�صايف
املطالبات
*
املتكبدة

معدل
االحتفاظ

عامل
خماطر
الفئة

املالءة
املالية
املطلوبة

13.725

3.772

%50.0

%30.0

2.059

4.615

()13

%50.0

%35.0

808

ت�أمني املركبات

34.252

25.442

%97.4

%20.0

65.088

266.410

261.596

%98.2

%25.0

65.399

ت�أمني املمتلكات

39.895

563

%50.0

%16.0

3.192

76.453

2.031

%50.0

%20.0

7.645

ت�أمني بحري

38.405

10.193

%50.0

%30.0

5.761

9.897

6.210

%62.7

%30.0

1.863

ت�أمني الطريان

-

-

%0.0

%30.0

-

-

-

--

%30.0

-

ت�أمني الطاقة

-

-

%0.0

%30.0

-

-

-

--

%30.0

-

ت�أمني الهند�سة

42.380

4.588

%50.0

%30.0

6.357

41.295

1.879

%50.0

%30.0

6.194

ت�أمني عام �آخر

2.323

1.021

%50.0

%16.0

186

3.468

964

%50.0

%20.0

347

ت�أمني �صحي

77.107

92.584

%52.3

%16.0

14.813

189.450

88.882

%50.0

%24.0

22.734

املجموع

648.088

438.163

97.456

591.589

361.550

104.990

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

طبق ًا لالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد ،يجب على �شركة العربية للت�أمني االحتفاظ بحد �أدنى لهام�ش املالءة املالية ي�ساوي املقدار الأعلى ح�سب الثالثة طرق بني املبالغ التالية:




متطلب احلد الأدنى لر�أ�س املال ب�شكل فردي لكل �شركة ت�أمني من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (وهو يف حالة العربية 100 :مليون ريـال)
هام�ش املالءة املالية املحت�سب بطريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة ( 97.5مليون ريـال)
هام�ش املالءة املالية املحت�سب بطريقة املطالبات ( 104.99مليون ريـال)

وبالتايل يف 2014/9/30م ،كانت حقوق م�ساهمي ال�شركة البالغة  51.8مليون ريـال دون احلد الأدنى املطلوب يف هام�ش املالءة املالية وهو  105مليون ريـال.

 -117اجلدول رقم ( :)80-6حتليل املالءة املالية كما يف  31دي�سمرب 2013م و� 30سبتمرب 2014م
2013/12/31م

2014/9/30م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
عمليات حاملي وثائق الت�أمني

639.030

716.420

عمليات امل�ساهمني

178.717

189.664

جمموع املوجودات املقبولة

817.747

906.084

املوجودات املقبولة:

املطلوبات:
عمليات حاملي وثائق الت�أمني

827.315

927.638

عمليات امل�ساهمني

115.828

137.878

املطلوبات امل�سموح با�ستبعادها

()112.692

()135.600

جمموع املطلوبات

830.452

929.915

�صايف املوجودات املقبولة (�أ)

()12.704

()23.831

هام�ش املالءة املالية املطلوب

105.290

104.990

متطلب احلد الأدنى لر�أ�س املال

200.000

104.990

احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب (ب)

200.000

104.990

زيادة (عجز) يف �صايف املوجودات املقبولة مقارنة باحلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب

()212.704

()128.821

غطاء هام�ش املالءة املالية (�أ)(/ب)

()%6.4

()%22.7
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كان هناك عجز يف �صايف املوجودات املقبولة لعمليات حاملي الوثائق مبقدار  23.8مليون ريـال كما يف 2014/09/30م مدفوعا بعامل قبول املوجودات والذي �أدى �إلى تخفي�ض
ر�صيد �أق�ساط ت�أمني و�إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف مبا مقداره  78مليون ريال بالإ�ضافة �إلى زيادة اخل�سائر املرتاكمة.
بلغ غطاء هام�ش املالءة املالية (�أي �صايف املوجودات املقبولة مق�سوم ًا على احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب) �سالب  ٪22.7يف 2014/9/30م .وهذا يقل عن احلد
الأدنى بن�سبة  ٪100بح�سب ما تقت�ضيه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وهذا يعني �أن �صايف املوجودات املقبولة مل يكن كافي ًا لتغطية احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب.
بالتايل ،مل تفي العربية مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بخ�صو�ص احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية ولغطاء هام�ش املالءة املالية اخلا�ص ب�شركات الت�أمني كما يف
2014/9/30م.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه وفق ًا للمادة ( 65ــ )2من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يلزم �أن تكون ن�سبة احلد/الرتكيز الأق�صى لكل فئة من املوجودات كن�سبة
من جمموع املوجودات  .٪20ويجوز مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وفق تقديرها �أن تفر�ض تعديالت على ح�ساب املالءة املالية جراء عدم االمتثال للحدود التنظيمية اخلا�صة
بن�سبة تركيز املوجودات.
كما يف 2014/9/30م ،تخطت �أر�صدة �أق�ساط الت�أمني و�إعادة الت�أمني املدينة والبالغة  325.0مليون ريال ومبالغ �إعادة الت�أمني (�أي ح�صة �شركات �إعادة الت�أمني يف احتياطي
�أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة واحتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية جمتمعني وفق ًا مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبا ي�صل �إلى  362.3مليون ريـال) ن�سبة احلد الأق�صى
وهي  %20لكل فئة من املوجودات والتي حددتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،لت�صل �إلى  ٪29و ٪32من جمموع املوجودات املقبولة على التوايل.
6 6 6 -66 -66 -6االلتزامات احملتملة

 -118اجلدول رقم  :)81-6االلتزامات املحتملة
خطاب ال�ضمانات
امل�ستفيد

الغر�ض

التفا�صيل

املبلغ
(�آالف الرياالت)

�شركة عبداللطيف جميل ذ.م .م

�ضمان الدفع لور�ش �سيارات

�أ�صدر البنك العربي �ضمانات بنكية ل�شركة عبداللطيف جميل ذ.م.م لبيع التجزئة و2013/3/31م  -جمددة

500

�شركة الوعالن للتجارة

�ضمان الدفع لور�ش �سيارات

�أ�صدر البنك العربي �ضمانات بنكية ل�شركة الوعالن للتجارة و2013/3/31م  -جمددة

200

م�ست�شفى احلر�س الوطني

توفري خدمات طبية

�أ�صدر البنك العربي �ضمانات بنكية مل�ست�شفى احلر�س الوطني و2015/11/31م

200

املجموع

900

امل�صدر� :إدارة �شركة التامني العربية التعاونية

133

7.7الرسملة واملديونية
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدد اثني ع�شر مليون (� )12.000.000سهم ( )%60من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد
مت طرح الأ�سهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم ( )%40لالكتتاب العام مبوجب �أنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية الذي مت يف الفرتة من تاريخ
1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م) �إلى 1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م) ب�سعر اكتتاب بلغ ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
ويقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية ب�أنه لي�س هنالك �أي ر�أ�س مال لل�شركة م�شمو ًال بحق خيار ،و�أن ال�شركة مل متنح �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني
امل�ؤ�س�سني �أو �أي �شخ�ص �آخر.
يو�ضح اجلدول التايل الر�سملة واملديونية لل�شركة التي مت ا�ستخال�صها من القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب و2011م و2012م و2013م ،بالإ�ضافة
�إلى القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م .ويجب قراءة اجلدول التايل مقرون ًا بتلك القوائم املالية مبا يف ذلك الإي�ضاحات املرفقة بها،
وامل�ضمنة يف هذه الن�شرة بالق�سم "تقرير مراجعي احل�سابات".

 -119اجلدول رقم ( :)1-7الر�سملة واملديونية لل�شركة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية املنتهية يف
2011/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية املنتهية يف
2012/12/31م
(مدققة)

ال�سنة املالية املنتهية يف
2013/12/31م
(مدققة)

الفرتة املالية املنتهية
يف2014/9/30م
(غري مدققة)

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

29.038

318.249

51.007

56.529

ذمم معيدي الت�أمني

58.768

18.369

69.663

71.254

مطالبات حتت الت�سوية

535.162

419.799

365.896

375.691

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

39.938

31.613

26.742

46.439

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

286.352

322.248

295.283

361.174

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

14.391

11.992

12.604

10.828

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

3.206

4.279

6.120

5.724

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

12.009

-

-

-

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

978.864

1.126.548

827.315

927.638

فائ�ض عمليات الت�أمني
توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

2.731

2.731

2.731

2.731

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع
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1.680

-

-

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

981.808

1.130.959

830.046

930.369

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

2.186

1.397

1.278

807

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

-

7.224

112.692

135.600

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

4.388

2.750

1.859

1.470

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

6.574

11.372

115.828

137.878

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س مال

200.000

200.000

200.000

200.000

خ�سائر مرتاكمة

()27.020

()33.395

()136.726

()148.377

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

821

513

766

212

جمموع حقوق امل�ساهمني

173.800

167.118

64.040

51.835

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

180.375

178.490

179.868

189.713

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق
امل�ساهمني

1.162.183

1.309.449

1.009.915

1.120.082
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ت�ؤكد ال�شركة ب�أنه ال يوجد لديها �أدوات دين �صادرة� ،أو قائمة� ،أو م�صرح بها ومل يتم �إ�صدارها� ،أو �أية قرو�ض لأجل م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي
�أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن ،كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
كما ت�ؤكد ب�أنه ال توجد لديها �أية قرو�ض �أخرى �أو مديونية مبا يف ذلك ال�سحب على املك�شوف من احل�سابات امل�صرفية وااللتزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات
ال�شراء التجاري تكون م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري م�ضمونة ب�ضمان �شخ�صي �أو م�ضمونة برهن �أو غري م�ضمونة برهن كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه.
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة:







ب�أنه ال توجد لدى ال�شركة �أية رهونات �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
ب�أنه با�ستثناء ما هو وارد يف الق�سم "املعلومات املالية ومناق�شة وحتليل الإدارة" يف �صفحة رقم " "133و الق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " "150من
هذه الن�شرة ،ال توجد لدى ال�شركة �أية التزامات �أو مديونية حمتملة �أو �ضمانات كما يف تاريخ ن�شرة الإ�صدار.
ب�أن ر�أ�س مال ال�شركة غري م�شمول بحق خيار كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ب�أنه منذ ت�أ�سي�س ال�شركة يف عام 2008م ،مل يتم تعديل ر�أ�س املال البالغ  200مليون ريال �سعودي (ر�أ�س مال الت�أ�سي�س).
ب�أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي ملدة اثني ع�شر �شهر ًا تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار هذه.
�أنه مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي تعوي�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج �إلى الفرتة امل�شمولة بتقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
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8.8سياسة توزيع األرباح
ال تخرج �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح عن القواعد الواردة بنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ،والقواعد الواردة بالنظام الأ�سا�سي لل�شركة الذي مت اعتماده من قبل
اجلمعية الت�أ�سي�سية لل�شركة .وتو�ضح املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح كما يلي:







جتنيب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
يجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال
املدفوع.
للجمعية العامة ،بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة� ،أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية ،لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة
تقررها اجلمعية العامة.
يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى من للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني بو�صفه ح�صة من الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.
ً
يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحدد يف الفقرة ( )4من املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي وفقا القواعد املنظمة
لذلك وال�صادرة عن اجلهات املخت�صة.

هذا مع مراعاة الفقرة ( )5من املادة ( )43من النظام الأ�سا�سي والتي تن�ص على توزيع  %10من الفائ�ض ال�صايف بحيث يتم توزيعه مبا�شرة للم�ؤمن لهم �أو بتخفي�ض �أق�ساطهم
لل�سنة التالية ،ويرحل � %90إلى ح�سابات دخل امل�ساهمني.
�إن �أي �إعالن لتوزيع الأرباح �سوف يعتمد على مكا�سب ال�شركة وو�ضعها املايل وو�ضع الأ�سواق واملناخ االقت�صادي العام وغريها من العوامل الأخرى مبا يف ذلك حتليل الفر�ص
اال�ستثمارية ومتطلبات �إعادة اال�ستثمار واالحتياجات النقدية والر�أ�سمالية والتوقعات امل�ستقبلية لأعمال ال�شركة وت�أثري توزيع الأرباح على و�ضع الزكاة اخلا�ص بال�شركة وغريها.
واجلدير ذكره ب�أنه مل توزع �شركة الت�أمني العربية �أية �أرباح منذ ت�أ�سي�سها نظر ًا حلاجة ال�شركة لتغطية خ�سائرها املالية املرتاكمة .و�ست�ستحق الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
ن�صيبها يف �أية �أرباح تعلنها ال�شركة من تاريخ �إ�صدارها ولل�سنوات املالية التي تليها.
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9.9استخدام متحصالت االكتتاب
9 999صايف متحصالت االكتتاب
يقدر �إجمايل متح�صالت اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية  200.000.000ريال �سعودي �سيدفع منها  8.000.000ريال �سعودي لتغطية م�صاريف االكتتاب والتي ت�شمل �أتعاب
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب وامل�ست�شار القانوين واملحا�سب القانوين وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة بالإ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات
امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب.
�سيبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب  192.000.000ريال �سعودي والذي �سي�ستخدم ب�شكل رئي�سي للإيفاء مبتطلبات املالءة املالية .ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي من املتح�صالت
النا�شئة عن االكتتاب.
كما �ستقوم ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدامها ملتح�صالت �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية و�ستعلن ال�شركة تطورات ا�ستخدام املتح�صالت للجمهور.

9 999استخدام متحصالت االكتتاب
تزاول جميع �شركات الت�أمني العاملة يف اململكة ن�شاطها وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي من وقت لآخر .ين�ص النظام امل�شار �إليه �أعاله على �أن حتتفظ �شركات الت�أمني بحد �أدنى من هام�ش املالءة ح�سب املتطلبات الثالثة الواردة �أدناه:




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

ينبغي على �شركات الت�أمني االحتفاظ بحد �أدنى من �صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب هام�ش املالءة ويرتجم هذا املطلب يف احلاجة �إلى االحتفاظ باحلد الأدنى من
الغطاء التام ( )% 100لهام�ش املالءة املالية (�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة مق�سوم ًا على احلد الأدنى لهام�ش املالءة).
وبناء على ذلك� ،سوف ت�ستخدم �صايف املتح�صالت االكتتاب البالغة  192.000.000ريال �سعودي ب�شكل رئي�سي يف الآتي:




الإيفاء مبتطلبات املالءة املالية.
 االحتفاظ مببلغ  20.000.000ريال �سعودي كوديعة نظامية بعد زيادة ر�أ�س املال (كما تن�ص عليه املادة الثامنة واخلم�سون من الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة
�شركات الت�أمني التعاوين).
ً
زيادة ودعم ا�ستثمارات ال�شركة وفقا للأحكام و�ضوابط الالئحة التنفيذية.

 -120اجلدول رقم ( :)1-9ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب
البند

القيمة (ريال �سعودي)

�إجمايل متح�صالت االكتتاب

200.000.000

م�صاريف االكتتاب املقدرة

8.000.000

�صايف متح�صالت االكتتاب

192.000.000

الوديعة النظامية ( %10من زيادة ر�أ�س املال املدفوع)

20.000.000

اال�ستثمار يف ودائع بنكية و�صناديق ا�ستثمارية ق�صرية الأجل

100.000.000

اال�ستثمار يف �سندات وا�ستثمارات طويلة الأجل

50.000.000

اال�ستثمار يف �أ�سهم مدرجة و�أوعية ا�ستثمارية �أخرى

22.000.000

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

تلتزم ال�شركة باملبادئ التوجيهية العامة ال�ستثمارات �شركات الت�أمني التي تن�ص عليها الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين .واجلدير ذكره �أنه بح�سب
الفقرة �أ ـ  4من املادة ( )30من قواعد الت�سجيل والإدراج ،ال ت�ستطيع ال�شركة ا�ستثمار �أكرث من  %25من الأموال املح�صلة من االكتتاب يف ا�ستثمارات عامة ،ومبا �أن اال�ستثمار
مندرج حتت �أغرا�ض ال�شركة كما هو حمدد يف املادة ( )3من نظامها الأ�سا�سي ،ف�إن عملية ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب لأغرا�ض ا�ستثمارية ال يتنافى مع املادة التي �سبق
ذكرها.
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يو�ضح اجلدول �أدناه الإ�سهام املتوقع ل�صايف متح�صالت االكتتاب يف املحافظة على غطاء هام�ش املالءة املالية خالل ال�سنوات القادمة:

 -121اجلدول رقم (� :)2-9إ�سهام �صايف متح�صالت االكتتاب يف غطاء هام�ش املالءة املالية

*

2014م
(�أولية)

2015م
(تقديرية)

2016م
(تقديرية)

2017م
(تقديرية)

2018م
(تقديرية)

احلد الأدنى لر�أ�س املال

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

هام�ش املالءة املالية املطلوب

97.834

108.359

102.791

109.087

116.966

احلد الأدنى لهام�ش املالءة املالية املطلوب

100.000

108.359

102.791

109.087

116.966

�صايف الأ�صول امل�ضمنة يف ح�ساب هام�ش املالءة

()33.489

168.607

183.668

199.169

219.964

غطاء هام�ش املالءة املالية ()%

()%33.5

%156

%179

%183

%188

البند (�آالف الرياالت)
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* املعلومات امل�ضمنة يف اجلدول �أعاله واملتعلقة بال�سنوات من � 2015إلى 2018م تقديرية ،وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التوقعات .وقد مت احت�ساب غطاء هام�ش املالءة
املالية للعام 2014م وفق ًا للقوائم املالية الأولية املوجزة للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2014م حيث �أن الأرقام قابلة للتعديل عند االنتهاء من عملية املراجعة.
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1010إفادات اخلرباء
كل من امل�ست�شار املايل وامل�ست�شار القانوين وم�ست�شار العناية املهنية املالية لل�شركة لإدراج �إفاداتهم بال�صيغة الواردة يف هذه الن�شرة .كما
مت احل�صول على املوافقة الكتابية من ٍ
مت احل�صول على املوافقة الكتابية من املحا�سبني القانونيني لل�شركة لإدراج تقارير املراجعة امل�صدرة من قبلهم يف هذه الن�شرة .ومل ت�سحب تلك املوافقات كما يف تاريخ هذه
الن�شرة ،كما �أنه لي�س لأي من املذكورين �أعاله �أو من يعمل لديهم �أو �أي من �أقاربهم �أ�سهم ًا �أو �أية م�صلحة يف ال�شركة مهما كان نوعها.
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1111إقرارات أعضاء جملس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار من القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م
و2012م و2013م ،بالإ�ضافة للقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املالية املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه مت �إعداد وفح�ص القوائم
املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ولي�س وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية .ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار التنفيذيني و�سكرتري جمل�س
الإدارة حتى تاريخ هذه الن�شرة مبا يلي:























�أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لإجراءات الإفال�س.
�أنهم مل يكونوا موظفني مبنا�صب �إدارية �أو �إ�شرافيه لدى �شركات �أ�صبحت يف حالة �إع�سار خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة لتاريخ �إ�صدار الن�شرة هذه.
با�ستثناء ما هو وارد يف الق�سم "الهيكل التنظيمي لل�شركة" يف �صفحة رقم " "50و الق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " "141من هذه الن�شرة ،لي�س لديهم
�أو لأي من �أقاربهم �أي �أ�سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
با�ستثناء ما مت الإف�صاح عنه يف ق�سم "املعلومات القانونية" من هذه الن�شرة ،لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أي م�صلحة يف �أي عقد �أو ترتيب �ساري املفعول �أو
مزمع �إبرامه عند تقدمي ن�شرة الإ�صدار وذلك يف ما يتع ّلق ب�أعمال ال�شركة.
�أنه قد مت الإف�صاح يف هذه الن�شرة عن جميع العقود (مبا يف ذلك �شروط و�أحكام هذه العقود) والتي قد ت�ؤثر على قرار املكتتبني باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية.
�أنه قد مت الإف�صاح يف هذه الن�شرة عن جميع العمليات والعقود والتعامالت مع الأطراف ذات العالقة فيما عدا عقدي امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل.
�أن امل�ساهمني يف ال�شركة الذين تظهر �أ�سماءهم يف �صفحة رقم " "27هم املالك القانونيون والنفعيون.
مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل الأ�شهر االثني ع�شر الأخرية.
مل متنح �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي من قبل ال�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل
وقبول الإدراج يف ما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
مل يكن هناك �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضافة
�إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى تاريخ اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أو من�سوبيهم �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأ�سهم �أو �أدوات الدين �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة با�ستثناء
ما هو وارد يف الق�سم "الهيكل التنظيمي لل�شركة" يف �صفحة رقم " "50و الق�سم "املعلومات القانونية" يف �صفحة رقم " "141من هذه الن�شرة.
�أن ال تقدم ال�شركة قر�ض ًا نقدي ًا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع طرف ثالث ،وذلك وفق ًا للمادة ( )71من نظام
ال�شركات.
ً
�أن البيانات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار م�أخوذة دون �أي تغيري جوهري من القوائم املالية املدققة لل�شركة و�أن القوائم املالية �أعدت وفقا ملعايري التقارير
املالية الدولية.
لي�س لدى ال�شركة �أي نية �أو توجه لإجراء �أي تغيري جوهري على طبيعة ن�شاط ال�شركة.
�أنه لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل يكفي مدة (� )12شهر ًا تلي مبا�شرة تاريخ ن�شر ن�شرة الإ�صدار.
مالءمة وكفاءة وفعالية �أنظمة الرقابة الداخلية والأنظمة املحا�سبية و�أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بال�شركة.
االلتزام التام ب�أحكام املادة ( )69واملادة ( )70من نظام ال�شركات وب�أحكام املادة ( )18من نظام حوكمة ال�شركات.
�أنه ال يوجد لل�شركة �أي �أدوات دين �أو قرو�ض لأجل بتاريخ هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أي �أ�صول م�شمولة بحق خيار.
�أنه ال يوجد لل�شركة ،بتاريخ هذه الن�شرة� ،أي �شركة تابعة �أو �شقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.
�أنه ال يوجد �أي برنامج حايل لتخ�صي�ص �أ�سهم ملوظفي ال�شركة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
�أنه لي�س هناك �أي ترتيبات �أخرى تتيح ملوظفي ال�شركة امل�شاركة يف ر�أ�س مالها.
�أنه ال يوجد �أي تعار�ض للم�صالح يف ن�شاط ال�شركة مع �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

كما يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وامل�ستندات الت�أ�سي�سية الأخرى ،ب�أنه ال توجد:
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�صالحية متكن ع�ضو جمل�س الإدارة �أو املدير العام من الت�صويت على عقد �أو اقرتاح تكون لهم �أو لأي �أحد من �أقاربهم م�صلحة �شخ�صية فيه .
�صالحية متكن ع�ضو جمل�س الإدارة �أو املدير العام من الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
�صالحية ت�سمح لأية �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة �أو كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني �أو املدير العام باقرتا�ض مبالغ من ال�شركة.

1212املعلومات القانونية
1 1112تأسيس الشـركة
�شركة الت�أمني العربية التعاونية هي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )23/وتاريخ 1428/03/15هـ (املوافق 2007/04/03م) وقرار
جمل�س الوزراء رقم ( )93وتاريخ 1428/03/14هـ (املوافق 2007/04/02م) .وهي تعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010243302ال�صادر من مدينة الريا�ض بتاريخ
1429/01/18هـ (املوافق 2008/01/27م) وت�صريح مزاولة ن�شاط الت�أمني (الت�أمني العام ،الت�أمني ال�صحي ،احلماية واالدخار) من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم (ت
م ن )20086/15/وتاريخ 1429/06/14هـ (املوافق 2008/06/18م).

1 1112املركز الرئيسي للشركة
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،وقامت ال�شركة بت�أ�سي�س فروع ًا لها يف الريا�ض ،جدة ،مكة املكرمة ،خمي�س م�شيط ،اخلرب،
الهفوف ،الطائف والدمام .وعنوان ال�شركة الرئي�سي امل�سجل يف �شهادة ال�سجل التجاري هو كما يلي:
حي الورود ،طريق امللك عبدالعزيز ،مركز بن طامي
�ص.ب  28655الريا�ض  ،11323اململكة العربية ال�سعودية
هاتف ،+966 11 215336 :فاك�س+966 11 2153197 :

1 1112أعضاء جملس اإلدارة
يت�ألف �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة من ع�شر �أع�ضاء مبا فيهم رئي�س جمل�س الإدارة ،وهم:
*

 -122اجلدول رقم (� :)1-12أع�ضاء جمل�س الإدارة
اال�سم
عبد العزيز
عبد الهادي
***
القحطاين
حممد �سعد
اخلباز

فايز حمود
الفرج
عبد العزيز
�صالح العمري
حممد �أحمد
عرار
غ�سان �إبراهيم
عقيل

خلدون عبد
الرحمن �أبو
ح�سان
عثمان (حممد
علي) بدير

****

املن�صب
رئي�س
جمل�س
الإدارة
ع�ضو
جمل�س
الإدارة
واملدير
العام
ع�ضو
جمل�س
الإدارة
ع�ضو
جمل�س
الإدارة
ع�ضو
جمل�س
الإدارة
ع�ضو
جمل�س
الإدارة
ع�ضو
جمل�س
الإدارة
ع�ضو
جمل�س
الإدارة

ممث ً
ال لـ

اجلن�سية

العمر

ال�صفة

مبا�شر

ن�سبة

الأ�سهم اململوكة
غري مبا�شر ن�سبة

�إجمايل

ن�سبة

تاريخ
الع�ضوية

-

�سعودي

65

م�ستقل /
غري تنفيذي

22.000

0.11

19.798

%0.099

41.798

%0.209

2011/01/01م

-

لبناين

58

غري م�ستقل
 /تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.000

%0.005

2014/01/01م

-

�سعودي

43

م�ستقل /
غري تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.000

%0.005

2014/01/01م

-

�سعودي

35

م�ستقل /
غري تنفيذي

1.000

%0.005

ال توجد

ال توجد

1.000

%0.005

2014/01/01م

-

�سعودي

75

م�ستقل /
غري تنفيذي

10.420

%0.052

ال توجد

ال توجد

10.420

%0.052

2007/12/31م

ال�شركة
العربية
للتموين
والتجارة
�شركة
الت�أمني
الأردنية
**
م.ع.م
�شركة
الت�أمني
الأردنية
**
م.ع.م

�أردين

46

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

2.000

%0.01

ال توجد

ال توجد

2.000

%0.01

2011/01/01م

�أردين

74

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2007/12/31م

�أردين

76

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

662.253

%3.311

662.253

3.311

2014/01/01م
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املن�صب

اال�سم
ناجي ح�سيب
فيا�ض

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

منري بطر�س
مع�شر

ع�ضو
جمل�س
الإدارة

ممث ً
ال لـ

اجلن�سية

ال�شركة
العربية
�ش.م.ل
(�شركة
**
قاب�ضة)
ال�شركة
العربية
�ش.م.ل
(�شركة
**
قاب�ضة)

العمر

ال�صفة

مبا�شر

ن�سبة

الأ�سهم اململوكة
غري مبا�شر ن�سبة

ن�سبة

�إجمايل

تاريخ
الع�ضوية

لبناين
كندي

51

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2014/01/01م

�أردين

45

غري م�ستقل
 /غري
تنفيذي

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

ال توجد

2014/01/01م
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*	�إن النظام الأ�سا�سي لل�شركة ين�ص على �أن جمل�س الإدارة يتكون من �إحدى ع�شر ع�ضو ًا وبالتايل هنالك مقعد �شاغر واحد يف جمل�س الإدارة.
** مت تخ�صي�ص � 1.000سهم من �أ�سهم ال�شركات املمثلة ل�ضمان ع�ضوية ممثليها.
*** ملكية ال�سيد عبد العزيز عبد الهادي القحطاين غري املبا�شرة ناجتة عن ملكيته يف جمموعة عبدالهادي القحطاين القاب�ضة.
**** ملكية ال�سيد عثمان (حممد علي) بدير غري املبا�شرة ناجتة عن ملكيته يف �شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م.

 1 1112جلان جملس اإلدارة
لقد �شكل جمل�س �إدارة ال�شركة جلان ت�ضم �أع�ضاء املجل�س و�أع�ضاء م�ستقلني من خارج املجل�س .وت�شمل جلان جمل�س الإدارة ما يلي:
•اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من خم�سة �أع�ضاء جميعهم �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة (راجع ق�سم "الهيكل التنظيمي" يف �صفحة رقم ".)"47
•جلنة املراجعة
تتكون جلنة املراجعة من ثالثة �أع�ضاء �أحدهم من �أع�ضاء جمل�س الإدارة (راجع ق�سم "الهيكل التنظيمي" يف �صفحة رقم ".)"47
•جلنة اال�ستثمار
تتكون جلنة اال�ستثمار من خم�سة �أع�ضاء جميعهم �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة (راجع ق�سم "الهيكل التنظيمي" يف �صفحة رقم ".)"47
•جلنة املخاطر
تتكون جلنة املخاطر من ثالثة �أع�ضاء جميعهم �أع�ضاء يف جمل�س الإدارة (راجع ق�سم "الهيكل التنظيمي" يف �صفحة رقم ".)"47
•جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
تتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من خم�سة �أع�ضاء جميعهم �أع�ضاء جمل�س الإدارة (راجع ق�سم "الهيكل التنظيمي" يف �صفحة رقم ".)"47

1 1112هيكل رأس املال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم
الواحد مدفوعة القيمة بالكامل .وقد اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بعدد اثني ع�شر مليون (� )12.000.000سهم ( )%60من �إجمايل �أ�سهم ال�شركة ودفعوا قيمتها بالكامل ،وقد
مت طرح الأ�سهم املتبقية والبالغة ثمانية ماليني (� )8.000.000سهم ( )%40لالكتتاب العام مبوجب �أنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية الذي مت يف الفرتة من تاريخ
1428/10/15هـ (املوافق 2007/10/27م) �إلى 1428/10/22هـ (املوافق 2007/11/03م) ب�سعر اكتتاب بلغ ع�شرة ( )10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.
ومل متنح ال�شركة �أي مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو �أي �شخ�ص �آخر .ويو�ضح اجلدول التايل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة الت�أمني العربية كما يف 2014/09/30م:

 -123اجلدول رقم ( :)2-12امل�ساهمني يف �شركة الت�أمني العربية
عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

1

ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة)

لبنانية

%19.2

3.840.000

38.400.000

2

�شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م

�أردنية

%12.2

2.440.000

24.400.000

3

ال�شركة العربية للتموين والتجارة

�سعودية

%5.0

1.000.000

10.000.000

4

�شركة �إخوان ال�سعودية التجارية

�سعودية

%1.5

300.000

3.000.000

رقم
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اال�سم

اجلن�سية

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية
(ريال �سعودي)

5

ال�شركة احلديثة لال�ستثمارات التجارية وال�صناعية القاب�ضة

�سعودية

%1.25

250.000

2.500.000

6

ملا �إ�سماعيل �أبو خ�ضرة

�سعودية

%0.9

180.000

1.800.000

7

�شركة عبد الهادي القحطاين و�شركاه

�سعودية

%0.3

60.000

600.000

8

م�ساهمني �آخرين

%19.7

3.930.000

39.300.000

9

املكتتبون من اجلمهور

%40.0

8.000.000

80.000.000

املجموع

%100.0

20.000.000

200.000.000

رقم

اجلن�سية

اال�سم

ن�سبة امللكية
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وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000145469وتاريخ 1435/11/26هـ (املوافق 2014/09/21م) على زيادة ر�أ�س
مالها من مببلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية .وبعد نهاية االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية� ،سي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة
�أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي ،تبلغ القيمة اال�سمية لل�سهم الواحد ع�شرة ( )10رياالت �سعودية .وقد
�أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة يف قراره بالتمرير بتاريخ 1435/11/02هـ (املوافق 2014/08/28م) بزيادة ر�أ�س املال ال�شركة لاللتزام مبتطلبات املالءة املالية.
تلقت ال�شركة خطاب تعهد من ال�شركة العربية �ش.م.ل (�شركة قاب�ضة) (م�ساهم ا�سرتاتيجي) ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف ثالثة ماليني وثمامنائة و�أربعني ()3.840.000
�سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها البالغة  %19.2من �إجمايل �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية .وتلقت ال�شركة خطاب
تعهد من �شركة الت�أمني الأردنية م.ع.م (م�ساهم ا�سرتاتيجي) ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف مليونني و�أربعة و�أربعني �ألف (� )2.440.000سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها
البالغة  %12.2من �إجمايل �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية .كما وقد تلقت ال�شركة خطاب تعهد من ال�شركة العربية
للتموين والتجارة (�أحد امل�ساهمني الكبار) ت�ؤكد فيه التزامها باالكتتاب يف مليون (� )1.000.000سهم ،والتي متثل كامل �أحقيتها البالغة  %5.0من �إجمايل �أ�سهم حقوق
الأولوية املطروحة لالكتتاب بح�سب عدد الأ�سهم التي متلكها يف تاريخ الأحقية.

1 1112الرتاخيص والتصاريح املهمة
ح�صلت ال�شركة على عدد من الرتاخي�ص والت�صاريح من الهيئات املعنية لتتمكن من ممار�سة ن�شاطاتها يف اململكة العربية ال�سعودية .وفيما يلي ملخ�ص عنها:

 -124اجلدول رقم ( :)3-12الرتاخي�ص والت�صاريح املهمة
نوع الرتخي�ص

الغر�ض

�شهادة ال�سجل التجاري رقم
1010243302

ت�أ�سي�س وت�سجيل ال�شركة

ت�صريح مزاولة ن�شاط
الت�أمني رقم (ت م
ن)20086/15/

مزاولة �أن�شطة الت�أمني

خطاب ت�أهيل رقم
3531/927

ت�أهيل ال�شركة لإ�صدار
وثائق ت�أمني �صحي

ترخي�ص ا�ستثمار اجنبي
رقم 102030104276

املوافقة على امل�ستثمرين
الغري �سعوديني يف ال�شركة

تاريخ الإ�صدار
1429/01/18هـ

تاريخ �آخِ ر جتديد
ال يوجد

(املوافق 2008/01/27م)

تاريخ االنتهاء
1439/01/18هـ

فرتة
التجديد
� 10سنوات

وزارة التجارة
وال�صناعة

� 3سنوات

م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي

�سنة واحدة

املجل�س ال�صحي
التعاوين

�سنة واحدة

الهيئة العامة لال�ستثمار

(املوافق 2017/10/09م)

1429/06/14هـ

1435/06/13هـ

1438/06/12هـ

(املوافق 2008/06/18م)

(املوافق 2014/04/14م)

(املوافق 2017/03/11م)

1430/09/17هـ

1435/08/14هـ

1436/08/12هـ

(املوافق 2009/09/06م)

(املوافق 2014/06/12م)

(املوافق 2015/05/31م)

1426/05/05هـ

1435/04/03هـ

1436/04/02هـ

(املوافق 2005/06/12م)

(املوافق 2014/02/03م)

(املوافق 2015/01/22م)

اجلهة امل�صدرة

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

1 1112ملخص بأهم العقود واالتفاقيات
عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني
تقوم ال�شركة بتقدمي عدة منتجات ت�أمني لعمالئها يف فروع الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي وت�أمني احلماية واالدخار ،وهي ت�شمل منتجات خمتلفة مثل منتج الت�أمني ال�صحي،
ت�أمني املركبات� ،أخطار احلريق ،النقل البحري ،و�أخطار املقاولني ،وذلك مبوجب موافقات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ومن �أبرز وثائق الت�أمني من حيث القيمة والتي تتجاوز  %5من �إجمايل �إيرادات ال�شركة هي وثائق الت�أمني التي مت �إ�صدارها للأطراف الآتية:





�شركة �آجل للخدمات املالية
�شركة �سعودي �أوجيه
�شركة اجلميح لتجارة ال�سيارات
�شركة �أق�ساط الدولية للتجارة
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وقد مت �إ�صدار وثائق الت�أمني للأطراف املذكورة بنا ًء على مناذج وثائق الت�أمني التي ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي عليها .ومدة هذه االتفاقيات ال تتجاوز
�سنة واحدة وتنتهي يف تواريخ خمتلفة بنهاية �سنة 2014م وخالل �سنة 2015م.
وقد قامت ال�شركة م�سبقا بالإف�صاح عن العقد الذي مت �إبرامه مع �شركة �سعودي �أوجيه حيث �أن هذا العقد منفرد ًا تتجاوز قيمته  %5من �إجمايل �إيرادات ال�شركة ،ومل تقم
ال�شركة بالإف�صاح م�سبقا عن التعامالت مع ال�شركات الأخرى املذكورة �أعاله حيث تتعلق هذه التعامالت بعدة عقود ومل يتجاوز �أي من هذه العقود ب�شكل منفرد  %5من �إجمايل
�إيرادات ال�شركة.
وفيما يلي ملخ�ص عن �أهم وثائق الت�أمني التي �أ�صدرتها ال�شركة حتى تاريخ 2014/11/30م ون�سبتها من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة:

 -125اجلدول رقم (� :)4-12أهم وثائق الت�أمني التي �أ�صدرتها ال�شركة حتى تاريخ 2014/11/30م
امل�ستفيد
�شركة �آجل للخدمات املالية

وثيقة الت�أمني
تغطية �ضد �أ�ضرار الأعمال الهند�سية

�أق�ساط مقابل
التغطية الت�أمينية

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة

13.324.011

تاريخ انتهاء التغطية
الت�أمينية
عدة تواريخ خمتلفة

37.500
تغطية �ضد �أ�ضرار احلريق للممتلكات

عدة تواريخ خمتلفة

2.048
214.035
7.837

تغطية �ضد �أ�ضرار احلوادث عامة

عدة تواريخ خمتلفة

126.000
27.900
100.000

تغطية �ضد �أ�ضرار احلا�صلة للمركبات

عدة تواريخ خمتلفة

22.527.000
31.424

املجموع

�شركة �سعودي �أوجيه

36.397.755

تغطية �ضد �أ�ضرار الأعمال الهند�سية

%6.38

عدة تواريخ خمتلفة

2.279.307
4.178

تغطية �ضد �أ�ضرار احلريق للممتلكات

عدة تواريخ خمتلفة

164.663
3.848.912
102.712

تغطية �ضد �أ�ضرار احلوادث عامة

عدة تواريخ خمتلفة

1.012.691
516.496
9.000
570.442
66.487
12.149
207.773
1.010.900

تغطية �ضد �أ�ضرار ال�شحن البحري

9.378

عدة تواريخ خمتلفة

تغطية �ضد �أ�ضرار احلا�صلة للمركبات

442.308

عدة تواريخ خمتلفة

تغطية الت�أمني الطبي

140.672.146

عدة تواريخ خمتلفة

املجموع
�شركة اجلميح لل�سيارات

150.929.542
تغطية �ضد �أ�ضرار احلريق للممتلكات

2.000
5.891.500
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%26.46
عدة تواريخ خمتلفة

وثيقة الت�أمني

امل�ستفيد

تغطية �ضد �أ�ضرار احلوادث عامة

�أق�ساط مقابل
التغطية الت�أمينية

الن�سبة من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة

6.675

تاريخ انتهاء التغطية
الت�أمينية
عدة تواريخ خمتلفة

189.166
265.787
395.614
تغطية �ضد �أ�ضرار ال�شحن البحري

عدة تواريخ خمتلفة

5.190.474
21.000

تغطية �ضد �أ�ضرار احلا�صلة للمركبات

عدة تواريخ خمتلفة

70.548.804
8.494.249
377.853

املجموع

91.383.122

�شركة �أق�ساط العاملية للتجارة

تغطية �ضد �أ�ضرار احلا�صلة للمركبات

املجموع

%16.02
عدة تواريخ خمتلفة

68.488.634
%12.01

68.488.634
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جتدر الإ�شارة �إلى �أن الوثائق املذكورة يف اجلدول �أعاله انتهت �صالحياتها بتاريخ 2015/01/31م وال�شركة ب�صدد جتديدها.
وقامت ال�شركة ب�إبرام عدد من عقود �إعادة الت�أمني مع �شركات عاملية خمتلفة منها ويلي�س� ،شديد ري ،ميونخ ري ،انرت جلوبال للت�أمني ،ال�شركة العربية لأخطار احلروب� ،شركة
بري وايت وذلك لإعادة الت�أمني على خماطر ت�أمينية خمتلفة .وتت�ضمن هذه العقود مدة التغطية ،التغطية اجلغرافية ،الأق�ساط الت�أمينية ومبلغ الت�أمني وبنود �أخرى تتعلق ب�شروط
و�أحكام �إعادة الت�أمني .وفيما يلي ملخ�ص عن �أهم ثالث اتفاقيات �إعادة ت�أمني �أبرمتها ال�شركة:

 -126اجلدول رقم (� :)5-12أهم ثالث عقود �إعادة الت�أمني
نوع الوثيقة
اتفاقية �إعادة ت�أمني ن�سبية

�شركة �إعادة الت�أمني/الو�سيط
من خالل و�سطاء هم:
 �شركة ويلي�س ري ( )Willis Reبن�سبة تغطية  %10؛ �شركة �شديد ري ( )Chedid Reبن�سبة تغطية %80؛�شركات �إعادة الت�أمني هم:

املنتجات
تغطية املمتلكات واحلوادث
والت�أمني الهند�سي والت�أمني
البحري

املدة
2015/01/01م حتى
2015/12/31م

 �شركة هانوفر لإعادة الت�أمني ( )Hannover Reبن�سبة تغطية %40؛ �شركة �سوي�س ري بن�سبة تغطية %20؛ �شركة تر�ست ري بن�سبة تغطية %5؛ ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني بن�سبة تغطية %5؛ ال�شركة الإماراتية لإعادة الت�أمني بن�سبة تغطية %3؛ �شركة جي �أي �سي الهندية("  )General Insurance Company India "GICبن�سبة تغطية %17؛
مبا�شرة مع �شركات �إعادة التامني:
�سي �سي �آر ( )CCRبن�سبة تغطية %5؛�شركة �آر يو يف ( )RUVبن�سبة تغطية .%5اتفاقية �إعادة ت�أمني ن�سبية

الو�سيط � :شديد ري ()Chedid Re
�شركات �إعادة الت�أمني هم:

تغطية مطالبات الت�أمني
الطبي

2015/01/01م حتى
2015/12/31م

 هانوفر لإعادة الت�أمني ( )Hannover Reبن�سبة تغطية %40؛ جي �أي �سي الهندية بن�سبة تغطية %40؛ ( )General Insurance Companyبن�سبة تغطية %15؛ -الكورية لإعادة الت�أمني ( )Korean Reبن�سبة تغطية .%5

145

نوع الوثيقة
ت�أمني فائ�ض خ�سارة

�شركة �إعادة الت�أمني/الو�سيط
الو�سطاء هم:
 �شركة ويلي�س ري ( )Willis Reبن�سبة تغطية %5 �شركة �شديد ري ( )Chedid Reبن�سبة تغطية %80� -شركة �سي �سي �آر بن�سبة تغطية )CCR( %5

املنتجات
تغطية فائ�ض اخل�سارة
حلوادث املركبات وتعوي�ضات
العمال

املدة
2015/01/01م حتى
2015/12/31م

 �شركة �آر يو يف ( )RUVبن�سبة تغطية %5 �شركة نا�سكو ال�سعودية بن�سبة تغطية %5�شركات �إعادة الت�أمني هم:
 هانوفر لإعادة الت�أمني ()Hannover Re جي �أي �سي الهندية(" )General Insurance Company India "GIC

 �شركة �سوي�س ري �شركة تر�ست ري ال�شركة ال�سعودية لإعادة الت�أمني ال�شركة الإماراتية لإعادة الت�أمني �شركة �أك�س �أل ريامل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

علم ًا �أن لدى ال�شركة اتفاقيات �إعادة ت�أمني م�ساندة �أخرى ت�ساعد على توفري تغطية �إعادة ت�أمني لكافة �أعمال ال�شركة .و حتتوي العديد من اتفاقيات �إعادة الت�أمني على بنود
تتيح ل�شركة �إعادة الت�أمني �إنهاء االتفاقية يف حال تغيري يف ملكية �أو �إدارة ال�شركة �أو يف �سيطرتها.
وي�شار �إلى �أنه عند انتهاء مدد االتفاقيات امل�شار �إليها �أعاله ،تقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات جديدة لإعادة الت�أمني ،وذلك �إما مع نف�س ال�شركات �أو الو�سطاء املن�صو�ص عليهم
�أعاله بنا ًء على نف�س ال�شروط والأحكام املن�صو�ص عليها يف االتفاقية املنتهية� ،أو �إما مع �شركات خمتلفة بنا ًء على �أحكام و�شروط خمتلفة من تلك املن�صو�ص عليها يف االتفاقية
املنتهية ،وذلك مبا يتما�شى من املمار�سات ال�سائدة يف ال�سوق عند �إبرام االتفاقيات اجلديدة.

1 1112العقود التجارية واالستثمارية األخرى
قامت ال�شركة ب�إبرام عقود خمتلفة متعلقة ب�أعمالها مبا يف ذلك العقود التالية:
عقد وكالة مع �شركة تكافل الوطنية
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2011/01/17م عقد وكالة غري ح�صرية مع �شركة تكافل الوطنية وذلك لت�سويق منتجات ال�شركة وبيعها مقابل عموالت حمددة يف العقد .وتلتزم �شركة
تكافل الوطنية مبوجب هذا العقد بتحقيق هدف مبيعات قدره  105.000.000ريال �سعودي خالل �سنة ميالدية واحدة والتي بخالفه يحق لل�شركة �إلغاء العقد .وتقوم ال�شركة
بتقدمي الدعم الالزم لوكيلها �شركة تكافل الوطنية من حيث اخلدمات اللوج�ستية واال�ست�شارية الالزمة وذلك لتمكينها �أداء التزاماتها املن�صو�ص عليها يف العقد.
وي�ستحق للوكيل مبوجب هذا العقد عموالت عن الأق�ساط املح�صلة وامل�سددة لل�شركة والتي يتم دفعها كما هو مف�صل يف العقد .وتبلغ مدة العقد ثالث �سنوات ميالدية تجُ دد
تلقائي ًا ملدد مماثلة.
اتفاقية و�ساطة مع و�سطاء ت�أمني
�أبرمت ال�شركة اتفاقية و�ساطة مع �ستة وثالثون و�سيط ت�أمني يقوم مبوجبها الو�سطاء ببيع منتجات ال�شركة مقابل احل�صول على عموالت معينة كما هو مف�صل باالتفاقية.
ويقوموا و�سطاء الت�أمني بتمثيل حملة وثائق الت�أمني مبا يتفق مع الأنظمة ذات العالقة ،وتكون العالقة بني ال�شركة وو�سيط الت�أمني على �أ�سا�س غري ح�صري.
ويقوم و�سيط الت�أمني مبوجب هذه االتفاقية بتوفري كافة اخلدمات الت�أمينية مبا يف ذلك حت�صيل الأق�ساط والر�سوم من العمالء فيما يتعلق بوثائق الت�أمني ال�سارية واملجددة.
وعند انتهاء االتفاقية ،فيتم جتديدها باتفاق الطرفني الكتابي .و�إذا ا�ستمر الطرفان يف التعامل بهذه االتفاقية رغم انتهاءها فيعترب ذلك جتديد ًا لها ملدة �سنة ميالدية واحدة
وبنف�س ال�شروط والأحكام الواردة يف االتفاقية الأ�صلية.
اتفاقية معاينة وتقدير اخل�سائر
�أبرمت ال�شركة اتفاقيات مع خم�سة من خرباء املعاينة وتقدير اخل�سائر على �أ�سا�س غري ح�صري .ويلتزم خبري املعاينة وتقدير اخل�سائر مبوجب هذه االتفاقية بالقيام بالتفتي�ش
يف موقع احلادث خالل مدة � 48ساعة من الوقت الذي تطلب فيه ال�شركة ذلك ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي تقرير �أويل خالل فرتة �سبعة �أيام من تاريخ التعيني� .أما بالن�سبة �إلى
مطالبات الأفراد فيلتزم اخلبري بتقدمي التقرير خالل �أ�سبوع واحد ،وبالن�سبة �إلى ال�شركات ف ُي�سلم التقرير خالل فرتة ثالث �أ�سابيع .وتكون مدة االتفاقية منها �سنتني ميالديتني.
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اتفاقية مع �شركة منار �سيجما لتقدمي خدمات ا�ست�شارية ت�أمينية واكتوارية
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2014/05/17م اتفاقية مع �شركة منار �سيجما لتقدمي خدمات ا�ست�شارية ت�أمينية واكتوارية .ومبوجب هذه االتفاقية تقوم �شركة منار �سيجما بتقدمي
عدة خدمات ومنها تقييم املالءة املالية لل�شركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها ،والت�أكد من ن�سب االحتياطيات املخ�ص�صة من قبل ال�شركة ومراجعة �سيا�سة اال�ستثمار لل�شركة
والت�أكد من تنا�سبها مع التزامات ال�شركة وتدفقاتها النقدية .وتقوم ال�شركة بدفع مبلغ  360.000ريال �سعودي ل�شركة منار �سيجما لقاء اخلدمات املن�صو�ص عليها يف هذه
االتفاقية .وتكون مدة االتفاقية �سنة ميالدية واحدة .وجتدد باتفاق خطي من الطرفني .و�إذا ا�ستمر الطرفان يف التعامل باالتفاقية رغم انتهائها ،فيعترب ذلك جتديد ًا تلقائي ًا
لها ملدة �أو ملدد مماثلة وبنف�س ال�شروط والأحكام الواردة يف هذه االتفاقية الأ�صلية.
اتفاقيات مع �شركة جنم خلدمات الت�أمني
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2014/01/28م اتفاقية مع �شركة جنم خلدمات الت�أمني بخ�صو�ص تقييم ومعاينة حوادث املركبات .ومبوجب هذه االتفاقية تقوم �شركة جنم بتقدمي
خدمات عدة ومنها حتديد امل�س�ؤولية يف حوادث املرور بالإ�ضافة �إلى تنظيم و�إدارة تقييم اخل�سائر الناجتة عن حوادث تتعلق بحملة وثائق تامني �صادرة عن ال�شركة .وتقوم
ال�شركة بدفع الأتعاب امل�ستحقة ل�شركة جنم خلدمات الت�أمني كما هو مف�صل يف االتفاقية ومالحقها .وتكون مدة االتفاقية اثني ع�شر �شهر ًا وجتدد باتفاق الطرفني الكتابي .و�إذا
ا�ستمر الطرفان يف التعامل باالتفاقية رغم انتهائها ،فيعترب ذلك جتديد ًا تلقائي ًا لها ملدة �أو ملدد مماثلة وبنف�س ال�شروط والأحكام الواردة يف هذه االتفاقية الأ�صلية.
وبالإ�ضافة ،فقد �أبرمت ال�شركة بتاريخ 2014/01/18م اتفاقية تقدمي خدمات �إلكرتونية مع �شركة جنم خلدمات الت�أمني وذلك للح�صول على خدمات حتويل معلومات حول
وثائق الت�أمني �إلى دائرة املرور .وتبلغ قيمة هذه االتفاقية  100.000ريال �سعودي تدفع ب�شكل �سنوي .مدة االتفاقية �سنة واحدة جتدد تلقائي ًا.
اتفاقية مع �شركة �سوق املالية ال�سعودية "تداول"
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2009/01/24م اتفاقية مع �شركة �سوق املالية ال�سعودية "تداول" لقيام الأخرية باالحتفاظ ب�سجالت امل�ساهمني لل�شركة .وتلتزم تداول مبوجب هذه
االتفاقية بتقدمي خدمات معينة مثل ت�سجيل الأ�سهم واالحتفاظ بها ،وحتديث بيانات ال�شركة وت�سجيل نقل ملكية الأ�سهم بني م�ساهمي ال�شركة .وتكون مدة هذه االتفاقية �سنة
واحدة تجُ دد تلقائي ًا .وتقوم ال�شركة بدفع الر�سوم امل�ستحقة كما هو مف�صل مبلحق لالتفاقية.
اتفاقية مع �شركة جلوب ميد
�أبرمت ال�شركة بتاريخ 2012/04/01م اتفاقية مع �شركة جلوب ميد لقيام الأخرية بت�سوية مطالبات الت�أمني و�إدارة مطالبات التامني ال�صحي نيابة عن ال�شركة .تكون االتفاقية
�سارية ملدة �سنة ميالدية وتجُ دد تلقائي ًا.
اتفاقيات اال�ستثمار
قامت ال�شركة كذلك ب�إبرام اتفاقيات اال�ستثمار التالية:






اتفاقية اكتتاب يف �صندوق مدار من قبل �شركة دراية املالية وهو �صندوق دراية لتمويل املتاجرة ،وقد قامت ال�شركة با�ستثمار مبلغ خم�سة ع�شر مليون ريال �سعودي
يف هذا ال�صندوق .وال�صندوق هو �صندوق مفتوح مت طرحه طرح ًا خا�ص ًا يف 2013/02/05م وم�ؤ�س�س مبوجب �أنظمة ولوائح هيئة ال�سوق املالية ال�سعودية ويهدف
�إلى التمويل بالهام�ش لعمالء التداول لدى مدير ال�صندوق ب�ضمان �أ�صول ه�ؤالء العمالء .وتبلغ ر�سوم �إدارة ال�صندوق � %0.50سنوي ًا من القيمة اليومية ل�صايف
�أ�صول ال�صندوق .وت�ؤكد ال�شركة �أن اال�ستثمار مبوجب هذه االتفاقية يعترب �ساري املفعول من تاريخ 2014/09/03م.
اتفاقية ح�ساب �إدارة ا�ستثمار مت توقيعها بتاريخ 2011/05/04م مع ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية (( )HSBC Saudi Arabiaوالتي مل حت�صل ال�شركة
على ن�سخة موقعة منها من قبل ات�ش ا�س بي �سي العربية ال�سعودية وهي بطور احل�صول عليها) والتي مبوجبها يقوم الأخري با�ستثمار �أموال ال�شركة املودعة يف
ح�ساب اال�ستثمار (بالريال ال�سعودي) يف �صناديق اال�ستثمار ،ال�صكوك وعمليات املرابحة نيابة عن ال�شركة مقابل �أتعاب حمددة يف االتفاقية .ويتم ف�سخ االتفاقية
مبوجب �إخطار خطي من �أي طرف ،وتخ�ضع هذه االتفاقية �إلى الأنظمة واجلهات الق�ضائية ال�سعودية.
اتفاقية التزام واكتتاب مع �أبراج جرنال بارترن �آي �إك�س ليمتد ( ،)Abraaj General Partner IX Limitedوالتي قامت ال�شركة مبوجبها با�ستثمار مبلغ ثالثة
ماليني دوالر يف �صندوق ا�ستثمار مدار من قبل �شركة �أبراج جرنال بارترن �آي �إك�س ليمتد ،وتخ�ضع هذه االتفاقية لأنظمة وقوانني جزر الكامين ،وحتكيم حمكمة
لندن للتحكيم الدويل يف لندن -اململكة املتحدة .وت�ؤكد ال�شركة �أن هذه االتفاقية تعترب �سارية املفعول من تاريخ 2013/04/29م.

1 1112عقود متعلقة بعقارات الشركة
ال متلك ال�شركة �أي �أ�صول عقارية ،ولكنها قامت ب�إبرام عدد من عقود الإيجار املتعلقة مبركزها الرئي�سي وفروعها لفرتات ترتاوح ما بني �سنة وخم�سة �سنوات .وقد مت ا�ستئجار
املكاتب الرئي�سية لل�شركة مبوجب عقد �إيجار مع �شركة �صالح حمود الطامي و�إخوانه للتنمية وم�ساحتها الإجمالية  1.089.78مرت مربع ملدة �سنتني جلزء من املكاتب ينتهي يف
2015/09/30م وجزء �آخر ملدة ثالث �سنوات ينتهي يف تاريخ 2015/09/30م ب�إجمايل �إيجار �سنوي بالغ  871.824ريال �سعودي.
وي�شار �إلى �أن هنالك بع�ض عقود الإيجار املتعلقة بالعقارات التي تنتفع بها ال�شركة مل يتم حتديث م�ستنداتها وجاري العمل حاليا على حتديثها.

1 12112األصول غري امللموسة
حتتفظ ال�شركة بالعالمة التجارية املو�ضحة يف اجلدول �أدناه .وقد قامت ال�شركة بت�سجيل هذه العالمة لدى وزارة التجارة وال�صناعة وح�صلت على موافقتها النهائية و�شهادة
ت�سجيل العالمة بتاريخ 1429/03/03هـ (املوافق 2008/03/11م) والتي تفيد �أن احلماية للعالمة التجارية تكون ملدة ع�شر �سنوات تنتهي بتاريخ 1438/07/10هـ (املوافق
2017/04/07م).
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- 127اجلدول رقم ( :)6-12العالمة التجارية
العالمة التجارية

املنتج
�شعار �شركة الت�أمني العربية التعاونية

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

ولل�شركة �أن ت�ستعمل ح�صري ًا ا�سم �شركة الت�أمني العربية التعاونية مبوجب ال�سجل التجاري ال�صادر من ِق َبل وزارة التجارة وال�صناعة وترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار.
ال متتلك ال�شركة �أ�صول غري ملمو�سة �أخرى مثل براءات االخرتاع ،وحقوق الطبع والن�شر وغريها من حقوق امللكية الفكرية ،با�ستثناء تراخي�ص ال�ستخدام برامج �إلكرتونية
خا�صة بن�شاطات ال�شركة.
يعتمد و�ضع ال�شركة التناف�سي على قدرتها على حماية وا�ستخدام �أ�صولها غري امللمو�سة� .إن عدم قدرة ال�شركة على حماية �أ�صولها غري امللمو�سة ،املتمثلة �أ�سا�سا يف عالمتها
التجارية ،ميكن �أن ي�ؤثر �سل ًبا على عالمتها وميكن �أن يجعل ممار�سة عملها �أكرث تكلفة وبالتايل ي�ؤثر ذلك على النتائج الت�شغيلية لل�شركة.

1 12112معامالت األطراف ذات العالقة

**

�أ�صدرت ال�شركة وثائق ت�أمني للأطراف ذات العالقة التالية �أ�سما�ؤهم يف اجلدول املبني �أدناه .وي�ؤكد جمل�س �إدارة ال�شركة �أن ال�شروط والأحكام التي �صدرت عليها الوثائق
الت�أمينية هي بنا ًء على وثائق الت�أمني املوافق عليها من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .ونظر ًا لعدم وجود �أية عقود جتارية بينها وبني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة ،ف�إنه مل
يقدم �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �أ�سهم �ضمان كما تن�ص عليه املادة احلادية ع�شر من النظام الأ�سا�سي لل�شركة ،كما مل يتم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على وثائق
الت�أمني كما تن�ص املادة اخلام�سة والع�شرون من النظام الأ�سا�سي ،وتعتزم ال�شركة تعديل هاتني املادتني من النظام الأ�سا�سي بعد الت�شاور مع م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

 -128اجلدول رقم ( :)7-12معامالت الأطراف ذات العالقة
امل�ستفيد
�شركة عبد الهادي القحطاين و�شركاه للخدمات
(مملوكة بن�سبة غري مبا�شرة  %32.7من قبل رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العربية)

الق�سط

املبلغ امل�ؤمن

التغطية

ا�سم وثيقة الت�أمني
الرتانزيت والنقل الربي والبحري
ال�سنوي

النقل الربي  -كافة املخاطر

1.897.112

624.370.716

امل�س�ؤولية العامة

امل�س�ؤولية العامة

176.614

50.000.000

امل�صنع ،املعدات واملاكينات

الأ�ضرار ال�شخ�صية �أو الأ�ضرار لطرف الثالث – يف
املوقع فقط

5.405

1.081.000

املعدات الإلكرتونية

الأ�ضرار لأجهزة الكمبيوتر والربجميات

36.487

12.162.280

ت�أمني �ضد اخليانة

ت�أمني �ضد خيانة الأمانة

133.040

7.500.000

ال�شحن البحري

تغطية الب�ضائع

398.100

384.035.669

الأموال

الأموال النقدية يف اخلزنة

96.440

13.500.000

املوال حتت التحويل
املركبات

ال�سيارات �شامل

1.428.795

211.639.925

تغطية ت�أمينية – �أ�ضرار للممتلكات

تغطية ت�أمينية – �أ�ضرار للممتلكات

1.087.460

1.134.182.392

5.259.453

2.438.471.982

31.345

61.708.000

املجموع
ال�شركة العربية للتموين والتجارة

الت�أمني �ضد احلريق

تغطية ت�أمينية – �أ�ضرار للممتلكات

(ك�شريك يف �شركة الت�أمني العربية بن�سبة )%5.0
ت�أمني احلوادث العامة

املجموع
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ت�أمني �ضد خيانة الأمانة

4.812

1.000.000

ت�أمني الأموال

2.098

715.000

ال�شحن البحري

تغطية الب�ضائع

16.226

4.344.117

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

65.852

1.655.000

120.333

69.422.117

امل�ستفيد
�شركة مي�س ال�سعودية للمنتجات الطبية

ا�سم وثيقة الت�أمني
لت�أمني �ضد احلريق

التغطية
امللكيات – جميع املخاطر

الق�سط
143.395

املبلغ امل�ؤمن
248.329.000

(�شركة مملوكة بن�سبة  %51من �شريك يف �شركة
الت�أمني العربية)
املجموع
ال�سيد عبد العزيز عبد الهادي القحطاين

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

143.395

248.329.000

50.420

855.000

(رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني العربية)
املجموع
ال�سيد حممد �سعد خباز

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

50.420

855.000

4.730

100.000

(مدير عام �شركة الت�أمني العربية)
املجموع
ال�سيد عمار حممد حلواين

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

4.730

100.000

2.471

70.000

(نائب املدير العام للإدارة املالية)
املجموع
ال�سيد عادل �صالح الفرج

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

2.471

70.000

6.724

220.000

(نائب املدير العام للموارد الب�شرية والإدارية)
املجموع
ال�سيد �سعود �أحمد املانع

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

6.724

220.000

5.398

135.000

(م�ساعد املدير العام للمطالبات)
املجموع
ال�سيد كارل كازميريز كوندال

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

5.398

135.000

6.857

191.000

(مدير �أول للعمليات)
املجموع
ال�سيد غ�سان �إبراهيم عقيل

ال�سيارات

ال�سيارات – �شامل

6.857

191.000

28.651

400.000

(ع�ضو جمل�س الإدارة)
املجموع

28.651

400.000

املجموع الإجمايل

5.628.432

2.758.194.099

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
** البيانات املذكورة يف اجلدول �أعاله كما يف تاريخ 2014/11/30م.

ومن اجلدير بالذكر �أنه ال يوجد �أيه مبالغ م�ستحقة الدفع من الأطراف ذات العالقة امل�شار �إليهم �أعاله ما عدا �شركة عبد الهادي القحطاين و�شركاه للخدمات ،حيث يرتتب
عليها دفعات �أق�ساط ت�أمينية مبوجب وثائق الت�أمني بقيمة  3.116.217ريال �سعودي.
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1 12112وضع الشركة مع مصلحة الزكاة والدخل
قامت ال�شركة بتقدمي ح�ساباتها املدققة �إلى م�صلحة الزكاة والدخل ب�شكل منتظم مبا يف ذلك لل�سنوات 2011م2012 ،م و2013م .وحيث �أن ال�شركة قامت بتقدمي تظلمات �إلى
م�صلحة الزكاة والدخل بخ�صو�ص ح�ساب املبالغ املتوجب دفعها من قبل ال�شركة ،ف�إن ال�شهادات ال�صادرة م�ؤخر ًا لل�شركة مبا يف ذلك ال�شهادة ال�صادرة عن م�صلحة الزكاة
والدخل رقم  7808وامل�ؤرخة 1435/07/09هـ هي "مقيدة" ،مما يعني �أنه من املمكن �أن تكون هنالك مطالبات �إ�ضافية من قبل امل�صلحة بعد النظر يف تظلمات ال�شركة ،وقد
يرتتب عليها مبالغ مالية ت�ؤثر �سلب ًا على ربحية ال�شركة و�أدائها املايل.
وفيما يلي بيان حول و�ضع ال�شركة مع م�صلحة الزكاة والدخل:

 -129اجلدول رقم ( :)8-12و�ضع ال�شركة مع م�صلحة الزكاة والدخل
العام

مت تقدمي �إقرار الزكاة

مت دفع الدفعة
املقدمة

�شهادة الزكاة

نوع ال�شهادة

حتقيقات مفتوحة

تقييم م�صلحة الزكاة
والدخل

2011م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

2012م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

2013م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق
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هناك ا�ستئناف �أو التما�س مفتوح مع م�صلحة الزكاة والدخل يتعلق باال�ستثمارات القابلة للخ�صم والودائع لأجل .ال تزال التقييمات النهائية مل�صلحة الزكاة والدخل لفرتة
التحليل قيد النظر ب�سبب حظر ا�ستثمارات متعلقة مبحفظة للأ�سهم ال�سعودية .وقد بلغت اال�ستحقاقات ال�ضريبية الإ�ضافية املحتملة ذات ال�صلة  1.600.000ريـال �سعودي
كما يف 2013/12/31م وفق ًا لإدارة ال�شركة ،علم ًا ب�أن اال�ستئناف �أو االلتما�س املفتوح هو عن ال�سنوات 2008م2009 ،م2010 ،م و2011م.
ال ترى الإدارة �أن �أي م�سائل �أُثريت يف هذه التقييمات �سوف يكون لها �أثر متكرر على ال�سنوات غري ُمنتهية التقييمُ .قدّم �إقرار الزكاة عن فرتة التحليل ومت ا�ستالم �شهادة زكاة
مقيدة يف �شهر مايو 2014م ،وتتيح �شهادة الزكاة املقيدة لل�شركة اال�ستمرار يف كافة عملياتها اجلارية عدا ما يتعلق منها بت�سوية املدفوعات �أو اال�ستحقاقات النهائية فيما يتعلق
بالعقود احلكومية.

1 12112املطالبات والدعاوى القانونية
مطالبات الت�أمني
تلتزم ال�شركة مبوجب عقود الت�أمني التي تقوم ب�إ�صدارها بتعوي�ض امل�ستفيدين عن احلوادث والأ�ضرار املغطاة مبوجب هذه العقود ح�سب �شروطها و�أحكامها ،وي�ؤكد �أع�ضاء
جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة ،بعدم وجود مطالبات جوهرية من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل.
من املطالبات اجلوهرية القائمة حالي ًا هي مطالبة �شركة مي�س ال�سعودية للمنتجات الطبية بخ�صو�ص حريق كبري لأحد امل�ستودعات امل�ؤمنة بتاريخ 2014/07/26م والتي مت
تقدير اخل�سائر واملطالبة مببلغ  164.550.000ريال �سعودي مبوجب وثيقة ت�أمني كافة املخاطر املوقعة مع ال�شركة ،والتي مل يتم تقدير خ�سائرها ب�شكل نهائي .وال زالت هذه
املطالبة حمل حتقيق خرباء معاينة وتقدير اخل�سائر ،علم ًا ب�أن اخل�سائر املحتملة الناجتة عن هذا احلريق معاد ت�أمينها لدى معيدي الت�أمني بن�سبة تفوق  .%96ويف حال ف�شل
معيدي الت�أمني لأي �سبب كان يف تغطية هذه الن�سبة ،والتزام ال�شركة بدفع كامل مبلغ هذه املطالبة ،ف�سوف يكون لذلك ت�أثري �سلبي وجوهري على نتائج ال�شركة املالية.
الدعاوى الق�ضائية
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة ،كما يف تاريخ هذه الن�شرة� ،أن ال�شركة لي�ست طرف ًا يف �أي دعوى ق�ضائية �أو مطالبة �أو حتكيم �أو �إجراءات �إدارية ،جمتمعة ومنفردة،
من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ت�أثري ًا جوهري ًا على �أعمالها �أو و�ضعها املايل .ولكن من اجلدير بالذكر �أن ال�شركة طرف ًا يف ت�سع دعاوى (تزيد قيمتها عن  250.000ريال �سعودي) مقامة
�أمام اجلهات الق�ضائية ال�سعودية املخت�صة منها �أربع دعاوى ُمقامة من قبل ال�شركة �ضد الغري كجهة ُمدعية ،وخم�سة ق�ضايا منها مقامة �ضد ال�شركة كجهة مدعى عليها.
وتبلغ قيمة الدعاوى املقامة �ضد ال�شركة  3.016.000ريال �سعودي و�أما الق�ضايا املرفوعة من قبل ال�شركة فتبلغ  1.641.064ريال �سعودي ،وفيما يلي تفا�صيل لهذه الق�ضايا:

 -130اجلدول رقم ( :)9-12املطالبات والدعاوى القانونية املقامة �ضد ال�شركة
اجلهة املدعية

قيمة املطالبة
(ريال �سعودي)

م�ؤ�س�سة (م�ؤمن له)

1.879.458

تتمثل املطالبة يف التعوي�ض عن �سرقة امل�ستودع اخلا�ص بامل�ؤ�س�سة حيث رف�ضت �شركة الت�أمني العربية التعاونية التعوي�ض عن هذه اخل�سائر لأن امل�ؤمن له مل
يقم بالإف�صاح عن اخل�سائر ال�سابقة واحلقائق اجلوهرية لل�شركة عند تقدمي طلب �إ�صدار وثيقة الت�أمني التي من �ش�أنها تغيري قرار ال�شركة يف قبول الت�أمني
على اخلطر �أو رف�ضه� .أقامت امل�ؤ�س�سة دعوى �ضد ال�شركة بطلب تعوي�ضها مببلغ وقدره  1.879.458ريال �سعودي �أمام املحاكم املخت�صة ،وا�ستلمت ال�شركة
الئحة الدعوى من قبل املحكمة املخت�صة وقدمت ال�شركة الئحة ردها على الدعوى ،ومل ت�ستلم حتى الآن �أي رد �أو حتديد جل�سة للنظر فيها.

فرد (م�ؤمن له)

300.000

تتمثل املطالبة يف طلب املدعي تعوي�ض عن وفاة �سائق املركبة ،حيث �أن املركبة م�ؤمنه ت�أمين ًا �شام ًال م�ضاف ًا �إليها منفعة احلوادث ال�شخ�صية لل�سائق وهي
 100.000ريال �سعودي بحد �أق�صى ،قبلت ال�شركة املطالبة وقامت ب�إ�صدار �شيك للمدعي بالقيمة املحددة ح�سب الوثيقة �إال �أن الوكيل رف�ض التعوي�ض.
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ملخ�ص املطالبة

اجلهة املدعية

قيمة املطالبة
(ريال �سعودي)

ملخ�ص املطالبة

فرد (م�ؤمن له)

350.000

قدم املدعي باملطالبة بالتعوي�ض عن دية �سائق املركبة� ،إال �أن ال�شركة رف�ضت املطالبة بناء على �أن ال�سائق ال يحمل رخ�صة �سارية املفعول حيث �أن �أحد
�شروط وثيقة الت�أمني ال�شامل ال�صادرة للمركبة تخلي م�س�ؤولية ال�شركة من �أي م�صاريف �أو م�س�ؤولية تن�ش�أ �أو ترتتب يف حال عدم حمل قائد املركبة رخ�صة
�سارية املفعول.

كفيل (م�ؤمن له)

300.000

تتمثل الوقائع يف قيام املدعي باملطالبة عن دية راكب مع �سائق املركبة الذي كان حتت كفالته ،حيث �أدين ال�سائق مبوجب �صك �صادر من املحكمة العامة
ب�إدانته بامل�س�ؤولية الكاملة نتيجة ال�سرعة ،ونتج عن احلادث �إ�صابة االثنني مع ًا وتوفيا الحق ًا .رف�ضت املطالبة حيث �أن وثيقة الت�أمني ال�شامل اخلا�صة باملركبة
(م�ست�أجره) ت�ستثني التعوي�ض نتيجة خمالفة امل�ؤمن له �أنظمة املرور �أو ال�سرعة الزائدة.

فرد (طرف ثالث)

272.000

تتمثل وقائع املطالبة يف حادث مركبة (طرف ثالث) نتيجة ال�سرعة وخمالفة �أنظمة املرور ،حيث ا�صطدم �سائق املركبة مبركبة م�ؤمنة لدى ال�شركة وهي
متوقفة .متت �إدانة امل�ؤمن له بن�سبة  ،%75رف�ضت ال�شركة مطالبة الطرف الثالث ا�ستناد ًا على ا�ستثناءات الوثيقة ونظر ًا العرتا�ضها على ن�سبة الإدانة ،عليه
�أقام املدعي ( وكيل الورثة) دعوى �ضد قائد املركبة امل�ؤمنة لدى ال�شركة و�صدر له حكم نهائي واجب النفاذ من املحكمة العامة بالزام املدعى عليه بدفع ما
يعادل  %75من الدية و %75من قيمة املركبة� .صدر حكم ابتدائي ب�إلزام ال�شركة بتعوي�ض املدعي بقيمة  272.000ريال �سعودي� ،إال �أن ال�شركة �أبدت عدم
قناعتها بالقرار للأ�سباب املو�ضحة �سابق ًا ومت ا�ستئناف احلكم والتزال الق�ضية منظورة �أمام جلنة اال�ستئناف.
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 -131اجلدول رقم ( :)10-12املطالبات والدعاوى القانونية املقامة من قبل ال�شركة
اجلهة
املدعى عليها

قيمة املطالبة
(ريال �سعودي)

�شركة (م�ؤمن لها)

295.117

مت االتفاق بني ال�شركة واملدعى عليها على بيع وثائق ت�أمني طبي ،مل تلتزم املدعى عليها ب�سداد الأق�ساط امل�ستحقة واملتبقية بذمتها عن وثائق الت�أمني ل�صالح
ال�شركة والبالغ قدرها  295.117ريال �سعودي� .أقامت �شركة الت�أمني العربية التعاونية دعوى �أمام املحكمة املخت�صة ملطالبتها ب�سداد املبلغ املتبقي وتعوي�ض ًا
عن �أ�ضرار الت�أخري ،والزالت الدعوى منظورة �أمام املحكمة املخت�صة.

�شركة (م�ؤمن لها)

570.900

مت االتفاق بني ال�شركة واملدعى عليها على بيع وثائق ت�أمني طبي ،مل تلتزم املدعى عليها ب�سداد الأق�ساط امل�ستحقة واملتبقية بذمتها عن وثائق الت�أمني ل�صالح
ال�شركة ،مت توجيه خطاب �إلى املدعى عليها ب�إبالغها بوجوب املبلغ امل�ستحق عليها واملقدر بـ � 570.900ألف ريال ،قامت املدعى عليها على �إثر اخلطاب بت�سديد
مبلغ وقدره  142.725ريال �سعودي فقط .قامت ال�شركة ب�إقامة دعوى �أمام املحكمة املخت�صة مبطالبتها باملبلغ املتبقي وتعوي�ض ًا عن ال�ضرر التي �سببته لل�شركة
نتيجة الت�أخري ،وال زالت الدعوى منظورة �أمام املحكمة املخت�صة.

�شركة (م�ؤمن لها)

344.863

عر�ضت �إحدى �شركات الو�ساطة على ال�شركة املدعى عليها بيع وثائق ت�أمني طبي من قبل �شركة الت�أمني العربية التعاونية ،قبلت ال�شركة املدعى عليها بالعر�ض
املقدم لها من �شركة الو�ساطة ،دفعت املدعى عليها  100.800ريال �سعودي ق�سط ًا من قيمة الوثائق ،تبقى بذمة املدعى عليها مبلغ وقدره  244.063ريال
�سعودي.

(�شركة) طرف
ثالث

683.110

ملخ�ص املطالبة

قامت �شركة الت�أمني العربية التعاونية ب�إقامة دعوى �ضد ال�شركة والزالت الدعوى منظورة �أمام املحكمة املخت�صة.
حررت �شركة الت�أمني العربية لأحد عمالئها وثيقتي ت�أمني لتغطية الأ�ضرار التي قد تلحق بب�ضائعه خالل �شحنها بحر ًا�ُ .شحنت الب�ضائع ل�صالح امل�ؤمن له
من ال�صني �إلى ميناء الدمام على �إحدى ال�سفن التابعة للمدعى عليهم وقد كانت الب�ضائع بحالة �سليمة كما مت ذكره �صراحة يف �سندي ال�شحن ،وبعد و�صول
الب�ضائع �إلى ميناء الدمام الحظت ال�شركة متعهدة التفريغ �أن عدد كبري من ال�صناديق قد تفكك وت�ضررت الب�ضائع املنقولة ب�أ�ضرار بالغة� .سددت ال�شركة �إلى
امل�ؤمن له مبلغ  683.110ريال �سعودي .حلت ال�شركة حمل امل�ؤمن له يف مطالبة اجلهة املُت�سببة يف حدوث الأ�ضرار و�أقامت دعوى �ضد م�ستثمري ال�سفينة �أمام
املحكمة املخت�صة تطالبها مببلغ وقدره  683.110ريال �سعودي والزالت الدعوى منظورة �أمام املحكمة املخت�صة.
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ال�شركات امل�ساهم بها
ت�ساهم ال�شركة يف �شركة واحدة ،وهي �شركة جنم خلدمات الت�أمني� ،شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة بر�أ�س مال خم�سون مليون وثمانون ( )50.000.080ريال �سعودي ،ويقع
مركزها الرئي�سي يف مدينة الريا�ض ويتمثل ن�شاطها الرئي�سي يف خدمات الت�أمني ،وت�ساهم �شركة الت�أمني العربية بن�سبة  %3.846يف ر�أ�س مال �شركة جنم.

 -132اجلدول رقم ( :)11-12معلومات عن ال�شركات امل�ساهم بها
ا�سم ال�شركة امل�ساهم بها

جنم خلدمات الت�أمني

ال�شكل القانوين

�شركة م�ساهمة �سعودية مقفلة

الن�شاط الرئي�سي

خدمات ت�أمني

الدولة حمل العمليات

اململكة العربية ال�سعودية

الدولة حمل الت�أ�سي�س

اململكة العربية ال�سعودية

ر�أ�س املال

 50.000.080ريال �سعودي

ح�صة �شركة الت�أمني العربية التعاونية

%3.846

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
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1 12112وثائق التأمني الصادرة عن الشركة
ح�صلت ال�شركة على املوافقة النهائية من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لتقدمي ملنتجات املدرجة يف اجلدول �أدناه:

 -133اجلدول رقم ( :)12-12املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة نهائية عليها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ا�سم وثيقة الت�أمني
وثيقة ت�أمني على املركبات
وثيقة ال�ضمان ال�صحي التعاوين
وثيقة ت�أمني �ألواح الزجاج
وثيقة ت�أمني خيانة الأمانة
وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للمهند�سني
وثيقة برنامج الت�أمني اجلماعي على احلياة حلماية االئتمان
وثيقة ت�أمني عقد املجموعات
وثيقة ت�أمني الب�ضائع املنقولة بر ًا
وثيقة ت�أمني �شحن الب�ضائع املنقولة
وثيقة ت�أمني هياكل ال�سفن
وثيقة ت�أمني النقد باخلزنة
وثيقة ت�أمني النقد �أثناء النقل
وثيقة ت�أمني تعوي�ض العمال
وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية �صاحب العمل
وثيقة ت�أمني جميع �أخطار املمتلكات
وثيقة ت�أمني �ضد احلريق
وثيقة ت�أمني خ�سارة الأرباح
وثيقة ت�أمني جتيري ت�أمني �سرقة
وثيقة ت�أمني �أخطاء ممار�سة املهن الطبية
وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية (امل�صاعد)
وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري
وثيقة ت�أمني �ضد ال�شغب و�/أو الإ�ضرابات و�/أو اال�ضطرابات املدنية و�/أو ال�ضرر املتعمد

تاريخ املوافقة النهائية
1434/05/19هـ (املوافق 2013/03/31م)
1429/11/23هـ (املوافق 2008/11/22م)
1431/03/27هـ (املوافق 2010/03/13م)
1431/03/27هـ (املوافق 2010/03/13م)
1431/10/12هـ (املوافق 2010/09/27م)
1433/03/07هـ (املوافق 2012/01/30م)
1433/03/07هـ (املوافق 2012/01/30م)
1432/01/12هـ (املوافق 2010/12/18م)
1432/01/12هـ (املوافق 2010/12/18م)
1432/01/12هـ (املوافق 2010/12/18م)
1432/04/15هـ (املوافق 2011/01/19م)
1432/04/15هـ (املوافق 2011/01/19م)
1433/02/06هـ (املوافق 2011/12/31م)
1433/02/06هـ (املوافق 2011/12/31م)
1433/04/14هـ (املوافق 2012/03/07م)
1433/04/14هـ (املوافق 2012/03/07م)
1433/04/14هـ (املوافق 2012/03/07م)
1433/04/14هـ (املوافق 2012/03/07م)
1433/11/24هـ (املوافق 2012/10/10م)
1433/11/30هـ (املوافق 2012/10/16م)
1434/03/21هـ (املوافق 2013/02/02م)
1434/03/21هـ (املوافق 2013/02/02م)
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وقد ح�صلت ال�شركة على املوافقة امل�ؤقتة للمنتجات املو�ضحة يف اجلدول التايل ،وقد مت متديد املوافقة امل�ؤقتة ملدة �ستة �أ�شهر اعتبار ًا من تاريخ 1435/09/30هـ (املوافق
2014/07/27م):

 -134اجلدول رقم ( :)13-12املنتجات التي تلقت ال�شركة موافقة م�ؤقتة عليها من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
رقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ا�سم وثيقة الت�أمني وو�صفها
وثيقة ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية (للمجموعات والأفراد)
وثيقة الت�أمني ال�شامل على العمالة املنزلية
وثيقة الت�أمني ال�شامل على امل�ساكن
وثيقة ت�أمني املقتنيات الثمينة
وثيقة ت�أمني جميع �أخطار املقاولني
وثيقة ت�أمني جميع �أخطار الرتكيب
وثيقة ت�أمني معدات و�آليات املقاولني
وثيقة ت�أمني على �أعطال الآليات واملاكينات واملعدات
وثيقة ت�أمني خ�سارة الأرباح الناجتة عن تعطل الآليات واملاكينات واملعدات
وثيقة ت�أمني الغاليات واملراجل
وثيقة ت�أمني تلف املخزون نتيجة توقف التربيد
وثيقة ت�أمني على الأجهزة الإلكرتونية
وثيقة ت�أمني م�س�ؤولية املدار�س
وثيقة ت�أمني متديد الكفالة على الأعطال امليكانيكية والكهربائية التي تغطى املركبات
وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية املهنية للو�سطاء
وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري وم�س�ؤولية املنتجات
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تاريخ املوافقة امل�ؤقتة
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)
1435/09/30هـ (املوافق 2014/07/27م)

1313ملخص النظام األساسي
ي�شتمل النظام الأ�سا�سي لل�شركة على الأحكام التي لها الت�أثري الوارد �أدناه ،وال يعتد بهذا امللخ�ص كبديل عن الن�ص الكامل للنظام الأ�سا�سي لل�شركة الذي ميكن معاينته يف
مركز ال�شركة الرئي�سي.
غر�ض ال�شركة:
هو القيام ،وفق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية ،مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل
ما يتعلق بهذه الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها� ،سواء يف جمال الت�أمني
�أو ا�ستثمار �أموالها ،و�أن تقوم بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بو�ساطتها مبا�شرة �أو بو�ساطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك
مع جهات �أخرى .ويجوز لل�شركة �أن متتلك �أو �أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال املالية �أو التي تعاونا
على حتقيق غر�ضها �أو �أن تدجمها فيها �أو ت�شرتيها وتبا�شر ال�شركة جميع الأعمال املذكورة يف هذه املادة �سواء داخل اململكة �أو خارجها.
ا�ستثمارات ال�شركة:
ت�ستثمر ال�شركة ما يتجمع لديها من �أموال امل�ؤمن لهم وامل�ساهمني يف ال�شركة ،وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
ر�أ�س مال ال�شركة:
ر�أ�س مال ال�شركة هو مائتا مليون ( )200.000.000ريال ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية.
تخفي�ض ر�أ�س املال:
يجوز ،بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا منيت بخ�سائر وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة
تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ،ويبني القرار طريقة التخفي�ض و�إن كان التخفي�ض نتيجة
زيادة ر�أ�س املال على حاجة ال�شركة ،وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل �ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي
فيها مركز ال�شركة الرئي�سي ف�إن اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم له �ضمان ًا كافي ًا
للوفاء به �إذا كان �آج ًال.
تداول الأ�سهم:
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية ،وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية لتي يكتتب بها امل�ؤ�س�سون
قبل ن�شر القوائم املالية عن ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون يف حالة
زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء مدة احلظر ومع ذلك يجوز خالل مدة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية ،وفق ًا لأحكام بيع احلقوق ،من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو �إلى �أحد
�أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها �ضمان ًا للإدارة� ،أو نقلها من ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني – بعد وفاته – �إلى الغري.
�أ�سهم ال�ضمان:
يقدم ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة �أ�سهم �ضمان بحد �أدنى ( )5.000خم�سة �أالف �سهم مقابل العقود التي تن�ش�أ بينه وبني ال�شركة ،والتي وافقت عليها اجلمعية العامة العادية،
وي�شمل حق احلجز هذا ما قد يكون للأ�سهم املحجوزة من ح�ص�ص يف الأرباح واجبة الأداء.
يحق ملجل�س الإدارة ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة ،عند ممار�سه حق حجز الأ�سهم املقدمة �ضمان ًا من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل العقود التي تن�ش�أ بينهم وبني ال�شركة �أن
يبيعها ،ب�شرط �أن يكون الدين قد ا�ستحق ،وبعد توجيه النداء الثاين بخطاب م�سجل �إلى املدين �صاحب الأ�سهم ،يطلب فيه ت�سديد الدين خالل �أ�سبوعني ،ف�إن رف�ض جمل�س
الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأ�سهم ،على �أن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املبيعة جميع الديون وااللتزامات املطلوبة لل�شركة ،ثم يدفع الر�صيد (�إن وجد) �إلى ذلك امل�ساهم
�أو وليه �أو �إلى منفذ و�صيته �أو ورثته.
تكوين جمل�س الإدارة:
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من �أحد ع�شر ع�ضو ًا تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد على ثالث �سنوات ،وال يخل هذا التعيني بحق ال�شخ�ص املعنوي يف
ا�ستبدال من ميثله يف املجل�س وا�ستثنا ًء من ذلك تعني اجلمعية الت�أ�سي�سية �أول جمل�س �إدارة ملدة ثالث �سنوات من تاريخ �صدور القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة.
تنتهي ع�ضوية جمل�س الإدارة بانتهاء مدة التعيني �أو اال�ستقالة �أو الوفاة �أو �إذا ثبت ملجل�س الإدارة �أن الع�ضو قد اخل بواجباته بطريقة ت�ضر مب�صلحة ال�شركة ،ب�شرط �أن يقرتن
ذلك مبوافقة اجلمعية العامة العادية� ،أو بانتهاء ع�ضويته وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة� ،أو بتغيبه عن ح�ضور �أكرث من ثالث جل�سات متتالية دون عذر يقبله جمل�س
الإدارة� ،أو �إذا حكم ب�شهر �إفال�سه �أو �إع�ساره� ،أو قدم طلب ًا للت�سوية مع دائنيه� ،أو توقف عن دفع ديونه� ،أو �أ�صبح فاقد ال�شعور� ،أو �أ�صيب مبر�ض عقلي� ،أو �إذا ثبت ارتكابه عم ًال
خم ًال بالأمانة والأخالق �أو �أدين بالتزوير ،و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س كان للمجل�س �أن يعني ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر ،على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة
العادية يف �أول اجتماع لها ،ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه فقط و�إذا نق�ص عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته ،وجبت دعوة اجلمعية العامة
العادية يف �أقرب وقت لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة ،كما يكون له ،يف حدود اخت�صا�صه� ،أن يفو�ض واحد ًا �أو �أكرث من �أع�ضائه
�أو من الغري يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة.
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مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة:
تكون مكاف�أة رئي�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ مائة وثمانني �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا ،وتكون مكاف�أة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي
يقوم بها مبلغ مائة وع�شرين �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا .ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�ضو مبلغ ثالثة �آالف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س ومبلغ �ألف
وخم�سمائة ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة .كما تدفع ال�شركة لكل من رئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة النفقات الفعلية التي
يتحملونها من �أجل ح�ضور اجتماعات املجل�س �أو اللجان املنبثقة من جمل�س الإدارة مبا يف ذلك م�صروفات ال�سفر والإقامة والإيواء ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموع ما
ي�صرف للرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة على ( )%5من �صايف الأرباح ،ويجب على ال�شركة الت�أكد من �إر�سال جميع التفا�صيل الكتابية للمكاف�آت والتعوي�ضات املقرتحة جلميع
امل�ساهمني قبل انعقاد اجلمعية العمومية التي تطرح فيها تلك املكاف�آت والتعوي�ضات للت�صويت عليها كما �أن على ال�شركة الت�أكد من موافقة اجلمعية العمومية على �شروط
املكاف�آت والتعوي�ضات يف جمعية عمومية ال يكون لأع�ضاء جمل�س الإدارة حق الت�صويت فيها على هذه ال�شروط .ويجوز تعديل مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة مبوافقة اجلمعية
العامة غري العادية للم�ساهمني.
رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدب:
يعني جمل�س الإدارة بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ،ويعني املجل�س ع�ضو ًا منتدب ًا لل�شركة من �أع�ضاء املجل�س (والذي مل يعني حتى تاريخ هذه الن�شرة) ،ويحق لرئي�س جمل�س الإدارة
والع�ضو املنتدب التوقيع عن ال�شركة وتنفيذ قرارات املجل�س ويخت�ص رئي�س جمل�س الإدارة �أو الع�ضو املنتدب بتمثيل ال�شركة �أمام الق�ضاء والغري ،لأي منهما حق توكيل غريه يف
عمل �أو �أعمال معينة ويتولى الع�ضو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�شركة ويحدد جمل�س الإدارة الرواتب والبدالت واملكاف�آت لكل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وفق ًا ملا هو مقرر
يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
جلنة املراجعة:
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة للمراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )5خم�سة من غري الأع�ضاء التنفيذيني ،على �أن يكون �أغلبهم من خارج جمل�س الإدارة
وبح�سب ما تقره م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية.
اللجنة التنفيذية:
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة وال يزيد على ( )5خم�سة ويختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة الذي يرا�س
اجتماعاتها ،وعند غيابه تختار اللجنة رئي�س ًا م�ؤقت ًا لها من بني �أع�ضائها احلا�ضرين ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينب عنه ع�ضو ًا �آخر له احلق يف الت�صويت ولثالثة اجتماعات
فقط وتكون مدة ع�ضوية اللجنة التنفيذية هي مدة الع�ضوية يف املجل�س ،وميلأ املجل�س املركز الذي يخلو يف اللجنة التنفيذية.
مع مراعاة �أي تعليمات ت�ضعها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أو ي�ضعها جمل�س �إدارة ال�شركة ،تبا�شر اللجنة التنفيذية كل ال�سلطات التي تقررها امل�ؤ�س�سة �أو املجل�س ،وتعاون
اللجنة التنفيذية ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب �أو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.
ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره اثنان على الأقل بطريق الأ�صالة �أو الإنابة ،ب�شرط �أال يقل عدد احلا�ضرين ب�أنف�سهم عن اثنني وت�صدر قرارات اللجنة
التنفيذية بالإجماع وعند اخلالف ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات ثالثة �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين املمثلني وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت �إلى �آخر كلما ر�أى رئي�سها �ضرورة عقدها،
على �أن تعقد �ستة اجتماعات على الأقل �سنوي ًا ويعقد االجتماع يف �أي وقت �إذا طلب ذلك اثنان من الأع�ضاء على الأقل ،وي�صدر القرار باملوافقة عليه �إذا وافق عليه كتابة اثنان
من �أع�ضاء اللجنة.
اجتماعات جمل�س الإدارة:
يجتمع املجل�س يف مركز ال�شركة الرئي�سي بدعوة من رئي�سه ومتى طلب �إليه ذلك اثنان من الأع�ضاء ،ويجب �أن تكون الدعوة موثقة بالطريقة التي يراها املجل�س ويجوز �أن ينعقد
املجل�س خارج مقر ال�شركة ،على �أن يجتمع �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة ،وال يجوز �أن تنق�ضي �أربعة �أ�شهر دون انعقاده.
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره على الأقل ثلثا الأع�ضاء ب�أنف�سهم �أو بطريق الإنابة ،ب�شرط �أن يكون عدد الأع�ضاء احلا�ضرين ب�أنف�سهم �أربعة �أع�ضاء على الأقل،
ومع مراعاة ما ورد يف املادة ( )15من هذا النظام ،للع�ضو �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س ويف الت�صويت فيها.
ت�صدر قرارات املجل�س بالإجماع ،وعند اخلالف ت�صدر ب�أغلبية ثلثي �أ�صوات الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني على الأقل وللمجل�س �أن ي�صدر القرارات بالت�صويت عليها بالتمرير،
�إال �إذا طلب �أحد الأع�ضاء كتابة عقد اجتماع للمداولة فيها ،ويف هذه احلالية تعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع تال له وعلى �أي ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة الذي تكون له م�صلحة �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أي �أمر �أو اقرتاح معرو�ض على املجل�س �أو اللجنة التنفيذية ،بح�سب احلال� ،أن يبلغ املجل�س �أو اللجنة طبيعة
م�صلحته يف الأمر املعرو�ض ،وعليه ،دون ا�ستبعاده من العدد الالزم ل�صحة االجتماع – االمتناع عن اال�شرتاك يف املداوالت والت�صويت يف املجل�س �أو اللجنة التنفيذية فيما
يتعلق بالأمر �أو االقرتاح.
عقود ت�أمني:
ال يجوز لأع�ضاء املجل�س �أن يربموا مع ال�شركة عقود ت�أمني لهم م�صلحة فيها �إال مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
اجلمعية العامة:
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي فيها مركز ال�شركة الرئي�سي ،ولكل مكتتب �أي ًا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور اجلمعية
الت�أ�سي�سية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من املكتتبني كما �أن لكل م�ساهم حائز ع�شرين �سهم ًا �أو �أكرث حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من
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غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجلمعية العامة .تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل نظام ال�شركة با�ستثناء الأحكام املحظورة عليها تعديلها نظام ًا ،ولها �أن ت�صدر
قرارات يف الأمور الداخلة يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية ،وذلك بال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل الأ�شهر
التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة ،وجتوز الدعوة �إلى عقد جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
انعقاد اجلمعية:
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إن مل يتوافر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت
الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ يعقد خالل الثالثني يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق ،وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88من نظام ال�شركات ،ويعد االجتماع
الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه .ال يكون انعقاد اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إن
مل يتوافر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ بالأو�ضاع نف�سها املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ،ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد
من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
الت�صويت يف اجلمعية العامة:
حت�سب الأ�صوات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم.
ت�صدر القرارات يف اجلمعية الت�أ�سي�سية والعادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة فيها ،ومع ذلك ف�إنه �إذا تعلقت هذه القرارات بتقومي ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة لزمت
موافقة �أغلبية املكتتبني ب�أ�سهم نقدية متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد ا�ستبعاد ما اكتتب به مقدمو احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة ،وال يكون له�ؤالء ر�أي يف
هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .وت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة
ر�أ�س املال �أو تخفي�ضه �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحلها قبل املدة املحددة يف نظامها �أو بدجمها يف �شركة �أو يف م�ؤ�س�سة �أخرى ،فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية
ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
ح�سابات ال�شركة وتوزيع الأرباح:
تبد�أ �سنة ال�شركة املالية من الأول من يناير من كل �سنة ،وتنتهي بنهاية دي�سمرب من ال�سنة نف�سها ،على �أن تبد�أ ال�سنة املالية الأولى من تاريخ القرار الوزاري ال�صادر ب�إعالن
ت�أ�سي�س ال�شركة وتنتهي يف  31دي�سمرب يف العام التايل.
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور ،ويعد كذلك القوائم املالية وتقرير ًا عن ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل عن
ال�سنة املالية املنق�ضية ويت�ضمن هذا التقرير الطريقة التي يقرتحها لتوزيع الأرباح ال�صافية ،وذلك خالل مدة ال تتجاوز �أربعني يوم ًا من نهاية الفرتة املالية ال�سنوية التي ت�شملها
تلك القوائم وي�ضع املجل�س هذه الوثائق حتت ت�صرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل وعلى رئي�س جمل�س الإدارة
�أن ين�شر يف �صحيفة يومية توزع يف مركز ال�شركة الرئي�سي القوائم املالية وخال�صة وافية عن تقرير جمل�س الإدارة والن�ص الكامل لتقرير مراقب احل�سابات ،و�أن ير�سل �صورة
من هذه الوثائق �إلى الإدارة العامة لل�شركات وهيئة ال�سوق املالية ،وم�ؤ�س�سة النقد وذلك قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بخم�سة وع�شرين يوم ًا على الأقل .تتكون القوائم
املالية من قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني وامل�ساهمني ،وقائمة فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني ،وقائمة دخل امل�ساهمني ،وقائمة حقوق امل�ساهمني ،وقائمة التدفقات النقدية
لعمليات الت�أمني ،وقائمة التدفقات النقدية للم�ساهمني.
تكون ح�سابات عمليات الت�أمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني ،وذلك على التف�صيل التايل:
�أو ًال :ح�سابات عمليات الت�أمني:







يفرد ح�ساب للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى.
يفرد ح�ساب للتعوي�ضات التي تكبدتها ال�شركة.
يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط والتعوي�ضات ،حم�سوم ًا منه امل�صروفات الت�سويقية والإدارية والت�شغيلية
واملخ�ص�صات الفنية الالزمة بح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
يكون حتديد الفائ�ض ال�صايف على الوجه التايل:
 ُي�ضاف �إلى الفائ�ض الإجمايل الوارد �أعاله �أو ُيخ�صم منه ما يخ�ص امل�ؤمن لهم من عائد اال�ستثمار بعد احت�ساب ما لهم من عوائد وخ�صم ما عليهم من م�صروفات
حمققة.
يوزع الفائ�ض ال�صايف ،وذلك بتوزيع ن�سبة  %10ع�شرة باملائة للم�ؤمن لهم مبا�شرة �أو بتخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته  %90ت�سعون باملائة �إلى
ح�سابات دخل امل�ساهمني.

ثاني ًا :قائمة دخل امل�ساهمني:



تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفق ًا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
تكون ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف بح�سب ما ورد يف الفقرة ( )5من البند (�أو ًال) من هذه املادة.
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كيفية توزيع الأرباح:
توزع �أرباح امل�ساهمني على الوجه التايل:





جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
يجنب ( )%20من الأرباح ال�صافية ،لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنب متى بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال
املدفوع.
للجمعية العامة العادية ،بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة ـ �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية ،لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو
�أغرا�ض معينة تقررها اجلمعية العامة.
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني بو�صفه ح�صة من الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املتبقاة.

يجوز ،بقرار من جمل�س الإدارة ،توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4من هذه املادة وفق ًا للقواعد املنظمة لذلك ال�صادرة من اجلهات
املخت�صة.
تُبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية – دون ت�أخري – ب�أي قرار لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك ،وتدفع الأرباح املقررة توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س
الإدارة وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة ،مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
خ�سائر ال�شركة وت�صفيتها:
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ر�أ�س املال ،وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية؛ للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها قبل �أجلها املعني يف املادة
( )5من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا لهذا النظام �أو وفق ًا للأحكام املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات وعند انتهاء مدة ال�شركة ويف حالة حلها قبل هذا الأجل تقرر
اجلمعية العامة غري العادية ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة ،طريقة الت�صفية ،وتعني م�صفي ًا (�أو �أكرث) ،وحتدد �صالحياته و�أتعابه وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء
ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر املجل�س قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يعني امل�صفى ،وتبقى لأجهزة ال�شركة
اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص امل�صفني.
ويراعي يف الت�صفية حفظ حقوق امل�شرتكني يف فائ�ض عمليات الت�أمني واالحتياطيات املكونة بح�سب املن�صو�ص عليه يف املادتني ( )43و( )44من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
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1414تغطية االكتتاب
�ستكون �شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب.
متعهد التغطية
�شركة اجلزيرة للأ�سواق املالية
طريق امللك فهد بالريا�ض
�ص.ب  20438الريا�ض 11455
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 2256000 :
فاك�س+966 11 2256068 :
املوقع الإلكرتوينwww.aljaziracapital.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcontactus@aljaziracapital.com.sa :

وقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية تعهد بتغطية االكتتاب مع متعهد التغطية .وفيما يلي ملخ�ص لل�شروط الأ�سا�سية التفاقية التعهد بتغطية الأ�سهم املطروحة لالكتتاب.
		
عدد �أ�سهم حقوق الأولوية
			
�سعر الطرح

� 20.000.000سهم عادي
 10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد

ملخ�ص اتفاقية التعهد بالتغطية
مبقت�ضى �شروط التعهد بالتغطية التالية:



تتعهد ال�شركة ملتعهد التغطية �إنه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذه االكتتاب التي
مل يكتتب بها امل�ساهمون امل�ستحقون ك�أ�سهم �إ�ضافية وذلك ب�سعر االكتتاب.
يتعهد متعهد التغطية لل�شركة ب�أن يقوم بنف�سه ،يف تاريخ التخ�صي�ص ،ب�شراء عدد الأ�سهم املطروحة ،والتي مل يتم االكتتاب فيها وذلك على �أ�سا�س �سعر االكتتاب.

الأتعاب
يتقا�ضى متعهد التغطية مقابل مادي لقاء تعهده بالتغطية يتمثل يف مبلغ ثابت مت االتفاق عليه.
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1515مصاريف االكتتاب املقدرة
تبلغ القيمة املتوقعة لإجمايل متح�صالت االكتتاب مبلغ  200مليون ريال �سعودي� ،سيدفع منها  8مليون ريال �سعودي تقريب ًا كم�صاريف وتكاليف اكتتاب حقوق الأولوية ،والتي
ت�شمل �أتعاب امل�ست�شار املايل ،وامل�ست�شار القانوين ،وم�ست�شار العناية املهنية املالية ،ور�سوم التعهد بالتغطية ،ور�سوم اجلهات امل�ستلمة ،ور�سوم �شركة الدعاية والإعالن ،و�أتعاب
الت�سويق والرتجمة والطباعة والتوزيع ،وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بعملية الطرح ،و�ستتحمل ال�شركة م�صاريف عملية طرح الأ�سهم اجلديدة لالكتتاب ،وفيما يلي جدول يو�ضح
تفا�صيل �إجمايل م�صاريف االكتتاب املتوقعة:

 -135اجلدول رقم ( :)1-14م�صاريف االكتتاب املقدرة
البند

القيمة (ريال �سعودي)

�أتعاب امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية وامل�ست�شارين الآخرين

4.150.000

م�صاريف الت�سويق والتوزيع والإعالن

1.500.000

اجلهات امل�ستلمة

1.250.000

م�صاريف �أخرى

1.100.000

الإجمايل

8.000.000

امل�صدر� :إدارة �شركة الت�أمني العربية التعاونية
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1616اإلعفاءات
مل تتقدم ال�شركة �إلى هيئة ال�سوق املالية بطلب احل�صول على �أي �إعفاء من املتطلبات املن�صو�ص عليها يف قواعد الت�سجيل والإدراج.
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1717وصف األسهم
رأس املال واألسهم
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به لل�شركة  200.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى � 20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية  10رياالت لل�سهم الواحد مدفوع القيمة بالكامل.
وقد مت �إ�صدار � 12.000.000سهم منها مقابل م�ساهمات نقدية من قبل امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني متثل  %60من ر�أ�س مال ال�شركة� ،أما الأ�سهم املتبقية والبالغ عددها 8.000.000
�سهم والتي متثل  %40من ر�أ�س املال ،فقد مت طرحها لالكتتاب العام.
وبعد اكتمال االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية وزيادة ر�أ�س املال مبقدار  200.000.000ريال� ،سي�صبح ر�أ�س مال ال�شركة بعد الزيادة  400.000.000ريال مق�سم ًا �إلى
� 40.000.000سهم بقيمة �أ�سمية  10رياالت لل�سهم الواحد.
زيادة رأس املال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بعد موافقة اجلهات املخت�صة ،زيادة ر�أ�س املال مرة �أو عدة مرات ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد مت دفعه بالكامل ،ويحدد
القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال.
تخفيض رأس املال
ميكن تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة مبوجب قرار من اجلمعية العامة غري العادية مبني على �أ�سباب مقبولة وبعد احل�صول على موافقة اجلهات املعنية وذلك �إذا كان ر�أ�س املال
يوما لأي دائن باالعرتا�ض على قرار التخفي�ض ،ويف حال تقدم
يزيد عن حاجة ال�شركة �أو يف حال حتقيق ال�شركة خل�سائر .يجب ن�شر قرار تخفي�ض ر�أ�س املال وال�سماح مبدة ً 60
�أي دائن باالعرتا�ض فعلى ال�شركة الوفاء بالديون امل�ستحقة وتقدمي �ضمانات مر�ضية للدائنني ذوي الديون الغري م�ستحقة قبل تخفي�ض ر�أ�س املال.
نقل ملكية األسهم
�إن جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفق ًا للقواعد واللوائح والتعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها
امل�ؤ�س�سون قبل ن�شر القوائم املالية عن ثالث �سنوات مالية كاملة ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهر ًا من تاريخ ت�أ�سي�س ال�شركة ،وت�سري هذه الأحكام على ما يكتتب به امل�ؤ�س�سون
يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر ،ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر
�أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو �إلى ورثة �أحد امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.
اجلمعيات العامة للمساهمني
ال تنعقد اجتماعات اجلمعية العامة العادية �إال بح�ضور م�ساهمني ي�شكلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ويف حال عدم �إمكانية حتقيق هذا الن�صاب فتتم الدعوة �إلى
�صحيحا بغ�ض النظر عن عدد الأ�سهم املمثلة يف االجتماع .كما يجب ن�شر الدعوة �إلى االجتماع يف اجلريدة
يوما التالية ويعترب هذا االجتماع الثاين
اجتماع ثانٍ خالل الثالثني ً
ً
يوما على الأقل من تاريخ االجتماع ،كما يعترب كاف ًيا �إر�سال دعوة باالجتماع �إلى العنوان امل�سجل �إذا كانت كل الأ�سهم �أ�سهم
الر�سمية وجريدة يومية توزع يف مقر ال�شركة قبل ً 25
ا�سمية .وعلى �أية حال ف�إنه يجب �أن حتتوي الدعوة على جدول �أعمال االجتماع ،كما يجب �إر�سال ن�سخة من الدعوة وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة
وال�صناعة خالل مدة الن�شر.
يجب �أن ت�صدر قرارات اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمعية العامة العادية بوا�سطة الأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع� ،إال �أنه يف حال �أن القرارات ب�ش�أن تقييم احل�ص�ص
العينية �أو مزايا خا�صة فيجب احل�صول على موافقة �أغلبية الثلثني من �أ�سهم امل�ساهمون الذي اكتتبوا نقدًا؛ ويف مثل هذه القرارات ال يحق للم�ساهمني عين ًيا �أن يقوموا بالت�صويت.
نظاما تغيريه .كما �أن للجمعية العامة غري العادية حق
اجلمعية العامة غري العادية :يجب �أن جتتمع اجلمعية العامة غري العادية لتغيري النظام الأ�سا�سي لل�شركة عدا ما يحظر ً
اتخاذ القرارات التي للجمعية العامة العادية حق اتخاذها بنف�س الإجراءات والن�صاب املن�صو�ص عليه النعقاد اجلمعية العامة العادية ،والنعقاد ن�صاب اجلمعية العامة غري
العادية يجب متثيل ن�صف �أ�سهم ال�شركة على الأقل يف االجتماع ،ويف حال مل يتحقق هذا الن�صاب فتتم الدعوة �إلى اجتماع ثانٍ كما هو من�صو�ص عليه ب�ش�أن اجتماع اجلمعية
�صحيحا �إال �إذا ح�ضره على الأقل من ميثلون ربع ر�أ�س مال ال�شركة.
العامة العادية� ،إال �أنه ال يعترب اجتماع اجلمعية العامة غري العادية
ً
الت�صويت خالل اجلمعية الت�أ�سي�سية واجلمعية العامة العادية واجلمعية العامة غري العادية يكون على �أ�سا�س �صوت واحدة لكل �سهم واحد ،ويجب �أن تتخذ قرارات اجلمعية
العامة غري العادية مبوافقة �أغلبية ثلثي الأ�سهم احلا�ضرة االجتماع �إال �إذا كان القرار يتعلق بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �أو متديد مدة ال�شركة �أو �إنهاء ال�شركة قبل
حلول مدة انتهائها ح�سب ما هو من�صو�ص عليه يف النظام الأ�سا�سي �أو االندماج مع �شركات �أو م�ؤ�س�سات �أخرى فال يكون القرار نافذ ًا �إال �إذا وافقت عليه �أغلبية ثالثة �أرباع
الأ�سهم احلا�ضرة.
حقوق حملة األسهم
حقوق الت�صويت
�أ�صدرت ال�شركة فئة واحدة من الأ�سهم امل�صدرة وال يوجد �أي حقوق تف�ضيلية لأي م�ساهم فيما يتعلق بالت�صويت ،ولكل م�ساهم احلق يف �صوت واحد مقابل كل �سهم واحد.
وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجلمعية العامة.

160

توزيع األرباح
ال تخرج �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح عن املواد الواردة بنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية ،والنظام الأ�سا�سي لل�شركة والذي مت اعتماده من قبل
اجلمعية الت�أ�سي�سية ،حيث حتدد املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح كالتايل:






تجُ نب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
 ُيجنب  %20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى ما بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال
املدفوع.
للجمعية العامة العادية بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة �أن جتنب ن�سبة مئوية من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي �إ�ضايف وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض
معينة تقررها اجلمعية العامة.
يوزع الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.

يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة وفق القواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
وعلى ال�شركة تبليغ هيئة ال�سوق املالية دون �أي ت�أخري ب�أي قرار لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد اللذين يحددهما
جمل�س الإدارة ،وفق ًا للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابة امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
مل تعلن ال�شركة عن توزيع �أية �أرباح منذ بدئها العمل .وت�ستحق الأ�سهم اجلديدة الأرباح املعلنة من قبل ال�شركة بعد نهاية فرتة االكتتاب وال�سنوات املالية التي تليها.
بالإ�ضافة ،ف�إنه من اجلدير بالذكر �أنه ال توجد �أية �أحكام تنظم تعديل حقوق الأ�سهم �أو فئاتها ،وال �أي �أحكام جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني حق االقرتا�ض
من ال�شركة.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن النظام الأ�سا�سي لل�شركة مل يتناول حقوق اال�سرتداد �أو �إعادة ال�شراء� ،أو احلقوق يف فائ�ض الأ�صول عند الت�صفية �أو احلل.

161

 .12شروط وأحكام وتعليمات االكتتاب وتقدمي العروض
يجب على جميع �مل�صاهمني �مل�صتحقني وحملة �حلق�ق �ملكت�صبة ومقدمي �لعرو�ص قر�ءة �صروط و�أحكام وتعليمات �الكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة من�ذج طلب �الكتتاب �أو من�ذج
تقدمي �لعر�ص �ملتعلق بالطرح �ملتبقي حيث يعترب ت�قيع وت�صليم �لطلب �أو من�ذج �لتقدمي مبثابة م��فقة وقب�ل بال�صروط و�الأحكام �ملذك�رة.
اإن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�سركة وال�سخ�س امل�ستحق ،وميكن لالأ�سخا�س امل�ستحقني احل�سول على ن�سرة االإ�سدار وطلب
االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة.

 1212االكتتاب يف أسهم حقوق األولوية
لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول اإدراج االأ�سهم اجلديدة لل�سركة ،و�سيتم تقدمي طلب اإلى ال�سوق املالية ال�سعودية لتداول االأ�سهم املطروحة
لالكتتاب بعد اكتمال االكتتاب .ويتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف اأ�سهم حقوق االأولوية تقدمي طلب االكتتاب اأثناء فرتة االكتتاب .وميكن احل�سول على
مناذج طلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:
اجلهات امل�ستلمة
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 12 6098888 :
فاك�س+966 12 6098881 :
املوقع االإلكرتوينwww.baj.com.sa :
الربيد االإلكرتوينinfo@baj.com.sa :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  833الريا�س 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 4774770 :
فاك�س+966 11 4799402 :
املوقع االإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد االإلكرتوينcustomercare@samba.com :
بنك الريا�س
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  22622الريا�س 11614
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 4013030 :
فاك�س+966 11 4042707 :
موقع اإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد االإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
البنك االأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز
�س.ب  3555جده 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 12 6493333 :
فاك�س+966 12 6437426 :
املوقع االإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد االإلكرتوينcontactus@alahli.com :
البنك العربي الوطني
�سارع امللك في�سل
�س.ب  56921الريا�س 11564
اململكة العربية ال�سعودية
هاتـ ــف+966 11 402 9000 :
فاك�س+966 11 402 7747 :
املوقع االإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد االإلكرتوينinfo@anb.com.sa :
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مبوجب ن�شرة الإ�صدار هذه �سيتم طرح ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية متثل ن�سبة  %100من ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب ب�سعر طرح
يبلغ ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم �شامال قيمة �إ�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريال �سعودي و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم
اجلديدة بن�سبة واحد �سهم جديد لكل �سهم ،و�سيكون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية ("تاريخ الأحقية") يوم الثالثاء 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م) وللم�ستحقني ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول
حقوق الأولوية ،مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�شرتون حقوق �أولوية اكتتاب �إ�ضافية �إلى جانب حقوق الأولوية التي ميلكونها �أ�ص ًال.
ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني بحلول نهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق
�أو بيعها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية ممار�سة االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح و�سيتم �إيداع
حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث ،و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�صيل عملية طرح �أ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:









تاريخ الأحقية :نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم الثالثاء 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م).
مرحلة االكتتاب الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ (املوافق
2015/04/23م) (مرحلة االكتتاب الأولى) ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كلي ًا �أو جزئي ًا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود
عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية� .سوف تتم املوافقة على االكتتاب بعدد من الأ�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عقد حقوق
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول� .سيتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب
تعبئة منوذج االكتتاب �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وجتدر الإ�شارة �أنه عند نهاية فرتة تداول حقوق
الأولوية ،يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد من حقوق �أولوية �أقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا
�أو جزئي ًا ،و�سوف يتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
فرتة تداول حقوق �أولوية االكتتاب :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/06/25هـ (املوافق 2015/04/14م) ،وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم اخلمي�س 1436/07/04هـ
(املوافق 2015/04/23م) ،وذلك تزامن ًا مع مرحلة االكتتاب الأولى .تكون (تداول) قد جهزت الآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ويو�ضع رمز
مف�صل حلقوق الأولوية لل�شركة (يكون م�ستق ًال عن رمز ال�شركة على �شا�شة تداول) .و�سيعمد نظام تداول �إلى �إلغاء رمز حقوق الأولوية ال�شركة على �شا�شة التداول
بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية ،وتت�ضمن هذه الفرتة اخلطوات التالية:
�أ .يجوز للم�ساهمني املقيدين خالل هذه الفرتة �أي من الآتي:
 .1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.
 .2بيع حقوق الأولوية �سواء ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق.
� .3شراء حقوق �إ�ضافية وتداولها .وميكن ممار�سة االكتتاب باحلقوق الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عن طريق
االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
 .4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية (عدم بيعها وعدم ممار�سة حق االكتتاب فيها)� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة
تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب .يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة ،تداول حقوق الأولوية �سواء ب�شراء �أو بيع كل �أو جزء من هذه احلقوق .ويف حال قيامهم بال�شراء
واالحتفاظ بحقوق الأولوية بهذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها يف مرحلة االكتتاب الثانية فقط عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عن طريق االكتتاب
�إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية،
�ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
مرحلة االكتتاب الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/07هـ (املوافق 2015/04/26م) .وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم الثالثاء 1436/07/09هـ (املوافق
2015/04/28م) .ال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة ،وتت�ضمن هذه املرحلة اخلطوات التالية:
�أ .يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون �أ�سهم يف ال�شركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف �أ�سهم جديدة يف ال�شركة كلي ًا �أو جزئياً
خالل مرحلة االكتتاب الأولى� ،أن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال قيامهم
ب�شراء حقوق �أولوية �إ�ضافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها خالل مرحلة االكتتاب الثانية عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب
ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني ،ويف حال عدم ممار�ستهم حق
االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب .يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة االكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك
بنف�س الطريقة املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية
الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
ً
ً
فرتة الطرح املتبقي :تبد�أ يوم الأحد 1436/07/14هـ (املوافق 2015/05/03م) ،من ال�ساعة (� )10:00صباحا وحتى ال�ساعة (� )10:00صباحا من اليوم
التايل بتاريخ 1436/07/15هـ (املوافق 2015/05/04م) .و�سيتم خالل هذه الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار
لهم بـ "امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية") على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات
اال�ستثمارية ذات العر�ض الأعلى ثم الأقل فالأقل (�شرط �أال يقل عن �سعر الطرح) على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم
نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم (�إن وجدت) ،ف�سيتم �إ�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.
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التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بناء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور
الأ�سهم (�إن وجدت) ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم
كل ح�سب ما ي�ستحقه ،يف موعد �أق�صاه يوم
املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ٍ
اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م).
تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل الأ�سهم املطروحة
وتخ�صي�صها.

1 1118األشخاص املستحقون الغري مشاركون يف االكتتاب يف األسهم اجلديدة
�سوف يعدل �سعر �سهم ال�شركة بعد �إغالق تداول �أ�سهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م) ،وذلك
بناء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة �ضمن هذه الن�شرة بالإ�ضافة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغالق ،و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال
ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حالي ًا .وبالن�سبة للأ�شخا�ص
امل�ستحقني الذين مل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�ضة للخ�سارة .ولن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقون غري امل�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على �أية مزايا �أو
منافع مقابل �أ�سهم حقوق �أولوية امل�ستحقة لهم ،ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه (�إن وجد) ،ويحتفظ
امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة ر�أ�س املال.
ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط �أو يف حالة عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل �شراء متعهد التغطية للأ�سهم املتبقية ب�سعر
الطرح ،فلن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقني الغري م�شاركني يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.
�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم (�إن وجدت) عن طريق
ق�سمة مبلغ التعوي�ض على �إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم
متبقي ،و�سيتم دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�أي�ض ًا مل�ستحق ك�سور الأ�سهم.

1 1118تعبئة مناذج طلب االكتتاب
على ال�شخ�ص امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق �أولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب االكتتاب ويقدمه مرفق ًا
بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�شخ�ص امل�ستحق االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميتلكها قبل نهاية مرحلة االكتتاب الثانية� .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني
على املكتتب دفعه فيح�سب ب�ضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية يف ( )10رياالت �سعودية.
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:







املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب.
�أنه قد �أطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط والأحكام الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري �صحيحة �أو غري
كافية نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها يف الن�شرة.
قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدمي للجهة امل�ستلمة.

1 1118الوثائق املطلوب تقدميها مع طلب االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفق ًا بامل�ستندات التالية ح�سب ما يقت�ضي احلال ،و�ستقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب.







�أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد)
�أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة)
�أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب)
�أ�صل و�صورة الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد)
�أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني حيثما يقت�ضى احلال (للمكتتب الفرد)
�أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية

يقت�صر التوكيل على �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى (الأبناء والأبوين) ويف حال تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر يجب على الوكيل كتابة ا�سمه والتوقيع على طلب االكتتاب
و�إرفاق �أ�صل �صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية ال�سعودية) �أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية
ال�سعودية يف بلد �إقامة املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة).
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1 1118تقدمي طلب االكتتاب
يبد�أ ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أعاله يف اململكة خالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية .ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن �أي�ض ًا خاللها
تقدمي طلبات االكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية فقط .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أو ق�سم
اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو �أجهزة ال�صراف الآيل �أو الإنرتنت امل�صريف �أو لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة.
علم ًا ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوى على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة ،وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب �ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�شخ�ص
امل�ستحق ب�صورة منه .ويف حال تبني �أن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،ف�إن طلب االكتتاب �سيعترب
الغيا.
يجب �أن يوافق ال�شخ�ص امل�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب ،ويجب �أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب ،ويف حالة عدم ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �شروط
و�أحكام االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوى على معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة
امل�ستلمة الغيا ،وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سلميه للجهة امل�ستلمة .ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.
ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد �أ�شرتى عدد من الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:




ت�سليم ال�شخ�ص امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو حمدد �أعاله) من قبل ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.
ا�ستالم ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.

ويجدر التنويه على �أنه لن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم للأ�شخا�ص امل�ستحقني تتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا االكتتاب فيها.

1 1118التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمى "ح�ساب �شركة الت�أمني العربية التعاونية �-أ�سهم حقوق �أولوية" يتم �إيداع متح�صالت االكتتاب فيه� .سيتم
تخ�صي�ص الأ�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على
امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم
(مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م) .ويف حال تبقى �أ�سهم بعد ذلك غري
مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له.
ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة وذلك بقيدها
يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله للح�صول على �أية معلومات
�إ�ضافية و�سوف يتم �إعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه يوم الأربعاء 1436/07/17هـ (املوافق 2015/05/06م).
�أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي و�سوف توزع متح�صالت بيع هذه الأ�سهم كال
ح�سب ما ي�ستحقه وذلك يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ (املوافق 2015/05/14م).

1 1118دفع مبالغ التعويض
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق �أولوية (�إن وجدت) يف موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/07/25هـ
(املوافق 2015/05/14م).

1 1118أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية اجلديدة
ما هي حقوق الأولوية؟
هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد زيادة ر�أ�س املال وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت
ال�شركة نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد وذلك ب�سعر الطرح.
ملن متنح حقوق الأولوية؟
جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
متى يتم �إيداع حقوق الأولوية؟
يتم �إيداع حقوق الأولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية
ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق �أو االكتتاب فيها �إال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.

165

كيف يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد ب�إيداع حقوق الأولوية يف املحفظة؟
يتم �إ�شعار امل�ساهم املقيد من خالل الإعالن يف موقع تداول.
كم عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد؟
عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل الأحقية التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.
ما هو معامل الأحقية؟
هو املعامل الذي ميكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق الأولوية امل�ستحقة له مقابل الأ�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية على �سبيل املثال�( :إذا
كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث ارتفعت عدد �أ�سهمها � 1.200سهم يكون معامل الأحقية
حينئذ � 1إلى �( 5سهم واحد مقابل خم�س �أ�سهم)).
هل �سيتم تداول هذه احلقوق و�إ�ضافتها ملحافظ امل�ستثمرين بنف�س �أ�سهم  /رمز �أ�سهم ال�شركة �أو �أن هناك م�سمى �آخر لها؟
�سيتم �إيداع حقوق الأولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد بحقوق الأولوية.
ما هي قيمة احلق عند بداية تداوله؟
�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح على �سبيل املثال�( :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق 35
ريال �سعودي و�سعر الطرح  10ريال �سعودي �سيكون �سعر االفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص  10ي�ساوي بذلك خم�س ًا وع�شرون ريا ًال �سعودي ًا).
هل ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية؟
ي�ستطيع امل�ساهمون املقيدون االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة املكت�سبة من �شراء حقوق
جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط .وعليه ،ف�إنه يجب على امل�ساهم املقيد الذي يرغب يف االكتتاب يف حقوق الأولوية يف املرحلة الأولى و�شراء حقوق جديدة خالل فرتة
التداول واالكتتاب بالأ�سهم الإ�ضافية اجلديدة يف املرحلة الثانية تقدمي منوذجي اكتتاب منف�صلني.
كيف تتم عملية االكتتاب؟
تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) وخالل فرتتي االكتتاب.
هل ميكن االكتتاب �أكرث من مرة ومن خالل اكرث من بنك م�ستلم؟
نعم ميكن ولكن يجب مراعاة �أن ال تزيد كمية الأ�سهم املكتتب بها عن عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق ،حيث �أن �أي زيادة يف كمية الأ�سهم املكتتب بها عن
عدد احلقوق اململوكة عند انتهاء فرتة تداول احلقوق �سينتج عنه �إلغاء طلب االكتتاب.
يف حال امتالك �أ�سهم ال�شركة من خالل �أكرث من حمفظة ا�ستثمارية ،يف �أي حمفظة يتم �إيداع حقوق الأولوية ؟
�أ�سهم حقوق الأولوية تودع يف نف�س املحفظة التي بها �أ�سهم ال�شركة الأ�صلية .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1.000سهم يف ال�شركة (� 800سهم يف حمفظة (�أ) و200
�سهم يف حمفظة (ب) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق وعليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف حمفظة (�أ) و 200حق يف حمفظة (ب).
يف حال االكتتاب من خالل �أكرث من جهة م�ستلمة �أين يتم �إيداع الأ�سهم اجلديدة بعد التخ�صي�ص؟
يكون �إيداع الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب الأول.
هل يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب والتداول؟
نعم ،يحق َ
حل َملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب ،لكنهم لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ �إلكرتونية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف (تداول)،
و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
�إذا مت االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ومت بيع احلقوق بعدها ماذا يحدث يف هذه احلالة؟
يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة التداول ف�سيتم
رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق ملن ا�شرتى حقوق �إ�ضافية تداولها مرة �أخرى؟
نعم يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
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هل بالإمكان بيع جزء من هذه احلقوق؟
نعم ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل ميكن االكتتاب خالل عطلة نهاية الأ�سبوع ما بني املرحلتني الأولى والثانية؟
ال ميكن ذلك.
متى ي�ستطيع امل�ساهم االكتتاب يف حقوق الأولوية التي ا�شرتاها خالل فرتة التداول؟
خالل املرحلة الثانية فقط وبعد �إنهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل ي�ستطيع ال�شخ�ص امل�ستحق بيع احلق بعد انق�ضاء فرتة التداول؟
ال ميكن ذلك بعد انق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستفيد فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال.
ماذا يحدث حلقوق الأولوية التي مل يتم بيعها �أو ممار�سة االكتتاب بها خالل فرتة التداول ومرحلتي االكتتاب الأولى والثانية؟
تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة الإ�صدار هذه .ميكن
�أن يخ�ضع امل�ستثمر الذي مل يقم ببيع �أو مبمار�سة االكتتاب بحقوق الأولوية للخ�سارة �أو االنخفا�ض يف قيمة حمفظته اال�ستثمارية.
هل �سيتم �إ�ضافة �أي ر�سوم �إ�ضافية لعمليات تداول حقوق الأولوية؟
�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي الأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

1 1118بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري ال�شركات والورثة
وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة .ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف
امل�شار �إليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها للأنظمة ال�سارية املفعول يف اململكة وتف�سر وتنفذ وفق ًا لها ،وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار
هذه باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حال التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي يتم العمل والأخذ بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
لي�س هنالك �أي قيود �أو التزامات على اكتتاب �أو تداول حقوق الأولوية للأ�سهم املطروحة لالكتتاب با�ستثناء القيود على حقوق الأولوية للم�ساهمني اال�سرتاتيجيني ،حيث �أنهم
ملتزمون باالكتتاب يف كامل حقوق الأولوية امل�ستحقة مبوجب خطابات مكتوبة موجهة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ومع �أن الهيئة قد اعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم يف ال�سوق ب�أن
( )1تغري ًا مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوبة� ،أو ( )2ب�أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف الن�شرة .ويف هاتني
احلالتني ف�إنه يتعني على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذٍ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار التكميلية و�إعالن
تواريخ الطرح املرتتبة عليها .كما �أنه من املمكن �أن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العامة غري العادية على تفا�صيله.

1 18118تداول األسهم اجلديدة
�سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك ،ويتوقع �أن يكون ذلك بعد تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية
و�سيتم الإعالن عنه الحق ًا.

1 18118السوق املالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين  ESISوبد�أ تداول الأ�سهم �إلكرتوين يف اململكة عام 1989م.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام "تداول" من خالل �آليه متكاملة تغطي عملية التداول كاملة بدء ًا بتنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها ويتم التداول كل يوم عمل من �أيام الأ�سبوع
على فرتة واحدة من ال�ساعة (� )11صباح ًا وحتى ال�ساعة ( )3.30ع�صر ًا من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع ويتم خالل هذه الفرتة تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه
الأوقات في�سمح ب�إدخال جميع الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة (� )10صباح ًا وحتى ال�ساعة (� )11صباح ًا وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء من ال�ساعة ()10
�صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ من ال�ساعة (� )11صباح ًا) وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة لل�سعر ويف حال
�إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال.
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يقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل
فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل "رويرتز".
تتم ت�سوية ال�صفقات خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام "تداول" ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ب�صفته الآلية التي يعمل
من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.

1 18118التسجيل يف سوق األسهم السعودية
مت تقدمي طلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء تداول الأ�سهم اجلديدة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية
بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي و�سوف يعلن ذلك يف موقع تداول الإلكرتوين يف حينه وتعترب التواريخ واملواعيد املذكورة يف هذه الن�شرة تواريخ ومواعيد مبدئية فقط،
وميكن تغيريها �أو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالرغم من �أن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة يف ال�سوق املالية "تداول" �إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم و�إيداعها يف
حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.
ويف حالة ن�شاطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبني الذين يتعاملون يف مثل هذا الن�شاطات امل�س�ؤولية الكاملة عنها و�سوف لن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية
يف هذه احلالة ونتيجة لذلك.
وبالرغم من �أن �أ�سهم ال�شركة القائمة مدرجة يف ال�سوق املالية "تداول" �إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد تخ�صي�ص الأ�سهم للمكتتبني امل�ستحقني
ومقدمي العرو�ض يف الطرح املتبقي و�إيداعها يف ح�سابتهم يف تداول ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل اعتماد عملية التخ�صي�ص.
يتحمل املكتتبني �أو مقدمو العر�ض يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�س�ؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه
احلالة ونتيجة لذلك.

1 18118القرارات واملوافقات التي ستطرح مبوجبها األسهم
وقد ح�صلت ال�شركة على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000145469وتاريخ 1435/11/26هـ (املوافق 2014/09/21م) على زيادة ر�أ�س
مالها مببلغ مئتان مليون ( )200.000.000ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق الأولوية ولدى اكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة� ،سي�صبح ر�أ�س املال �أربعمائة مليون
( )400.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت لل�سهم الواحد .وقد �أو�صى جمل�س �إدارة
ال�شركة يف قراره بالتمرير بتاريخ 1435/11/02هـ (املوافق 2014/08/28م) بزيادة ر�أ�س املال ملواجهة احتياجاتها برفع املالءة املالية ،ووافقت اجلمعية العامة غري العادية
املنعقدة بتاريخ يوم الثالثاء 1436/06/18هـ (املوافق 2015/04/07م) على تو�صية جمل�س الإدارة بزيادة ر�أ�س املال على النحو املذكور و�سوف تقت�صر الزيادة على امل�ساهمني
امل�ستحقني املقيدين يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .كما متت املوافقة على ن�شرة الإ�صدار هذه وذلك بتاريخ �إعالنها يف موقع تداول يوم 1436/05/11هـ
(املوافق 2015/03/02م).

1 18118التغيري يف سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال
�أن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية هو  17.6ريال ومن املتوقع �أن ي�صل �إلى  13.8ريال يف افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيري ميثل نق�ص بن�سبة
.%22
طريقة احت�ساب �سعر ال�سهم نتيجة لزيادة ر�أ�س املال كالتايل:
�أو ًال :احت�ساب القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية
عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية � xسعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العامة غري العادية = القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية
العمومية غري العادية.
ثاني ًا :احت�ساب �سعر ال�سهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية غري العادية
(القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العامة غري العادية  +قيمة الأ�سهم املطروحة) ( /عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العامة غري العادية  +عدد الأ�سهم
املطروحة لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العامة غري العادية.
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1919املستندات املتاحة للمعاينة
�ستتوفر امل�ستندات التالية باللغة العربية لالطالع عليها يف املركز الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض من ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح ًا �إلى ال�ساعة اخلام�سة م�ساء (من
الأحد �إلى اخلمي�س) قبل ثالثة �أ�سابيع من فرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتة:
















ال�سجل التجاري لل�شركة.
النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
تو�صية جمل�س الإدارة على زيادة ر�أ�س املال.
قرار اجلمعية العامة غري العادية على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية.
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية.
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
االتفاقيات اجلوهرية.
العقود الواجب الإف�صاح عنها مبوجب الفقرة (ط) من الق�سم ( )13من امللحق الرابع لقواعد الت�سجيل والإدراج.
موافقات خطية من مكاتب مراجعي احل�سابات على الإ�شارة �إليهم ا�ستخدام تقاريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
موافقة خطية من امل�ست�شار املايل على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار كم�ست�شار مايل.
موافقة خطية من امل�ست�شار القانوين على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار كم�ست�شار قانوين.
موافقة خطية من م�ست�شار العناية املهنية املالية على الإ�شارة �إليهم وا�ستخدام تقاريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
تقرير ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني (�سوي�س ري) عن قطاع الت�أمني يف العامل ل�سنة 2013م وتقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عن �سوق الت�أمني ال�سعودي
ل�سنة 2013م.
القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
القوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.
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2020تقرير مراجعي احلسابات
القوائم املالية املدققة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ،والقوائم املالية الأولية غري املدققة للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب 2014م.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(شركة مساهمة سعودية)

القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة)
وتقرير الفحص احملدود

لفرتتي الثالثة والتسعة أشهر املنتهيتني يف  30سبتمرب 2014
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة املركز املايل األولية
كما يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
�إي�ضاح

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

4

30.541.597

79.290.468

ودائع لأجل

5

10.000.000

45.866.938

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف

6

325.040.407

177.606.732

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

�(9أ)

1.066.965

2.238.625

�إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

�(8أ)

22.622.273

15.078.098

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

13.673.603

10.327.416

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

115.218.754

107.444.876

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

247.057.229

255.736.071

تكاليف �إكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

22.379.038

16.905.371

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

135.600.380

112.692.086

ممتلكات ومعدات� ،صايف

7.168.811

6.859.627

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

930.369.057

830.046.308

موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

4

29.750.778

33.747.029

ودائع لأجل

5

78.428.063

69.240.731

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

7

39.869.911

35.562.548

(8ب)

19.645.388

19.645.388

2.018.920

1.672.524

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

189.713.060

179.868.220

جمموع املوجودات

1.120.082.117

1.009.914.528

�إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
وديعة نظامية

10

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة املركز املايل األولية (تتمة)
كما يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
�إي�ضاح

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

56.528.796

51.006.542

ذمم معيدي الت�أمني دائنة

71.253.964

69.663.004

مطالبات حتت الت�سوية

375.690.830

365.895.748

مبالغ م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

46.439.174

26.742.446

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

361.174.020

295.283.222

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

10.827.510

12.604.181

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

5.723.818

6.120.220

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

927.638.112

827.315.363

فائ�ض عمليات الت�أمني
توزيعات الفائ�ض املرتاكم

2.730.945

2.730.945

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

930.369.057

830.046.308

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
دائنون ومبالغ م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

807.497

1.277.651

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

135.600.380

112.692.086

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

1.469.730

1.858.532

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

137.877.607

115.828.269

حقوق امل�ساهمني
200.000.000

200.000.000

ر�أ�س املال

()148.376.911

()136.726.342

212.364

766.293

جمموع حقوق امل�ساهمني

51.835.453

64.039.951

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

189.713.060

179.868.220

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.120.082.117

1.009.914.528

خ�سائر مرتاكمة
التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

7

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة نتائج عمليات التأمني والفائض املرتاكم األولية (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة والت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب

2013

2013

2014

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

252.490.278

151.552.064

527.661.714

465.900.907

يخ�صم � :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()81.735.952

()72.850.856

()153.625.531

()153.817.393

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

()2.627.096

()2.078.067

()7.881.288

()6.467.227

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

168.127.230

76.623.141

366.154.895

305.616.287

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

()64.193.042

20.229.338

()58.116.923

40.534.343

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

103.934.188

96.852.479

308.037.972

346.150.630

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()104.339.241

()100.536.428

()484.895.431

()487.829.617

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

38.787.046

7.812.491

244.682.801

122.562.121

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()9.387.658

()8.835.071

()18.473.923

()3.999.580

�صايف املطالبات املتكبدة

()74.939.853

()101.559.008

()258.686.553

()369.267.076

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()10.249.971

()10.236.805

()29.320.263

()41.030.224

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

8.813.988

6.568.057

29.805.410

22.577.730

�صايف نتائج االكتتاب

27.558.352

()8.375.277

49.836.566

()41.568.940

م�صاريف عمومية و�إدارية

()32.109.054

()20.511.983

()72.884.369

()63.324.336

�إيرادات �أخرى

354.915

670.418

1.410.060

2.625.402

عجز عمليات الت�أمني

()4.195.787

()28.216.842

()21.637.743

()102.267.874

ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

4.195.787

28.216.842

21.637.743

102.267.874

الفائ�ض بعد ح�صة امل�ساهمني

-

-

-

-

الفائ�ض املرتاكم يف بداية الفرتة

2.730.945

-

2.730.945

-

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية الفرتة

2.730.945

-

2.730.945

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة عمليات التأمني الشاملة االولية (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة والت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014
-

�صايف نتيجة الفرتة

2013
-

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014
-

2013
-

�إيرادات �شاملة �أخرى �سوف يتم حتويلها الحقاً يف قائمة الدخل:
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

-

1.217.785

-

2.514.829

�إجمايل الدخل ال�شامل للفرتة

-

1.217.785

-

2.514.829

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة عمليات املساهمني األولية (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة والت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
�إي�ضاح

لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2013

2014

2013

ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

()4.195.787

()28.216.842

()21.637.743

()102.267.874

ارباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

2.146.100

7.734.341

7.039.337

10.938.462

دخل عموالت

1.545.130

671.284

4.085.730

3.852.555

م�صاريف عمومية و�إدارية

()85.131

()493.864

()637.893

()1.050.665

�صايف خ�سارة الفرتة

()589.688

()20.305.081

()11.150.569

()88.527.522

()0.03

()1.01

()0.56

()4.42

خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض للفرتة

12

2014

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة عمليات املساهمني الشاملة األولية (غري مراجعة)
لفرتتي الثالثة والت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014
�صايف خ�سارة الفرتة

()589.688

لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب

2013

2014

2013

()20.305.081

()11.150.569

()88.527.522

م�صاريف �شاملة �أخرى لن يتم حتويلها الحقاً يف قائمة الدخل :
الزكاة و�ضريبة الدخل

()500.000

()300.000

()500.000

()1.500.000

خ�سائر �شاملة �أخرى �سوف يتم حتويلها الحقاً يف قائمة الدخل :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

()397.224

()3.153.704

()553.929

()363.769

�إجمايل اخل�سارة ال�شاملة للفرتة

()1.486.912

()23.758.785

()12.204.498

()90.391.291

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني األولية (غري مراجعة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

التغري يف القيمة
العادلة للإ�ستثمارات
املتاحة للبيع

املجموع

(غري مراجعة)
الر�صيد يف  1يناير 2013

200.000.000

()33.394.676

512.999

167.118.323

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()88.527.522

-

()88.527.522

م�صاريف �شاملة �أخرى
-

()1.500.000

-

الزكاة و�ضريبة الدخل

()1.500.000

()363.769

()363.769

�إجمايل امل�صاريف ال�شاملة الأخرى للفرتة

-

()1.500.000

()363.769

()1.863.769

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2013

200.000.000

()123.422.198

149.230

76.727.032

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

(غري مراجعة)
الر�صيد يف  1يناير 2014

200.000.000

()136.726.342

766.293

64.039.951

�صايف خ�سارة الفرتة

-

()11.150.568

-

()11.150.568

م�صاريف �شاملة �أخرى
الزكاة و�ضريبة الدخل

-

()500.000

-

()500.000

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

()553.929

()553.929

�إجمايل امل�صاريف ال�شاملة الأخرى للفرتة

-

()500.000

()553.929

()1.053.929

الر�صيد يف � 30سبتمرب 2014

200.000.000

()148.376.910

212.364

51.835.454

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني األولية
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
�إي�ضاح

2013
(غريمراجعة)

2014
(غري مراجعة)

الأن�شطة الت�شغيلية
عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

-

التعديالت لت�سوية عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني �إلى �صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة
الت�شغيلية :
ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

()21.637.743

()102.267.874

�أرباح بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع

-

()522.819

�إ�ستهالك

1.794.457

1.718.055

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

10.133.451

3.301.187

()9.709.835

()97.771.451

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
()157.567.126

47.062.707

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

()7.773.876

()36.677.864

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

8.678.843

56.576.754

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

()5.473.667

2.463.139

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

()3.346.190

()5.053.357

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

1.171.660

9.356.291

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

()1.270.551

9.299.524

ذمم دائنة

5.522.254

()246.043.681

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

1.590.960

44.655.146

دائنون ومبالغ م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

19.696.727

8.581.933

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

()1.776.671

()1.703.160

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

65.890.799

()3.856.482

مطالبات حتت الت�سوية

9.795.082

()52.577.173

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني� ،صايف

()396.402

741.043

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة الت�شغيلية

()74.967.993

()264.946.631

الأن�شطة الإ�ستثمارية
ودائع لأجل� ،صايف

35.866.938

9.080.192

�إ�ستثمارات متاحة للبيع

-

()106.000.000

�إ�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

()7.544.175

-

املتح�صل من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع

-

209.112.784

ممتلكات ومعدات

()2.103.641

()1.932.675

�صايف النقد من الأن�شطة الإ�ستثمارية

26.219.122

110.260.301

التغري يف النقدية و�شبه النقدية

()48.748.871

()154.686.330

79.290.468

199.938.302

30.541.597

45.251.972

النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة
4

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة
معامالت غري نقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.

180

2.514.829

شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة التدفقات النقدية للمساهمني األولية
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
بالريال السعودي
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
�إي�ضاح

2014
(غري مراجعة)

2013
(غري مراجعة)

الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف خ�سارة الفرتة

()11.150.569

()88.527.522

التعديالت لـ :
ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

21.637.743

102.267.874

�أرباح بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع

()7.039.337

()10.938.462

3.447.837

2.801.890

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات اخرى

()346.397

5.438

دائنون ومبالغ م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

()470.153

()112.324

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني

1.270.551

()9.299.524

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

()888.802

()2.391.477

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

3.013.036

()8.995.997

الأن�شطة اال�ستثمارية
�إ�ستثمارات متاحة للبيع

()51.837.688

()28.720.513

ودائع لأجل� ،صايف

()9.187.332

26.199.574

املتح�صل من بيع �إ�ستثمارات متاحة للبيع

54.015.733

37.267.506

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

()7.009.287

34.746.567

التغري يف النقدية و�شبه النقدية

()3.996.251

25.750.570

النقدية و�شبه النقدية يف بداية الفرتة

33.747.029

13.689.412

29.750.778

39.439.982

4

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية الفرتة
معامالت غري النقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

()553.929

()363.769

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من  1الى  14جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -1التنظيم واالنشطة الرئيسية
�شركة الت�أمني العربية التعاونية ("ال�شركة”) – �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف الريا�ض ،باململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010243302بتاريخ 18
حمرم 1429هـ (املوافق  27يناير � .)2008إن العنوان امل�سجل لل�شركة هو �ص.ب  ،28655الريا�ض  ،11323اململكة العربية ال�سعودية.
تتمثل اهداف ال�شركة يف مزاولة اعمال الت�أمني والأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية وي�شمل ن�شاطها الرئي�سي جميع فئات الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي،
واحلماية واالدخار .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية
( تداول) يف  26حمرم 1429هـ (املوافق  4فرباير  .)2008بد�أت ال�شركة عمليات الت�أمني و�إعادة الت�أمني يف  4حمرم 1430هـ (املوافق  1يناير .)2009
يف  14جمادى الثاين 1435هـ (املوافق � 14أبريل � ،)2014أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي موافقة ر�سمية برقم  351000076885لتعديل الت�صريح ال�صادر لل�شركة برقم
ت م ن 20086/15/ملمار�سة ن�شاط الت�أمني و�إعادة الت�أمني بحيث يكون مقت�صر ًا على ممار�سة ن�شاط الت�أمني فقط.
يف  26ذو القعدة 1435هـ (املوافق � 21سبتمرب� )2014أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي موافقة برقم 351000145469على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من200مليون ريال
�سعودي �إلى 400مليون ريال �سعودي من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،علما بان على ال�شركة االلتزام بتنفيذ عدد من املتطلبات الالحقة ملوافقة امل�ؤ�س�سة خالل الثالثة �أ�شهر
القادمة وا�ستكمال االجراءات النظامية املطلوبة من اجلهات االخرى.
 -2أسس اإلعداد
�أ�س�س القيا�س
تعد القوائم املالية الأولية املوجزة وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء الإ�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة.
بيان الإلتزام
�أعدت القوائم املالية الأولية املوجزة املرفقة لفرتتي الثالثة والت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب  2014وفق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم ( –)34املتعلق بالتقارير املالية
الأولية.
وفق ًا ملتطلبات �أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية  ،على ال�شركة �أن حتتفظ بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني وعر�ض القوائم املالية بناء ًا
على ذلك .حتتفظ ال�شركة بجميع املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادت وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف احل�سابات اخلا�صة بذلك
الن�شاط ويتم توزيع الإيرادات وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة.
�إن القوائم املالية الأولية املوجزة املرفقة ال حتتوي على جميع املعلومات والإي�ضاحات املطلوبة يف القوائم املالية ال�سنوية املراجعة ويجب �أن تقر�أ جنب ًا الى جنب مع القوائم املالية
ال�سنوية املراجعة لل�شركة كما يف  31دي�سمرب .2013
تعتقد الإدارة ب�أن القوائم املالية الأولية املوجزة تظهر كافة الت�سويات (مبا يف ذلك الت�سويات الإكتوارية املكررة) ال�ضرورية لكي تظهر بعدل نتائج العمليات عن الفرتات الأولية
املعرو�ضة� .إن النتائج الأولية ال تعترب م�ؤ�شر ًا دقيق ًا على النتائج ال�سنوية لل�شركة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -3املعايري احملاسبية اجلديدة ،والتعديالت على املعايري احملاسبية والتفسريات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة و�إدارة املخاطر امل�ستخدمة يف �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة تتما�شى مع تلك امل�ستخدمة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية املراجعة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013ب�إ�ستثناء تطبيق التعديالت على املعايري املحا�سبية احلالية واملذكورة �أدناه والتي مل يكن لها �أثر مايل على القوائم املالية الأولية املوجزة
لل�شركة:
التعديالت على املعايري املحا�سبية احلالية:








تعديالت على املعايري اخلا�صة بالتقارير املالية رقم ( )12و ( )10ومعيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27والذي يعفي املن�ش�أة من توحيد ال�صناديق اال�ستثمارية
اعتبار ًا من  1يناير  .2014ين�ص هذا االعفاء االلزامي على �أنه يتعني على املن�ش�أة اال�ستثمارية امل�ؤهلة ،املحا�سبة عن اال�ستثمارات يف املن�ش�آت امل�سيطر عليها وكذلك
اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة بالقيمة العادلة من خالل الربح �أو اخل�سارة �شريطة الوفاء ببع�ض ال�شروط وب�إ�ستثناء ال�شركات التابعة التي
تعترب �إمتداد ًا للن�شاطات اال�ستثمارية للمن�ش�أة اال�ستثمارية.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32والذي يطبق اعتبار ًا من  1يناير  .2014حيث ين�ص تعديل املعيار على (�أ) �أنه يوجد للمن�ش�أة حالي ًا حق نظامي ملزم
للمقا�صة �إذا كان ذلك احلق ال يتوقف على حدث م�ستقبلي وملزم خالل دورة الأعمال العادية ،ويف حالة تعرث �أو �إفال�س املن�شاة وكافة الأطراف الأخرى ،و (ب) �أن
�إجمايل الت�سوية يعادل �صايف الت�سوية وذلك فقط �إذا كان لإجمايل �آلية الت�سوية خ�صائ�ص يتم مبوجبها حذف �أو ينتج عنها خماطر �إئتمان و�سيولة غري هامة ويتم
مبوجبها �إجراء الذمم املدينة والدائنة يف عملية �أو دورة ت�سوية واحدة.
ً
تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )36والذي يطبق ب�أثر رجعي اعتبارا من  1يناير  .2014تتناول هذه التعديالت االف�صاح عن املعلومات املتعلقة بالقيمة
القابلة للإ�سرتداد للموجودات املنخف�ضة القيمة مبوجب هذه التعديالت ،و�أنه يحق االف�صاح عن القيمة العادلة للإ�سرتداد لكل وحدة مدرة للنقدية خ�ص�صت �إليها
ال�شهرة �أو املوجودات غري امللمو�سة التي لي�س لها عمر حمدد وذلك فقط عند �إثبات خ�سارة االنخفا�ض �أو عك�س قيدها.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39والذي يطبق اعتبار ًا من  1يناير  ،2014والذي قدم �إ�ستثناء ًا حمدود ًا لتطبيق معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39الذي
يعفى من حما�سبة تغطية املخاطر احلالية وذلك عندما ال يتوقع ب�أن تفي م�ستندات تغطية املخاطر الأ�صلية مبعايري حمددة.

املعايري ال�صادرة وغري �سارية املفعول بعد
فيما يلي املعايري املحا�سبية والتف�سريات ال�صادرة وغري ال�سارية املفعول حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية الأولية املوجزة لل�شركة:
•املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية الدولية رقم  – 9الأدوات املالية
خالل �شهر يوليو � ،2014أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية الن�سخة النهائية من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  - 9الأدوات املالية والتي تعك�س كافة مراحل
م�شاريع الأدوات املالية وحل حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم  – 39الأدوات املالية :الإثبات والقيا�س ،وكذلك حمل كافة الن�سخ ال�سابقة من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير
املالية رقم  .9لقد �إ�ستحدث املعيار متطلبات جديدة ب�ش�أن الت�صنيف والقيا�س ،والإنخفا�ض يف القيمة ،وحما�سبة تغطية املخاطر .ي�سري مفعول املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير
املالية رقم ( )9على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2018وي�سمح ب�إتباعة مبكر ًا .يجب �إتباع املعيار ب�أثر رجعي ولكن البيانات املقارنة غري �إلزامية .ي�سمح بالإتباع
املبكر للن�سخ ال�سابقة من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( 9للإعوام  2009و 2010و� )2013إذا كان الإتباع الأويل قبل  1فرباير � .2015سي�ؤثر �إتباع املعيار الدويل
اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9على ت�صنيف وقيا�س املوجودات املالية لل�شركة ولن ي�ؤثر على ت�صنيف وقيا�س املطلوبات املالية لل�شركة.
لقد ارت�أت ال�شركة عدم الأتباع املبكر لأية معايري حما�سبية جديدة �أو تف�سريات �أو تعديالت على معايري حما�سبية �أخرى �صادره وغري �سارية املفعول بعد.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -4النقدية وشبه النقدية
بالريال ال�سعودي
 31دي�سمرب 2013
(مراجعة )

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

ح�سابات جارية لدى البنوك

15.136.676

17.624.085

75.108.951

286.604

ودائع لأجل

10.147.500

12.126.693

-

33.460.425

�شيكات بر�سم الإيداع

5.175.448

-

3.982.573

-

نقد يف ال�صندوق

81.973

-

198.944

-

30.541.597

29.750.778

79.290.468

33.747.029

يتم ايداع الودائع لأجل لفرتات ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة �أ�شهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�شركة ،ويتحقق عنها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط بن�سبة %3.15
�سنوي ًا ( 31دي�سمرب .) %3.30 : 2013
تودع احل�سابات اجلارية والودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد� .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها �أعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل
الأولية.
 -5الودائع ألجل
يتم �إيداع الودائع لأجل لفرتات تزيد عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ اقتنائها الأ�صلي ،ويتحقق عنها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط بن�سبة � % 3.17سنوي ًا ( 31دي�سمرب :2013
.)% 3.27
تودع الودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد� .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها �أعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل الأولية.
 -6أقساط التأمني وأرصدة إعادة التأمني املدينة ،صايف
� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

حاملي وثائق ت�أمني

331.886.657

176.891.841

ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()43.767.853

()35.143.538

288.118.804

141.748.303

�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

45.726.401

43.154.091

ناق�ص ًا :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()8.804.798

()7.295.662

36.921.603

35.858.429

325.040.407

177.606.732

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة� ،صايف
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -7االستثمارات املتاحة للبيع
عمليات امل�ساهمني
�أ ) فيما يلي حتلي ًال بالإ�ستثمارات املتاحة للبيع :
� 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)

 31دي�سمرب ( 2013مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�إ�ستثمارات يف �صناديق ا�ستثمارية حملية (متداولة)

15.000.000

9.113

�إ�ستثمارات يف �سندات حملية وغري حملية (متداولة)

11.696.834

9.443.608

�إ�ستثمار يف �صناديق �إ�ستثمارية غري حملية (غري متداولة)

11.250.000

11.250.000

�إ�ستثمار يف �أ�سهم �شركة حملية (غري متداولة)

1.923.077

1.923.077

�إ�ستثمارات يف حمفظة �أ�سهم حملية (متداولة)

-

12.936.750

39.869.911

35.562.548

يتم �إظهار التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغة  212.364ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب  31( 2014دي�سمرب  766.293 : 2013ريال �سعودي) �ضمن
حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل الأولية.
ب) حتديد القيمة العادلة وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها:




امل�ستوى الأول :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س الأداة (�أي :بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).
ً
امل�ستوى الثاين :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو �أي طرق تقومي �أخرى حتدد كافة مدخالتها الهامة وفقا ملعلومات ال�سوق.
امل�ستوى الثالث  :طرق التقومي التي مل حتدد �أي من مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.

يعر�ض اجلدول التايل حتليل للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة:
بالريال ال�سعودي
� 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)
امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

الإجمايل

الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�سندات

11.696.834

-

-

11.696.834

حمفظة �أ�سهم

-

-

-

-

�أ�سهم

-

-

1.923.077

1.923.077

�صناديق �إ�ستثمارية

15.000.000

11.250.000

-

26.250.000

�إجمايل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

26.696.834

11.250.000

1.923.077

39.869.911

امل�ستوى الأول
الإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�سندات
حمفظة �أ�سهم
�أ�سهم
�صناديق �إ�ستثمارية
�إجمايل الإ�ستثمارات املتاحة للبيع

9.443.608
12.936.750
9.113
22.389.471

بالريال ال�سعودي
 31دي�سمرب ( 2013مراجعة)
امل�ستوى الثالث
امل�ستوى الثاين
11.250.000
11.250.000

1.923.077
1.923.077

الإجمايل
9.443.608
12.936.750
1.923.077
11.259.113
35.562.548
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -8اإلستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
�أ) عمليات الت�أمني

�سندات م�ؤ�س�سات مالية

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

22.622.273

15.078.098

بلغ معدل �سعر الفائدة � % 3.22سنوي ًا ( 31دي�سمرب � %3.15 : 2013سنوي ًا) .ميتد تاريخ �إ�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  .2024تظهر ال�سندات يف قائمة املركز املايل
الأولية بالقيمة املطف�أة .بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق مبلغ  23.250.016ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب  31( 2014دي�سمرب : 2013
 15.566.353ريال �سعودي).
ب) عمليات امل�ساهمني

�سندات م�ؤ�س�سات مالية وحكومية

� 30سبتمرب 2014
(غري مراجعة)

 31دي�سمرب 2013
(مراجعة)

ريال �سعودي

ريال �سعودي

19.645.388

19.645.388

بلغ معدل �سعر الفائدة � %3.83سنوي ًا (  31دي�سمرب � %3.83 : 2013سنوي ًا) .ميتد تاريخ �إ�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  .2022تظهر ال�سندات يف قائمة املركز املايل
الأولية بالقيمة املطف�أة .بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق مبلغ  20.090.936ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب  31( 2014دي�سمرب : 2013
 20.0881.105ريال �سعودي).
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -9املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
�أ ) عمليات الت�أمني
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل الفرتة و�أر�صدتها يف نهاية الفرتة :
بالريال ال�سعودي
اجلهة ذات العالقة

� -أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

� -شركة الت�أمني العربية -لبنان (م�ساهم)

� -شركة الت�أمني الأردنية (م�ساهم)

طبيعة املعاملة

مبالغ املعامالت لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب
2014

2013

(غري مراجعة)

(غري مراجعة)

� -أق�ساط الت�أمني

5.512.751

7.659.918

 -مطالبات

1.599.857

5.651.607

 -م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة الت�أمني العربية

43.933

891.927

 -م�صاريف مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني العربية عن ال�شركة

297.331

1.258.644

 -مبالغ م�سددة �إلى ال�شركة عن ذمم مدينة خمتلفة

-

9.000.000

 -م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة الت�أمني الأردنية

5.310

10.425

 -عمليات �إعادة ت�أمني� ،صايف

3.792.909

87.872

 -ر�صيد مقا�صة بني ذمة اعادة التامني وذمة �شركة الت�أمني

()923.572

-

ن�ش�أت عن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة اعاله الأر�صدة التالية :
� 30سبتمرب 2014

 31دي�سمرب 2013

(غري مراجعة)
ريال �سعودي

(مراجعة)
ريال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

3.094.874

3.121.273

�شركة الت�أمني العربية -لبنان -م�ساهم

985.638

1.239.036

�شركة الت�أمني الأردنية -م�ساهم

81.327

999.589

ذمة �إعادة ت�أمني م�ستحقة �إلى  /على �شركة الت�أمني االردنية

2.869.337

()923.572
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -9املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
ب ) عمليات امل�ساهمني
تعوي�ضات كبار موظفي الإدارة
فيما يلي بيان ًا لتعوي�ضات جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة الآخرين خالل الفرتة :
بالريال ال�سعودي
للفرتة املنتهية يف � 30سبتمرب
2014

2013

(غري مراجعة)

(غري مراجعة)

مزايا ق�صرية الأجل

2.938.310

3.206.451

مكاف�آة نهاية اخلدمة

118.263

121.102

3.056.573

3.327.553

 -10الوديعة النظامية
متثل الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س املال املدفوع وذلك وفق ًا ملتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية .ال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
 -11املعلومات القطاعية
متا�شي ًا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة ،اعتمدت الإدارة القطاعات الت�شغيلية بالن�سبة لن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني �أدناه.
ال ت�شمل نتائج القطاعات الت�شغيلية توزيع امل�صاريف العمومية والإدارية ،والإيرادات الأخرى على القطاعات الت�شغيلية.
ال ت�شمل موجودات القطاعات توزيع النقدية و�شبه النقدية ،والودائع لأجل ،والإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الأ�ستحقاق ،و�أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة اعادة الت�أمني املدينة ،وذمم
معيدي الت�أمني املدينة ،وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى ،واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة ،واملبالغ امل�ستحقة من عمليات امل�ساهمني ،واملمتلكات واملعدات
على القطاعات الت�شغيلية.
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنة ،وذمم معيدي الت�أمني ،والدائنون واملبالغ امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى ،واملبالغ امل�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني ،ومكاف�أة
نهاية اخلدمة للموظفني ،وتوزيعات الفائ�ض املرتاكم على القطاعات الت�شغيلية.
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -11املعلومات القطاعية (تتمة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

الأخرى

البحري

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

138.993.726

94.829.898

4.676.513

2.774.085

7.604.361

3.611.695

252.490.278

يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني
امل�سندة

()67.066.719

-

()4.263.041

()2.661.591

()5.758.365

()1.986.236

()81.735.952

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()2.250.096

()312.750

-

()64.250

-

()2.627.096

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

71.927.007

92.579.802

100.722

112.494

1.781.746

1.625.459

168.127.230

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

()47.579.089

()18.870.794

44.205

950.464

1.413.653

()151.481

()64.193.042

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

24.347.918

73.709.008

144.927

1.062.958

3.195.399

1.473.978

103.934.188

اجمايل املطالبات املدفوعة
وامل�صاريف الأخرى

()28.018.169

()51.849.067

()22.362.392

()1.106.861

()668.755

()333.997

()104.339.241

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل
املطالبات املدفوعة

16.365.489

571.644

21.602.630

1.037.662

()1.003.748

213.369

38.787.046

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية،
�صايف

()494.939

()3.001.483

()4.133.198

()225.235

()1.471.868

()60.935

()9.387.658

�صايف املطالبات املتكبدة

()12.147.619

()54.278.906

()4.892.960

()294.434

()3.144.371

()181.563

()74.939.853

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()3.549.793

()5.120.274

()374.102

()179.196

()812.908

()213.699

()10.249.971

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

1.868.519

4.240.268

2.052.526

652.675

8.813.988

�صايف نتائج االكتتاب

8.650.506

14.309.828

()3.253.616

4.829.596

1.290.646

1.731.392

27.558.352

م�صاريف عمومية و �إدارية

()32.109.054

�إيرادات �أخرى

354.915

عجز عمليات الت�أمني

()4.195.787
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -11املعلومات القطاعية (تتمة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب ( 2013غري مراجعة)
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

الأخرى

البحري

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

120.009.727

7.744.760

4.885.190

4.098.378

9.758.648

5.055.361

151.552.064

يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني
امل�سندة

()55.600.714

-

()3.996.823

()3.687.201

()7.030.638

()2.535.480

()72.850.856

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()1.915.984

()76.231

-

()85.852

-

()2.078.067

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

64.409.013

5.828.776

812.136

411.177

2.642.158

2.519.881

76.623.141

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

()44.835.336

66.690.506

()401.451

697.082

()1.034.563

()886.900

20.229.338

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

19.573.677

72.519.282

410.685

1.108.259

1.607.595

1.632.981

96.852.479

�إجمايل املطالبات املدفوعة
وامل�صاريف الأخرى

26.917.739

()70.406.423

()3.803.632

()1.451.527

()5.515.269

()49.102

()100.536.428

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل
املطالبات املدفوعة

7.804.311

332.007

3.854.620

1.303.640

2.195.992

31.161

7.812.491

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية،
�صايف

3.716.046

()12.078.571

()390.439

()678.033

819.550

()223.624

()8.835.071

�صايف املطالبات املتكبدة

()15.397.382

()82.152.987

()441.427

()825.920

()2.499.727

()241.565

()101.559.008

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()3.739.125

()5.169.802

()399.343

()145.939

()615.642

()166.954

()10.236.805

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

1.791.906

2.476.761

1.788.618

510.772

6.568.057

�صايف نتائج االكتتاب

437.170

()14.803.507

1.361.821

2.613.161

280.844

1.735.234

()8.375.277

م�صاريف عمومية و �إدارية

()20.511.984

�إيرادات �أخرى

670.418

عجز عمليات الت�أمني

()28.216.842
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -11املعلومات القطاعية (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

الأخرى

البحري

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

158.906.106

275.168.672

23.788.259

29.874.781

27.224.308

12.699.588

527.661.714

يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني
امل�سندة

()76.196.994

-

()22.209.645

()26.879.766

()19.643.311

()8.695.815

()153.625.531

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()6.750.288

()938.250

-

()192.750

-

()7.881.288

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

82.709.112

268.418.384

640.364

2.995.015

7.388.247

4.003.773

366.154.895

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

()7.618.524

()52.916.732

105.162

554.825

1.054.553

703.793

()58.116.923

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

75.090.588

215.501.652

745.526

3.549.840

8.442.800

4.707.566

308.037.972

�إجمايل املطالبات املدفوعة
وامل�صاريف الأخرى

()96.062.035

()188.037.008

()163.065.843

()21.410.597

()13.168.218

()3.151.730

()484.895.431

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل
املطالبات املدفوعة

52.307.957

1.841.835

161.106.335

19.919.894

7.059.990

2.446.790

244.682.801

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية.
�صايف

()8.939.462

()5.239.730

()3.429.916

()132.724

()1.530.672

798.581

()18.473.923

�صايف املطالبات املتكبدة

()52.693.540

()191.434.903

()5.389.424

()1.623.427

()7.638.900

93.641

()258.686.553

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()11.323.526

()13.867.910

()1.105.636

()436.579

()2.013.070

()573.542

()29.320.263

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

5.389.969

13.157.584

6.891.632

4.366.225

29.805.410

�صايف نتائج االكتتاب

11.073.522

10.198.839

()359.565

14.647.418

5.682.462

8.593.890

49.836.566

م�صاريف عمومية و �إدارية

()72.884.369

�إيرادات �أخرى

1.410.060

عجز عمليات الت�أمني

()21.637.743
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -11املعلومات القطاعية (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب ( 2013غري مراجعة)
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

الأخرى

البحري

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

162.462.764

206.063.172

24.198.841

28.740.351

29.661.695

14.774.084

465.900.907

يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني
امل�سندة

()74.208.033

-

()22.284.154

()26.107.725

()22.392.657

()8.824.824

()153.817.393

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()5.747.956

()576.183

-

()143.088

-

()6.467.227

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

88.254.731

200.315.216

1.338.504

2.632.626

7.125.950

5.949.260

305.616.287

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

1.450.881

41.669.995

()675.087

609.420

()773.611

()1.747.255

40.534.343

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

89.705.612

241.985.211

663.417

3.242.046

6.352.339

4.202.005

346.150.630

اجمايل املطالبات املدفوعة
وامل�صاريف الأخرى

()137.927.576

()260.686.400

()69.940.770

()7.152.484

()9.042.624

()3.079.763

()487.829.617

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل
املطالبات املدفوعة

39.077.324

1.345.398

69.267.560

6.383.641

4.139.742

2.348.456

122.562.121

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية،
�صايف

11.546.655

()15.955.261

163.774

()271.616

938.308

()421.440

()3.999.580

�صايف املطالبات املتكبدة

()87.303.597

()275.296.263

()509.436

()1.040.459

()3.964.574

()1.152.747

()369.267.076

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()12.420.639

()24.567.442

()1.097.715

()492.207

()1.935.417

()516.804

()41.030.224

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

5.278.994

9.250.166

6.361.080

1.687.490

22.577.730

�صايف نتائج االكتتاب

()10.018.624

()57.878.494

4.335.260

10.959.546

6.813.428

4.219.944

()41.568.940

م�صاريف عمومية و �إدارية

()63.324.336

�إيرادات �أخرى

2.625.402

عجز عمليات الت�أمني

()102.267.874
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
 -11املعلومات القطاعية (تتمة)
كما يف � 30سبتمرب ( 2014غري مراجعة)
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

احلريق

الهند�سي

البحري

�أخرى

املجموع

موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط
غري املكت�سبة

59.730.313

-

14.969.065

28.789.858

5.748.730

5.980.788

115.218.754

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

53.698.599

8.038.086

126.757.276

31.092.059

15.383.541

12.087.668

247.057.229

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

7.733.542

12.356.198

705.187

478.961

542.777

562.373

22.379.038

موجودات غري م�صنفة

545.714.036
930.369.057

مطلوبات عمليات الت�أمني وفائ�ض
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

126.838.299

168.757.455

15.748.374

32.046.577

7.584.391

10.198.924

361.174.020

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

-

-

2.921.240

4.988.473

1.981.545

936.252

10.827.510

مطالبات حتت الت�سوية

89.477.734

85.482.558

133.121.991

33.024.527

21.617.963

12.966.057

375.690.830

مطلوبات غري م�صنفة وفائ�ض

182.676.697
930.369.057

كما يف  31دي�سمرب ( 2013مراجعة)
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

احلريق

الهند�سي

البحري

�أخرى

املجموع

موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط
غري املكت�سبة

43.536.279

-

21.465.047

28.185.912

8.290.541

5.967.097

107.444.876

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

36.115.994

5.873.478

149.338.829

41.731.875

11.980.977

10.694.918

255.736.071

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

8.322.993

6.676.645

386.778

392.324

635.884

490.748

16.905.371

موجودات غري م�صنفة

449.959.990
830.046.308

مطلوبات عمليات الت�أمني وفائ�ض
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

103.025.741

115.840.724

22.349.518

31.997.456

11.180.756

10.889.027

295.283.222

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

-

-

4.024.431

4.751.114

2.324.439

1.504.198

12.604.181

مطالبات حتت الت�سوية

62.955.667

78.078.220

152.273.628

43.531.618

16.684.727

12.371.888

365.895.748

مطلوبات غري م�صنفة وفائ�ض

156.263.157
830.046.308
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شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة (غري مراجعة) (تتمة)
لفرتة الت�سعة �أ�شهر املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
( -12خسارة) السهم األساسي واخملفض
مت �إحت�ساب (خ�سارة) ال�سهم لفرتتي الثالثة والت�سعة �أ�شهر املنتهيتني يف � 30سبتمرب  2014و  2013وذلك بتق�سيم �صايف (خ�سارة) الفرتة على متو�سط عدد الأ�سهم العادية
امل�صرح بها وامل�صدرة خالل الفرتة والبالغة  20مليون �سهم.
 -13أرقام املقارنة
مت �إعادة تبويب بع�ض �أرقام املقارنة لتتنا�سب مع عر�ض الفرتة احلالية .
 -14إعتماد القوائم املالية األولية املوجزة
�أعتمدت القوائم املالية الأولية املوجزة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 26أكتوبر ( 2014املوافق  2حمرم 1436هـ).
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
القوائم املالية وتقرير مراجعي احلسابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013

195

196

197

شركة التأمني العربية التعاونية
(�شركة م�ساهمة �سعودية)
قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

7

79.290.468

199.938.302

ودائع لأجل

8

45.866.938

54.619.185

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة� ،صايف

9

177.606.732

289.649.500

-

129.399.104

22

2.238.625

17.374.836

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

�(18أ)

15.078.098

15.078.098

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

14

10.327.416

10.101.915

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

10

107.444.876

63.983.527

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

11

255.736.071

311.442.471

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

13

16.905.371

25.501.193

112.692.086

7.224.094

6.859.627

6.646.709

830.046.308

1.130.958.934

ا�ستثمارات متاحة للبيع
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

�(17أ)

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني
ممتلكات ومعدات � ،صايف

15

جمموع موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

7

33.747.029

13.689.412

ودائع لأجل

8

69.240.731

87.944.637

ا�ستثمارات متاحة للبيع

(17ب)

35.562.548

34.905.735

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

(18ب)

19.645.388

19.645.388

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

14

1.672.524

2.304.738

وديعة نظامية

24

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

179.868.220

178.489.910

جمموع املوجودات

1.009.914.528

1.309.448.844

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة املركز املايل ( تتمة )
كما يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

51.006.542

318.248.865

ذمم معيدي الت�أمني

69.663.004

18.368.644

مطالبات حتت الت�سوية

11

365.895.748

419.799.486

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

16

26.742.446

31.612.532

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

10

295.283.222

322.248.101

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

19

12.604.181

11.992.255

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.120.220

4.278.518

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

827.315.363

1.126.548.401

فائ�ض عمليات الت�أمني
3

توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

�(17أ)

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

2.730.945

2.730.945

-

1.679.588

830.046.308

1.130.958.934

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
16

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

21

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

1.277.651

1.397.484

112.692.086

7.224.094

1.858.532

2.750.009

115.828.269

11.371.587

حقوق امل�ساهمني
200.000.000

200.000.000

23

ر�أ�س املال

()136.726.342

( ) 33.394.676

766.293

512.999

جمموع حقوق امل�ساهمني

64.039.951

167.118.323

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

179.868.220

178.489.910

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.009.914.528

1.309.448.844

خ�سائر مرتاكمة
(17ب)

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة نتائج عمليات التأمني والفائض املرتاكم
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

�إي�ضاحات

586.326.803

653.945.271

()199.780.206

()148.606.029

()8.921.987

()7.028.672

377.624.610

498.310.570

70.426.228

()89.854.814

448.050.838

408.455.756

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

11

()607.227.283

()776.369.813

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

11

147.141.063

478.981.467

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

11

()1.802.662

()18.064.095

()461.888.882

()315.452.441

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

13

()52.063.457

()54.183.510

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

19

29.368.823

26.180.585

()36.532.678

65.000.390

()87.925.440

()82.725.823

-

6.343.425

�إيرادات �أخرى

7.691.483

3.028.434

عجز عمليات الت�أمني

()116.766.635

()8.353.574

ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

116.766.635

8.353.574

فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

-

الفائ�ض املرتاكم يف بداية ال�سنة

2.730.945

2.730.945

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة

2.730.945

2.730.945

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
يخ�صم � :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � ،صايف

10

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

�صايف املطالبات املتكبدة

�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف عمومية و�إدارية
�إيرادات تامني �أخرى

20
� (22أ )

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة عمليات التأمني الشاملة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
�إي�ضاح
�صايف نتيجة ال�سنة

 31دي�سمرب 2013
-

 31دي�سمرب 2012
-

�إيرادات �شاملة �أخرى �سوف يتم حتويلها الحقاً يف قائمة الدخل:
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

�(17أ)

�إجمايل الإيرادات ال�شاملة لل�سنة

-

1.466.459

-

1.466.459

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة عمليات املساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

()116.766.635

()8.353.574

11.152.851

3.210.060

5.210.601

3.568.630

()1.428.483

()1.283.820

()101.831.666

()2.858.704

()5.09

()0.14

ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني
ارباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

( 17ب)

دخل عموالت
م�صاريف عمومية و�إدارية

20

�صايف خ�سارة ال�سنة
خ�سارة ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة

26

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة عمليات املساهمني الشاملة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
�إي�ضاح
�صايف خ�سارة ال�سنة

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

()101.831.666

( ) 2.858.704

( م�صاريف ) �شاملة اخرى لن يتم حتويلها الحقا يف قائمة الدخل :
21

الزكاة و�ضريبة الدخل

()1.500.000

( ) 3.515.533

�إيرادات �شاملة �أخرى �سوف يتم حتويلها الحقاً يف قائمة الدخل:
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

253.294

1.998.504

�إجمايل اخل�سارة ال�شامل لل�سنة

()103.078.372

( ) 4.375.733

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
ر�أ�س املال

�إي�ضاحات

اخل�سائر املرتاكمة

التغري يف القيمة العادلة
للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

املجموع

الر�صيد يف  1يناير 2012

200.000.000

()27.020.439

820.802

173.800.363

�صايف خ�سارة ال�سنة

-

()2.858.704

-

()2.858.704

(م�صاريف) �إيرادات �شاملة �أخرى
21

-

()3.515.533

-

()3.515.533

الزكاة و�ضريبة الدخل

(17ب)

-

-

1.998.504

1.998.504

-

()6.374.237

1.998.504

()4.375.733

-

-

()2.306.307

()2.306.307

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

200.000.000

()33.394.676

512.999

167.118.323

الر�صيد يف  1يناير 2013

200.000.000

()33.394.676

512.999

167.118.323

�صايف خ�سارة ال�سنة

-

()101.831.666

-

()101.831.666

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
�إجمايل (م�صاريف) �إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة
حتويالت الى قائمة عمليات امل�ساهمني

(17ب)

(م�صاريف) �إيرادات �شاملة �أخرى
الزكاة و�ضريبة الدخل
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

21

-

()1.500.000

-

()1.500.000

(17ب)

-

-

10.714.140

10.714.140

()103.331.666

10.714.140

()92.617.526

-

-

()10.460.846

()10.460.846

200.000.000

()136.726.342

766.293

64.039.951

�إجمايل (م�صاريف) �إيرادات �شاملة �أخرى لل�سنة
حتويالت الى قائمة عمليات امل�ساهمني
الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

(17ب)

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
 31دي�سمرب 2013

�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

-

التعديالت لت�سوية عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني �إلى �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية :
ح�صة امل�ساهمني من ( عجز ) عمليات الت�أمني

()116.766.635

()8.353.574

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

()5.072.471

()953.232

ا�ستهالك

2.448.976

1.986.843

�أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

-

49.215

خم�ص�ص (عك�س) ديون م�شكوك يف حت�صيلها

1.813.962

()1.676.863

()117.576.168

()8.947.611

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

110.228.806

()106.901.033

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

15.136.211

()3.740.455

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

()225.501

2.657.416

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

()43.461.349

53.958.977

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

55.706.400

133.426.459

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

8.595.822

()2.848.166

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني� ،صايف

11.298.643

()10.879.142

ذمم دائنة

()267.242.323

289.210.946

ذمم معيدي الت�أمني الدائنة

51.294.360

()58.768.022

مطالبات حتت الت�سوية

()53.903.738

()115.362.364

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

()26.964.879

35.895.837

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

()4.870.086

()8.075.767

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

611.926

()2.399.145

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني � ،صايف

1.841.702

1.072.543

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

()259.530.174

198.300.473

ودائع لأجل ،ال�صايف

8.752.247

()54.619.185

�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()106.000.000

()226.190.250

�شراء ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

-

()3.375.000

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

238.791.987

145.387.837

�شراء ممتلكات ومعدات

()2.661.894

()2.210.351

املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

-

14.810

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

138.882.340

()140.992.139

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

(النق�ص)  /الزيادة يف النقدية و�شبه النقدية

()120.647.834

57.308.334

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

199.938.302

142.629.968

79.290.468

199.938.302

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

7

معامالت غري نقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

()1.679.588

1.466.459

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التدفقات النقدية للمساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال السعودي
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف خ�سارة دخل ال�سنة

()101.831.666

()2.858.704

التعديالت لـ :
ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني

116.766.635

8.353.574

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

()11.152.851

()3.210.060

3.782.118

2.284.810

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

632.214

()1.077.621

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

()119.833

()788.918

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني� ،صايف

()11.298.643

10.879.142

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

()2.391.477

()5.153.452

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

()9.395.621

6.143.961

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
�شراء ا�ستثمارات متاحة للبيع

()42.805.591

()55.192.133

ودائع الجل� ،صايف

18.703.906

()87.944.637

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

53.554.923

65.619.321

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

()13.591.231

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

29.453.238

()91.108.680

الزيادة ( /النق�ص) يف النقدية و�شبه النقدية

20.057.617

()84.964.719

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

13.689.412

98.654.131

33.747.029

13.689.412

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

7

معامالت غري النقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

253.294

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من  1الى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -1التنظيم واألنشطة الرئيسية
�شركة الت�أمني العربية التعاونية ("ال�شركة") – �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010243302بتاريخ  18حمرم
1429هـ (املوافق  27يناير � . )2008إن العنوان امل�سجل لل�شركة هو �ص.ب  ،28655الريا�ض  ،11323اململكة العربية ال�سعودية .
تتمثل اهداف ال�شركة يف مزاولة اعمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين والأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية وي�شمل ن�شاطها الرئي�سي جميع فئات الت�أمني العام،
الت�أمني ال�صحي ،واحلماية ،واالدخار  .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ( تداول ) يف  26حمرم  1429هـ ( املوافق  4فرباير  .) 2008بد�أت ال�شركة عمليات الت�أمني
و�إعادة الت�أمني يف  4حمرم  1430هـ ( املوافق  1يناير .) 2009
 -2أسس االعداد
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني .
�أ�س�س القيا�س
تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .
بيان الإلتزام
�أعدت القوائم املالية لل�شركة بوا�سطة الإدارة ووفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .
وفق ًا ملتطلبات �أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية  ،على ال�شركة �أن حتتفظ بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني وعر�ض القوائم املالية بناء ًا
على ذلك .حتتفظ ال�شركة بجميع املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادت وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف احل�سابات اخلا�صة بذلك
الن�شاط ويتم توزيع الإيرادات وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة.
العملة الرئي�سية وعملة العر�ض
تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي وهي العملة الرئي�سية لل�شركة.
 -3توزيع (العجز)  /الفائض
يجب على ال�شركة توزيع  %10من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني حلملة الوثائق وتخ�صي�ص  %90املتبقية مل�ساهمي ال�شركة وفق ًا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .
بلغ عجز عمليات الت�أمني لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013مبلغ وقدره  116.7مليون ريال �سعودي (  : 2012عجز  8.3مليون ريال �سعودي ) .ووفق ًا لذلك ،مت حتويل
 ) %100 :2012 ( %100من العجز البالغ  116.7مليون ريال �سعودي (  : 2012عجز  8.3مليون ريال �سعودي �إلى عمليات امل�ساهمني لل�سنة).
 -4املعايري اجلديدة  ،والتعديالت على املعايري والتفسريات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية تتما�شى مع تلك املتبعة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة كما يف و لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ،2012
با�ستثناء تطبيق التعديالت على املعايري احلالية املذكورة �أدناه والتي مل يكن لها ت�أثري مايل جوهري على القوائم املالية لل�شركة:
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)1عر�ض بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى (تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم .)1
�أ�ستحدث التعديالت جمموعة من البنود التي مت عر�ضها يف بنود الإيرادات ال�شاملة الأخرى .يجب عر�ض البنود ال�شاملة الأخرى التي �سيعاد ت�صنيفها (تدويرها) �إلى الربح �أو
اخل�سارة م�ستقب ًال (مثل �صايف مكا�سب �أو خ�سائر املوجودات املالية املتاحة للبيع) ب�صورة م�ستقلة عن البنود التي لن يعاد ت�صنيفها (مثل �إعادة تقومي الأرا�ضي واملباين) .ت�ؤثر
التعديالت على طريقة العر�ض فقط ،ولي�س لها اثر على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( – )1تو�ضيح متطلبات معلومات املقارنة (التعديل)
يو�ضح التعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1الفرق بني معلومات املقارنة الإ�ضافية املقدمة طواعية واحلد الأدنى من معلومات املقارنة املطلوبة .يجب على املن�ش�أة
�إدخال معلومات املقارنة يف الإي�ضاحات ذات العالقة حول القوائم املالية وذلك عندما تقوم طواعية بتقدمي معلومات مقارنة �أكرث من احلد الأدنى املطلوب لفرتة املقارنة .تو�ضح
التعديالت ب�أن قائمة املركز املايل االفتتاحية (كما يف  1يناير  2012يف حالة ال�شركة) – التي مت عر�ضها نتيجة لتعديل �أو �إعادة ت�صنيف بنود القوائم املالية ب�أثر رجعي – ال
داعي ب�أن يرفق بها معلومات املقارنة يف الإي�ضاحات ذات العالقة .ونتيجة لذلك ،مل تقم ال�شركة ب�إدراج معلومات املقارنة املتعلقة بقائمة املركز املايل االفتتاحية كما يف  1يناير
 .2012ي�ؤثر التعديل على طريقة العر�ض ومل ينتج عنه �أي �أثر على املركز املايل �أو الأداء املايل لل�شركة.

207

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -4املعايري اجلديدة  ،والتعديالت على املعايري والتفسريات (تتمة)
املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( – )13قيا�س القيمة العادلة
لقد حدد هذا املعيار م�صدر واحد للإ�سرت�شاد به بخ�صو�ص كافة طرق قيا�س القيمة العادلة .مل يتغري هذا املعيار عندما يطلب من املن�ش�أة �إ�ستخدام القيمة العادلة ،وبد ًال
من ذلك ف�إنه يقدم �إر�شادات بخ�صو�ص كيفية قيا�س القيمة العادلة طبق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .يعرف املعيار القيمة العادلة ب�أنها ال�سعر النهائي .ونتيجة
للإر�شادات املن�صو�ص عليها يف املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( ،)13قامت ال�شركة ب�إعادة تقومي �سيا�ساتها ب�ش�أن قيا�س القيمة العادلة وعلى الأخ�ص مدخالت
التقومي مثل خماطر عدم الأداء املتعلقة بقيا�س القيمة العادلة للمطلوبات .كما تطلب املعيار �إبداء �إف�صاحات �إ�ضافية.
مل ي�ؤثر تطبيق املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )13ب�صورة جوهرية على طرق قيا�س القيمة العادلة لل�شركة .مت �إبداء �إف�صاحات �إ�ضافية ،عند ال�ضرورة ،يف
االي�ضاحات املتعلقة باملوجودات واملطلوبات التي مت حتديد قيمتها العادلة .مت تبيان الت�سل�سل الهرمي لقيا�س القيمة العادلة يف الإي�ضاح رقم (.)17
املعايري ال�صادرة ولكن لي�ست �سارية املفعول
لقد اختارت ال�شركة عدم الإتباع املبكر للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية التالية:
املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  – 9الأدوات املالية
بتاريخ  19نوفمرب � ،2013أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ن�سخة جديدة من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( :)9الأدوات املالية (حما�سبة تغطية املخاطر
وتعديالت على املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية رقم ( )9و ( ،)7ومعيار املحا�سبة الدويل رقم (� .)39إن املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (( )9لعام )2013
الذي ي�شتمل على متطلبات جديدة ب�ش�أن حما�سبة تغطية املخاطر وبع�ض التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39الأدوات املالية :الإثبات والقيا�س ،واملعيار الدويل
اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  :7الأدوات املالية – االف�صاحات ،يكرر تطبيق التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )39ب�ش�أن تبديل امل�شتقات .ال يوجد للمعيار تاريخ
�سريان �إلزامي ،لكنه متاح الآن للتطبيق� .سيتم حتديد تاريخ �سريان �إلزامي جديد عند �إنتهاء جمل�س معايري املحا�سبة الدولية من درا�سة االنخفا�ض يف القيمة .يجوز للمن�ش�آت �أن
تقرر فقط املحا�سبة عن الأرباح واخل�سائر الناجتة عن خماطر االئتمان اخلا�صة بها بدون �أن تطبق يف نف�س الوقت املتطلبات الأخرى املن�صو�ص عليها يف املعيار الدويل اخلا�ص
بالتقارير املالية رقم (� .)9إن �إختيار ال�سيا�سة املحا�سبية ب�ش�أن اال�ستمرار يف تطبيق متطلبات حما�سبة تغطية املخاطر املن�صو�ص عليها يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
متاحة الآن ملحا�سبة تغطية املخاطر .وميكن تغيري تلك ال�سيا�سة وتطبيق حما�سبة تغطية املخاطر املن�صو�ص عليها يف املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9قبل �أن
ت�صبح �إلزامية ب�شكل نهائي .يتم التوقف عن �إختيار هذه ال�سيا�سة عند �إنتهاء جمل�س معايري املحا�سبة الدولية من درا�سته ب�ش�أن تغطية املخاطر الكلية
معيار املحا�سبة الدولية رقم ( – )32مقا�صة املوجودات املالية واملطلوبات املالية – تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ()32
تو�ضح هذه التعديالت املق�صود بـ»يوجد لديها حالي ًا حق ملزم للمقا�صة « وكذلك �أ�س�س ومعايري �آليات الت�سويات غري املتزامنة اخلا�صة ببيوت املقا�صة كي تكون م�ؤهلة لإجراء
املقا�صة .ت�سري هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2014ويتوقع ب�أال تتعلق هذه التعديالت بال�شركة.
التف�سري رقم ( )21ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية – الر�سوم
يو�ضح هذا التف�سري ب�أن تقوم املن�ش�أة ب�إثبات االلتزامات عند حدوث الن�شاط الذي يتطلب ال�سداد طبق ًا ملا تن�ص عليه الأنظمة املعنية ،بالن�سبة للر�سوم التي تفر�ض عند و�صول
احلد الأدنى ،يو�ضح التف�سري ب�أنه ال يتوقع �إثبات �أية �إلتزامات قبل بلوغ احلد الأدنى املقرر .ي�سري التف�سري على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2014ال تتوقع
ال�شركة ب�أن يكون لهذا التف�سري �أثر مايل جوهري على القوائم املالية امل�ستقبلية.
معيار املحا�سبة الدويل رقم ( :)39تبديل امل�شتقات واال�ستمرار يف حما�سبة تغطية املخاطر – تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ()39
تن�ص التعديالت على اال�ستمرار يف حما�سبة تغطية املخاطر وذلك عند تبديل امل�شتقات املخ�ص�صة ك�أداة تغطية خماطر تفي مبعايري معينة .ي�سري مفعول هذه التعديالت
على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  .2014مل تقم ال�شركة بتبديل م�شتقاتها خالل الفرتات املالية� .سيتم �أخذ هذه التعديالت بعني االعتبار ب�ش�أن عمليات تبديل
امل�شتقات م�ستقب ًال
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -5ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة
فيما يلي ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة ب�ش�أن �إعداد هذه القوائم املالية :
النقدية و�شبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد يف ال�صندوق و�شيكات بر�سم الإيداع واحل�سابات اجلارية لدى البنوك والودائع لأجل التي تقل فرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية عن ثالثة �أ�شهر
من تاريخ االقتناء .
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات  ،يف الأ�صل  ،بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض جوهري يف القيمة .ويحمل اال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم بطريقة الق�سط الثابت على مدى االعمار االنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات .
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات هي كما يلي :
ال�سنوات
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

4

الأثاث واملفرو�شات

10

املركبات
�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية

5
5–3

يتم مراجعة القيمة الدفرتية للمتلكات واملعدات للت�أكد من وجود �أي �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عند وجود �أحداث �أو تغريات يف الظروف ت�شري �إلى �أن القيمة الدفرتية قد ال تكون
قابلة للإ�سرتداد� .إذا وجد مثل هذا امل�ؤ�شر وعندما تكون القيمة الدفرتية �أعلى من القيمة التقديرية املمكن �إ�سرتدادها ،يتم تخفي�ض املوجودات �إلى القيمة املمكن �إ�سرتدادها.
يتم �إثبات �أرباح �أو خ�سائر �إ�ستبعاد �أي بند من بنود املمتلكات واملعدات (التي يتم �إحت�سابها بالفرق بني �صايف متح�صالت الإ�ستبعاد والقيمة الدفرتية للبند) يف قائمة الدخل.
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
اال�ستثمارات املتاحة للبيع يتم اظهارها يف تاريخ ال�شراء بالتكلفة كجزء من ا�ستثمارات ال�شركة وبعد ذلك يتم �إظهارها بالقيمة العادلة ما مل يتعذر قيا�س قيمتها العادلة  .يتم
اظهار التغري يف القيمة العادلة مبا�شرة �ضمن فائ�ض عمليات الت�أمني  /حقوق امل�ساهمني ،ويتم اثبات الأرباح واخل�سائر املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع �ضمن قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني .
اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
تقا�س اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املحددة والتي يوجد لدى ال�شركة النية االيجابية واملقدرة على اقتنائها حتى تاريخ اال�ستحقاق  ،بعد اقتنائها  ،بالتكلفة املطف�أة ناق�صا
خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمتها  .حتت�سب التكلفة املطف�أة بعد االخذ بعني االعتبار اخل�صم او العالوة عند ال�شراء .يتم اثبات االرباح او اخل�سائر الناجتة عن هذه اال�ستثمارات
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني عند التوقف عن اثبات هذه اال�ستثمارات او انخفا�ض قيمتها.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية  .ويف حالة مثل هذا
الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني  .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل :
�أ -بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ،ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض املثبتة �سابقا يف قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني .
ب -بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على ا�سا�س
معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
ج -بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة على ا�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العمولة اخلا�صة
الفعلي الأ�صلي .
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الزكاة و�ضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا لالنظمة الزكوية وال�ضريبية ال�سعودية  ،حتمل الزكاة على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور العام
بينما يتم حتميل �ضريبة الدخل على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني غري ال�سعوديني.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  ،وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبق ًا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند �إنهاء  /انتهاء عقود عملهم.
يحت�سب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل  .حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتب
املوظفني الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
دخل عموالت
يتم �إثبات دخل العموالت من الودائع لأجل على �أ�سا�س مبد�أ العائد الفعلي.
الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى
يتم اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة او اخلدمة امل�ستلمة � ،سوا ًء قدمت ام مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين .
الإحتياطي النظامي
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي  ،يجب على ال�شركة �أن حتول  %20من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي �إلى �أن يبلغ هذا الإحتياطي  %100من ر�أ�س املال  .ونظر ًا للخ�سائر
املرتاكمة ،ف�إنه مل يتم �إجراء مثل هذا التحويل .
املخ�ص�صات
يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات ( قانونية �أو متوقعة ) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة و�إن تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة  ،وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق
به  .ال يتم اثبات خم�ص�صات لقاء اخل�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية .
تاريخ التداول
يتم اثبات او التوقف عن �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء او بيع املوجودات).
العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها االنظمة او تلك املتعارف عليها
يف ال�سوق.
العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعامالت  .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني
والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني.
مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�شركة نيه لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على
ا�سا�س ال�صايف او بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني
�إال اذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا من قبل املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها.
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الأق�ساط املكت�سبة ودخل العموالت
ترحل الأق�ساط �إلى الدخل على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني التي تخ�صها .متثل الأق�ساط غري املكت�سبة احل�صة يف الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة التغطية
�سارية املفعول.
متثل نتائج االكتتاب الأق�ساط املكت�سبة ودخل الأتعاب والعموالت ناق�ص ًا املطالبات امل�سددة وم�صاريف االكتتاب الأخرى واملطالبات املتوقعة امل�ستحقة املتعلقة بال�سنة ،بعد خ�صم
املبالغ اخلا�ضعة لإعادة الت�أمني ،ناق�ص ًا خم�ص�ص اخل�سائر امل�ستقبلية املتوقعة عن وثائق الت�أمني ال�سارية املفعول.
يتم ت�أجيل العموالت املدينة على عقود �إعادة ت�أمني و�إطفاءها بطريقة الق�سط الثابت على فرتة عقود �إعادة الت�أمني.
تظهر �أق�ساط الت�أمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية ك�أق�ساط غري مكت�سبة ،ويتم ت�أجيلها ب�إ�ستعمال الطرق التالية :



عدد الأيام الفعلية لكافة فئات الت�أمني الأخرى.
بالن�سبة لل�شحن البحري ،ف�إن الأق�ساط غري املكت�سبة متثل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية احلالية .

�أق�ساط الت�أمني املدينة
يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيمة الدفرتية
لأق�ساط الت�أمني املدينة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة
االنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى ،ومن م�صاريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها ،ناق�ص ًا اخلردة والإ�سرتدادات الأخرى ،وحتمل
على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم عند تكبدها.
ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل � ،سواء مت التبليغ عنها �أم ال  .يتم جتنيب
خم�ص�صات لقاء املطالبات املُب ّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على �أ�سا�س تقدير كل حاله على حده  .كما يجنب خم�ص�ص  ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة
ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املب ّلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل  .ان االلتزامات النهائية ميكن �أن تزيد �أو تقل عن املخ�ص�ص الذي مت جتنيبه.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف ح�ساب الإكتتاب لتلك ال�سنة  .ال تقوم ال�شركة بخ�صم مطلوباتها
لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل .
اختبار كفاية املطلوبات
تقوم ال�شركة  ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل  ،بالت�أكد من كفاية مطلوبات عقود الت�أمني با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها .و�إذا ما تبني من
التقومي ب�أن القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة) غري كافية بناء ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ف�إنه يتم �إثبات كامل النق�ص
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  ،ويجنب خم�ص�ص لقاء املخاطر �سارية املفعول.
تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة
يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف الأخرى املتعلقة مبا�شر ًة باكتتاب وجتديد عقود الت�أمني ،وتطف�أ على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها  ،بطريقة مماثلة للأق�ساط غري
املكت�سبة .يتم �إثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .يقيد الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي يت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار
ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من وقوع انخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية �أو �أكرث ،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفا�ض .ويف حالة عدم حتقق
االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�أنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف من املخ�ص�ص يف قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .كما ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء اختبار مدى كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
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�إعادة الت�أمني
تقوم ال�شركة ب�إ�سناد خماطر الت�أمني املتعلقة بكافة �أعمالها وذلك خالل دورة �أعمالها العادية .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمني .تقدر
املبالغ القابلة لال�سرتداد بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية وطبق ًا التفاقية �إعادة الت�أمني.
يتم  ،بتاريخ �إعداد القوائم املالية � ،إجراء تقومي مرة واحدة �أو �أكرث يف ال�سنة عند ظهور م�ؤ�شرات �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات .ويتم تخفي�ض قيمة املوجودات عند وجود دليل
مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة طبق ًا ل�شروط العقد ،وقيا�س الأثر على املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق به .تقيد
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
�إن اتفاقيات �إعادة الت�أمني ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.
يتم �إثبات �أق�ساط ومطالبات �إعادة الت�أمني كدخل وم�صروف بنف�س الطريقة وك�أن عملية �إعادة الت�أمني تعترب ن�شاط ًا مبا�شر ًا ،بعد الأخذ بعني االعتبار ت�صنيف عمليات �إعادة
الت�أمني.
متثل مطلوبات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة ملعيدي الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة بعقود �إعادة الت�أمني.
يتم �إظهار الأق�ساط واملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل بالن�سبة للأق�ساط امل�سندة والأق�ساط التي مت التعهد بها.
يتم التوقف عن �إثبات موجودات �أو مطلوبات �إعادة الت�أمني عند ا�ستنفاذ احلقوق التعاقدية� ،أو �إنتها�ؤها �أو عند حتويل العقد �إلى جهة �أخرى.
عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة
العمولة املدينة الناجتة عن عقود �إعادة الت�أمني يتم ت�أجيلها و�إطفاءها على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها  .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم.
ت�صنيف املنتج
ت�صدر ال�شركة عقود يتم مبوجبها حتويل خماطر الت�أمني .تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل مبوجبها �شركة الت�أمني جزء ًا كبري ًا من خماطر الت�أمني الناجتة من
حملة الوثائق وذلك باملوافقة على تعوي�ض حملة الوثائق يف حالة وقوع حادث م�ستقبلي غري حمدد ي�ؤثر �سلب ًا على حامل الوثيقة .وكقاعدة عامة ،تع ّرف ال�شركة خماطر الت�أمني
الكربى ب�أنها متثل �إمكانية دفع تعوي�ضات عند وقوع حادث م�ؤمن عليه.
التوقف عن �إثبات الأدوات املالية
يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند توقف ال�شركة عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأداة املالية ويتم ذلك عاد ًة عند بيعها� ،أو عند انتقال
التدفقات النقدية املتعلقة بها �إلى جهة �أخرى م�ستقلة.
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القيم العادلة
تقوم ال�شركة بقيا�س الأدوات املالية مثل امل�شتقات واملوجودات غري املالية مثل اال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة بتاريخ كل قائمة مركز مايل .كما مت االف�صاح عن القيمة
العادلة للأدوات املالية التي مت قيا�سها بالتكلفة املطف�أة يف الإي�ضاح رقم ( .)17القيمة العادلة هي ال�سعر الذي �سيتم �إ�ستالمه عند بيع �أ�صل ما �أو دفعة عند متويل مطلوبات
ما مبوجب معادلة نظامية متت بني �أطراف متعاملة يف ال�سوق بتاريخ القيا�س .يحدد قيا�س القيمة العادلة ب�إفرتا�ض �أن معاملة بيع املوجودات �أو حتويل املطلوبات قد متت �إما:



يف ال�سوق الرئي�سي للموجودات �أو املطلوبات �أو
يف حالة عدم وجود ال�سوق الرئي�سي ،يف �أكرث الأ�سواق فائدة للموجودات واملطلوبات.

�إن ال�سوق الرئي�سي �أو ال�سوق الأكرث فائدة يجب �أن يكون قابل للو�صول �إليه من قبل ال�شركة .تقا�س القيمة العادلة للموجودات �أو املطلوبات ب�إفرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق
�سي�ستفيدون عند ت�سعري املوجودات �أو املطلوبات وب�إفرتا�ض �أن امل�شاركني يف ال�سوق ي�سعون لتحقيق �أف�ضل م�صاحلهم االقت�صادية.
ت�ستخدم ال�شركة طرق التقومي املالئمة وفق ًا للظروف وتتوفر ب�ش�أنها بيانات كافية لقيا�س القيمة العادلة وزيادة ا�ستخدام املدخالت ذات العالقة والقابلة للمالحظة وتقليل
ا�ستخدام املدخالت الغري قابلة للمالحظة.
مت ت�صنيف كافة املوجودات واملطلوبات التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة �أو االف�صاح عنها يف القوائم املالية �ضمن الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ،طبق ًا ملا هو مبني �أدناه ،على
�أ�سا�س مدخالت امل�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل -:




		
امل�ستوى الأول
		
امل�ستوى الثاين
امل�ستوى الثالث

 الأ�سعار املتداولة (بدون تعديل) يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة. طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها قابلة للمالحظة ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة. -طرق تقومي تعترب مدخالت امل�ستوى الأدنى والهامة لقيا�س القيمة العادلة لها غري قابلة للمالحظة.

بالن�سبة للموجودات واملطلوبات التي يتم �إثباتها يف القوائم املالية على نحو متكرر .تقوم ال�شركة بالت�أكد فيما �إذا متت التحويالت بني م�ستويات الت�سل�سل الهرمي وذلك ب�إعادة
تقومي الت�صنيف (على �أ�سا�س مدخالت احلد الأدنى الهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
تقوم �إدارة ال�شركة بتحديد ال�سيا�سات والإجراءات لقيا�س القيمة العادلة على نحو متكرر مثل (اال�ستثمارات العقارية واملوجودات املالية املتاحة للبيع غري املتداولة) ولقيا�س
القيمة العادلة على نحو غري متكرر مثل املوجودات املعدة للتوزيع يف العمليات املتوقفة.
يقوم خرباء تقومي خارجيني بتقومي املوجودات الهامة مثل العقارات واملوجودات املالية املتاحة للبيع واملطلوبات الهامة مثل العو�ض املحتمل .يتحدد قيام خرباء التقومي
اخلارجيني بعملهم �سنوي ًا بعد التباحث مع جلنة املراجعة بال�شركة واحل�صول على موافقتها .ت�شتمل �أ�س�س ومعايري االختيار على املعرفة بال�سوق ،وال�سمعة ،واال�ستقاللية وفيما
�إذا متت مراعاة املعايري املهنية .يتم تغيري خرباء التقومي عادة كل ثالثة �سنوات .وبعد التفاو�ض مع خرباء التقومي اخلارجيني بال�شركة .تقرر جلنة التقومي ما هية طرق التقومي
والدخالت الواجب �إتباعها يف كل حالة .ويف نهاية كل فرتة مالية ،تقوم جلنة التقومي بتحليل التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات التي يجب �إعادة قيا�سها �أو
تقوميها طبق ًا لل�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة .ولأغرا�ض هذا التحليل ،تقوم جلنة التقومي بالت�أكد من املدخالت الرئي�سية امل�ستخدمة يف �آخر عملية تقومي وذلك مبطابقة املعلومات
امل�ستخدمة يف �إحت�ساب التقومي مع العقود وامل�ستندات الأخرى ذات العالقة.
تقوم �أي�ض ًا جلنة التقومي وبالتعاون مع خرباء التقومي بال�شركة مبقارنة كل التغريات يف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات بامل�صادر اخلارجية ذات العالقة للت�أكد فيما �إذا
كانت التغريات معقولة .وب�شكل مرحلي ،تقوم جلنة التقومي وخرباء التقومي بال�شركة بعر�ض نتائج التقومي على جلنة املراجعة ومراجعي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة .وي�شمل
ذلك مناق�شة االفرتا�ضات الرئي�سية امل�ستخدمة ف
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املعلومات القطاعية
يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر من عنا�صر ال�شركة الذي ينتج عنه �إيرادات وتتكبد عليه م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل رئي�س
العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقومي الأداء .ولأغرا�ض �إدارية  ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها �ستة
قطاعات ت�شغيلية كما يلي :







الت�أمني ال�صحي وي�شمل الت�أمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية .
ت�أمني املركبات  ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل .
ت�أمني احلريق ،ويقوم بتغطية خماطراحلريق وعمليات الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
الت�أمني الهند�سي ،ويقوم بتغطية خماطر �أعمال البناء ،والإن�شاءات والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية ،وتوقف الآالت واملكائن ،وغريها من عمليات
الت�أمني التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
الت�أمني البحري ،ويقوم بتغطية خماطر الب�ضائع يف الطريق و�سيارات النقل على الطرق الرئي�سية و�أنواع الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذه الفئة.
فروع الت�أمني الأخرى  ،وي�شمل فروع الت�أمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �آنف ًا.

يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية املرفقة .
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة  .ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة ،ف�أنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات  ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف
الأخرى  .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة .
 -6التقديرات واالفرتاضات احملاسبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن املطلوبات
املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم املالية � .إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �أجراء تعديل جوهري يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة .
االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات الت�أمني
يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقدير ًا
للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل � .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف
تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات.
تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي .
قد تتعر�ض ال�شركة خلالفات مع ،و�أحيان ًا �إخفاقات من قبل� ،شركات �إعادة الت�أمني .تقوم ال�شركة كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي الت�أمني.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -6التقديرات واالفرتاضات احملاسبية الهامة ( تتمة )
خ�سائر االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املدينة
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص ائتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ا�ستمرار يف �إثبات
خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات.
ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا
لل�شروط التعاقدية.
تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة
تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على مدى فرتة التغطية
الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �إطفاء �إ�ضايف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
 -7النقدية وشبه النقدية
يتكون هذا البند مما يلي :
بالريال ال�سعودي
2013
عمليات الت�أمني

2012
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

نقد يف ال�صندوق

198.944

-

39.636

-

�شيكات بر�سم الإيداع

3.982.573

-

6.161.557

-

ودائع لأجل

-

33.460.425

4.079.266

-

ح�سابات جارية لدى البنوك

75.108.951

286.604

189.657.843

13.689.412

79.290.468

33.747.029

199.938.302

13.689.412

يتم ايداع الودائع لأجل لفرتات ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة �أ�شهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�شركة ويتحقق عنها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط بن�سبة %3.3
�سنوي ًا ( .) %3.2 : 2012
تودع احل�سابات اجلارية والودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد � .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.
 -8الودائع ألجل
يتم �إيداع الودائع لأجل لفرتات تزيد عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها الأ�صلي  ،ويتحقق عنها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط بن�سبة � % 3.27سنوي ًا (  31دي�سمرب :2012
)% 3.31
تودع الودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد� .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -9أقساط تأمني وأرصدة إعادة تأمني مدينة ،صايف
بالريال ال�سعودي
2012

2013
حاملي وثائق ت�أمني

176.891.841

204.525.000

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()35.143.538

()40.375.238

141.748.303

164.149.762

�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

43.154.091

125.749.738

ناق�ص ًا :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

()7.295.662

()250.000

35.858.429

125.499.738

177.606.732

289.649.500

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة� ،صايف

�إن احلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل ال�سنة حلاملي وثائق الت�أمني ومعيدي الت�أمني هي كالتايل:
بالريال ال�سعودي
2013

2012

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

40.625.238

48.112.978

املحمل  ( /امل�سرتد ) خالل ال�سنة

1.813.962

( ) 1.426.863

امل�شطوب خالل ال�سنة

-

( ) 6.060.877

املخ�ص�ص نهاية ال�سنة

42.439.200

40.625.238

فيما يلي بيان ًا ب�أعمار الأق�ساط و�أر�صدة �إ عادة الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب:
بالريال ال�سعودي
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
املجموع

�أقل من  30يوم

من � 31إلى  90يوماً

مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة

2013

220.045.932

64.935.747

34.892.239

120.217.946

2012

330.274.738

199.320.580

33.413.727

97.540.431
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -9أقساط تأمني وأرصدة إعادة تأمني مدينة ،صايف (تتمة)
تت�ألف �أق�ساط الت�أمني املدينة من عدد كبري من العمالء �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية  .ال تت�ضمن الأق�ساط املدينة �أية مبالغ م�ستحقة بالعمالت الأجنبية .ال يوجد ر�صيد
لفرد �أو ل�شركة يزيد عن  %13من الأق�ساط املدينة كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2013دي�سمرب  . ) %16 : 2012بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب  10عمالء  %48من الأق�ساط
املدينة كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2013دي�سمرب ) %46 : 2012
تتوقع ال�شركة ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة بالكامل .لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على
�ضمانات ب�ش�أن الأق�ساط املدينة ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات.
 -10احلركة يف أقساط التأمني غري املكتسبة
بالريال ال�سعودي
2013

2012

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

322.248.101

286.352.264

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة كما يف نهاية ال�سنة

295.283.222

322.248.101

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

26.964.879

()35.895.837

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

63.983.527

117.942.504

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة كما يف نهاية ال�سنة

107.444.876

63.983.527

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

43.461.349

()53.958.977

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

70.426.228

()89.854.814

 -11املطالبات
بالريال ال�سعودي
2013
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

مطالبات مدفوعة وم�صاريف �أخرى

607.227.283

()147.141.063

460.086.220

مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

()75.984.480

62.783.107

()13.201.373

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها خالل ال�سنة

22.080.741

()7.076.706

15.004.035

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

553.323.544

()91.434.662

461.888.882

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  1يناير

360.346.712

()280.885.618

79.461.094

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  1يناير

59.452.774

()30.556.853

28.895.921

419.799.486

()311.442.471

108.357.015

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  31دي�سمرب

284.362.233

()218.102.512

66.259.721

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  31دي�سمرب

81.533.515

()37.633.559

43.899.956

365.895.748

()255.736.071

110.159.677

53.903.738

()55.706.400

()1.802.662

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -11املطالبات ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
2012
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

مطالبات مدفوعة وم�صاريف �أخرى

776.369.813

( ) 478.981.467

297.388.346

مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

( ) 118.135.628

131.252.255

13.116.627

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها خالل ال�سنة

2.773.264

2.174.204

4.947.468

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

661.007.449

( ) 345.555.008

315.452.441

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  1يناير

478.482.340

( ) 412.137.873

66.344.467

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  1يناير

56.679.510

( ) 32.731.057

23.948.453

535.161.850

( ) 444.868.930

90.292.920

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  31دي�سمرب

360.346.712

( ) 280.885.618

79.461.094

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  31دي�سمرب

59.452.774

( ) 30.556.853

28.895.921

419.799.486

( ) 311.442.471

108.357.015

115.362.364

( )133.426.459

( )18.064.095

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

 -12جدول متابعة املطالبات
يبني اجلدول املطالبات املتكبدة املرتاكمة والتي ت�شمل ك ًال من املطالبات املتكبدة املرتاكمة واملبلغ عنها واملطالبات الغري مبلغ عنها يف تاريخ كل قائمة مركز مايل  ،بالإ�ضافة
�إلى كل املدفوعات املرتاكمة حتى تاريخه.
تهدف ال�شركة �إلى الإحتفاظ ب�إحتياطيات منا�سبة فيما يتعلق ب�أعمال الت�أمني حت�سب ًا للمطالبات امل�ستقبلية  .كلما تطورت املطالبات لت�صبح التكلفة النهائية م�ؤكدة ،يتم �إطفاء
تلك الإحتياطيات املتعلقة بها  .تقوم ال�شركة بنقل الإحتياطيات املطف�أة �إلى الإحتياطيات املتعلقة ب�سنة احلادث احلالية عندما يكون تطور املطالبات غري مكتمل وي�شتمل على
�شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك املطالبات.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -12جدول متابعة املطالبات ( تتمة )
�إن حتليل املطالبات طبق ًا ل�سنوات احلادث هي كالأتي :
2009
وما قبلها

2013

2010

2011

تاريخ احلادث

2012

املجموع

2013

بالرياالت ال�سعودية

التكلفة النهائية املقدرة للمطالبات :
يف نهاية �سنة احلادث

328.415012

327.430.535

851.729.639

804.874.343

645.320.670

-

بعد �سنة

293.003.687

232.100.569

717.375.361

724.231.746

-

-

بعد �سنتني

281.008.262

229.003.322

708.455.786

-

-

-

بعد ثالث �سنوات

274.592.893

227.129.085

-

-

-

-

بعد �أربع �سنوات

274.032.177

-

-

-

-

-

التكلفة احلالية للمطالبات املرتاكمة

274.032.177

227.129.085

708.455.786

724.231.746

645.320.670

2.579.169.464

يخ�صم :املدفوعات املرتاكمة حتى تاريخه

()271.056.738

()226.442.385

()703.362.319

()567.773.065

()444.639.209

()2.213.273.716

املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

2.975.439

686.700

5.093.467

156.458.681

200.681.461

365.895.748

�إجمايل املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل

-

-

-

-

-

365.895.748

 -13تكاليف إكتتاب وثائق التأمني املؤجلة
بالريال ال�سعودي
2013

2012

الر�صيد يف  1يناير

25.501.193

22.653.027

تكاليف اكتتاب متكبدة خالل ال�سنة

43.467.635

57.031.676

تكاليف اكتتاب حمملة لل�سنة

()52.063.457

()54.183.510

الر�صيد يف  31دي�سمرب

16.905.371

25.501.193
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -14املصاريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات األخرى
بالريال ال�سعودي
2013
عمليات الت�أمني

2012
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا

5.019.953

-

4.952.364

-

دفعات مقدمة ملوردين

2.236.198

-

2.255.896

-

ذمم موظفني

545.520

-

536.585

-

عموالت م�ستحقة

443.202

1.672.524

695.530

1.764.738

�أخرى

2.082.543

-

1.661.540

540.000

10.327.416

1.672.524

10.101.915

2.304.738

 -15املمتلكات واملعدات  ،صايف
حت�سينات املباين
امل�ست�أجرة

الأثاث واملفرو�شات

املركبات

�أجهزة احلا�سب الآيل
واملعدات املكتبية

املجموع

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة
كما يف  31دي�سمرب 2011

1.244.514

2.989.189

204.423

5.809.414

10.247.540

الإ�ضافات خالل ال�سنة

-

781.121

82.567

1.346.663

2.210.351

اال�ستبعادات خالل ال�سنة

-

( ) 14.502

كما يف  31دي�سمرب 2012

1.244.514

3.755.808

286.990

( ) 50.124
7.105.953

( ) 64.626
12.393.265

الإ�ضافات خالل ال�سنة

85.721

605.475

-

1.970.698

2.661.894

الإ�ستبعادات خالل ال�سنة

-

()5.414

-

-

()5.414

كما يف  31دي�سمرب 2013

1.330.235

4.355.869

286.990

9.076.651

15.049.745

اال�ستهالك املرتاكم
كما يف  31دي�سمرب 2011

96.964

869.378

91.239

2.702.733

3.760.314

املحمل لل�سنة

60.977

538.481

56.953

1.330.432

1.986.843

الإ�ستبعادات خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب 2012

157.941

( ) 418
1.407.441

148.192

( ) 183
4.032.982

( ) 601
5.746.556

املحمل لل�سنة

65.712

582.099

42.135

1.759.030

2.448.976

الإ�ستبعادات خالل ال�سنة

-

()5.414

-

-

()5.414

كما يف  31دي�سمرب 2013

223.653

1.984.126

190.327

5.792.012

8.190.118

�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب 2013

1.106.582

2.371.743

96.663

3.284.639

6.859.627

كما يف  31دي�سمرب 2012

1.086.573

2.348.367

138.798

3.072.971

6.646.709
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -16الدائنون واملصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى
بالريال ال�سعودي
2013
عمليات الت�أمني

2012
عمليات امل�ساهمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

م�ستحق ملوردين وو�سطاء

17.482.388

24.111.325

-

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

6.312.549

4.694.468

-

م�ستحقات جمل�س ال�ضمان ال�صحي

1.875.693

2.055.054

-

مكاف�آت جمل�س الإدارة

-

536.543

-

908.265

�أخرى

1.071.816

741.108

751.685

489.219

26.742.446

1.277.651

1.397.484

31.612.532

 -17االستثمارات املتاحة للبيع
عمليات الت�أمني
ا�ستثمارات يف �صناديق ا�ستثمارية حملية

ا�ستثمارات يف حمفظة �أ�سهم حملية

الإجمايل

( متداولة )

( متداولة )

 31دي�سمرب

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

46.177.000

-

46.177.000

�إ�ضافات خالل ال�سنة

214.999.550

11.190.700

226.190.250

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

()145.387.837

-

()145.387.837

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

953.232

-

953.232

التغري يف القيمة العادلة

677.126

789.333

1.466.459

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012

117.419.071

11.980.033

129.399.104

�إ�ضافات خالل ال�سنة

106.000.000

-

106.000.000

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

()223.306.775

()15.485.212

()238.791.987

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

777.959

4.294.512

5.072.471

التغري يف القيمة العادلة

()890.255

()789.333

()1.679.588

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2013

-

-

-

مت بيع جميع اال�ستثمارات املتاحة للبيع كما يف  31دي�سمرب  2013لذلك اليوجد تغري يف القيمة العادلة املرتاكمة ( 31دي�سمرب  1.679.588 : 2012ريال �سعودي ) �ضمن فائ�ض
عمليات الت�أمني يف قائمة املركز املايل.
�أ –  ) 1فيما يلي حتلي ًال باال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى :
بالريال ال�سعودي
2013

2012

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

-

129.399.104

الإجمايل

-

129.399.104
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
عمليات الت�أمني ( تتمة )
�أ – � ) 2إن جودة االئتمان للمحفظة اال�ستثمارية هي كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2013

2012

" – �أ " الى " � +أ "

-

129.399.104

الإجمايل

-

129.399.104

يتم ا�ستخدام درجات الت�صنيف املتبعة من قبل وكالة "�ستاندرد �آند بورز" لال�ستثمارات �أو امل�صدر �إذا كانت اال�ستثمارات غري م�صنفة.
�أ –  ) 3يعر�ض اجلدول التايل حتليل للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة كما يف  31دي�سمرب:
بالريال ال�سعودي
2013
امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الأول

الإجمايل

امل�ستوى الثالث

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية

-

حمفظة �أ�سهم
�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

-

-

-

-

-

-

-

بالريال ال�سعودي
2012
امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثاين

الإجمايل

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية

117.419.071

-

-

117.419.071

حمفظة �أ�سهم

11.980.033

-

-

11.980.033

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

129.399.104

-

-

129.399.104

مل يكن هناك �أي حتويالت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين لقيا�س القيمة العادلة و�أي حتويالت من و�إلى امل�ستوى الثالث لقيا�س القيمة العادلة خالل ال�سنة املنتية يف 31
دي�سمرب  2013و .2012
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
عمليات امل�ساهمني
ا�ستثمارات
يف �صناديق
ا�ستثمارية غري
حملية

ا�ستثمارات
يف �صناديق
ا�ستثمارية
حملية

ا�ستثمارات يف
حمفظة �أ�سهم
حملية

ا�ستثمارات يف
�سندات حملية
وغري حملية

ا�ستثمارات يف
حمفظة �سندات
واخرى غري
حملية

ا�ستثمار يف ا�سهم
�شركة حملية

االجمايل

غري متداولة

( متداولة )

( متداولة )

( متداولة )

( متداولة )

( غري متداولة )

 31دي�سمرب

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

-

34.456.312

-

-

6.051.277

1.923.077

42.430.666

�إ�ضافات خالل ال�سنة

-

33.010.703

13.345.571

3.217.406

5.618.453

-

55.192.133

التغري يف القيمة العادلة

-

87.248

-

-

()395.051

-

()307.803

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

-

()52.058.213

()1.580.409

-

()11.980.699

-

()65.619.321

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

-

923.631

1.580.409

-

706.020

-

3.210.060

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012

-

16.419.681

13.345.571

3.217.406

-

1.923.077

34.905.735

�إ�ضافات خالل ال�سنة

11.250.000

85.078

23.699.888

7.770.625

-

-

42.805.591

التغري يف القيمة العادلة

-

()422.618

936.750

()260.838

-

-

253.294

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

-

()16.287.417

()35.981.297

()1.286.209

-

-

()53.554.923

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

-

214.389

10.935.838

2.624

-

-

11.152.851

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2013

11.250.000

9.113

12.936.750

9.443.608

-

1.923.077

35.562.548

يتم �إظهار التغري يف القيمة العادلة املرتاكمة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ  766.293ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  512.999 : 2012ريال �سعودي)
�ضمن حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
عمليات امل�ساهمني ( تتمة )
ميثل الإ�ستثمار يف �أ�سهم �شركة حملية والبالغ  1.9مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  1.9 : 2012مليون ريال �سعودي) ،ا�ستثمارات يف حقوق ملكية را�س مال �شركة جنم
خلدمات الت�أمني غري املتداولة بن�سبة  31( %7.69دي�سمرب  . )%7.69 : 2012ونظر ًا لعدم توفر القيمة العادلة  ،فقد مت قيد الإ�ستثمار بالكلفة بعد ت�أكد الإدارة من عدم وجود
�أي انخفا�ض يف قيمتها.
ب –  ) 1فيما يلي حتلي ًال باال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى :
بالريال ال�سعودي
2012

2013
حكومية و�شبه حكومية

2.000.000

-

بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

31.639.471

32.982.658

�شركات

1.923.077

1.923.077

الإجمايل

35.562.548

34.905.735

ب – � ) 2إن جودة االئتمان للمحفظة اال�ستثمارية هي كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2013

2012

" – �أ " الى " � +أ "

16.837.187

31.682.439

" ب " الى " +ب"

3.552.284

1.300.219

جودة الإئتمان غري متاحة

15.173.077

1.923.077

الإجمايل

35.562.548

34.905.735

يتم ا�ستخدام درجات الت�صنيف املتبعة من قبل وكالة « �ستاندرد �آند بورز» لال�ستثمارات وفيت�ش �أو امل�صدر �إذا كانت اال�ستثمارات غري م�صنفة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
عمليات امل�ساهمني ( تتمة )
ب –  ) 3يعر�ض اجلدول التايل حتليل للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
بالريال ال�سعودي
2013
امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثاين

الإجمايل

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية

9.113

11.250.000

-

11.259.113

حمفظة �أ�سهم

12.936.750

-

-

12.936.750

�سندات

9.443.608

-

-

9.443.608

�أ�سهم

-

-

1.923.077

1.923.077

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

22.389.471

11.250.000

1.923.077

35.562.548

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

بالريال ال�سعودي
2012
امل�ستوى الثالث

الإجمايل

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية

16.419.681

-

-

16.419.681

حمفظة �سندات و�أخرى

13.345.571

-

-

13.345.571

�سندات

3.217.406

-

-

3.217.406

-

1.923.077

1.923.077

1.923.077

34.905.735

�أ�سهم

-

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

32.982.658

-

مل يكن هناك �أي حتويالت بني امل�ستوى الأول وامل�ستوى الثاين لقيا�س القيمة العادلة و�أي حتويالت من و�إلى امل�ستوى الثالث لقيا�س القيمة العادلة خالل ال�سنة املنتية يف 31
دي�سمرب  2013و .2012
 -18االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
�أ) عمليات الت�أمني

�سندات م�ؤ�س�سات مالية

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

15.078.098

15.078.098

جميع ال�سندات �أعاله مدرجة وم�صنفة ( ب ب ب � /أ�أ�أ ) ح�سب وكالة �ستاندرد �آند بورز �أو فيت�ش �أو موديز ب�إ�ستثناء �سندات مببلغ  2.000.000ريال �سعودي حيث �أن جودة
ائتمانها غري متاحة .بلغ معدل �سعر الفائدة � %3.15سنوي ًا (  31دي�سمرب  .)%2.96 : 2012ميتد تاريخ ا�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  . 2017تظهر ال�سندات يف قائمة
املركز املايل بالقيمة املطف�أة .بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق مبلغ 15.566.353ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2013دي�سمرب :2012
 15.640.203ريال �سعودي ) .ويتم ت�صنيفها يف امل�ستوى الأول يف الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -18االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق (تتمة)
ب) عمليات امل�ساهمني

�سندات م�ؤ�س�سات مالية وحكومية

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

19.645.388

19.645.388

جميع ال�سندات �أعاله مدرجة وم�صنفة ( ب ب ب � /أ�أ�أ) ح�سب وكالة �ستاندرد �آند بورز �أو فيت�ش او موديز ،بلغ معدل �سعر الفائدة� % 3.83سنوي ًا (  31دي�سمرب .)%3.57 : 2012
ميتد تاريخ ا�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  . 2022تظهر ال�سندات يف قائمة املركز املايل بالقيمة املطف�أة .بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
مبلغ  20.088.105ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2013دي�سمرب  21.660.774 : 2012ريال �سعودي) .ويتم ت�صنيفها يف امل�ستوى الأول يف الت�سل�سل الهرمي للقيمة
العادلة.
 -19عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة
بالريال ال�سعودي
2013
يف  1يناير
عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة
عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة
يف  31دي�سمرب

2012
14.391.400
23.781.440
( ) 26.180.585
11.992.255

11.992.255
29.980.749
()29.368.823
12.604.181

 -20املصاريف العمومية واإلدارية
بالريال ال�سعودي
2013
عمليات الت�أمني
تكاليف موظفني
تكاليف �إ�شراف ورقابة
قرطا�سية ومطبوعات
دعاية واعالن
�أتعاب قانونية ومهنية
�إيجارات
ا�ستهالك (�إي�ضاح )15
م�صاريف ت�أمني
�إت�صاالت
�سفر واقامة
خم�ص�ص  ( /امل�سرتد ) ديون م�شكوك يف حت�صيلها ( �إي�ضاح ) 9
ديون معدومة
مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة
�أتعاب بنكية
�أخرى
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47.153.331
12.474.567
2.585.216
1.226.243
3.456.954
2.576.065
2.448.976
2.199.765
1.612.175
1.419.915
1.813.962
4.586.586
4.371.685
87.925.440

2012
عمليات امل�ساهمني
175.000
409.256
423.184
339.380
81.663
1.428.483

عمليات الت�أمني
42.239.749
18.532.260
3.537.238
3.061.161
2.650.466
2.239.675
1.986.843
1.956.363
1.531.001
1.180.632
()1.676.863
5.487.298
82.725.823

عمليات امل�ساهمني
86.500
409.256
602.292
141.910
43.862
1.283.820

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -21الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
�أ ) الزكاة
يتكون وعاء الزكاة مما يلي :
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�أ�س املال

200.000.000

200.000.000

خم�ص�صات

30.992.329

4.026.777

ممتلكات ومعدات � ،صايف

()6.859.627

( ) 6.646.709

ا�ستثمارات متاحة للبيع

()14.859.827

( ) 27.248.681

خ�سائر مرتاكمة

()33.394.676

( ) 27.020.439

175.878.199

143.110.948

( خ�سارة )  /دخل ال�سنة املعدل

()97.926.003

( ) 835.281

وعاء الزكاة

77.952.196

142.275.667

الزكاة لل�سنة
تتكون الزكاة املحملة لل�سنة من الآتي :

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ح�صة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور العام من وعاء الزكاة بواقع % 68.60

53.475.206

97.601.108

الزكاة لل�سنة بواقع % 2.5

1.336.880

2.440.028

ب ) �ضريبة الدخل
تتكون �ضريبة الدخل املحملة لل�سنة من الآتي :

2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ح�صة امل�ساهمني غري ال�سعوديني من �صايف دخل ال�سنة املعدل بواقع  ( % 31.40بعد احت�ساب اخل�سائر املرتاكمة )

-

-

�ضريبة الدخل بواقع %20

-

-

الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة

-

2.440.028
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2013
 -21الزكاة وضريبة الدخل املستحقة ( تتمة )
احلركة يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
كانت احلركة يف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة كالآتي :
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

2.750.009

4.387.928

املحمل لل�سنة

1.500.000

2.440.028

تعديالت �سنوات �سابقة

-

1.075.505

املدفوع خالل ال�سنة

()2.391.477

( ) 5.153.452

1.858.532

2.750.009

�أ�صدرت امل�صلحة خالل �سنة  2012الربط الزكوي اخلا�ص بالإعوام من  2008الى  2011واملنتهية يف  31دي�سمرب ،حيث طالبت امل�صلحة مبوجبه مببلغ �إ�ضايف قدره 4.8مليون
ريال �سعودي وقد قامت ال�شركة بالإعرتا�ض على املبلغ ،علم ًا بان ال�شركة قد �سددت مبلغ وقدره  3.9مليون ريال �سعودي من املبلغ اال�ضايف املذكور اعاله .وتعتقد ال�شركة �أن
نتيجة الإعرتا�ض �سوف تكون يف �صاحلها .فيما يخ�ص الربط الزكوي اخلا�ص بال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012قدمت ال�شركة الإقرار ومل ت�ستلم الربط بعد.
 -22املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
�أ ) عمليات الت�أمني
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة و�أر�صدتها يف نهاية ال�سنة:
اجلهة ذات العالقة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

�شركة الت�أمني العربية -لبنان (م�ساهم)

�شركة الت�أمني الأردنية (م�ساهم)
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2013
ريال �سعودي

طبيعة املعاملة

2012
ريال �سعودي

� -أق�ساط الت�أمني

8.506.254

7.719.048

 -مطالبات

6.907.020

2.725.385

 -م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة الت�أمني العربية

910.534

52.509

 -م�صاريف مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني العربية عن ال�شركة

1.634.014

2.661.479

ح�ص�ص �إعادة الت�أمني مت حت�صيلها من قبل �شركة الت�أمني العربية

-

6.343.425

مبالغ م�سددة �إلى ال�شركة عن ذمم مدينة خمتلفة

14.423.156

 -م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة الت�أمني الأردنية

10.425

 -م�صاريف مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني الأردنية عن ال�شركة

-

6.000

عمليات �إعادة الت�أمني � ،صايف

156.988

409.827

-

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية ( تتمة )
 31دي�سمرب 2013
 -22املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها ( تتمة )
�أ ) عمليات الت�أمني ( تتمة )
ن�ش�أت عن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة اعاله الأر�صدة التالية كما يف  31دي�سمرب:
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

3.121.273

3.601.584

�شركة الت�أمني العربية -لبنان -م�ساهم

1.239.036

16.385.672

�شركة الت�أمني الأردنية  -م�ساهم

999.589

989.164

ذمة �إعادة ت�أمني م�ستحقة �إلى �شركة الت�أمني الأردنية

()923.572

( ) 1.080.560

ب ) عمليات امل�ساهمني
مزايا كبار موظفي الإدارة
فيما يلي بيان ًا ملزايا جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة الآخرين خالل ال�سنة :
2013

2012

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مزايا ق�صرية الأجل

4.810.080

4.561.383

مكاف�أة نهاية اخلدمة

163.545

147.683

4.973.625

4.709.066

 -23رأس املال
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل  200مليون ريال �سعودي ،ويتكون من  20مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي.
 -24الوديعة النظامية
متثل الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س املال املدفوع وذلك وفق ًا ملتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية  .ال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .
 -25القيمة العادلة لألدوات املالية
ت�شتمل املوجودات واملطلوبات املالية على النقدية و�شبة النقدية ،والودائع لأجل ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،واال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق ،واملدينني ،والدائنني،
وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى� .إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية ،فيما عدا الأدوات املالية غري املتداولة حيث تقيد
بالتكلفة .
 -26خسارة السهم األساسي واخملفض
مت احت�ساب خ�سارة ال�سهم لل�سنة وذلك بتق�سيم �صايف خ�سارة ال�سنة على متو�سط عدد اال�سهم العادية امل�صرح بها وامل�صدرة خالل ال�سنة والبالغة  20مليون �سهم .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية( تتمة )
 31دي�سمرب 2013
 -27تعهدات واإللتزامات احملتملة
�أ) الدعاوى الق�ضائية
كما هو احلال بالن�سبة لغالبية �شركات الت�أمني ،تقام دعاوى على ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية .وبناء ًا على ن�صيحة امل�ست�شارين القانونيني  ،تعتقد ال�شركة ب�أن املح�صلة
النهائية لهذه الق�ضايا لن يكون لها �أثر جوهري على دخل ال�شركة �أو و�ضعها املايل.
ب ) االلتزامات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية
يبلغ احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية لقاء ا�ستخدام مباين ال�شركة  2.528.350ريال �سعودي (  2.373.901 : 2012ريال �سعودي)  ،وت�ستحق ال�سداد بق�سط �سنوي
واحد لل�سنة املقبلة .
ج ) الإلتزامات املحتملة
قدمت ال�شركة �ضمانات بنكية بقيمة مليون ريال �سعودي ( 0.8 :2012مليون ريال �سعودي).
 -28املعلومات القطاعية
متا�شي ًا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة  ،اعتمدت الإدارة القطاعات الت�شغيلية بالن�سبة لن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني �أدناه .
ال ت�شمل نتائج القطاعات الت�شغيلية توزيع امل�صاريف العمومية والإدارية ،و�إيرادات الت�أمني الأخرى والإيرادات الأخرى على القطاعات الت�شغيلية.
ال ت�شمل موجودات القطاعات توزيع النقدية و�شبه النقدية  ،والودائع لأجل  ،والإ�ستثمارات املتاحة للبيع  ،والإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق  ،و�أق�ساط و�أر�صدة
الت�أمني املدينة  ،وذمم معيدي الت�أمني املدينة ،وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى  ،واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة  ،واملبالغ امل�ستحقة من عمليات
امل�ساهمني  ،واملمتلكات واملعدات � ،صايف  ،على القطاعات الت�شغيلية .
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنة  ،وذمم معيدي الت�أمني  ،والدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى  ،واملبالغ امل�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني ،
ومكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  ،وتوزيعات الفائ�ض امل�ستحقة على القطاعات الت�شغيلية .
القطاعات الت�شغيلية

ال�صحي
نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني امل�سندة
�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة،
�صايف
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
اجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف
الأخرى
ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل
املطالبات املدفوعة
التغري يف املطالبات حتت الت�سوية ،
�صايف
�صايف املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة
�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف عمومية و �إدارية
�إيرادات �أخرى
عجز عمليات الت�أمني
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املركبات

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
بالريال ال�سعودي
البحري
الهند�سي
احلريق

الأخرى

املجموع

180.663.453
()82.534.126
98.129.327
12.817.222

265.146.932
()7.807.615
257.339.317
61.092.343

40.305.494
()38.158.978
()885.432
1.261.084
()379.539

41.245.658
()37.019.676
4.225.982
()1.042.833

40.842.451
()30.683.198
()228.940
9.930.313
()935.817

18.122.815
()11.384.228
6.738.587
()1.125.148

586.326.803
()199.780.206
()8.921.987
377.624.610
70.426.228

110.946.549
()169.123.029

318.431.660
()335.898.192

881.545
()72.590.589

3.183.149
()11.820.110

8.994.496
()14.051.089

5.613.439
()3.744.274

448.050.838
()607.227.283

53.535.484

1.453.671

71.750.269

10.576.668

7.109.817

2.715.154

147.141.063

11.463.587

()15.370.929

625.528

()211.509

2.150.363

()459.702

()1.802.662

()104.123.958
()16.752.406
()9.929.815

()349.815.450
()29.650.173
()61.033.963

()214.792
()1.484.512
7.026.942
6.209.183

()1.454.951
()638.479
11.756.170
12.845.889

()4.790.909
()2.829.046
8.336.551
9.711.092

()1.488.822
()708.841
2.249.160
5.664.936

()461.888.882
()52.063.457
29.368.823
()36.532.678
()87.925.440
7.691.483
()116.766.635

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية ( تتمة )
 31دي�سمرب 2013
 -28املعلومات القطاعية ( تتمة )
القطاعات الت�شغيلية ( تتمة )
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

الأخرى

البحري

املجموع

نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة

199.855.900

339.047.851

31.357.533

31.892.620

35.468.902

16.322.465

653.945.271

يخ�صم � :أق�ساط اعادة
الت�أمني امل�سندة

()54.141.890

-

()29.951.349

()27.148.817

()26.827.102

()10.536.871

()148.606.029

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()6.325.274

()476.598

-

()226.800

-

()7.028.672

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

145.714.010

332.722.577

929.586

4.743.803

8.415.000

5.785.594

498.310.570

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

()7.394.713

()83.073.463

321.302

252.911

627.877

()588.728

()89.854.814

�صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

138.319.297

249.649.114

1.250.888

4.996.714

9.042.877

5.196.866

408.455.756

اجمايل املطالبات املدفوعة
وامل�صاريف الأخرى

()230.710.053

()209.400.259

()319.040.326

()7.417.571

()6.923.091

()2.878.513

()776.369.813

ح�صة معيدي الت�أمني من
�إجمايل املطالبات املدفوعة

148.358.100

2.306.615

316.517.538

6.485.880

3.597.143

1.716.191

478.981.467

التغري يف املطالبات حتت
الت�سوية � ،صايف

()17.657.569

1.074.265

1.740.637

()1.213.413

()2.047.327

39.312

()18.064.095

�صايف املطالبات املتكبدة

()100.009.522

()206.019.379

()782.151

()2.145.104

()5.373.275

()1.123.010

()315.452.441

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()22.948.593

()26.631.747

()975.955

()1.121.645

()1.679.547

()826.023

()54.183.510

عموالت �إعادة الت�أمني
املكت�سبة

-

-

7.112.034

11.307.258

6.559.074

1.202.219

26.180.585

�صايف نتائج االكتتاب

15.361.182

16.997.988

6.604.816

13.037.223

8.549.129

4.450.052

65.000.390

م�صاريف عمومية و �إدارية

()82.725.823

�إيرادات ت�أمني �أخرى

6.343.425

�إيرادات �أخرى

3.028.434

عجز عمليات الت�أمني

()8.353.574
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية ( تتمة )
 31دي�سمرب 2013
 -28املعلومات القطاعية ( تتمة )
القطاعات الت�شغيلية ( تتمة )
كما يف  31دي�سمرب2013
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

احلريق

الهند�سي

البحري

�أخرى

املجموع

موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط
غري املكت�سبة

43.536.279

-

21.465.047

28.185.912

8.290.541

5.967.099

107.444.878

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

36.115.994

5.873.478

149.338.829

41.731.875

11.980.977

10.694.918

255.736.071

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

8.322.993

6.676.645

386.778

392.324

635.884

490.747

16.905.371

موجودات غري م�صنفة

449.959.990
830.046.308

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

103.025.741

115.840.724

22.349.518

31.997.456

11.180.756

10.889.027

295.283.222

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

-

-

4.024.431

4.751.114

2.324.439

1.504.198

12.604.181

مطالبات حتت الت�سوية

62.955.667

78.078.220

152.273.628

43.531.618

16.684.727

12.371.888

365.895.748

مطلوبات غري م�صنفة

156.263.157
830.046.308

كما يف  31دي�سمرب 2012
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

احلريق

الهند�سي

البحري

�أخرى

املجموع

موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط
غري املكت�سبة

18.187.238

-

15.629.848

16.017.891

8.043.526

6.105.024

63.983.527

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

15.854.354

3.406.178

258.464.879

11.997.973

18.942.466

2.776.621

311.442.471

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

8.137.429

15.395.570

418.469

550.295

590.820

408.610

25.501.193

موجودات غري م�صنفة

711.913.099
1.112.840.290

مطلوبات عمليات الت�أمني
9.901.805

322.248.101

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

-

-

3.277.058

5.450.297

2.037.996

1.226.904

11.992.255

مطالبات حتت الت�سوية

54.157.615

60.239.991

262.025.207

13.586.207

25.796.579

3.993.887

419.799.486

مطلوبات غري م�صنفة

90.493.922

176.933.066

16.134.780

18.786.601

9.997.927

357.120.860
1.111.160.702
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حوكمة املخاطر
تتمثل حوكمة املخاطر اخلا�صة بال�شركة يف جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات والو�سائل الرقابية املقررة التي ت�ستخدم الهيكل التنظيمي احلايل لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
 .ترتكز فل�سفة ال�شركة يف قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة ب�إدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من جمل�س الإدارة  .تتعر�ض
ال�شركة ملخاطر الت�أمني  ،وخماطر �إعادة الت�أمني  ،واملخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية  ،وخماطر الإئتمان  ،وخماطر ال�سيولة  ،وخماطر العمالت الأجنبية  ،وخماطر �أ�سعار
العموالت  ،وخماطر �أ�سعار ال�صندوق  ،وخماطر �أ�سعار ال�سوق  ،و�إدارة را�س املال .
هيكل �إدارة املخاطر
مت ت�أ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�شركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر .
جمل�س الإدارة
�إن جمل�س الإدارة هو اجلهة العليا امل�س�ؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقدمي التوجيه و�إعتماد الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�شركة .
الإدارة العليا
الإدارة العليا م�س�ؤولة عن العمليات اليومية من �أجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �ضمن �سيا�سة حمددة م�سبق ًا من قبل ال�شركة ب�ش�أن قبول املخاطر.
جلنة املراجعة و�إدارة املراجعة الداخلية
يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر داخل ال�شركة �سنوي ًا من قبل �إدارة املراجعة الداخلية والتي تقوم بالت�أكد من كفاية الإجراءات ومن الإلتزام بهذه الإجراءات .تقوم �إدارة
املراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقومي مع الإدارة العليا ،وتقدمي تقرير بالنتائج والتو�صيات مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة .
فيما يلي ملخ�ص ًا باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :
�أ) خماطر الت�أمني
ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها ب�ش�أن الأحداث امل�ؤمن عليها عن القيمة الدفرتية لإلتزامات الت�أمني .وميكن �أن يحدث ذلك
ب�سبب تكرار املطالبات �أو �أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة �أو التطورات الالحقة التي تطر�أ على املطالبات طويلة الأجل تختلف عما كان متوقع ًا .تتمثل �أهداف ال�شركة
يف �ضمان توفر املوارد الكافية لتغطية هذه الإلتزامات .ترتكز خماطر الت�أمني الناجمة عن عقود الت�أمني ب�شكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تكرار املطالبات ومبالغها
ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة  ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر �إكتتاب عقود ت�أمني املركبات والت�أمني الطبي .تعترب هذه العمليات
كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة ،الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة من وقوع احلادث امل�ؤمن عليه .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف التقليل من خماطر
الت�أمني.
املركبات
بالن�سبة للت�أمني على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�صابات اجل�سدية وتبديل �أو �إ�صالح املركبات  .تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني
ال�شامل فقط �إلى املالك  /ال�سائق الذي يزيد عمره عن � 18سنة  .وب�شكل رئي�سي ،ف�إن معظم عقود املركبات تتعلق بالأفراد  .كما يوجد لدى ال�شركة �إجراءات �إدارة املخاطر تتعلق
مبراقبة تكاليف املطالبات  .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني للحد من اخل�سائر املتعلقة ب�أي مطالبة فردية ولغاية  468.750ريال �سعودي.
الت�أمني الطبي
مت ت�صميم �إ�سرتاتيجية الت�أمني الطبي اخلا�صة بال�شركة ل�ضمان تنوع املخاطر ب�شكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا امل�ؤمن عليها .وميكن حتقيق ذلك من خالل
تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية وذلك للت�أكد ب�أن الأ�سعار ت�أخذ بعني االعتبار الظروف ال�صحية احلالية واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات
التف�صيلية ملتابعة املطالبات  .كما تقوم ال�شركة ب�إتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�شطة للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن �أن ت�ؤثر
�سلب ًا على ال�شركة.
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�أ) خماطر الت�أمني ( تتمة )
احل�سا�سيات
�إن التحليل �أدناه يو�ضح احلركات املحتملة املعقولة يف االفرتا�ضات الرئي�سية مثل ن�سبة اخل�سائر النهائية مع �إبقاء جميع االفرتا�ضات الأخرى ثابتة والتي يظهر �آثرها على �صايف
املطلوبات و�صايف الدخل كالتايل :
 31دي�سمرب 2013
ن�سبة اخل�سارة النهائية

 31دي�سمرب 2012
ن�سبة اخل�سارة النهائية

التغري يف االفرتا�ضات

بالريال ال�سعودي
الأثر على �صايف الدخل

الأثر على �صايف املطلوبات

%10 +

44.805.083

()44.805.083

%10 -

()44.805.083

44.805.083

التغري يف االفرتا�ضات

بالريال ال�سعودي
الأثر على �صايف املطلوبات

الأثر على �صايف الدخل

%10 +

40.845.576

( ) 40.845.576

%10 -

( ) 40.845.576

40.845.576

ب) خماطر �إعادة الت�أمني
على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ،تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إعادة الت�أمني لدى �أطراف �أخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ش�أ عن مطالبات
الت�أمني ال�ضخمة� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن قدرات منو �إ�ضافية .يتم
جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات �إعادة ت�أمني ،وعقود �إعادة ت�أمني اختيارية ،و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة .
لتقليل تعر�ضها ملخاطر اخل�سائر ال�ضخمة النا�شئة عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة الت�أمني ،ومراقبة تركيز خماطر االئتمان
الناجتة يف مناطق جغرافية ون�شاطات وخ�صائ�ص اقت�صادية مماثلة ل�شركات �إعادة الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حملة الوثائق .ونتيجة لذلك  ،تبقى ال�شركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بح�صتها من املطالبات حتت
الت�سوية املعاد الت�أمني عليها بالقدر الذي مل تف به �شركة �إعادة الت�أمني ب�إلتزاماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني  .ويف هذا ال�صدد  ،ترتكز خماطر الإئتمان يف الآتي :
بالريال ال�سعودي
2013

2012

ال�شرق الأو�سط

82.641.751

113.489.636

�أوروبا

173.094.320

197.952.835

255.736.071

311.442.471
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ج) املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية
تخ�ضع عمليات ال�شركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية � .إن هذه الأنظمة ال تتطلب فقط احل�صول على املوافقات ومراقبة الن�شاطات فح�سب ،بل وتفر�ض
بع�ض القيود مثل كفاية ر�أ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �شركات الت�أمني ولتمكينها من �سداد �إلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها .
د) خماطر الإئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما ،مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية
املقتناة من قبل ال�شركة ،متثل خماطر االئتمان الق�صوى لل�شركة القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف قائمة املركز املايل .
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�ضوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة :
تقوم ال�شركة ب�إبرام عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني فقط مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة .وتكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم
للتحقق والدرا�سة من الناحية الإئتمانية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ض ال�شركة ملخاطر
الديون املعدومة .






تقوم ال�شركة باحلد من املخاطر املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل وكيل وو�سيط ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .
تودع النقدية و�شبه النقدية والودائع لأجل والوديعة النظامية لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة .عليه ،وك�شرط م�سبق ،يجب �أن تكون البنوك التي تودع لديها
النقدية و�شبه النقدية والودائع لأجل والوديعة النظامية م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ،ي�ؤكد متانة و�ضعها املايل .
تدار ا�ستثمارات ال�شركة يف ال�صناديق واملحافظ اال�ستثمارية من قبل املدير امل�س�ؤول عن اال�ستثمار طبق ًا لل�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة من جلنة اال�ستثمار.
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى ،تقوم ال�شركة بالتعامل فقط مع بنوك جتارية ذات مركز مايل قوي و�سمعة �إئتمانية جيدة .
ال يوجد تركزات خماطر �إئتمان هامة داخل ال�شركة .

يعر�ض اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان ملكونات املوجودات �ضمن قائمة املركز املايل :
بالريال ال�سعودي
2013
عمليات الت�أمني

2012
عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات امل�ساهمني

ح�سابات جارية لدى البنوك

78.995.986

286.604

189.657.843

13.689.412

ودائع لأجل

45.866.938

102.701.156

58.698.451

87.944.637

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

10.327.413

1.672.524

10.101.915

2.304.738

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

35.562.548

129.399.104

34.905.735

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

15.078.098

19.645.388

15.078.098

19.645.388

�أق�ساط و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة

177.606.732

-

289.649.500

-

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

255.736.072

-

311.442.471

-

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

2.238.625

-

17.374.836

-

585.849.864

159.868.220

1.021.402.218

158.489.910

هـ) خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة ال�شركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .
يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة �شهري ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية ملواجهة �أية التزامات عند ن�شوئها.
ت�ستحق كافة مطلوبات ال�شركة ،الظاهرة يف قائمة املركز املايل ،فيما عدا مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،ال�سداد عند الطلب .
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هـ) خماطر ال�سيولة ( تتمة )
تواريخ الإ�ستحقاق
يعك�س اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية اخلا�صة بال�شركة وذلك على ا�سا�س الإلتزامات التعاقدية غري املخ�صومة املتوقعة املتبقية .حتدد تواريخ الإ�ستحقاق بناء ًا
على التقديرات الزمنية ل�صايف املدفوعات النقدية من مطلوبات التامني امل�ستحقة .مت �إ�ستثناء �أق�ساط التامني الغري املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة من التحليل
حيث �أنها لي�ست �إلتزامات تعاقدية .لي�س ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني تاريخ �إ�ستحقاق ثابت.
بالريال ال�سعودي
2013
لغاية �سنة
واحدة

�أكرث من �سنة

2012
لغاية �سنة
واحدة

�إجمايل

�أكرث من �سنة

�إجمايل

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
ذمم دائنة

54.451.677

54.451.677

321.330.613

-

321.330.613

املطلوبات املالية الناجتة عن عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني:
ذمم معيدي الت�أمني

69.663.004

69.663.004

18.368.644

-

18.368.644

مطالبات حتت الت�سوية

365.895.748

365.895.748

419.799.486

-

419.799.486

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

23.297.312

23.297.312

28.530.784

-

28.530.784

مكاف�آة نهاية اخلدمة للموظفني

-

6.120.220

6.120.220

-

4.278.518

4.278.518

513.307.741

6.120.220

519.427.961

788.029.527

4.278.518

792.308.045

املطلوبات املالية للم�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.277.651

-

1.277.651

1.397.484

-

1.397.484

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

1.858.532

-

1.858.532

2.750.009

-

2.750.009

3.136.183

-

3.136.183

4.147.493

-

4.147.493

516.443.924

6.120.220

522.564.144

�إجمايل املطلوبات املالية
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هـ) خماطر ال�سيولة ( تتمة )
تواريخ الإ�ستحقاق
ال�سيولة
ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة املركز املايل مبنية على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة وان جميعها م�ستحقة ال�سداد وفق الأ�س�س املذكورة �أعاله.
حتليل تاريخ الإ�ستحقاق بناء ًا على تواريخ الإ�ستحقاق املتوقعة.
بالريال ال�سعودي
2013
عمليات الت�أمني
متداولة

عمليات امل�ساهمني

غريمتداولة

متداولة

�إجمايل

�إجمايل

غريمتداولة

املوجودات
نقدية و�شبه نقدية

79.290.468

-

79.290.468

33.747.029

-

33.747.029

ودائع لأجل

45.866.938

-

45.866.938

69.240.731

-

69.240.731

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني
مدينة�،صايف

177.606.732

-

177.606.732

-

-

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

-

35.562.548

-

35.562.548

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

2.238.625

-

2.238.625

-

-

-

ا�ستثمارات مقتناةحتى تاريخ اال�ستحقاق

-

15.078.098

15.078.098

-

19.645.388

19.645.388

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

10.327.416

-

10.327.416

-

-

-

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غرياملكت�سبة

100.223.195

7.221.681

107.444.876

1.672.524

-

1.672.524

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

255.736.071

-

255.736.071

-

-

-

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

16.471.555

433.816

16.905.371

-

-

-

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

112.692.086

-

112.692.086

-

-

-

ممتلكات ومعدات� ،صايف

6.859.627

-

6.859.627

-

-

-

وديعة نظامية

-

-

-

-

20.000.000

20.000.000

جمموع املوجودات

807.312.713

22.733.595

830.046.308

140.222.832

39.645.388

179.868.220

املطلوبات
ذمم دائنة

51.006.542

-

51.006.542

-

-

-

ذمم معيدي الت�أمني

69.663.004

-

69.663.004

-

-

-

مطالبات حتت الت�سوية

365.895.748

-

365.895.748

-

-

-

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

26.742.446

-

26.742.446

1.277.651

-

1.277.651

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

285.179.645

10.103.577

295.283.222

-

-

-

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

11.376.521

1.227.660

12.604.181

-

-

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

-

6.120.220

6.120.220

-

-

-

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

-

-

-

112.692.086

-

112.692.086

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

-

-

-

1.858.532

-

1.858.532

�إجمايل املطلوبات املالية

809.863.906

17.451.457

827.315.363

115.828.269

-

115.828.269
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هـ) خماطر ال�سيولة ( تتمة )
تواريخ الإ�ستحقاق
ال�سيولة
بالريال ال�سعودي
2012
عمليات الت�أمني
متدا ولة

عمليات امل�ساهمني

غري متداولة

متداولة

�إجمايل

�إجمايل

غري متداولة

املوجودات
نقدية و�شبه نقدية

199.938.302

-

199.938.302

13.689.412

-

13.689.412

ودائع لأجل

54.619.185

-

54.619.185

87.944.637

-

87.944.637

�أق�ساط ت�أمني و�أر�صدة �إعادة ت�أمني مدينة�،صايف

289.649.500

-

289.649.500

-

-

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

129.399.104

-

129.399.104

34.905.735

-

34.905.735

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

17.374.836

-

17.374.836

-

-

-

ا�ستثمارات مقتناةحتى تاريخ اال�ستحقاق

-

15.078.098

15.078.098

-

19.645.388

19.645.388

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

10.101.915

-

10.101.915

-

-

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غرياملكت�سبة

55.048.538

8.934.989

63.983.527

2.304.738

-

2.304.738

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

311.442.471

-

311.442.471

-

-

-

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

25.007.925

493.268

25.501.193

-

-

-

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

7.224.094

-

7.224.094

-

-

-

ممتلكات ومعدات�،صايف

6.646.709

-

6.646.709

-

-

-

وديعة نظامية

-

-

-

-

20.000.000

20.000.000

جمموع املوجودات

1.106.452.579

24.506.355

1.130.958.934

138.844.522

39.645.388

178.489.910

ذمم دائنة

318.248.865

-

318.248.865

-

-

-

ذمم معيدي الت�أمني

18.368.644

-

18.368.644

-

املطلوبات
-

مطالبات حتت الت�سوية

419.799.486

-

419.799.486

-

-

-

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

31.612.532

-

31.612.532

1.397.484

-

1.397.484

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

312.144.524

10.103.577

322.248.101

-

-

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

10.764.595

1.227.660

11.992.255

-

-

4.278.518

4.278.518

-

-

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

-

-

-

7.224.094

-

7.224.094

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

-

-

-

2.750.009

-

2.750.009

�إجمايل املطلوبات املالية

1.110.938.646

15.609.755

1.126.548.401

11.371.587

-

11.371.587

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
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 -29إدارة اخملاطر ( تتمة )
و ) خماطر العمالت االجنبية
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تتم املعامالت الرئي�سية لل�شركة بالريال ال�سعودي  .تعتقد الإدارة
بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،وبالتايل ال تقوم ال�شركة بتغطية خماطر العمالت الأجنبية.
يو�ضح اجلدول �أدناه موجودات ومطلوبات ال�شركة امل�سجلة بالعمالت الرئي�سية كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2013
ريال �سعودي

2012
املجموع

دوالر �أمريكي

دوالر �أمريكي

ريال �سعودي

املجموع

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

71.172.578

8.117.890

79.290.468

171.166.271

28.772.031

199.938.302

ودائع لأجل

10.000.000

35.866.938

45.866.938

12.000.000

42.619.185

54.619.185

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

-

-

84.253.987

45.145.117

129.399.104

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الأ�ستحقاق

2.000.000

13.078.098

15.078.098

2.000.000

13.078.098

15.078.098

�أق�ساط و�أر�صدة �إ عادة ت�أمني مدينة

177.606.732

-

177.606.732

289.649.500

289.649.500

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

107.444.876

-

107.444.876

63.983.527

-

63.983.527

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

255.736.071

-

255.736.071

311.442.471

-

311.442.471

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

16.905.371

-

16.905.371

25.501.193

-

25.501.193

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

10.327.416

-

10.327.416

10.101.915

-

10.101.915

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

2.238.625

-

2.238.625

17.374.836

-

17.374.836

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

112.692.086

-

112.692.086

7.224.094

-

7.224.094

ممتلكات ومعدات � ،صايف

6.859.627

-

6.859.627

6.646.709

-

6.646.709

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

772.983.382

57.062.926

830.046.308

1.001.344.503

129.614.431

1.130.958.934
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و ) خماطر العمالت االجنبية ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
2013
ريال �سعودي

دوالر �أمريكي

2012
املجموع

دوالر �أمريكي

ريال �سعودي

املجموع

موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

-

33.747.029

33.747.029

-

13.689.412

13.689.412

ودائع لأجل

20.000.000

49.240.731

69.240.731

-

87.944.637

87.944.637

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

1.672.524

1.672.524

2.304.738

-

2.304.738

ا�ستثمارات متاحة للبيع

18.868.940

16.693.608

35.562.548

31.681.856

3.223.879

34.905.735

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

5.000.000

14.645.388

19.645.388

5.000.000

14.645.388

19.645.388

وديعة نظامية

20.000.000

-

20.000.000

20.000.000

-

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

65.541.464

114.326.756

179.868.220

58.986.594

119.503.316

178.489.910

جمموع املوجودات

838.524.864

171.389.682

1.009.914.528

1.060.331.097

249.117.747

1.309.448.844

بالريال ال�سعودي
2013
ريال �سعودي

دوالر �أمريكي

2012
املجموع

دوالر �أمريكي

ريال �سعودي

املجموع

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

51.006.542

-

51.006.542

318.248.865

-

318.248.865

ذمم معيدي الت�أمني

69.663.004

-

69.663.004

18.368.644

-

18.368.644

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

26.742.446

-

26.742.446

31.612.532

-

31.612.532

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

12.604.181

-

12.604.181

11.992.255

-

11.992.255

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

295.283.222

-

295.283.222

322.248.101

-

322.248.101

مطالبات حتت الت�سوية

365.895.748

-

365.895.748

419.799.486

-

419.799.486

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

6.120.220

-

6.120.220

4.278.518

-

4.278.518

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

827.315.363

-

827.315.363

1.126.548.401
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بالريال ال�سعودي
2013
دوالر �أمريكي

ريال �سعودي
مطلوبات امل�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني
زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة
جمموع مطلوبات امل�ساهمني
جمموع املطلوبات

1.277.651
112.692.086
1.858.532
115.828.269
943.143.632

-

املجموع

ريال �سعودي

1.277.651
112.692.086
1.858.532
115.828.269
943.143.632

1.397.484
7.224.094
2.750.009
11.371.587
1.137.919.988

2012
دوالر �أمريكي
-

املجموع
1.397.484
7.224.094
2.750.009
11.371.587
1.137.919.988

ز ) خماطر �أ�سعار العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تذبذب قيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق  .تعر�ض الأدوات املالية
بعمولة عائمة ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت الناجتة عن التدفقات النقدية ،بينما الأدوات املالية بعمولة ثابتة تعر�ض ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة من القيمة العادلة .
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن بع�ض �إ�ستثماراتها .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت وذلك مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت بالعمالت
امل�سجلة بها الإ�ستثمارات .
ح) خماطر �أ�سعار ال�صندوق
خماطر �أ�سعار ال�صندوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لل�صندوق نتيجة للتغريات يف �صايف قيمة املوجودات التي يجري حتديدها
من قبل مديري ال�صندوق .
حتد ال�شركة من خماطر �أ�سعار ال�صندوق من خالل احلفاظ على حمفظة متنوعة حتتوي على �أنواع �صناديق خمتلفة ،ومراقبة التطورات يف �أ�سواق ال�صناديق .
�إن التغري بن�سبة  %5يف �صايف قيمة موجودات ال�صندوق  ،مع ابقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة  ،من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �صايف الدخل بالزيادة  ( /النق�صان ) مببلغ 562.956
ريال �سعودي (  31دي�سمرب  6.691.938 : 2012ريال �سعودي ).
ح) خماطر �أ�سعار ال�سوق
خماطر �أ�سعار ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق ( بخالف تلك النا�شئة عن خماطر
�أ�سعار العموالت �أو خماطر العملة ) � ،سواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الأداة املالية �أو باجلهة امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأدوات
املالية امل�شابهة املتداولة بال�سوق.
ي) �إدارة ر�أ�س املال
يتم حتديد وتنظيم متطلبات ر�أ�س املال من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك ل�ضمان الأموال الكافية يف حالة الإفال�س .كما و�ضعت ال�شركة �أهداف �أخرى للحفاظ على
ر�أ�س مال قوي وذلك لتحقيق �أغرا�ضها وزيادة املنفعة للم�ساهمني.
تقوم ال�شركة ،ب�صورة منتظمة ،ب�إدارة متطلبات ر�أ�س املال وذلك بتقدير حجم الإنخفا�ض بني م�ستويات ر�أ�س املال امل�سجلة واملطلوبة .يتم �إجراء التعديالت على م�ستويات ر�أ�س
املال احلايل على �ضوء التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص املخاطر املتعلقة بن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ،يجوز لل�شركة تعديل مقدار توزيعات
الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم.
يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة قد �إلتزمت بالكامل مبتطلبات ر�أ�س املال املطلوبة من جهات خارجية خالل �سنة القوائم املالية .
 -30اعتماد القوائم املالية
اعتمدت القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  17ربيع االخر 1435هـ املوافق  17فرباير .2014
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
القوائم املالية وتقرير مراجعي احلسابات
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

7

199.938.302

ودائع لأجل

8

54.619.185

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

�(17أ)

129.399.104

46.177.000

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

�(18أ)

15.078.098

11.703.098

9

164.149.762

162.952.960

107.381.094

-

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

10

63.983.527

117.942.504

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

11

311.442.471

444.868.930

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

13

25.501.193

22.653.027

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

14

10.101.915

12.759.331

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

22

17.374.836

13.634.381

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة
ذمم معيدي الت�أمني مدينة

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني
ممتلكات ومعدات � ،صايف

15

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

142.629.968

7.224.094

-

6.646.709

6.487.226

1.112.840.290

981.808.425

موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

7

13.689.412

ودائع لأجل

8

87.944.637

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

14

2.304.738

1.227.117

ا�ستثمارات متاحة للبيع

(17ب)

34.905.735

42.430.666

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

(18ب)

19.645.388

6.054.157

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني
وديعة نظامية

24

98.654.131
-

12.008.622

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

178.489.910

180.374.693

جمموع املوجودات

1.291.330.200

1.162.183.118

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة املركز املايل ( تتمة )
كما يف  31دي�سمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

321.330.613

ذمم معيدي الت�أمني

-

29.037.919
58.768.022

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

16

28.780.784

39.938.299

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

19

11.992.255

14.391.400

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

10

322.248.101

286.352.264

مطالبات حتت الت�سوية

11

419.799.486

535.161.850

4.278.518

3.205.975

2.730.945

2.730.945

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

-

12.008.622

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

1.111.160.702

981.595.296

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
3

توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

فائ�ض عمليات الت�أمني
�(17أ)

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

1.679.588

213.129

1.112.840.290

981.808.425

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
16

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

21

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

1.397.484

2.186.402

7.224.094

-

2.750.009

4.387.928

11.371.587

6.574.330

حقوق امل�ساهمني
23

ر�أ�س املال
خ�سائر مرتاكمة

(17ب)

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

200.000.000

200.000.000

( ) 33.394.676

( ) 27.020.439

512.999

820.802

جمموع حقوق امل�ساهمني

167.118.323

173.800.363

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

178.489.910

180.374.693

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.291.330.200

1.162.183.118

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة نتائج عمليات التأمني والفائض املرتاكم
للسنة املنتهية يف  31ديسمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاحات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
يخ�صم � :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة
�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � ،صايف

10

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

653.945.271

565.058.948

( ) 148.606.029

( ) 207.660.638

( ) 7.028.672

( ) 6.104.822

498.310.570

351.293.488

( ) 89.854.814

( ) 17.411.840

408.455.756

333.881.648

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

11

( ) 776.369.813

( ) 398.863.164

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

11

478.981.467

185.580.556

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

11

( ) 18.064.095

9.861.923

( ) 315.452.441

( ) 203.420.685

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

13

( ) 54.183.510

( ) 48.090.945

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

19

26.180.585

24.663.505

65.000.390

107.033.523

( ) 82.725.823

( ) 92.248.828

�صايف املطالبات املتكبدة

�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف عمومية و�إدارية
�إيرادات تامني �أخرى

20

6.343.425

-

3.028.434

2.823.593

( عجز )  /فائ�ض عمليات الت�أمني

( ) 8.353.574

17.608.288

ح�صة امل�ساهمني من عجز ( /فائ�ض ) عمليات الت�أمني

8.353.574

�إيرادات �أخرى

� (22أ )

( ) 15.847.459
1.760.829

فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

الفائ�ض امل�ستحق للتوزيع

-

( ) 1.760.829

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة

-

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة عمليات املساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاحات
ح�صة امل�ساهمني من ( عجز )  /فائ�ض عمليات الت�أمني
ارباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 8.353.574
( 17ب)

دخل عموالت
م�صاريف عمومية و�إدارية

20

�صايف ( خ�سارة )  /دخل ال�سنة
( خ�سارة )  /ربح ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة

 31دي�سمرب 2012

26

15.847.459

3.210.060

881.172

3.568.630

3.225.265

( ) 1.283.820

( ) 2.663.454

( ) 2.858.704

17.290.442

( ) 0.14

0.86

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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 31دي�سمرب 2011

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة عمليات املساهمني الشاملة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاح
�صايف ( خ�سارة )  /دخل ال�سنة

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

( ) 2.858.704

17.290.442

( م�صاريف ) � /إيرادات �شاملة اخرى :
الزكاة و�ضريبة الدخل

21

( ) 3.515.533

( ) 4.679.464

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

1.998.504

643.725

�إجمايل ( اخل�سارة )  /الدخل ال�شامل لل�سنة

( ) 4.375.733

13.254.703

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاحات
الر�صيد يف  1يناير 2011
�صايف دخل ال�سنة
الزكاة و�ضريبة الدخل

ر�أ�س املال

اخل�سائر املرتاكمة

200.000.000

( ) 39.631.417

التغري يف القيمة العادلة
للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
1.089.115

املجموع
161.457.698

-

17.290.442

-

17.290.442

21

-

( ) 4.679.464

-

( ) 4.679.464

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

(17ب)

-

-

643.725

643.725

حتويالت الى قائمة عمليات امل�ساهمني

(17ب)

-

-

( ) 912.038

( ) 912.038

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

200.000.000

( ) 27.020.439

820.802

173.800.363

الر�صيد يف  1يناير 2012

200.000.000

( ) 27.020.439

820.802

173.800.363

-

( ) 2.858.704

-

( ) 2.858.704

�صايف خ�سارة ال�سنة
21

-

( ) 3.515.533

-

( ) 3.515.533

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

(17ب)

-

-

1.998.504

1.998.504

حتويالت الى قائمة عمليات امل�ساهمني

(17ب)

-

-

( ) 2.306.307

( ) 2.306.307

200.000.000

( ) 33.394.676

512.999

الزكاة و�ضريبة الدخل

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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167.118.323

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاح
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني
التعديالت لت�سوية فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني �إلى �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية:
ح�صة امل�ساهمني من ( عجز )  /فائ�ض عمليات الت�أمني
�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستهالك
خ�سائر من بيع ممتلكات ومعدات
( امل�سرتد )  /خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة
ذمم معيدي الت�أمني مدينة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى
مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
مبالغ م�ستحقة من � /إلى عمليات امل�ساهمني� ،صايف
ذمم دائنة
ذمم معيدي الت�أمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني � ،صايف
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
ودائع لآجل ،ال�صايف
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق
املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع
ممتلكات ومعدات
املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات
�صايف النقد ( امل�ستخدم يف )  /من الأن�شطة اال�ستثمارية
التغري يف النقدية و�شبه النقدية
النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة
معامالت غري نقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

7

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

-

1.760.829

( ) 8.353.574
( ) 953.232
1.986.843
49.215
( ) 1.676.863
( ) 8.947.611

15.847.459
( ) 1.199.641
1.715.890
15.720
4.551.212
22.691.469

480.061
( ) 107.381.094
53.958.977
133.426.459
( ) 2.848.166
2.657.416
( ) 3.740.455
( ) 10.879.142
292.292.694
( ) 58.768.022
( ) 11.157.515
( ) 2.399.145
35.895.837
( ) 115.362.364
1.072.543
198.300.473

50.697.127
( ) 5.260.473
( ) 355.403.007
2.216.948
4.475.348
41.313.874
( ) 26.522.279
2.073.989
( ) 52.488.733
1.578.181
4.650.631
22.672.313
345.541.084
1.463.424
59.699.896

( ) 54.619.185
( ) 226.190.250
( ) 3.375.000
145.387.837
( ) 2.210.351
14.810
( ) 140.992.139

( ) 54.034.471
( ) 9.453.098
66.970.241
( ) 2.306.922
22.000
1.197.750

57.308.334
142.629.968
199.938.302

60.897.646
81.732.322
142.629.968

1.466.459

( ) 542.590

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التدفقات النقدية للمساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
بالريال السعودي
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2012

 31دي�سمرب 2011

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف ( خ�سارة )  /دخل ال�سنة

( ) 2.858.704

17.290.442

التعديالت لـ :
ح�صة امل�ساهمني من عجز  ( /فائ�ض ) عمليات الت�أمني

8.353.574

( ) 15.847.459

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 3.210.060

( ) 881.172

2.284.810

561.811

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

( ) 1.077.621

523.907

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

( ) 788.918

1.092.051

مبالغ م�ستحقة من  /الى عمليات الت�أمني� ،صايف

10.879.142

26.522.279

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

( ) 5.153.452

( ) 4.878.712

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

6.143.961

23.821.336

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 55.192.133

( ) 51.187.171

ودائع الجل� ،صايف

( ) 87.944.637

39.244.387

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

65.619.321

38.905.765

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

( ) 13.591.231

-

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

( ) 91.108.680

26.962.981

التغري يف النقدية و�شبه النقدية

( ) 84.964.719

50.784.317

98.654.131

47.869.814

13.689.412

98.654.131

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة
النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

7

معامالت غري النقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

1.998.504

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من  1الى  30جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2012
 -1التنظيم واألنشطة الرئيسية
�شركة الت�أمني العربية التعاونية ( «ال�شركة» ) – �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010243302بتاريخ  18حمرم
1429هـ (املوافق  27يناير � .)2008إن العنوان امل�سجل لل�شركة هو �ص.ب  ،28655الريا�ض  ،11323اململكة العربية ال�سعودية .
تتمثل اهداف ال�شركة يف مزاولة اعمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين والأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية وي�شمل ن�شاطها الرئي�سي جميع فئات الت�أمني العام،
الت�أمني ال�صحي ،واحلماية ،واالدخار  .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ( تداول ) يف  26حمرم  1429هـ ( املوافق  4فرباير  .) 2008بد�أت ال�شركة عمليات الت�أمني
و�إعادة الت�أمني يف  4حمرم  1430هـ ( املوافق  1يناير .) 2009
 -2أسس االعداد
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني .
�أ�س�س القيا�س
تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .
بيان الإلتزام
�أعدت القوائم املالية لل�شركة بوا�سطة الإدارة ووفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .
وفق ًا ملتطلبات �أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية  ،على ال�شركة �أن حتتفظ بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني  .حتتفظ ال�شركة بجميع
املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادت وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف احل�سابات اخلا�صة بذلك الن�شاط ويتم توزيع الإيرادات
وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة.
العملة الرئي�سية وعملة العر�ض
تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي وهي العملة الرئي�سية لل�شركة.
 -3توزيع الفائض
يجب على ال�شركة توزيع  %10من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني حلملة الوثائق وتخ�صي�ص  %90املتبقية مل�ساهمي ال�شركة وفق ًا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .
بلغ عجز عمليات الت�أمني لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012مبلغ وقدره  8.3مليون ريال �سعودي (  : 2011فائ�ض  17.6مليون ريال �سعودي ) .ووفق ًا لذلك ،مت حتويل
 ) %90 :2011 ( %100من العجز البالغ  8.3مليون ريال �سعودي (  : 2011فائ�ض  17.6مليون ريال �سعودي ) ،والبالغ  8.3مليون ريال �سعودي (  : 2011فائ�ض  15.8مليون
ريال �سعودي ) �إلى عمليات امل�ساهمني لل�سنة بحيث بلغ الفائ�ض امل�ستحق املتبقي حلملة الوثائق  2.73مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2012دي�سمرب 2.73 : 2011
مليون ريال �سعودي )� .إن ال�شركة ب�صدد توزيع هذا الفائ�ض على حملة الوثائق.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -4املعايري اجلديدة  ،والتعديالت على املعايري والتفسريات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية تتما�شى مع تلك املتبعة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة كما يف و لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ،2011
با�ستثناء تطبيق التعديالت على املعايري احلالية املذكورة �أدناه والتي مل يكن لها ت�أثري مايل جوهري على القوائم املالية لل�شركة:
تعديل على املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم  - 7الأدوات املالية :حتويل املوجودات املالية:
يبد�أ �سريان هذا التعديل �إعتبارا من  1يوليو  2011ويتطلب �إف�صاحات �إ�ضافية فيما يتعلق بالتعر�ض للمخاطر الناجمة عن املوجودات املالية املحولة .يت�ضمن التعديل �ضرورة
الإف�صاح لكل فئة من املوجودات عن نوع والقيمة الدفرتية وو�صف ملخاطر ومنافع املوجودات املالية التي مت حتويلها �إلى طرف �آخر ولكن تبقى يف قائمة املركز املايل للمن�ش�أة.
�إن الإي�ضاحات هي �إي�ض ًا مطلوبة لتمكن امل�ستخدم من فهم مبلغ املطلوبات املرتبطة بها والعالقة بني املوجودات املالية واملطلوبات املرتبطة بها.
تعديل على معيار املحا�سبة الدويل رقم �" 12ضرائب الدخل” على ال�ضريبة امل�ؤجلة (�إعتبار ًا من  1يناير :)2012
يتطلب معيار املحا�سبة الدويل رقم �" 12ضرائب الدخل” من املن�ش�أة قيا�س ال�ضريبة امل�ؤجلة املرتبطة بالأ�صل �إعتماد ًا على ما �إذا كانت املن�ش�أة تتوقع �إ�سرتداد القيمة الدفرتية
للأ�صل من خالل الإ�ستخدام �أو البيع .قد يكون من ال�صعب وغري املو�ضوعي تقييم ما �إذا كان الإ�سرتداد �سيكون من خالل الإ�ستخدام �أو من خالل البيع عندما يتم قيا�س الأ�صل
با�ستخدام منوذج القيمة العادلة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم " 40الإ�ستثمار يف املمتلكات” .ولذلك يدخل هذا التعديل �إ�ستثناء من املبد�أ القائم لقيا�س الأ�صول ال�ضريبية
امل�ؤجلة �أو املطلوبات النا�شئة عن الإ�ستثمار يف املمتلكات بالقيمة العادلة .نتيجة لهذه التعديالت ،ف�إن جلنة تف�سريات املعايري (�" )SIC 21ضرائب الدخل  -ا�سرتداد اال�صول
املعاد تقييمها وغري القابلة للإ�ستهالك” ،مل يعد ينطبق على اال�ستثمار يف املمتلكات بالقيمة العادلة .وت�ضيف هذه التعديالت �أي�ضا �إلى معيار املحا�سبة الدويل رقم ()12
التوجيهات املتبقية والواردة �سابق ًا يف جلنة تف�سريات املعايري ( ، )SIC 21الذي مت �سحبه.
املعايري اجلديدة  ،والتعديالت على املعايري والتف�سريات ( تتمة )
لقد اختارت ال�شركة عدم الإتباع املبكر للتعديالت على املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية التي مت ن�شرها ويتعني على ال�شركة الإلتزام بها يف امل�ستقبل.
 -5ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة
فيما يلي ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة ب�ش�أن �إعداد هذه القوائم املالية :
النقدية و�شبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد يف ال�صندوق و�شيكات بر�سم الإيداع والودائع لأجل واحل�سابات اجلارية لدى البنوك التي تقل فرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية عن ثالثة �أ�شهر
من تاريخ االقتناء .
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات  ،يف الأ�صل  ،بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض جوهري يف القيمة .ويحمل اال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم بطريقة الق�سط الثابت على مدى االعمار االنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات .
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات هي كما يلي :
ال�سنوات
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

4

الأثاث واملفرو�شات

10

املركبات

5

�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية

5–3

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
اال�ستثمارات املتاحة للبيع يتم اظهارها يف تاريخ ال�شراء بالتكلفة كجزء من ا�ستثمارات ال�شركة وبعد ذلك يتم �إظهارها بالقيمة العادلة ما مل يتعذر قيا�س قيمتها العادلة  .يتم
اظهار التغري يف القيمة العادلة مبا�شرة �ضمن فائ�ض عمليات الت�أمني  /حقوق امل�ساهمني ،ويتم اثبات الأرباح واخل�سائر املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع �ضمن قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -5ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
تقا�س اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املحددة والتي يوجد لدى ال�شركة النية االيجابية واملقدرة على اقتنائها حتى تاريخ اال�ستحقاق  ،بعد اقتنائها  ،بالتكلفة املطف�أة ناق�صا
خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمتها  .حتت�سب التكلفة املطف�أة بعد االخذ بعني االعتبار اخل�صم او العالوة عند ال�شراء .يتم اثبات االرباح او اخل�سائر الناجتة عن هذه اال�ستثمارات
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني عند التوقف عن اثبات هذه اال�ستثمارات او انخفا�ض قيمتها.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية  .ويف حالة مثل هذا
الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني  .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل :
�أ .بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ،ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض املثبتة �سابقا يف قائمة
نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني .
ب .بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على
ا�سا�س معدل العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
ج .بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة على ا�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العمولة
اخلا�صة الفعلي الأ�صلي .
الزكاة و�ضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا لالنظمة الزكوية وال�ضريبية ال�سعودية  ،حتمل الزكاة على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور العام
بينما يتم حتميل �ضريبة الدخل على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني غري ال�سعوديني.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  ،وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبق ًا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند �إنهاء  /انتهاء عقود عملهم.
يحت�سب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل  .حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتب
املوظفني الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
دخل عموالت
يتم �إثبات دخل العموالت من الودائع لأجل على �أ�سا�س مبد�أ العائد الفعلي.
الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى
يتم اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة او اخلدمة امل�ستلمة � ،سوا ًء قدمت ام مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين .
الإحتياطي النظامي
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي  ،يجب على ال�شركة �أن حتول  %20من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي �إلى �أن يبلغ هذا الإحتياطي  %100من ر�أ�س املال  .ونظر ًا للخ�سائر
املرتاكمة ،ف�إنه مل يتم �إجراء مثل هذا التحويل .
املخ�ص�صات
يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات ( قانونية �أو متوقعة ) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة و�إن تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة  ،وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق
به  .ال يتم اثبات خم�ص�صات لقاء اخل�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية .
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تاريخ التداول
يتم اثبات او التوقف عن �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول ( �أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء او بيع املوجودات ).
العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها االنظمة او تلك املتعارف عليها
يف ال�سوق.
العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعامالت  .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني
والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني.
مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�شركة نيه لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على
ا�سا�س ال�صايف او بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني
�إال اذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا من قبل املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها.
الأق�ساط املكت�سبة ودخل العموالت
ترحل الأق�ساط �إلى الدخل على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني التي تخ�صها .متثل الأق�ساط غري املكت�سبة احل�صة يف الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة التغطية
�سارية املفعول.
متثل نتائج االكتتاب الأق�ساط املكت�سبة ودخل الأتعاب والعموالت ناق�ص ًا املطالبات امل�سددة وم�صاريف االكتتاب الأخرى واملطالبات املتوقعة امل�ستحقة املتعلقة بال�سنة ،بعد خ�صم
املبالغ اخلا�ضعة لإعادة الت�أمني ،ناق�ص ًا خم�ص�ص اخل�سائر امل�ستقبلية املتوقعة عن وثائق الت�أمني ال�سارية املفعول.
يتم ت�أجيل العموالت املدينة على عقود �إعادة ت�أمني و�إطفاءها بطريقة الق�سط الثابت على فرتة عقود �إعادة الت�أمني.
تظهر �أق�ساط الت�أمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية ك�أق�ساط غري مكت�سبة ،ويتم ت�أجيلها ب�إ�ستعمال الطرق التالية :



عدد الأيام الفعلية لكافة فئات الت�أمني الأخرى.
بالن�سبة لل�شحن البحري ،ف�إن الأق�ساط غري املكت�سبة متثل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية احلالية .

�أق�ساط الت�أمني املدينة
يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيمة الدفرتية
لأق�ساط الت�أمني املدينة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة
االنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى ،ومن م�صاريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها ،ناق�ص ًا اخلردة والإ�سرتدادات الأخرى ،وحتمل
على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم عند تكبدها.
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�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية ( تتمة )
ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل � ،سواء مت التبليغ عنها �أم ال  .يتم جتنيب
خم�ص�صات لقاء املطالبات املُب ّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على �أ�سا�س تقدير كل حاله على حده  .كما يجنب خم�ص�ص  ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة
ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املب ّلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل  .ان االلتزامات النهائية ميكن �أن تزيد �أو تقل عن املخ�ص�ص الذي مت جتنيبه.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف ح�ساب الإكتتاب لتلك ال�سنة  .ال تقوم ال�شركة بخ�صم مطلوباتها
لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل .
اختبار كفاية املطلوبات
تقوم ال�شركة  ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل  ،بالت�أكد من كفاية مطلوبات عقود الت�أمني با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها .و�إذا ما تبني من
التقومي ب�أن القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة) غري كافية بناء ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ف�إنه يتم �إثبات كامل النق�ص
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  ،ويجنب خم�ص�ص لقاء املخاطر �سارية املفعول.
تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة
يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف الأخرى املتعلقة مبا�شر ًة باكتتاب وجتديد عقود الت�أمني ،وتطف�أ على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها  ،بطريقة مماثلة للأق�ساط غري
املكت�سبة .يتم �إثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .يقيد الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي يت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار
ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من وقوع انخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية �أو �أكرث ،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفا�ض .ويف حالة عدم حتقق
االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�أنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف من املخ�ص�ص يف قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .كما ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء اختبار مدى كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
�إعادة الت�أمني
تقوم ال�شركة ب�إ�سناد خماطر الت�أمني املتعلقة بكافة �أعمالها وذلك خالل دورة �أعمالها العادية .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمني .تقدر
املبالغ القابلة لال�سرتداد بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية وطبق ًا التفاقية �إعادة الت�أمني.
يتم  ،بتاريخ �إعداد القوائم املالية � ،إجراء تقومي مرة واحدة �أو �أكرث يف ال�سنة عند ظهور م�ؤ�شرات �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات .ويتم تخفي�ض قيمة املوجودات عند وجود دليل
مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة طبق ًا ل�شروط العقد ،وقيا�س الأثر على املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق به .تقيد
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
�إن اتفاقيات �إعادة الت�أمني ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.
يتم �إثبات �أق�ساط ومطالبات �إعادة الت�أمني كدخل وم�صروف بنف�س الطريقة وك�أن عملية �إعادة الت�أمني تعترب ن�شاط ًا مبا�شر ًا ،بعد الأخذ بعني االعتبار ت�صنيف عمليات �إعادة
الت�أمني.
متثل مطلوبات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة ملعيدي الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة بعقود �إعادة الت�أمني.
يتم �إظهار الأق�ساط واملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل بالن�سبة للأق�ساط امل�سندة والأق�ساط التي مت التعهد بها.
يتم التوقف عن �إثبات موجودات �أو مطلوبات �إعادة الت�أمني عند ا�ستنفاذ احلقوق التعاقدية� ،أو �إنتها�ؤها �أو عند حتويل العقد �إلى جهة �أخرى.
عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة
العمولة املدينة الناجتة عن عقود �إعادة الت�أمني يتم ت�أجيلها و�إطفاءها على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها  .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم.
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ت�صنيف املنتج
ت�صدر ال�شركة عقود يتم مبوجبها حتويل خماطر الت�أمني .تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل مبوجبها �شركة الت�أمني جزء ًا كبري ًا من خماطر الت�أمني الناجتة من
حملة الوثائق وذلك باملوافقة على تعوي�ض حملة الوثائق يف حالة وقوع حادث م�ستقبلي غري حمدد ي�ؤثر �سلب ًا على حامل الوثيقة .وكقاعدة عامة ،تع ّرف ال�شركة خماطر الت�أمني
االلتوقف عن �إثبات الأدوات املالية
يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند توقف ال�شركة عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأداة املالية ويتم ذلك عاد ًة عند بيعها� ،أو عند انتقال
التدفقات النقدية املتعلقة بها �إلى جهة �أخرى م�ستقلة.
القيم العادلة
حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية املتداولة يف الأ�سواق املالية النظامية الن�شطة على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق بالن�سبة للموجودات ،و�أ�سعار العر�ض بالن�سبة
للمطلوبات عند انتهاء العمل بتاريخ قائمة املركز املايل  .ويف حالة عدم توفر الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق ،يتم الرجوع �إلى عرو�ض الأ�سعار املقدمة من الو�سطاء  /املتعاملني يف
�أ�سواق املال.
بالن�سبة للموجودات املالية غري املتداولة يف �سوق مالية ن�شطة ،حتدد القيمة العادلة با�ستخدام طرق تقومي ت�شتمل على ا�ستخدام �أحدث معامالت متت وفق �شروط التعامل مع
الأطراف الأخرى ،وعلى �أ�سا�س القيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية �أخرى م�شابهة لها تقريب ًا ،و� /أو على �أ�سا�س حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة .وبالن�سبة لطريقة التدفقات
النقدية املخ�صومة ،حتدد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على �أ�سا�س �أف�ضل تقديرات الإدارة ،ويعترب معدل اخل�صم امل�ستخدم ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ملوجودات مالية
مماثلة.
املعلومات القطاعية
يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر من عنا�صر ال�شركة الذي ينتج عنه �إيرادات وتتكبد عليه م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل رئي�س
العمليات والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقومي الأداء .ولأغرا�ض �إدارية  ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها �ستة
قطاعات ت�شغيلية كما يلي :







الت�أمني ال�صحي وي�شمل الت�أمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية .
ت�أمني املركبات  ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل .
ت�أمني احلريق ،ويقوم بتغطية خماطراحلريق وعمليات الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
الت�أمني الهند�سي ،ويقوم بتغطية خماطر �أعمال البناء ،والإن�شاءات والأعمال امليكانيكية والكهربائية والإلكرتونية ،وتوقف الآالت واملكائن ،وغريها من عمليات
الت�أمني التي تندرج �ضمن هذا النوع من الت�أمني.
الت�أمني البحري ،ويقوم بتغطية خماطر الب�ضائع يف الطريق و�سيارات النقل على الطرق الرئي�سية و�أنواع الت�أمني الأخرى التي تندرج �ضمن هذه الفئة.
فروع الت�أمني الأخرى  ،وي�شمل فروع الت�أمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �آنف ًا.

يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية املرفقة .
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة  .ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة ،ف�أنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات  ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف
الأخرى  .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 - 6التقديرات واالفرتاضات احملاسبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن املطلوبات
املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم املالية � .إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �أجراء تعديل جوهري يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة .
االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات الت�أمني
يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقدير ًا
للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل � .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف
تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات.
تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي .
قد تتعر�ض ال�شركة خلالفات مع ،و�أحيان ًا �إخفاقات من قبل� ،شركات �إعادة الت�أمني .تقوم ال�شركة كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي الت�أمني.
خ�سائر االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املدينة
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص ائتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ا�ستمرار يف �إثبات
خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات.
ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا
لل�شروط التعاقدية.
تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة
تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على مدى فرتة التغطية
الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �إطفاء �إ�ضايف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
 -7النقدية وشبه النقدية
يتكون هذا البند مما يلي :
بالريال ال�سعودي
2012
نقد يف ال�صندوق
�شيكات بر�سم الإيداع
ودائع لأجل
ح�سابات جارية لدى البنوك

2011

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

39.636
6.161.557
4.079.266
189.657.843
199.938.302

13.689.412
13.689.412

36.896
5.277.249
27.050.310
110.265.513
142.629.968

82.610.213
16.043.918
98.654.131

يتم ايداع الودائع لأجل لفرتات ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة �أ�شهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�شركة ويتحقق عنها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط بن�سبة %3.2
�سنوي ًا ( .) %3.21 : 2011
تودع احل�سابات اجلارية والودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد � .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل .
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 31دي�سمرب 2012
 -8الودائع ألجل
يتم �إيداع الودائع لأجل لفرتات تزيد عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها الأ�صلي  ،ويتحقق عنها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط بن�سبة � % 3.31سنوي ًا (  : 2011ال �شيء )
تودع الودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد� .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل.
 -9األقساط وأرصدة التأمني املدينة
بالريال ال�سعودي
2012

2011

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

204.525.000

211.065.938

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

( ) 40.375.238

( ) 48.112.978

164.149.762

162.952.960

�إن احلركة يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها خالل ال�سنة هي كالتايل:
بالريال ال�سعودي
2011

2012
املخ�ص�ص بداية ال�سنة

48.112.978

43.561.766

( امل�سرتد )  /املحمل خالل ال�سنة

( ) 1.676.863

4.551.212

امل�شطوب خالل ال�سنة

( ) 6.060.877

املخ�ص�ص نهاية ال�سنة

40.375.238

48.112.978

فيما يلي بيان ًا ب�أعمار الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب:
بالريال ال�سعودي
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
املجموع

�أقل من  30يوم

من � 31إلى  90يوماً

مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة

2012

204.525.000

73.570.842

33.413.727

97.540.431

2011

211.065.938

47.141.806

27.877.413

136.046.719

تت�ألف الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة من عدد كبري من العمالء �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية  .ال تت�ضمن الأق�ساط املدينة �أية مبالغ م�ستحقة بالعمالت الأجنبية .
تن�ص �شروط العمل اخلا�صة بال�شركة على �أن يتم �سداد الأق�ساط خالل  90يوم ًا  .ال يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�شركة يزيد عن  %16من الأق�ساط املدينة كما يف  31دي�سمرب 2012
(  31دي�سمرب  . ) %15 : 2011بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب  10عمالء  %46من الأق�ساط املدينة كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2012دي�سمرب . ) %38 : 2011
تتوقع ال�شركة ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة بالكامل .لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على
�ضمانات ب�ش�أن الأق�ساط املدينة ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات.
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 -10احلركة يف أقساط التأمني غري املكتسبة
بالريال ال�سعودي
2012

2011

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

286.352.264

263.679.951

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة كما يف  31دي�سمرب

322.248.101

286.352.264

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

35.895.837

22.672.313

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

117.942.504

112.682.031

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة كما يف  31دي�سمرب

63.983.527

117.942.504

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

( ) 53.958.977

5.260.473

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

89.854.814

17.411.840

 -11املطالبات
بالريال ال�سعودي
2012
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

776.369.813

( ) 478.981.467

297.388.346

( ) 118.135.628

131.252.255

13.116.627

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها خالل ال�سنة

2.773.264

2.174.204

4.947.468

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

661.007.449

( ) 345.555.008

315.452.441

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  1يناير

478.482.340

( ) 412.137.873

66.344.467

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  1يناير

56.679.510

( ) 32.731.057

23.948.453

535.161.850

( ) 444.868.930

90.292.920

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  31دي�سمرب

360.346.712

( ) 280.885.618

79.461.094

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  31دي�سمرب

59.452.774

( ) 30.556.853

28.895.921

419.799.486

( ) 311.442.471

108.357.015

( ) 115.362.364

133.426.459

18.064.095

مطالبات مدفوعة وم�صاريف �أخرى
مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف
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 -11املطالبات ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
2011
ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

الإجمايل
مطالبات مدفوعة وم�صاريف �أخرى

398.863.164

( ) 185.580.556

213.282.608

مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

373.673.324

( ) 378.979.028

( ) 5.305.704

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها خالل ال�سنة

23.576.021

( ) 28.132.240

( ) 4.556.219

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

744.404.248

( ) 540.983.563

203.420.685

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  1يناير

104.809.016

( ) 33.158.845

71.650.171

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  1يناير

84.811.750

( ) 56.307.078

28.504.672

189.620.766

( ) 89.465.923

100.154.843

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  31دي�سمرب

478.482.340

( ) 412.137.873

66.344.467

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  31دي�سمرب

56.679.510

( ) 32.731.057

23.948.453

535.161.850

( ) 444.868.930

90.292.920

345.541.084

( ) 355.403.007

( ) 9.861.923

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

 -12جدول متابعة املطالبات
يبني اجلدول املطالبات املتكبدة املرتاكمة والتي ت�شمل ك ًال من املطالبات املتكبدة املرتاكمة واملبلغ عنها واملطالبات الغري مبلغ عنها يف تاريخ كل قائمة مركز مايل  ،بالإ�ضافة
�إلى كل املدفوعات املرتاكمة حتى تاريخه.
تهدف ال�شركة �إلى الإحتفاظ ب�إحتياطيات منا�سبة فيما يتعلق ب�أعمال الت�أمني حت�سب ًا للمطالبات امل�ستقبلية  .كلما تطورت املطالبات لت�صبح التكلفة النهائية م�ؤكدة ،يتم �إطفاء
تلك الإحتياطيات املتعلقة بها  .تقوم ال�شركة بنقل الإحتياطيات املطف�أة �إلى الإحتياطيات املتعلقة ب�سنة احلادث احلالية عندما يكون تطور املطالبات غري مكتمل وي�شتمل على
�شكوك جوهرية متعلقة بالتكلفة النهائية لتلك املطالبات.
�إن حتليل املطالبات طبق ًا ل�سنوات احلادث هي كالأتي :
 2009وما قبلها

2012

2010

تاريخ احلادث

2011

املجموع

2012

بالرياالت ال�سعودية

التكلفة النهائية املقدرة للمطالبات :
يف نهاية �سنة احلادث

328.415.012

327.430.535

851.729.639

بعد �سنة

293.003.687

232.100.569

717.375.361

بعد �سنتني

281.008.262

229.003.322

-

-

بعد ثالث �سنوات

274.592.893

التكلفة احلالية للمطالبات املرتاكمة

274.592.893

229.003.322

717.375.361

804.874.343

( ) 270.254.972

( ) 225.623.277

( ) 701.355.735

( ) 408.812.449

( ) 1.606.046.433

املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل
�إجمايل املطلوبات املعرتف بها يف قائمة املركز املايل
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4.337.921
-

3.380.045
-

-

-

-

2.025.845.919

يخ�صم :املدفوعات املرتاكمة حتى تاريخه

-

-

804.874.343

-

16.019.626
-

-

-

396.061.894

419.799.486

-

419.799.486

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -13تكاليف إكتتاب وثائق التأمني املؤجلة
بالريال ال�سعودي
2011

2012
الر�صيد يف  1يناير

22.653.027

تكاليف اكتتاب متكبدة خالل ال�سنة

57.031.676

45.873.997

تكاليف اكتتاب حمملة لل�سنة

( ) 54.183.510

( ) 48.090.945

الر�صيد يف  31دي�سمرب

24.869.975

22.653.027

25.501.193

 -14املصاريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات األخرى
بالريال ال�سعودي
2012
عمليات الت�أمني

2011
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

ر�سوم �إدارة مطالبات مدفوعة مقدم ًا
�إيجارات مدفوعة مقدم ًا

4.223.474

-

8.054.474

-

515.195

-

440.404

-

دفعة مقدمة مقابل �شراء برنامج حا�سب �آيل

930.396

-

1.204.922

-

دفعات مقدمة ملوردين

1.325.500

-

891.000

-

ذمم موظفني

536.585

-

679.738

-

عموالت م�ستحقة

695.530

1.764.738

198.749

687.117

دفعات مقدمة لر�سوم ا�شرتاكات �سنوية
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

213.698

109.119

-

-

1.661.537

540.000

1.180.925

540.000

10.101.915

2.304.738

12.759.331

1.227.117
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -15املمتلكات واملعدات  ،صايف
حت�سينات املباين
امل�ست�أجرة

الأثاث واملفرو�شات

املركبات

�أجهزة احلا�سب الآيل
واملعدات املكتبية

املجموع

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

التكلفة
كما يف  31دي�سمرب 2010

802.175

2.447.099

193.503

4.608.590

8.051.367

الإ�ضافات خالل ال�سنة

442.339

542.090

98.000

1.224.493

2.306.922

-

( ) 87.080

( ) 23.669

( ) 110.749

2.989.189

204.423

5.809.414

10.247.540

اال�ستبعادات خالل ال�سنة
الإ�ضافات خالل ال�سنة

-

781.121

82.567

1.346.663

2.210.351

كما يف  31دي�سمرب 2011

1.244.514

الإ�ستبعادات خالل ال�سنة

-

( ) 14.502

-

( ) 50.124

( ) 64.626

كما يف  31دي�سمرب 2012

1.244.514

3.755.808

286.990

7.105.953

12.393.265

اال�ستهالك املرتاكم
كما يف  31دي�سمرب 2010

64.114

491.698

93.228

1.468.413

2.117.453

املحمل لل�سنة

32.850

377.680

48.260

1.257.100

1.715.890

الإ�ستبعادات خالل ال�سنة

-

-

( ) 50.249

( ) 22.780

( ) 73.029

كما يف  31دي�سمرب 2011

96.964

869.378

91.239

2.702.733

3.760.314

املحمل لل�سنة

60.977

538.481

56.953

1.330.432

1.986.843

الإ�ستبعادات خالل ال�سنة

-

( ) 418

-

كما يف  31دي�سمرب 2012

157.941

1.407.441

148.192

( ) 183
4.032.982

( ) 601
5.746.556

�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب 2012

1.086.573

2.348.367

138.798

3.072.971

6.646.709

كما يف  31دي�سمرب 2011

1.147.550

2.119.811

113.184

3.106.681

6.487.226
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -16الدائنون واملصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى
بالريال ال�سعودي
2012
عمليات الت�أمني

2011
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

م�ستحق ملوردين وو�سطاء

21.029.577

-

28.999.211

-

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

4.694.468

-

8.129.247

-

م�ستحقات جمل�س ال�ضمان ال�صحي

2.055.054

-

2.271.248

-

مكاف�آت موظفني

-

-

458.048

-

مكاف�آت جمل�س الإدارة

-

908.265

�أخرى

-

1.734.564

1.001.685

489.219

80.545

451.838

28.780.784

1.397.484

39.938.299

2.186.402

 -17االستثمارات املتاحة للبيع
�أ) عمليات الت�أمني
ا�ستثمارات يف �صناديق
ا�ستثمارية حملية

ا�ستثمارات يف حمفظة �أ�سهم
حملية

القيمة العادلة

( متداولة )

( متداولة )

 31دي�سمرب

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010

47.855.696

10.600.023

58.455.719

�إ�ضافات خالل ال�سنة

54.034.471

-

54.034.471

التغري يف القيمة العادلة

57.433

( ) 600.023

( ) 542.590

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

( ) 56.178.748

( ) 10.791.493

( ) 66.970.241

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

408.148

791.493

1.199.641

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

46.177.000

�إ�ضافات خالل ال�سنة

214.999.550

التغري يف القيمة العادلة

677.126

-

46.177.000

11.190.700

226.190.250

789.333

1.466.459
( ) 145.387.837

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

( ) 145.387.837

-

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

953.232

-

953.232

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012

117.419.071

11.980.033

129.399.104

يتم �إظهار التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ  1.679.588ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  213.129 : 2011ريال �سعودي ) �ضمن
فائ�ض عمليات الت�أمني يف قائمة املركز املايل .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 - 17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
�أ) عمليات الت�أمني ( تتمة )
�أ –  ) 1فيما يلي حتلي ً
ال باال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى :
بالريال ال�سعودي
2011

2012
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

129.399.104

46.177.000

الإجمايل

129.399.104

46.177.000

�أ – � ) 2إن جودة االئتمان للمحفظة اال�ستثمارية هي كما يلي :
بالريال ال�سعودي
" – �أ " الى " � +أ "
"ب"

2012

2011

129.399.104

41.709.605
4.467.395

-

الإجمايل

46.177.000

129.399.104

يتم ا�ستخدام درجات الت�صنيف املتبعة من قبل وكالة " �ستاندرد �آند بورز” لال�ستثمارات �أو امل�صدر �إذا كانت اال�ستثمارات غري م�صنفة.
�أ –  ) 3حتديد القيمة العادلة وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها:




امل�ستوى الأول  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س الأداة (�أي :بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).
ً
امل�ستوى الثاين  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو �أي �أ�ساليب تقييم �أخرى حتدد كافة مدخالتها الهامة وفقا ملعلومات ال�سوق.
امل�ستوى الثالث � :أ�ساليب التقييم التي مل حتدد �أي من مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.

يعر�ض اجلدول التايل حتليل للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
بالريال ال�سعودي
2012
امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثاين

الإجمايل

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية

117.419.071

-

-

117.419.071

حمفظة �أ�سهم

11.980.033

-

-

11.980.033

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

129.399.104

-

-

129.399.104

بالريال ال�سعودي
2011
الإجمايل

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

�صناديق ا�ستثمارية

46.177.000

-

-

46.177.000

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

46.177.000

-

-

46.177.000

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
ب) عمليات امل�ساهمني
ا�ستثمارات
يف �صناديق
ا�ستثمارية حملية

ا�ستثمارات يف
حمفظة �أ�سهم
حملية

ا�ستثمارات يف
�سندات حملية
وغري حملية

ا�ستثمارات يف
حمفظة �سندات
واخرى غري
حملية

ا�ستثمار يف ا�سهم
�شركة حملية

القيمة العادلة

( متداولة )

( متداولة )

( متداولة )

( متداولة )

( غري متداولة )

 31دي�سمرب

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

5.974.961

1.923.077

29.536.401

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010

21.638.363

-

-

�إ�ضافات خالل ال�سنة

51.187.171

-

-

-

-

التغري يف القيمة العادلة

( ) 344.629

-

-

76.316

-

( ) 268.313

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

( ) 38.905.765

-

-

-

-

( ) 38.905.765

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

881.172

-

-

-

-

881.172

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

34.456.312

-

-

6.051.277

1.923.077

42.430.666

�إ�ضافات خالل ال�سنة

33.010.703

13.345.571

3.217.406

5.618.453

-

التغري يف القيمة العادلة

87.248

-

-

( ) 395.051

-

( ) 307.803

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

( ) 52.058.213

( ) 1.580.409

-

( ) 11.980.699

-

( ) 65.619.321

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

923.631

1.580.409

-

706.020

-

3.210.060

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2012

16.419.681

13.345.571

3.217.406

1.923.077

34.905.735

-

51.187.171

55.192.133

يتم �إظهار التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ  512.999ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  820.802 : 2011ريال �سعودي) �ضمن
حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل.
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
ب) عمليات امل�ساهمني ( تتمة )
ميثل الإ�ستثمار يف �أ�سهم �شركة حملية والبالغ  1.9مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  1.9 : 2011مليون ريال �سعودي) ،ا�ستثمارات يف حقوق ملكية را�س مال �شركة جنم
خلدمات الت�أمني غري املتداولة بن�سبة  31( %7.69دي�سمرب  . )%7.69 : 2011ونظر ًا لعدم توفر القيمة العادلة  ،فقد مت قيد الإ�ستثمار بالكلفة بعد ت�أكد الإدارة من عدم وجود
�أي انخفا�ض يف قيمتها.
ب –  ) 1فيما يلي حتلي ً
ال باال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى :
بالريال ال�سعودي
2011

2012
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

32.982.658

40.507.589

�شركات

1.923.077

1.923.077

الإجمايل

34.905.735

42.430.666

ب – � ) 2إن جودة االئتمان للمحفظة اال�ستثمارية هي كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2012
" – �أ �أ " الى " �أ �أ "

-

2011
6.051.277

" – �أ " الى " � +أ "

31.682.439

15.461.620

" ب"

1.300.219

18.994.692

جودة الإئتمان غري متاحة

1.923.077

1.923.077

الإجمايل

34.905.735

42.430.666

يتم ا�ستخدام درجات الت�صنيف املتبعة من قبل وكالة « �ستاندرد �آند بورز» لال�ستثمارات وفيت�ش �أو امل�صدر �إذا كانت اال�ستثمارات غري م�صنفة.
ب –  ) 3حتديد القيمة العادلة وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها:
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امل�ستوى الأول  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س الأداة (�أي :بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).
امل�ستوى الثاين  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو �أي �أ�ساليب تقييم �أخرى حتدد كافة مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.
امل�ستوى الثالث � :أ�ساليب التقييم التي مل حتدد �أي من مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -17االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
ب) عمليات امل�ساهمني ( تتمة )
�أ –  ) 3حتديد القيمة العادلة وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ( تتمة )
يعر�ض اجلدول التايل حتليل للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :

امل�ستوى الأول
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية
حمفظة �أ�سهم
�سندات
�أ�سهم
�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

16.419.681
13.345.571
3.217.406
32.982.658

امل�ستوى الأول
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية
حمفظة �سندات و�أخرى
�أ�سهم
�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

34.456.312
6.051.277
40.507.589

بالريال ال�سعودي
2012
امل�ستوى الثالث
امل�ستوى الثاين

الإجمايل

1.923.077
1.923.077

16.419.681
13.345.571
3.217.406
1.923.077
34.905.735

بالريال ال�سعودي
2011
امل�ستوى الثالث
امل�ستوى الثاين

الإجمايل

-

-

1.923.077
1.923.077

34.456.312
6.051.277
1.923.077
42.430.666

 -18االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
�أ) عمليات الت�أمني

�سندات م�ؤ�س�سات مالية

2012
ريال �سعودي

2011
ريال �سعودي

15.078.098

11.703.098

جميع ال�سندات �أعاله مدرجة وم�صنفة ( �أ � /أ�أ�أ ) ح�سب وكالة �ستاندرد �آند بورز  ،ب�إ�ستثناء �سندات مببلغ  1.000.000ريال �سعودي حيث �أن جودة ائتمانها غري متاحة.
بلغ معدل �سعر الفائدة � %2.96سنوي ًا (  31دي�سمرب  .)%02.3 : 2011ميتد تاريخ ا�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  . 2017تظهر ال�سندات يف قائمة املركز املايل بالقيمة
املطف�أة .بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق مبلغ  15.640.203ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2012دي�سمرب 11.804.406 : 2011
ريال �سعودي).
ب) عمليات امل�ساهمني

�سندات م�ؤ�س�سات مالية وحكومية

2012
ريال �سعودي

2011
ريال �سعودي

19.645.388

6.054.157

جميع ال�سندات �أعاله مدرجة وم�صنفة ( ب ب ب � /أ ) +ح�سب وكالة �ستاندرد �آند بورز ،ب�إ�ستثناء �سندات مببلغ  5.000.000ريال �سعودي حيث �أن جودة ائتمانها غري متاحة.
بلغ معدل �سعر الفائدة � % 3.57سنوي ًا (  31دي�سمرب  .) % 4.22 : 2011ميتد تاريخ ا�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  . 2022تظهر ال�سندات يف قائمة املركز املايل بالقيمة
املطف�أة .بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق مبلغ  21.660.774ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2012دي�سمرب  6.152.194: 2011ريال
�سعودي).
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -19عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة
بالريال ال�سعودي
2011

2012
يف  1يناير

14.391.400

9.740.769

عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة

23.781.440

29.314.136

عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة

( ) 26.180.585

يف  31دي�سمرب

( ) 24.663.505
14.391.400

11.992.255

 -20املصاريف العمومية واإلدارية
بالريال ال�سعودي
2011

2012
عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

تكاليف موظفني

42.239.749

-

40.262.920

-

تكاليف �إ�شراف ورقابة

18.532.260

-

23.255.700

-

قرطا�سية ومطبوعات

3.537.238

-

2.498.278

-

دعاية واعالن

3.061.161

-

3.592.206

-

�أتعاب قانونية ومهنية

2.650.466

86.500

2.028.483

48.500

�إيجارات

2.239.675

409.256

1.977.567

409.256

ا�ستهالك (�إي�ضاح )15

1.986.843

-

1.715.890

-

م�صاريف ت�أمني

1.956.363

-

2.310.837

-

�إت�صاالت

1.531.001

-

1.495.496

-

�سفر واقامة

1.180.632

-

1.596.641

-

( امل�سرتد )  /خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها ( �إي�ضاح ) 9

( ) 1.676.863

-

4.551.212

-

مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة

-

602.292

-

1.527.885

�أتعاب بنكية

-

141.910

-

292.447

�أخرى

5.487.298

43.862

6.963.598

385.366

82.725.823

1.283.820

92.248.828

2.663.454
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -21الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
�أ ) الزكاة
يتكون وعاء الزكاة مما يلي:
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�أ�س املال

200.000.000

200.000.000

خم�ص�صات

4.026.777

2.505.000

( خ�سارة )  /دخل ال�سنة املعدل

( ) 835.281

26.551.000

ممتلكات ومعدات � ،صايف

( ) 6.646.709

( ) 6.487.226

ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 27.248.681

-

خ�سائر مرتاكمة

( ) 27.020.439

( ) 39.631.417

وعاء الزكاة

142.275.667

182.937.357

الزكاة لل�سنة
تتكون الزكاة املحملة لل�سنة من الآتي :
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ح�صة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور العام من وعاء الزكاة بواقع % 68.60

97.601.108

125.495.027

الزكاة لل�سنة بواقع % 2.5

2.440.028

3.137.376

ب ) �ضريبة الدخل
تتكون �ضريبة الدخل املحملة لل�سنة من الآتي :
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ح�صة امل�ساهمني غري ال�سعوديني من �صايف دخل ال�سنة املعدل بواقع  ( % 31.40بعد احت�ساب اخل�سائر املرتاكمة )

-

6.252.761

�ضريبة الدخل بواقع %20

-

1.250.552

الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة

2.440.028

4.387.928
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -21الزكاة وضريبة الدخل املستحقة (تتمة)
احلركة يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
كانت احلركة يف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة كالآتي :
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

4.387.928

4.587.176

املحمل لل�سنة

2.440.028

4.387.928

نق�ص يف خم�ص�ص �سنوات �سابقة

1.075.505

291.536

املدفوع خالل ال�سنة

( ) 5.153.452
2.750.009

( ) 4.878.712
4.387.928

قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008و  2009عن عمليات امل�ساهمني ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010و  2011عن عمليات امل�ساهمني
وعمليات الت�أمني مل�صلحة الزكاة والدخل ومل ت�ستلم الربط النهائي بعد .
 -22املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
�أ ) عمليات الت�أمني
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة و�أر�صدتها يف نهاية ال�سنة:
اجلهة ذات العالقة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

�شركة الت�أمني العربية

طبيعة املعاملة
� -أق�ساط الت�أمني

7.719.048

8.295.045

 -مطالبات

2.725.385

5.980.925

 -م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة الت�أمني العربية

52.509

2.979.892

 -م�صاريف مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني العربية عن ال�شركة

2.661.479

1.091.251

ح�ص�ص �إعادة الت�أمني مت حت�صيلها من قبل �شركة الت�أمني العربية

6.343.425

-

 م�ستحقات مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني العربية �إلى ال�شركة�شركة الت�أمني الأردنية

 م�ستحقات مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني الأردنية �إلى ال�شركةذمم مت حتميلها على �شركة الت�أمني الأردنية
عمليات �إعادة الت�أمني � ،صايف
 -م�صاريف مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني االردنية عن ال�شركة
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2012
ريال �سعودي

2011
ريال �سعودي

6.000
409.827
-

41.037.024
1.688.415
550.219
392.934
1.027.294

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -22املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها ( تتمة )
�أ ) عمليات الت�أمني ( تتمة )
ن�ش�أت عن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة اعاله الأر�صدة التالية كما يف  31دي�سمرب:
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

3.601.584

1.003.064

�شركة الت�أمني العربية

16.385.672

12.651.217

�شركة الت�أمني الأردنية

989.164

983.164

ذمة �إعادة ت�أمني م�ستحقة �إلى �شركة الت�أمني الأردنية

( ) 1.080.560

( ) 670.733

ب ) عمليات امل�ساهمني
تعوي�ضات كبار موظفي الإدارة
فيما يلي بيان ًا لتعوي�ضات جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة الآخرين خالل ال�سنة :
2012

2011

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مزايا ق�صرية الأجل

4.561.383

3.827.769

مكاف�أة نهاية اخلدمة

147.683

121.830

4.709.066

3.949.599

 -23رأس املال
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل  200مليون ريال �سعودي ،ويتكون من  20مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي .وقد قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
باالكتتاب يف ر�أ�س املال ودفع قيمة  12مليون �سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم ( ،ومتثل  %60من اال�سهم يف ر�أ�س املال) .اما اال�سهم املتبقية والبالغة  8ماليني
�سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي فقد مت االكتتاب بها من قبل اجلمهور .
 -24الوديعة النظامية
متثل الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س املال املدفوع وذلك وفق ًا ملتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية  .ال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .
 -25القيمة العادلة لألدوات املالية
ت�شتمل املوجودات واملطلوبات املالية على النقدية و�شبة النقدية ،والودائع لأجل ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،واال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق ،واملدينني ،والدائنني،
وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى� .إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية ،فيما عدا الأدوات املالية غري املتداولة حيث تقيد
بالتكلفة .
 -26ربح السهم األساسي واخملفض
مت احت�ساب ربح ال�سهم لل�سنة وذلك بتق�سيم �صايف ربح ال�سنة على متو�سط عدد اال�سهم العادية امل�صرح بها وامل�صدرة خالل ال�سنة والبالغة  20مليون �سهم .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -27تعهدات واإللتزامات احملتملة
�أ) الدعاوى الق�ضائية
كما هو احلال بالن�سبة لغالبية �شركات الت�أمني ،تقام دعاوى على ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية .وبناء ًا على ن�صيحة امل�ست�شارين القانونيني  ،تعتقد ال�شركة ب�أن املح�صلة
النهائية لهذه الق�ضايا لن يكون لها �أثر جوهري على دخل ال�شركة �أو و�ضعها املايل.
ب ) االلتزامات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية
يبلغ احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية لقاء ا�ستخدام مباين ال�شركة  2.373.901ريال �سعودي (  2.029.074 : 2011ريال �سعودي)  ،وت�ستحق ال�سداد بق�سط �سنوي
واحد لل�سنة املقبلة .
ج ) التزامات ر�أ�سمالية
ال يوجد على ال�شركة التزامات ر�أ�سمالية جوهرية كما يف  31دي�سمرب  2012و .2011
 -28املعلومات القطاعية
متا�شي ًا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة  ،اعتمدت الإدارة القطاعات الت�شغيلية بالن�سبة لن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني �أدناه .
ال ت�شمل نتائج القطاعات الت�شغيلية توزيع امل�صاريف العمومية والإدارية ،و�إيرادات الت�أمني الأخرى والإيرادات الأخرى على القطاعات الت�شغيلية.
ال ت�شمل موجودات القطاعات توزيع النقدية و�شبه النقدية  ،والودائع لأجل  ،والإ�ستثمارات املتاحة للبيع  ،والإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق  ،و�أق�ساط و�أر�صدة
الت�أمني املدينة  ،وذمم معيدي الت�أمني املدينة ،وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى  ،واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة  ،واملبالغ امل�ستحقة من عمليات
امل�ساهمني  ،واملمتلكات واملعدات � ،صايف  ،على القطاعات الت�شغيلية .
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنة  ،وذمم معيدي الت�أمني  ،والدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى  ،واملبالغ امل�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني ،
ومكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  ،وتوزيعات الفائ�ض امل�ستحقة على القطاعات الت�شغيلية .
القطاعات الت�شغيلية
ال�صحي
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012
نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني امل�سندة
�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة،
�صايف
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
اجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف
الأخرى
ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل
املطالبات املدفوعة
التغري يف املطالبات حتت الت�سوية ،
�صايف
�صايف املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة
�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف عمومية و �إدارية
�إيرادات ت�أمني �أخرى
�إيرادات �أخرى
عجز عمليات الت�أمني
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املركبات

احلريق

بالريال ال�سعودي
البحري
الهند�سي

الأخرى

املجموع

199.855.900
( ) 54.141.890
145.714.010
( ) 7.394.713

339.047.851
( ) 6.325.274
332.722.577
( ) 83.073.463

31.357.533
( ) 29.951.349
( ) 476.598
929.586
321.302

31.892.620
( ) 27.148.817
4.743.803
252.911

35.468.902
( ) 26.827.102
( ) 226.800
8.415.000
627.877

16.322.465
( ) 10.536.871
5.785.594
( ) 588.728

653.945.271
( ) 148.606.029
( ) 7.028.672
498.310.570
( ) 89.854.814

138.319.297
( ) 230.710.053

249.649.114
( ) 209.400.259

1.250.888
( ) 319.040.326

4.996.714
( ) 7.417.571

9.042.877
( ) 6.923.091

5.196.866
( ) 2.878.513

408.455.756
( ) 776.369.813

148.358.100

2.306.615

316.517.538

6.485.880

3.597.143

1.716.191

478.981.467

( ) 17.657.569

1.074.265

1.740.637

( ) 1.213.413

( ) 2.047.327

( ) 782.151
( ) 975.955
7.112.034
6.604.816

( ) 2.145.104
( ) 1.121.645
11.307.258
13.037.223

( ) 5.373.275
( ) 1.679.547
6.559.074
8.549.129

( ) 100.009.522
( ) 22.948.593
15.361.182

( ) 206.019.379
( ) 26.631.747
16.997.988

39.312
( ) 1.123.010
( ) 826.023
1.202.219
4.450.052

( ) 18.064.095
( ) 315.452.441
( ) 54.183.510
26.180.585
65.000.390
( ) 82.725.823
6.343.425
3.028.434
( ) 8.353.574

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -28املعلومات القطاعية ( تتمة )
القطاعات الت�شغيلية ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
املركبات

ال�صحي

الهند�سي

احلريق

البحري

املجموع

الأخرى

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة

227.124.784

231.194.552

29.338.891

35.897.322

26.962.036

14.541.363

565.058.948

يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني
امل�سندة

()121.149.711

-

()27.223.203

()31.895.038

()17.777.096

()9.615.590

()207.660.638

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

-

()5.654.422

()277.800

-

()172.600

-

()6.104.822

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

105.975.073

225.540.130

1.837.888

4.002.284

9.012.340

4.925.773

351.293.488

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

19.416.806

()34.304.987

286.598

()380.879

()572.116

()1.857.262

()17.411.840

�صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

125.391.879

191.235.143

2.124.486

3.621.405

8.440.224

3.068.511

333.881.648

اجمايل املطالبات املدفوعة
وامل�صاريف الأخرى

()190.849.179

()160.238.727

()27.870.520

()7.173.484

()11.166.435

()1.564.819

()398.863.164

ح�صة معيدي الت�أمني من
�إجمايل املطالبات املدفوعة

135.507.502

11.500.487

24.909.313

6.252.919

6.713.827

696.508

185.580.556

التغري يف املطالبات حتت
الت�سوية � ،صايف

5.903.042

7.882.771

()4.110.346

18.053

()444.483

612.886

9.861.923

�صايف املطالبات املتكبدة

()49.438.635

()140.855.469

()7.071.553

()902.512

()4.897.091

()255.425

()203.420.685

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()26.499.097

()18.123.531

()1.219.042

()632.933

()985.943

()630.399

()48.090.945

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

8.783.150

7.664.689

6.063.427

2.152.239

24.663.505

49.454.147

32.256.143

2.617.041

9.750.649

8.620.617

4.334.926

107.033.523

�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف عمومية و �إدارية

()92.248.828

�إيرادات ت�أمني �أخرى

-

�إيرادات �أخرى

2.823.593

فائ�ض عمليات الت�أمني

17.608.288

275

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -28املعلومات القطاعية ( تتمة )
القطاعات الت�شغيلية ( تتمة )
املركبات

ال�صحي

احلريق

الهند�سي

البحري

�أخرى

املجموع

كما يف  31دي�سمرب2012
موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط غري
املكت�سبة

18.187.238

-

15.629.848

16.017.891

8.043.526

6.105.024

63.983.527

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

15.854.354

3.406.178

258.464.879

11.997.973

18.942.466

2.776.621

311.442.471

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

8.137.429

15.395.570

418.469

550.295

590.820

408.610

25.501.193

موجودات غري م�صنفة

711.913.099
1.112.840.290

مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

90.493.922

176.933.066

16.134.780

18.786.601

9.997.927

9.901.805

322.248.101

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

-

-

3.277.058

5.450.297

2.037.996

1.226.904

11.992.255

مطالبات حتت الت�سوية

54.157.615

60.239.991

262.025.207

13.586.207

25.796.579

3.993.887

419.799.486

مطلوبات غري م�صنفة

357.120.860
1.111.160.702

ال�صحي
كما يف  31دي�سمرب 2011
موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي الت�أمني من االق�ساط غري
املكت�سبة
ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت
الت�سوية
تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة
موجودات غري م�صنفة
مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية
مطلوبات غري م�صنفة

املركبات

احلريق

بالريال ال�سعودي
بالريال ال�سعودي
الهند�سي

البحري

�أخرى

املجموع

71.289.536

-

13.063.280

22.573.737

5.107.783

5.908.168

117.942.504

48.787.062

3.876.134

377.516.642

5.943.434

7.038.749

1.706.909

444.868.930

12.926.775

7.987.193

449.951

873.157

150.773

265.178

22.653.027
396.343.964
981.808.425

136.201.507
69.432.754

93.859.605
61.784.212

13.889.514
3.697.475
382.817.610

25.595.358
7.652.965
6.318.255

7.690.061
1.997.410
11.845.535

9.116.219
1.043.550
2.963.484

286.352.264
14.391.400
535.161.850
145.689.782
981.595.296

مت �إعادة عر�ض نتائج عمليات الت�أمني لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011وموجودات ومطلوبات عمليات الت�أمني كما يف  31دي�سمرب  2011لتت�ضمن القطاعات الت�شغيلية اخلا�صة
بت�أمني احلريق والهند�سي والبحري حيث �أن �شروط عر�ضها �أ�صبحت متوفرة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012وكما يف ذلك التاريخ  ،على التوايل  ،وذلك لأغرا�ض املقارنة.
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حوكمة املخاطر
تتمثل حوكمة املخاطر اخلا�صة بال�شركة يف جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات والو�سائل الرقابية املقررة التي ت�ستخدم الهيكل التنظيمي احلايل لتحقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية
 .ترتكز فل�سفة ال�شركة يف قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة ب�إدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من جمل�س الإدارة  .تتعر�ض
ال�شركة ملخاطر الت�أمني  ،وخماطر �إعادة الت�أمني  ،واملخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية  ،وخماطر الإئتمان  ،وخماطر ال�سيولة  ،وخماطر العمالت الأجنبية  ،وخماطر �أ�سعار
العموالت  ،وخماطر �أ�سعار ال�صندوق  ،وخماطر �أ�سعار ال�سوق  ،و�إدارة را�س املال .
هيكل �إدارة املخاطر
مت ت�أ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�شركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر .
جمل�س الإدارة
�إن جمل�س الإدارة هو اجلهة العليا امل�س�ؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقدمي التوجيه و�إعتماد الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�شركة .
الإدارة العليا
الإدارة العليا م�س�ؤولة عن العمليات اليومية من �أجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �ضمن �سيا�سة حمددة م�سبق ًا من قبل ال�شركة ب�ش�أن قبول املخاطر.
جلنة املراجعة و�إدارة املراجعة الداخلية
يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر داخل ال�شركة �سنوي ًا من قبل �إدارة املراجعة الداخلية والتي تقوم بالت�أكد من كفاية الإجراءات ومن الإلتزام بهذه الإجراءات .تقوم �إدارة
املراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقومي مع الإدارة العليا ،وتقدمي تقرير بالنتائج والتو�صيات مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة .
فيما يلي ملخ�ص ًا باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :
�أ) خماطر الت�أمني
ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها ب�ش�أن الأحداث امل�ؤمن عليها عن القيمة الدفرتية لإلتزامات الت�أمني .وميكن �أن يحدث ذلك
ب�سبب تكرار املطالبات �أو �أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة �أو التطورات الالحقة التي تطر�أ على املطالبات طويلة الأجل تختلف عما كان متوقع ًا .تتمثل �أهداف ال�شركة
يف �ضمان توفر املوارد الكافية لتغطية هذه الإلتزامات .ترتكز خماطر الت�أمني الناجمة عن عقود الت�أمني ب�شكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تكرار املطالبات ومبالغها
ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة  ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر �إكتتاب عقود ت�أمني املركبات والت�أمني الطبي .تعترب هذه العمليات
كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة ،الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة من وقوع احلادث امل�ؤمن عليه .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف التقليل من خماطر
الت�أمني.
املركبات
بالن�سبة للت�أمني على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�صابات اجل�سدية وتبديل �أو �إ�صالح املركبات  .تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني
ال�شامل فقط �إلى املالك  /ال�سائق الذي يزيد عمره عن � 18سنة  .وب�شكل رئي�سي ،ف�إن معظم عقود املركبات تتعلق بالأفراد  .كما يوجد لدى ال�شركة �إجراءات �إدارة املخاطر تتعلق
مبراقبة تكاليف املطالبات  .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني للحد من اخل�سائر املتعلقة ب�أي مطالبة فردية ولغاية  375.000ريال �سعودي.
الت�أمني الطبي
مت ت�صميم �إ�سرتاتيجية الت�أمني الطبي اخلا�صة بال�شركة ل�ضمان تنوع املخاطر ب�شكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا امل�ؤمن عليها .وميكن حتقيق ذلك من خالل
تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية وذلك للت�أكد ب�أن الأ�سعار ت�أخذ بعني االعتبار الظروف ال�صحية احلالية واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات
التف�صيلية ملتابعة املطالبات  .كما تقوم ال�شركة ب�إتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�شطة للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن �أن ت�ؤثر
�سلب ًا على ال�شركة.
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�أ) خماطر الت�أمني ( تتمة )
احل�سا�سيات
�إن التحليل �أدناه يو�ضح احلركات املحتملة املعقولة يف االفرتا�ضات الرئي�سية مثل ن�سبة اخل�سائر النهائية مع �إبقاء جميع االفرتا�ضات الأخرى ثابتة والتي يظهر �آثرها على �صايف
املطلوبات و�صايف الدخل كالتايل :
 31دي�سمرب 2012
ن�سبة اخل�سارة النهائية

 31دي�سمرب 2011
ن�سبة اخل�سارة النهائية

التغري يف االفرتا�ضات

بالريال ال�سعودي
الأثر على �صايف املطلوبات

الأثر على �صايف الدخل

%10 +

40.845.576

( ) 40.845.576

%10 -

( ) 40.845.576

التغري يف االفرتا�ضات

40.845.576

بالريال ال�سعودي
الأثر على �صايف املطلوبات

%10 +

33.388.165

%10 -

( ) 33.388.165

الأثر على �صايف الدخل
( ) 33.388.165
33.388.165

ب) خماطر �إعادة الت�أمني
على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ،تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إعادة الت�أمني لدى �أطراف �أخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ش�أ عن مطالبات
الت�أمني ال�ضخمة� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن قدرات منو �إ�ضافية .يتم
جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات �إعادة ت�أمني ،وعقود �إعادة ت�أمني اختيارية ،و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة .
لتقليل تعر�ضها ملخاطر اخل�سائر ال�ضخمة النا�شئة عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة الت�أمني ،ومراقبة تركيز خماطر االئتمان
الناجتة يف مناطق جغرافية ون�شاطات وخ�صائ�ص اقت�صادية مماثلة ل�شركات �إعادة الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حملة الوثائق .ونتيجة لذلك  ،تبقى ال�شركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بح�صتها من املطالبات حتت
الت�سوية املعاد الت�أمني عليها بالقدر الذي مل تف به �شركة �إعادة الت�أمني ب�إلتزاماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني  .ويف هذا ال�صدد  ،ترتكز خماطر الإئتمان يف الآتي :
بالريال ال�سعودي
2012

2011

ال�شرق الأو�سط

113.489.636

104.133.669

�أوروبا

197.952.835

340.735.261

311.442.471

444.868.930
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ج) املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية
تخ�ضع عمليات ال�شركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية � .إن هذه الأنظمة ال تتطلب فقط احل�صول على املوافقات ومراقبة الن�شاطات فح�سب ،بل وتفر�ض
بع�ض القيود مثل كفاية ر�أ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �شركات الت�أمني ولتمكينها من �سداد �إلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها .
د) خماطر الإئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما ،مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية
املقتناة من قبل ال�شركة ،متثل خماطر االئتمان الق�صوى لل�شركة القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف قائمة املركز املايل .
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�ضوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة :








تقوم ال�شركة ب�إبرام عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني فقط مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة .وتكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين تود التعامل
معهم للتحقق والدرا�سة من الناحية الإئتمانية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ض
ال�شركة ملخاطر الديون املعدومة .
تقوم ال�شركة باحلد من املخاطر املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل وكيل وو�سيط ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .
تودع النقدية و�شبه النقدية والودائع لأجل والوديعة النظامية لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة .عليه ،وك�شرط م�سبق ،يجب �أن تكون البنوك التي تودع لديها
النقدية و�شبه النقدية والودائع لأجل والوديعة النظامية م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ،ي�ؤكد متانة و�ضعها املايل .
تدار ا�ستثمارات ال�شركة يف ال�صناديق واملحافظ اال�ستثمارية من قبل املدير امل�س�ؤول عن اال�ستثمار طبق ًا لل�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمدة من جلنة اال�ستثمار.
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى ،تقوم ال�شركة بالتعامل فقط مع بنوك جتارية ذات مركز مايل قوي و�سمعة �إئتمانية جيدة .
ال يوجد تركزات خماطر �إئتمان هامة داخل ال�شركة .

يعر�ض اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان ملكونات املوجودات �ضمن قائمة املركز املايل :
بالريال ال�سعودي
2011

2012
عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

ح�سابات جارية لدى البنوك

189.657.843

13.689.412

110.265.513

16.043.918

ودائع لأجل

58.698.451

87.944.637

27.050.310

82.610.213

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

10.101.915

2.304.738

12.759.331

1.227.117

ا�ستثمارات متاحة للبيع

129.399.104

34.905.735

46.177.000

42.430.666

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

15.078.098

19.645.388

11.703.098

6.054.157

وديعة نظامية

-

20.000.000

-

20.000.000

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

164.149.762

-

162.952.960

-

ذمم معيدي الت�أمني مدينة

107.381.094

-

-

-

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

311.442.471

-

444.868.930

-

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

17.374.836

-

13.634.381

-

1.003.283.574

178.489.910

829.411.523

168.366.071

279

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -29إدارة اخملاطر ( تتمة )
هـ) خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة ال�شركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها.
يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة �شهري ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية ملواجهة �أية التزامات عند ن�شوئها.
ت�ستحق كافة مطلوبات ال�شركة ،الظاهرة يف قائمة املركز املايل ،فيما عدا مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،ال�سداد عند الطلب.
تواريخ الإ�ستحقاق
يعك�س اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية اخلا�صة بال�شركة وذلك على ا�سا�س الإلتزامات التعاقدية غري املخ�صومة املتوقعة املتبقية.
بالريال ال�سعودي
2012
لغاية �سنة واحدة

2011
�إجمايل

�أكرث من �سنة

لغاية �سنة واحدة

�أكرث من �سنة

�إجمايل

املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
ذمم دائنة

321.330.613

-

321.330.613

29.037.919

-

29.037.919

املطلوبات املالية الناجتة عن عقود الت�أمني و�إعادة
الت�أمني:
ذمم معيدي الت�أمني

-

-

-

58.768.022

-

58.768.022

مطالبات حتت الت�سوية

419.799.486

-

419.799.486

535.161.850

-

535.161.850

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

28.780.784

-

28.780.784

39.938.299

-

39.938.299

مكاف�آة نهاية اخلدمة للموظفني

-

4.278.518

4.278.518

-

3.205.975

3.205.975

توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

2.730.945

-

2.730.945

2.730.945

-

2.730.945

772.641.828

4.278.518

776.920.346

665.637.035

3.205.975

668.843.010

املطلوبات املالية للم�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.397.484

-

1.397.484

2.186.402

-

2.186.402

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

2.750.009

-

2.750.009

4.387.928

-

4.387.928

4.147.493

-

4.147.493

6.574.330

-

6.574.330

776.789.321

4.278.518

781.067.839

672.211.365

3.205.975

675.417.340

�إجمايل املطلوبات املالية

ال�سيولة
ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة املركز املايل مبنية على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة وان جميعها م�ستحقة ال�سداد وفق الأ�س�س املذكورة �أعاله.
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و ) خماطر العمالت االجنبية
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تتم املعامالت الرئي�سية لل�شركة بالريال ال�سعودي  .تعتقد الإدارة
بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،وبالتايل ال تقوم ال�شركة بتغطية خماطر العمالت الأجنبية.
يو�ضح اجلدول �أدناه موجودات ومطلوبات ال�شركة امل�سجلة بالعمالت الرئي�سية كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2012
ريال �سعودي

دوالر �أمريكي

2011
املجموع

ريال �سعودي

املجموع

دوالر �أمريكي

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

171.166.271

28.772.031

199.938.302

99.512.928

43.117.040

142.629.968

ودائع لأجل

12.000.000

42.619.185

54.619.185

-

-

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

84.253.987

45.145.117

129.399.104

41.709.605

4.467.395

46.177.000

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الأ�ستحقاق

2.000.000

13.078.098

15.078.098

2.000.000

9.703.098

11.703.098

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

164.149.762

-

164.149.762

162.952.960

-

162.952.960

ذمم معيدي الت�أمني مدينة

107.381.094

-

107.381.094

-

-

-

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

63.983.527

-

63.983.527

117.942.504

-

117.942.504

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

311.442.471

-

311.442.471

444.868.930

-

444.868.930

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

25.501.193

-

25.501.193

22.653.027

-

22.653.027

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

10.101.915

-

10.101.915

12.759.331

-

12.759.331

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

17.374.836

-

17.374.836

13.634.381

-

13.634.381

مبالغ م�ستحقة من عمليات امل�ساهمني

7.224.094

-

7.224.094

-

-

-

ممتلكات ومعدات � ،صايف

6.646.709

-

6.646.709

6.487.226

-

6.487.226

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

983.225.859

129.614.431

1.112.840.290

924.520.892

57.287.533

981.808.425
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و) خماطر العمالت االجنبية ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
2012
ريال �سعودي

2011

دوالر �أمريكي

ريال �سعودي

املجموع

املجموع

دوالر �أمريكي

موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

-

13.689.412

13.689.412

11.008.406

87.645.725

98.654.131

ودائع لأجل

-

87.944.637

87.944.637

-

-

-

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

2.304.738

-

2.304.738

1.227.117

-

1.227.117

ا�ستثمارات متاحة للبيع

31.681.856

3.223.879

34.905.735

17.384.697

25.045.969

42.430.666

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

5.000.000

14.645.388

19.645.388

-

6.054.157

6.054.157

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني

-

-

-

12.008.622

-

12.008.622

وديعة نظامية

20.000.000

-

20.000.000

20.000.000

-

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

58.986.594

119.503.316

178.489.910

61.628.842

118.745.851

180.374.693

جمموع املوجودات

1.042.212.453

249.117.747

1.291.330.200

986.149.734

176.033.384

1.162.183.118

بالرياالل�سعودي
2012
ريال�سعودي

2011
املجموع

دوالر�أمريكي

ريال�سعودي

دوالر�أمريكي

املجموع

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

321.330.613

-

321.330.613

29.037.919

-

29.037.919

ذمم معيدي الت�أمني

-

-

-

54.412.001

4.356.021

58.768.022

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

28.780.784

-

28.780.784

39.938.299

-

39.938.299

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

11.992.255

-

11.992.255

14.391.400

-

14.391.400

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

322.248.101

-

322.248.101

286.352.264

-

286.352.264

مطالبات حتت الت�سوية

419.799.486

-

419.799.486

535.161.850

-

535.161.850

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

4.278.518

-

4.278.518

3.205.975

-

3.205.975

توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

2.730.945

-

2.730.945

2.730.945

-

2.730.945

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

-

-

-

12.008.622

-

12.008.622

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

1.111.160.702

-

1.111.160.702

977.239.275

4.356.021

981.595.296

282

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2012
 -29إدارة اخملاطر ( تتمة )
و) خماطر العمالت االجنبية ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
2012
ريال �سعودي

دوالر �أمريكي

2011
املجموع

ريال �سعودي

املجموع

دوالر �أمريكي

مطلوبات امل�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.397.484

-

1.397.484

2.186.402

-

2.186.402

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات الت�أمني

7.224.094

-

7.224.094

-

-

-

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

2.750.009

-

2.750.009

4.387.928

-

4.387.928

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

11.371.587

-

11.371.587

6.574.330

-

6.574.330

جمموع املطلوبات

1.122.532.289

-

1.122.532.289

983.813.605

4.356.021

988.169.626

ز) خماطر �أ�سعار العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تذبذب قيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق  .تعر�ض الأدوات املالية
بعمولة عائمة ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت الناجتة عن التدفقات النقدية ،بينما الأدوات املالية بعمولة ثابتة تعر�ض ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة من القيمة العادلة .
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن بع�ض �إ�ستثماراتها وودائعها لأجل .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت وذلك مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت
بالعمالت امل�سجلة بها الإ�ستثمارات .
ح) خماطر �أ�سعار ال�صندوق
خماطر �أ�سعار ال�صندوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لل�صندوق نتيجة للتغريات يف �صايف قيمة املوجودات التي يجري حتديدها
من قبل مديري ال�صندوق .
حتد ال�شركة من خماطر �أ�سعار ال�صندوق من خالل احلفاظ على حمفظة متنوعة حتتوي على �أنواع �صناديق خمتلفة ،ومراقبة التطورات يف �أ�سواق ال�صناديق .
�إن التغري بن�سبة  %5يف �صايف قيمة موجودات ال�صندوق  ،مع ابقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة  ،من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �صايف الدخل بالزيادة  ( /النق�صان ) مببلغ
 6.691.938ريال �سعودي (  31دي�سمرب  4.031.665 : 2011ريال �سعودي ).
ط) خماطر �أ�سعار ال�سوق
خماطر �أ�سعار ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق ( بخالف تلك النا�شئة عن خماطر
�أ�سعار العموالت �أو خماطر العملة ) � ،سواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الأداة املالية �أو باجلهة امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأدوات
املالية امل�شابهة املتداولة بال�سوق.
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ي) �إدارة ر�أ�س املال
يتم حتديد وتنظيم متطلبات ر�أ�س املال من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك ل�ضمان الأموال الكافية يف حالة الإفال�س .كما و�ضعت ال�شركة �أهداف �أخرى للحفاظ على
ر�أ�س مال قوي وذلك لتحقيق �أغرا�ضها وزيادة املنفعة للم�ساهمني.
تقوم ال�شركة ،ب�صورة منتظمة ،ب�إدارة متطلبات ر�أ�س املال وذلك بتقدير حجم الإنخفا�ض بني م�ستويات ر�أ�س املال امل�سجلة واملطلوبة .يتم �إجراء التعديالت على م�ستويات ر�أ�س
املال احلايل على �ضوء التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص املخاطر املتعلقة بن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ،يجوز لل�شركة تعديل مقدار توزيعات
الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم.
يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة قد �إلتزمت بالكامل مبتطلبات ر�أ�س املال املطلوبة من جهات خارجية خالل �سنة القوائم املالية .
 -30اعتماد القوائم املالية
اعتمدت القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  10ربيع الثاين  1434هـ ( املوافق  20فرباير . ) 2013
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قائمة املركز املايل
كما يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

موجودات عمليات الت�أمني
7

142.629.968

81.732.322

نقدية و�شبه نقدية
ا�ستثمارات متاحة للبيع

�(16أ)

46.177.000

58.455.719

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

�(17أ)

11.703.098

2.250.000

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

9

162.952.960

218.201.299

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

10

117.942.504

112.682.031

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

11

444.868.930

89.465.923

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

12

22.653.027

24.869.975

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

13

12.759.331

17.234.679

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

21

13.634.381

54.948.255

ممتلكات ومعدات � ،صايف

14

6.487.226

5.933.914

981.808.425

665.774.117

جمموع موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية

7

ودائع لأجل

8

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

98.654.131
-

47.869.814
39.244.387

13

1.227.117

1.751.024

ا�ستثمارات متاحة للبيع

(16ب)

42.430.666

29.536.401

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

(17ب)

6.054.157

6.054.157

12.008.622

22.683.442

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

180.374.693

167.139.225

جمموع املوجودات

1.162.183.118

832.913.342

مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني
وديعة نظامية

23

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  29جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة املركز املايل ( تتمة )
كما يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

29.037.919

26.963.930

ذمم معيدي الت�أمني

58.768.022

111.256.755

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

15

39.938.299

38.360.118

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

18

14.391.400

9.740.769

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

10

286.352.264

263.679.951

مطالبات حتت الت�سوية

11

535.161.850

189.620.766

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

3.205.975

1.742.551

توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

2.730.945

970.116

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

12.008.622

22.683.442

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

981.595.296

665.018.398

فائ�ض عمليات الت�أمني
�(16أ)

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني

213.129

755.719

981.808.425

665.774.117

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

15

2.186.402

1.094.351

زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة

20

4.387.928

4.587.176

6.574.330

5.681.527

جمموع مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني

200.000.000

200.000.000

22

ر�أ�س املال

( ) 27.020.439

( ) 39.631.417

820.802

1.089.115

جمموع حقوق امل�ساهمني

173.800.363

161.457.698

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

180.374.693

167.139.225

جمموع مطلوبات وفائ�ض عمليات الت�أمني ومطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.162.183.118

832.913.342

خ�سائر مرتاكمة
(16ب)

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  29جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة نتائج عمليات التأمني والفائض املرتاكم
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

�إي�ضاحات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

565.058.948

567.734.276

يخ�صم � :أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

( ) 207.660.638

( ) 215.646.801

( ) 6.104.822

( ) 3.252.583

351.293.488

348.834.892

( ) 17.411.840

( ) 88.493.911

333.881.648

260.340.981

�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � ،صايف

10

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة
�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

11

( ) 398.863.164

( ) 256.932.696

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

11

185.580.556

119.762.785

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

11

9.861.923

( ) 11.278.712

( ) 203.420.685

( ) 148.448.623

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

12

( ) 48.090.945

( ) 32.567.771

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

18

24.663.505

13.042.268

107.033.523

92.366.855

�صايف املطالبات املتكبدة

�صايف نتائج االكتتاب
م�صاريف عمومية و�إدارية

19

( ) 92.248.828

( ) 82.931.988

�إيرادات �أخرى

2.823.593

266.297

فائ�ض عمليات الت�أمني

17.608.288

9.701.164

ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض

( ) 15.847.459

فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

1.760.829

970.116

الفائ�ض امل�ستحق للتوزيع

( ) 1.760.829

( ) 970.116

الفائ�ض املرتاكم يف نهاية ال�سنة

-

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  29جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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( ) 8.731.048

شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة عمليات املساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
�إي�ضاحات
ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض عمليات الت�أمني
ارباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

( 16ب)

دخل عموالت
م�صاريف عمومية و�إدارية

19

�صايف دخل ال�سنة
ربح ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة

25

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

15.847.459

8.731.048

881.172

524.226

3.225.265

3.649.606

( ) 2.663.454

( ) 1.475.612

17.290.442

11.429.268

0.86

0.57

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  29جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة عمليات املساهمني الشاملة
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
�إي�ضاح
�صايف دخل ال�سنة

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

17.290.442

11.429.268

( م�صاريف ) � /إيرادات �شاملة اخرى :
( ) 4.679.464

( ) 4.629.488

الزكاة و�ضريبة الدخل

20

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

643.725

1.390.635

�إجمايل الدخل ال�شامل لل�سنة

13.254.703

8.190.415

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  29جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التغريات يف حقوق املساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
�إي�ضاحات
الر�صيد يف  1يناير 2010

ر�أ�س املال
200.000.000

�صايف دخل ال�سنة

اخل�سائر املرتاكمة
( ) 46.431.197

التغري يف القيمة
العادلة للإ�ستثمارات
املتاحة للبيع
165.473

املجموع
153.734.276

-

11.429.268

-

11.429.268

20

-

( ) 4.629.488

-

( ) 4.629.488

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

(16ب)

-

-

1.390.635

1.390.635

حتويالت الى قائمة عمليات امل�ساهمني

(16ب)

-

-

( ) 466.993

( ) 466.993

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2010

200.000.000

( ) 39.631.417

1.089.115

161.457.698

الر�صيد يف  1يناير 2011

200.000.000

( ) 39.631.417

1.089.115

161.457.698

الزكاة و�ضريبة الدخل

�صايف دخل ال�سنة
الزكاة و�ضريبة الدخل

-

17.290.442

-

17.290.442

20

-

( ) 4.679.464

-

( ) 4.679.464

التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

(16ب)

-

-

643.725

643.725

حتويالت الى قائمة عمليات امل�ساهمني

(16ب)

-

-

( ) 912.038

( ) 912.038

200.000.000

( ) 27.020.439

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2011

820.802

173.800.363

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  29جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2010

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

1.760.829

970.116

التعديالت لت�سوية فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني �إلى �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية :
ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض عمليات الت�أمني

15.847.459

8.731.048

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 1.199.641

-

ا�ستهالك

1.715.890

1.274.499

خ�سائر � ( /أرباح ) بيع ممتلكات ومعدات

15.720

( ) 1.000

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

4.551.212

25.029.025

22.691.469

36.003.688

50.697.127

( ) 125.251.133

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة
ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة

( ) 5.260.473

( ) 70.996.926

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

( ) 355.403.007

( ) 23.807.802

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

2.216.948

( ) 19.144.431

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

4.475.348

( ) 9.285.479

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

41.313.874

( ) 868.269

مبالغ م�ستحقة �إلى  /من عمليات امل�ساهمني

( ) 26.522.279

53.891.268

ذمم دائنة

2.073.989

9.261.209

( ) 52.488.733

63.802.401

ذمم معيدي الت�أمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.578.181

24.335.283

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4.650.631

6.012.465

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

22.672.313

159.490.837

مطالبات حتت الت�سوية

345.541.084

35.086.514

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني � ،صايف

1.463.424

( ) 641.302

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

59.699.896

137.888.323

ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 54.034.471

( ) 57.700.000

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق

( ) 9.453.098

( ) 2.250.000

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

66.970.241

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية

-

ممتلكات ومعدات

( ) 2.306.922

( ) 3.855.017

املتح�صل من بيع ممتلكات ومعدات

22.000

9.319

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

1.197.750

( ) 63.795.698

التغري يف النقدية و�شبه النقدية

60.897.646

74.092.625

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

81.732.322

7.639.697

142.629.968

81.732.322

( ) 542.590

755.719

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

7

معامالت غري نقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
قائمة التدفقات النقدية للمساهمني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
بالريال السعودي
 31دي�سمرب 2011

�إي�ضاح

 31دي�سمرب 2010

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
�صايف دخل ال�سنة

17.290.442

11.429.268

التعديالت لـ :
ح�صة امل�ساهمني من فائ�ض عمليات الت�أمني

( ) 15.847.459

( ) 8.731.048

�أرباح بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 881.172

( ) 524.226

561.811

2.173.994

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية :
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

523.907

( ) 316.139

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

1.092.051

778.046

مبالغ م�ستحقة من  /الى عمليات الت�أمني

26.522.279

( ) 53.891.268

زكاة و�ضريبة دخل مدفوعة

( ) 4.878.712

( ) 2.713.393

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

23.821.336

( ) 53.968.760

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ستثمارات متاحة للبيع

( ) 51.187.171

( ) 22.500.000

ودائع الجل � ،صايف

39.244.387

27.031.246

املتح�صل من بيع ا�ستثمارات متاحة للبيع

38.905.765

57.577.261

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

-

( ) 6.054.157

�صايف النقد من الأن�شطة اال�ستثمارية

26.962.981

56.054.350

التغري يف النقدية و�شبه النقدية

50.784.317

2.085.590

النقدية و�شبه النقدية يف بداية ال�سنة

47.869.814

45.784.224

98.654.131

47.869.814

النقدية و�شبه النقدية يف نهاية ال�سنة

7

معامالت غري النقدية :
التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع

643.725

1.390.635
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية
 31دي�سمرب 2011
 -1التنظيم واالنشطة الرئيسية
�شركة الت�أمني العربية التعاونية ( «ال�شركة» ) – �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010243302بتاريخ  18حمرم
1429هـ (املوافق  27يناير � . )2008إن العنوان امل�سجل لل�شركة هو �ص.ب  ،28655الريا�ض  ،11323اململكة العربية ال�سعودية .
تتمثل اهداف ال�شركة يف مزاولة اعمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين والأن�شطة املرتبطة بها يف اململكة العربية ال�سعودية وي�شمل ن�شاطها الرئي�سي جميع فئات الت�أمني العام،
الت�أمني ال�صحي ،واحلماية ،واالدخار  .مت �إدراج ال�شركة يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية ( تداول ) يف  26حمرم  1429هـ ( املوافق  4فربابر  .) 2008بد�أت ال�شركة عمليات الت�أمني
و�إعادة الت�أمني يف  4حمرم  1430هـ ( املوافق  1يناير .) 2009
 -2أسس االعداد
�أعدت القوائم املالية وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولي�س وفق ًا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني .
�أ�س�س القيا�س
تعد القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .
بيان الإلتزام
�أعدت القوائم املالية لل�شركة بوا�سطة الإدارة ووفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .
وفق ًا ملتطلبات �أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية  ،على ال�شركة �أن حتتفظ بح�سابات منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني  .حتتفظ ال�شركة بجميع
املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادت وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف احل�سابات اخلا�صة بذلك الن�شاط ويتم توزيع الإيرادات
وامل�صاريف الأخرى املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل �إدارة ال�شركة وجمل�س الإدارة.
العملة الرئي�سية وعملة العر�ض
تعر�ض القوائم املالية بالريال ال�سعودي وهي العملة الرئي�سية لل�شركة.
 -3توزيع الفائض
يجب على ال�شركة توزيع  %10من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني حلملة الوثائق وتخ�صي�ص  %90املتبقية مل�ساهمي ال�شركة وفق ًا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .
بلغ فائ�ض عمليات الت�أمني لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011مبلغ وقدره  17.6مليون ريال �سعودي (  9.7 : 2010مليون ريال �سعودي ) .ووفق ًا لذلك ،مت حتويل %90
من  17.6مليون ريال �سعودي (  9.7 : 2010مليون ريال �سعودي )  ،والبالغ  15.8مليون ريال �سعودي (  8.7 : 2010مليون ريال �سعودي ) �إلى عمليات امل�ساهمني لل�سنة بحيث
ي�صبح الفائ�ض امل�ستحق املتبقي حلملة الوثائق  2.73مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2011دي�سمرب  0.97 : 2010مليون ريال �سعودي ) � .إن ال�شركة ب�صدد توزيع
هذا الفائ�ض على حملة الوثائق.
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 -4املعايري اجلديدة  ،والتعديالت على املعايري والتفسريات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية تتما�شى مع تلك املتبعة يف �إعداد القوائم املالية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2010با�ستثناء تطبيق
التعديالت على املعايري احلالية املذكورة �أدناه والتي مل يكن لها ت�أثري مايل جوهري على القوائم املالية لل�شركة.
�أ) معيار املحا�سبة الدويل رقم (  « ) 24الإف�صاح عن الأطراف ذات العالقة « :
توفر التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (  " ) 24الإف�صاح عن الأطراف ذات العالقة " تعديل التعريف اخلا�ص بالأطراف ذات العالقة كما تغري تلك التعديالت
املتطلبات اخلا�صة بالإف�صاح عن الهيئات احلكومية ذات العالقة.
ب) املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (  " ) 7الأدوات املالية :الإف�صاحات " :
تو�ضح التعديالت �إن الإف�صاح النوعي يجب �أن يكون يف �سياق الإف�صاح الكمي لتمكني م�ستخدم البيانات من تقييم مدى تعر�ض املن�ش�أة للأخطار الناجتة عن الأدوات املالية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن جمل�س معايري املحا�سبة الدويل قد قام بتعديل وحذف متطلبات الإف�صاح.
ج) معيار املحا�سبة الدويل رقم (  " ) 1عر�ض القوائم املالية " :
مت تعديل معيار املحا�سبة الدويل رقم (  ) 1لتو�ضيح �أنه يجب عر�ض تفا�صيل التغريات يف بند من بنود حقوق امل�ساهمني نتج ب�سبب تعامالت مت االعرتاف بها يف بنود الدخل
ال�شامل الأخرى ،و ُي�سمح �أن يكون هذا العر�ض �إما يف قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني �أو �ضمن الإي�ضاحات.
د) معيار املحا�سبة الدويل رقم (  " ) 34التقارير املالية الأولية " :
ت�ؤكد التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم (  ) 34على �أن الأحداث والتعامالت اجلوهرية خالل الفرتات الأولية البد لها �أن ت�ؤثر على املعلومات املرتبطة واملعرو�ضة يف
�آخر قوائم مالية �سنوية كما تو�ضح كيفية تطبيق
املبد�أ وذلك فيما يخ�ص الأدوات املالية وقيمها العادلة .كذلك ت�ضيف التعديالت �أمثلة لقائمة الأحداث �أو التعامالت التي يجب الإف�صاح عنها مبوجب معيار املحا�سبة الدويل
رقم (  ،) 34كذلك تلغي التعديالت املرجعية للأهمية الن�سبية يف و�صف احلد الأدنى من الإف�صاحات.
�إن بع�ض التعديالت الأخرى والتي �أدت �إلى حت�سينات على املعايري �أدناه ،مل يكن لها �أي ت�أثري مادي على ال�سيا�سات املحا�سبية �أو املركز املايل �أو �أداء ال�شركة :




املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم (  – ) 7الأدوات املالية  :الإف�صاحات؛
معيار املحا�سبة الدويل رقم (  – ) 1عر�ض القوائم املالية؛
معيار املحا�سبة الدويل رقم (  – ) 32الأدوات املالية – العر�ض.

مل ينتج عن املعايري اجلديدة والتعديالت على املعايري والتف�سريات للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية التي يجب على ال�شركة �إتباعها للمرة الأولى ب�ش�أن ال�سنة املالية التي
تبد�أ يف  1يناير � 2011أية تعديالت جوهرية على طريقة عر�ض القوائم املالية املرفقة والإف�صاح عنها.
لقد اختارت ال�شركة عدم الإتباع املبكر للتعديالت على املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية التي مت ن�شرها ويتعني على ال�شركة الإلتزام بها يف امل�ستقبل.
 -5ملخص بالسياسات احملاسبية الهامة
فيما يلي ملخ�ص بال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة ب�ش�أن �إعداد هذه القوائم املالية :
النقدية و�شبه النقدية
تتكون النقدية و�شبه النقدية من النقد يف ال�صندوق و�شيكات بر�سم الإيداع والودائع لأجل واحل�سابات اجلارية لدى البنوك التي تقل فرتة ا�ستحقاقها الأ�صلية عن ثالثة �أ�شهر
من تاريخ االقتناء .
املمتلكات واملعدات
تظهر املمتلكات واملعدات  ،يف الأ�صل  ،بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض جوهري يف القيمة .ويحمل اال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم بطريقة الق�سط الثابت على مدى االعمار االنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات .
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املمتلكات واملعدات ( تتمة )
�إن الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات واملعدات هي كما يلي :
ال�سنوات
حت�سينات املباين امل�ست�أجرة

4

الأثاث واملفرو�شات

10

املركبات

5

�أجهزة احلا�سب الآيل واملعدات املكتبية

5–3

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
اال�ستثمارات املتاحة للبيع يتم اظهارها يف تاريخ ال�شراء بالكلفة كجزء من ا�ستثمارات ال�شركة وبعد ذلك يتم �إظهارها بالقيمة العادلة ما مل يتعذر قيا�س قيمتها العادلة  .يتم
اظهار التغري يف القيمة العادلة مبا�شرة �ضمن فائ�ض عمليات الت�أمني  /حقوق امل�ساهمني ،ويتم اثبات الأرباح واخل�سائر املحققة من اال�ستثمارات املتاحة للبيع �ضمن قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني .
اال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
تقا�س اال�ستثمارات ذات الدفعات الثابتة �أو املحددة والتي يوجد لدى ال�شركة النية االيجابية واملقدرة على اقتنائها حتى تاريخ اال�ستحقاق  ،بعد اقتنائها  ،بالتكلفة املطف�أة ناق�صا
خم�ص�ص االنخفا�ض يف قيمتها  .حتت�سب التكلفة املطف�أة بعد االخذ بعني االعتبار اخل�صم او العالوة عند ال�شراء .يتم اثبات االرباح او اخل�سائر الناجتة عن هذه اال�ستثمارات
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني عند التوقف عن اثبات هذه اال�ستثمارات او انخفا�ض قيمتها.
االنخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية وعدم �إمكانية حت�صيلها
يتم ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقومي للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية  .ويف حالة مثل هذا
الدليل ،يتم �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني  .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل :
بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ،ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض املثبتة �سابقا يف قائمة نتائج عمليات
الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني .
بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على ا�سا�س معدل
العائد ال�سائد يف ال�سوق حالي ًا لأ�صل مايل مماثل.
بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالتكلفة املطف�أة ،يحدد االنخفا�ض يف القيمة على ا�سا�س التدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة على �أ�سا�س معدل العمولة اخلا�صة الفعلي
الأ�صلي .
الزكاة و�ضريبة الدخل
يجنب خم�ص�ص للزكاة و�ضريبة الدخل وفق ًا لالنظمة الزكوية وال�ضريبية ال�سعودية  ،حتمل الزكاة على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور العام
بينما يتم حتميل �ضريبة الدخل على ح�سابات امللكية العائدة للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني غري ال�سعوديني.
مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني
يجنب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  ،وهي واجبة الدفع جلميع املوظفني كمبلغ مقطوع طبق ًا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند �إنهاء  /انتهاء عقود عملهم.
يحت�سب هذا االلتزام كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظف يف حالة تركه العمل يف تاريخ قائمة املركز املايل  .حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتب
املوظفني الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
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دخل عموالت
يتم �إثبات دخل العموالت من الودائع لأجل على �أ�سا�س مبد�أ العائد الفعلي.
الدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى
يتم اثبات االلتزامات لقاء املبالغ الواجب دفعها يف امل�ستقبل عن الب�ضاعة او اخلدمة امل�ستلمة � ،سوا ًء قدمت ام مل تقدم بها فواتري من قبل املوردين .
الإحتياطي النظامي
وفق ًا للنظام الأ�سا�سي  ،يجب على ال�شركة ان حتول  %20من �صايف دخل ال�سنة �إلى االحتياطي النظامي �إلى ان يبلغ هذا الإحتياطي  %100من ر�أ�س املال  .ونظر ًا للخ�سائر
املرتاكمة ،ف�إنه مل يتم �إجراء مثل هذا التحويل .
املخ�ص�صات
يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات ( قانونية �أو متوقعة ) على ال�شركة ناجتة عن �أحداث �سابقة و�إن تكاليف �سداد هذه االلتزامات حمتملة  ،وميكن قيا�سها ب�شكل موثوق
به  .ال يتم اثبات خم�ص�صات لقاء اخل�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية .
تاريخ التداول
يتم اثبات او التوقف عن �إثبات كافة العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول ( �أي التاريخ الذي تلتزم فيه ال�شركة ب�شراء او بيع املوجودات ).
العمليات االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب �أن يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها االنظمة او تلك املتعارف عليها
يف ال�سوق.
العمالت الأجنبية
يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريال ال�سعودي ب�أ�سعار التحويل ال�سائدة عند �إجراء املعامالت  .ويتم حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة
بالعمالت الأجنبية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل �إلى الريال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني
والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني.
مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية
تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم وعندما يكون لدى ال�شركة نيه لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على
ا�سا�س ال�صايف او بيع املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  /عمليات امل�ساهمني
�إال اذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا من قبل املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها.
الأق�ساط املكت�سبة ودخل العموالت
ترحل الأق�ساط �إلى الدخل على �أ�سا�س ن�سبي على مدى فرتات وثائق الت�أمني التي تخ�صها .متثل الأق�ساط غري املكت�سبة احل�صة يف الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بفرتة التغطية
�سارية املفعول.
متثل نتائج االكتتاب الأق�ساط املكت�سبة ودخل الأتعاب والعموالت ناق�ص ًا املطالبات امل�سددة وم�صاريف االكتتاب الأخرى واملطالبات املتوقعة امل�ستحقة املتعلقة بال�سنة ،بعد خ�صم
املبالغ اخلا�ضعة لإعادة الت�أمني ،ناق�ص ًا خم�ص�ص اخل�سائر امل�ستقبلية املتوقعة عن وثائق الت�أمني ال�سارية املفعول.
يتم ت�أجيل العموالت املدينة على عقود �إعادة ت�أمني و�إطفاءها بطريقة الق�سط الثابت على فرتة عقود �إعادة الت�أمني.
تظهر �أق�ساط الت�أمني املحتفظ بها ودخل العمولة والتي تتعلق بالأخطار ال�سارية ملا بعد نهاية ال�سنة املالية ك�أق�ساط غري مكت�سبة ،ويتم ت�أجيلها ب�إ�ستعمال الطرق التالية :



عدد الأيام الفعلية لكافة فئات الت�أمني الأخرى.
بالن�سبة لل�شحن البحري ،ف�إن الأق�ساط غري املكت�سبة متثل الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية احلالية .
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�أق�ساط الت�أمني املدينة
يتم �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها ،ويتم قيا�سها ،عند الإثبات الأويل لها ،بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيمة الدفرتية
لأق�ساط الت�أمني املدينة للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية ،ويتم �إثبات خ�سارة
االنخفا�ض يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى ،ومن م�صاريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها ،ناق�ص ًا اخلردة والإ�سرتدادات الأخرى ،وحتمل
على قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم عند تكبدها.
ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ قائمة املركز املايل � ،سواء مت التبليغ عنها �أم ال  .يتم جتنيب
خم�ص�صات لقاء املطالبات املب ّلغ عنها وغري املدفوعة بتاريخ قائمة املركز املايل على �أ�سا�س تقدير كل حاله على حده  .كما يجنب خم�ص�ص  ،وفق ًا لتقديرات الإدارة وخربة
ال�شركة ال�سابقة ،لقاء تكلفة �سداد املطالبات املتكبدة غري املب ّلغ عنها بتاريخ قائمة املركز املايل  .ان االلتزامات النهائية ميكن �أن تزيد �أو تقل عن املخ�ص�ص الذي مت جتنيبه.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات بتاريخ قائمة املركز املايل وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف ال�سنة الالحقة يف ح�ساب الإكتتاب لتلك ال�سنة  .ال تقوم ال�شركة بخ�صم مطلوباتها
لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ قائمة املركز املايل .
اختبار كفاية املطلوبات
تقوم ال�شركة  ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل  ،بالت�أكد من كفاية مطلوبات عقود الت�أمني با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها .و�إذا ما تبني من
التقومي ب�أن القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة) غري كافية بناء ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ف�إنه يتم �إثبات كامل النق�ص
يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم  ،ويجنب خم�ص�ص لقاء املخاطر �سارية املفعول.
تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة
يتم ت�أجيل العموالت والتكاليف الأخرى املتعلقة مبا�شر ًة باكتتاب وجتديد عقود الت�أمني ،وتطف�أ على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها  ،بطريقة مماثلة للأق�ساط غري
املكت�سبة .يتم �إثبات كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صروف عند تكبدها .يقيد الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
يتم احت�ساب التغريات يف العمر الإنتاجي املقدر �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي يت�ضمنها ذلك الأ�صل وذلك بتعديل فرتة الإطفاء ،ويتم اعتبار
ذلك كتغري يف التقديرات املحا�سبية.
يتم �إجراء مراجعة للت�أكد من وقوع انخفا�ض يف القيمة ،وذلك بتاريخ �إعداد كل قوائم مالية �أو �أكرث ،وذلك عند وجود دليل على وقوع هذا االنخفا�ض .ويف حالة عدم حتقق
االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ،ف�أنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ويتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف من املخ�ص�ص يف قائمة نتائج
عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم .كما ت�ؤخذ تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة بعني االعتبار عند �إجراء اختبار مدى كفاية املطلوبات يف كل فرتة يتم فيها �إعداد القوائم املالية.
�إعادة الت�أمني
تقوم ال�شركة ب�إ�سناد خماطر الت�أمني املتعلقة بكافة �أعمالها وذلك خالل دورة �أعمالها العادية .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمني .تقدر
املبالغ القابلة لال�سرتداد بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير خم�ص�ص املطالبات حتت الت�سوية وطبق ًا التفاقية �إعادة الت�أمني.
يتم  ،بتاريخ �إعداد القوائم املالية � ،إجراء تقومي مرة واحدة �أو �أكرث يف ال�سنة عند ظهور م�ؤ�شرات �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات .ويتم تخفي�ض قيمة املوجودات عند وجود دليل
مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة طبق ًا ل�شروط العقد ،وقيا�س الأثر على املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي الت�أمني ب�شكل موثوق به .تقيد
خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
�إن اتفاقيات �إعادة الت�أمني ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.
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�إعادة الت�أمني ( تتمة )
يتم �إثبات �أق�ساط ومطالبات �إعادة الت�أمني كدخل وم�صروف بنف�س الطريقة وك�أن عملية �إعادة الت�أمني تعترب ن�شاط ًا مبا�شر ًا ،بعد الأخذ بعني االعتبار ت�صنيف عمليات �إعادة
الت�أمني.
متثل مطلوبات �إعادة الت�أمني الأر�صدة امل�ستحقة ملعيدي الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة بعقود �إعادة الت�أمني.
يتم �إظهار الأق�ساط واملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل بالن�سبة للأق�ساط امل�سندة والأق�ساط التي مت التعهد بها.
يتم التوقف عن �إثبات موجودات �أو مطلوبات �إعادة الت�أمني عند ا�ستنفاذ احلقوق التعاقدية� ،أو �إنتها�ؤها �أو عند حتويل العقد �إلى جهة �أخرى.
عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة
العمولة املدينة الناجتة عن عقود �إعادة الت�أمني يتم ت�أجيلها و�إطفاءها على مدى فرتات عقود الت�أمني املتعلقة بها  .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض
املرتاكم.
ت�صنيف املنتج
ت�صدر ال�شركة عقود يتم مبوجبها حتويل خماطر الت�أمني .تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي تقبل مبوجبها �شركة الت�أمني جزء ًا كبري ًا من خماطر الت�أمني الناجتة من
حملة الوثائق وذلك باملوافقة على تعوي�ض حملة الوثائق يف حالة وقوع حادث م�ستقبلي غري حمدد ي�ؤثر �سلب ًا على حامل الوثيقة .وكقاعدة عامة ،تع ّرف ال�شركة خماطر الت�أمني
الكربى ب�أنها متثل �إمكانية دفع تعوي�ضات عند وقوع حادث م�ؤمن عليه.
التوقف عن �إثبات الأدوات املالية
يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند توقف ال�شركة عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها الأداة املالية ويتم ذلك عاد ًة عند بيعها� ،أو عند انتقال
التدفقات النقدية املتعلقة بها �إلى جهة �أخرى م�ستقلة.
القيم العادلة
حتدد القيمة العادلة للموجودات املالية املتداولة يف الأ�سواق املالية النظامية الن�شطة على �أ�سا�س الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق بالن�سبة للموجودات ،و�أ�سعار العر�ض بالن�سبة
للمطلوبات عند انتهاء العمل بتاريخ قائمة املركز املايل  .ويف حالة عدم توفر الأ�سعار املتداولة يف ال�سوق ،يتم الرجوع �إلى عرو�ض الأ�سعار املقدمة من الو�سطاء  /املتعاملني يف
�أ�سواق املال.
بالن�سبة للموجودات املالية غري املتداولة يف �سوق مالية ن�شطة ،حتدد القيمة العادلة با�ستخدام طرق تقومي ت�شتمل على ا�ستخدام �أحدث معامالت متت وفق �شروط التعامل مع
الأطراف الأخرى ،وعلى �أ�سا�س القيمة ال�سوقية احلالية لأداة مالية �أخرى م�شابهة لها تقريب ًا ،و� /أو على �أ�سا�س حتليل التدفقات النقدية املخ�صومة .وبالن�سبة لطريقة التدفقات
النقدية املخ�صومة ،حتدد التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة على �أ�سا�س �أف�ضل تقديرات الإدارة ،ويعترب معدل اخل�صم امل�ستخدم ال�سعر ال�سائد يف ال�سوق ملوجودات مالية
مماثلة.
املعلومات القطاعية
يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر من عنا�صر ال�شركة الذي ينتج عنه �إيرادات وتتكبد عليه م�صاريف وله معلومات مالية منف�صلة متاحة يتم تقييمها بانتظام من قبل رئي�س العمليات
والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقومي الأداء .ولأغرا�ض �إدارية  ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها ثالثة قطاعات
ت�شغيلية كما يلي :




الت�أمني ال�صحي وي�شمل الت�أمني على التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية .
ت�أمني املركبات  ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل .
فروع الت�أمني الأخرى  ،وي�شمل فروع الت�أمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �آنف ًا .

يتم تقييم �أداء القطاع على �أ�سا�س الربح �أو اخل�سارة والتي يتم قيا�سها ،يف بع�ض النواحي ،ب�صورة خمتلفة عن الربح �أو اخل�سارة يف القوائم املالية املرفقة .
مل حتدث �أية معامالت بني القطاعات خالل ال�سنة  .ويف حالة توقع حدوث �أية معاملة ،ف�أنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات  ،وتتم بنف�س �شروط التعامل مع الأطراف
الأخرى  .ت�شتمل �إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات والتي يتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة .
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يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن املطلوبات
املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم املالية � .إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �أجراء تعديل جوهري يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
فيما يلي االفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�صادر امل�ستقبلية والأخرى لعدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري يف
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة .
االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب اتفاقيات الت�أمني
يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني من �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم
الت�أكد التي يجب �أخذها بعني االعتبار عند تقدير االلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها تقدير ًا
للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل � .إن الطرق الفنية املتبعة من قبل الإدارة يف
تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س طرق �سداد املطالبات ال�سابقة عند التنب�ؤ بطرق �سداد املطالبات امل�ستقبلية.
تقدر املطالبات التي تتطلب قرار ًا من املحكمة �أو عن طريق التحكيم على �أ�سا�س كل حالة على حده .تقوم �شركات ت�سويات خماطر م�ستقلة بتقدير املطالبات املتعلقة باملمتلكات.
تقوم الإدارة مبراجعة املخ�ص�صات املتعلقة باملطالبات املتكبدة ،واملطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها ،على �أ�سا�س ربع �سنوي .
قد تتعر�ض ال�شركة خلالفات مع ،و�أحيان ًا �إخفاقات من قبل� ،شركات �إعادة الت�أمني .تقوم ال�شركة كل ربع �سنة مبراقبة تطور النزاعات وقوة املركز املايل ملعيدي الت�أمني.
خ�سائر االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املدينة
تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص ائتمان مماثلة وذلك
للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو ا�ستمرار يف �إثبات
خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها عند مراجعتها ب�صورة جماعية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات.
ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقومي خ�صائ�ص االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت الإخفاق ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا
لل�شروط التعاقدية.
تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة
تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم على مدى فرتة التغطية
الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق االفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق التامني هذه ،ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك
�إجراء �إطفاء �إ�ضايف يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم.
 -7النقدية وشبه النقدية
يتكون هذا البند مما يلي :
بالريال ال�سعودي
2011
نقد يف ال�صندوق
�شيكات بر�سم الإيداع
ح�سابات جارية لدى البنوك
ودائع لأجل

2010

عمليات الت�أمني

امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

امل�ساهمون

36.896
5.277.249
110.265.513
27.050.310
142.629.968

16.043.918
82.610.213
98.654.131

35.947
987.604
46.586.816
34.121.955
81.732.322

47.869.814
47.869.814

يتم ايداع الودائع لأجل لفرتات ترتاوح ما بني يوم واحد وثالثة �أ�شهر وذلك ح�سب املتطلبات النقدية لل�شركة ويتحقق عليها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط مقداره %3.21
�سنوي ًا ( .) %3.06 : 2010
تودع احل�سابات اجلارية والودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد � .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل .
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( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2011
 -8الودائع ألجل
يتم �إيداع الودائع لأجل لفرتات تزيد عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها الأ�صلي  ،ويتحقق عليها دخل عموالت خا�صة مبعدل متو�سط بن�سبة ال �شيء � %سنوي ًا ( ) %3.98 : 2010
تودع الودائع لأجل لدى �أطراف �أخرى ذات ت�صنيف ائتماين جيد � .إن القيمة الدفرتية املف�صح عنها اعاله تقارب القيمة العادلة بتاريخ قائمة املركز املايل .
 -9األقساط وأرصدة التأمني املدينة
بالريال ال�سعودي
2010

2011
�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

211.065.938

261.763.065

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

( ) 48.112.978

( ) 43.561.766

162.952.960

218.201.299

فيما يلي بيان ًا ب�أعمار الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب:
بالريال ال�سعودي
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة

مت�أخرة ال�سداد ومنخف�ضة القيمة

املجموع

�أقل من  30يوم

من � 31إلى 90يوماً

2011

211.065.938

47.141.806

27.877.413

136.046.719

2010

261.763.065

68.016.162

28.719.858

165.027.045

تت�ألف الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة من عدد كبري من العمالء �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية  .ال تت�ضمن الأق�ساط املدينة �أية مبالغ م�ستحقة بالعمالت الأجنبية .
تن�ص �شروط العمل اخلا�صة بال�شركة على �أن يتم �سداد الأق�ساط خالل  90يوم ًا  .ال يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�شركة يزيد عن  %15من الأق�ساط املدينة كما يف  31دي�سمرب 2011
( 31دي�سمرب  .)%7 : 2010بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب  10عمالء  %38من الأق�ساط املدينة كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2011دي�سمرب . ) %19 : 2010
تتوقع ال�شركة ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،حت�صيل الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة بالكامل .لي�س من �سيا�سة ال�شركة احل�صول على
�ضمانات ب�ش�أن الأق�ساط املدينة ،وبالتايل ف�إن معظمها بدون �ضمانات.
 -10احلركة يف أقساط التأمني غري املكتسبة
بالريال ال�سعودي
2010

2011
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

263.679.951

104.189.114

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة كما يف  31دي�سمرب

286.352.264

263.679.951

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

22.672.313

159.490.837

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة يف بداية ال�سنة

112.682.031

41.685.105

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة كما يف  31دي�سمرب

117.942.504

112.682.031

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

5.260.473

70.996.926

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

17.411.840

88.493.911
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 -11املطالبات
بالريال ال�سعودي
2011
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

مطالبات مدفوعة وم�صاريف �أخرى

398.863.164

( ) 185.580.556

213.282.608

مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

373.673.324

( ) 378.979.028

( ) 5.305.704

23.576.021

( ) 4.556.219

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها خالل ال�سنة

( ) 28.132.240

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

744.404.248

( ) 540.983.563

203.420.685

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  1يناير

104.809.016

( ) 33.158.845

71.650.171

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  1يناير

84.811.750

( ) 56.307.078

28.504.672

189.620.766

( ) 89.465.923

100.154.843

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  31دي�سمرب

478.482.340

( ) 412.137.873

66.344.467

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  31دي�سمرب

56.679.510

( ) 32.731.057

23.948.453

535.161.850

( ) 444.868.930

90.292.920

345.541.084

( ) 355.403.007

( ) 9.861.923

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

بالريال ال�سعودي
2010
الإجمايل
مطالبات مدفوعة وم�صاريف �أخرى
مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

256.932.696

ح�صة معيدي الت�أمني
( ) 119.762.785

ال�صايف
137.169.911

( ) 41.992.332

28.264.628

( ) 13.727.704

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها خالل ال�سنة

77.078.846

( ) 52.072.430

25.006.416

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

292.019.210

( ) 143.570.587

148.448.623

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  1يناير

131.274.755

( ) 51.909.083

79.365.672

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  1يناير

23.259.497

( ) 13.749.038

9.510.459

154.534.252

( ) 65.658.121

88.876.131

مطالبات حتت الت�سوية كما يف  31دي�سمرب

104.809.016

( ) 33.158.845

71.650.171

متكبدة وغري مبلغ عنها كما يف  31دي�سمرب

84.811.750

( ) 56.307.078

28.504.672

189.620.766

( ) 89.465.923

100.154.843

35.086.514

( ) 23.807.802

11.278.712

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف
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 -12تكاليف إكتتاب وثائق التأمني املؤجلة
بالريال ال�سعودي
الر�صيد يف  1يناير
تكاليف اكتتاب متكبدة خالل ال�سنة
تكاليف اكتتاب حمملة لل�سنة
الر�صيد يف  31دي�سمرب

2011

2010

24.869.975
45.873.997
( ) 48.090.945
22.653.027

5.725.544
51.712.202
( ) 32.567.771
24.869.975

 -13املصاريف املدفوعة مقدمًا واملوجودات األخرى
بالريال ال�سعودي
2011
ر�سوم �إدارة مطالبات مدفوعة مقدم ًا
�إيجارات مدفوعة مقدم ًا
دفعة مقدمة مقابل �شراء برنامج حا�سب �آيل
دفعات مقدمة ملوردين
ذمم موظفني
عموالت م�ستحقة
�أتعاب جمل�س ال�ضمان ال�صحي امل�ؤجلة
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا و�أخرى

2010

عمليات الت�أمني

امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

امل�ساهمون

8.054.474
1.374.519
1.204.922
891.000
679.738
198.749
355.929
12.759.331

687.117
540.000
1.227.117

12.244.310
1.086.935
1.055.382
790.608
222.545
1.685.397
149.502
17.234.679

1.211.024
540.000
1.751.024

 -14املمتلكات واملعدات ،صايف
حت�سينات املباين
امل�ست�أجرة
ريال �سعودي
التكلفة
كما يف  31دي�سمرب 2009
الإ�ضافات خالل ال�سنة
اال�ستبعادات خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب 2010
الإ�ضافات خالل ال�سنة
الإ�ستبعادات خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب 2011

795.175
7.000
802.175
442.339
1.244.514

الأثاث واملفرو�شات

املركبات

ريال �سعودي

ريال �سعودي

1.826.316
622.302
( ) 1.519
2.447.099
542.090
2.989.189

193.503
193.503
98.000
( ) 87.080
204.423

�أجهزة احلا�سب الآيل
واملعدات املكتبية
ريال �سعودي
1.389.675
3.225.715
( ) 6.800
4.608.590
1.224.493
( ) 23.669
5.809.414

املجموع
ريال �سعودي
4.204.669
3.855.017
( )8.319
8.051.367
2.306.922
( ) 110.749
10.247.540

اال�ستهالك املرتاكم
كما يف  31دي�سمرب 2009
املحمل لل�سنة
كما يف  31دي�سمرب 2010
املحمل لل�سنة
الإ�ستبعادات خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب 2011
�صايف القيمة الدفرتية
كما يف  31دي�سمرب 2011
كما يف  31دي�سمرب 2010

47.785
16.329
64.114
32.850
96.964

163.128
328.570
491.698
377.680
869.378

45.672
47.556
93.228
48.260
( ) 50.249
91.239

586.369
882.044
1.468.413
1.257.100
( ) 22.780
2.702.733

842.954
1.274.499
2.117.453
1.715.890
( ) 73.029
3.760.314

1.147.550
738.061

2.119.811
1.955.401

113.184
100.275

3.106.681
3.140.177

6.487.226
5.933.914
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 -15الدائنون واملصاريف املستحقة واملطلوبات األخرى
بالريال ال�سعودي
2010

2011
امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

م�ستحق ملوردين

28.999.211

-

29.499.097

-

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

8.129.247

-

2.455.823

-

م�ستحقات جمل�س ال�ضمان ال�صحي

2.271.248

-

3.224.820

-

مكاف�آت موظفني

458.048

-

436.588

-

مكاف�آت جمل�س الإدارة

-

1.734.564

�أخرى

601.540

-

80.545

451.838

2.743.790

492.811

39.938.299

2.186.402

38.360.118

1.094.351

 -16االستثمارات املتاحة للبيع
�أ) عمليات الت�أمني

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2009

ا�ستثمارات يف �صناديق
ا�ستثمارية حملية

ا�ستثمارات يف حمفظة �أ�سهم
حملية

القيمة العادلة

( متداولة )

( متداولة )

 31دي�سمرب

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ريال �سعودي

-

-

-

�إ�ضافات خالل ال�سنة

47.700.000

10.000.000

57.700.000

التغري يف القيمة العادلة

155.696

600.023

755.719

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010

47.855.696

10.600.023

58.455.719

�إ�ضافات خالل ال�سنة

54.034.471

-

التغري يف القيمة العادلة

57.433

( ) 600.023

( ) 542.590

( ) 10.791.493

( ) 66.970.241

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

( ) 56.178.748

54.034.471

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

408.148

791.493

1.199.641

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

46.177.000

-

46.177.000

يتم �إظهار التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ  213.129ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب  755.719 : 2010ريال �سعودي ) �ضمن
فائ�ض عمليات الت�أمني يف قائمة املركز املايل .
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 -16االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
�أ) عمليات الت�أمني ( تتمة )
�أ –  ) 1فيما يلي حتلي ً
ال باال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى :
بالريال ال�سعودي
2011
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

2010
47.855.696

46.177.000

�شركات

10.600.023

-

الإجمايل

58.455.719

46.177.000

�أ – � ) 2إن جودة االئتمان للمحفظة اال�ستثمارية هي كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2011

2010

" – �أ " الى " � +أ "

41.709.605

47.855.696

"ب”

4.467.395

-

جودة الإئتمان غري متاحة

10.600.023

46.177.000

الإجمايل

58.455.719

يتم ا�ستخدام درجات الت�صنيف املتبعة من قبل وكالة " �ستاندرد �آند بورز" لال�ستثمارات �أو امل�صدر �إذا كانت اال�ستثمارات غري م�صنفة.
�أ –  ) 3حتديد القيمة العادلة وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها:




امل�ستوى الأول  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س الأداة (�أي :بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).
امل�ستوى الثاين  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو �أي �أ�ساليب تقييم �أخرى حتدد كافة مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.
امل�ستوى الثالث � :أ�ساليب التقييم التي مل حتدد �أي من مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.

يعر�ض اجلدول التايل حتليل للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
بالريال ال�سعودي
2011
امل�ستوى الثالث
امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الأول
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية
�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

46.177.000
46.177.000

-

بالريال ال�سعودي
2010
امل�ستوى الثالث
امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الأول
اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية
حمفظة �أ�سهم
�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

47.855.696
10.600.023
58.455.719

-

-

-

الإجمايل
46.177.000
46.177.000

الإجمايل
47.855.696
10.600.023
58.455.719
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 -16االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
ب) عمليات امل�ساهمني
ا�ستثمارات يف �صناديق
ا�ستثمارية حملية
( متداولة )
ريال �سعودي
الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2009

55.586.922

�إ�ضافات خالل ال�سنة

22.500.000

ا�ستثمارات يف حمفظة �سندات
واخرى غري حملية
( متداولة )
ريال �سعودي
5.655.795
319.166

ا�ستثمار يف ا�سهم
�شركة حملية
( غري متداولة )
ريال �سعودي

القيمة العادلة
 31دي�سمرب
ريال �سعودي
63.165.794

1.923.077
-

22.500.000

-

923.642

التغري يف القيمة العادلة

604.476

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

( ) 57.577.261

-

-

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

524.226

-

-

( ) 57.577.261
524.226

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2010

21.638.363

5.974.961

1.923.077

29.536.401

�إ�ضافات خالل ال�سنة

51.187.171

-

-

51.187.171

التغري يف القيمة العادلة

( ) 344.629

76.316

-

( ) 268.313

ا�ستبعادات خالل ال�سنة

( ) 38.905.765

-

-

( ) 38.905.765

-

-

�أرباح حمققة خالل ال�سنة

881.172

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب 2011

34.456.312

6.051.277

881.172
42.430.666

1.923.077

يتم �إظهار التغري يف القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع والبالغ  820.802ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب  1.089.115 : 2010ريال �سعودي) �ضمن
حقوق امل�ساهمني يف قائمة املركز املايل.
ميثل الإ�ستثمار يف �أ�سهم �شركة حملية والبالغ  1.9مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب  1.9 : 2010مليون ريال �سعودي)  ،ا�ستثمارات يف حقوق ملكية را�س مال �شركة جنم
خلدمات الت�أمني غري املتداولة بن�سبة  31( %7.69دي�سمرب  . )%7.69 : 2010ونظر ًا لعدم توفر القيمة العادلة  ،فقد مت قيد الإ�ستثمار بالكلفة بعد ت�أكد الإدارة من عدم وجود
�أي انخفا�ض.
ب –  ) 1فيما يلي حتلي ً
ال باال�ستثمارات ح�سب الأطراف الأخرى :
بالريال ال�سعودي
2011
بنوك وم�ؤ�س�سات مالية

2010

40.507.589

27.613.324

�شركات

1.923.077

1.923.077

الإجمايل

42.430.666

29.536.401

ب – � ) 2إن جودة االئتمان للمحفظة اال�ستثمارية هي كما يلي :
بالريال ال�سعودي
" – �أ �أ " الى " �أ �أ "
" – �أ " الى " � +أ "
"ب”
جودة الإئتمان غري متاحة
الإجمايل

2011
6.051.277
15.461.620
18.994.692
1.923.077
42.430.666

يتم ا�ستخدام درجات الت�صنيف املتبعة من قبل وكالة « �ستاندرد �آند بورز» لال�ستثمارات �أو امل�صدر �إذا كانت اال�ستثمارات غري م�صنفة.
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 -16االستثمارات املتاحة للبيع ( تتمة )
ب –  ) 3حتديد القيمة العادلة وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية لتحديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها:




امل�ستوى الأول  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط لنف�س الأداة (�أي :بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).
امل�ستوى الثاين  :الأ�سعار املتداولة يف �سوق ن�شط ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو �أي �أ�ساليب تقييم �أخرى حتدد كافة مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.
امل�ستوى الثالث � :أ�ساليب التقييم التي مل حتدد �أي من مدخالتها الهامة وفق ًا ملعلومات ال�سوق.

ب) عمليات امل�ساهمني ( تتمة )
�أ –  ) 3حتديد القيمة العادلة وم�ستويات الت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة ( تتمة )
يعر�ض اجلدول التايل حتليل للأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وفق ًا للت�سل�سل الهرمي للقيمة العادلة :
بالريال ال�سعودي
2011
امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثاين

الإجمايل

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية

34.456.312

-

-

34.456.312

حمفظة �سندات و�أخرى

6.051.277

-

-

6.051.277

�أ�سهم

-

-

1.923.077

1.923.077

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

40.507.589

-

1.923.077

42.430.666

امل�ستوى الأول

امل�ستوى الثاين

بالريال ال�سعودي
2010
امل�ستوى الثالث

الإجمايل

اال�ستثمارات املتاحة للبيع
�صناديق ا�ستثمارية

21.638.363

-

-

21.638.363

حمفظة �سندات و�أخرى

5.974.961

-

-

5.974.961

�أ�سهم

-

-

1.923.077

1.923.077

�إجمايل اال�ستثمارات املتاحة للبيع

27.613.324

-

1.923.077

29.536.401
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 -17االستثمارات املقتناة حتى تاريخ االستحقاق
�أ) عمليات الت�أمني

�سندات �شركات

2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

11.703.098

2.250.000

جميع ال�سندات �أعاله مدرجة وم�صنفة ( �أ � /أ�أ ) ح�سب وكالة �ستاندرد �آند بورز  ،ب�إ�ستثناء �سندات مببلغ  2.000.000ريال �سعودي حيث �أن جودة ائتمانها غري متاحة .بلغ
معدل �سعر الفائدة � %3.02سنوي ًا (  31دي�سمرب  .)%3 : 2010ميتد تاريخ ا�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  . 2015تظهر ال�سندات يف قائمة املركز املايل بالقيمة املطف�أة .بلغت
القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق مبلغ  11.804.406ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31 ( 2011دي�سمرب  2.244.092 : 2010ريال �سعودي ).
ب) عمليات امل�ساهمني

�سندات م�ؤ�س�سات مالية وحكومية

2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

6.054.157

6.054.157

جميع ال�سندات �أعاله مدرجة وم�صنفة ( ب ب � /أ ) +ح�سب وكالة �ستاندرد �آند بورز  ،بلغ معدل �سعر الفائدة � %4.22سنوي ًا (  31دي�سمرب  .) % 4.22 : 2010ميتد تاريخ
ا�ستحقاق هذه ال�سندات حتى عام  . 2015تظهر ال�سندات يف قائمة املركز املايل بالقيمة املطف�أة  .بلغت القيمة العادلة للإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق مبلغ
 6.152.194ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب  31( 2011دي�سمرب  6.206.723: 2010ريال �سعودي).
 -18عموالت إعادة التأمني غري املكتسبة
بالريال ال�سعودي
2011

2010

يف  1يناير

9.740.769

3.728.304

عموالت م�ستلمة خالل ال�سنة

29.314.136

19.054.733

عموالت مكت�سبة خالل ال�سنة

( ) 24.663.505

يف  31دي�سمرب
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 -19املصاريف العمومية واإلدارية
بالريال ال�سعودي
2010

2011
امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

تكاليف موظفني

40.262.920

-

28.390.751

-

تكاليف �إ�شراف ورقابة

23.255.700

-

13.192.269

-

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

4.551.212

-

25.029.025

-

دعاية واعالن

3.592.206

-

1.024.475

-

قرطا�سية ومطبوعات

2.498.278

-

1.603.497

-

م�صاريف ت�أمني

2.310.837

-

2.061.932

-

�أتعاب قانونية ومهنية

2.028.483

48.500

908.715

125.000

�إيجارات

1.977.567

409.256

1.603.222

153.471

ا�ستهالك (�إي�ضاح )14

1.715.890

-

1.274.499

-

�إت�صاالت

1.495.496

-

1.073.616

-

�سفر واقامة

1.596.641

-

1.189.623

-

مكاف�آت وم�صاريف جمل�س الإدارة

-

1.527.885

-

1.005.453

�أتعاب بنكية

-

292.447

-

126.274

�أخرى

6.963.598

385.366

5.580.364

65.414

92.248.828

2.663.454

82.931.988

1.475.612

 -20الزكاة وضريبة الدخل املستحقة
�أ ) الزكاة
يتكون وعاء الزكاة مما يلي :
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ر�أ�س املال

200.000.000

200.000.000

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

2.505.000

1.742.551

دخل ال�سنة املعدل

26.551.000

40.204.263

ممتلكات ومعدات � ،صايف

( ) 6.487.226

( ) 5.933.914

ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

( ) 12.523.100

وديعة نظامية

-

( ) 20.000.000

خ�سائر مرتاكمة

( ) 39.631.417

( ) 46.431.197

وعاء الزكاة

182.937.357

157.058.603
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 -20الزكاة وضريبة الدخل املستحقة (تتمة)
الزكاة لل�سنة
تتكون الزكاة املحملة لل�سنة من الآتي :

ح�صة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ال�سعوديني واجلمهور العام من وعاء الزكاة بواقع % 68.60
الزكاة لل�سنة بواقع % 2.5

2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

125.495.027
3.137.376

107.742.202
2.693.555

ب ) �ضريبة الدخل
تتكون �ضريبة الدخل املحملة لل�سنة من الآتي :
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

ح�صة امل�ساهمني غري ال�سعوديني من �صايف دخل ال�سنة املعدل بواقع  ( % 31.40بعد احت�ساب اخل�سائر املرتاكمة )

6.252.761

9.468.104

�ضريبة الدخل بواقع %20

1.250.552

1.893.621

الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة

4.387.928

4.587.176

احلركة يف املخ�ص�ص خالل ال�سنة
كانت احلركة يف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل لل�سنة كالآتي :
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

املخ�ص�ص بداية ال�سنة

4.587.176

2.671.081

املحمل لل�سنة

4.387.928

4.587.176

نق�ص يف خم�ص�ص �سنوات �سابقة

291.536

42.312

املدفوع خالل ال�سنة

( ) 4.878.712

( ) 2.713.393

4.387.928

4.587.176

قدمت ال�شركة الإقرار الزكوي لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب  2008و  2009عن عمليات امل�ساهمني ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010عن عمليات امل�ساهمني وعمليات
الت�أمني مل�صلحة الزكاة والدخل ومل ت�ستلم الربط النهائي بعد .
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 -21املعامالت مع اجلهات ذات العالقة وأرصدتها
�أ ) عمليات الت�أمني
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة و�أر�صدتها يف نهاية ال�سنة:
2011
ريال �سعودي

2010
ريال �سعودي

� -أق�ساط الت�أمني

8.295.045

4.186.142

 -مطلبات

5.980.925

1.856.056

 -م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة الت�أمني العربية

2.979.892

22.144.871

اجلهة ذات العالقة
� -أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

� -شركة الت�أمني العربية

طبيعة املعاملة

�سداد مقابل مطالبات

� -شركة الت�أمني الأردنية

-

( ) 21.999.730

 -م�صاريف مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني العربية عن ال�شركة

1.091.251

944.087

 -م�ستحقات مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني العربية �إلى ال�شركة

41.037.024

-

 -م�صاريف مدفوعة بالنيابة عن �شركة الت�أمني االردنية

-

129.036
16.359

 -م�صاريف مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني االردنية عن ال�شركة

1.027.294

 -م�ستحقات مدفوعة من قبل �شركة الت�أمني الأردنية �إلى ال�شركة

1.688.415

-

ذمم مت حتميلها على �شركة الت�أمني الأردنية

550.219

-

عمليات �إعادة الت�أمني � ،صايف

392.934

229.914

ن�ش�أت عن املعامالت مع اجلهات ذات العالقة اعاله الأر�صدة التالية كما يف  31دي�سمرب:
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة وال�شركات التي ميثلونها

1.003.064

1.978.502

�شركة الت�أمني العربية

12.651.217

52.313.155

�شركة الت�أمني الأردنية

983.164

2.635.100

( ) 670.733

( ) 277.799

ذمة �إعادة ت�أمني م�ستحقة �إلى �شركة الت�أمني الأردنية

ب ) عمليات امل�ساهمني
تعوي�ضات كبار موظفي الإدارة
فيما يلي بيان ًا لتعوي�ضات جمل�س الإدارة وكبار موظفي الإدارة الآخرين خالل ال�سنة :
2011

2010

ريال �سعودي

ريال �سعودي

مزايا ق�صرية الأجل

3.827.769

3.300.782

مكاف�أة نهاية اخلدمة

121.830

118.489

3.949.599

3.419.271
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 -22رأس املال
يبلغ ر�أ�س املال امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع بالكامل  200مليون ريال �سعودي ،ويتكون من  20مليون �سهم قيمة كل �سهم  10ريال �سعودي .وقد قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
باالكتتاب يف ودفع قيمة  12مليون �سهم بقيمة �إ�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم ( ،ومتثل  %60من اال�سهم يف ر�أ�س املال) .اما اال�سهم املتبقية البالغة  8ماليني �سهم بقيمة
ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي فقد مت االكتتاب بها من قبل اجلمهور .
 -23الوديعة النظامية
متثل الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س املال املدفوع وذلك وفق ًا ملتطلبات نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية  .ال ميكن �سحب هذه الوديعة النظامية
بدون موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .
 -24القيمة العادلة لألدوات املالية
ت�شتمل املوجودات واملطلوبات املالية على النقدية و�شبة النقدية ،والودائع لأجل ،واال�ستثمارات املتاحة للبيع ،واال�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق ،واملدينني ،والدائنني،
وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى� .إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية ،فيما عدا الأدوات املالية غري املتداولة حيث تقيد
بالتكلفة .
 -25ربح السهم األساسي واخملفض
مت احت�ساب ربح ال�سهم لل�سنة وذلك بتق�سيم �صايف ربح ال�سنة على متو�سط عدد اال�سهم العادية امل�صرح بها وامل�صدرة خالل ال�سنة والبالغة  20مليون �سهم .
 -26تعهدات واإللتزامات احملتملة
�أ) الدعاوى الق�ضائية
كما هو احلال بالن�سبة لغالبية �شركات الت�أمني ،تقام دعاوى على ال�شركة خالل دورة �أعمالها العادية .وبناء ًا على ن�صيحة امل�ست�شارين القانونيني  ،تعتقد ال�شركة ب�أن املح�صلة
النهائية لهذه الق�ضايا لن يكون لها �أثر جوهري على دخل ال�شركة �أو و�ضعها املايل.
ب) االلتزامات مبوجب عقود الإيجارات الت�شغيلية
يبلغ احلد الأدنى لدفعات الإيجار امل�ستقبلية لقاء ا�ستخدام مباين ال�شركة  2.029.074ريال �سعودي (  1.930.147 : 2010ريال �سعودي)  ،وت�ستحق ال�سداد بق�سط �سنوي
واحد لل�سنة املقبلة .
ج) التزامات ر�أ�سمالية
ال يوجد على ال�شركة التزامات ر�أ�سمالية جوهرية كما يف  31دي�سمرب  2011و .2010
 -27املعلومات القطاعية
متا�شي ًا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة  ،اعتمدت الإدارة القطاعات الت�شغيلية بالن�سبة لن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها كما هو مبني �أدناه .
ال ت�شمل نتائج القطاعات الت�شغيلية توزيع امل�صاريف العمومية والإدارية ،والإيرادات الأخرى على القطاعات الت�شغيلية.
ال ت�شمل موجودات القطاعات توزيع النقدية و�شبه النقدية  ،والودائع لأجل  ،والإ�ستثمارات املتاحة للبيع  ،والإ�ستثمارات املقتناة حتى تاريخ الإ�ستحقاق  ،و�أق�ساط و�أر�صدة
الت�أمني املدينة  ،وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى  ،واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة  ،واملمتلكات واملعدات � ،صايف  ،على القطاعات الت�شغيلية .
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات توزيع الذمم الدائنة  ،وذمم معيدي الت�أمني  ،والدائنون وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى  ،واملبالغ امل�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني ،
ومكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني  ،وتوزيعات الفائ�ض امل�ستحقة على القطاعات الت�شغيلية .
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2011
 -27املعلومات القطاعية ( تتمة )
القطاعات الت�شغيلية
بالريال ال�سعودي
املركبات

الت�أمني ال�صحي

الأخرى

املجموع

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011
نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

106.739.612

565.058.948

( ) 121.149.711

-

( ) 86.510.927

( ) 207.660.638

-

( ) 5.654.422

( ) 450.400

( ) 6.104.822

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

105.975.073

225.540.130

19.778.285

351.293.488

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

19.416.806

( ) 34.304.987

( ) 2.523.659

( ) 17.411.840

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

125.391.879

191.235.143

17.254.626

333.881.648

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

( ) 190.849.179

( ) 160.238.727

( ) 47.775.258

( ) 398.863.164

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

135.507.502

11.500.487

38.572.567

185.580.556

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

5.903.042

7.882.771

( ) 3.923.890

9.861.923

يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني امل�سندة
�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة

227.124.784

231.194.552

�صايف املطالبات املتكبدة

( ) 49.438.635

( ) 140.855.469

( ) 13.126.581

( ) 203.420.685

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

( ) 26.499.097

( ) 18.123.531

( ) 3.468.317

( ) 48.090.945

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

24.663.505

24.663.505

�صايف نتائج االكتتاب

49.454.147

32.256.143

25.323.233

107.033.523

م�صاريف عمومية و �إدارية

( ) 92.248.828

�إيرادات �أخرى

2.823.593

فائ�ض عمليات الت�أمني

17.608.288
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شركة التأمني العربية التعاونية
( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2011
 -27املعلومات القطاعية ( تتمة )
القطاعات الت�شغيلية ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
املركبات

الت�أمني ال�صحي

الأخرى

املجموع

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010
نتائج عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

311.527.565

185.376.001

70.830.710

567.734.276

( ) 158.481.289

( ) 2.575.550

( ) 54.589.962

( ) 215.646.801

-

( ) 2.923.331

( ) 329.252

( ) 3.252.583

153.046.276

179.877.120

15.911.496

348.834.892

( ) 63.665.422

( ) 21.646.589

( ) 3.181.900

( ) 88.493.911

89.380.854

158.230.531

12.729.596

260.340.981

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف االخرى

( ) 101.944.380

( ) 110.350.759

( ) 44.637.557

( ) 256.932.696

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

72.424.550

6.442.433

40.895.802

119.762.785

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

( ) 22.447.297

12.641.164

( ) 1.472.579

( ) 11.278.712

�صايف املطالبات املتكبدة

( ) 51.967.127

( ) 91.267.162

( ) 5.214.334

( ) 148.448.623

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

( ) 18.038.858

( ) 12.451.345

( ) 2.077.568

( ) 32.567.771

عموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة

-

-

13.042.268

13.042.268

�صايف نتائج االكتتاب

19.374.869

18.479.962

92.366.855

يخ�صم � :أق�ساط اعادة الت�أمني امل�سندة
�أق�ساط ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � ،صايف
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

54.512.024

م�صاريف عمومية و �إدارية

( ) 82.931.988

�إيرادات �أخرى

266.297

فائ�ض عمليات الت�أمني

9.701.164
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( �شركة م�ساهمة �سعودية )
إيضاحات حول القوائم املالية (تتمة)
 31دي�سمرب 2011
 -27املعلومات القطاعية ( تتمة )
القطاعات الت�شغيلية ( تتمة )
بالريال ال�سعودي
املركبات

ت�أمني �صحي

�أخرى

املجموع

كما يف  31دي�سمرب 2011
موجودات عمليات الت�أمني
-

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

71.289.536

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

48.787.062

3.876.134

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

12.926.775

7.987.193

46.652.968

117.942.504

392.205.734

444.868.930

1.739.059

22.653.027
396.343.964

موجودات غري م�صنفة

981.808.425
مطلوبات عمليات الت�أمني
�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
مطالبات حتت الت�سوية

136.201.507
-

93.859.605
-

69.432.754

61.784.212

56.291.152

286.352.264

14.391.400

14.391.400

403.944.884

535.161.850
145.689.782

مطلوبات غري م�صنفة

981.595.296

بالريال ال�سعودي
املركبات

ت�أمني �صحي

�أخرى

املجموع

كما يف  31دي�سمرب 2010
موجودات عمليات الت�أمني
-

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

84.587.753

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

63.047.450

3.253.205

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

17.862.515

5.554.036

28.094.278

112.682.031

23.165.268

89.465.923

1.453.424

24.869.975
438.756.188

موجودات غري م�صنفة

665.774.117
مطلوبات عمليات الت�أمني
35.208.803

263.679.951

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة
عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

-

-

9.740.769

9.740.769

مطالبات حتت الت�سوية

89.596.184

69.044.054

30.980.528

189.620.766

مطلوبات غري م�صنفة

168.916.530

59.554.618

201.976.912
665.018.398
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 -28إدارة اخملاطر
حوكمة املخاطر
تتمثل حوكمة املخاطر اخلا�صة بال�شركة يف جمموعة من ال�سيا�سات والإجراءات والو�سائل الرقابية املقررة التي ت�ستخدم الهيكل التنظيمي احلايل لتحقيق الأهداف
الإ�سرتاتيجية .ترتكز فل�سفة ال�شركة يف قبول املخاطر املرغوب بها واملعروفة والتي تتوافق مع اخلطة الإ�سرتاتيجية املتعلقة ب�إدارة وقبول املخاطر واملعتمدة من جمل�س الإدارة.
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر الت�أمني  ،وخماطر �إعادة الت�أمني  ،واملخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية  ،وخماطر الإئتمان  ،وخماطر ال�سيولة  ،وخماطر العمالت الأجنبية ،
وخماطر �أ�سعار العموالت  ،وخماطر �أ�سعار ال�صندوق  ،وخماطر �أ�سعار ال�سوق  ،و�إدارة را�س املال .
هيكل �إدارة املخاطر
مت ت�أ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�شركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر .
جمل�س الإدارة
�إن جمل�س الإدارة هو اجلهة العليا امل�س�ؤولة عن حوكمة املخاطر حيث يقوم بتقدمي التوجيه و�إعتماد الإ�سرتاتيجيات وال�سيا�سات لتحقيق الأهداف املحددة لل�شركة .
الإدارة العليا
الإدارة العليا م�س�ؤولة عن العمليات اليومية من �أجل حتقيق الأهداف الإ�سرتاتيجية �ضمن �سيا�سة حمددة م�سبق ًا من قبل ال�شركة ب�ش�أن قبول املخاطر.
جلنة املراجعة و�إدارة املراجعة الداخلية
يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر داخل ال�شركة �سنوي ًا من قبل �إدارة املراجعة الداخلية والتي تقوم بالت�أكد من كفاية الإجراءات ومن الإلتزام بهذه الإجراءات .تقوم �إدارة
املراجعة الداخلية ببحث نتائج كافة عمليات التقومي مع الإدارة العليا ،وتقدمي تقرير بالنتائج والتو�صيات مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة .
فيما يلي ملخ�ص ًا باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :
�أ) خماطر الت�أمني
ومتثل املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها ب�ش�أن الأحداث امل�ؤمن عليها عن القيمة الدفرتية لإلتزامات الت�أمني .وميكن �أن يحدث ذلك
ب�سبب تكرار املطالبات �أو �أن مبالغ املطالبات واملزايا الفعلية املدفوعة �أو التطورات الالحقة التي تطر�أ على املطالبات طويلة الأجل تختلف عما كان متوقع ًا .تتمثل �أهداف ال�شركة
يف �ضمان توفر املوارد الكافية لتغطية هذه الإلتزامات .ترتكز خماطر الت�أمني الناجمة عن عقود الت�أمني ب�شكل رئي�سي يف اململكة العربية ال�سعودية.
تكرار املطالبات ومبالغها
ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة  ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر �إكتتاب عقود ت�أمني املركبات والت�أمني الطبي .تعترب هذه العمليات
كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة ،الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل �سنة واحدة من وقوع احلادث امل�ؤمن عليه .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد يف التقليل من خماطر
الت�أمني.
املركبات
بالن�سبة للت�أمني على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة بالوفاة والإ�صابات اجل�سدية وتبديل �أو �إ�صالح املركبات  .تقوم ال�شركة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني
ال�شامل فقط �إلى املالك  /ال�سائق الذي يزيد عمره عن � 18سنة  .وب�شكل رئي�سي ،ف�إن معظم عقود املركبات تتعلق بالأفراد  .كما يوجد لدى ال�شركة �إجراءات �إدارة املخاطر تتعلق
مبراقبة تكاليف املطالبات  .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني للحد من اخل�سائر املتعلقة ب�أي مطالبة فردية ولغاية  375.000ريال �سعودي.
الت�أمني الطبي
مت ت�صميم �إ�سرتاتيجية الت�أمني الطبي اخلا�صة بال�شركة ل�ضمان تنوع املخاطر ب�شكل جيد من حيث نوع املخاطر وم�ستوى املزايا امل�ؤمن عليها .وميكن حتقيق ذلك من خالل
تنوع القطاعات واملناطق اجلغرافية وذلك للت�أكد ب�أن الأ�سعار ت�أخذ بعني االعتبار الظروف ال�صحية احلالية واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات
التف�صيلية ملتابعة املطالبات  .كما تقوم ال�شركة ب�إتباع �سيا�سة تقوم على املتابعة اجلادة والن�شطة للمطالبات وذلك لتغطية املخاطر امل�ستقبلية غري املتوقعة التي ميكن �أن ت�ؤثر
�سلب ًا على ال�شركة.
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 -28إدارة اخملاطر ( تتمة )
�أ) خماطر الت�أمني ( تتمة )
احل�سا�سيات
�إن التحليل �أدناه يو�ضح احلركات املحتملة املعقولة يف االفرتا�ضات الرئي�سية مثل ن�سبة اخل�سائر النهائية مع �إبقاء جميع االفرتا�ضات الأخرى ثابتة والتي يظهر �آثرها على �صايف
املطلوبات و�صايف الدخل كالتايل :
 31دي�سمرب 2011
ن�سبة اخل�سارة النهائية

 31دي�سمرب 2010
ن�سبة اخل�سارة النهائية

بالريال ال�سعودي
التغري يف االفرتا�ضات

الأثر على �صايف املطلوبات

%10 +

33.388.165

%10 -

( ) 33.388.165

الأثر على �صايف الدخل
( ) 33.388.165
33.388.165

بالريال ال�سعودي
التغري يف االفرتا�ضات

الأثر على �صايف املطلوبات

%10 +

26.034.098

%10 -

( ) 26.034.098

الأثر على �صايف الدخل
( ) 26.034.098
26.034.098

ب) خماطر �إعادة الت�أمني
على غرار �شركات الت�أمني الأخرى ،تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،ب�إعادة الت�أمني لدى �أطراف �أخرى لتقليل اخل�سائر املالية املحتملة التي قد تن�ش�أ عن مطالبات
الت�أمني ال�ضخمة� .إن هذه الرتتيبات ت�ؤمن تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح للإدارة مبراقبة اخل�سائر املحتملة التي قد تن�ش�أ عن املخاطر الكبرية وت�ؤمن قدرات منو �إ�ضافية .يتم
جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات �إعادة ت�أمني ،وعقود �إعادة ت�أمني اختيارية ،و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة .
لتقليل تعر�ضها ملخاطر اخل�سائر ال�ضخمة النا�شئة عن �إفال�س �شركات �إعادة الت�أمني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة الت�أمني ،ومراقبة تركيز خماطر االئتمان
الناجتة يف مناطق جغرافية ون�شاطات وخ�صائ�ص اقت�صادية مماثلة ل�شركات �إعادة الت�أمني.
�إن �إتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من �إلتزاماتها جتاه حملة الوثائق .ونتيجة لذلك  ،تبقى ال�شركة ملتزمة جتاه حملة الوثائق بح�صتها من املطالبات حتت
الت�سوية املعاد الت�أمني عليها بالقدر الذي مل تف به �شركة �إعادة الت�أمني ب�إلتزاماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني  .ويف هذا ال�صدد  ،ترتكز خماطر الإئتمان يف الآتي :
بالريال ال�سعودي
2011

2010

ال�شرق الأو�سط

104.133.669

11.095.758

�أوروبا

340.735.261

78.370.165

444.868.930

89.465.923
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ج) املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية
تخ�ضع عمليات ال�شركة ملتطلبات الأنظمة املحلية يف اململكة العربية ال�سعودية � .إن هذه الأنظمة ال تتطلب فقط احل�صول على املوافقات ومراقبة الن�شاطات فح�سب ،بل وتفر�ض
بع�ض القيود مثل كفاية ر�أ�س املال لتقليل خماطر العجز والإفال�س من قبل �شركات الت�أمني ولتمكينها من �سداد �إلتزاماتها غري املتوقعة عند ن�شوئها .
د) خماطر الإئتمان
متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته ب�ش�أن �أداة مالية ما ،مما ي�ؤدي �إلى تكبد الطرف الآخر خل�سارة مالية .بالن�سبة لكافة فئات املوجودات املالية
املقتناة من قبل ال�شركة ،متثل خماطر االئتمان الق�صوى لل�شركة القيمة الدفرتية املف�صح عنها يف قائمة املركز املايل .
فيما يلي بيان ًا بال�سيا�سات والإجراءات املو�ضوعة لتقليل خماطر الإئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة :








تقوم ال�شركة ب�إبرام عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني فقط مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة .وتكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين تود التعامل
معهم للتحقق والدرا�سة من الناحية الإئتمانية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب عقود الت�أمني و�إعادة الت�أمني ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ض
ال�شركة ملخاطر الديون املعدومة .
تقوم ال�شركة باحلد من املخاطر املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل وكيل وو�سيط ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .
تودع النقدية و�شبه النقدية والودائع لأجل والوديعة النظامية لدى بنوك حملية معتمدة من الإدارة .عليه ،وك�شرط م�سبق ،يجب �أن تكون البنوك التي تودع لديها
النقدية و�شبه النقدية والودائع لأجل والوديعة النظامية م�صنفة على �أنها ذات م�ستوى مقبول ،من حيث ال�ضمان ،ي�ؤكد متانة و�ضعها املايل .
تدار ا�ستثمارات ال�شركة يف ال�صناديق واملحافظ اال�ستثمارية من قبل املدير امل�س�ؤول عن اال�ستثمار طبق ًا لل�سيا�سة اال�ستثمارية املعتمد من جلنة اال�ستثمار.
فيما يتعلق مبخاطر الإئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى ،تقوم ال�شركة بالتعامل فقط مع بنوك جتارية ذات مركز مايل قوي و�سمعة �إئتمانية جيدة .
ال يوجد تركزات خماطر �إئتمان هامة داخل ال�شركة .

يعر�ض اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان ملكونات املوجودات �ضمن قائمة املركز املايل :
بالريال ال�سعودي
2010

2011
امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

امل�ساهمون

عمليات الت�أمني

ح�سابات جارية لدى البنوك

110.265.513

16.043.918

46.586.816

-

ودائع لأجل

27.050.310

82.610.213

34.121.955

87.114.201

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى

12.759.331

1.227.117

17.234.679

1.751.024

ا�ستثمارات متاحة للبيع

46.177.000

42.430.666

58.455.719

29.536.401

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق

11.703.098

6.054.157

2.250.000

6.054.157

وديعة نظامية

-

20.000.000

-

20.000.000

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

162.952.960

-

218.201.299

-

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

444.868.930

-

89.465.923

-

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

13.634.381

-

54.948.255

-

829.411.523

168.366.071

521.264.646

144.455.783
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هـ) خماطر ال�سيولة
متثل خماطر ال�سيولة عدم مقدرة ال�شركة على الوفاء بالتعهدات املتعلقة بالتزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .
يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة �شهري ًا ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر ال�سيولة الكافية ملواجهة �أية التزامات عند ن�شوئها.
ت�ستحق كافة مطلوبات ال�شركة ،الظاهرة يف قائمة املركز املايل ،فيما عدا مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني ،ال�سداد عند الطلب .
تواريخ الإ�ستحقاق
يعك�س اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات املالية اخلا�صة بال�شركة وذلك على ا�سا�س الإلتزامات التعاقدية غري املخ�صومة املتوقعة املتبقية.
بالريال ال�سعودي
2011
�أكرث من �سنة

لغاية �سنة واحدة
املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
ذمم دائنة
املطلوبات املالية الناجتة عن عقود الت�أمني
و�إعادة الت�أمني:
ذمم معيدي الت�أمني
مطالبات حتت الت�سوية
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
مكاف�آة نهاية اخلدمة للموظفني
توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة
املطلوبات املالية للم�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة
�إجمايل املطلوبات املالية

�إجمايل

2010
�أكرث من �سنة

لغاية �سنة واحدة

�إجمايل

-

29.037.919

26.963.930

-

26.963.930

58.768.022
535.161.850
39.938.299
2.730.945
665.637.035

3.205.975
3.205.975

58.768.022
535.161.850
39.938.299
3.205.975
2.730.945
668.843.010

111.256.755
189.620.766
38.360.118
970.116
367.171.685

1.742.551
1.742.551

111.256.755
189.620.766
38.360.118
1.742.551
970.116
368.914.236

2.186.402
4.387.928
6.574.330
672.211.365

3.205.975

2.186.402
4.387.928
6.574.330
675.417.340

1.094.351
4.587.176
5.681.527
372.853.212

1.742.551

1.094.351
4.587.176
5.681.527
374.595.763

29.037.919

ال�سيولة
ال يوجد مطلوبات بتاريخ قائمة املركز املايل مبنية على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة وان جميعها م�ستحقة ال�سداد وفق الأ�س�س املذكورة �أعاله.
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و) خماطر العمالت االجنبية
متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي .تتم املعامالت الرئي�سية لل�شركة بالريال ال�سعودي  .تعتقد الإدارة
بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي ،وبالتايل ال تقوم ال�شركة بتغطية خماطر العمالت الأجنبية.
يو�ضح اجلدول �أدناه موجودات ومطلوبات ال�شركة امل�سجلة بالعمالت الرئي�سية كما يلي :
بالريال ال�سعودي
2011
ريال �سعودي

دوالر �أمريكي

2010
�أخرى

املجموع

دوالر
�أمريكي

ريال �سعودي

�أخرى

املجموع

موجودات عمليات الت�أمني
نقدية و�شبه نقدية

99.512.928

43.117.040

-

142.629.968

81.732.322

-

-

81.732.322

ا�ستثمارات متاحة للبيع

41.709.605

4.467.395

-

46.177.000

58.455.719

-

-

58.455.719

ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ الأ�ستحقاق

2.000.000

9.703.098

-

11.703.098

2.250.000

-

-

2.250.000

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

162.952.960

-

-

162.952.960

218.201.299

-

-

218.201.299

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

117.942.504

-

-

117.942.504

112.682.031

-

-

112.682.031

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

444.868.930

-

-

444.868.930

89.465.923

-

-

89.465.923

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

22.653.027

-

-

22.653.027

24.869.975

-

-

24.869.975

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

12.759.331

-

-

12.759.331

17.234.679

-

-

17.234.679

مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

13.634.381

-

-

13.634.381

54.948.255

-

-

54.948.255

ممتلكات ومعدات � ،صايف

6.487.226

-

-

6.487.226

5.933.914

-

-

5.933.914

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

924.520.892

57.287.533

-

981.808.425

665.774.117

-

-

665.774.117

بالريال ال�سعودي
ريال �سعودي
موجودات امل�ساهمني
نقدية و�شبه نقدية
ودائع لأجل
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى
ا�ستثمارات متاحة للبيع
ا�ستثمارات مقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق
مبالغ م�ستحقة من عمليات الت�أمني
وديعة نظامية
جمموع موجودات امل�ساهمني
جمموع املوجودات
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11.008.406
1.227.117
17.384.697
6.054.157
12.008.622
20.000.000
67.682.999
992.203.891

2011
دوالر �أمريكي �أخرى
87.645.725
25.045.969
112.691.694
169.979.227

-

املجموع

ريال �سعودي

98.654.131
1.227.117
42.430.666
6.054.157
12.008.622
20.000.000
180.374.693
1.162.183.118

1.751.024
23.561.440
22.683.442
20.000.000
67.995.906
733.770.023

2010
�أخرى
دوالر �أمريكي
37.026.912
39.244.387
5.974.961
6.054.157
88.300.417
88.300.417

10.842.902
10.842.902
10.842.902

املجموع
47.869.814
39.244.387
1.751.024
29.536.401
6.054.157
22.683.442
20.000.000
167.139.225
832.913.342
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و) خماطر العمالت االجنبية (تتمة)
بالريال ال�سعودي
2011
ريال �سعودي

دوالر �أمريكي

2010
�أخرى

املجموع

ريال �سعودي

�أخرى

دوالر �أمريكي

املجموع

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

29.037.919

-

-

29.037.919

26.963.930

-

-

26.963.930

ذمم معيدي الت�أمني

54.412.001

4.356.021

-

58.768.022

94.634.217

14.010.975

2.611.563

111.256.755

دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات
�أخرى

39.938.299

-

-

39.938.299

38.360.118

-

-

38.360.118

عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

14.391.400

-

-

14.391.400

9.740.769

-

-

9.740.769

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

286.352.264

-

-

286.352.264

263.679.951

-

-

263.679.951

مطالبات حتت الت�سوية

535.161.850

-

-

535.161.850

189.620.766

-

-

189.620.766

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

3.205.975

-

-

3.205.975

1.742.551

-

-

1.742.551

توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة

2.730.945

-

-

2.730.945

970.116

-

-

970.116

مبالغ م�ستحقة �إلى عمليات امل�ساهمني

12.008.622

-

-

12.008.622

22.683.442

-

-

22.683.442

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

977.239.275

4.356.021

-

981.595.296

648.395.860

14.010.975

2.611.563

665.018.398
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و) خماطر العمالت االجنبية (تتمة)
بالريال ال�سعودي
ريال �سعودي
مطلوبات امل�ساهمني
دائنون وم�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى 2.186.402
4.387.928
زكاة و�ضريبة دخل م�ستحقة
6.574.330
جمموع مطلوبات امل�ساهمني
983.813.605
جمموع املطلوبات

2011
دوالر �أمريكي

�أخرى

4.356.021

-

املجموع

ريال �سعودي

2.186.402
4.387.928
6.574.330
988.169.626

1.094.351
4.587.176
5.681.527
654.077.387

2010
دوالر �أمريكي
14.010.975

�أخرى

املجموع

2.611.563

1.094.351
4.587.176
5.681.527
670.699.925

ز) خماطر �أ�سعار العموالت
تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تذبذب قيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق  .تعر�ض الأدوات املالية
بعمولة عائمة ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت الناجتة عن التدفقات النقدية ،بينما الأدوات املالية بعمولة ثابتة تعر�ض ال�شركة ملخاطر العموالت الناجتة من القيمة العادلة .
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن بع�ض �إ�ستثماراتها وودائعها لأجل .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت وذلك مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت
بالعمالت امل�سجلة بها الإ�ستثمارات.
ح) خماطر �أ�سعار ال�صندوق
خماطر �أ�سعار ال�صندوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية لل�صندوق نتيجة للتغريات يف �صايف قيمة املوجودات التي يجري حتديدها
من قبل مديري ال�صندوق.
حتد ال�شركة من خماطر �أ�سعار ال�صندوق من خالل احلفاظ على حمفظة متنوعة حتتوي على �أنواع �صناديق خمتلفة ،ومراقبة التطورات يف �أ�سواق ال�صناديق .
�إن التغري بن�سبة  %5يف �صايف قيمة موجودات ال�صندوق  ،مع ابقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة  ،من �ش�أنه �أن ي�ؤثر على �صايف الدخل بالزيادة  ( /النق�صان ) مببلغ
 4.031.665ريال �سعودي (  31دي�سمرب  3.474.703 : 2010ريال �سعودي ).
ط) خماطر �أ�سعار ال�سوق
خماطر �أ�سعار ال�سوق هي املخاطر املتعلقة بتقلبات القيمة العادلة للتدفقات النقدية امل�ستقبلية للأداة املالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�سوق ( بخالف تلك النا�شئة عن خماطر
�أ�سعار العموالت �أو خماطر العملة ) � ،سواء كانت هذه التغريات ناجتة عن عوامل خا�صة بهذه الأداة املالية �أو باجلهة امل�صدرة لها �أو ب�أية عوامل �أخرى م�ؤثرة يف كافة الأدوات
املالية امل�شابهة املتداولة بال�سوق.
ي) �إدارة ر�أ�س املال
يتم حتديد وتنظيم متطلبات ر�أ�س املال من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك ل�ضمان الأموال الكافية يف حالة الإفال�س .كما و�ضعت ال�شركة �أهداف �أخرى للحفاظ على
ر�أ�س مال قوي وذلك لتحقيق �أغرا�ضها وزيادة املنفعة للم�ساهمني.
تقوم ال�شركة ،ب�صورة منتظمة ،ب�إدارة متطلبات ر�أ�س املال وذلك بتقدير حجم الإنخفا�ض بني م�ستويات ر�أ�س املال امل�سجلة واملطلوبة .يتم �إجراء التعديالت على م�ستويات ر�أ�س
املال احلايل على �ضوء التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص املخاطر املتعلقة بن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال ،يجوز لل�شركة تعديل مقدار توزيعات
الأرباح املدفوعة للم�ساهمني �أو �إ�صدار �أ�سهم.
يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة قد �إلتزمت بالكامل مبتطلبات ر�أ�س املال املطلوبة من جهات خارجية خالل �سنة القوائم املالية.
 -29اعتماد القوائم املالية
اعتمدت القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  22ربيع الأول  1433هـ ( املوافق  14فرباير .) 2012
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