ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
(Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g 1430/1/9 ïjQÉàH 2/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°Sôª∏d É≤ah â°ù°SCÉJ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
(Ω2009/11/17 ≥aGƒŸG) `g1430/11/29 ïjQÉàH 1010287831 ºbQ …QÉéàdG πé°ùdG
…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e 400^000^000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°ü«d %100 áÑ°ùæH ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ‘ IOÉjR πã“h ájƒdhCG ¥ƒ≤M º¡°SCG QGó°UEG ≥jôW øY á«ª°SCG áª«≤c º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj QGó°UEG ô©°ùH …OÉY º¡°S 20^000^000 ìôW
(Ω2015/01/22 ≥aGƒŸG) `g1436/04/02 ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈dEG (Ω2015/01/13 ≥aGƒŸG) `g1436/03/22 AÉKÓãdG Ωƒj :≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2015/01/27 ≥aGƒŸG) `g1436/04/07 AÉKÓãdG Ωƒj ≈dEG (Ω2015/01/25 ≥aGƒŸG) `g1436/04/05 óMC’G Ωƒj :á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe
ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ (z≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG{`H øjOôØæeh zÚ≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G{`H
.á∏MôŸG √òg ‘
äÉ¡÷G{) áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈``dh’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
.√òg QGó°U’G Iô°ûf øe (ì) áëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG (záª∏à°ùŸG
øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dh’G Úà∏MôŸG ‘ (zá«≤ÑàŸG º¡°SC’G{) É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y (zájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG{`H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG
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 AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH
`g1436/04/13 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2015/02/01 ≥aGƒŸG) `g1436/04/12
äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .(z»≤ÑàŸG ìô£dG{) `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2015/02/02 ≥aGƒŸG)
ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏Y’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G
ºàj ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG
≈∏Y º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ
.(Ω2015/02/12 ≥aGƒŸG) `g1436/04/23 ¢ù«ªÿG Ωƒj √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM Ók c É¡«≤ëà°ùe
á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°S’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .(zÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ (14) ºbQ º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S …òdG
ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG (400^000^000) ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj ±ƒ°S ÜÉààc’G
á«dÉŸG IAÓŸG äÉÑ∏£àÃ AÉØjEÓd ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S ¿ƒ«∏e ¿ƒ©HQCG (40^000^000)
‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .(zÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG{ (10) ºbQ º°ùb ™LGQ)
ºbQ º°ùb ™LGQ) (z¢ü«°üîàdG ïjQÉJ{) (Ω2015/02/04 ≥aGƒŸG) ` `g1436/04/15 AÉ©HQ’G Ωƒj √É°übCG óYƒe
.(z¢ü«°üîàdG – ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T{ (14)
áYƒaóe 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
ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd Ék eÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG
á«©ª÷G{) ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á (zºgÉ°ùŸG{)
øYh º¡°SC’G QGó°UG ïjQÉJ òæe ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉ``HQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh (záeÉ©dG
πeGƒY{ (10-3-2) ºbQ º°ùbh zìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S{ (8) ºbQ º°ùb ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG äGƒæ°ùdG
.(zº¡°S πc ìÉHQCG -IôWÉîŸG
(Ω2009/12/8 ≥aGƒŸG) ` `g1430/12/20 ïjQÉàH …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ácô°ûdG âLQOCG
ìôW ”h ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %70 `H ¿ƒ°ù°SDƒŸG ¿ƒªgÉ°ùŸG ÖààcCG å«M ,(z∫hGó``J{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘
,∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «dÉM ºàj Qƒ¡ª÷G πÑb øe ΩÉ©dG ÜÉààcÓd ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ øe %30
‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEGh ∫ƒÑb π«é°ùàd Ö∏£H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d ácô°ûdG âeó≤J óbh
∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W »àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ¥ƒ°ùdG
áª¡e ïjQGƒJ{ ™LGQ) Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G
è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùjo ±ƒ°Sh .(zÚÑààµª∏d
êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh
IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ ájGóHh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH (ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG
ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG zIôWÉîŸG πeGƒY{h zº¡e QÉ©°TEG{ »ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf
.Iô°ûædG √òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG

ájOƒ©°S áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T »g (zácô°ûdG{ hCG zá«ŸÉ©dG{ `H ó©H Éª«a É¡«dEG QÉ°ûjh) ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T
ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘ á∏é°ùe (Ω2009/1/6 ≥aGƒŸG) `g1430/1/9 ïjQÉJh 2/Ω ºbQ »µ∏ŸG Ωƒ°SôŸG ÖLƒÃ
¬ª°ù≤e …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000) É«dÉM ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ ≠∏Ñj 1010287831 ºbQ …QÉŒ πé°ùH
ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,(zº¡°SC’G{) …OÉY º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ≈dEG
.πeÉµdÉH áYƒaóe É¡©«ªLh (zá«dÉM º¡°SCG{ É¡©«ªL ≈dEGh z‹ÉM º¡°S{ É¡æe πc ≈dEG QÉ°ûjh) óMGƒdG º¡°ù∏d
¢SCGQ IOÉjõH (Ω2014/4/27 ≥aGƒŸG) `g1435/6/27 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
,…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG (400^000^000) ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée
,(Ω2015/01/06 ≥aGƒŸG) `g1436/03/15 AÉKÓãdG Ωƒj ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H ∂dPh
.ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh
(á∏Ø≤e áªgÉ°ùe ácô°T) (§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùæjÓdG ø°U ófG ∫ÉjhQ ácô°T »g ácô°ûdG ‘ ÒÑµdG ºgÉ°ùŸGh
IóLGƒàŸGh (áeÉY áªgÉ°ùe ácô°T) ¢VÉjôdG ∂æH ∂∏àÁ Éªc .ácô°ûdG º¡°SCG øe %50^1 ∂∏“h øjôëÑdG ‘ IóLGƒàŸG
.%19^9 áÑ°ùf ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG ‘
…OÉY ójóL º¡°S ¿ƒ«∏e øjô°ûY (20^000^000) ìôW ‘ (zÜÉààc’G{) ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
á«ª°SG áª«≤H (zìô£dG ô©°S{) óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ 10 ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH (zIójó÷G º¡°SC’G{ hCG zájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG{)
≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e »àFÉe (200^000^000) øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S ä’ÉjQ 10 ÉgQób
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ ¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG (400^000^000)
≥Mz`H IOôØæeh zájƒdhC’G ¥ƒ≤Mz`H á©ªà› 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¡æH Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d (zájƒdhCG
ÚªgÉ°ùŸGz`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) (zá«≤MC’G ïjQÉJ{) ( Ω2015/01/06 ≥aGƒŸG) `g1436/03/15 AÉKÓãdG Ωƒj
øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y (zó«≤ŸG ºgÉ°ùŸGz`H øjOôØæeh zøjó«≤ŸG
óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S πµd óMGh ájƒdhCG ≥M Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ
.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ,ójóL
¥ƒ°ùdG ‘ ∫hGóàdG º¡d ≥ëj øjòdG OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN (z¥ƒ°ùdG{ hCG z∫hGó``J{) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóàH …Oƒ©°ùdG
≥aGƒŸG) ` `g1436/04/02 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/01/13 ≥aGƒŸG) ` `g1436/03/22
.(z∫hGóàdG IÎa{) (Ω2015/01/22
:Éªgh Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ºà«°S
¢ù«ªÿG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/01/13 ≥aGƒŸG) `g1436/03/22 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (CG)
§≤a øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,(z≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/01/22 ≥aGƒŸG) `g1436/04/02
‘ É¡YGójEG ” »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (É«FõL hCG É«∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉ‡
ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°S’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi
∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààcE’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY
‘ ∫hGóàdG º¡d ≥ëj øjòdG OGôaC’Gh äÉ°ù°SDƒŸG øe øjôªãà°ùŸG áeÉYh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M
.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN …Oƒ©°ùdG ¥ƒ°ùdG
AÉKÓãdG Ωƒj ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2015/01/25 ≥aGƒŸG) `g1436/04/05 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôŸG (Ü)
ájƒdh’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,(zá«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe{) (Ω2015/01/27 ≥aGƒŸG) `g1436/04/07
Ú©ªà› 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

ÜÉààc’G á«£¨J ó¡©àeh ÜÉààc’G ôjóeh »dÉªdG QÉ°ûà°ùªdG

áª∏à°ùªdG äÉ¡édG

ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .(záÄ«¡dG{ `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–{
¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG ≈∏Y
Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe …CG (∫hGóJ) ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h ,á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG …CG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J ΩóY …ODƒj
.zÉ¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe …CG øe ák MGô°U
.(Ω2015/01/06 ≥aGƒŸG) `g1436/03/15 ïjQÉàH Iô°ûædG √òg äQó°U

إشـعار مهم
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على معلومات مف�صلة عن ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين (و امل�شار �إليها فيما بعد بـ «العاملية» �أو «ال�شركة») وعن الأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب .وعند التقدم
بطلب االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سوف تتم معاملة امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلباتهم ت�ستند على املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة والتي ميكن احل�صول على ن�سخ منها من ال�شركة ومدير
االكتتاب واجلهات امل�ستلمة� ،أو بزيارة املوقع الإلكرتوين لهيئة ال�سوق املالية (� )www.cma.org.saأواملوقع الإلكرتوين ل�شركة جي اي بي كابيتال (.)www.gibcapital.com
وقد قامت ال�شركة بتعيني �شركة جي اي بي كابيتال (“جي اي بي 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.
كما حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية (وامل�شار اليها بـ«الهيئة») .ويتحمل
�أع�ضاء جمل�س الإدارة الواردة �أ�سما�ؤهم يف �صفحة (د) جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ،وي�ؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم ،بعد �إجراء
جميع الدرا�سات املمكنة ،و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها 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.
على الرغم من �أن ال�شركة قد قامت بكافة التحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها� ،إال �أن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاع
مقتب�س ًا من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو �أي من مدرائها �أو امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو امل�ست�شار املايل �أو م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة (و) وال�صفحة
(ز) من هذه الن�شرة («امل�ست�شارون») �أي �سبب لالعتقاد ب�أن �أية معلومات واردة عن ال�سوق والقطاعات حتتوي معلومات غري دقيقة ب�صورة جوهرية� ،إال �أنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات
ب�شكل م�ستقل ،وبالتايل ال ميكن تقدمي �أي �إلتزام �أو �إفادة فيما يتعلق بدقتها �أو اكتمالها.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة كما هي يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،وعلى وجه اخل�صو�ص ميكن �أن يت�أثر الو�ضع املايل الفعلي لل�شركة وقيمة �أ�سهم ال�شركة ب�صورة �سلبية
بامل�ستجدات امل�ستقبلية املتعلقة بعوامل الت�ضخم ومعدالت العوائد وال�ضرائب� ،أو غريها من العوامل االقت�صادية �أو ال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة ،وال ينبغي اعتبار تقدمي هذه
الن�شرة �أو �أي ات�صاالت �شفهية �أو كتابية متعلقة بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب �أو لن يتم تف�سري ذلك �أو االعتماد عليه ب�أي حال من الأحوال على �أنه وعد �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 جانب ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .وعالوة على ذلك ف�إن 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 مب�ستثمر حمتمل من الأفراد.
ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار ،قبل اتخاذ القرار باال�ستثمارم�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،لتقييم مدى مالءمة املعلومات الواردة
يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون االكتتاب للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق
2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) .على �أن يتم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م)«( .مرحلة االكتتاب الأولى»)،
ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كليا �أو جزئيا) 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 اال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع
فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) («مرحلة االكتتاب الثانية»)،
وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق االولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول( ،وي�شار �إليهم جمتمعني بـ«الأ�شخا�ص امل�ستحقني»
ومنفردين بـ«ال�شخ�ص امل�ستحق») مبمار�سة حقهم باالكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة.
ويف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها (“الأ�سهم املتبقية”) يف املرحلتني االولى والثانية ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ«امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية»)
على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات الإ�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 1436/04/12هـ (املوافق
2015/02/01م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م) .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 االعلى ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم،
ف�سيتم ا�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل .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 1436/04/23هـ (املوافق 2015/02/12م).
�إن طرح �أ�سهم حقوق الأولو ّية 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 الأولو ّية يوم
الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م) ،وعلى امل�ستثمرين العلم ب�أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�ساهمني على طرح �أ�سهم حقوق الأولو ّية هذه ،ف�إن �إ�صدار �أ�سهم حقوق
الأولو ّية �سيتوقف ،وحينها تعترب هذه الن�شرة الغية ،ويف هذه احلال �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني بذلك.

ب

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 .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 اليوجد 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:
 -1تقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول تقرير درا�سة �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2013م.
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�شارع املعذر  -الريا�ض
�ص.ب2992 .
الريا�ض 11169
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 463 3000 :
فاك�س+966 )11( 466 2966 :
www.sama.gov.sa

�أن�شئت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ (املوافق 1952م) وت�شمل الوظائف الرئي�سية للم�ؤ�س�سة:







�إ�صدار العملة الوطنية (الريال ال�سعودي)
القيام بعمل م�صرف احلكومة ومراقبة امل�صارف التجارية
�إدارة �إحتياطيات 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 و�ضمان �سالمته
الرقابة واال�شراف وتنظيم قطاع الت�أمني

تعترب املعلومات امل�ستخدمة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متاحة للعموم وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة االنرتنت� .أما املوافقات ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�شرة فلم يتم
طلب احل�صول عليها.
 -2تقرير ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني (�سوي�س ري)
ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني (�سوي�س ري)
�ص.ب،8022 .
زيورخ� ،سوي�سرا
هاتف+41 )43( 285 2121 :
فاك�س+41 )43( 285 2999 :
www.swissre.com

وهي �شركة عاملية رائدة يف جمال �إعادة الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ� ،سوي�سرا ،وتعمل يف �أكرث من  25دولة حول العامل .وت�صدر ال�شركة تقارير عن قطاع الت�أمني يف العامل وهذه
التقارير متاحة للعموم على �شبكة االنرتنت .وتعترب املعلومات امل�ستخدمة من �سوي�س ري متاحة للعموم عرب موقعها على �شبكة الإنرتنت وبذلك فهي ال ت�ستدعي احل�صول على املوافقة ال�ستخدام
هذه املعلومات يف هذه الن�شرة.

ج

المعلومات المالية
مت �إعداد القوائم املالية املراجعة لل�سنوات املالية 2011م2012 ،م و2013م لل�شركة والإي�ضاحات املرفقة بها امل�صدرة بالريال ال�سعودي ،وفق ًا للمعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية ولي�س وفقا
للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية املعتمدة من قبل الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني .وت�ؤكد ال�شركة عدم وجود �أي فروقات جوهرية �أو �أثر مايل على القوائم
املالية نتيجة للإعداد وفقا للمعايري الدولية .وقد متت املراجعة من قبل مكتب ديلويت اند تو�ش/بكر �أبو اخلري و�شركاهم ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون لعام 2011م و2012م،
ومكتب كي بي ام جي/الفوزان وال�سدحان ومكتب الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون لعام 2013م.

التوقعات والبيانات المستقبلية
لقد مت �إعداد التوقعات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة ،على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة ،وقد تختلف ظروف الت�شغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�ضات امل�ستخدمة ،ومن ثم ف�إنه ال يوجد �ضمان �أو
تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال �أي من هذه التوقعات.
متثل بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة بيانات حول التطلعات امل�ستقبلية .وي�ستدل على هذه البيانات امل�ستقبلية ب�صورة عامة عن طريق ا�ستخدامها لبع�ض الكلمات مثل «تعتزم» و»تخطط»
و»تقدّر» و«تعتقد» و«تتوقع» و«من املمكن» و«�سوف» و«ينوي» و«ينبغي» و«متوقع» وقد» و«يعتقد» �أو ال�صيغ النافية من هذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شاهبة 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 عنه ًا �صراح ًة �أو �ضمن ًا يف بيانات التطلعات تلك .وقد مت
ا�ستعرا�ض بع�ض 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 « 2عوامل املخاطرة» من هذه الن�شرة) .وفيما 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 املو�صوفة
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 ثبت لل�شركة يف �أي وقت ،بعد اعتماد الن�شرة من قبل الهيئة وقبل الإدراج يف القائمة
الر�سمية ،ما يلي )1( :وجود تغيري هام يف �أمور جوهرية حتتوي عليها الن�شرة� ،أو �أي وثيقة مطلوبة مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2علمت بوجود �أمور مهمة �إ�ضافية ينبغي �أن تكون
�ضمن الن�شرة .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 �أحداث 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 درا�سة جميع بيانات التطلعات امل�ستقبلية على �ضوء هذه
التف�سريات ،مع عدم االعتماد غري الالزم على بيانات التطلعات امل�ستقبلية.

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
اال�سم

التمثيل� /إ�سم املمثل

�صفة الع�ضوية

املن�صب

اجلن�سية

العمر

�أ�سهم امللكية

علي ح�سني علي ر�ضا

رئي�س جمل�س الإدارة

�سعودي

53

1000

�أ�سامة عبدالباقي بخاري

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

51

1000

حممد �سعود البليهد

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

52

1000

م�ستقل /غري تنفيذي

خالد عبدالعزيز احلمدان

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

57

1000

م�ستقل /غري تنفيذي

م�ستقل /غري تنفيذي
بنك الريا�ض

غري م�ستقل/غري تنفيذي

�شون ويليام لوثر

ع�ضو جمل�س الإدارة

بريطاين

54

1000

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

غري م�ستقل/غري تنفيذي

عادل �أحمد ال�شيخ

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

54

1000

بنك الريا�ض

غري م�ستقل /غري تنفيذي

خالد جعفر اللقاين

الع�ضو املنتدب و الرئي�س
التنفيذي وع�ضو جمل�س االدارة

�سعودي

47

1000

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

غري م�ستقل  /تنفيذي

كري�ستوفر فيليب دويل

ع�ضو جمل�س الإدارة

بريطاين

54

1000

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

غري م�ستقل /غري تنفيذي

اندرو جون بورك

ع�ضو جمل�س الإدارة

بريطاين

45

1000

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

غري م�ستقل /غري تنفيذي

امل�صدر :ال�شركة
* مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يجب �أن ميتلك كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أ�سهم ًا بقيمة  10.000ريال �سعودي ،وقد مت تخ�صي�ص (� )1.000سهم لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شار �إليهم �أعاله
من قبل م�ساهمي امل�صدر احلاليني وفق ًا لنظام ال�شركات.

د

�شركة العاملية للتامني التعاوين

�سكرتري جمل�س �إدارة ال�شركة

الطابق الثاين ،بناية العبداللطيف

برا�سانا فينكاتي�ش موثكر�شنان

�شارع التحلية ،ال�سليمانية

الطابق الثاينOffice Court Building ،

�ص.ب6393 .

�ص.ب28648 .

الريا�ض 11442

دبي

اململكة العربية ال�سعودية

االمارات العربية املتحدة

هاتف+966 )11( 465 1520 :

جوال+971 )50( 551 5876 :

فاك�س+966 )11( 464 5457 :

فاك�س+ 971 )4( 368 8133 :

املوقع االلكرتوينwww.alamiyainsurance.com.sa :

املوقع االلكرتوينwww.alamiyainsurance.com.sa :

الربيد االلكرتوينalamiya.insurance@sa.rsagroup.com :

الربيد االلكرتوينm.venkatesh@ae.rsagroup.com :

ممثل ال�شركة املفو�ض الأول

ممثل ال�شركة املفو�ض الثاين

عادل �أحمد ال�شيخ

خالد جعفر اللقاين

ع�ضو جمل�س الإدارة ل�شركة العاملية للت�أمني التعاوين

الع�ضو املنتدب و الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س االدارة�شركة العاملية للتامني التعاوين

بنك الريا�ض

الطابق الثاين ،بناية العبداللطيف

حي البطحاء

مكتب رقم � ،203شارع التحلية ،ال�سليمانية

�شارع امللك في�صل

�ص.ب6393 .

�ص.ب22622 .

الريا�ض  ،11442اململكة العربية ال�سعودية

الريا�ض  ،11416اململكة العربية ال�سعودية

هاتف+966 )11( 465 1520 :

هاتف+966 )11( 401 3030 :

فاك�س+966 )11( 464 5457 :

فاك�س+966 )11( 404 0627 :

املوقع االلكرتوينwww.alamiyainsurance.com.sa :

املوقع االلكرتوينwww.alamiyainsurance.com.sa :

الربيد االلكرتوينkhalid.allagany@sa.rsagroup.com :

الربيد االلكرتوينadel.al-sheikh@riyadbank.com :

سوق األسهم
ت ـ ـ ـ ــداول
�أبراج التعاونية  700 -طريق امللك فهد
�ص .ب 60612 .الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 1200:
فاك�س+966 )11( 218 1260 :
املوقع االلكرتوينwww.tadawul.com.sa :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :

البنوك الرئيسية للشركة
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز
�ص .ب ،22622 .الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 401 3030 :
فاك�س+966 )11( 404 2707 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :

ه

البنك ال�سعودي الربيطاين
�شارع االمري عبدالعزيز بن من�صور بن جلوي
�ص .ب 9084 .الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 405 0677 :
فاك�س+966 )11( 405 0660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :

المستشارون
امل�ست�شار املايل ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية
جي �آي بي كابيتال
�أبراج التعاونية ،طريق امللك فهد
الربج اجلنوبي ،الدور الثالث
�ص .ب 89589 .الريا�ض 11673
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 0555 :
فاك�س+966 )11( 218 0055 :
املوقع الإلكرتوينwww.gibcapital.com :
الربيد الإلكرتوينcontact@gibcapital.com :

املحا�سبان القانونيان لعام 2011م و2012م
�شركة ديلويت �آند تو�ش ،بكر �أبو اخلري و�شركاهم
�شارع الأمري تركي بن عبد اهلل �آل �سعود
ال�سليمانية  -الريا�ض
�ص .ب ،213 .الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 282 8400 :
فاك�س+966 )11( 2930880 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
الربيد الإلكرتوينialalem@deloitte.com :

الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
عمارة املحي�سن ،الدور التا�سع
�ص.ب 2732 .الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2065333 :
فاك�س+966 )11( 2065444 :
املوقع الإلكرتوينwww.albassamcpa.com :
الربيد الإلكرتوينinfo@albassamcpa.com :

املحا�سبان القانونيان لعام 2013م
كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان
بناية كي بي ام جي� -شارع �صالح الدين – الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
�ص.ب 92876 .الريا�ض 11663
هاتف+966 )11( 874 8500 :
فاك�س+966 )11( 874 8600 :
املوقع االلكرتوينwww.kpmg.com.sa :
الربيد الإلكرتوينmarketingsa@kpmg.com :

و

الب�سام حما�سبون قانونيون وا�ست�شاريون
عمارة املحي�سن ،الدور التا�سع
�ص.ب 2732 .الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2065333 :
فاك�س+966 )11( 2065444 :
الربيد الإلكرتوينinfo@albassamcpa.com :
املوقع الإلكرتوينwww.albassamcpa.com :

امل�ست�شار القانوين للأكتتاب
مكتب امل�ست�شارون القانونيون
وائل العي�سى بالتعاون مع دينتون اند كومباين
�ص.ب 59490 .الريا�ض 11525
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 200 8678 :
فاك�س+966 )11( 200 8679 :
املوقع الإلكرتوينwww.dentons.com :
الربيد الإلكرتوينriyadh.filling@dentons.com :

م�ست�شار العناية املهنية املايل
براي�س وترهاو�س كوبرز اجلريد
برج اململكة – الدور 21
�ص.ب 13933 .الريا�ض 11414
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 2110400 :
فاك�س+966 )11( 2110401 :
املوقع الإلكرتوينwww.pwc.com :
الربيد الإلكرتوينantoine.aboumansour@sa.pwc.com :

تنويه :جميع اجلهات املذكورة �أعاله �أعطت موافقتها الكتابية على الإ�شارة �إلى �أ�سمائها وعلى ن�شر �إفاداتها يف هذه الن�شرة ومل يتم �سحب هذه املوافقة .وجتدر الإ�شارة �إلى �أن جميع هذه اجلهات
والعاملني فيها �أو �أي من �أقربائهم �أو تابعيهم ال ميلكون �أ�سهم ًا �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها.

ز

الجهات المستلمة
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426:
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :

بنك �ساب
طريق الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب ،9084 .الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 405 0677 :
فاك�س+966 )11( 405 0660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب ،833 .الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 4770 :
فاك�س+966 )11( 479 7979 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :

ح

ملخص الطرح
ال�شركة

ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين («العاملية» �أو «ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة عامة �سعودية مبوجب املر�سوم امللكي رقم م 2/وتاريخ  1430/1/9هـ
(املوافق 2009/1/6م) م�سجلة يف اململكة العربية ال�سعودية ب�سجل جتاري رقم .1010287831

ملخ�ص �أن�شطة 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 الت�أمني والوكاالت والتمثيل واملرا�سلة والو�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 �أو ال�سائلة وحتريكها �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو
�إقرا�ضها بوا�سطتها مبا�شرة �أو من خالل �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�ستحوذ عليها �أو باال�شرتاك مع جهات �أخرى .ويجوز لل�شركة �أن متتلك �أو �أن تكون لهل
م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعما ًال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال املالية �أو التي تعاونها على حتقيق غر�ضها �أو �أن تدجمها
فيها �أو ت�شرتيها .وتبا�شر ال�شركة جميع الأعمال املذكورة يف �أغرا�ضها �سواء داخل اململكة �أو خارجها.

امل�ساهمون الكبار

وهم اال�شخا�ص الذين ميلكون � ٪5أو �أكرث من �أ�سهم امل�صدر وهم كل من:
�شركة رويال اند �صن الالين�س للتامني (�شركة م�ساهمة بحرينية مغلقة) ومتتلك � 10.014.000سهم �أي ما يعادل  ٪50.1من �أ�سهم ال�شركة.
بنك الريا�ض (�شركة م�ساهمة عامة) واملتواجدة يف اململكة العربية ال�سعودية ومتلك � 3.984.000سهم �أي ما يعادل  ٪19.9من �أ�سهم ال�شركة.

ال�شركاء الإ�سرتاتيجيون

ي�ضم ال�شركاء الإ�سرتاتيجيون يف ال�شركة كال من �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني )ال�شرق الأو�سط) مبلكية تبلغ  ٪51.1يف ال�شركة وكذلك
جمموعة �آر ا�س اي باعتبارها �أحد االطراف ذات العالقة مبوجب اتفاقية الدعم الفني واالداري املربمة مع ال�شركة .وال�شركاء اال�سرتاتيجيون هم
ال�شركاء الذين يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية والت�شغيلية فيما يخ�ص ن�شاط ال�شركة مما يقدم قيمة ا�ضافية
لل�شركة نظر ًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�س املال عن طريق ا�صدار �أ�سهم جديدة.

�سعر الطرح

 10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى  56.26ريال �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 .وذلك ميثل �إنخفا�ض ب�سعر ال�سهم مبقدار  45.74ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

القيمة الإ�سمية

 10رياالت لل�سهم.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل االكتتاب

� 20.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح

 200.000.000ريال �سعودي.

جمموع اال�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب

� 20.000.000سهم.

عدد الأ�سهم بعد زيادة ر�أ�س مال

� 40.000.000سهم.

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

 400.000.000ريال �سعودي

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبقدار  200.000.000ريال �سعودي تقريبا متثل زيادة بن�سبة  ٪100من ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب.

�إجمايل قيمة الطرح

( )200.000.000ريال

تكاليف الطرح

( )10.000.000ريال �سعودي

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

( )190.000.000ريال �سعودي

عدد الأ�سهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

� 20.000.000سهم

قيمة الأ�سهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

 200.000.000ريال �سعودي

ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

تقدر �إج��م��ايل متح�صالت االكتتاب بحوايل ( )200.000.000مائتي مليون ري��ال �سعودي ،يخ�صم منها �إج��م��ايل م�صاريف االكتتاب البالغة
( )10.000.000ع�شرة مليون ريال �سعودي والتي ت�شمل �أتعاب كل من امل�ست�شار املايل 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 املطلوب واحلد الأدنى من ر�أ�س مال ال�شركة وفق ًا ملتطلبات الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني
التعاوين .ولن يح�صل امل�ساهمون على �أي متح�صالت نا�شئة عن الإكتتاب (ف�ض ًال راجع ق�سم رقم « 10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب»)

تاريخ الأحقية

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 يوم الثالثاء
1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م).

امل�ساهمني املقيدين

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 خالل يومني .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص
بحقوق الأولوية .وحينئذ �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني املقيدين وب�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.

ط

معامل احقية االكتتاب

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

عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

 20.000.000حق

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) («مرحلة
االكتتاب الأولى») ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كليا �أو جزئيا) 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 اال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين
وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) ،وميكن
للم�ساهمني املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1436/04/05ه��ـ (املوافق 2015/01/25م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1436/04/07ه��ـ (املوافق 2015/01/27م) ،وي�سمح
خاللها جلميع حملة حقوق الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة لل�شركة .والميكن تداول حقوق الأولوية يف مرحلة االكتتاب الثانية.

الأ�سهم املتبقية

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

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ»امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية») على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية
بتقدمي عرو�ض �شراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال ه��ذه العرو�ض اب��ت��دا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا ي��وم الأح��د 1436/04/12ه����ـ (املوافق
2015/02/01م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م) .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية
للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض االعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س
العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم ا�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

اال�شخا�ص امل�ستحقون

جميع حملة حقوق االولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

�إدراج وتداول حقوق �أولوية االكتتاب

تقوم “تداول” بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها .ويو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية ل�شركة العاملية (يكون م�ستق ًال عن رمز
�سهم �شركة العاملية على �شا�شة التداول) .وميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة اكتتاب وتداول حقوق الأولوية اخليارات التالية:
 .1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ االحقية وممار�سة االكتتاب فيها.
 .2بيع احلقوق املكت�سبة �أو جزء منها من خالل ال�سوق.
� .3شراء حقوق �إ�ضافية من خالل ال�سوق.
 .4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سوا ًء ببيعها �أو ممار�سة حق االكتتاب فيها .ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية
الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق او بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
كما يجوز للم�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأف��راد الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خالل فرتة التداول �شراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق
وممار�سة االكتتاب فيها اذا مت االحتفاظ بها الى نهاية فرتة االكتتاب الأولى ،فقط خالل فرتة االكتتاب الثانية .و�سيعمد نظام “تداول” الى الغاء رمز
حقوق االولوية ل�شركة العاملية على �شا�شة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق االولوية .وعلى ذلك� ،سيتوقف تداول حقوق االولوية مع انتهاء فرتة تداول
حقوق الأولوية.

قيمة احلق الإر�شادية

تعك�س قيمة احلق الإر�شادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�شركة خالل فرتة التداول و�سعر الطرح.
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 اال�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق
االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وميكن لال�شخا�ص امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
 -1يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم باالكتتاب (كليا �أو جزئيا) 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 اال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق
الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة الإكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني
املقيدين وعامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد الذين يحق لهم التداول يف ال�سوق ال�سعودي خاللها تداول حقوق الأولوية.
 -2يف املرحلة الثانية ،ي�سمح جلميع حملة حقوق االولوية �سوا ًء 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.

تخ�صي�ص الأ�سهم

ي

�سيتم تخ�صي�ص اال�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 الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي) .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزيع
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
1436/04/ 23هـ (املوافق 2015 /02/12م)( .راجع ق�سم �« -14شروط وتعليمات االكتتاب»).

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي لال�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم باالكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا باال�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف
موعد �أق�صاه يوم اخلمي�س 1436/04/23هـ (املوافق 2015/02/12م)( .راجع ق�سم �“ 14شروط وتعليمات االكتتاب”) .علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل
باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي.

�أرباح الأ�سهم

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة �أية �أرباح تعلنها ال�شركة عن الفرتة منذ تاريخ ا�صدار اال�سهم وعن ال�سنوات املالية التي تليها (راجع ق�سم �“ 8سيا�سة توزيع
�أالرباح”).

�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 اال�سهم املطروحة حق الت�صويت ،ولكل م�ساهم
ميلك ( )20ع�شرين �سهما على االقل 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 (ف�ض ًال راجع ق�سم رقم “ 2عوامل املخاطرة” للمزيد من املعلومات).

تداول الأ�سهم

يبداء تداول اال�سهم اجلديدة على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة االجراءات املتعلقة بت�سجيل اال�سهم املطروحة وتخ�صي�صها وادراجها.

الأ�سهم التي �سبق للم�صدر �إدراجها

�أدرجت ال�شركة ( )20.000.000ع�شرين مليون �سهم عادي بتاريخ 1430/12/20هـ (املوافق 2009/12/8م) يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)،
حيث �أكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون بـ (� )٪70سبعون باملئة من ر�أ�س مال ال�شركة ومت طرح ( )٪30ثالثون باملئة من ر�أ�س مال ال�شركة لالكتتاب العام من
قبل اجلمهور.

القيود على الأ�سهم

مت �إدراج �أ�سهم ال�شركة يف تداول يف 1430/12/20هـ (املوافق 2009/12/8م) وقد خ�ضع امل�ؤ�س�سون لفرتة حظر بخ�صو�ص الت�صرف يف الأ�سهم وقد
انق�ضت تلك الفرتة ومل يعد هنالك اي قيود على ا�سهم ال�شركة ،ولكن ي�شرتط احل�صول على املوافقات املطلوبة من جانب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
و هيئة ال�سوق املالية الي عملية بيع او تنازل عن الأ�سهم.

القيود على حقوق الأولوية

اليوجد قيود على حقوق االولوية ،وقد اكد ال�شركاء اال�سرتاتيجيون نيتهم االكتتاب بكامل ا�سهم حقوق االولوية مبوجب خطابات مكتوبه موجهة مل�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 2014/7/14م.

تنويه :يجب درا�سة ق�سمي «�إ�شعار مهم» و»عوامل املخاطرة» الواردين يف ن�شرة الإ�صدار هذه بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم االكتتاب وفق هذه الن�شرة.

ك

تواريخ مهمة للمكتتبين
تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين

اجلدول :تواريخ مهمة للأ�شخا�ص امل�ستحقني
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية
وامل�ساهمني امل�ستحقني

يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

من يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) الى يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

من يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) الى يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م)

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

يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

من يوم الأحد 1436/04/12هـ (املوافق 2015/02/01م) الى يوم االثنني 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

يوم االربعاء 1436/04/15هـ (املوافق 2015/02/04م)

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 1436/04/23هـ (املوافق 2015/02/12م).

توقع بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

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

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

تواريخ االعالنات المهمة
اجلدول :تواريخ االعالنات مهمة
االعالن

املعلن

تاريخ االعالن

اعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ االحقية)

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)

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

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)

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

تداول

يوم الأربعاء 1436/03/16هـ (املوافق 2015/01/07م)

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

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)

اعالن تذكريي عن بدء مرحلة االكتتاب الأولى
و عن فرتة تداول حقوق الأولوية

ال�شركة

يوم الأحد 1436/03/20هـ (املوافق 2015/01/11م)

اعالن تذكريي عن �آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنوية ب�أهمية
بيع احلقوق ملن اليرغب باالكتتاب

تداول

يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015 /01/22م)

اعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م)

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

ال�شركة

يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م)

االعالن عن:
نتائج االكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية
تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها� ،إن وجدت ،وبدء فرتة الطرح املتبقى

ال�شركة

يوم اخلمي�س 1436/04/09هـ (املوافق 2015/01/29م)

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

ال�شركة

يوم االربعاء 1436/04/15هـ (املوافق 2015/02/04م)

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

تداول

يوم الأحد 1436/04/19هـ (املوافق 2015/02/08م)

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

ال�شركة

يوم اخلمي�س 1436/04/23هـ (املوافق 2015/02/12م)

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

ل

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 االولوية 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 الإ�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 االنرتنت �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 الذي يقدم هذه اخلدمات و على ان تكون البيانات اخلا�صة باملكتتب
«ال�شخ�ص امل�ستحق» حمدثة.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب وفق ًا للتعليمات الواردة يف الق�سم رقم �“ 14شروط وتعليمات االكتتاب” من هذه الن�شرة .ويجب على كل مكتتب �أن يوافق على كافة الفقرات ذات العالقة الواردة
يف منوذج طلب االكتتاب وان يقوم بتعبئتها .وحتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب اكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا يف حالة عدم ا�ستيفائه لأي من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال
يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه لأي من فروع اجلهات امل�ستلمة .ويعد منوذج طلب االكتتاب مبجرد قبوله من جانب ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق (راجع
الق�سم رقم �« 14شروط وتعليمات االكتتاب» من هذه الن�شرة).

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟
هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة
نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟
جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامه غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
يتم �إيداع حقوق االولوية 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 او االكتتاب فيها اال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟
يتم ا�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق االعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟
عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل االحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية العامه غري العادية.
ماهو معامل االحقية؟
هو املعامل الذي مُيكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق االولوية امل�ستحقة له مقابل اال�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 �إرتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.200سهم ،يكون معامل االحقية حينئذ � 1إلى �( 5سهم واحد
لكل خم�س �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس إسم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك
مسمى آخر لها؟
�سيتم ايداع حقوق االولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟
�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح ،على �سبيل املثال� :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق  35رياالُ و�سعر الطرح
 10رياالت يكون �سعر الإفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص 10ي�ساوي بذلك خم�س ًا وع�شرون ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين اإلكتتاب في أسهم إضافية؟
ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين الإكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب باال�سهم الإ�ضافيه اجلديدة املكت�سبة من �شراء حقوق جديدة خالل
مرحلة االكتتاب الثانية فقط.

م

كيف تتم عملية اإلكتتاب؟
تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات الإكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) وخالل فرتتي االكتتاب فقط.
هل يمكن االكتتاب أكثر من مره ومن خالل اكثر من بنك مستلم؟
نعم ميكن ولكن يجب مراعاة ان 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 االكتاب.
في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية ،في أي محفظة يتم إيداع حقوق
األولوية؟
�سيتم �إيداع حقوق الأولوية يف نف�س املحفظة املودع بها �أ�سهم ال�شركة املرتبطة باحلقوق .فعلى �سبيل املثال� ،إذا كان م�ساهم ميلك � 1000سهم يف ال�شركة ( � 800سهم يف حمفظة (�أ) و� 200سهم
يف حمفظة (ب)) ف�إن جمموع احلقوق التي �ستودع هي ( )1.000حق على اعتبار �أن لكل �سهم ( )1حق وعليه ف�سيتم �إيداع  800حق يف حمفظة (�أ) و 200حق يف حمفظة (ب).
في حال االكتتاب من خالل اكثر من محفظة أين يتم ايداع االسهم الجديدة بعد التخصيص؟
ح�سب قواعد مركز �إيداع االوراق املالية يكون �إيداع االوراق املالية الأ�سهم يف املحفظة اال�ستثمارية املذكورة يف طلب االكتتاب االول �أو الحدث ان�شا ًء ملالكي االوراق املالية با�ستثناء �إيداع االوراق
املالية اململوكة ب�شهادات».
هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟
نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم الإكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ �إ�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع يف تداول و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم اإلكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟
يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين بالإكتتاب 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�إعاده مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟
نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟
نعم ،ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن اإلكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟
الميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم اإلكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول ؟
خالل املرحلة الثانية فقط وبعد �إنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟
الميكن ذلك ،بعد �إنق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الإكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يخ�ضع امل�ستثمر للخ�سارة �أو
الإنخفا�ض يف قيمة حمفظتة الإ�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي
اإلكتتاب األولى والثانية؟
تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير الإكتتاب 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.

ن

ملخص المعلومات األساسية
الهدف من ملخ�ص املعلومات الأ�سا�سية هذا هو �إعطاء نظرة عامة على املعلومات الواردة �ضمن ن�شرة الإ�صدار املاثلة .ونظر ًا لأنه جمرد ملخ�ص ،ف�إنه ال يت�ضمن جميع املعلومات التي قد ت�شكل
�أهمية للمكتتبني املعنيني .ويجب على م�ستلم هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم ال�شركة .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات املدرجة يف هذه الن�شرة يف ق�سم
«امل�صطلحات واملخت�صرات» من ن�شرة الإ�صدار.

نبذة عن الشركة
�شركة العاملية للت�أمني التعاوين (وي�شار �إليها فيما يلي با�سم «�شركة العاملية» �أو «ال�شركة» �أو «املُ�صدِ ر») هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010287831بتاريخ
1430/11/29هـ (املوافق 2009/11/17م) واملر�سوم امللكي رقم م 2/ال�صادر بتاريخ 1430/01/09هـ (املوافق  6يناير 2009م).
ووفق ًا لرتخي�ص م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم  200912/24/TMNال�صادر بتاريخ 1430/12/26هـ (املوافق 2009/12/13م)ُ ،يرخ�ص لل�شركة مزاولة �أعمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني
بخ�صو�ص منتجات الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي وت�أمني احلماية واالدخار.
يقع مقر ال�شركة الرئي�سي يف مدينة الريا�ض باململكة العربية ال�سعودية ،وتزاول ال�شركة �أنواع ًا خمتلفة من ن�شاطات الت�أمني بناء ًا على مبادئ الت�أمني التعاوين وحتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي “م�ؤ�س�سة النقد” ،والتي تعترب اجلهة الر�سمية امل�سئولة عن التطبيق واال�شراف على نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ولوائحه التنفيذية.
بتاريخ  15يونيو 2014م ،و�صل عدد العاملني لدى �شركة العاملية �إلى  128موظف ًا �شكل ال�سعوديون منهم  67موظف ًا بن�سبة �سعودة بلغت .٪52.34
رؤية الشركة
تتمثل ر�ؤية ال�شركة يف �أن ت�صبح من �شركات الت�أمني الرائدة يف ال�سوق ومن مقدمي حلول الت�أمني املبتكرة التي يعتمد عليها من خالل تطوير ال�شراكات والعمل كفريق.
رسالة الشركة
تتمثل ر�سالة ال�شركة يف حماية الأفراد وال�شركات من املخاطر التي يواجهونها يف حياتهم و�أعمالهم اليومية من خالل تزويدهم مبنتجات الت�أمني واخلدمات التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.
إستراتجية الشركة
تركز ا�سرتاتيجية �شركة العاملية على تقدمي حلول ومنتجات عنوانها تقدمي اخلدمة من خالل �إقامة �شراكات مع الو�سطاء وال�شركاء والعمالء املعنيني من �أجل تنفيذ برامج ميكن لل�شركة من
خاللها حتقيق النمو امل�ستدام والأرباح ب�شكل م�ستمر .وتهدف اال�سرتاتيجية �إلى حتقيق “الأداء الأمثل” وتقوم على �أربع ركائز رئي�سية كعوامل �أ�سا�سية لأعمال ال�شركة:





الو�سطاء :قامت �شركة العاملية م�ؤخر ًا بعمل مبادرة خا�صة لتطوير مقرتحات و�أطروحات خم�ص�صة مدفوعة باخلدمات للو�سطاء ،حيث تهدف هذه املقرتحات �إلى توفري م�ستويات
معززة ومميزة من اخلدمة للو�سطاء ا�ستناد ًا �إلى حجم وربحية الأعمال التي يديرونها مع �شركة العاملية.
احللفاء :تتطلع ال�شركة �إلى تلبية احتياجات الت�أمني لعمالء التجزئة من خالل حلفائها و�شركاء وكاالت التوزيع لديها .ومن ه�ؤالء ال�شركاء بنك الريا�ض وغريه من الوكاالت.
املنتجات البديلة :تتطلع �شركة العاملية �إلى اال�ستفادة من جتربة املنتجات العاملية التي تطرحها جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني جللب منتجات جديدة ومبتكرة �إلى ال�سوق
ال�سعودية لال�ستفادة من املناطق اجلديدة بتوفري منتجات بديلة لأ�سلوب احلياة من �أجل تلبية االحتياجات املتنوعة واملتزايدة ل�سكان اململكة.
ال�شرائح البديلة :نظر ًا ل�شدة املناف�سة يف قطاع الت�أمني ،تتطلع �شركة العاملية �إلى حتديد �شرائح جديدة “اليوجد مناف�سة �شديدة عليها» يف ال�سوق لإيجاد مكانة ملنتجاتها البديلة.
يف الوقت نف�سه ،ت�سعى �شركة العاملية �أي�ض ًا �إلى ا�ستك�شاف �سبل جديدة لزيادة القدرات الفنية ملوظفيها ،بهدف تلبية احتياجات ال�سوق و�شرائح العمالء احلاليني يف املجاالت التي
ال تعد العب ًا قوي ًا فيها .كما مت ت�شكيل فريق متخ�ص�ص يف �إدارة احل�سابات الرئي�سية خلدمة العمالء احلاليني.

من �أجل تعزيز قدرتها على توفري �أعلى م�ستويات اخلدمة با�ستمرار لنيل ر�ضا العمالء وبناء �شراكات دائمة ،حددت �شركة العاملية الأربعة ركائز الرئي�سية التالية:





التميز الت�شغيلي
امل�شاركة والعمل اجلماعي
موا�صلة تعزيز القدرات
�إطار �صارم للمراقبة واالمتثال

والهدف من تلك الركائز هو بناء وتطوير القدرات الداخلية لل�شركة من �أجل دعم �أن�شطتها اخلارجية كي ت�صبح �أكرث مرونة يف اال�ستجابة الحتياجات الأعمال وال�سوق ومتييز نف�سها من خالل
تقدمي اخلدمات املطلوبة.
نواحي القوة والمزايا التنافسية
تتمتع ال�شركة بعدة مزايا مقارنة ببع�ض مناف�سيها يف �سوق الت�أمني .وت�شمل املزايا التناف�سية التي تتمتع بها ال�شركة ما يلي:
ال�شركاء اال�سرتاتيجيون :ي�ضم ال�شركاء الإ�سرتاتيجيون يف ال�شركة كال من �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني )ال�شرق الأو�سط) مبلكية تبلغ  ٪51.1يف ال�شركة وكذلك جمموعة ار ا�س اي
باعتبارها �أحد االطراف ذات العالقة مبوجب اتفاقية الدعم الفني واالداري املربمة مع ال�شركة .وال�شركاء اال�سرتاتيجيون هم ال�شركاء الذين يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة
والدراية الفنية والعلمية والت�شغيلية فيما يخ�ص ن�شاط ال�شركة مما يقدم قيمة ا�ضافية لل�شركة نظر ًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية.
�إن رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) هي ع�ضو يف جمموعة ار ا�س اي للت�أمني .وتزاول املجموعة �أعمالها حالي ًا يف �أكرث من  33دولة وتقدم جمموعة كبرية من منتجات وخدمات الت�أمني
العامة يف ما يزيد على  140دولة لأكرث من  17مليون عميل يف خمتلف �أرجاء العامل .وتعترب جمموعة ار ا�س اي للت�أمني من �شركات الت�أمني العاملة يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث ميتد تاريخها يف

�

هذه املنطقة لأكرث من  55عام ًا وتعمل يف اململكة منذ ما يزيد عن  35عام ًا .ومتكن هذه العالقة الوطيدة مع رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) �شركة العاملية من احل�صول على املنتجات
واخلدمات الرائدة يف ال�سوق واال�ستفادة من اخلربات التي تتمتع بها ال�شركات املختلفة التابعة للمجموعة التي تعمل يف جميع �أنحاء العامل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ومن خالل رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) ،ميكن ل�شركة العاملية الو�صول �إلى ال�شبكة العاملية الر ا�س اي للت�أمني و�شركائها يف جميع �أنحاء العامل لتقدمي برامج
الت�أمني العاملية مل�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية .ومن املعروف �أن ار ا�س اي للت�أمني حتظى مبهارات وخربات فنية رائدة يف جمال الت�أمني وتقدم برامج تدريبية
فعالة ،لذا ميكن لل�شركة من خالل اال�ستفادة من تلك اخلربات والربامج بناء قدرات و�إمكانات رائدة يف ال�سوق داخل اململكة.
يف مار�س 2014م ،رفعت وكالة �ستاندرد اند بورز ت�صنيفها ملجموعة ار ا�س اي للت�أمني من الت�صنيف ( )-Aمع �إبقاء “و�ضع املراقبة االئتمانية” �إلى الت�صنيف ( )Aمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة.





فريق �إداري ذو خربة حملية وعاملية يف جمال الت�أمني :يجمع هذا الفريق بني النظرة العاملية واخلربات املحلية لتقدمي اخلدمة املثالية لعمالء ال�شركة.
قاعدة عمالء قوية :تزاول ال�شركة �أعمالها يف جدة والريا�ض واخلرب منذ �أكرث من  35عام ًا عن طريق ال�شريك اال�سرتاتيجي �شركة رويال اند �صن الالين�س للتامني (�شركة
م�ساهمة مغلقة) املتواجدة يف مملكة البحرينوكانت تعمل من خالل فروع لها يف اململكة قبل ت�أ�سي�س ال�شركة العاملية ونقل حمفظة التامني ال�سابقة ل�شركة رويال اند �صن االين�س
للتامني �إليها ،مما مكن ال�شركة من تكوين قاعدة قوية من العمالء املخل�صني.
ً
ً
جمموعة وا�سعة من املنتجات واخلدماتٌ :يرخ�ص لل�شركة بيع �سبعة وثالثون ( )37منتجا ،ح�صل ثالث ع�شر( )13منتجا منها على املوافقة النهائية من جانب م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي .يف حني ح�صل اثنان وع�شرون ( )22منتج ًا على املوافقة امل�شروطة حتت فئة “البدء بعد تقدمي الطلب على املنتج” حتى 2015/04/08م ،بينما ح�صل منتجان
�آخران على موافقة م�ؤقتة حتى 2014/11/30م .وت�ساعد هذه املنتجات لتغطية االحتياجات املتزايدة واملتنوعة ملعظم العمالء وال�شركات ،هذا بجانب الو�صول غري املحدود ملعرفة
وخربة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني.

ويو�ضح اجلدول ادناة كل منتج من منتجات ال�شركة وحالتة لدى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:
املنتج

ع

احلالة

حتى

منتج ت�أمني كافة املخاطر للممتلكات

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني توقف الأعمال

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني املنازل

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �ضد احلريق والأخطار املرتبطة

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج الت�أمني الطبي

موافقة نهائية

الينطبق

منتج الت�أمني اجلماعي على احلياة

موافقة نهائية

الينطبق

منتج الت�أمني ال�شامل على املركبات

موافقة م�ؤقتة

2014/11/30

منتج الت�أمني الإلزامي على املركبات

موافقة م�ؤقتة

2014/11/30

منتج ت�أمني الأموال

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني التحميل و التفريغ من ال�سفن

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني غطاء البنوك

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني جتاوز اخل�سارة الناجتة عن امل�س�ؤولية املدنية وم�س�ؤولية
املنتجات

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني امل�سئولية املدنية

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية وم�س�ؤولية املنتجات

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني �أخطاء ممار�سة املهن الطبية

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �ضياع حمفظة النقود

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني حلول املن�شئات ال�صغرية

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني تعوي�ض العمال

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج الت�أمني على احلوادث ال�شخ�صية

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني ال�سفر

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �ضد �سوء �أمانة املوظفني

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني املنفعة النقدية �أثناء الإقامة يف امل�ست�شفى

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني الغاليات و�أجهزة ال�ضغط

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

احلالة

حتى

املنتج
منتج ت�أمني املعدات ال�شامل

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني امل�شاريع ال�شامل

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني كافة الأخطار للمقاولني

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �أعمال العقود

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني مباين ومعدات املقاولني

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني الأجهزة الإلكرتونية

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني كافة �أخطار الرتكيب

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني خ�سارة الأرباح لكافة �أخطار الرتكيب

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني تعطل الآالت

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني خ�سارة الأرباح للمعدات

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني العبور الأر�ضي

موافقة نهائية

الينطبق

منتج الت�أمني املفتوح حلمولة ال�سفن

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني اليخوت

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني الأخطار املحددة للعبور الأر�ضي

موافقة نهائية

الينطبق





ا�ستخدام �أحدث التقنيات ت�ستخدم ال�شركة احللول التقنية الرائدة يف ال�سوق لإدارة املحافظ الت�أمينية.
عالقات قوية مع الو�سطاء الدوليني والوطنيني الرواد يف املجال� :إن �شركة العاملية قادرة على اال�ستفادة من العالقات العاملية القوية ملجموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني.
ا�سرتاتيجية وعقلية وا�ضحة للتنفيذ :تتبع ال�شركة ا�سرتاتيجية ت�ساعد يف بناء قيمة للم�ساهمني على املدى الطويل حيث ميكنها تقدمي مقرتحات فريدة للعمالء.

نظرة على السوق

1

املعلومات الواردة يف هذا الق�سم م�أخوذة من ق�سم “نظرة عامة على ال�سوق”.
-1

قطاع التأمين العالمي

مثلت البيئة االقت�صادية والأ�سواق املالية يف عام 2012م حتدي ًا كبري ًا �أمام �شركات الت�أمني ،حيث تباط�أ النمو االقت�صادي يف معظم الأ�سواق املتقدمة وتراجع يف �أ�سواق �أوروبا الغربية �إلى درجة
الركود مت�أثر ًا بالأزمة العاملية .هذا وقد �شهدت الأ�سواق النا�شئة حت�سن ًا يف ذلك ال�صدد� ،إال �أن تلك الأ�سواق ال تزال تعاين من تباط�ؤ النمو نظر ًا العتمادها على ال�صادرات �إلى الأ�سواق املتقدمة.
هذا وكان معدل النمو االقت�صادي العاملي يف عام 2013م هو نف�سه يف عام 2012م تقريب ًا ،وال يزال حتت االجتاهات طويلة الأجل.
على الرغم من هذا التباط�ؤ� ،إال �أن �أق�ساط الت�أمني العاملية على احلياة �شهدت زيادة بن�سبة  ٪0.7يف عام 2013م لت�صبح  2.608مليار دوالر �أمريكي ،كما ارتفعت �أق�ساط الت�أمني العام بن�سبة
 ٪2.3يف عام 2013م لت�صبح  2.033مليار دوالر �أمريكي .ووا�صل عمق الت�أمني انخفا�ضه ب�شكل عام يف الأ�سواق املتقدمة .كما ظل عمق الت�أمني العام دون تغيري� ،إال �أن الت�أمني على احلياة وا�صل
هبوطه من الذروة بواقع  ٪5.7يف عام 2000م �إلى  ٪4.7يف عام 2013م .وبلغ عمق الت�أمني يف الأ�سواق النا�شئة  ٪2.7يف عام 2013م.
 -2قطاع التأمين في الشرق األوسط وآسيا الوسطى وتركيا
ت�شري التقديرات �إلى زيادة �أق�ساط الت�أمني على احلياة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى وتركيا بن�سبة  ٪11يف عام 2013م لت�صبح  6مليارات دوالر .كما ت�شري التقديرات �أي�ض ًا �إلى تو�سيع
نطاق قطاع الت�أمني العام بن�سبة  ٪4.7يف عام 2013م �إلى  40مليار دوالر �أمريكي.
 -3قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية
يف مار�س 2014م ،كان هناك ما جمموعه � 35شركة ت�أمني و�إعادة ت�أمني مرخ�ص لها .هذا بالإ�ضافة �إلى  76و�سيط ًا مرخ�ص ًا و 76وكي ًال بالإ�ضافة �إلى  29م�ؤ�س�سة �أخرى من مقدمي اخلدمات.
ومن �أجل تنظيم ال�سوق� ،أُ�سندت مهمة الإ�شراف على قطاع الت�أمني �إلى م�ؤ�س�سة النقد مبوجب مر�سوم ملكي رقم /32م بتاريخ 1424/6/2هـ (املوافق  .)2003/7/31لتكون امل�س�ؤولة عن
الإ�شراف على قطاع الت�أمني.
فيما يلي عوامل التحفيز الرئي�سية لقطاع الت�أمني:


عزز الطابع الإلزامي لبع�ض ال�شرائح من منو القطاع .على �سبيل املثال� ،أدى ا�شرتاط الت�أمني ال�صحي الإلزامي يف اململكة العربية ال�سعودية (املطبق على املقيمني منذ عام 2006م
والعاملني يف القطاع اخلا�ص ال�سعودي منذ 2010م) �إلى زيادة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ل�شريحة الت�أمني ال�صحي كن�سبة مئوية من القطاع الكلي من  ٪32يف عام 2006م �إلى ٪51
يف عام 2013م .وعالوة على ذلك ،رفع نظام الت�أمني الإلزامي على املركبات ن�سبة م�ساهمة هذه ال�شريحة �إلى  ٪25من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م.

 1امل�صدر :م�ؤ�س�سة النقد ،جمموعة �سوي�س ري

ف



�أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تعليمات جديدة متعلقة بالية ت�سعري املنتجات الت�أمينية بتاريخ 1435/5/25هـ املوافق 2014/03/26م (لل�سيطرة على �سوء ت�سعري منتجات
الت�أمني ب�سبب املناف�سة ال�شديدة) ،مع حتديد حد �أدنى لل�سعر من قبل خبري اكتواري يف جمال الت�أمني ُيق ّيم اجلوانب الفنية ذات ال�صلة واملطالبات املتوقعة.

�أثرت البيئة ال�سائدة النخفا�ض �سعر الفائدة على الدخل من اال�ستثمار ل�شركات الت�أمني .هذا وقد قل�صت التكاليف ال�صحية املرتفعة من هوام�ش ربح �شركات الت�أمني ال�صحي.
بلغ �إجمايل �صايف الأق�ساط املكتتبة يف �سوق الت�أمني ال�سعودي  25.2مليار ريـال �سعودي يف عام 2013م ،مقارنة مببلغ  21.2مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م و 18.5مليار ريـال �سعودي
يف عام 2011م مبا ميثل منو ًا �سنوي ًا بن�سبة  ٪19و ٪14على التوايل .وظل الت�أمني ال�صحي هو �أكرب الأن�شطة م�ساهمة يف عام 2013م يف ذلك ال�صدد ،حيث بلغت م�ساهمته يف �إجمايل �صايف
الأق�ساط املكتتبة ما ن�سبته  ٪51و ٪53يف عام 2013م و2012م على التوايل .وتليه الت�أمني على ال�سيارات ،حيث �أ�صبحت تغطية الطرف الثالث �إلزامية ،كثاين �أكرب الأن�شطة ،مبا ميثل  ٪25من
هذه ال�صناعة يف عام 2013م.
ارتفعت ن�سبة االحتفاظ الإجمالية (�أق�ساط الت�أمني املكتتبة التي احتفظت بها �شركات الت�أمني بعد طرح �أق�ساط الت�أمني املحالة �إلى �شركات �إعادة الت�أمني املحلية �أو الدولية من �صايف الأق�ساط
املكتتبة) ل�شركات الت�أمني يف ال�سوق ال�سعودية من  ٪75.8يف عام 2012م �إلى  ٪76يف عام 2013م .ويعود ال�سبب يف ارتفاع ن�سب االحتفاظ �إلى مطالبة �شركات الت�أمني املرخ�ص لها بالتقيد
بن�سبة احتفاظ ال تقل عن  .٪30هذا وقد حت�سنت هذه الن�سبة تاريخي ًا مع زيادة قدرات االكتتاب يف الت�أمني وتطور قطاع الت�أمني.
يف 2013م� ،سجلت نتائج االكتتاب يف الت�أمني خ�سارة قدرها  1.7مليار ريـال �سعودي ،وهو ما ميثل انخفا�ض ًا بن�سبة  ٪253عن الأرقام املعطاة يف عام 2012م .كما زاد الدخل من اال�ستثمار من
 323مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م �إلى  334مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ،كما انخف�ضت نتيجة �سوق الت�أمني ال�صافية من  972مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م �إلى ( )1.4مليار
ريـال �سعودي يف عام 2013م ،وهو ما ميثل انخفا�ض ًا بن�سبة .٪247
يف عام 2013م ،بلغ العائد على الأ�صول ب�سوق الت�أمني ( )٪3.4والعائد على حقوق امل�ساهمني (.)٪15.3
منذ عام 2009م ،تناق�ص عمق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية مبعدل منو �سنوي مركب قدره  .٪3ويف عام 2013م ،ارتفع معدل عمق الت�أمني �إلى  ٪0.90بعدما كان  ٪0.78يف عام 2012م،
وهذا يرجع يف الأ�سا�س �إلى النمو املتوا�ضع يف الناجت املحلي الإجمايل ( ٪2.5يف عام 2013م مقارنة بن�سبة  ٪26يف عام 2012م) .ومع ذلك ،ال يزال عمق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية
منخف�ض ًا باملقارنة بالأ�سواق املتقدمة وكذلك الأ�سواق النا�شئة ( ٪2.7يف عام 2013م).من املتوقع �أن ت�شهد �صناعة الت�أمني باململكة تطور ًا كبري ًا نتيجة للوائح الت�أمني ،وب�سبب التغريات يف
االقت�صاد الكلي العام وال�سيا�سات احلكومية اجلديدة.

هيكلة رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )200.000.000مائتي مليون ريال �سعودي مق�سمه �إلى ( )20.000.000ع�شرين مليون �سهم عادي بقيمة �إ�سمية لل�سهم قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم
الواحد («الأ�سهم») .اكتتب امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون لل�شركة يف ما جمموعه (� )14.000.000أربعة ع�شر مليون �سهم متثل (� )٪70سبعون يف املائة من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة ،ودفعوا قيمتها
بالكامل .بينما �أكتتب اجلمهور يف عدد (� )6.000.000ستة ماليني �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة �إجمالية قدرها (� )60.000.000ستون
مليون ريال �سعودي متثل  ٪30من ر�أ�س مال ال�شركة مت طرحها لالكتتاب العام يف 2009م ومت �إدراجها يف ال�سوق املالية بتاريخ 1430/12/20هـ (املوافق 2009/12/8م).ومل متنح ال�شركة �أي
مزايا �أو حقوق تف�ضيلية للم�ساهمني امل�ؤ�س�سني �أو غريهم من امل�ساهمني.

اجلدول :امل�ساهمون الكبار كما يف 2014/6/30م:
اال�سم

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

القيمة (بالريال ال�سعودي)

�شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)

٪50.1

10.014.000

100.140.000

بنك الريا�ض

٪19.9

3.984.000

39.840.000

املجموع

٪69.9

13.998.000

139.980.000

امل�صدر :ال�شركة

ملخص األداء المالي ومؤشرات األداء للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2011م
و2012م و2013م وللستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014م
يجب قراءة املعلومات املالية الواردة بهذه الن�شرة باالقرتان مع الق�سم رقم « 6مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها» وكذلك القوائم املالية املدققة الواردة بالق�سم 16
من هذه الن�شرة بعنوان «تقرير املحا�سبني» .وت�ستند املعلومات املوجزة �أدناه �إلى القوائم املالية املدققة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م ولل�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو  2014وتقارير املراجع ذات العالقة .كما �أن املعلومات املالية التاريخية املدرجة �أدناه هي جمرد ملخ�ص للأداء يف املا�ضي وال تعد بال�ضرورة م�ؤ�شر ًا على الأداء يف امل�ستقبل.

�

اجلدول �أ :بيان الو�ضع املايل لقائمة الدخل ال�شامل حلملة وثائق الت�أمني
ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م

معدل النمو
ال�سنوي
املركب

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

2011م2013-م

2013/6/30م -
2014/6/30م

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

227.930

248.070

330.882

149.679

149.038

%20.5

()%0.4

�إجمايل املطالبات املدفوعة

()117.218

()115.096

()317.749

()75.230

()161.455

%64.6

%114.6

�صايف فائ�ض االكتتاب

42.191

57.694

31.682

20.168

2.373

()%13.3

()%88.2

م�صاريف �إدارية وعمومية

()59.128

()53.220

()53.982

()25.972

()29.119

()%4.5

%12.1

عمليات الت�أمني (العجز)  /الفائ�ض

()16.658

4.880

()21.664

()5.549

()26.411

%14.0

%376.0

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

النمو ال�سنوي

اجلدول ب :قائمة املركز املايل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

موجودات عمليات الت�أمني
جمموع موجودات امل�ساهمني

174.117

173.671

173.416

174.336

جمموع املوجودات

505.066

503.215

1.104.842

969.129

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

330.950

329.543

931.426

794.793

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

37.801

36.255

60.309

88.045

جمموع حقوق امل�ساهمني

136.316

137.417

113.107

86.291

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

505.066

503.215

1.104.842

969.129

ق

اجلدول ج :قائمة التدفقات النقدية  -عمليات الت�أمني
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م

ال�سنة املالية 2012م

ال�سنة املالية 2013م

الفرتة املنتهية يف
2013/6/30م

الفرتة املنتهية يف
2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

غري املراجعة

فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

488

-

-

-

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

4.910

14.630

66.901

8.175

()45.659

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()172

()854

()84.222

()66

8.847

�صايف (النق�ص)/الزيادة يف النقد وما يف حكمه

4.737

13.776

()17.321

8.109

()36.811

نقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

39.270

44.007

57.783

57.783

40.462

نقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

44.007

57.783

40.462

65.893

3.651

نقطة مئوية

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

ال ينطبق

%8.8

%33.4

ال ينطبق

()%0.4

ال ينطبق

ال ينطبق

معدل الإ�سناد

%46.8

%47.1

%51.7

%44.3

%42.0

5.0

()2.3

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

%50.1

%48.5

%46.9

%48.2

%53.5

()3.2

5.3

�صايف معدل اخل�سارة

%64.0

%57.9

%87.1

%77.5

%101.6

23.1

24.1

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

%7.0

%4.8

%5.0

%7.4

%7.1

()2.1

()0.4

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

%19.5

%21.2

%17.1

%19.0

%21.6

()2.5

2.6

�صايف ن�سبة العمولة

()%2.6

()%6.9

()%8.5

()%6.3

()%5.5

()5.9

0.8

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

%18.5

%23.3

%9.6

%13.5

%1.6

()8.9

()11.9

ن�سبة امل�صاريف

%51.8

%44.3

%34.8

%36.0

%36.5

()17.0

0.5

الن�سبة املوحدة

%113.2

%95.3

%113.4

%107.2

%132.6

0.2

25.4

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

()%7.3

%2.0

()%6.5

()%3.7

()%17.7

0.8

()14.0

عدد وثائق الت�أمني

30.787

42.710

46.807

30.796

30.710

16.020

()86

متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة ت�أمني (بالألف ريـال)

7.4

5.8

7.1

4.9

4.9

()0.3

()0.7

عدد املطالبات

19.860

22.824

25.629

12.294

13.328

5.769

1.034

متو�سط املبلغ لكل مطالبة (بالألف ريـال)

3.7

3.0

5.3

4.5

6.1

1.6

153.3

ملخ�ص عوامل املخاطرة:
هنالك عدد من املخاطر املتعلقة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية وميكن تلخي�صها فيما يلي:
 -1خماطر متعلقة بعمليات ال�شركة
 -2خماطر ذات �صلة بال�سوق والبيئة الت�شريعية
 -3خماطر متعلقة بالأ�سهم

ر
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1.1المصطلحات والمختصرات
امل�صطلح

التعريف

العاملية �أو ال�شركة

ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين� ،شركة م�ساهمة �سعودية

امل�ست�شارون

م�ست�شارو ال�شركة املو�ضحة �أ�سمائهم على ال�صفحة (و ،ز)

اخلبري الإكتواري

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 والإلتزامات
واحت�ساب االحتياطيات

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

�إجمايل �أق�ساط عقود الت�أمني املكتتبة خالل فرتة حمددة دون اقتطاع الأق�ساط املتنازل عنها

�صايف الأق�ساط املكتتبة

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

ن�سبة عمق الت�أمني من جمموع �إجمايل الناجت
املحلي

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة مق�سوم ًا على �إجمايل الناجت املحلي

كثافة الت�أمني

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة للفرد

املجل�س �أو جمل�س الإدارة

جمل�س �إدارة ال�شركة

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة

معدل النمو ال�سنوي املركب

معدل النمو ال�سنوي املجمع

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 املالءة بطريقة املطالبات

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

�سوق الأ�سهم

ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول)

�إعادة الت�أمني غري الن�سبي �أو الالن�سبي

�إعادة الت�أمني االتفاقي التي يتعهد مبوجبها امل� ِّؤمن ب�إ�سناد خماطر معينة يف حدود مبالغ معينة تزيد عن مبلغ اخل�سارة الذي يقرر امل� ِّؤمن حتمله ،ويتعهد
معيد الت�أمني بقبول الت�أمني على املخاطر امل�سندة �إليه.

�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

امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون

كبار امل�ساهمون الذين �أ�س�سوا ال�شركة وتظهر �أ�سما�ؤهم يف الق�سم ( 1-5-4امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون)

ال�شركاء الإ�سرتاتيجيون

ي�ضم ال�شركاء الإ�سرتاتيجيون يف ال�شركة كال من �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني )ال�شرق الأو�سط) مبلكية تبلغ  ٪51.1يف ال�شركة وكذلك جمموعة
ار ا�س اي باعتبارها �أحد االطراف ذات العالقة مبوجب اتفاقية الدعم الفني واالداري املربمة مع ال�شركة .وال�شركاء اال�سرتاتيجيون هم ال�شركاء الذين
يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية والت�شغيلية فيما يخ�ص ن�شاط ال�شركة مما يقدم قيمة ا�ضافية لل�شركة نظر ًا
لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية

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

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

نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادر باملر�سوم امللكي رقم م 32/وتاريخ 1424/6/2هـ املوافق 2003/7/31م

وثيقة الت�أمني

وثيقة قانونية �أوعقد ت�صدره ال�شركة للم�ؤمن له تبني فيه �شروط العقد لتعوي�ض امل�ؤمن له �ضد اخل�سارة وال�ضرر التي تغطيها الوثيقة مقابل ق�سط يدفعه
امل�ؤمن له

الالئحة التنفيذية

الالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات لت�أمني التعاوين لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ال�صادرة بالأمر الوزاري رقم  561/1وتاريخ 1425/3/1هـ
املوافق 2004/4/20م ال�صادر عن معايل وزير املالية

الئحة حوكمة ال�شركات

الئحة حوكمة ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  1/212/2006وتاريخ 1427/10/21هـ
املوافق 2006/11/13م وتعديالتها

امل� َؤمن له

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

امل�ؤمِ ـن

�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
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امل�صطلح

التعريف

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 جي اي بي كابيتال

الإدارة

�إدارة ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين

�صايف املتح�صالت

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

�سعر االكتتاب

 10ريال �سعودي لكل �سهم

�أ�سهم مطروحة لالكتتاب

� 20.000.000سهم عادي من �أ�سهم ال�شركة

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 يوم الثالثاء
1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م).

مرحلة االكتتاب الأولى

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) وي�ستمر لفرتة � 10أيام تقوميية �شاملة �أخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم
اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) .

فرتة تداول حقوق الأولوية

�ستبد�أ فرتة تداول احلقوق تزامن ًا مع فرتة االكتتاب الأولى يف يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) وت�ستمر لفرتة � 8أيام عمل �شاملة
�أخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م).

مرحلة االكتتاب الثانية

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الأحد 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) وي�ستمر لفرتة � 3أيام عمل �شاملة �أخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم الثالثاء
1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م).

فرتة الطرح املتبقي

يف حال وجود �أ�سهم متبقية مل يكتتب فيها� ،سيبد�أ االكتتاب يف هذه الأ�سهم يف يوم الأحد 1436/04/12هـ (املوافق 2015/02/01م) من ال�ساعة 10:00
�صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ االثنني 1436/04/13هـ (املوافق 2015/02/02م).

الطرح املتبقي

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

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

ي�شمل ك ًال من امل�ساهمون املقيدون و ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

تداول حقوق الأولوية

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

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

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

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 ب�إكتتاب �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

هام�ش املالءة بطريقة جمموع الأق�ساط املكتتبة

يتم �إحت�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

اجلهات امل�ستلمة

البنك الأهلي التجاري وبنك �ساب وجمموعة �سامبا املالية

�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 عقود الت�أمني من �شركة ت�أمني �أخرى عن كافة �أو بع�ض الأخطار التي تتحملها

م�ؤ�س�سة النقد

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

ريال�/أو ريال �سعودي

الريال ال�سعودي العملة الرئي�سية للمملكة العربية ال�سعودية

امل�ساهم

حامل الأ�سهم �أو مالك احل�ص�ص اعتبارا من �أي وقت حمدد

الأ�سهم

الأ�سهم العادية لل�شركة والبالغ عددها ( )20.000.000ع�شرين مليون والقيمة اال�سمية للواحد منها  10رياالت

جي اي بي كابيتال

�شركة جي اي بي كابيتال 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  ،٪100بطريقة مبا�شرة وغري مبا�شرة ،لبنك اخلليج الدويل.

امل�صطلح

التعريف

امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية

ت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات وهي كالتايل:
� -1صناديق اال�ستثمار امل�ؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرح ًا عام ًا والتي ت�ستثمريف الأوراق املالية ال�سعودية �إذا كانت �شروط و�أحكام ال�صندوق تتيح له
ذلك ،مع الإلتزام بالأحكام والقيود املن�صو�ص عليها يف الئحة �صناديق اال�ستثمار
 -2الأ�شخا�ص املرخ�ص لهم يف التعامل يف الأوراق املالية ب�صفة �أ�صيل ،مع �إلتزام متطلبات الكفاية املالية
 -3ال�شركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها �أ�سخا�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 �أي تعار�ض 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

وهي 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

وهي 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

متعهد التغطية

�شركة جي اي بي كابيتال

اتفاقية التعهد بالتغطية

اتفاقية التعهد بالتغطية بني ال�شركة ومتعهد التغطية

BBB

ت�صنيف �إئتماين من �شركة �ستاندرد اند بورز

S&P

�ستاندرد اند بورز وهي �شركة �أمريكية متخ�ص�صة يف جمال 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 � 2.000شركة مدرجة يف الأ�سواق العاملية

AA-

ت�صنيف �إئتماين من �شركة �ستاندر اند بورز

جمموعة ار ا�س اي

جمموعة �أر �أ�س اي للت�أمني بي �إل �سي م�سجلة يف اململكة املتحدة.

رويال اند �صن الالين�س للتامني

جمموعة رويال اند �صن الالين�س للتامني (�شركة م�ساهمة مغلقة) تقع يف مملكة البحرين.
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2.2عوامل المخاطرة
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة للإكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة بعناية مبا يف ذلك وعلى وجه اخل�صو�ص عوامل املخاطرة
الواردة �أدناه ،علما �أن عوامل املخاطرة املو�ضحة �أدناه قد ال ت�شمل جميع املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة .وقد تكون هناك خماطر �إ�ضافية غري معلومة لل�شركة يف وقت هذه الن�شرة �أو قد
تعتربها ال�شركة غري جوهرية� ،إال �أن من �ش�أنها الت�أثري على عمليات ال�شركة يف حال حتققها.
وقد يت�أثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل�ستقبلية ب�صورة �سلبية وجوهرية يف حال حدوث �أو حتقق �أي من هذه املخاطر والتي ترى ال�شركة حالي ًا
�أنها جوهرية� ،أو �أي خماطر �أخرى مل حتددها ال�شركة �أو ت�صنفها حالي ًا ب�أنها لي�ست جوهرية ،لكنها قد حتدث �أو تتحقق بالفعل وت�صبح جوهرية.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة لل�شركة ،بح�سب علمهم و�إعتقادهم ،بعدم وجود �أي خماطر جوهرية من املمكن �أن ت�ؤثر على قرار امل�ساهمني معلومة لديهم كما يف تاريخ هذه الن�شرة غري مامت
الإف�صاح عنه يف هذا الق�سم.
ال يكون اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية مالئم ًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل �أية خ�سارة قد تنجم عن ذلك
اال�ستثمار .وينبغي على امل�ستثمر املحتمل الذي ينتابه �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي عليه اتخاذه �أن يرجع �إلى م�ست�شار مايل مرخ�ص له من هيئة ال�سوق املالية للح�صول على امل�شورة ب�ش�أن اال�ستثمار
يف حقوق الأولوية املطروحة للإكتتاب.
ويف حال حدوث �أو حتقق �إحدى عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�شركة يف الوقت احلا�ضر ب�أنها مهمة� ،أو حدوث �أية خماطر �أخرى مل يت�سنى لل�شركة �أن حتددها� ،أو التي تعتربها ال�شركة غري
جوهرية يف الوقت احلا�ضر ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأ�سهم يف ال�سوق وقد ينتج عنه خ�سارة امل�ستثمر كامل ا�ستثماره يف �أ�سهم ال�شركة �أو جز ًء منه.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن املخاطر املبينة �أدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن �أهميتها �أو ت�أثريها املتوقع على ال�شركة.

2 22 -2المخاطر المرتبطة بعمليات الشركة
2 22 -22 -2المخاطر المرتبطة بتجديد وثائق التأمين الحالية
عادة ما تكون مدة وثائق الت�أمني التي ت�صدرها ال�شركة � 12شهر ًا .و�إذا مل يتم جتديد وثائق الت�أمني احلالية عند انتهاءها �أو �إذا كان حجم وثائق الت�أمني التي �سيتم توقيعها يف امل�ستقبل دون
م�ستوى التوقعات ،ف�إن �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لل�شركة يف ال�سنوات املقبلة وكذلك نتائج عملياتها امل�ستقبلية �سوف تت�أثر �سلب ًا وب�شكل جوهري.

2 22 -22 -2مخاطر تركيز العمالء
وبالإ�ضافة لذلك ،ومنذ  31دي�سمرب 2013م ،ميلك العمالء اخلم�سة الكبار لل�شركة جمتمعني ما يقرب من  ٪43من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لل�شركة ( .)GWPوتعتمد ال�شركة ب�شكل
كبري يف ن�شاطها على ا�ستمرار اعمالها وجتديد وثائق الت�أمني مع عمالئها اخلم�سة الكبار ،مبن فيهم �أحد م�ؤ�س�سيها ،وهو بنك الريا�ض .و�إذا كانت ال�شركة ال ت�ستطيع ت�أمني الأعمال امل�ستقبلية
لعمالئها الكبار ب�سبب زيادة املناف�سة �أو غريها من العوامل ،ف�إن ال�شركة قد تتعر�ض خل�سائر حمتملة يف العوائد و�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة .وي�شكل الإعتماد والرتكيز يف �أعمال ال�شركة
على العمالء اخلم�سة الكبار �أحد املخاطر املحتملة على التوقعات املالية امل�ستقبلية لل�شركة.

2 22 -22 -2مخاطر الزكاة والدخل
مت تقدمي اقرار الزكاة وال�ضريبة امل�ؤ�س�سية عن الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م مل�صلحة الزكاة والدخل بناء على نتائج ال�شركة قبل حتويل املحفظة .و�أ�صدرت م�صلحة الزكاة والدخل تقييم ًا
�أولي ًا – �أرج�أت املراجعة التف�صيلية – وطلبت التزام ًا �إ�ضافي ًا مقداره  2.811.320ريـال ،وتقدمت ال�شركة با�ستئناف �أمر التقييم مل�صلحة الزكاة والدخل .ولأن حتويل حمفظة الت�أمني قد مت
�إنفاذه الآن ،ف�إن ال�شركة ب�صدد تقدمي تقرير زكاة و�ضريبة دخل معدل عن الفرتة  2010ومعه قوائم مالية معاد �إ�صدارها.
�أ�صدرت م�صلحة الزكاة والدخل تقييمات �أولية عن ال�سنتني 2011م و2012م بطلب التزام �إ�ضايف مقداره  500.000ريـال و 2.587.561ريـال على التوايل .وتقدمت ال�شركة با�ستئناف هذه
التقييمات مل�صلحة الزكاة والدخل وهي قيد املراجعة من قبل امل�صلحة.
والت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ ب�أي فروقات زكوية ميكن �أن تطالب م�صلحة الزكاة والدخل ال�شركة بدفعها حتى تتمكن ال�شركة من احل�صول على الربوط الزكوية النهائية .ومن املمكن ان تقوم
م�صلحة الزكاة والدخل بفر�ض فروقات زكوية على ال�شركة ذات قيمه عالية على النحو املو�ضح �أعاله مما �سيكون له �أثر �سلبي على النتائج املالية لل�شركة.

2 22 -22 -2عدم القدرة على االحتفاظ بالحد األدنى المطلوب لرأس المال
يتعني على �شركات الت�أمني مبن فيها �شركة العاملية للت�أمني التعاوين احلفاظ على حد �أدنى من الأ�صول (ي�شار �إليه با�سم ر�أ�س املال النظامي) يتجاوز قيمة التزاماتها املالية.
وقد يت�أثر و�ضع ر�أ�س مال ال�شركة �سلب ًا بعدة عوامل ،خ�صو�ص ًا تلك العوامل التي ت�ؤثر ب�شكل �سلبي على املوارد الر�أ�س مالية لل�شركة والتي قد ت�ؤثر يف حجم املخاطر التي قد تتعر�ض لها ال�شركة.
وت�شمل تلك العوامل الأرباح التي تكون دون امل�ستوى املتوقع والت�أثريات الرتاكمية املتعددة يف ال�سوق .وبالإ�ضافة لذلك ،قد ي�ؤثر يف و�ضع ر�أ�س مال ال�شركة �أي حدث ينال من الربحية احلالية و/
�أو رمبا يقلل من الربحية يف امل�ستقبل �أو قد يزيد من تعر�ض الربحية للمخاطر.
ويبلغ احلد الأدنى من ر�أ�س املال املدفوع بخ�صو�ص �أي �شركة ت�أمني م�شاركة يف �أن�شطة لإعادة الت�أمني  200.000.000ريـال �سعودي .ويف تاريخ  31دي�سمرب 2012م ،بلغت خ�سائر ال�شركة
املرتاكمة نحو  62.99مليون ريـال �سعودي وارتفعت هذة اخل�سائر الى  87.10مليون ريـال �سعودي يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م وهي متثل خ�سارة بن�سبة  ٪44من ر�أ�س مالها املدفوع .وبحلول
تاريخ  30يونيو 2014م بلغت خ�سائر ال�شركة الرتاكمية  111.95مليون ريـال �سعودي ،وهي متثل خ�سارة بن�سبة  ٪56من ر�أ�س املال املدفوع .يف حال تعر�ض ال�شركة خل�سائر تتجاوز  %75من ر�أ�س
املال ومل تتمكن ال�شركة من تدارك هذه اخل�سائر ف�ستطبق على ال�شركة التعليمات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية واملتعلقة باخل�سائر املرتاكمة لل�شركات املدرجة يف ال�سوق.
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ومن املحتمل �أن ي�ؤدي �أي عجز عن االلتزام مبتطلبات ر�أ�س املال التنظيمي يف امل�ستقبل �إلى تدخل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة ال�سوق املالية ،وهو ما قد ي�ستدعي من ال�شركة اتخاذ
خطوات لإعادة ر�أ�س املال النظامي �إلى امل�ستويات املطلوبة ،ك�أن يتم الطلب من ال�شركة �أن تتوقف عن اكتتاب �أعمال ت�أمني جديدة �أو تخفي�ضها .كما ميكن �أن حتتاج ال�شركة �إلى زيادة حجم
�أق�ساط الت�أمني� ،أو زيادة التغطية اخلا�صة ب�إعادة الت�أمني� ،أو اقتطاع �أجزاء �أخرى من �أعمالها وحمفظتها اال�ستثمارية ،وقد يكون من ال�صعب �أن تتحقق كافة تلك االحتماالت �أو اي واحدة منها
يف حال احتاجت لها ال�شركة وقد تكون مكلف ًة �أو قد تف�ضي �إلى خ�سارة كبرية ،خا�صة اذا كان على ال�شركة �أن تقوم بذلك يف مدة زمنية ق�صرية .
�إن �إخفاق ال�شركة يف احلفاظ على م�ستويات منا�سبة من ر�أ�س مالها �سيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

2 22 -22 -2كفاية االحتياطيات لتغطية المطالبات ومخاطر التأمين غير المنتهية
حتتفظ ال�شركة  -كجزء من �أي عملية ت�أمني ووفق ًا لنظام الت�أمني  -باحتياطيات وخم�ص�صات مثل التزامات املركز املايل بحيث تغطي املطالبات وااللتزامات املالية واملطلوبات املتوقعة م�ستقب ًال.
ومن املتوقع �أن متثل تلك االحتياطيات تقديرات املبالغ املطلوبة لتغطية اخل�سائر املعلنة وغري معلنة عنها �إلى جانب تغطية نفقات ت�سوية اخل�سائر ذات ال�صلة حيث يتم احت�ساب احتياطي
املطالبات بوا�سطة االدارة وذلك من خالل حتليل م�ستوى املطالبات التاريخية كن�سبة من اخل�سائر املحتملة يف امل�ستقبل .وتعتمد نتائج ال�شركة املالية على مدى توافق املطالبات الفعلية مع توقعاتها
التي مت اعدادها وفق لالفرتا�ضات التي ت�ستخدمها يف حتديد �أق�ساطها وو�ضع احتياطياتها ،كما �أن خم�ص�صات ال�شركة للمطالبات حتت الت�سوية والأق�ساط غري املكت�سبة واملخاطر غري املنتهية
رمبا يظهر عدم كفايتها لتغطية املطالبات الفعلية.
وال متثل خم�ص�صات املطالبات حتت الت�سوية ح�ساب ًا دقيق ًا لاللتزامات املالية ،ولكنها متثل بالأحرى تقديرات التكلفة املتوقعة للت�سوية النهائية للمطالبات .وتعتمد تلك التقديرات على التوقعات
الإكتوارية والإح�صائية للحقائق والظروف املتوفرة يف وقت معني ،بالإ�ضافة �إلى تقديرات االجتاهات يف حدة املطالبات ،وغريها من العوامل املتغرية ،مبا فيها القواعد اجلديدة لاللتزامات
املالية والظروف االقت�صادية العامة ،وهي التي رمبا تتغري مبرور الوقت .وتعتمد عملية تقدير االحتياطيات والعوائد التي �ستتحقق من الوثائق امل�ستقبلية على درجة كبرية من تقديرات الر�أي،
كما تخ�ضع ملتغريات عدة .وميكن �أن تت�أثر تلك املتغريات بالأحداث الداخلية واخلارجية على حد �سواء ،مثل حدوث تغري يف �إجراءات معاجلة املطالبات والت�ضخم االقت�صادي وطول الفرتة
والتغريات يف العمالت الأجنبية واالجتاهات القانونية والتغريات الت�شريعية وغريها من العوامل .وتت�سم عملية تقدير االلتزامات ذات ال�صلة باالحتياطيات بال�صعوبة والتعقيد ،كما �أنها تت�ضمن
عدة متغريات وافرتا�ضات تقديرية ،مبا فيها حتليل تاريخ املطالبات التي متت ت�سويتها.
ونظر ًا لطبيعة املخاطر الأ�سا�سية وال�شك املرتبطان بتحديد االلتزامات املتعلقة باملطالبات غري امل�سددة لوثائق الت�أمني ،ف�إن ال�شركة قد ال ت�ستطيع حتديد املبلغ املطلوب فعلي ًا لت�سوية تلك
االلتزامات على وجه الدقة ،وهو ما يف�ضي �إلى احتمال عدم كفاية احتياطيات ال�شركة يف �أي وقت.
وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إن حداثة عهد �سوق الت�أمني ن�سبي ًا وحمدودية البيانات املتوفرة حول �صناعة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية من حيث اخلربة املتكونة عن املطالبات رمبا ي�ؤثر على قدرة
ال�شركة على و�ضع االفرتا�ضات املنا�سبة والدقيقة بالن�سبة ملنتجات معينة .وكنتيجة لذلك فقد ينتج عدم كفاية االحتياطيات املخ�ص�صة ملواجهة مطالبات وثائق الت�أمني يف امل�ستقبل ،ورمبا حتتاج
ال�شركة �إلى زيادة االحتياطيات ،وهو ما �سوف يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�/أو �آفاقها امل�ستقبلية .و�إذا جتاوزت املطالبات
الفعلية احتياطي ال�شركة املخ�ص�ص للخ�سائر ونفقاتها ،ف�إن ال�شركة �ستحتاج �إلى زيادة احتياطياتها .مما �سي�ؤدي �إلى تكبد نفقات وتكاليف �إ�ضافية ،وهو ما �سوف ي�ؤدي بدوره �إلى انخفا�ض �صايف
الدخل ،ومن ثم املركز املايل ونتائج عمليات ال�شركة.

2 22 -22 -2الزيادة في رواتب ومكافأت الموظفين
ان ارتفاع ن�سبة زيادة رواتب املوظفني (�أنظر ق�سم  ،8-1-6-6م�صاريف ادارية وعمومية  -الرواتب واملكاف�آت) وبالأخ�ص زيادة التكلفة يف رواتب ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س االدارة وكبار املدراء
التنفيذين قد ي�ؤثر �سلب ًا على ال�شركة .حيث زاد متو�سط الرواتب واملكاف�آت من � 262ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى � 292ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2013م كما بلغ جمموع مكافات
جمل�س الأدارة خالل الفرتة املمتدة من  1يناير 2011م و حتى  31دي�سمرب 2013م  1.4مليون ريال .كما بلغ جمموع مكافات خم�سة من كبار التنفيذيني من من تلقوا اعلى املكافات و التعوي�ضات
خالل الفرتة املمتدة من  1يناير 2011م و حتى  31دي�سمرب 2013م  18.4مليون ريال .فهذه الزيادة �ست�ؤدي الى زيادة م�صروفات ال�شركة وبتايل زيادة خ�سائرها املرتاكمة ،وهو ما �سوف ي�ؤدي
بدوره �إلى انخفا�ض �صايف الدخل ،الذي �سي�ؤثر على ربحية ال�شركة وعلى املركزها املايل.

2 22 -22 -2تحقيق عوائد استثمار ُمرضية
تعتمد النتائج الت�شغيلية لل�شركة يف جزءٍ منها على �أداء �أ�صولها امل�ستثمرة ،وبالإ�ضافة لذلك� ،إذا مل تنجح ال�شركة يف موازنة حمفظتها اال�ستثمارية مع التزاماتها املالية ،فقد ت�ضطر لت�صفية
بع�ض �أو كل ا�ستثماراتها وقد تكون عوائد الت�صفية دون امل�ستوى املطلوب ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها
و�/أو �آفاقها امل�ستقبلية.
حتتاج �إدارة هذه اال�ستثمارات �إلى منظومة �إدارة فعالة ودرجة عالية من القدرة على انتقاء اجلودة العالية وجمموعة متنوعة من اال�ستثمارات.
وتخ�ضع املحفظة اال�ستثمارية كذلك للقيود التنظيمية وعدم وجود منتجات مالية معينة ،مثل امل�شتقات املالية ذات العوائد العالية املخاطر ،وهي التي قد تقلل من تنويع فئات الأ�صول مما ي�ؤدي
�إلى 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 22 -22 -2المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين
تعتمد �شركات الت�أمني  -من �أجل تخفيف خماطر التغطية الت�أمينية  -على اتفاقيات �إعادة الت�أمني مع ال�شركات الدولية واملحلية .وتقوم ال�شركة ب�إعادة ت�أمني املخاطر لدى �أطراف ثالثة كما تقوم
ب�إعادة الت�أمني من خالل جمموعة ار ا�س اي وهي طرف ذو عالقة (يرجى مراجعة ق�سمي “� 7-4-12إتفاقيات �إعادة الت�أمني و” 5-12عقود �أطراف ذات عالقة”).
ولدى ال�شركة مطالبات مادية حتت الت�سوية بخ�صو�ص �أعمالها ذات ال�صلة بالت�أمني على خماطر احلريق خالل العامني املا�ضيني ،ومتثل مطالبة مرفوعة من جانب جمموعة �صافوال ب�ش�أن حريق
يف ال�شركة املتحدة لل�سكر بقيمة �إجمالية تبلغ  605مليون ريـال �سعودي ،ومطالبة �أخرى مببلغ  58مليون ريـال �سعودي ب�سبب ن�شوب حريق يف احدى فروع �سوبر ماركت بندة .وال يتجاوز تعر�ض
ال�شركة احلايل لتلك املطالبات مبلغ يقارب  2مليون ريـال �سعودي ب�سبب �إعادة الت�أمني والتغطية الت�أمينية امل�شرتكة.
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وجتدر الإ�شارة �إلى �أن ال�شركة عند قيامها ب�إعادة الت�أمني ،تظل م�س�ؤولة عن املخاطر امل�ؤمن عليها� ،سواء قامت اجلهات املعاد الت�أمني لديها بالوفاء بالتزاماتها �أم ال .ومن ثم ف�إن ال�شركة تبقى
عر�ضة للتنازع حول� ،أو الت�ضرر من ،العقود املربمة مع جهات �إعادة الت�أمني واحتمال عدم قيام تلك اجلهات بالوفاء بالتزاماتها .ومع ذلك ،ف�إن املنازعات مع جهات �إعادة الت�أمني �أو عجزها �أو
�إخفاقها �أو تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها املالية �سوف ي�ؤثر جوهري ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.
وقد يثبت عدم كفاية �إعادة الت�أمني حلماية ال�شركة من اخل�سائر .ف�إذا كان �إعادة الت�أمني غري كاف ،ف�إن ذلك �سوف ي�ؤثر يف قدرة ال�شركة على موازنة تعر�ضها للمخاطر وحماية �أرباحها
ومواردها الر�أ�س مالية .ومن املتوقع �أن يكون لهذه العوامل ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.
بالإ�ضافة لذلك� ،إذا مل تتمكن ال�شركة من التقيد برتتيبات �إعادة الت�أمني �أو ا�ستبدلتها ،ف�إن ذلك �سيزيد من احتمال تعر�ض ال�شركة للمخاطر ،و�إذا مل ترغب ال�شركة يف حتمل مثل هذه الزيادة
يف التعر�ض للمخاطر ف�ستكون عندها بحاجة �إلى خف�ض م�ستوى التزاماتها املرتبطة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني .وبالإ�ضافة لذلك ،تخ�ضع ال�شركة ملخاطر االئتمان فيما يتعلق بجهات �إعادة الت�أمني
التي تتعامل معها ،لذا ف�إن ال�شركة تبقى هي �صاحبة امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن املخاطر وااللتزامات املرتبطة بعملياتها الت�أمينية.

2 22 -22 -2زيادة المخاطر من عمليات التأمين عن المستوى المتوقع والتسعير غير المناسب ألقساط
التأمين
تعمل ال�شركة يف جمال ت�أمني املخاطر الذي يخ�ضع بطبيعته للكثري من تقديرات الر�أي ،حيث يت�ضمن افرتا�ضات مهمة حول �أمور ال ميكن التنب�ؤ بها ،وهي تخرج عن نطاق �سيطرة ال�شركة،
وقد تعجز اخلربة املوجودة لدى ال�شركة والتحليل الإح�صائي عن توفري �إر�شادات ومعلومات كافية ب�ش�أنها .وتعتمد نتائج ال�شركة املالية يف جزء كبري منها على مدى توافق املطالبات الفعلية مع
التوقعات التي و�ضعتها با�ستخدام االفرتا�ضات و�أ�سعار منتجاتها .ومن غري املمكن التنب�ؤ مبا ال يدع جماال لل�شك �إن كانت املخاطر التي ت�ؤمن عليها ال�شركة �أو واحدة منها �سوف ت�ؤدي �إلى خ�سارة
ال�شركة �أو ال ،كما �أنه من غري املمكن اي�ضا التنب�ؤ بوقت حدوث تلك االخطار وال مبقدارها .وقد تخفق ال�شركة يف تقييم املخاطر التي تُ�ؤمن عليها على وجه الدقة ،ورمبا تخفق اجلهات التي تعينها
ال�شركة للم�ساعدة يف التقييم �أو اجلهات التي يتم اعادة الت�أمني لديها يف االلتزام باالجراءات الداخلية حول الت�أمني ،ورمبا تت�سبب الأحداث �أو الظروف يف �أن يكون التقييم الأخري للمخاطر غري
�صحيح� ،أو �أن تكون الأق�ساط التي تتلقاها ال�شركة نظري قبول هذه املخاطر غري كافية بالنظر �إلى املطالبات التي ترتتب عليها .وبالإ�ضافة لذلك ،من املمكن� ،أن تتجمع اخل�سائر بطرق مل تكن
متوقعة .ومن املمكن حدوث تطور �سلبي يف بع�ض الفرتات املهمة .ومن املحتمل �أن ي�ؤدي قبول املخاطر املفرطة امل�سعرة على نحو خاطئ �إلى حتقيق �أرباح منخف�ضة مبلغ عنها (�أو خ�سائر �صافية)
يف فرتة مقبلة� .إن �إخفاق ال�شركة يف �إدارة املخاطر التي تتولى م�س�ؤوليتها قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على املركز املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.

2 2 2 -22 -2مخاطر السيولة
خماطر ال�سيولة هي �أال يكون لدى ال�شركة �سيولة كافية للوفاء بالتزاماتها التي قد تن�ش�أ عن عمليات الت�أمني التي تقوم بها وكذلك التزامات ال�شركة االخرى حال ا�ستحقاقها ،كما ت�شمل ا�ضطرار
ال�شركة للوفاء بتلك االلتزامات بتكلفة مرتفعة جدا.
ان قدرة ال�شركة على الو�صول �إلى م�صادر متويل ب�شروط اقت�صادية منا�سبة �أو قدرتها على ت�سييل �أ�صولها عند احلاجة بهدف الوفاء باملطالبات �أو غريها من الأهداف يعتمد على جمموعة
من العوامل منها ما هو خارج عن نطاق �سيطرة ال�شركة كالظروف العامة ال�سوق والثقة يف املنظومة امل�صرفية العاملية .ورمبا تتعر�ض �أ�سواق ر�أ�س املال و�أ�سواق الإئتمان لفرتات من التقلبات
واال�ضطرابات احلادة ،مما قد يت�سبب يف تقييد �سيولة ال�شركة وقدرتها الإئتمانية وبالتايل ح�صولها على التمويل الالزم.

2 2 2 -22 -2االعتماد على الموظفين الرئيسيين
يعتمد جناح ال�شركة على قدرتها على جذب واالحتفاظ بفريق �إدارتها وجميع موظفيها امل�ؤهلني وتوفري التدريب املنا�سب لهم .وال يوجد �ضمان ب�أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على االحتفاظ
بخدمات موظفيها �أو زيادة قوتها العاملة عند احلاجة ويف الوقت املنا�سب.
وقد ي�ؤدي فقدان ال�شركة خلدمات �أي من �أع�ضاء فريق الإدارة العليا� ،أو عدم قدرتها على جذب موظفني ذوي مهارة �أو خربة منا�سبة �أو االحتفاظ بهم عند تعيينهم� ،أو عدم توفري التدريب
املنا�سب لهم عند ال�ضرورة ،وهو ما ميكن �أن يكون له �أثر �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائجها عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.

2 2 2 -22 -2مخاطر بيع الشريك االستراتيجي (مجموعة رويال آند صن الالينس) لعملياتها في الشرق
األوسط
�إن جمموعة رويال �آند �صن الالين�س ترى �أن �أعمالها الرئي�سية هي تلك املتواجدة يف كل من اململكة املتحدة و�أيرلندا وا�سكندينافيا وكندا و�أمريكا الالتينية .وكجزء من تركيزها املتجدد على
�أعمالها الرئي�سية ،فقد اجتهت جمموعة رويال �آند �صن الالين�س �إلى تقلي�ص االنت�شار اجلغرايف لأعمالها على نحو كبري على مدى ال�سنوات القليلة القادمة ،وذلك من خالل �إجراء �صفقات بيع،
يف الدرجة الأولى من �أجل حت�سني �أمورها املالية .كما �أن ال�شركة ب�صدد مراجعة مو�ضوع تواجدها يف ال�شرق الأو�سط ومناطق اخرى.
وفيما يتعلق بتواجدها يف ال�شرق الأو�سط ،ف�إن جمموعة رويال �آند �صن الالين�س جتري حالي ًا مراجعة لأعمالها على النحو املو�ضح �أعاله ،وتعكف على تدار�س خياراتها بالن�سبة حل�صتها يف �شركة
رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) (وهي احل�صة الوارد و�صفها مبزيد من التفا�صيل يف الق�سم “ 1-6-4هيكل ملكية �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط)”) .وتعتمد ال�شركة
ب�شكل جوهري على خدمات جمموعة رويال �آند �صن الالين�س كما �سيتم اي�ضاحه (راجع ق�سم  ،)13-1-2ويف حال قيام جمموعة رويال �آند �صن الالين�س لبيع عمليتها يف ال�شرق االو�سط �سوف
ي�ؤدي الى انهاء عقد اخلدمات املربم مع ال�شركة .و�إن عدم احل�صول على تلك اخلدمات املذكورة �أدناه (ق�سم  ،)13-1-2بنا ًء على �شروط مماثلة ،قد يرتك �أثر ًا �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة وعلى
مركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية ،كلها �أو بع�ضها .كما �أن فقدان االرتباط والتحالف مع جمموعة رويال �آند �صن الالين�س � ،أو ت�ضرر �شهرة العالمة التجارية
للمجموعة ،قد يرتك �أثر ًا �سلبي ًا على �صورة ال�شركة ومكانتها يف ال�سوق وعلى مدى ا�ستعداد العمالء لتجديد عقود الت�أمني.
ففي حال ا�ضطرار جمموعة رويال �آند �صن الالين�س التخاذ قرار بتقلي�ص تواجدها يف ال�شرق الأو�سط ،فمن املرجح �أنها �ستبادر �إلى ذلك عن طريق البيع املرتقب حل�صتها يف �شركة رويال �آند
�صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)،كما هذه ال�صفقة املرتقبة لن تتم �إال بعد احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات التنظيمية .واجلدير بالذكر �أن ادارة رويال �آند �صن الالين�س مل
تتخذ اي قرار ب�ش�أن بيع عمليتها يف ال�شرق الأو�سط حتى تاريخ هذه الوثيقة ،فال يوجد هنالك اي معلومات عن حدوث اي �صفقة من هذا القبيل وما اذا كان ذلك قد ي�ؤدي الى بيع ح�ص�ص رويال
�آند �صن الالين�س )ال�شرق الأو�سط( �أو ح�ص�ص �صن ان�شوران�س �أوفر�سيز ليميتد اذا ما قامت جمموعة رويال �آند �صن الالين�س ببيع عمليتها يف ال�شرق الأو�سط.
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و�ستقوم جمموعة رويال �آند �صن الالين�س ب�إجراء درا�سة وافية ب�ش�أن �إمكانية �إبرام هذه ال�صفقة املرتقبة ،فقد �أ�صدرت جمموعة ار ا�س اي تعليمات �إلى م�ست�شاريها لتجهيز “غرفة بيانات”
ومذكرة معلومات تت�ضمن معلومات مت�صلة ب�أعمالها يف ال�شرق الأو�سط ،وتظل توقعات املجموعة مقت�صرة فقط على ا�ستالم خطابات تعرب عن اهتمام م�شرتين حمتملني ب�شراء �أعمالها يف
ال�شرق الأو�سط من بعد االنتهاء من �إ�صدار حقوق االكتتاب .وكانت جمموعة ار ا�س اي قد �أو�ضحت لل�شركة �أنها ال تتوقع االنتهاء من عملية مراجعة الأعمال �إال بعد االنتهاء من �إ�صدار ا�سهم
حقوق الأولوية .وتبع ًا لذلك ،فمن املتوقع �أن �أي �صفقة مرتقبة من هذا النوع ،لو مت البدء بها ،و�أن �أي عقد حمدد ب�ش�أنها ،لن يتم توقيعه من قبل جمموعة رويال �آند �صن الالين�س �إال بعد االنتهاء
من �إ�صدار ا�سهم حقوق الأولوية .و�سيتم االف�صاح عن �أي عملية بيع �أو �أي تغري جوهري من املمكن �أن يتم فورا عند حدوثة ،كما �سيتم احل�صول على املوافقات الالزمة من م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي قبل امتام عملية البيع .وقد �أكدت جمموعة ار ا�س اي مبوجب خطابها امل�ؤرخ 2014/7/14م واملوجة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي نيتها االكتتاب بكافة حقوقها االولوية وفقا مللكيتها
يف ال�شركة.

و�إذا ما ا�ضطرت جمموعة رويال �آند �صن الالين�س لتقلي�ص تواجدها يف ال�شرق الأو�سط عن طريق �صفقة البيع املتوقعة (التي من املمكن �أن تكون بعد عملية طرح احلقوق الأولوية) حل�صتها
يف �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) ،ف�إن ال�شركة �ستفقد ما توفره �إليها جمموعة رويال �آند �صن الالين�س من دعم وخدمات املزايا التناف�سية التي حتظى بها ال�شركة
كونها على �صلة مبجموعة ار ا�س اي (ح�سب ما هو مو�ضح يف الق�سم  ،)4ومبا ي�شتمل وال يقت�صر على عمليات ال�شراء واخلدمات التي توفرها لها املجموعة مبا�شرة من خالل �أطراف ثالثة.

2 2 2 -22 -2

االعتماد على مجموعة رويال آند صن الالينس للتأمين في عدة جوانب مهمة

تعتمد ال�شركة على جمموعة رويال �آند �صن الالين�س يف الأمور املتعلقة بتوفري بع�ض اخلدمات و�إحالة بع�ض الأعمال ،ومبا ي�شتمل وال يقت�صر على توفري اخلدمات املن�صو�ص عليها يف اتفاقية
«اخلدمات الفنية والإدارة» ،واتفاقية «الإحالة و�إعادة الت�أمني»� ،إ�ضافة �إلى ا�ستخدام العالمة التجارية ملجموعة ار ا�س اي و�شعارها يف اململكة العربية ال�سعودية مبوجب اتفاقية الرتخي�ص (�أنظر
لطف ًا الق�سم رقم « 4-12العقود الأ�سا�سية»).
وتعتمد ال�شركة ب�شكل كبري على نظام تقنية املعلومات الذي ت�ستخدمه مبوجب اتفاقية �شراء الأ�صول .وقد �أبرمت ال�شركة اتفاقية للخدمات الفنية والإدارة مع جمموعة رويال �آند �صن الالين�س
مل�ساعدتها يف اختيار �أنظمة تقنية املعلومات املنا�سبة والأمور املتعلقة بها وتطبيقها وتطويرها .ويف حالة �إنهاء االتفاقية وعدم قدرة ال�شركة على االحتفاظ بالأنظمة �أو توقف املجموعة عن تقدمي
امل�ساندة ب�سبب بيع جمموعة رويال �آند �صن الالين�س لعملياتها يف ال�شرق الأو�سط �أو لأي �سبب �آخر  ،فقد ي�ؤدي ذلك �إلى توقف �أعمال ال�شركة ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال
ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.
و�إن عدم احل�صول على تلك اخلدمات املذكورة �أعاله ،بنا ًء على �شروط مماثلة ،قد يرتك �أثر ًا �سلبي ًا على �أعمال ال�شركة وعلى مركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها
امل�ستقبلية ،كلها �أو بع�ضها .كما �أن فقدان االرتباط والتحالف مع جمموعة رويال �آند �صن الالين�س � ،أو ت�ضرر �شهرة العالمة التجارية للمجموعة ،قد يرتك �أثر ًا �سلبي ًا على �صورة ال�شركة ومكانتها
يف ال�سوق وعلى مدى ا�ستعداد العمالء لتجديد عقود الت�أمني.

2 2 2 -22 -2االعتماد على بنك الرياض
تعتمد ال�شركة على العمل املتوا�صل مع بنك الريا�ض ،وهو ثاين �أكرب م�ساهمي ال�شركة بن�سب تبلغ  ٪19.19بتاريخ  23اكتوبر 2014م ،وواحد من �أكرب عمالء ال�شركة .وقد �أ�صدرت ال�شركة العديد
من وثائق الت�أمني لتغطية احتياجات عمالء بنك الريا�ض فيما يتعلق بوثائق ت�أجري ال�سيارات ووثائق الرهن العقاري ،ووثائق الت�أمني اجلماعي على احلياة .وقد بلغ حجم �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
فيما يتعلق بالتعامالت مع بنك الريا�ض مبلغ  74.5مليون ريـال �سعودي كما يف � 30سبتمرب 2014م والتي ت�شكل مان�سبتة  ٪30.5من مبيعات ال�شركة .وبالإ�ضافة لذلك ،وقعت ال�شركة اتفاقية
للت�أمني امل�صريف مع بنك الريا�ض يتولى مبوجبها البنك ت�سويق وبيع منتجات ال�شركة باعتباره وكي ًال لها وبلغت هذة املبيعات  754الف ريال حتى تاريخ � 30سبتمرب 2014م والتي ت�شكل مان�سبتة
 ٪0.3من مبيعات ال�شركة.
ويف حال مل يعد بنك الريا�ض واحدا من �أكرب م�ساهمي ال�شركة �أو يف حال الإنخفا�ض احلاد يف حجم �أعمال ال�شركة مع بنك الريا�ض و�أي�ضا �إذا توقف البنك عن ت�سويق وبيع منتجات ال�شركة
باعتباره وكيالً لها ،ف�سوف يكون لذلك ت�أثري �سلبي على النتائج املالية لل�شركة و�آفاق �أعمالها امل�ستقبلية.

2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بعدم االلتزام بشروط استخدام العالمة التجارية
تعتمد ال�شركة يف ا�ستخدامها العالمة التجارية على ترخي�ص غري ح�صري ممنوح مبوجب ترخي�ص امللكية الفكرية مع جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني املحدودة يتيح لها ا�ستخدام
العالمة التجارية للمجموعة و�شعارها لطرح منتجاتها وبيعها وترويجها يف اململكة العربية ال�سعودية والذي تعتمد عليه ال�شركة ب�شكل جوهري .وتلتزم ال�شركة ب�سيا�سة الرقابة على جودة العالمة
التجارية فيما يتعلق ب�إدارة وا�ستخدام العالمات التجارية ،ومتتثل ال�شركة كذلك ببع�ض املتطلبات املعنية لرقابة اجلودة املفرو�ضة عليها مبوجب اتفاقية ترخي�ص امللكية الفكرية بخ�صو�ص
ا�ستخدام العالمة التجارية ملجموعة رويال �آند �صن الالين�س و�شعارها .ويف حال عدم التزام ال�شركة بال�شروط الواردة يف اتفاقية ترخي�ص امللكية الفكرية لإ�ستخدام العالمة التجارية ملجموعة
رويال �آند �صن الالين�س و�شعارها ،فقد حتتاج ال�شركة حينئذٍ �إلى تطوير عالمة جديدة وقد يكون ذلك مكلفا ويتطلب وقتا طويال ،وقد تفقد ال�شركة كذلك احلق يف ا�ستخدام العالمة التجارية
للمجموعة و�شعارها ،مما قد يكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة وربحيتها ونتائج عملياتها.

2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بعدم القدرة على تسجيل العالمة التجارية الخاصة بالشركة
قد تت�أثر �أعمال ال�شركة �إن �أخفقت يف ت�سجيل عالماتها التجارية �أو احلفاظ عليها �أو الرقابة عليها ب�شكل �صارم �أو حمايتها با�ستمرار� ،أو �إن �أخفقت يف بع�ض الإجراءات التي يتوجب عليها
اتخاذها بهدف حماية العالمة التجارية التي ت�ستخدمها ال�شركة �ضمن عالماتها التجارية .ويف هذا ال�ش�أن ،جتدر الإ�شارة �أن طلب ال�شركة لت�سجيل العالمة التجارية «العاملية» لدى �إدارة
العالمات التجارية بوزارة التجارة وال�صناعة (مكتب العالمات التجارية) رف�ض ب�سبب الطبيعة العامة مل�صطلح «العاملية» .هذا و�إن عدم القدرة على ت�سجيل العالمات التجارية اخلا�صة بال�شركة
�أو منع �أي اخرتاق لإ�ستخدام العالمة �أو �أي مطالبة قد تن�ش�أ وحتمل ال�شركة امل�س�ؤولية من جانب �أي طرف ثالث فيما يتعلق با�ستخدام ال�شركة لعالماتها التجارية �أو التهديد بذلك ،بغ�ض النظر
عن املزايا املرتتبة عليها ،قد يرفع من تكلفة العمل مبا ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على النتائج الت�شغيلية لل�شركة و�سمعتها اجليدة املرتبطة بتلك العالمات.
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2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بالتعاقد مع اطراف ثالثة فيما يتعلق بادارة المطالبات بالتأمين الصحي
ح�صلت ال�شركة على اعتماد من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ( )CCHIلتقدمي خدمات الت�أمني ال�صحي ،وت�ستعني ال�شركة حالي ًا بخدمات �شركة مدنت العربية ال�سعودية ()Mednet
كطرف ثالث قائم ب�أعمال �إدارة مطالبات الت�أمني ال�صحي .و�إذا مل تلتزم مدنت العربية ال�سعودية باملتطلبات النظامية ومتطلبات الرتخي�ص ،مبا يف ذلك متطلبات الرتخي�ص ملجل�س ال�ضمان
ال�صحي التعاوين ،ف�ست�ضطر ال�شركة �إلى احل�صول على خدمات طرف ثالث بديل يقوم ب�أعمال �إدارة املطالبات.وترتاوح الن�سبة التي حت�صل عليها مدنت العربية ال�سعودية مقابل تقدمي خدماتها
لل�شركة من  %7الى  %10وفقا لعدد امل�ستفيدين من الت�أمني .ويف حالة عدم التعاقد مع طرف ثالث بديل للقيام ب�أعمال �إدارة املطالبات فقد ينتج عن ذلك تعطل �أعمال ال�شركة ،وهو ما �سوف
يكون له ت�أثري جوهري على حمفظتها ،وعملياتها التجارية ،ومركزها املايل ،وتدفقاتها النقدية ،ونتائجها الت�شغيلية و�آفاقها امل�ستقبلية.

2 2 2 -22 -2تعطل نظم تقنية المعلومات أوعدم مواكبة التطورات التقنية
يف حني يعترب ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات ذا �أهمية كبرية يف �إدارة ومعاجلة ن�شاط الت�أمني يف ال�شركة ب�شكل فعال� ،إال �أن ذلك يعر�ض ال�شركة ملخاطر تعطل نظم تقنية املعلومات ،مبا يف
ذلك �أعطال النظام وف�شل الأمان �أو اخرتاقه �أو تعر�ضه للفريو�سات �أوعدم وجود العمالة املاهرة الالزمة ملنع حدوث تلك املخاطر �أو معاجلتها �أو لأجل ت�شغيل هذه الأنظمة و�إدارتها .ورغم ذلك،
ال ميكن اجلزم ب�أن �أعمال ال�شركة لن تت�أثر ب�شكل جوهري يف حال حدوث تعطل جزئي �أو كلي لأي من مكونات �أنظمة تقنية املعلومات �أو يف حال ن�شوء خطر على �إجراءات الن�سخ االحتياطية �أو
خطط ا�سرتداد البيانات الهامة يف حالة الكوارث يف حال احتاجت لها ال�شركة� ،أو غريها من احلاالت الطارئة .وقد يحدث ذلك ب�سبب �أخطاء الربجميات �أو هجوم الفريو�سات الإلكرتونية �أو
�أخطاء قد حتدث خالل عملية االنتقال �أثناء ترقية النظم� ،أو يف حال فقدان �أي رخ�صة ال ميكن �أ�ستخدام �أيا من الربامج املرتبطة بنظم املعلومات الأ�سا�سية دونها .وبالإ�ضافة لذلك ،ميكن �أن
ي�ؤدي التعطل الطويل لنظام تقنية املعلومات �إلى خ�سارة عالقات عمل قائمة �أو حمتملة لل�شركة مع عمالئها� ،أو قد ي�ؤثر على نحو �سلبي على ربحية ال�شركة و�آفاقها امل�ستقبلية .وقد ي�ضعف تعليق
ا�ستخدام �أيا من �أنظمة تقنية املعلومات اخلا�صة بال�شركة �أو يحول بينها وبني معاجلة عملياتها الفعالة كتلك املرتبطة بالت�أمني و�إ�صدار الوثائق و�إدارة املطالبات ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري
�سلبي على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.

2 2 2 -22 -2سوء سلوك الموظفين
�أن ال�شركة ال ت�ضمن عدم حدوث �سوء ت�صرف من جانب املوظفني ،وهو ما ميكن �أن ي�ؤثر �سلب ًا على املركز املايل لل�شركة و�أدائها .وعليه ،ف�إن �أي �سوء ت�صرف من جانب املوظفني ميكن �أن يجعل
ال�شركة يف و�ضع خمالف لأي نظام �أو الئحة �أو قاعدة معمول بها ،وهو ما يت�سبب يف فر�ض عقوبات ت�أديبية والتزامات مالية �أو �ضرر ب�سمعة ال�شركة .وقد يحدث �سوء الت�صرف هذا يف �أي من
الأعمال التي تزاولها ال�شركة ،وقد ي�شمل على �سبيل املثال:






�إلزام ال�شركة بالقيام بتعامالت ذات قيمة تتجاوز احلدود املو�ضوعة لذلك؛
�سوء ا�ستخدام املعلومات �أو �إف�شاء املعلومات ال�سرية؛
اعتماد منتجات �أو خدمات غري مالئمة لال�ستخدام يف �أن�شطة ال�شركة؛
�إعطاء معلومات م�ضللة �أو خمادعة �أو معلومات غري مالئمة �أثناء توزيع �أو بيع الوثائق للعمالء؛ �أو
عدم االلتزام بالأنظمة املعمول بها �أو ال�ضوابط الداخلية �أو الإجراءات املو�ضوعة.

وال ت�ستطيع ال�شركة التحكم يف ت�صرفات املوظفني لذا ف�إن وقوع �أي �سوء ت�صرف من جانب املوظفني قد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�سمعتها.

2 2 2 -22 -2العقود المبرمة مع الوكالء والوسطاء واألطراف الثالثة
لدى ال�شركة اتفاقيات و�ساطة وتوزيع وتعاون وغريها مع الوكالء والو�سطاء والأطراف الثالثة كجزء من عملها الطبيعي ،وتعتمد ال�شركة يف ن�شاطها على ا�ستعداد وقدرة تلك اجلهات على الوفاء
بالتزاماتها مبوجب �شروط و�أحكام االتفاقيات املذكورة .ويف عام 2013م ،بلغ �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من الوثائق املكتتبة من خالل الو�سطاء نحو  ٪31.5من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة ،ومتثل ن�سبة �أق�ساط الت�أمني املكتتبة عن طريق الو�سطاء اخلم�سة الكبار حوالى  ٪21.9من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة.
وال يقوم الوكالء امل�ستقلون بااللتزام ببيع منتجات ال�شركة كما ال يقومون بالتو�صية ب�شراءها .وحيث �أن الو�سطاء ميثلون �أكرث من �شركة ت�أمني واحدة ،ف�إن ال�شركة تواجه مناف�سة من �شركات
الت�أمني الأخرى مع جهات الو�ساطة تلك .وعليه ،ف�إن عالقة ال�شركة اجليدة بو�سطاءها يعترب �أمر ًا مهم ًا� .إن الإخفاق �أو العجز �أو الإعرا�ض من جانب الو�سطاء عن ت�سويق منتجات ال�شركة ميكن
�أن ي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي جوهري يف نتائج عملياتها .وتعد اململكة العربية ال�سعودية �سوق ًا تناف�سي ًا مما يجعل من العالقات اجليدة مع الو�سطاء �أمر ًا مهم ًا للغاية .ويف حال طلب الو�سطاء عموالت
�أعلى �أو ن�صيب ًا �أكرب من العائدات ،ف�إن ذلك قد ي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي جوهري يف نتائج عمليات ال�شركة.
وبالإ�ضافة لذلك ،ف�إن العمل مع الو�سطاء والوكالء الذين يتولون توزيع منتجات ال�شركة ينطوي على بع�ض املخاطر الإئتمانية لل�شركة .فعندما يدفع امل�ؤمن عليه الأق�ساط اخلا�صة بالوثائق
للو�سطاء يتوجب على تلك الأطراف حتويل تلك الأق�ساط لل�شركة ،لذا يكون امل�ؤمن عليه قد قام بالوفاء بالتزاماته املادية ومل يعد م�س�ؤو ًال عن تلك الأق�ساط �سواء تلقت ال�شركة بالفعل هذه
الأق�ساط من الو�سطاء �أو الوكالء �أو مل تتلقاها.
وال يوجد ت�أكيد �أن الوكالء �أو الو�سطاء �سوف يكونوا على م�ستوى تطلعات ال�شركة و�أن يعملوا وفق توقعات ال�شركة ،وهو ما �سوف يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على املركز املايل لل�شركة وتدفقاتها
النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.

2 2 2 -22 -2التقاضي
كمدع �أو مدعى عليه يف �إطار امل�سار الطبيعي لأعمالها .وميكن �أن يكون للدعاوى الق�ضائية �أو املطالبات ت�أثري �سلبي على �أعمال
من املمكن �أن تكون ال�شركة طرف ًا يف دعاوى ق�ضائية �أو مطالبات ٍ
ال�شركة وقراراتها ،وقد يف�ضي �أي قرار تنظيمي بتو�سيع نطاق التزاماتها وزيادتها ب�شكل مادي ،وهو ما �سوف يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.
حيث ان ال�شركة طرف يف بع�ض اتفاقيات تخ�ضع للتقا�ضي و النزاعات يف املحاكم الأجنبية ،التي تطبق القوانني الأجنبية الغري م�ألوفة لل�شركة .وحيث �أن نظام املحاكم يف هذه الدول الأجنبية
يختلف عن االنظمة يف ال�سعودية و لي�س هناك �أي �ضمانات للح�صول على الإنفاذ الفعال للحقوق من خالل الإجراءات القانونية .قد ال يتم الإعرتاف بقرارات التحكيم الأجنبي و الأحكام ال�صادرة
من هذه املحاكم الأجنبية.
وملزيد من التفا�صيل حول الإجراءات الق�ضائية الداخلة فيها ال�شركة حالي ًا ،يرجى (الرجوع �إلى الق�سم “ 6-12املنازعات والدعاوى الق�ضائية”).
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2 2 2 -22 -2قدرة االدارة على أتخاذ القرارات المناسبة
�إن نتائج الأعمال تعتمد �أ�سا�س ًا على قدرة فريق الإدارة على اتخاذ قرارات منا�سبة ودقيقة فيما يخ�ص جميع املجاالت ذات ال�صلة ب�أعمال ال�شركة وعملياتها .ويف حال قامت �إدارة ال�شركة باتخاذ
قرارات مبنية على تقديرات �أو �أحكام �أو قرارات غري دقيقة بخ�صو�ص �أعمالها ،ف�إن ذلك قد يتطلب تعدي ًال جوهري ًا يف املوجودات واملطلوبات ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على �أداء
ال�شركة وربحيتها وعملياتها التجارية .وجتدر الإ�شارة �إلى قرار امل�ساهمني ،يف اجتماع اجلمعية العامة العادية املنعقد يف 1435/08/07هـ (املوافق  5يونيو 2014م) ،بعدم �إعفاء جمل�س الإدارة
من التزاماته عن الفرتة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م.

2 2 2 -22 -2اإلخفاق في الحفاظ على المعلومات السرية وحمايتها
تقوم ال�شركة بجمع وحفظ املعلومات ال�سرية التي تخ�ص معامالتها التجارية وعمالئها ومورديها على �أجهزة الكمبيوتر .وتعد املعاجلة وال�صيانة الآمنة والنقل الآمن لتلك املعلومات ركائز مهمة
للحفاظ على �سرية املعلومات املرتبطة بعمليات ال�شركة� .إال �أن البنية الأ�سا�سية لبيانات ال�شركة قد ال تزال عر�ضة للخطر ،وقد ي�ؤدي ذلك �إلى الإ�ضرار ب�سمعتها �أو زيادة تعر�ضها للتدقيق من
اجلهات املعنية كما ميكن �أن تت�سبب يف تعطيل �أعمالها �أو يرتتب على ذلك حتمل ال�شركة اللتزامات مالية .وقد حتتاج ال�شركة �إلى �إنفاق مبالغ مادية وتوفري الكثري من املوارد املكلفة بهدف توفري
احلماية املنا�سبة من تلك الإخرتاقات املحتملة �أو تخفيف امل�شكالت املرتتبة عليها .وقد ي�ؤدي �أي خطر عام يهدد �أمن نظم املعلومات �إلى �إعاقة املعامالت التي تت�ضمن نقل املعلومات ال�سرية.
وعلى وجه اخل�صو�ص� ،إذا �أخفقت ال�شركة� ،أو �أي من مزودي اخلدمات من الأطراف الثالثة التابعني لها ،مبن فيهم الوكالء والو�سطاء الذين تعتمد عليهم يف معاجلة �أو تخزين �أو حماية تلك
البيانات اخلا�صة واملعلومات ال�سرية على نحو �آمن� ،أو �إذا حدثت �سرقة �أو فقدان لتلك البيانات ب�شكل �أو ب�آخر ،ف�إنه قد يرتتب على ال�شركة ،من بني �أ�شياء �أخرى ،التزامات جوهرية مبوجب
�أنظمة حماية البيانات.
بالإ�ضافة لذلك ،هناك خطر يتمثل يف عدم معاجلة �أو تخزين البيانات التي جتمعها ال�شركة �أو الأطراف الثالثة املعينني من جانبها وفق ًا للنظام املعمول به .هذا وقد ي�ؤدي الإخفاق يف اتباع
وتطبيق �ضوابط فعالة عند جمع وتخزين البيانات �إلى ا�ستالم ا�شعارات ومالحظات من اجلهات التنظيمية �أو غرامات �أو تكاليف ت�ضر ب�سمعة ال�شركة �أو ت�ضيف تكاليف و�أعباء مالية عليها.
كما ميكن �أن ينتج عن ذلك قيام ال�شركة بت�صنيف وتقييم غري دقيق للمخاطر �أو زيادة املبالغ امل�ستحقة على املطالبات .وقد ي�ؤدي فقدان �أي بيانات ،مهما كان ال�سبب يف ذلك� ،إلى ت�أثري �سلبي
جوهري على �أعمال ال�شركة و�سمعتها ونتائج عملياتها.

2 2 2 -22 -2االلتزامات والتكاليف االضافية التي قد تنشأ عن معالجة المطالبات وعمليات التسعير
والتغطية التأمينية
قد تن�ش�أ خماطر غري متوقعة �أو غري مق�صودة فيما يتعلق باملطالبات والتغطية الت�أمينية مع تغري ممار�سات ن�شاط الت�أمني والظروف القانونية والق�ضائية واالجتماعية وغريها من الظروف
املحيطة .ومن الأمثلة على ما ميكن �أن ين�ش�أ يف �سياق املطالبات والتغطية الت�أمينية ما يلي:







التغريات ال�سلبية يف اجتاهات اخل�سارة،
التو�سع يف االعتبارات التنظيمية وكذلك التغطية الت�أمينية لوثائق الت�أمني وت�أثري االفرتا�ضات اجلديدة املتعلقة بااللتزامات،
منو الثقافة اخلا�صة باملطالبات،
الإجراءات الت�شريعية �أو الق�ضائية التي ت�ؤثر يف تغطية الوثيقة �أو تف�سريها �أو حتديد كمية املطالبات �أو الت�سعري؛
حدوث �أ�سباب جديدة لاللتزامات �أو املطالبات اجلماعية؛
املطالبات املتعلقة بالتغطية الت�أمينية لأع�ضاء جمل�س الإدارة وامل�س�ؤولني ،والتعوي�ض املهني وغريها من تغطيات امل�س�ؤولية؛

ومن ال�صعب التنب�ؤ بت�أثريات تلك املطالبات غري املتوقعة ونحوها وبت�أثريات خماطر التغطية الت�أمينية ،ولكنها قد ت�ؤدي �إلى زيادة يف عدد وحجم املطالبات� ،أو �أي منهما ،وهو ما �سوف يكون له
ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

2 22 -2المخاطر المرتبطة بالسوق والبيئة التنظيمية
2 22 -22 -2مخاطر نقص في التوعية الثقافية للتأمين في السعودية ومدى أهميتها
توجد هناك خماطر تتعلق بعدم وجود الوعي الكايف من قبل املجتمع ببع�ض اجلوانب ومن ذلك حقوقهم والتزاماتهم من خالل وثائق الت�أمني .كما اليزال هناك بع�ض ال�شرائح من املجتمع تعتقد
ان الت�أمني ب�صورتة احلالية لي�س متوافقا مع ال�شريعة ب�شكل كايف وعليه فقد تفقد هذة املخاطر الثقة الكافية يف القطاع مما قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على مبيعات ال�شركة وبالتايل على االو�ضاع املالية
لل�شركة ونتائج عملياتها يف حال ارتفعت عدد حاالت الغاء وثائق الت�أمني.

2 22 -22 -2التزام الشركة باألنظمة واللوائح
التقيد بانظمة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين تخ�ضع منتجات الت�أمني الطبي التي تقدمها ال�شركة ملراقبة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين بعد �إجازتها من م�ؤ�س�سة النقد .تفر�ض �أنظمة
جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين انه على ال�شركة التقيد بال�شروط املنظمة لتقدمي منتجات الت�أمني الطبي ومنها االلتزام بتوفري كوادر طبية متخ�ص�صة لأعطاء املوافقات الطبية االزمة خالل
موعد زمني ال يتجاوز  60دقيقة .كما تفر�ض تلك الأنظمة على �شركات الت�أمني االلتزام بدفع م�ستحقات مقدمي اخلدمة الطبية كامل�ست�شفيات والعيادات الطبية يف موعد ال يتجاوز  60يوم .وان
عدم التزام ال�شركة ب�أنظمة وقواعد جمل�س ال�ضمان ال�صحي يعر�ضها للم�سائالت والغرامات �أو رمبا �سحب رخ�صة الت�أهيل لتقدمي منتجات اخلدمات الطبية والذي بدوره ي�ؤثر ت�أثريا جوهريا
على اعمال ال�شركة.
تخ�ضع ال�شركة لأنظمة ولوائح الت�أمني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية والإ�شراف امل�ستمر عليها و�إمكانية التدخل من جانب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .وتخت�ص لوائح الت�أمني
مبجاالت الت�أمني امل�سموح بها وم�ستويات ر�أ�س املال ومتطلبات املالءة و�إعادة الت�أمني امل�سموح به و�أنواع اال�ستثمارات وحجمها وحدود االكتتاب الت�أميني وقيوده وممار�سات التجارة و�أنواع الوثائق
وممار�سات املطالبات وكفاية االحتياطيات ولوائح �أخرى مالية وغري مالية خا�صة ب�أعمال �شركات الت�أمني.
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ف�إذا مل تلتزم ال�شركة بالأنظمة واللوائح احلالية اخلا�صة بالت�أمني �أو مل تلتزم مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،فقد تخ�ضع لعقوبات منها الغرامات� ،أو تعليق جزء �أو كافة �أن�شطتها �أو
�سحب ترخي�ص مزاولة ن�شاط الت�أمني �أو تعليقها �أو فر�ض قيود على نوع الأعمال التي ميكنها مزاولتها ،وهو ما�سوف ي�ؤثر �سلب ًا على عمليات ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج
عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية .كما �أن �إخفاق جهات �إعادة الت�أمني �أو و�سطاء الت�أمني �أو وكالء الت�أمني �أو مقدري اخل�سائر �أو وغريهم من الأطراف املعنية يف العمليات الت�أمينية لل�شركة يف االلتزام
بالأنظمة واللوائح احلالية �سوف ي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ،حيث تعتمد ال�شركة على ه�ؤالء الو�سطاء وجهات �إعادة الت�أمني.
وبالإ�ضافة لذلك ،تخ�ضع ال�شركة للوائح ال�شركات املعمول بها ،وباعتبارها �شركة مدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية ف�إنها تخ�ضع للأنظمة والقواعد واللوائح املعمول بها وغريها من املتطلبات التي
تقت�ضيها هيئة ال�سوق املالية .هذا و�إن عدم التزام ال�شركة ب�أنظمة وقواعد ولوائح ومتطلبات هيئة ال�سوق املالية احلالية�سوف يعر�ض ال�شركة لعقوبات ،من بينها فر�ض غرامات و تعليق تداول
اال�سهم و�إلغاء �إدراج ال�شركة بال�سوق املالية ال�سعودية ،وهو ما �سوف ي�ؤثر �سلبياً على عمليات ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج �أعمالها و�آفاقها.
وقد يتغري الإطار القانوين والتنظيمي الذي تخ�ضع له ال�شركة من وقت لآخر بوا�سطة اجلهات التنظيمية ،ومن بينها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية،
مما قد يحد من قدرة ال�شركة على اال�ستجابة لفر�ص ال�سوق ب�شكل �صحيح ويف الوقت املطلوب ،وقد ت�ضطر ال�شركة �إلى حتمل نفقات �سنوية كبرية يف حال قررت اللتزام بالتعليمات والإجراءات
التنظيمية اجلديدة .وبالإ�ضافة لذلك ،فقد ي�ؤثر �أي تغيري جوهري يف �آلية العمل والإطار العام لن�شاط ال�شركة (مبا يف ذلك تعيني جهات تنظيمية فرعية �أو تقدمي �سيا�سات تخ�ص ال�ضرائب) �أو
تف�سريه ت�أثري �سلبي جوهري على العمليات التجارية لل�شركة وو�ضعها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائجها الت�شغيلية وتوقعاتها امل�ستقبلية.

2 22 -22 -2خطر سحب تراخيص التأمين من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي
ح�صلت ال�شركة على املوافقات املطلوبة للم�ضي يف �إجراءات ا�صدار ترخي�ص مبزاولة ن�شاط الت�أمينوالتي مت جتديدها يف 1433/12/26هـ (املوافق 2012/11/11م) وملدة ثالثة �سنوات و�سوف
تنتهي يف 1436/12/25هـ (املوافق 2015/10/09م) .ومبقت�ضى هذه الرخ�صة املمنوحة مبوجب رخ�صة الت�أمني رقم  200912/24/TMNال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ
1430/12/26هـ (املوافق  13دي�سمرب 2009م) («رخ�صة الت�أمني») مت الرتخي�ص لل�شركة مبزاولة ن�شاط الت�أمني .وقد ح�صلت ال�شركة على رخ�صتها اخلا�صة بالت�أمني ا�ستناد ًا �إلى �شروط
معينة ،وهي تلتزم بالعمل وفقاً للمادة  76من الالئحة التنفيذية .وتعطي املادة رقم  76من الالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �صالحية �سحب ترخي�ص ال�شركة يف احلاالت التالية.:
تف ال�شركة مبتطلبات لوائح الت�أمني؛ (جـ) �إذا تعمدت ال�شركة تزويد م�ؤ�س�سة
�أ) �إذا مل متار�س ال�شركة الن�شاط املرخ�ص لها خالل �ستة (� )6أ�شهر من تاريخ �إ�صدار الرتخي�ص؛ (ب) �إذا مل ِ
النقد العربي ال�سعودي مبعلومات �أو بيانات غري �صحيحة يف حال طلبها؛ (د) �إذا ارت�أت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �أن حقوق حاملي الوثائق �أو امل�ستفيدين �أو امل�ساهمني عر�ضة لل�ضياع
�أو اخل�سارة نتيجة للطريقة التي متار�س بها الن�شاط؛ (هـ) �إذا �أفل�ست ال�شركة مما يجعلها غري قادرة على الوفاء بالتزاماتها؛ (و) �إذا زاولت ال�شركة �أعمالها على نحو يقوم على اخلداع عن
تف ال�شركة مبتطلبات املالءة املن�صو�ص عليها يف املادة  68من الالئحة التنفيذية؛ (ط) �إذا نخف�ض حجم الن�شاط الت�أميني
عمد؛ (حـ) �إذا انخف�ض ر�أ�س املال عن احلد الأدنى املقرر� ،أو مل ِ
�إلى امل�ستوى الذي ترى معه م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي عدم فعالية �أدائه؛ (ي) �إذا رف�ضت ال�شركة دفع املطالبات امل�ستحقة للم�ستفيدين دون �إبداء �أي �سبب؛ (ك) �إذا منعت ال�شركة فريق
التفتي�ش املكلف من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من فح�ص ح�ساباتها و�سجالتها؛ (ل) �إذا امتنعت ال�شركة عن تنفيذ حكم نهائي �صادر يف �أي من النزاعات الت�أمينية.
ويف حني تعتزم ال�شركة االلتزام بجميع الأنظمة و اللوائح و ال�شروط املفرو�ضة على ال�شركة من جانب م�ؤ�س�سة التقد العربي ال�سعودي �إلأن عدم التزام ال�شركة بهذه املتطلبات� ،سوف يف�ضي
�إلى التعليق امل�ؤقت �أو ال�سحب النهائي لرخ�صة الت�أمني .و�إذا جرى تعليق الرخ�صة �أو �سحبها ،ف�إن ال�شركة لن تكون قادرة على مزاولة �أعمالها ،وقد يتم حتويل حاملي الوثائق التابعون لل�شركة
عندها �إلى �شركة مرخ�صة اخرى.
وكما يف  31دي�سمرب 2013م ،مل تكن ال�شركة ملتزمة باملتطلبات التالية التي تفر�ضها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي:



جتاوزت الودائع واال�ستثمارات و�إعادة الت�أمني امل�سرتدة حد  ٪20لكل فئة �أ�صول ،وبلغت  ٪22.5و ٪60.2على الرتتيب؛
جتاوز حد ودائع الأجل  ٪50من �إجمايل اال�ستثمارات لكل �أداة ا�ستثمار.

2 22 -22 -2اإلخفاق في الحصول على الموافقات على منتجات الشركة
يجب على ال�شركة احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على كافة املنتجات الت�أمينية التي تنوي ت�سويقها يف اململكة العربية ال�سعودية .و�إذا مل حت�صل ال�شركة على املوافقة
التنظيمية على منتجاتها يف الوقت املطلوب ،ف�إن قدرتها على حتقيق العوائد ميكن �أن تت�أثر ،بالإ�ضافة �إلى حدوث ت�أثري �سلبي على �أعمالها ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج �أعمالها.
متتلك ال�شركة حالي ًا نحو �سبعة وثالثني منتج ًا ت�أميني ًا ،ح�صل ثالث ع�شر منتج ًا منها على املوافقة النهائية من جانب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .يف حني ح�صل اثنان وع�شرون منتج ًا على
املوافقة امل�شروطة حتت فئة “البدء بعد تقدمي الطلب على املنتج” حتى 2014/10/08م ،بينما ح�صل منتجان �آخران على موافقة م�ؤقتة حتى 2014/08/31م .وتبلغ فرتة الرخ�صة التي حت�صل
عليها ال�شركة على املنتجات حتت “املوافقة امل�شروطة” وحتت “املوافقة امل�ؤقتة” �ستة �أ�شهر فقط ،ويتعني على ال�شركة ا�ستيفاء املتطلبات الإ�ضافية وا�ستكمالها لكي يتم احل�صول على املوافقة
النهائية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
وقد اجابت ال�شركة كافة ا�ستف�سارات امل�ؤ�س�سة بخ�صو�ص متطلبات احل�صول على املوافقة النهائية ،وتقوم ال�شركة باحل�صول على املوافقة امل�شروطة من م�ؤ�س�سة النقد كل  6ا�شهر .و�إذا مل تتمكن
ال�شركة من احل�صول على املوافقة النهائية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي على منتجاتها� ،أو �إذا مل تقم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبنح التمديد الالزم عند انتهاء فرتة ال�ستة �أ�شهر،
ف�ستتوقف ال�شركة عن بيع تلك املنتجات ،وهو ما �سوفي�ؤثر يف قدرتها على ا�صدار الوثائق الت�أمينية ذات ال�صلة وبالتايل انخفا�ض عائداتها.

2 22 -22 -2متطلبات المالءة
مبوجب املواد  66و 67و 68من الالئحة التنفيذية ،يجب على ال�شركة االحتفاظ بحد �أدنى من هام�ش املالءة ميكنها من تلبية املتطلبات التي تقت�ضيها �أعمالها الت�أمينية .ورغم ذلك ،يت�أثر حجم
هام�ش املالءة ب�شكل كبري باالحتياطيات التي يجب تخ�صي�صها ،والتي تت�أثر بدورها بحجم وثائق الت�أمني املباعة واللوائح التي حتدد االحتياطي القانوين ،بالإ�ضافة �إلى تكاليف الت�أمني و�إعادة
الت�أمني .و�إذا ما حققت ال�شركة منو ًا �سريع ًا وازداد هام�ش املالءة املطلوب نتيجة لذلك ،فقد ت�ضطر ال�شركة �إلى رفع ر�أ�س مالها لكي ت�ستويف هام�ش املالءة املطلوب ،مما قد ي�ؤثر على هيكل
ملكية ال�شركة.
ووفق ًا لق�سم تقييم الأ�صول وهام�ش املالءة من الالئحة التنفيذية ،يجب على ال�شركة احلفاظ على حد �أدنى للمالءة املالية مبا ميكنها من تلبية املطالبات النا�شئة عن املعامالت الت�أمينية .ويعرف
هام�ش املالءة مببلغ زيادة �أ�صول ال�شركة القابلة للتحويل �إلى نقد عن التزاماتها وتوجد ثالث طرق ( )3حل�ساب هام�ش املالءة ،وحتديد ًا الإ�شارة �إلى متطلبات احلد الأدنى من ر�أ�س املال،
و�إجمايل الأق�ساط املكتتبة� ،أو �إجمايل املطالبات.
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�إذا ما انخف�ض هام�ش املالءة �إلى ما دون احلد املطلوب ،ف�سيتعني على ال�شركة حينئذٍ القيام بالتدابري الالزمة لكي ت�صحح من و�ضعها ،ك�أن تقوم بزيادة ر�أ�س مالها .و�إذا مل تتمكن ال�شركة من
رفع ر�أ�س مالها ،ف�إنها قد ت�ضطر �إلى احلد من منو �أن�شطتها ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي على مركزها املايل وربحيتها .وبالإ�ضافة لذلك� ،إذا حتملت ال�شركة هوام�ش �أرباح �سلبية� ،أو
خ�سائر يف اال�ستثمار� ،أو �صايف خ�سارة ب�شكل عام ،ف�إنها قد ال ت�ستطيع ا�ستيفاء متطلبات املالءة املطلوبة .وقد ي�ؤدي عدم االحتفاظ بهام�ش املالءة املنا�سب �إلى تعر�ض ال�شركة لعقوبات من جانب
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهو ما �سوق يف�ضي �إلى �سحب رخ�صة ال�شركة يف ظروف ا�ستثنائية.
ويف  31دي�سمرب 2013م ،بلغ العجز يف �أ�صول ال�شركة حوالى  118.9مليون ريـال �سعودي من �صايف الأ�صول املقبولة زيادة على احلد الأدنى من هام�ش املالءة املطلوب الذي تبلغ قيمته  200مليون
ريـال �سعودي .وهو احد اال�سباب لزيادة ر�أ�س املال .ف�ضال راجع الق�سم ( )10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب.

2 22 -22 -2متطلبات السعودة
وفق ًا للوائح ال�صادرة عن وزارة العمل ،واملادة رقم  79من الالئحة التنفيذية يتوجب على ال�شركات �أن حتتفظ بن�سبة  30يف املائة على الأقل من �إجمايل العمالة لديها من ال�سعوديني ،و تقت�ضي
هذه ال�سيا�سة زيادة عدد املوظفني ال�سعوديني ب�شكل م�ستمر (يرجى مراجعة الق�سم “ ،1-11-4ال�سعودة»).
وتبلغ ن�سبة ال�سعودة يف ال�شركة  ٪54.55كما يف تاريخ1436/1/6هـ (املوافق 2014/10/30م) ،وقد ح�صلت ال�شركة على �شهادة ال�سعودة من وزارة العمل بتاريخ 1435/07/30هـ (املوافق 30
مايو 2014م) لإثبات التزامها مبتطلبات ال�سعودة املعمول بها يف اململكة.
ورغم ذلك ،ال توجد �ضمانات ب�أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على اال�ستمرار يف الوفاء باملتطلبات املفرو�ضة عليها بخ�صو�ص ن�سبة ال�سعودة .وت�شمل عقوبات عدم االلتزام مبتطلبات ال�سعودة،
وقف �إ�صدار ت�أ�شريات العمل ووقف نقل الكفالة لغري ال�سعوديني ،كما ميكن �أن يتم حرمان ال�شركة املخالفة من التقدم للح�صول على امل�شاركة يف املناق�صات احلكومية وعن التقدم للح�صول على
قرو�ض من جهات حكومية .ومن هنا ف�إن عدم التزام ال�شركة مبتطلبات ال�سعودة �سي�ؤدي �إلى �إ�ضعاف قدرتها على ا�ستقطاب الكوادر الأ�سا�سية غري ال�سعودية من ذوي اخلربة يف قطاع الت�أمني
�سواء من خارج اململكة �أو من داخلها ،وهو ما �سوفيكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.

2 22 -22 -2التقارير الدورية
ي�شرتط نظام الت�أمني وقواعد الت�سجيل والإدراج املتعلقة بااللتزامات امل�ستمرة على ال�شركة �أن تقدم ب�صفة دورية اعالنات وقوائم مالية وتقارير �سنوية �إلى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وهيئة
ال�سوق املالية ،بالإ�ضافة �إلى الإف�صاح العام عن معلومات معينة ،منها املعلومات اخلا�صة بالأن�شطة العامة لل�شركة وهيكل ر�أ�س مالها وملكيتها ومركزها املايل.
ومن هنا ف�إن عدم التزام ال�شركة بالأنظمة املعمول بها فيما يخ�ص تقدمي التقارير الدورية ميكن �أن ي�ؤدي �إلى اتخاذ قرارات �أو عقوبات من اجلهات التنظيمية ،منها فر�ض قيود كبرية على
ال�شركة حتد من قدرتها على مزاولة �أعمالها �أو فر�ض غرامات مالية عليها ،وهو ما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.

2 22 -22 -2اإلجراءات التنظيمية وما في حكمها
قد تخ�ضع ال�شركة ملراجعة وتدقيق من اجلهات احلكومية �أو الإدارية يف �سياق ن�شاط قطاع الت�أمني الذي خ�ضع حديثا لإعادة هيكلة واجراءات تنظيمية يف اململكة العربية ال�سعودية.
ومتتلك م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،وهي اجلهة التنظيمية الأ�سا�سية لل�شركة� ،صالحيات تنظيمية و�سلطات وا�سعة فيما يخ�ص تطبيق التعليمات ال�صادرة عنها ومنها منح الرتاخي�ص،
وتعديلها �أو �إلغاءها .كم تقوم بتنظيم ممار�سات ت�سويق ومبيعات منتجات الت�أمني ،وكذلك الفر�ض على �شركات الت�أمني ما يجب االحتفاظ به من موارد مالية كافية واحتياطيات .ويجوز مل�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ،من حني لآخر ،القيام باال�ستف�سار من �شركات الت�أمني بخ�صو�ص االلتزام بلوائح معنية ،و�إجراء تدقيق على منتجات معينة وممار�سات البيع �أو غريها من االجراءات
املرتبطة ب�أعمال الت�أمني .وقد ي�شمل ذلك تدقيق املنتجات املباعة يف املا�ضي.
وال ت�ستطيع ال�شركة التنب�ؤ بنتيجة �أي من تلك املراجعات �أو التحقيقات �أو الإجراءات القانونية �أو التنظيمية� ،إن اجريت ،وال ميكنها �أن ت�ضمن �أن تلك املراجعات �أو التحقيقات �أو الإجراءات
الق�ضائية ذات العالقة �أو التغريات يف ال�سيا�سات والإجراءات الت�شغيلية لن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية.
وملزيد من التفا�صيل حول الإجراءات التنظيمية يرجى الرجوع �إلى (الق�سم رقم “ 12املعلومات القانونية”).

2 22 -22 -2سياسات إدارة المخاطر
تعتمد ال�شركة على الئحة الت�أمني وعلى الئحة ال�شركة لإدارة املخاطر يف ر�سم �سيا�سة تهدف لإدارة وقيا�س ومراقبة املخاطر التي تواجهها ال�شركة قي �أعمالها .ان عدم تطبيق هذه ال�سيا�سة او
عدم حتديثها او عدم احل�صول على معلومات كافية التخاذ قرار اال�ستجابة يف التوقيت املنا�سب يعر�ض ال�شركة الى خماطر متنوعة منها على �سبيل املثال عدم االلتزام بلوائح الت�أمني التعاوين
والئحة �إدارة املخاطر.

 2 2 2 -22 -2محدودية الوصول لبيانات السوق التاريخية
رغم �أن قطاع الت�أمني لي�س جديد ًا على اقت�صاد اململكة العربية ال�سعودية� ،إال �أنه بات يخ�ضع م�ؤخر ًا لتطبيق بيئة تنظيمية جديدة ،وهي التي ال تزال يف مرحلتها الأولى .ونظر ًا لقلة البيانات املتاحة
حول �سوق الت�أمني ال�سعودي ،ف�إن �أي تقييم �أو تقدير لل�سوق قد يفتقر �إلى الدقة �أو االكتمال �أو قد يعتمد على معلومات قدمية ن�سبيا وقد ال يكون التقييم �صحيح ًا يف جميع الأحوال.
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2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بنمو السوق
ت�شري الكثري من امل�ؤ�شرات يف تقرير م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي حول تقرير درا�سة �سوق الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية لعام 2013م �إلى �أن قطاع الت�أمني ال�سعودي �سوف ي�شهد منو ًا
كبريا يف امل�ستقبل� ،إال �أنه من املحتمل وجود عوائق غري معلومة حتد من هذا النمو املتوقع.
وبالرغم من حماوالت التنويع املتعددة يف اقت�صاد اململكة ،ف�إن االقت�صاد ال�سعودي يبقى معتمدا ب�شكل �أ�سا�سي على النفط والغاز .ونتيجة لذلك ،تخ�ضع �إيرادات اململكة لتقلبات �أ�سعار
الهيدروكربونات والبرتوكيماويات ،ويبقى تخطيط امليزانية ب�شكل عام هو الآخر عر�ضة لعدة عوامل تقع خارج نطاق �سيطرة احلكومة .وقد يعوق ذلك �أي منو حمتمل يف امل�شروعات ال�صناعية
وامل�شروعات ال�سكنية الكبرية وغريها من م�شروعات البنية التحتية ،وهو ما �سوف ي�ؤثر �سلب ًا على �أعمال الت�أمني و�شركات الت�أمني العاملة يف اململكة.

2 2 2 -22 -2اتجاهات المنافسة والتوزيع
ح�صلت العديد من �شركات الت�أمني ،منذ الطرح العام الأويل لل�شركة يف عام 2009م على تراخي�ص من جمل�س الوزراء لت�أ�سي�س �شركات ت�أمني م�ساهمة ،على �أن يتم ترخي�صها من جانب م�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودي ملزاولة �أعمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني .وابتدا ًء من مار�س 2014م ،و�صل �إجمايل �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني املرخ�صة يف اململكة العربية ال�سعودية �إلى نحو � 35شركة.
و�سوف يعتمد الو�ضع التناف�سي لل�شركة على عدة عوامل منها قوة مركزها املايل والنطاق اجلغرايف لأن�شطتها ،وعالقات العمل التي تربطها بعمالئها ،وحجم الأق�ساط املكتتبة ،و�أحكام و�شروط
وثائق الت�أمني ال�صادرة ،واخلدمات واملنتجات املقدمة ،ومن بينها قدرة ال�شركة على ت�صميم برامج ت�أمني وفق ًا ملتطلبات ال�سوق ،بالإ�ضافة �إلى �سرعة ت�سوية املطالبات ،و�سمعة ال�شركة ،وخربة
وكفاءة موظفيها ،ومدى التواجد يف ال�سوق املحلي.
ال�شركة عر�ضة �أي�ض ًا للتغريات يف �سلوكيات عمالئها .وقد تعدل التغيريات الداخلة على منط احلياة �أو التكنولوجيا �أو اللوائح على نحو كبري من احلاجة الفعلية للعمالء بخ�صو�ص الت�أمني و�أنواع
الت�أمني املطلوبة .وقد ت�ؤدي تغريات التكنولوجيا �إلى ظهور �أنواع جديدة من �أن�شطة الت�أمني و�أ�سواق مبيعات الت�أمني �أو تطوير قنوات جديدة للتوزيع تتطلب مزيد ًا من التكيف مع �أعمال ال�شركة
وعملياتها .وقد تتطلب ال�ضغوطات التناف�سية املرتتبة على التقنيات وقنوات التوزيع اجلديدة ،ومن بينها التغريات التي يحفزها املجتمع الذي بد�أ يعتمد على التقنية الرقمية �أكرث ف�أكرث ،حدوث
تغريات يف �أعمال ال�شركة ،مبا يف ذلك نظم تقنية املعلومات والت�شغيل .كما �أن عدم حتديث نظم تقنية املعلومات بال�شكل املطلوب قد ي�ؤدي �إلى عدم قدرة ال�شركة على مواكبة منتجات �أو �أ�سعار
مناف�سيها ،ولذا فقد ت�صبح ال�شركة عاجزة عن الإحتفاظ بو�ضعها التناف�سي .وقد تفقد ال�شركة ح�صتها يف ال�سوق� ،أو تتكبد خ�سائر يف بع�ض �أو جميع �أن�شطتها� ،أو تعاين من انخفا�ض النمو� ،إذا
كانت عاجزة عن طرح منتجات وخدمات تناف�سية جذابة ومبتكرة تكون مربحة يف الوقت ذاته� ،أو �إذا مل تخرت املنهج ال�صحيح يف الت�سويق وطرح املنتجات �أو ا�سرتاتيجية التوزيع� ،أو �إذا �أخفقت
يف توقع التغريات �أو التكيف معها بنجاح.
�إن زيادة املناف�سة قد ت�ؤدي �إلى انخفا�ض �سعر الأق�ساط املكتتبة ،وهو ما �سوف يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ونتائج عملياتها و�آفاقها امل�ستقبلية ،وقد ي�ؤدي هذا �إلى انخفا�ض
ربحية ال�شركة وتراجع ح�صتها ال�سوقية .وبالإ�ضافة لذلك ،قد حتد املناف�سة املتزايدة من منو قاعدة عمالء ال�شركة ،وقد ت�ؤدي �إلى ارتفاع تكاليف الت�شغيل مثل املبيعات والت�سويق بالإ�ضافة �إلى
تكلفة اكتتاب الوثائق.

2 2 2 -22 -2خطر الكوارث الطبيعية والحروب والحوادث الكارثية غير المتوقعة
كثري ًا ما تتكبد �شركات الت�أمني خ�سائر كبرية جراء الأحداث الكارثية ،والتي ميكن �أن تنجم عن عدة عوامل طبيعية �أو ب�شرية ،وهي �أحداث ي�صعب بطبيعة احلال التنب�ؤ بحدوثها ال من حيث
تكرارها وال من حيث �شدتها �أو حجمها .وتكون ال�شركة ،ب�سبب املخاطر التي تن�ش�أ عن �أعمال الت�أمني التي تقوم بها على املمتلكات واحلوادث ،عر�ضة ملطالبات تن�ش�أ عن عدة �أحداث منها
الأعا�صري املاطرة والعوا�صف الثلجية والهوائية والرياح والعوا�صف البحرية والعوا�صف الدائرية والزالزل وحاالت الربد �أو احلر ال�شديد والهجمات الإرهابية والفي�ضانات واحلرائق واالنفجارات
واحلوادث ال�صناعية واحلروب .ويعتمد حجم اخل�سائر الناجمة عن الكوارث على احلجم الإجمايل للخطر امل�ؤمن عليه بالإ�ضافة �إلى حدة احلادث نف�سه .وقد تت�سبب الكوارث يف �أ�ضرار وخ�سائر
تطال العديد من فروع الأعمال .وقد تكون تلك املجهودات التي تبذلها ال�شركة حلماية نف�سها من اخل�سائر الناجمة عن خماطر الت�أمني املرتبطة بالكوارث غري كافية ،مثل االنتقائية يف اكتتاب
الت�أمني املرتبط بالكوارث وانتقائية و�شراء وثائق �إعادة ت�أمني ومراقبة م�ستوى تراكم املخاطر .ورغم �أن ال�شركة ت�سعى حلماية نف�سها من مثل تلك احلوادث الكارثية من خالل ترتيبات �إعادة
الت�أمني� ،إال �أن املطالبات املرتبطة بالكوارث قد ت�ؤثر ب�شكل جوهري يف نتائج �أعمال ال�شركة وموقفها املايل ،وميكن �أن تف�ضي �سل�سلة من تلك احلوادث الكارثية �إلى ت�أثري �سلبي جوهري على مركز
ال�شركة املايل ونتائج عملياتها .وقد ي�ؤدي وقوع حادث كارثي ما �إلى ارتفاع �سعر �إعادة الت�أمني �أو يحد من توفرها يف ال�سنوات املقبلة (يرجى مراجعة ق�سم «عوامل املخاطرة» ،الفقرة 8-1-2
“املخاطر املرتبطة ب�إعادة الت�أمني”) ،وهو ما ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على النتائج املالية لل�شركة على مركزها املايل.

2 2 2 -22 -2مخاطر التصنيف االئتماني
تتولى م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي تنظيم ن�شاط �إعادة الت�أمني من خالل حتديد �شركات �إعادة الت�أمني التي ميكن ل�شركات الت�أمني ال�سعودية التعامل معها ،ومن القيود يف هذا ال�ش�أن� :أن املادة
 42.2من الالئحة التنفيذية ت�شرتط على �شركة �إعادة الت�أمني �أن تكون حا�صلة على ت�صنيف من �ستاندرد �آند بورز من الفئة  BBBعلى الأقل �أو على ت�صنيف مكافئ من وكالة ت�صنيف دولية
معرتف بها ،الإ يف حال احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .و�إذا كان ت�صنيف �شركة �إعادة الت�أمني دون حد الت�صنيف املحدد من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ومل حت�صل ال�شركة على موافقة م�سبقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،ف�إنه على ال�شركة �أن توقف كافة ترتيباتها احلالية مع �شركة �إعادة الت�أمني املعنية والبحث عن بديل لها.

2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة بالقيود المفروضة على ملكية شركات التأمين
تفر�ض لوائح الت�أمني بع�ض القيود على ملكية ونقل الأ�سهم يف �شركات الت�أمني .ووفق ًا للمادة  9من نظام الت�أمني ،ال يجوز ل�شركة الت�أمني فتح فروع �أو مكاتب لها داخل اململكة �أو خارجها �أو املوافقة
على االندماج مع �شركة ت�أمني �أو �إعادة ت�أمني �أخرى �أو امتالكها �أو ال�سيطرة عليها �أو �شراء �أ�سهم فيها دون احل�صول على موافقة خطية من م�ؤ�س�سة النقد ال�سعودي العربي .كما تن�ص املادة 38
من الالئحة التنفيذية على �أن تقوم �شركة الت�أمني ب�إبالغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�صفة دورية بن�سبة ملكية �أي م�ساهم ت�صبح ملكيته � ٪5أو �أكرث يف ال�شركة .وكذلك يجب على �أي م�ساهم
ميتلك � ٪5أو �أكرث من �أ�سهم �شركة ت�أمني �أن يبلغ م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�أي تغيري يف ن�سبة ح�صته يف تلك ال�شركة .وقد �أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قائمة تبني احلد الأدنى
واحلد الأق�صى للح�صة التي ميكن امتالكها يف �شركات الت�أمني من جانب البنوك �أو الأ�شخا�ص االعتباريني �أو الطبيعيني .وهكذا ف�إن قيود ًا كهذه قد تعوق عمليات ال�شراء واال�ستحواذ املحتملة،
وقد ت�ؤخر �أو تعوق �أو تقيد قدرة ال�شركة على جذب م�ستثمرين ماليني �أو ا�سرتاتيجيني ،وقد ت�ؤخر �أو تعوق �أو حتول دون حدوث تغري يف �أ�صل امللكية اخلا�صة بال�شركة ،مبا يف ذلك ما يكون من
خالل املعامالت التي قد يراها بع�ض �أو جميع م�ساهمي ال�شركة �أنها يف �صاحلة ال�شركة.
(يرجى مراجعة ق�سم رقم �“ 6-3-2إنتهاء فرتة احلظر”) يف �ش�أن املخاطر املرتبطة بانتهاء فرتة احلظر بالن�سبة للم�ؤ�س�سني.
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2 2 2 -22 -2المخاطر المرتبطة باألوضاع االقتصادية
يعتمد �أداء ال�شركة على الأو�ضاع االقت�صادية يف اململكة ب�شكل خا�ص ويف العامل ب�شكل عام ،حيث ميكن �أن ت�ؤثر تغريات الأو�ضاع االقت�صادية على النتائج املالية لل�شركة ،ك�أن يكون ذلك مث ًال من
خالل عوائد اال�ستثمار وم�ستوى طلب العمالء على منتجات ال�شركة وخدماتها .ولن تكون ال�شركة قادرة على التنب�ؤ بت�أثري الأو�ضاع االقت�صادية امل�ستقبلية على �أعمالها .وال يوجد �ضمان على �أن
الأو�ضاع امل�ستقبلية لن ت�ؤثر �سلباً على وب�شكل جوهري على ربحية ال�شركة.
وقد تت�أثر قدرة ال�شركة على الدخول يف معامالت متويل روتينية �سلبية من جراء الإجراءات التي تتخذها م�ؤ�س�سات مالية عاملية وقوتها �إذ ترتبط تلك امل�ؤ�س�سات املالية ببع�ضها البع�ض من خالل
عالقات جتارية �أو عمليات ت�سوية وغريها من العالقات التي تربط تلك امل�ؤ�س�سات املالية ببع�ضها .وقد تكون ال�شركة عر�ضة لعدة خماطر مرتبطة بالقطاعات املختلفة والأطراف الأخرى التي
تتعامل معها ال�شركة ،وقد حتتاج �إلى �إجراء معامالت مع تلك الأطراف �ضمن قطاع اخلدمات املالية ،ومن بينهم الو�سطاء والتجار والبنوك التجارية والبنوك اال�ستثمارية وغريهم من العمالء
من ال�شركات ،وهو ما ميكن �أن ي�ؤدي �إلى �إحداث م�ستوى عال من الرتكيز االئتماين بالن�سبة لقطاع اخلدمات املالية عموم ًا .وقد ي�ؤدي الأداء املتدين لبع�ض �أو كافة تلك امل�ؤ�س�سات املالية �أو حتى
الإ�شاعات �أو الت�سا�ؤالت يف هذا ال�ش�أن �إلى م�شكالت يف ال�سيولة يف ال�سوق ،ورمبا �إلى تعر�ض ال�شركة خل�سائر �أو عدم القدرة على �سداد التزاماتها مما ي�ؤثر ب�شكل جوهري على مركزها املايل
وتدفقاتها النقدية.

2 2 2 -22 -2تدهور السمعة وتدني ثقة العمالء بالشركة
قد تت�أثر �سمعة ال�شركة على نحو ي�ضر بها من جراء ال�شهرة ال�سلبية املرتبطة مبن ت�ؤمن لهم .هذا و�إن �أي �شهرة �سلبية �أو تراجع ثقة امل�ستهلك يف �صناعة الت�أمني عموم ًا (و�سواء كان هناك �أ�س�س
منطقية لذلك �أم ال) �أو فقدان الثقة يف ال�شركة �أو جمموعة رويال �آند �صن الالين�س �أو عالماتها التجارية ،قد ي�ؤدي �إلى خ�سارة العمالء احلاليني والأعمال كم قد ي�ؤدي �إلى الإخفاق يف االحتفاظ
باملوظفني امل�ؤهلني ،وهو ما �سوف يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة و�أو�ضاعها املالية و�آفاقها امل�ستقبلية.

2 2 2 -22 -2الطبيعة الدورية ألعمال التأمين
ي�شهد جمال الت�أمني عموم ًا على تغريات دورية ،مع حدوث تقلبات كبرية يف النتائج الت�شغيلية ب�سبب املناف�سة واحلوادث الكارثية والأو�ضاع االقت�صادية واالجتماعية العامة وغريها من العوامل
اخلارجة عن �سيطرة �شركات الت�أمني .وتتمثل الطبيعة الدورية يف �إمكانية ح�صول فرتات تتميز بوجود تناف�س يف الأ�سعار ب�سبب العر�ض املفرط بالإ�ضافة �إلى فرتات تتميز بوجود �أق�ساط ت�أمينية
عالية ب�سبب قلة العر�ض .ال�شركة عر�ضة ملثل تلك الآثار الدورية ومن بينها احلاجة �إلى زيادة �أو تقليل �أ�سعار الوثائق كي حتافظ على ربحيتها ومناف�ستها يف ال�سوق ،وهو ما قد يكون له ت�أثري
�سلبي جوهري على مركز ال�شركة املايل.

2 22 -2المخاطر المرتبطة بأسهم الشركة
2 22 -22 -2التقلبات المحتملة في سعر األسهم
قد ال يكون �سعر ال�سوق اخلا�ص ب�أ�سهم ال�شركة �أثناء فرتة التداول دا ًال على �سعر ال�سوق اخلا�ص ب�أ�سهم ال�شركة بعد طرحها .وبالإ�ضافة لذلك ،قد ال يكون �سعر �أ�سهم ال�شركة م�ستقر ًا ،وقد يت�أثر
على نحو كبري ب�سبب التقلبات الناجتة عن تغري يف اجتاهات ال�سوق فيما يتعلق بالأ�سهم املطروحة �أو الأ�سهم احلالية لل�شركة .وقد تنتج هذه التقلبات �أي�ض ًا عن عدة عوامل منها ،على �سبيل املثال
ال احل�صر ،ظروف ال�سوق و�أي تغريات تنظيمية يف ال�صناعة وتدهور النتائج الت�شغيلية لل�شركة وعجزها عن تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية ودخول مناف�سني جدد وامل�ضاربة على عمليات ال�شركة.
وال يوجد �ضمان ب�أن قيمة الأ�سهم املطروحة �سوف تزيد على الفور بعد الإدراج يف �سوق الأ�سهم .هذا وقد ت�ؤثر تقلبات ال�سوق ،وكذلك �أي من العوامل امل�شار �إليها �آنف ًا ،ب�شكل �سلبي على �سعر
ال�سوق اخلا�ص بالأ�سهم املطروحة.

2 22 -22 -2بيع عدد كبير من أسهم الشركة
قد يكون لبيع عدد كبري من �أ�سهم ال�شركة يف �سوق الأ�سهم بعد االكتتاب �أو توقع حدوث مثل تلك املبيعات ت�أثري �سلبي على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق.

2 22 -22 -2الطلب على أسهم حقوق االولوية المطروحة أثناء فترة التداول
كاف على حقوق ال�شركة �أثناء فرتة التداول ،وذلك لتمكني �صاحب هذه احلقوق (�سواء كان م�ساهم ًا م�سج ًال �أو م�شرتي ًا للحقوق �أثناء فرتة التداول)
لي�س هناك ما ي�ضمن �أنه �سيكون هناك طلب ٍ
كاف على الأ�سهم غري املكتتب فيها من جانب املكتتبني من
من بيع احلقوق وحتقيق الربح� ،أو حتى متكينه من بيع احلقوق على الإطالق .ولي�س هناك ما ي�ضمن كذلك �أنه �سيكون هناك طلب ٍ
امل�ؤ�س�سات �أثناء طرح الأ�سهم غري املكتتب فيها .ويف حني �أن �أي عوائد من بيع الأ�سهم غري املكتتب فيها للمكتتبني من امل�ؤ�س�سات ب�سعر يزيد عن �سعر الطرح توزع على الأ�شخا�ص امل�ؤهلني بالتنا�سب
مع حقوقهم� ،إال �أنه يف حال مل يكتتب املكتتبون من امل�ؤ�س�سات يف الأ�سهم غري املكتتب فيها ب�سعر يزيد عن �سعر الطرح ،فلن يتم توزيع �أي مبلغ تعوي�ض على الأ�شخا�ص امل�ؤهلني.

2 22 -22 -2المضاربة المرتبطة بإصدار الحقوق
قد ينتج عن امل�ضاربة املتعلقة ب�إ�صدار احلقوق خ�سائر كبرية .وقد ال يتحرك �سعر احلقوق يف نف�س االجتاه �أو بنف�س املقدار الذي يتحرك به �سعر �أ�سهم ال�شركة .يف حال عدم بيع امل�ضارب للحقوق
قبل نهاية فرتة التداول ،ف�إنه �سي�ضطر ملمار�سة هذه احلقوق لالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة ،وقد يتكبد بع�ض اخل�سائر .وعلى ذلك ،يجب على املكتتبني مراجعة التفا�صيل الكاملة عن �آلية �إدراج
وتداول احلقوق والأ�سهم اجلديدة وطريقة عمل هذه الآلية ،كما يجب عليهم الإملام بجميع العوامل امل�ؤثرة يف هذا ال�صدد ،وذلك للت�أكد من ا�ستناد �أي قرار ا�ستثماري على الوعي والإدراك الكامل
لتلك الإجراءات.
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2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق للحقوق
لي�ست هناك �إال �سابقة واحدة وخربة حمدودة ب�ش�أن تداول احلقوق من خالل نظام «تداول» .وال يوجد ما ي�ضمن عدم وجود م�شاكل فنية �أو �إدارية �أو مالية �أو غريها من امل�شاكل املتعلقة بنظام
«تداول» ب�ش�أن تداول احلقوق� ،أو �أنه �سيتم تطوير �سوق تداول ن�شط للحقوق يف نظام «تداول» �أثناء هذا الطرح �أو يف امل�ستقبل .ويف حال حدوث اي من تلك املخاطر فلن ي�ستطيع امل�ستثمرون يف
ال�سوق من التداول يف تلك احلقوق.

2 22 -22 -2انتهاء فترة الحظر
خ�ضع امل�ؤ�س�سون لفرتة حظر (وذلك وفقا ملا ورد يف ن�شرة اال�صدار االويل لل�شركة يف تاريخ 2009/9/14م) مدتها ثالث (� )3سنوات (ال تقل كل منها عن اثني ع�شر �شهرا) بد�أت من تاريخ
ت�أ�سي�س ال�شركة يف 2009/12/8م («فرتة احلظر») .وطبقا لذلك فقد انق�ضت فرتة احلظر بتاريخ 2013/2/20م ،وهو التاريخ الذي قامت فيه ال�شركة بن�شر قوائمها املالية ملدة ثالثة ()3
�سنوات مالية كاملة .علما ب�أنه بعد فرتة احلظر يجوز للم�ؤ�س�سني الت�صرف يف �أ�سهمهم ب�شرط احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد والهيئة على ذلك .كذلك يجب احل�صول على موافقة م�سبقة
من الهيئة على �أي عملية حتويل للأ�سهم فيما بني امل�ؤ�س�سني بعد فرتة احلظر .على �أن �أي بيع من جانب امل�ؤ�س�سني لعدد كبري من الأ�سهم� ،أو وجود �شك ب�إمكانية حدوث ذلك يف ال�سوق ،ميكن �أن
ي�ؤدي �إلى ت�أثري �سلبي على �سوق الأ�سهم وانخفا�ض ال�سعر ال�سوقي لتلك الأ�سهم.

2 22 -22 -2السيطرة الفعالة من جانب المؤسسين
ميتلك امل�ؤ�س�سون  ٪70من ر�أ�س مال ال�شركة .ونتيجة لذلك� ،سيكون لديهم القدرة �إذا عملوا مع ًا على التحكم والت�أثري يف جميع الأمور التي تتطلب موافقة امل�ساهمني ،مبا فيها ،تعيني و�إقالة
�أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وتوزيع الأرباح ،وتقرير زيادة ر�أ�س مال ال�شركة ،والدخول يف معامالت �أ�سا�سية لل�شركة .وبالإ�ضافة لذلك ،تتعامل ال�شركة مع �أطراف متتلك ح�ص�ص ًا كبرية فيها .و�إذا
زاول امل�ؤ�س�سون هذه ال�سيطرة ب�شكل ال ي�صب يف امل�صلحة العليا جلميع امل�ساهمني ،ف�إن ذلك �سوف يكون له ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها
و�/أو �آفاقها امل�ستقبلية.

2 22 -22 -2توزيع األرباح
�سوف يعتمد توزيع �أرباح الأ�سهم م�ستقب ًال على عدة عوامل من بينها م�ستوى الربحية امل�ستقبلية لل�شركة وو�ضعها املايل واحتياجاتها الر�أ�س مالية ،واحتياطاتها القابلة للتوزيع ،والأو�ضاع
االقت�صادية العامة ،وهو ما ميكن �أن ي�ؤثر يف تو�صيات �أع�ضاء جمل�س الإدارة للجمعية العامة بهذا ال�ش�أن من وقت لآخر.
ورغم حقيقة �أن ال�شركة تنوي توزيع �أرباح �سنوية مل�ساهميها� ،إال �أنها ال تقدم �أي �ضمان ب�أنها �ستوزع �أية �أرباح فعلي ًا ،وال �أي �ضمان ب�ش�أن املبلغ الذي �سيتم توزيعه� ،إن وجد ،يف �أي �سنة مقبلة.
ويخ�ضع توزيع الأرباح لقيود و�شروط معينة كما هو من�صو�ص عليه تف�صي ًال يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة (يرجى مراجعة الق�سم رقم �“ ،8سيا�سة توزيع �أرباح” ،والق�سم رقم “ ،1-12ملخ�ص
النظام الأ�سا�سي لل�شركة») .ومل تعلن ال�شركة �أو تقوم بتوزيع �أي �أرباح منذ ت�أ�سي�سها.

2 22 -22 -2المخاطر المرتبطة بالبيانات المستقبلية
�إن بع�ض البيانات الواردة يف هذه الن�شرة ت�شكل بيانات م�ستقبلية ،وتنطوي على خماطر معروفة وغري معروفة �إلى جانب بع�ض الأمور غري امل�ؤكدة ،وهو ما ميكن �أن ي�ؤثر يف نتائج ال�شركة .وتت�ضمن
هذه البيانات ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،البيانات املرتبطة بالو�ضع املايل لل�شركة وا�سرتاتيجية الأعمال وخططها والأهداف املرتبطة بالعمليات امل�ستقبلية ومن بينها خطط التطوير والأهداف
املرتبطة بخدمات ال�شركة .و�إذا تبني �أن �أي ًا من االفرتا�ضات غري �صحيحة �أو غري �صاحلة ،ف�إن النتائج الفعلية قد تتغري ب�صورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�شرة.

2 2 2 -22 -2أرباح كل سهم
عقب �إ�صدار حقوق الأولوية وا�ستكمال زيادة ر�أ�س مال ال�شركة وعدد �أ�سهمها ،ف�إن �أرباح كل �سهم من �أ�سهم ال�شركة قد تت�أثر على خلفية �أن �أرباح ال�شركة �سوف تق�سم على عدد كبري من الأ�سهم.

2 2 2 -22 -2انخفاض ملكية المساهمين غير المشاركين
�إذا مل يكتتب امل�ساهمون �أ�صحاب احلقوق يف الأ�سهم اجلديدة مبوجب �إ�صدار احلقوق ،ف�إن ملكياتهم الن�سبية وح�ص�صهم الت�صويتية يف ال�شركة �سوف تتقل�ص ،كما �أن الن�سبة التي متثلها �أ�سهمهم
من �إجمايل ر�أ�س مال ال�شركة �سوف تخف�ض تبع ًا لذلك .وكذلك لن مينح امل�ساهمون املقيدون الذين مل يكتتبوا يف الطرح �أي فوائد �أو مزايا بخ�صو�ص حقوقهم ،ولكنهم قد يتلقون تعوي�ض ًا عن تلك
الأ�سهم التي مل يكتتبوا بها ،وهو ما قد يكون غري عادل للتعوي�ض الكامل عن خف�ض ن�سبة امللكية يف ر�أ�س مال �شركة مثيلة يف حال �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية .
وملزيد من املعلومات( ،يرجى مراجعة ق�سم �شروط وتعليمات االكتتاب � -أ�سئلة و �أجوبة عن �آلية حقوق الأولوية اجلديدة).

2 2 2 -22 -2عدم ضمان حصول األشخاص المؤهلين على تعويض
�سوف تبد�أ فرتة الإكتتاب يف الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) وتنتهي يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27هـ) .ويجب على الأ�شخا�ص امل�ؤهلني للإكتتاب
والو�سطاء املاليني الذين ميثلونهم اتخاذ التدابري املنا�سبة لالمتثال جلميع التعليمات الالزمة واالكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة قبل انق�ضاء فرتة االكتتاب.
و�إذا مل يتمكن الأ�شخا�ص امل�ؤهلون من ممار�سة حقوقهم يف االكتتاب ب�شكل �صحيح قبل نهاية فرتة االكتتاب ،وفق ًا للحقوق التي ميلكونها ،فال يوجد ما ي�ضمن توزيع مبلغ تعوي�ض على الأ�شخا�ص
امل�ؤهلني الذين مل ي�شاركوا �أو مل يكتتبوا ب�شكل �صحيح يف الأ�سهم اجلديدة.
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2 2 2 -22 -2احتمال إصدار أسهم جديدة في المستقبل
بخالف ما يقت�ضيه �إ�صدار احلقوق ،لي�س لدى ال�شركة حالي ًا �أي خطط م�ستقبلية بخ�صو�ص طرح �أ�سهم جديدة .ورغم ذلك ،من املمكن �أن تقرر ال�شركة يف امل�ستقبل طرح �أ�سهم �إ�ضافية لرفع
ر�أ�س املال �أو لأغرا�ض �أخرى ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات التنظيمية .و�إذا مل ي�ستغل امل�ساهمون مثل هذا الطرح لأ�سهم جديدة يف امل�ستقبل ،ف�سوف تنخف�ض ملكياتهم الن�سبية وح�ص�صهم
الت�صويتية يف ال�شركة .وقد يكون لأي طرح �إ�ضايف� ،أو عملية بيع كبرية للأ�سهم من جانب امل�ساهمني� ،أثر �سلبي جوهري على ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة.

2 2 2 -22 -2عدم ممارسة كبار المساهمين لحقوقهم االولية في االكتتاب
�إذا مل يكتتب امل�ساهمني الكبار بكامل حقهم يف احل�صول على �أ�سهم جديدة يف الطرح ،ف�سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها و متثيلهم يف جمل�س الإدارة .وبالتايل �سينخف�ض
العائد الذي يتلقونه نتيجة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ر�أ�س املال بعد زيادته .وبانخفا�ض حقوق ت�صويت امل�ساهمني الكبار� ،سوف ينعك�س ذلك على دعمهم و مدى ت�أثريهم وفاعليتهم وحتكمهم
يف اتخاذ القرارات الهامة لل�شركة الذي �سي�ؤثر ب�شكل جوهري على قرارات ال�شركة ومركزها املايل .ومن جهة �أخرى� ،سوف ي�ؤدي بيع �أو �شراء مزيدا من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني الكبار بعد
انق�ضاء فرتة احلظر الى الت�أثري على �سعر �سهم ال�شركة.
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3.3نظرة عامة على سوق قطاع التأمين
يف هذه الن�شرة مت احل�صول على املعلومات االقت�صادية املتعلقة بقطاع الت�أمني وبيانات ال�سوق من م�صادر خمتلفة .ويعتقد �أن هذه املعلومات وامل�صادرو التقديرات موثوقة ،وقد بذلت ال�شركة
جهد ًا منا�سب ًا و�إلى احلد املعقول للتحقق من �صحة هذه امل�صادر .ومع �أنه اليوجد 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:
()1

تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي حول تقرير دراسة سوق التأمين في المملكة العربية السعودية لعام 2013م.

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
�شارع املعذر  -الريا�ض
�ص.ب 2992 .الريا�ض  11169اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 )11( 463 3000 :فاك�س+966 )11( 466 2966 :
www.sama.gov.sa
�أن�شئت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،امل�صرف املركزي للمملكة العربية ال�سعودية يف عام 1372هـ (املوافق 1952م) وت�شمل الوظائف الرئي�سية للم�ؤ�س�سة:







�إ�صدار العملة الوطنية (الريال ال�سعودي)
القيام بعمل م�صرف احلكومة ومراقبة امل�صارف التجارية
�إدارة �إحتياطيات 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 و�ضمان �سالمته
الرقابة واال�شراف وتنظيم قطاع الت�أمني

تعترب املعلومات امل�ستخدمة من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي متاحة للعموم وميكن احل�صول عليها عرب �شبكة االنرتنت� .أما املوافقات ال�ستخدام هذه املعلومات يف هذه الن�شرة فلم يتم
طلب احل�صول عليها.
( )2تقرير الشركة السويسرية إلعادة التأمين (سويس ري)

ال�شركة ال�سوي�سرية لإعادة الت�أمني (�سوي�س ري)
�ص.ب ،8022 .زيورخ� ،سوي�سرا
هاتف +41 )43( 285 2121 :فاك�س+41 )43( 285 2999 :
www.swissre.com
وهي �شركة عاملية رائدة يف جمال �إعادة الت�أمني ت�أ�س�ست عام 1863م يف زيورخ� ،سوي�سرا ،وتعمل يف �أكرث من  25دولة حول العامل .وت�صدر ال�شركة تقارير عن قطاع الت�أمني يف العامل وهذه
التقارير متاحة للعموم على �شبكة االنرتنت .وتعترب املعلومات امل�ستخدمة من �سوي�س ري متاحة للعموم عرب موقعها على �شبكة الإنرتنت وبذلك فهي ال ت�ستدعي احل�صول على املوافقة ال�ستخدام
هذه املعلومات يف هذه الن�شرة.

3 33 -3نظرة عامة على االقتصاد السعودي
حتظى اململكة العربية ال�سعودية (ي�شار �إليها فيما يلي با�سم «اململكة» �أو «ال�سعودية») ب�أكرب اقت�صاد يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي من حيث �إجمايل الناجت املحلي .فقد بلغ �إجمايل الناجت
2
املحلي اال�سمي يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م  2.79تريليون ريـال �سعودي.
كما �شهد االقت�صاد ال�سعودي منو ًا قوي ًا على مدار ال�سنوات اخلم�س املا�ضية (من 2009م �إلى 2013م)� .إذ منا �إجمايل الناجت املحلي احلقيقي مبعدل منو �سنوي مركب � ٪6.4سنوي ًا مدفوع ًا
يف املقام الأول بارتفاع �أ�سعار النفط وزيادة الإنفاق واال�ستثمار احلكومي .وقد جاء ذلك النمو يف الإنفاق وم�ستويات اال�ستثمار مدعوم ًا بالفائ�ض يف امليزانية .وال تزال �إيرادات ت�صدير النفط
واال�ستثمارات الأخرى املرتبطة بالنفط متثل م�صدر الدخل الرئي�سي للمملكة (مبا ن�سبته  ٪91.7من الإيرادات املالية احلكومية يف عام 2012م� )3إلى جانب كونها عام ًال حم ِّفز ًا رئي�سي ًا
لالقت�صاد ككل.
�سجل �إجمايل الناجت املحلي الفعلي لقطاع النفط انخفا�ض ًا مبعدل ٪0.6
تتحول العوامل الدافعة لنمو �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل تدريجي ًا من قطاع النفط �إلى القطاعات غري النفطية .كما ّ
يف عام 2013م .و ُيعزى ذلك �إلى االنخفا�ض يف متو�سط الإنتاج اليومي من اخلام من  9.74مليون برميل يومي ًا يف عام 2012م �إلى  9.59مليون برميل يومي ًا يف عام 2013م 4.كما ظل النمو من
غري القطاعات النفطية يف اململكة م�ستقر ًا ،مدفوع ًا بالطلب الداخلي املرتفع والإنفاق احلكومي امل�ستمر على البنية التحتية .ويف عام 2013م� ،شهد �إجمايل الناجت املحلي الفعلي للقطاع اخلا�ص
غري النفطي زيادة بن�سبة  ٪5.5بينما زاد �إجمايل الناجت املحلي الفعلي للقطاع احلكومي بن�سبة .٪3.7

� 2صندوق النقد الدويل ،قاعدة بيانات التوقعات االقت�صادية يف العامل� ،أبريل 2014م
 3التقرير ال�سنوي مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ل�سنة 2013م
 4التقرير ال�شهري ل�سوق النفط ال�صادر عن منظمة الأوبك – مايو 2014م
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ومن القطاعات التي �شهدت منو ًا كبري ًا على مدار العقد املا�ضي من الزمن قطاع اخلدمات املالية والقطاع ال�صناعي وال�صناعات التحويلية واملرافق والتعدين والنقل واالت�صاالت وال�سياحة وقطاع
التجزئة .عالوة على ذلك ،تركز احلكومة على تطوير قطاعات التجارة والطريان والعقارات والرعاية ال�صحية والتعليم.
وال�شك �أن التوقعات القت�صاد اململكة �إيجابية رغم تراجع الطلب على النفط اخلام وانخفا�ض �أ�سعار النفط .ومن املتوقع �أن يكون منو �إجمايل الناجت املحلي خالل ال�سنوات املقبلة مدفوع ًا بالو�ضع
املايل التو�سعي والقطاع اخلا�ص غري النفطي .وقد �أعلنت احلكومة عن ميزانية كبرية تفوق امليزانيات ال�سابقة جمي ًعا مببلغ  885مليار ريـال �سعودي لعام 2014م ،5وقد قدر �صندوق النقد الدويل
�إجمايل الناجت املحلي احلقيقي يف اململكة بنحو  ٪4.1يف عام 2014م ،بينما �سيزيد �إجمايل الناجت املحلي اال�سمي بن�سبة  ٪3.7لي�صل �إلى  2.90تريليون ريـال �سعودي.

3 33 -3قطاع التأمين العالمي
مثلت البيئة االقت�صادية والأ�سواق املالية يف عام 2012م حتدي ًا كبري ًا �أمام �شركات الت�أمني ،حيث تباط�أ النمو االقت�صادي يف معظم الأ�سواق املتقدمة وتراجع يف �أ�سواق �أوروبا الغربية �إلى درجة
الركود مت�أثر ًا بالأزمة العاملية .هذا وقد �شهدت الأ�سواق النا�شئة حت�سن ًا يف ذلك ال�صدد� ،إال �أن تلك الأ�سواق ال تزال تعاين من تباط�ؤ النمو نظر ًا العتمادها على ال�صادرات �إلى الأ�سواق املتقدمة.
�أبقت ال�سيا�سات النقدية التو�سعية على انخفا�ض �أ�سعار الفائدة ،لكنها عززت �أ�سواق الأ�سهم .وقد �أدى �ضعف النمو االقت�صادي �إلى كبح منو ت�أمني املخاطر العام ،مدفوع ًا بتزايد �أرقام البطالة
يف العديد من الأ�سواق املتقدمة وتراجع الطلب على الت�أمني على احلياة ،بينما ا�ستمرت �أ�سعار الفائدة املنخف�ضة ت�شكل عائق ًا على الربحية 6.فقد كان النمو االقت�صادي العاملي متطابق ًا تقريب ًا
يف 2013م و2012م ،وال يزال دون التوجهات طويلة الأجل .ومن بني الأ�سواق املتقدمة كان �أقوى معدل للنمو يف �أمريكا ال�شمالية ،رغم التباط�ؤ االقت�صادي يف الواليات املتحدة .وقد عادت �أوروبا
الغربية �إلى معدالت النمو املنخف�ضة مرة �أخرى .و�شهدت الأ�سواق النا�شئة �سنة من التحديات يف ظل ا�ستمرار �ضعف الطلب من الأ�سواق املتقدمة .كما �أن الإعالن عن تطبيع ال�سيا�سة النقدية
من قبل بنك االحتياطي الفيدرايل الأمريكي �أثار حالة من اال�ضطراب يف الأ�سواق املالية ،مما �أف�ضى �إلى �ضعف يف العمالت والأ�سهم بالأ�سواق النا�شئة .ويف املقابل ،حت�سنت الأ�سهم بالأ�سواق
املتقدمة .وبنهاية العام ،ارتفعت �أ�سعار الفائدة طويلة الأجل يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة مبا يزيد عن  100نقطة �أ�سا�س مقارنة بامل�ستويات التاريخية املنخف�ضة يف نهاية 2012م.
ويف عام 2013م ،بلغت �أق�ساط الت�أمني على احلياة املكتتبة على م�ستوى العامل  2.608مليار دوالر �أمريكي ،حيث تباط�أ النمو �إلى  ٪0.7مقارنة بـ  ٪2.3يف 2012م 7.وقابل النمو القوي يف �أوروبا
الغربية و�أو�شانيا انكما�ش يف �أمريكا ال�شمالية وركود يف املبيعات يف االقت�صاديات املتقدمة ب�آ�سيا .وقد تراجعت الأق�ساط بن�سبة  ٪7.7يف الواليات املتحدة الأمريكية .ويرجع ذلك يف املقام الأول
�إلى عدم جتديد اتفاقات ال�شركات ال�ضخمة التي عززت �أعمال الدخل ال�سنوي للمجموعة يف 2012م .ويف الأ�سواق النا�شئة ،منت �أق�ساط الت�أمني على احلياة �إلى  ٪6.4يف عام 2013م .وكان النمو
قوي ًا يف �أمريكا الالتينية و�أفريقيا ،وكذلك يف ال�صني والهند� .أما يف الدول املتقدمة وكذا االقت�صاديات النا�شئة يف �آ�سيا ،فقد كان منو متو�سط الأق�ساط عقب الأزمة املالية العاملية يف عام 20088
دون م�ستويات ما قبل الأزمة كثري ًا� .شهد كل من ال�صني والهند تراجع ًا حاد ًا خ�صو�صا بعد التطورات التنظيمية يف كليهما خالل 2011م( .يرجى مراجعة امل�سودة الأخرية حيث �أنها مطابقة).
كما تباط�أ النمو يف �أق�ساط الت�أمني العام على م�ستوى العامل �إلى  ٪2.3يف عام 2013م من  ٪2.7يف 2012م ،مع و�صول �إجمايل الأق�ساط �إلى  2003مليار دوالر �أمريكي� .أظهرت الأ�سواق املتقدمة
تراجع ًا يف النمو ،مع زيادة الأق�ساط بن�سبة ( ٪1.1مقارنة بزيادة قدرها  ٪1.5يف عام 2012م) ب�سبب الركود يف �أوروبا الغربية والتباط�ؤ يف االقت�صاديات املتقدمة ب�آ�سيا .وقد �سجلت دول
�أوقيانو�سيا ( )Oceaniaمنو ًا قوي ًا بواقع  ٪5.1ومل يحدث تغيري تقريب ًا يف معدل النمو ب�أمريكا ال�شمالية البالغ  .٪1.9وقد وا�صلت الأ�سواق النا�شئة حتفيز النمو العاملي .فكان الأداء قوي ًا يف
جميع املناطق النا�شئة با�ستثناء �أوروبا الو�سطى وال�شرقية .وقد كان التو�سع يف الأ�سواق النا�شئة ب�آ�سيا قائم ًا على معدالت منو قوية يف جنوب �شرق �آ�سيا وال�صني ،كما كان النمو قوي ًا يف �أمريكا
الالتينية (حيث ارتفعت الأق�ساط �إلى  .)٪7.2كما كان النمو يف متو�سط الأق�ساط عقب الأزمة من 2009م �إلى 2013م دون معدالت ما قبل الأزمة كثري ًا يف الأ�سواق املتقدمة .ف�ض ًال عن متو�سط
ما بعد الأزمة كان �أكرث انخفا�ض ًا ،لكنه ال يزال قوي ًا (بزيادة  ،)٪7.6يف الأ�سواق النا�شئة.
حت�سنت الربحية الإجمالية يف قطاعي الت�أمني على احلياة والت�أمني العام .بيد �أنها ال تزال �أكرث انخفا�ض ًا عن م�ستويات ما قبل الأزمة رغم حت�سن نتائج اكتتابات الت�أمني العام .وقد ظلت عوائد
ا�ستثمار �شركات الت�أمني منخف�ضة يف �ضوء بيئة �أ�سعار الفائدة املنخف�ضة .ويحظى كل من قطاعي الت�أمني على احلياة والت�أمني العام مب�ستويات جيدة من ر�أ�س املال.
ويف الأ�سواق املتقدمة ،مت �إنفاق متو�سط  3.621دوالر �أمريكي للفرد (بقيمة ا�سمية) على الت�أمني يف عام 2013م (مقارنة مبتو�سط  3.677دوالر �أمريكي للفرد يف عام 2012م) .وهذا �أقل بع�ض
ال�شيء عن متو�سط العام املا�ضي حيث تراجع الإنفاق يف قطاع الت�أمني على احلياة �إلى  2.074دوالر �أمريكي من  2.133دوالر �أمريكي كما ارتفع الإنفاق يف قطاع الت�أمني العام هام�شي ًا لي�صل
�إلى  1.547دوالر �أمريكي من  1.527دوالر �أمريكي .وقد ظل انت�شار قطاع الت�أمني العام بدون تغيري ،لكن انت�شار قطاع الت�أمني على احلياة تراجع من ذروته البالغة  ٪5.7يف عام 2000م �إلى
 ٪4.7يف عام 2013م .ويف الأ�سواق النا�شئة� ،شهد متو�سط املبلغ املنفق للفرد على التامني ،زيادة �إلى  129دوالر �أمريكي (بقيمة ا�سمية) يف عام 2013م ،بعد �أن كان  121يف العام ال�سابق .ومن
هذا املبلغ مت �إنفاق  67دوالر �أمريكي (مقارنة بـ  64دوالر �أمريكي يف عام 2012م) على الت�أمني على احلياة و 62دوالر �أمريكي (مقارنة بـ  57دوالر �أمريكي يف عام 2012م) على الت�أمني العام.
9
زاد معدل انت�شار الت�أمني هام�شي ًا مع عدم تغري القيمة الفردية عند .٪2.7

3 33 -3قطاع التأمين في الشرق األوسط وآسيا الوسطى وتركيا
ا�ستمر النمو يف �أق�ساط الت�أمني على احلياة يف ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى وتركيا على قوته عند  ٪11يف عام 2013م مرتفع ًا �إلى  6مليار دوالر �أمريكي (مقارنة بزيادة  ٪12يف عام 2012م).
وت�شري التقديرات يف اململكة العربية ال�سعودية �إلى �أن �أق�ساط الت�أمني على احلياة �شهدت زيادة بن�سبة  ٪4.2بعد تراجع يف كل من ال�سنوات الثالث ال�سابقة .بلغ منو الأق�ساط يف الإمارات العربية
املتحدة  .٪18وعلى املدى املتو�سط ،ينبغي �أن ي�ستفيد �سوق الت�أمني على احلياة يف املنطقة من حت�سن التوقعات االقت�صادية وزيادة الوعي بالت�أمني وارتفاع ن�سبة ال�سكان يف �سن العمل وارتفاع
معدالت الرثاء .ومن املتوقع �أن ي�ؤدي ارتفاع الطلب من املغرتبني وزيادة �أعداد الطبقة املتو�سطة �إلى حتفيز منو �أق�ساط الت�أمني يف دولة الإمارات العربية املتحدة .ويف اململكة العربية ال�سعودية،
من املتوقع �أن ي�ؤدي نظام الرهن العقاري املطبق يف 2012م �إلى تعزيز منو �أق�ساط الت�أمني .يحظى �سوق الت�أمني على احلياة يف املنطقة ب�إمكانيات قوية على املدى الطويل نظر ًا لأن معدالت
االنت�شار ال تزال منخف�ضة.
وت�شري التقديرات �إلى �أن قطاع الت�أمني العام يف ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى وتركيا �شهد منو ًا مبعدل  ٪4.7يف عام 2013م (مقارنة بزيادة  ٪12يف عام 2012م) لي�صل �إلى  40مليار دوالر
�أمريكي .ويف اململكة العربية ال�سعودية ،انخف�ض منو �أحجام �أق�ساط الت�أمني العام لي�صل �إلى  ٪9يف عام 2013م من  ٪12يف عام 2012م .وكان ذلك الرتاجع ُيعزى �إلى تراجع النمو يف ت�أمني
املركبات والعقارات والت�أمني ال�صحي .ويف الإمارات العربية املتحدة� ،شهدت �أحجام الأق�ساط زيادة بنحو  ٪7.7ا�ستناد ًا �إلى النمو القوي يف الت�أمني ال�صحي.

5
6
7
8
9

ميدل �إي�ست �إيكونوميك دايج�ست ،تقرير خا�ص حول اململكة – فرباير 2014م
الت�أمني العاملي يف 2012م  – Sigma Swiss Re -رقم 2013/3م
ت�شري معدالت منو الأق�ساط �إلى تغري يف ال�شروط الفعلية
ما قبل الأزمة 2003م2007-م ،ما بعد الأزمة 2009م2013-م
الت�أمني العاملي يف 2013م  –Swiss Re sigma -رقم 2014/3م
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وتت�سم التوقعات بالتفا�ؤل امل�شوب باحلذر .وينبغي �أن تعود الأن�شطة الإلزامية الإ�ضافية والإنفاق الكبري على البنية التحتية وحت�سن الو�سائل التنظيمية بالفائدة على النمو .على �سبيل املثال ،من
املتوقع �أن ي�ؤدي نظام الرهن العقاري الذي متت املوافقة عليه من قبل اململكة يف عام 2012م �إلى تعزيز الت�أمني املرتبط بالعقارات والإن�شاءات .ومن املتوقع �أن يتو�سع الت�أمني ال�صحي بقوة مع
توجه احلكومات �إلى �سن ت�شريعات �أو تو�سيع نطاق نظم التغطية الت�أمينية ال�صحية الإلزامية (كما هو احلال يف اململكة العربية ال�سعودية وقطر والإمارات العربية املتحدة على �سبيل املثال).
وعلى وجه اخل�صو�ص ،تخطط دبي ال�ستحداث نظام ت�أمني طبي �إلزامي يف عام 2014م .وفيما يتعلق ب�أن�شطة الت�أمني ال�شخ�صي� ،سوف يتح�سن منو �أق�ساط الت�أمني مع متدد الطبقة الو�سطى
وزيادة الوعي والقبول مبنتج تكافل وغريه من منتجات التامني التقليدية وتوجه مزيد من البنوك �إلى بيع منتجات الت�أمني .ويرجح �أن تظل املناف�سة يف املنطقة قوية ،مما ي�ؤدي �إلى �ضغوط على
10
الأ�سعار وخف�ض ربحية �شركات الت�أمني.

3 33 -3سوق التأمين في المملكة العربية السعودية
عهدت اململكة العربية ال�سعودية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) مب�س�ؤولية الإ�شراف على قطاع الت�أمني .وتتولى �ساما ،طبق ًا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته
التنفيذية ،امل�س�ؤولية عن حتديد البيئة وو�ضع معايري �إ�صدار تراخي�ص الت�أمني والرقابة على القطاع وتنظيمه .وقد لعبت الأنظمة والتعليمات التي و�ضعتها �ساما دورا مهما يف ايجاد �ضوابط
تنظيمية وقواعد �إر�شادية ت�شغيلية يف قطاع الت�أمني ،والتي مل تكن موجودة من قبل.
ويف مار�س من عام 2014م ،كان هناك ما جمموعه � 35شركة مرخ�صة للت�أمني و�إعادة الت�أمني11.هذا بالإ�ضافة �إلى  76و�سيط ًا مرخ�ص ًا و 76وكيال ف�ض ًال عن � 29أ�صحاب مهن حرة.

12

تُ�ص ًّنف خدمات الت�أمني �إلى ثالث فروع ت�شمل الت�أمني العام وبرامج ت�أمني احلماية واالدخار والت�أمني ال�صحي .ي�شمل قطاع الت�أمني العام املركبات والت�أمني البحري والطريان والطاقة والهند�سة
واحلوادث العامة وت�أمني املباين .ولكل فرع من فروع الت�أمني حمفزات و�أ�سعار النمو اخلا�صة به .العوامل التالية هي عوامل التحفيز الرئي�سية لقطاع الت�أمني:




عزز الت�أمني الإلزامي لبع�ض املخاطر يف اململكة من منو قطاع الت�أمني .فعلى �سبيل املثال� ،أدى ا�شرتاط الت�أمني ال�صحي الإلزامي يف اململكة العربية ال�سعودية (املطبق على املقيمني
منذ عام 2006م والعاملني يف القطاع اخلا�ص ال�سعودي منذ 2010م) �إلى زيادة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة لفرع الت�أمني ال�صحي كن�سبة مئوية من القطاع الكلي من  ٪32يف عام
2006م �إلى  ٪51يف عام 2013م .وعالوة على ذلك ،رفع نظام الت�أمني الإلزامي على املركبات وال�سيارات ن�سبة م�ساهمة هذا الت�أمني �إلى  ٪25من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف
عام 2013م.
�أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �آلية جديدة لت�سعري منتجات الت�أمني (بهدف ال�سيطرة على �سوء ت�سعري منتجات الت�أمني ب�سبب املناف�سة ال�شديدة) ،مع حتديد حد �أدنى
لل�سعر من قبل خبري اكتواري يف جمال الت�أمني ُيق ّيم اجلوانب الفنية ذات ال�صلة واملطالبات املتوقعة.

�أثرت البيئة ال�سائدة النخفا�ض �سعر الفائدة على الدخل اال�ستثماري ل�شركات الت�أمني .هذا وقد قل�صت التكاليف ال�صحية املرتفعة من هوام�ش ربح �شركات الت�أمني ال�صحي.

3 33 -33 -3إجمالي األقساط المكتتبة في المملكة العربية السعودية
بلغ �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف �سوق الت�أمني ال�سعودي  25.2مليار ريـال �سعودي يف عام 2013م ،مقارنة بـ  21.2مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م و 18.5مليار ريـال �سعودي يف عام 2011م مبا
ميثل منو ًا �سنوي ًا مبقدار  ٪19و ٪14على التوايل .وظل الت�أمني ال�صحي هو �أكرب الأن�شطة م�ساهمة يف عام 2013م يف ذلك ال�صدد ،حيث بلغت م�ساهمته يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ما ن�سبته ٪51
و ٪53يف 2013م و2012م على التوايل .زاد �إ�سهام الت�أمني العام يف �إجمايل الأعمال �إلى  ٪46يف عام 2013م من  ٪43يف 2012م .وظل ت�أمني احلماية واالدخار حمدود ًا ن�سبي ًا مقارنة بالأن�شطة
الأخرى مبا ميثل  ٪3و ٪4من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف 2013م و2012م على التوايل.

اجلدول � :1-3إجمايل الأق�ساط املكتتبة (2011م – 2013م)
�إجمايل الأق�ساط
املكتتبة يف 2012م

الن�سبة املئوية ٪
من الإجمايل

�إجمايل الأق�ساط
املكتتبة يف 2013م

الن�سبة املئوية ٪
من الإجمايل

النمو
(2012م2013-م)

فئة العمل
(باملليون ريـال �سعودي)

�إجمايل الأق�ساط
املكتتبة يف 2011م

الن�سبة املئوية ٪
من الإجمايل

ال�صحي

9.708

٪52

11.285

٪53

12.895

٪51

٪14

املركبات

3.922

٪21

4.689

٪22

6.355

٪25

٪36

املمتلكات

1.157

٪6

1.348

٪6

1.665

٪7

٪23

الهند�سية

913

٪5

1.077

٪5

1.200

٪5

٪11

احلوادث وامل�سئولية

632

٪3

691

٪3

941

٪4

٪36

البحري

634

٪3

743

٪4

740

٪3

-

الطاقة

361

٪2

385

٪2

456

٪2

٪16

الطريان

272

٪1

67

-

144

٪1

٪115

احلياة – احلماية والإدخار

905

٪5

889

٪4

845

٪3

٪5-

الإجمايل

18.504

21.174

25.239

٪19

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

ويتبني من مراجعة �إجمايل الأق�ساط املكتتبة منذ عام 2006م وحتى 2013م وجود منو �صناعي قوي مبعدل منو �سنوي مركب  ،٪20لكن ذلك جاء مدفوع ًا يف املقام الأول بتطبيق الت�أمني ال�صحي
الإلزامي على غري ال�سعوديني وال�سعوديني العاملني يف القطاع اخلا�ص وتابعيهم من عائالتهم .وقد �شهد �إجمايل الأق�ساط املكتتبة الت�أمني ال�صحي منو ًا مبعدل منو �سنوي مركب  ٪29خالل هذه
الفرتة .ت�أمني املركبات ،حيث ا�صبحت تغطية م�س�ؤولية الطرف الثالث �إلزامية ،هو ثاين �أكرب الأن�شطة ،حيث ا�ست�أثر مبا ن�سبته  ٪25من القطاع يف عام 2013م ومنا مبعدل منو �سنوي مركب ٪19
منذ عام 2006م� .أما ثالث �أكرب الأن�شطة فهو العقارات/احلرائق بح�صة  ٪7من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م و�شهد منو ًا مبعدل منو �سنوي مركب  ٪12منذ عام 2006م.
 10الت�أمني العاملي يف 2013م  –Swiss Re sigma -رقم 2014/3م
 11امل�صدر� :شركات الت�أمني املدرجة يف تداول
 12امل�صدر :قائمة �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد
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�أما فئة الت�أمني على الأعمال الهند�سية ،التي تعك�س التغطية الت�أمينية ملخاطر �شركات البناء وتوقف الإن�شاءات والأعطال امليكانيكية والإلكرتونية وتعطل املعدات ،فقد �شهدت منو ًا معتد ًال بن�سبة
 ٪12نتيجة لزيادة �أن�شطة الإن�شاء والتطوير يف اململكة.
�شهدت فئة ت�أمني احلماية واالدخار ثاين �أعلى معدل منو (مبعدل منو �سنوي مركب  )٪21منذ عام  ،2006وذلك يرجع �إلى قوة الطلب على املنتجات املرتبطة باال�ستثمار وحت�سن العر�ض .بيد �أن
�إ�سهام ت�أمني احلماية واالدخار ال ميثل �سوى  ٪3من جمموع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م.
تعترب فئة ت�أمني الطاقة التي توفر التغطية ملن�ش�آت الطاقة والبرتوكيماويات وغريها من من�ش�آت الطاقة ذات ال�صلة متطورة للغاية وتنطوي على خماطر كبرية ومن ثم يجري يتم الت�أمني عليها
من خالل كربى �شركات تقدمي خدمات الت�أمني اخلارجية .وح�صة ال�سوق املحلية من هذه الفئة يف الوقت احلايل يف �أدنى م�ستوى عند  456مليون ريـال �سعودي لكنها ت�شهد زيادة ثابتة و�أظهرت
معدل منو �سنوي مركب بواقع  ٪20من 2006م �إلى 2013م.

3 33 -33 -3صافي األقساط المكتتبة ونسب االحتفاظ في المملكة العربية السعودية
ُيع َّرف �صايف الأق�ساط املكتتبة بالأق�ساط التي حتتفظ بها �شركة الت�أمني بعد طرح الأق�ساط املتنازل عنها ل�شركات �إعادة الت�أمني املحلية �أو الدولية من �إجمايل الأق�ساط املكتتبة بح�سب نوع
الن�شاط .ومتا�شي ًا مع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة ،زاد �صايف الأق�ساط املكتتبة من  13.5مليار ريـال �سعودي يف 2011م �إلى  16.1مليار ريـال �سعودي يف 2012م و 19.2مليار ريـال �سعودي يف
2013م م�سج ًال منو ًا �سنوي ًا بقيمة  ٪19و ٪20على التوايل .ومن بني هذا الإجمايل ،حتققت ح�صة كبرية تبلغ  ٪91من ن�شاطي الت�أمني الإلزاميني� ،أي الت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات يف عام
2013م.
تقي�س ن�سبة االحتفاظ وهي الأق�ساط املكتتبة التي حتتفظ بها �شركة الت�أمني .ويتم ح�سابها من خالل ق�سمة �صايف الأق�ساط املكتتبة على �إجمايل الأق�ساط املكتتبة .وقد �شهدت ن�سبة االحتفاظ
الإجمالية ل�شركات الت�أمني يف ال�سوق ال�سعودية زيادة لت�صل �إلى  ٪76يف عام 2013م من  ٪75.8يف عام 2012م .وهذه الن�سبة م�شوهة �إلى حد كبري ب�سبب ن�سبة االحتفاظ العالية يف فئتي ت�أمني
املركبات والت�أمني ال�صحي واللتني ت�ست�أثران مع ًا بنحو  ٪76من جمموع �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف عام 2013م .ويف عام 2013م ،بلغت ن�سب االحتفاظ لفئتي ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي
 ٪94و ٪89على التوايل .هذا وقد �شهد املتو�سط املرجح لن�سب االحتفاظ اخلا�صة ب�أن�شطة الت�أمني الأخرى (با�ستثناء ت�أمني املركبات والت�أمني ال�صحي) زيادة لت�صل �إلى  ٪30يف عام 2013م
مقارنة بـ  ٪20يف عام 2012م.
ي�شار �إلى �أن ن�سب االحتفاظ مرتفعة ب�سبب ا�شرتاط �أن تلتزم �شركات الت�أمني املرخ�صة بحد �أدنى من ن�سب االحتفاظ عند  .٪30هذا وقد حت�سنت هذه الن�سبة تاريخي ًا مع زيادة قدرات ال�ضمان
وتطور قطاع الت�أمني.

اجلدول � :2-3صايف الأق�ساط املكتتبة (2011م – 2013م)
فئة العمل
(باملليون ريـال �سعودي)

�صايف الأق�ساط
املكتتبة يف 2011م
(مباليني الريـال
ات ال�سعودية)

الن�سبة املئوية ٪
من الإجماليي

�صايف الأق�ساط
املكتتبة يف 2012م
(مباليني الريـال
ات ال�سعودية)

الن�سبة املئوية ٪
من الإجماليي

�صايف الأق�ساط
املكتتبة يف 2013م
(مباليني الريـال
ات ال�سعودية)

الن�سبة املئوية ٪
من الإجماليي

ن�سبة االحتفاظ يف
عام 2013م

ال�صحي

8.225

٪61

9.951

٪62

11.456

٪60

٪89

املركبات

3.711

٪27

4.408

٪27

5.967

٪31

٪94

املمتلكات

136

٪1

203

٪1

282

٪2

٪17

الهند�سية

131

٪1

166

٪1

180

٪1

٪15

احلوادث وامل�سئولية

280

٪2

329

٪2

391

٪2

٪42

البحري

205

٪2

230

٪1

242

٪1

٪33

الطاقة

7

-

7

-

8

-

٪2

الطريان

1

-

2

-

4

-

٪3

احلياة – احلماية واالدخار

841

٪6

767

٪5

714

٪4

*

الإجمايل

13.537

16.064

19.243

٪76

امل�صدر :تقرير عن �سوق الت�أمني ال�سعودي يف 2013م �صادر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
*ال تظهر ن�سب االحتفاظ لت�أمني احلماية واالدخار حيث يجب االحتفاظ بعن�صر االدخار يف العقد يف ال�شركة ال�سعودية .ومن ثم ال تكون ن�سب االحتفاظ لت�أمني احلماية واالدخار مماثلة ب�شكل مبا�شر لأن�شطة
الت�أمني الأخرى.
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3 33 -33 -3إجمالي المطالبات المدفوعة
زاد �إجمايل املطالبات املدفوعة بن�سبة  ٪25من  13.6مليار ريـال �سعودي يف 2012م �إلى  17مليار ريـال �سعودي يف عام 2013م .ويف عام 2013م ،زاد �إجمايل مطالبات الت�أمني ال�صحي وت�أمني
املركبات بن�سب  ٪22و ٪36على التوايل مقارنة بعام 2012م .كما �سجل ت�أمني الوقاية واالدخار يف عام 2013م �أعلى معدل منو من حيث �إجمايل املطالبات املدفوعة ،بعد زيادته بن�سبة  ٪57من
 189مليون ريـال �إلى  297مليون ريـال .

3 33 -33 -3التأمين العام والصحي – صافي األقساط المكتسبة مقابل صافي المطالبات المتحملة
�صايف الأق�ساط املكت�سبة يعادل �صايف الأق�ساط املكتتبة بعد خ�صم التغري يف احتياطي �صايف الأق�ساط غري املكت�سبة ،يف حني �أن �صايف املطالبات املتحملة هو �إجمايل �صايف املطالبات املدفوعة
بالإ�ضافة �إلى التغري يف االحتياطي القائم واحتياطي املطالبات املتحملة القائمة واملطالبات التي مل يتم الإبالغ عنها.
بلغ �صايف الأق�ساط املكت�سبة لفئتي الت�أمني العام وال�صحي ما جمموعه  17.2مليار ريـال �سعودي يف عام 2013م ،مرتفع ًا من  14.1مليار ريـال �سعودي يف 2012م ،وهو ما ميثل زيادة بن�سبة .٪22
كما زاد �صايف املطالبات املتحملة لفئتي الت�أمني العام وال�صحي بن�سبة  ٪46للعام 2013م لي�صل �إلى  15.9مليار ريـال �سعودي.
تُعادل ن�سبة اخل�سارة �صايف املطالبات املتحملة مق�سوم ًا على �صايف الأق�ساط املكت�سبة .ويف عام 2013م ،زاد �صايف ن�سبة املطالبات لفئتي الت�أمني العام وال�صحي لي�صل �إلى  ٪93من  ٪78يف
عام 2012م.

3 33 -33 -3ربحية السوق
نتائج اكتتاب الت�أمني هي ناجت طرح جميع النفقات املرتبطة بالت�أمني من الإيرادات املرتبطة بالت�أمني .والنتيجة النهائية ت�ساوي جمموع �إيرادات عمليات الت�أمني خم�صوم ًا منها جمموع نفقات
عمليات الت�أمني.
ونتيجة اال�ستثمار هي جمموع الدخل من ا�ستثمارات عمليات الت�أمني خم�صوم ًا منه �إجمايل نفقات ا�ستثمارات عمليات الت�أمني.
يف عام 2013م� ،سجلت نتيجة اكتتابات الت�أمني خ�سارة بواقع  1.7مليار ريـال �سعودي ،مبا ميثل انخفا�ض ًا بن�سبة  ٪253عن �أرقام 2012م .كما زاد الدخل من اال�ستثمار �إلى  334مليون ريـال
�سعودي يف عام 2013م من  323مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ،وانخف�ضت نتيجة �سوق الت�أمني ال�صافية من  972مليار ريـال �سعودي يف عام 2012م �إلى ( )1.4مليار ريـال �سعودي يف عام
2013م ،وهو ما ميثل انخفا�ض ًا بن�سبة .٪247
العائد على املوجودات هو ن�سبة النتيجة ال�صافية �إلى �إجمايل املوجودات .يف عام 2013م ،بلغ العائد على املوجودات ب�سوق الت�أمني ( .)٪3.4العائد على موجودات امل�ساهمني هو ن�سبة النتيجة
ال�صافية �إلى �إجمايل موجودات امل�ساهمني .يف عام 2013م ،بلغ العائد على موجودات امل�ساهمني ب�سوق الت�أمني (.)٪15.3

3 33 -33 -3موجودات والتزامات حملة وثائق التأمين
كانت �شركات الت�أمني يف نهاية 2013م متتلك  4.3مليار ريـال �سعودي على �صورة نقد وما يف حكمه يف ح�سابات حملة وثائق الت�أمني لديها .ا�ست�أثرت �شريحة �إعادة الت�أمني القابلة لال�سرتداد
باحل�صة الأكرب من موجودات حملة وثائق الت�أمني ،بقيمة  8.5مليار ريـال �سعودي ،يليها ح�ساب اال�ستثمارات بقيمة  7.2مليار ريـال �سعودي .كما �ش ّكل �إجمايل موجودات (عمليات) حملة وثائق
الت�أمني  30.7مليار ريـال �سعودي.
ويف نهاية عام 2013م ،كانت �شركات الت�أمني متلك  22.3مليار ريـال �سعودي يف �شكل احتياطيات فنية ،ت�ألفت من احتياطيات �أق�ساط غري مكت�سبة ومطالبات غري م�سددة ومطالبات متحملة مل
يتم الإبالغ عنها واحتياطات نفقات الت�سوية .وقد �شكلت االحتياطيات احل�سابية  2مليار ريـال �سعودي .وم ّثلت التزامات وحقوق حملة وثائق الت�أمني  30.7مليار ريـال �سعودي.

3 33 -33 -3موجودات والتزامات المساهمين
يف نهاية عام 2013م ،كان امل�ساهمون يف �شركات الت�أمني ميلكون  2.3مليار ريـال �سعودي يف �صورة نقد وما يف حكمه .ا�ست�أثرت اال�ستثمارات باحل�صة الأكرب من موجودات امل�ساهمني ،بقيمة 7.8
مليار ريـال �سعودي .كما ا�ست�أثرت موجودات امل�ساهمني مبقدار  11.5مليار ريـال �سعودي .كما �ش ّكل �إجمايل موجودات �شركات الت�أمني  42.2مليار ريـال �سعودي.
ويف نهاية 2013م� ،شكلت التزامات امل�ساهمني  2.6مليار ريـال �سعودي ،بينما بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني  8.8مليار ريـال �سعودي .و�شكل ر�أ�س مال الأ�سهم احل�صة الأكرب من حقوق ملكية
امل�ساهمني ،بقيمة  9.7مليار ريـال �سعودي .كما �سجلت التزامات وحقوق امل�ساهمني  11.5مليار ريـال �سعودي .و�ش ّكل �إجمايل موجودات وحقوق �شركات الت�أمني  42.2مليار ريـال �سعودي.

3 33 -33 -3كثافة التأمين ونسبة عمق في المملكة العربية السعودية
ُيع َّرف ن�سبة عمق الت�أمني من جمموع �إجمايل الناجت املحلي ب�أنه �إجمايل الأق�ساط املكتتبة مق�سوم ًا على �إجمايل الناجت املحلي .منذ عام 2009م ،تراجع ن�سبة العمق يف الت�أمني مبعدل منو �سنوي
مركب قدره  .٪3ويف عام 2013م ،زاد ن�سبة العمق يف الت�أمني لي�صل �إلى  ٪0.90من  ٪0.78يف عام 2012م .وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى النمو املتوا�ضع يف جمموع �إجمايل الناجت املحلي
( ٪2.5يف 2013م مقارنة بن�سبة  ٪26يف عام 2012م).
ومع ذلك ،ال تزال ن�سبة العمق يف الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية منخف�ضة جدا باملقارنة مع الأ�سواق املتقدمة وكذلك الأ�سواق النا�شئة ( ٪2.7يف عام 2013م) .وهذا ينعك�س يف امل�ستوى
املنخف�ض ن�سبة العمق يف الت�أمني كما هو مبني يف جدول .3-3
تُع َّرف كثافة الت�أمني ب�أنها �إجمايل الأق�ساط املكتتبة للفرد .زادت كثافة الت�أمني من  725ريـال �سعودي للفرد يف عام 2012م لت�صل �إلى  864ريـال �سعودي للفرد يف عام 2013م ،وهو ما ميثل زيادة
بواقع  .٪19زادت النفقات للفرد على منتجات الت�أمني مبتو�سط �سنوي  ٪11من 2009م �إلى 2013م وهذا ُيعزى يف املقام الأول �إلى زيادة الت�أمني ال�صحي.
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اجلدول  :3-3ن�سبة الإنت�شار وكثافة الت�أمني
2012

2013

كثافة الت�أمني (لكل فرد ،بالريـال �سعودي)

725

864

الن�سبة املئوية للتغري ال�سنوي

٪6

٪19

ن�سبة الإنت�شار

٪0.78

٪0.90

الن�سبة املئوية للتغري ال�سنوي

٪8-

٪15

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

3 33 -33 -3قنوات التوزيع
ت�ستمد معظم �شركات الت�أمني يف اململكة الكثري من �أعمالها من امل�ؤ�س�سني وامل�ساهمني .كما �أن الو�سطاء ن�شطني يف �سوق عمالء ال�شركات ال �سيما ه�ؤالء امل�شرتكني يف �أعمال �صناعية وجتارية
كربى .وي�سود اعتقاد ب�أن قوة ونفوذ كبار �شركات الو�ساطة مثل مار�ش و�أيون وويلي�س و�شركة امل�شاريع التجارية العربية ( )ACE/ JLTازدادت خالل ال�سنوات الثالث الأخرية.
ويف معظم احلاالت ،يكون للبنوك روابط ب�شركات الت�أمني ،ويف حني �أنها مل تطور برامج ت�أمني حمددة� ،إال �أنها �أثرت على تنفيذ الت�أمني من خالل الإحاالت .هناك بنوك كربى هي من كبار
امل�ساهمني يف بع�ض �شركات الت�أمني ،وهذه ال�شركات ت�ستخدم �شبكة التوزيع املرتبطة بالبنوك لت�سويق منتجات الت�أمني للأفراد وال�شركات ،مثل الت�أمني على ال�شحنات البحرية الذي يتم تطبيقه
نتيجة طلبات خطابات االعتماد وكذلك الت�أمني ال�صحي والت�أمني على احلياة.
تتطور نظم التوزيع التي ظلت تقليدية ل�سنوات عديدة مبا يتما�شى مع التغريات الكربى التي حتدث يف ال�سوق نتيجة نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين .ويبدو من املرجح �أن يكون الت�أمني عرب
امل�صارف قناة رائدة لتطوير �أعمال توزيع �أن�شطة الت�أمني ال�شخ�صي يف امل�ستقبل .يواجه الت�سويق املبا�شر معوقات جراء ال�صعوبات يف تو�صيل الطرود الربيدية بدقة ويرجح �أن �أمام ات�ساع نطاق
مبيعات الإنرتنت املرتبطة بالت�أمني �سنوات عديدة حتى ي�صل �إلى التطور الكامل ،حيث تبيع بع�ض ال�شركات وثائق ت�أمني �شخ�صي حمدودة على الإنرتنت.

3 33 -3التطورات المستقبلية
من املتوقع �أن ي�شهد قطاع الت�أمني باململكة تطور ًا كبري ًا نتيجة لأنظمة الت�أمني ،وب�سبب التغريات يف االقت�صاد الكلي العام وال�سيا�سات احلكومية اجلديدة .وترى الإدارة �أنه من املتوقع �أن حتدث
هذه التطورات وفق ًا للخطوط التالية:











يرجح �أن ي�صبح �سوق الت�أمني �أكرث جذب ًا للعديد من �شركات الت�أمني ،رغم �أن ر�أ�س مال العديد من ال�شركات التابعة التي ت�أ�س�ست م�ؤخر ًا (املنبثقة ب�صفة �أ�سا�سية عن كربى �شركات
الت�أمني الدولية) ي�شري �إلى �أنها لن حت�صل على ح�صة كبرية جد ًا من ال�سوق.
من املتوقع �أن ي�صبح ال�سوق خارج فئة احلماية واالدخار �أقل جتزئة يف امل�ستقبل .فقد �أ�شارت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إلى �أنها لن تُ�صدر تراخي�ص جديدة ملدة خم�س
�سنوات.
قد يرتتب على املناف�سة الهائلة انخفا�ض الأق�ساط والأرباح .ويف ظل ظروف املناف�سة تلكُ ،يرجح �أن يتم توحيد الأعمال من خالل اندماجات �أو تخارجات من ال�سوق قبل و�صول
اال�ستثمار �إلى مرحلة الن�ضج وحتقيق عوائد �ضخمة.
يرجح �أن تعمل ال�شركات املرخ�صة يف بيئة �أكرث �شفافية نتيجة ملتطلبات �شركات امل�ساهمة واملتطلبات التنظيمية املتعلقة برفع التقارير.
�سوف ي�ؤدي تطبيق الت�أمني ال�صحي الإلزامي لغري ال�سعوديني وتنفيذ نظام مماثل يغطي ال�سعوديني �إلى زيادة كبرية يف قاعدة عمالء �شركات الت�أمني.
قد يتم تد�شني منتجات ت�أمني جديدة يف ال�سوق ب�سبب التغريات الديناميكية يف �أن�شطة ت�شغيل ال�شركات .ونتيجة لذلك ،قد يتاح �أمام العمالء املزيد من اخليارات.
من املتوقع �أن ت�صبح ال�شركات �أكرث قوة من الناحية املالية نتيجة لالحتياطيات الإلزامية.
وا�ستناد ًا �إلى ال�سمعة املتميزة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ب�صفتها اجلهة املنظمة للقطاع امل�صريف ،يرجح �أن يكون قطاع الت�أمني يف و�ضع تنظيمي جيد بف�ضل تطبيق الهيكل
التنظيمي.
قد ت�سعى بع�ض اجلهات الفاعلة يف القطاع خارج فئة تامني احلماية واالدخار �إلى تنويع �أعمالها لت�شمل ت�أمني احلماية واالدخار ،ال �سيما �إذا كانت الظروف التناف�سية يف الأ�سواق
للت�أمني ال�صحي وت�أمني املركبات �أكرث �صرامة عما يتوقعه معظم املعلقني يف الوقت الراهن.
واجلدير بالذكر �أن ت�أمني احلماية واالدخار ال يكاد يكون موجود ًا يف الوقت احلايل يف ال�سوق ال�سعودية .بيد �أنه مع تنظيم ال�سوق وتطوره ومع زيادة الوعي بني العمالء ،يرجح �أن
يحقق ت�أمني احلماية واالدخار التقليدي وكذا ت�أمني التكافل زيادة عن م�ستوى االنت�شار احلايل.
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4.4الشركة
4 44 -4مقدمة
�شركة العاملية للت�أمني التعاوين («ال�شركة» �أو «العاملية») هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة بال�سجل التجاري ال�صادر من الريا�ض برقم  1010287831بتاريخ 1430/11/29هـ (املوافق
2009/11/17م) .ووفق ًا لرتخي�ص م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي رقم ت م ن 200912/24/ال�صادر بتاريخ 1430/12/26هـ (املوافق 2009/12/13م)ُ ،يرخ�ص لل�شركة مبمار�سة �أعمال
الت�أمني و�إعادة الت�أمني بخ�صو�ص منتجات الت�أمني العام والت�أمني ال�صحي واحلماية واالدخار.
ت�أ�س�ست ال�شركة وفقا لقرار وزارة التجارة وال�صناعة رقم  355ال�صادر بتاريخ 1430/11/27هـ (املوافق 2009/11/15م) ،وقرار جمل�س الوزراء رقم ( )5ال�صادر بتاريخ 1430/01/08هـ
(املوافق 2009/01/05م) ووفق ًا للمر�سوم امللكي رقم م 2/ال�صادر بتاريخ 1430/01/09هـ (املوافق 2009/01/06م) ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مبنى عبداللطيف الدور الثاين ،مكتب رقم
� ،203شارع التحلية ،ال�سليمانية ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
ت�أ�س�ست ال�شركة بعد االنتهاء من الطرح العام الأويل ،و�إ�صدار وزير التجارة وال�صناعة قرار ًا ب�إعالن ت�أ�سي�س ال�شركة ،ون�شر العقد الت�أ�سي�سي والالئحة الداخلية لل�شركة .ثم ح�صلت ال�شركة بعد
ذلك على �سجلها التجاري وترخي�ص م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملزاولة �أعمال الت�أمني داخل اململكة العربية ال�سعودية.يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة مائتي مليون ريـال �سعودي ()200.000.000
ريـال �سعودي ،مق�سم ًا �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي ،بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم الواحد .ومت طرح �ستة ماليني (� )6.000.000سهم عادي ،متثل ٪30
من ر�أ�س املال امل�صدر لل�شركة عند الت�أ�سي�س ،للجمهور من خالل طرح عام �أويل يف الفرتة من 2009/10/03م حتى 2009/10/09م و�أدرجت �أ�سهم ال�شركة يف تداول .ومت م�ؤخر ًا احل�صول
على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081755وتاريخ 1435/6/23هـ املواقف 2014/4/23م على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ ( )200.000.000مائتي
مليون ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية.

4 44 -4تاريخ الشركة وأهم التطورات




ح�صول امل�ؤ�س�سون على ترخي�ص ت�أ�س�سي�س ال�شركة ح�سب املر�سوم امللكي رقم م 2/ال�صادر بتاريخ 1430/01/09هـ (املوافق 2009/01/06م)
مت طرح �أ�سهم ال�شركة للأكتتاب العام الأويل يف الربع الرابع من عام 2009م
مت م�ؤخر ًا احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000081755وتاريخ 1435/6/23هـ املواقف 2014/4/23م على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة
مببلغ ( )200.000.000مائتي مليون ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية

4 44 -4الرؤية والرسالة واالستراتيجية
4 44 -44 -4الرؤية
تتمثل ر�ؤية ال�شركة يف �أن ت�صبح من �شركات الت�أمني الرائدة يف ال�سوق ومن مقدمي حلول الت�أمني املبتكرة التي يعتمد عليها من خالل تطوير ال�شراكات والعمل كفريق.

4 44 -44 -4الرسالة
تتمثل ر�سالة ال�شركة يف حماية الأفراد وال�شركات من املخاطر التي يواجهونها يف حياتهم و�أعمالهم اليومية من خالل تزويدهم مبنتجات الت�أمني واخلدمات التي تلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم.

4 44 -44 -4االستراتيجية
تركز ا�سرتاتيجية �شركة العاملية على تقدمي حلول ومنتجات عنوانها تقدمي اخلدمة من خالل �إقامة �شراكات مع الو�سطاء وال�شركاء والعمالء املعنيني من �أجل تنفيذ برامج ميكن لل�شركة من
خاللها حتقيق النمو امل�ستدام والأرباح ب�شكل م�ستمر .وتهدف اال�سرتاتيجية �إلى حتقيق «الأداء الأمثل» وتقوم على �أربع ركائز رئي�سية كعوامل �أ�سا�سية لأعمال ال�شركة:
 -1الو�سطاء
 -2العالقات املتميزة
 -3املنتجات البديلة
 -4القطاعات البديلة
 -1الوسطاء

ركزت �شركة العاملية على العمالء من ال�شركات من �أجل تنمية �أعمالها ،ومع تزايد التعقيد يف �أعمال وخماطر الت�أمني وتركيز معظم ال�شركات على ميزاتها التناف�سية الأ�سا�سية لتح�سني ربحيتها،
تتوقع �شركة العاملية زيادة �أهمية الو�سطاء و�أعطائهم �أدوار يف �إدارة خماطر الت�أمني ،وخا�صة فيما يتعلق منها بالأن�شطة املتعلقة بال�شركات.
لذا فمن ال�ضروري لل�شركة الدخول يف �شراكة مع الرواد من الو�سطاء يف �سوق الت�أمني لتحقيق �أهدافها اال�سرتاتيجية.
وعليه عززت �شركة العاملية من تعاملها مع الو�سطاء ب�شكل كبري منذ عام 2012م نظر ًا لنمو �أعمالها ،وقامت م�ؤخر ًا ب�إعتماد مبادرة خا�صة لتطوير حلول ومنتجات خم�ص�صة عنوانها تقدمي
اخلدمة للو�سطاء ،حيث تهدف هذه االقرتاحات �إلى توفري م�ستويات معززة ومميزة من اخلدمة للو�سطاء ا�ستناد ًا �إلى حجم وربحية الأعمال التي يديرونها مع ال�شركة.
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 -2العالقات المتميزة

على الرغم من �إدراك �شركة العاملية لإمكانات الأعمال الهائلة يف قطاع العمالء الأفراد� ،إال �أن ال�شركة ال تتطلع �إلى دخول هذا القطاع ب�شكل مبا�شر يف امل�ستقبل القريب .ومع ذلك ،تتطلع ال�شركة
�إلى تلبية احتياجات الت�أمني للعمالء الأفراد من خالل �شركائها ووكاالت التوزيع لديها.
بنك الريا�ض هو �أحد �أكرب م�ساهمي �شركة العاملية ،ومع �إن�شاء بنك الريا�ض لوكالة توزيع ملنتجات الت�أمني لعمالئه ،تتطلع �شركة العاملية �إلى اال�ستفادة من الإمكانات الهائلة التي توفرها عالقتها
مع بنك الريا�ض لتوزيع منتجاتها �إلى عمالء البنك من الأفراد وال�شركات .وال تزال �أعمال الت�أمني امل�صريف يف اململكة يف مراحلها الأولى ،وتتطلع �شركة العاملية �إلى اال�ستفادة من خربات جمموعة
رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني يف عملياتها املختلفة يف العامل كي ت�صبح من ال�شركات الرائدة يف جمال الت�أمني امل�صريف داخل اململكة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،بد�أت �شركة العاملية بتوزيع منتجاتها
من خالل وكاالت �أخرى لتعزيز نطاق انت�شار وتوزيع منتجاتها داخل ال�سوق.
 -3المنتجات البديلة

تركزت مبيعات الت�أمني يف ال�شركة داخل اململكة العربية ال�سعودية يف املقام الأول على املنتجات التقليدية (الت�أمني على املركبات ،وعلى املراكب البحرية ،وعلى املمتلكات ،الخ) .ومع تزايد �أعداد
ال�سكان �إلى جانب زيادة الوعي مبنتجات الت�أمني واحلماية ،ترى �شركة العاملية �أن هناك فر�صة لتوفري منتجات �أ�سلوب احلياة وغريها من عرو�ض املنتجات غري التقليدية للعمالء داخل اململكة.
تتطلع �شركة العاملية �إلى اال�ستفادة من التجربة العاملية للمنتجات التي تطرحها جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني لتطوير منتجات جديدة ومبتكرة �إلى ال�سوق ال�سعودية من خالل توفري
منتجات بديلة لأ�سلوب احلياة من �أجل تلبية االحتياجات املتنوعة واملتزايدة ل�سكان اململكة.
 -4القطاعات البديلة

ركزت �شركة العاملية على �شرائح العمالء �ضمن قطاعي ال�صناعة وال�شركات لتوزيع منتجات الت�أمني حيث تزخر ال�شركة بقدرات �أ�سا�سية ونقاط قوة رئي�سية متكنها من تلبية احتياجات هذه
ال�شرائح .ونظر ًا الحتدام املناف�سة يف ذلك القطاع ،تتطلع �شركة العاملية �إلى ا�ستهداف �شرائح جديدة «مل يتم التطرق اليها من قبل» يف ال�سوق لإيجاد مكانة ملنتجاتها البديلة.
يف الوقت نف�سه ،ت�سعى �شركة العاملية �أي�ض ًا �إلى ا�ستك�شاف �سبل جديدة لزيادة القدرات الفنية والكفاءة ملوظفيها ،بهدف تو�سيع جماالت عملها وتلبية احتياجات ال�سوق و�شرائح العمالء احلاليني
يف املجاالت التي ال تعد العب ًا قوي ًا فيها.
يف حني تركز �شركة العاملية على قاعدة قوية لتحقيق منو م�ستدام ومربح ،ال تزال �شركة العاملية ملتزمة بتلبية احتياجات عدد كبري من العمالء املبا�شرين القدماء الذين ميثلون �أهمية ا�سرتاتيجية
لل�شركة حيث يلعبون هم �أي�ضا دورا يف جلب عمالء �آخرين لل�شركة .ومن �أجل �ضمان ح�صول ه�ؤالء العمالء احلاليني على خدمة جيدة ،مت ت�شكيل فريق متخ�ص�ص لإدارة تلك احل�سابات الرئي�سية،
ومت و�ضع ا�سرتاتيجية خدمة لتلك العمالء مو�ضع التنفيذ.

4 44 -44 -4ركائز االستراتيجية الرئيسية
حددت �شركة العاملية �أربعة ركائز رئي�سية لبناء وتطوير قدراتها الداخلية ودعم �أن�شطتها اخلارجية كي ت�صبح �أكرث مرونة يف اال�ستجابة الحتياجات الأعمال وال�سوق ومتييز نف�سها من خالل تقدمي
اخلدمات املطلوبة ،وذلك من �أجل تعزيز قدرتها على توفري �أعلى م�ستويات اخلدمة با�ستمرار لنيل ر�ضا العمالء وبناء �شراكات دائمة.
 -1التميز في األعمال واألداء التشغيلي

ت�سعى �شركة العاملية �إلى حتقيق التميز يف عملياتها الت�شغيلية مدفوعة بخدماتها التي ترمي ب�صورة �أ�سا�سية �إلى حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية والتجارية لل�شركة .هذا ومن املقرر �أن يتم حتقيق
ذلك من خالل ما يلي:






و�ضع هيكل تنظيمي منا�سب مع تكوين هيكل للموظفني عنوانه و�ضع ال�شخ�ص املنا�سب يف املكان املنا�سب مع و�ضوح م�س�ؤوليات العمل لتعزيز الكفاءة الت�شغيلية وحت�سني الأداء
حتقيق الإ�ستفادة الق�صوى من خربات املوظفني من خالل الإ�ستخدام الفعال للموارد املتاحة بهدف املحافظة على �أدنى م�ستويات التكاليف حمققة بذلك فعالية تامة يف ا�ستخدام
املوارد
خلق بيئة عمل مواتية من خالل االندماج واملركزية بحيث تربط كافة الفرق الفنية عالقة عمل وثيقة مع بع�ضهم ولي�سعى املوظفون جاهدين لبذل ق�صارى جهدهم.
كفاءة العمليات وتنفيذها وفق معايري حمددة ،وت�سخري الأنظمة املتطورة وتقنية املعلومات لتنفيذ العمليات ب�أقل قدر ممكن من التدخل الب�شري من �أجل تقدمي ال�شركة خلدماتها
ب�شكل يت�سم بال�سرعة والتنا�سق ب�شكل ميكن الإعتماد عليه.
رفع م�ستوى البنية التحتية و�أنظمة تقنية املعلومات للم�ساعدة يف حتقيق التميز يف الأداء الت�شغيلي.

 -2المشاركة والعمل الجماعي

تدرك �شركة العاملية مدى احلاجة �إلى وجود م�ستويات عالية من امل�شاركة وااللتزام بني �أفرادها ،وتتخذ تدابري عدة ل�ضمان حتقيق ذلك.
بجانب و�ضع هيكل تنظيمي منا�سب يوفر مزيد ًا من الو�ضوح ب�ش�أن الأدوار وامل�س�ؤوليات التي تقع على عاتق املوظفني ،تعمل �شركة العاملية �أي�ض ًا على العمل من خالل املركزية املنا�سبة �إذا تتطلب
الأمر ذلك ،من �أجل تعزيز التعاون والعمل اجلماعي بني املوظفني  -فيما بينهم وعرب جميع الأق�سام على حد �سواء  -لتعزيز بيئة عمل منا�سبة ومواتية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم �شركة العاملية �أي�ض ًا بالعديد من التدابري لتعزيز التفاعل بني الأق�سام املختلفة من �أجل حتفيز العمل اجلماعي بني موظفيها وبذل جهود موحدة يف �سبيل حتقيق �أهداف
ال�شركة وغاياتها.
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 -3مواصلة تعزيز القدرات والكفاءات

ت�ؤمن �شركة العاملية دوم ًا ب�أن قوتها الأ�سا�سية تكمن يف كفاءة موظفيها ومدى قدرتهم على تلبية االحتياجات املتزايدة لعمالئها و�شركاء التوزيع لديها .وعليه ت�ستثمر ال�شركة يف موظفيها لرفع
م�ستوى قدراتهم ومهاراتهم الفنية كي يتمكنوا من دعم وحتقيق �أهداف ال�شركة وغاياتها ،ويتم ذلك من خالل عملية منهجية لتحديد الثغرات الفنية واملعرفية الأ�سا�سية التي يعاين منها املوظفون
ثم القيام بنقل املعارف واخلربات الالزمة ل�ضمان امتالك املوظفني للمهارة واملعرفة الالزمتني للعمل بكل ما �أوتوا من قوة وكذلك ت�سخري قدراتهم يف تلبية احتياجات وتوقعات عمالء و�شركاء
�شركة العاملية.
 -4العمل ضمن إطار يتسم بأعلى درجات االلتزام والمراقبة

كما هو احلال مع جميع امل�ؤ�س�سات وال�شركات الأخرى العاملة يف قطاع اخلدمات املالية ،تدرك �شركة العاملية احلاجة امللحة للعمل �ضمن �إطار يت�سم ب�أعلى م�ستويات االلتزام واحلوكمة واملراقبة
يف عملياتها ل�ضمان �أن ال�شركة يف و�ضع ميكنها من الوفاء بالتزاماتها جتاه حملة وثائق الت�أمني وكذلك جتاه م�ساهميها يف جميع الأوقات.
وعليه حتر�ص �شركة العاملية با�ستمرار على مراجعة وتعزيز �أطر املراقبة وااللتزام لديها للت�أكد من التزامها دائم ًا باملتطلبات التنظيمية وكذلك متطلبات الأعمال الداخلية يف جميع الأوقات.

4 44 -4هيكل المجموعة وتاريخ الشركة وتطورها
4 44 -44 -4هيكل المجموعة
�شركة العاملية هي ع�ضو يف جمموعة ار ا�س اي� ،إحدى �أكرب جمموعات الت�أمني الرائدة يف العامل �إذ ميتد تاريخها لنحو  300عام ًا ،ويعمل لديها � 23.000شخ�ص وتخدم  17مليون عميل يف �أكرث
من  140بلد ًا.
جمموعة ار ا�س اي مدرجة يف بور�صة لندن وهي من ال�شركات امل�شمولة �ضمن م�ؤ�شر 100 FTSEوتبلغ قيمتها ال�سوقية ما يقارب  4.847مليون جنيه �إ�سرتليني (ما يعادل  30.8مليار ريـال
�سعودي) يف تاريخ  25يونيو 2014م.
�أعلنت جمموعة ار ا�س اي عن تكبد خ�سارة قدرها  338مليون جنيه �إ�سرتليني (ما يعادل  2.175مليار ريـال �سعودي) لل�سنة املنتهية يف تاريخ  31دي�سمرب 2013م .ويف تاريخ  31دي�سمرب 2013م،
بلغت �أموال امل�ساهمني لدى جمموعة ار ا�س اي حوايل  3.014مليون جنيه �إ�سرتليني (مبا يعادل حوايل  19.2مليار ريـال �سعودي).
يلخ�ص اجلدول التايل امل�ساهمني الذين ميلكون � ٪5أو �أكرث يف جمموعة ار ا�س اي:

اجلدول  :1-4كبار امل�ساهمني (الذين ميلكون � ٪5أو �أكرث) يف جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني كما يف  04يونيو 2014م
ا�سم امل�ساهم
Franklin Mutual Advisors LLC

الن�سبة املئوية
٪5.01

فرانكلني ميوت�شوال ادفايزرز ال ال �سي
Ameriprise Financial Inc. and its Group

٪5.13

امرييربايز فينان�شيل انك وجمموعته
.The Capital Group Companies Inc

٪5.14

ذا كابيتال جروب كومبانيز انك
Cevian Capital II G.P. Limited

٪7.29

كيفيان كابيتال  IIجي بي ليميتد
امل�صدر :ال�شركة

مبوجب اتفاقية ترخي�ص مع جمموعة ار ا�س اي ،ت�ستخدم ال�شركة بع�ض العالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية الأخرى فيما يتعلق بتوفري خدمات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية.
يعر�ض املخطط �أدناه هيكل عالقة كيان ال�شركة مع جمموعة ار ا�س اي للت�أمني.
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ال�شكل  :1-4هيكل املجموعة التابعة لها ال�شركة
›…G ¢SG QG áYƒª
»°S ∫EG »H á°†HÉ≤dG ÚeCÉà∏d ∫ÉjhQ
)(πeÉµdÉH á©HÉJ ácô°T
»°S ∫EG »H ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U ófBG ∫ÉjhQ
)(πeÉµdÉH á©HÉJ ácô°T
óàª«d õ«°SôahCG ¢ùfGQƒ°ûfEG ¢ùfÉjÓdG ø°U
)(πeÉµdÉH á©HÉJ ácô°T
øjôëÑdG ,(á∏Ø≤e) Ü Ω ¢T (§°ShC’G ¥ô°ûdG) ÚeCÉà∏d ¢ùfÉjÓdG ø°U ófBG ∫ÉjhQ
“∏∂ %50^0001 óàª«d õ«°SôahCG ¢ùfGQƒ°ûfEG ¢ùfÉjÓdG ø°U É¡«a
ÊhÉ©àdG ÚeCÉà∏d á«ŸÉ©dG ácô°T
)(%50^07
امل�صدر :ال�شركة
* نظر َا الن ار ا�س اي متتلك  %50.0001من رويال �آند �صن الاليان�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) �ش م ب والتي متتلك  %50.07من �شركة العاملية للت�أمني التعاوين ،ف�إن امللكية الغري مبا�شرة ملجموعة ار ا�س اي هي
.%25.03

4 44 -4هيكل المساهمة
4 44 -44 -4المساهمون المؤسسون
امل�ساهمون الرئي�سيون يف ال�شركة هم رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) �ش م ب (مقفلة) ،البحرين (“رويال �آند �صن الالين�س ال�شرق الأو�سط”) وبنك الريا�ض والذين ميلكون
على التوايل  ٪50.07و ٪19.92من ر�أ�س مال ال�شركة .بالإ�ضافة �إلى هذه احل�صة املبا�شرة ،ميلك بنك الريا�ض يف ال�شركة ح�صة �أخرى غري مبا�شرة من خالل امتالكه ح�صة بن�سبة ٪21.428
يف رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) ،ما يعادل ح�صة �إجمالية لبنك الريا�ض تقدر بن�سبة  ٪30.65يف ال�شركة.
يبني اجلدول التايل ن�سبة م�ساهمة امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة:

اجلدول  2-4امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون
عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية للأ�سهم
(بالريـال �سعودي)

رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)

البحرين

10.014.000

100.140.000

50.0700

بنك الريا�ض

اململكة العربية ال�سعودية

3.984.000

39.840.000

19.9200

عبيد وهيب بن زقر

اململكة العربية ال�سعودية

500

5.000

0.0025

يو�سف علي القري�شي

اململكة العربية ال�سعودية

500

5.000

0.0025

�سعيد عبد اللطيف العي�سى

اململكة العربية ال�سعودية

500

5.000

0.0025

عدنان حمزة بوقري

اململكة العربية ال�سعودية

500

5.000

0.0025

اجلمهور

ال يوجد

6.000.000

60.000.000

30.0000

الإجمايل

ال يوجد

20.000.000

200.000.000

100.00

اجلن�سية

ا�سم امل�ساهم

الن�سبة ()٪

امل�صدر :ال�شركة
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4 44 -44 -4الحصص التي يملكها المؤسسون في الشركة بصورة مباشرة وغير مباشرة:

اجلدول  :3-4احل�ص�ص التي ميلكها امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون يف �شركة العاملية ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة كما يف 2014/08/07م
ا�سم امل�ساهم

احل�صة املبا�شرة ()٪

احل�صة غري املبا�شرة ()٪

م�صدر احل�صة غري املبا�شرة

الإجمايل ()٪

رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني
(ال�شرق الأو�سط)

50.07

ال يوجد

50.0700

ال يوجد

بنك الريا�ض

19.92

10.7290

30.6490

ميتلك ن�سبة  ٪21.428يف رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني
(ال�شرق الأو�سط)

عبيد وهيب بن زقر (االبن والوريث
الوحيد لوهيب �سعيد بن زقر
رحمه اهلل)

0.0025

0.7703

0.7728

ميلك عبيد وهيب بن زقر  ٪99.98يف �شركة عبيد بن وهيب
�سعيد بن زقر و�شركاه املحدودة ،ومتلك �شركة عبيد بن وهيب
�سعيد بن زقر املحدودة  ٪16.156يف �شركة عبداهلل و �سعيد
حممد عبيد بن زقر و�شركاه ،ومتلك �شركة عبداهلل �سعيد حممد
عبيد بن زقر  ٪9.5238يف �شركة رويال �آند �صن الالين�س
للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)

يو�سف علي القري�شي

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال يوجد

�سعد عبد اللطيف العي�سى

0.0025

ال يوجد

0.0025

ال يوجد

عدنان حمزة بوقري

0.0025

3.1624

3.1649

ميتلك ن�سبة  ٪6.316يف رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني
(ال�شرق الأو�سط)

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -44 -4كبار المساهمين (الذين يملكون  ٪5أو أكثر من رأس مال الشركة):

اجلدول  :4-4كبار امل�ساهمني (الذين ميلكون � ٪5أو �أكرث) يف �شركة العاملية كما يف 2014/08/07م
اجلن�سية

ا�سم امل�ساهم

عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية للأ�سهم (بالريـال �سعودي)

الن�سبة ()٪

رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)

البحرين

10.014.000

100.140.000

50.07

بنك الريا�ض

اململكة العربية ال�سعودية

3.984.000

39.840.000

19.92

13.998.000

139.980.000

69.99

الإجمايل
امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4رويال آند صن الالينس (الشرق األوسط) كعضو في مجموعة ار اس اي
رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) هي ع�ضو يف جمموعة ار ا�س اي التابعة ل�شركتها الأم جمموعة ار ا�س اي .وتعترب جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني واحدة من ال�شركات العاملة
يف ال�شرق الأو�سط �إذ ميتد تعاملها التجاري يف هذه املنطقة لنحو  55عام ًا ويعود وجودها يف اململكة �إلى �أكرث من  35عام ًا .وتزاول �أعمالها حالي ًا يف  33دولة وتقدم جمموعة كبرية من منتجات
وخدمات الت�أمني العامة يف ما يزيد على  140دولة لأكرث من  17مليون عميل يف خمتلف �أرجاء العامل.

4 44 -44 -4هيكل ملكية شركة رويال آند صن الالينس (الشرق األوسط)
ت�أ�س�ست �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) ك�شركة م�ساهمة مقفلة معفاة يف مملكة البحرين مبوجب ال�سجل التجاري رقم  24136وتاريخ 1411/05/24هـ (املوافق
1990/12/12م) .ويف عام 2013م قامت ال�شركة ،بعد احل�صول على موافقة م�صرف البحرين املركزي ووزارة ال�صناعة والتجارة بالبحرين ،بتحويل �شكلها القانوين �إلى �شركة م�ساهمة
بحرينية مقفلة ،وهي م�سجلة الآن حتت ا�سم �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) �ش م ب (�شركة م�ساهمة مقفلة).
�إن �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) هي �إحدى ال�شركات التابعة ملجموعة �صن الالين�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد ،التي هي بدورها مملوكة بالكامل ملجموعة ار ا�س اي.
يقع املكتب امل�سجل ل�شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) يف �شقة رقم  ،2عمارة رقم � ،614شارع رقم  1011جممع � ،410ص ب  ،11871املنامة ،مملكة البحرين .وتزاول
ال�شركة �أعمال الت�أمني يف مملكة البحرين .وتعمل ال�شركة �أي�ض ًا يف �سلطنة عمان من خالل �شركة الأهلية للت�أمني التابعة لها ،والتي هي �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة يف عمان ،كما �أنها تعمل يف
دولة الإمارات العربية املتحدة من خالل فروعها يف دبي و�أبو ظبي وال�شارقة .وتعمل كذلك يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل �شركة العاملية للت�أمني التعاوين التابعة لها.
يبلغ ر�أ�س املال امل�صدر واملدفوع ل�شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)  54.311.800دوالر �أمريكي ( 203.669.250ريـال �سعودي) مق�سم ًا �إلى � 54.311.800سهم عادي
بقيمة ا�سمية قدرها دوالر �أمريكي واحد لل�سهم الواحد ( 3.75ريـال �سعودي).
وطبق ًا ملا هو مو�ضح (يف الق�سم “ 13-1-2االعتماد على جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني») ف�إن جمموعة رويال �آند �صن الالين�س جتري حالي ًا مراجعة لأعمالها ،وتعكف على تدار�س
خياراتها بالن�سبة حل�صتها يف �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) ،ففي حال ا�ضطرار جمموعة رويال �آند �صن الالين�س التخاذ قرار بتقلي�ص تواجدها يف ال�شرق الأو�سط ،فمن
املرجح �أنها �ستبادر �إلى ذلك عن طريق البيع املرتقب حل�صتها يف �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) ل�صالح �إحدى �شركات الت�أمني العاملية �أو الإقليمية �أو ل�صالح �أحد
امل�ستثمرين اال�سرتاتيجيني من ذوي اخلربة يف قطاع الت�أمني ،كما هذه ال�صفقة املرتقبة لن تتم �إال بعد احل�صول على املوافقات الالزمة من اجلهات التنظيمية .واجلدير بالذكر �أن ادارة رويال
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�آند �صن الالين�س مل تتخذ اي قرار ب�ش�أن بيع عمليتها يف ال�شرق الأو�سط ،فال يوجد هنالك اي معلومات عن حدوث اي �صفقة من هذا القبيل وما اذا كان ذلك قد ي�ؤدي الى بيع ح�ص�ص رويال
�آند �صن الالين�س )ال�شرق الأو�سط( �أو ح�ص�ص �صن ان�شوران�س �أوفر�سيز ليميتد اذا ما قامت رويال �آند �صن الالين�س ببيع عمليتها يف ال�شرق الأو�سط
و�ستقوم جمموعة ار ا�س اي ب�إجراء درا�سة وافية ب�ش�أن �إمكانية �إبرام هذه ال�صفقة املرتقبة ،فقد �أ�صدرت جمموعة ار ا�س اي تعليمات �إلى م�ست�شاريها لتجهيز «غرفة بيانات» ومذكرة معلومات
تت�ضمن معلومات مت�صلة ب�أعمالها يف ال�شرق الأو�سط ،وتظل توقعات املجموعة مقت�صرة فقط على ا�ستالم خطابات تعرب عن اهتمام م�شرتين حمتملني ب�شراء �أعمالها يف ال�شرق الأو�سط من بعد
االنتهاء من �إ�صدار حقوق االكتتاب .وكانت جمموعة ار ا�س اي قد �أو�ضحت لل�شركة �أنها ال تتوقع االنتهاء من عملية مراجعة الأعمال �إال بعد االنتهاء من �إ�صدار ا�سهم حقوق الأولوية .وتبع ًا لذلك،
فمن املتوقع �أن �أي �صفقة مرتقبة من هذا النوع ،لو مت البدء بها ،و�أن �أي عقد حمدد ب�ش�أنها ،لن يتم توقيعه من قبل جمموعة ار ا�س اي �إال بعد االنتهاء من �إ�صدار ا�سهم حقوق الأولوية .و�سيتم
االف�صاح عن �أي عملية بيع �أو �أي تغري جوهري من املمكن �أن يتم فورا عند حدوثة ،كما �سيتم احل�صول على املوافقات الالزمة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي قبل امتام عملية البيع .وقد
�أكدت جمموعة ار ا�س اي مبوجب خطابها امل�ؤرخ 2014/7/14م واملوجة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي نيتها االكتتاب بكافة حقوقها االولوية وفقا مللكيتها يف ال�شركة.
و�إذا ما ا�ضطرت جمموعة ار ا�س اي لتقلي�ص تواجدها يف ال�شرق الأو�سط عن طريق �صفقة البيع املتوقعة (التي من املمكن �أن تكون بعد عملية طرح احلقوق الأولوية) حل�صتها يف �شركة رويال
�آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) ،ف�إن هذه الأخرية �ستظل هي املن�ش�أة الأم لل�شركة .ويف حني �أن ال�شركة �ستفقد ما توفره �إليها جمموعة ار ا�س اي من دعم وخدمات املزايا التناف�سية
التي حتظى بها ال�شركة كونها على �صلة مبجموعة ار ا�س اي (ح�سب ما هو مو�ضح يف الق�سم  ،)4ومبا ي�شتمل وال يقت�صر على عمليات ال�شراء واخلدمات التي توفرها لها املجموعة مبا�شرة من
خالل �أطراف ثالثة� .إال �أن ال�شركة تتوقع اال�ستعا�ضة عن هذا الدعم وعن تلك اخلدمات �إما عن طريق ال�شريك اجلديد الذي �سيدخل ال�شركة ليحل حمل جمموعة ار ا�س اي �أو عن طريق مزودي
خدمة �آخرين ذوي �صلة ،ح�سب الأحوال علما ب�أن جمل�س �إدارة جمموعة ار ا�س اي مل يتخذ �أي قرار ببيع �أو عدم بيع ح�صتها يف �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) ،و�إن �أي قرار من
هذا النوع لن يتم اتخاذه �إال بعد االنتهاء من مراجعتها لأعمالها حيث انها ب�صدد درا�سة خياراتها بالن�سبة حل�صتها يف �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) .ويبني اجلدول التايل
هيكل ملكية رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) يف 2014/08/07م.

اجلدول  :5-4هيكل امل�ساهمة يف �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) كما يف 2014/08/07م
ا�سم امل�ساهم

ر�أ�س مال رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)

احل�صة غري املبا�شرة يف �شركة العاملية

الأ�سهم اململوكة

الن�سبة املئوية

عدد الأ�سهم

الن�سبة املئوية

�صن الالين�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد

27.155.913

٪50.00002

5.007.002

٪25.03500

بنك الريا�ض

11.638.238

٪21.42856

2.145.856

٪10.72900

�شركة عبداهلل و�سعيد حممد عبيد بن زقر

5.172.550

٪9.52381

953.714

٪4.76900

علي زيد القري�شي و�إخوانه

5.172.550

٪9.52381

953.714

٪4.76900

عدنان حمزة بوقري

3.430.263

٪6.31587

632.471

٪3.16200

�أمل حمزة بوقري

1.742.286

٪3.20793

321.243

٪1.60600

الإجمايل

54.311.800

٪100.0000

10.014.000

٪50.0700

امل�صدر� :سجل �أ�سهم رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)

�أبرمت رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وبنك الريا�ض اتفاقية �شراكة بتاريخ 1429/04/24هـ (املوافق 2008/04/30م) حتكم العالقة فيما بينهما بالن�سبة لل�شركة وعملياتها.

4 44 -44 -4صن الالينس إنشورانس أوفرسيز ليمتد
ت�أ�س�ست �صن الالين�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد (ذي و�ستمن�سرت فاير �أوف�س �سابق ًا) يف اململكة املتحدة بتاريخ 1906/3/12م ك�شركة ذات م�س�ؤولية غري حمدودة ،وحتولت �إلى �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة وغريت ا�سمها �إلى �صن الالين�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد بتاريخ 1988/12/23م.
�صن الالين�س �إن�شوران�س �أوفر�سيز ليمتد مملوكة بالكامل ملجموعة ار ا�س اي.

4 44 -44 -4بنك الرياض
بنك الريا�ض هو �شركة م�ساهمة عامة ت�أ�س�ست وتعمل يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1957م ،ويعد بنك الريا�ض من �أكرب امل�ؤ�س�سات املالية يف اململكة وله  252فرع داخل اململكة ومكتب يف
كل من لندن (اململكة املتحدة) وهيو�سنت (الواليات املتحدة) و�سنغافورة .وقد بلغ عدد العاملني لديه  5.713موظف كما يف 2013/12/31م.
وبنك الريا�ض مدرج يف تداول وبلغت قيمته ال�سوقية  61.350مليار ريـال �سعودي كما يف 2014/08/07م.
يف 2013/12/31م� ،أ�شارت احل�سابات ال�سنوية لبنك الريا�ض �إلى �إجمايل �إيرادات  7.074مليون ريـال �سعودي و�إجمايل موجودات  205.246مليون ريـال �سعودي تقريب ًا وحقوق م�ساهمني بواقع
 33.870مليون ريـال �سعودي تقريب ًا .ويدير بنك الريا�ض حالي ًا ما يقارب  153مليار ريـال �سعودي من ودائع العمالء وقرو�ض ًا بقيمة  131مليار ريـال �سعودي تقريب ًا.
وقد �أبرم بنك الريا�ض مع رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) اتفاقية �شراكة كما هو مذكور يف الفقرة ( “ )1-6-4هيكل ملكية �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط)”
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يبني اجلدول التايل �أكرب م�ساهمي بنك الريا�ض:

اجلدول � :6-4أبرز امل�ساهمني (الذين ميلكون � ٪5أو �أكرث) يف بنك الريا�ض كما يف 2014/08/07م
ا�سم امل�ساهم

احل�صة غري املبا�شرة يف �شركة العاملية

ن�سبة امللكية ()٪

�صندوق اال�ستثمارات العامة

٪21.7

٪6.65

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

٪21.6

٪6.62

�شركة النهلة للتجارة واملقاوالت

٪9.1

٪2.79

�شركة ما�سك القاب�ضة

٪8.0

٪2.45

امل�ؤ�س�سة العامة للتقاعد

٪9.1

٪2.79

الإجمايل

٪69.5

٪21.30

امل�صدر :تداول (كما يف 2014/08/07م)

4 44 -44 -4شركة علي زيد القريشي وإخوانه المحدودة
�شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه املحدودة هي �أحد امل�ساهمني يف رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) بح�صة تبلغ ن�سبتها .٪9.5238
�شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه املحدودة هي �شركة �سعودية خا�صة ت�أ�س�ست عام 1958م ويرتكز ن�شاطها على تنفيذ الأعمال التجارية يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي مب�شاركة �شركات
عاملية كربى.
مت ت�سجيل �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه املحدودة يف مدينة الدمام بتاريخ 1391/11/5هـ (املوافق 1971/12/23م) وحتولت �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة بتاريخ 1422/7/29هـ
(املوافق 2001/10/16م) بر�أ�س مال مدفوع قدره مائة مليون ( )100.000.000ريـال �سعودي.
تطورت �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه املحدودة لت�صبح من ال�شركات ال�سعودية اال�ستثمارية الرائدة وو�سعت نطاق �أن�شطتها اال�ستثمارية لت�شمل قطاعات الكهرباء واالت�صاالت وال�سيارات
واخلدمات املالية وتقنية املعلومات.
ويبني اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه املحدودة:

اجلدول  :7-4هيكل امل�ساهمة يف �شركة علي زيد القري�شي و�إخوانه املحدودة كما يف 2014/08/07م
ا�سم امل�ساهم

ن�سبة امللكية

احل�صة غري املبا�شرة يف �شركة العاملية

�شركة علي زيد القري�شي و�أبناءه

٪20.000

٪0.9538

�شركة عبد العزيز زيد القري�شي و�شركاه

٪20.000

٪0.9538

�شركة خالد زيد القري�شي و�شركاه

٪20.000

٪0.9538

�شركة �صالح زيد القري�شي و�أبناءه

٪20.000

٪0.9538

�شركة عبد الرزاق زيد القري�شي و�شركاه

٪20.000

٪0.9538

الإجمايل

٪100.000

٪4.7690

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -44 -4شركة عبداهلل وسعيد محمد عبيد بن زقر المحدودة
�شركة عبداهلل و�سعيد حممد عبيد بن زقر املحدودة هي �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ل�شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) بح�صة تبلغ ن�سبتها .٪9.5238
ت�أ�س�ست �شركة عبداهلل و�سعيد حممد عبيد بن زقر املحدودة و�سجلت ك�شركة ت�ضامنية مبدينة جدة بتاريخ 1387/3/4هـ (املوافق 1967/6/13م) وحتولت �إلى �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
بتاريخ 1424/12/24هـ (املوافق 2004/2/15م) بر�أ�س مال مدفوع قدره  19.930.000ريـال �سعودي.
�شركة عبداهلل و�سعيد حممد عبيد بن زقر هي ال�شركة القاب�ضة ملجموعة متنوعة من الأعمال وامل�صالح التجارية واال�ستثمارات يف عدد من القطاعات كالت�صنيع والتوزيع بالتجزئة واالت�صاالت
وال�شحن.
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يبني اجلدول التايل هيكل امللكية ل�شركة عبداهلل و�سعيد حممد عبيد بن زقر املحدودة:

اجلدول  :8-4هيكل امل�ساهمة يف �شركة عبداهلل و�سعيد حممد عبيد بن زقر كما يف 2014/08/07م
ا�سم امل�ساهم

احل�صة غري املبا�شرة يف �شركة العاملية

ن�سبة امللكية

�شركة عبيد بن وهيب �سعيد بن زقر و�شركاه املحدودة

٪16.156

٪0.77

�شركة في�صل �سعيد بن زقر املحدودة

٪16.156

٪0.77

عبد اهلل �سعيد بن زقر

٪16.156

٪0.77

�شركة بن زقر لال�ستثمار ال�صناعي والتجاري املحدودة

٪16.156

٪0.77

�شركة الرثيا املتطورة التجارية املحدودة

٪7.075

٪0.338

�شركة �صفية بنت �سعيد بن حممد عبيد بن زقر و�شركاه املحدودة

٪7.075

٪0.338

�سعاد �سعيد بن زقر

٪7.075

٪0.338

�ألفت �سعيد بن زقر

٪7.075

٪0.338

�شركة عبد الرحمن عبد اهلل �أبار و�أوالده املحدودة

٪2.830

٪0.135

�شركة غازي عبد اهلل حممود �أبار و�شركاه املحدودة

٪2.830

٪0.135

�شركة �أمامة عبد اهلل �أبار للتجارة واال�ستثمارات املحدودة

٪1.416

٪0.067

الإجمايل

٪100.000

٪4.769

امل�صدر :ال�شركة

4 44 -4الحصص المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين التنفيذيين في
الشركة
مبوجب الأحكام املن�صو�ص عليها يف املادة رقم  68من نظام ال�شركات ،ينبغي �أن ميتلك كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أ�سهم ًا بقيمة ع�شرة �آالف ( )10.000ريـال �سعودي على الأقل بعد
طرح �أ�سهم ال�شركة لالكتتاب العام.
يبني اجلدول التايل احل�ص�ص املبا�شرة وغري املبا�شرة التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة:

اجلدول  :9-4احل�ص�ص املبا�شرة وغري املبا�شرة التي ميلكها �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ال�شركة
عدد اال�سهم

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة ()٪

الع�ضو
علي ح�سني علي ر�ضا

1.000

ال يوجد

�أ�سامة عبد الباقي بخاري

1.000

ال يوجد

عادل �أحمد ال�شيخ

1.000

ال يوجد

حممد �سعود البليهد

1.000

ال يوجد

خالد عبد العزيز احلمدان

1.000

ال يوجد

خالد جعفر اللقاين

1.000

ال يوجد

�أندرو جون بريك

1.000

ال يوجد

�شون ويليام لوثر

1.000

ال يوجد

كري�ستوفر فيليب دويل

1.000

ال يوجد

امل�صدر :ال�شركة

بخالف عدد الأ�سهم الواردة يف اجلدول �أعاله ،ف�إن �أيا من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وامل�س�ؤولني التنفيذيني �أو �سكرتري جمل�س الإدارة ال ميلكون �أي ح�صة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف ال�شركة
كما يف تاريخ هذه الن�شرة.

29

4 44 -4سياسات ومعايير العمل
تزاول ال�شركة �أعمالها وفق ًا ل�سيا�سات ومعايري العمل التي �أعدها فريق �إدارة ال�شركة وراجعتها جلنة املراجعة ووافق عليها جمل�س الإدارة .قدمت جمموعة ار ا�س اي للت�أمني الدعم الفني والتوجيه
لدعم �إعداد ال�سيا�سات واملعايري.

4 44 -4خدمة العمالء ومعالجة المطالبات
يعتقد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن املعايري الأ�سا�سية لتقدمي اخلدمة ت�شمل معاجلة الوثائق وتقدمي املطالبات بطريقة متتاز بالدقة وال�سرعة واال�ستباقية .وتعتزم ال�شركة تقدمي خدمات عالية
اجلودة جلميع عمالئها با�ستخدام �أنظمة تقنية املعلومات املتطورة لدى رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) يف جميع فروعها ،وذلك بهدف ت�سهيل تقدمي اخلدمة �إلى العمالء
وتوفري معلومات كافية للإدارة.
كما تقوم ال�شركة بتقدمي الرد على املطالبات من فروعها يف جدة واخلرب والريا�ض وتعمل وفق ًا ملتطلبات �أنظمة ولوائح الت�أمني.

4 4 4 -4التسويق والتوزيع
تقوم اال�سرتاتيجية الت�سويقية لل�شركة ب�شكل �أ�سا�سي على ما يلي:





احلفاظ على وثائق الت�أمني احلالية �ضمن املحفظة وجتديد تلك الوثائق
تنمية الأعمال وا�ستقطاب �أعمال جديدة من خالل و�سطاء مرخ�صني
اال�ستفادة ب�أكرب قدر ممكن من دعم امل�ؤ�س�سني ونفوذهم
العمل مع �شركاء عمل جدد ب�إ�ستمرار

ت�ستعني ال�شركة بخربة جمموعة ار ا�س اي للت�أمني من �أجل تطوير منتجاتها وخدماتها متى دعت احلاجة لذلك.
تت�ضمن اال�سرتاتيجية الت�سويقية لل�شركة احلمالت الإعالنية وترويج اال�سم التجاري وتطويره ف�ض ًال عن العالقات العامة والدرا�سات والأبحاث ال�سوقية وتطوير موقع ال�شركة الإلكرتوين على
الإنرتنت.
وتقدم ال�شركة خدماتها للعمالء من خالل فروعها القائمة يف الريا�ض وجدة واخلرب .هذا وتركز ا�سرتاتيجية التوزيع على قنوات التوزيع املبا�شرة والتوزيع عرب الو�سطاء وقنوات الت�أمني امل�صريف
وكذلك من خالل دعم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني لأعمالها.

4 4 4 -4السعودة وتطوير الموظفين
4 44 -4 4 -4السعودة
تنتهج ال�شركة �سيا�سة تقدمية ب�ش�أن ال�سعودة متا�شي ًا مع نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية وبرنامج نطاقات الذي تقدمه احلكومة («نطاقات») .حيث حققت ال�شركة ن�سبة �سعودة مقدارها
 ٪54.55يف غ�ضون خم�س �سنوات من تاريخ ت�شغيلها .ويو�ضح اجلدول التايل عدد ون�سبة املوظفني من ال�سعوديني وغري ال�سعوديني العاملني بال�شركة:

اجلدول  :10-4عدد ال�سعوديني واملقيمني ون�سبة ال�سعودة بال�شركة يف � 30أكتوبر 2014م
الق�سم

ن�سبة ال�سعودة ()٪

ال�سعوديون

املقيمني

الإجمايل

االدارة العليا

1

0

1

%100

االكتتاب

8

14

22

%36.37

املطالبات

19

9

28

%67.86

املبيعات

10

10

20

%50

العمليات

17

6

23

%73.92

املالية

4

9

13

%30.77

تقنية املعلومات

1

6

7

%14.29

الإدارة/املوارد الب�شرية

6

1

7

%85.72

�أخرى

5

6

11

%45.46

الإجمايل

72

60

132

%54.55

امل�صدر :ال�شركة

بتاريخ 2014/6/15م ،و�صل عدد العاملني لدى �شركة العاملية �إلى  128موظف ًا �شكل ال�سعوديون منهم  .٪52.35ويف 2014/10/30م ،كانت ال�شركة �ضمن النطاق «الأخ�ضر» من برنامج نطاقات،
وهو ما ي�شري �إلى �أن ال�شركة قد حققت ن�سبة مرتفعة من ال�سعودة.
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4 44 -4 4 -4تطوير الموظفين
ت�ؤمن الإدارة ب�أن املوظفني هم العامل الأ�سا�سي يف بناء م�ؤ�س�سة جتارية ناجحة تتمتع مبركز قوي .ومن هذا املنطلق ،تعمل ال�شركة على اال�ستفادة من اخلربة املحلية والدولية على حد �سواء.
وتنتهج ال�شركة �أ�سلوب ًا يف التوظيف يقوم على ما يلي:





توظيف اخلريجني اجلامعيني
تدريب املوظفني داخل ال�شركة ولدى جمموعة ار ا�س اي للت�أمني �إ�ضافة �إلى تزويدهم بربامج تدريبية تقدمها جهات خارجية
ت�شجيع املوظفني على اجتياز اختبار الإعتماد من معهد الت�أمني ()Chartered Insurance Institute
توظيف غري ال�سعوديني عند ال�ضرورة فقط

4 4 4 -4ترتيبات إعادة التأمين
تقوم ال�شركة ب�إعادة ت�أمني جزء من املخاطر التي ت�ؤمن عليها يف �سياق عمليات الت�أمني التي تقوم بها وذلك بهدف موازنة حجم املخاطر التي تتعر�ض لها وحماية �أرباحها ومواردها الر�أ�س
مالية .وقد حدد نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية حجم عمليات �إعادة الت�أمني التي ميكن التعاقد فيها من حيث احلجم الإجمايل ومن معيدي الت�أمني يف اململكة ،حيث ت�شرتط لوائح الت�أمني على
ال�شركات التي ترغب يف �إعادة الت�أمني �أن تعيد ت�أمني  ٪30على الأقل من �إجمايل �أق�ساطها يف اململكة .وميكن ل�شركات الت�أمني احل�صول على �إعفاء خطي من م�ؤ�س�سة النقد بهذا اخل�صو�ص.
ويتوقف توفر �إعادة الت�أمني يف اململكة على و�ضع �أ�سواق الت�أمني العاملية واملحلية وحجم الطاقة اال�ستيعابية لإعادة الت�أمني ومتطلبات م�ؤ�س�سة النقد والإعفاءات التي متنحها.
ت�شارك ال�شركة يف �شراء وثائق �إعادة الت�أمني من خالل جمموعة ار ا�س اي للت�أمني �إلى جانب �شراء وثائق �إعادة ت�أمني تكميلية من داخل اململكة وخارجها على �أ�سا�س م�ستقل ،مع االلتزام يف
كل حالة مبتطلبات نظام الت�أمني واللوائح التنفيذية .وللقيام بذلك ،حت�صل ال�شركة على موافقات �أو �إعفاءات خطية من م�ؤ�س�سة النقد (ح�سب ما تقت�ضيه احلاجة) من حني لآخر .وت�سمح هذه
اال�سرتاتيجية لل�شركة باحل�صول على �شروط تف�ضيلية �شاملة وتتيح لها �إمكانيات �إعادة الت�أمني ب�شكل �أكرب مما يتوفر ل�شركة م�ستقلة تعمل يف بلد واحد.

4 4 4 -4إدارة االستثمار
تتولى جلنة اال�ستثمار لدى ال�شركة م�س�ؤولية و�ضع ال�سيا�سات والأ�س�س التي حتكم عملياتها اال�ستثمارية وطريقة �إدارة حمافظها اال�ستثمارية .وتراعي هذه ال�سيا�سات والأ�س�س ،التي يقرها
املجل�س ،متطلبات نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية .علما بانه اليوجد لدى ال�شركة ادارة خا�صة باال�ستثمار ولكن ت�ستعني ال�شركة بخربات متخ�ص�صني كمدراء �صناديق ا�ستثمارية من خارج
ال�شركة ويقوم بهذا العمل بالتحديد �شركة الريا�ض كابيتال.

4 4 4 -4إدارة المخاطر
تواجه ال�شركة يف �أعمالها عدد ًا من املخاطر (منها على �سبيل املثال ال احل�صر تلك املتعلقة بن�شاط الت�أمني وخماطر ت�شغيلية و�أخرى نظامية وغري ذلك) ،ولذا و�ضعت ال�شركة �ضوابط و�آليات
و�أق�سام داخلية منا�سبة لإدارة املخاطر.
يرتكز ن�شاط �إدارة املخاطر على �أهم عنا�صر املخاطرة وهي ب�صورة رئي�سية ت�سعري خدمات الت�أمني وقبول �أعمال الت�أمني و�إدارة املخاطر املتعلقة بالعقود املربمة مع العمالء .وت�ستخدم �إدارة
خماطر االكتتاب و�إعادة الت�أمني واملطالبات عدد ًا من الو�سائل الأ�سا�سية والتي منها مراجعة �أداء و�إدارة جميع �أنواع املحافظ الت�أمينية لل�شركة ودرا�سة املخاطر التي يحتمل وقوعها.
تعمل ال�شركة �ضمن �إطار عام لإدارة املخاطر يهدف �إلى حتديد مدى تعر�ض ال�شركة للمخاطر وتقييم تلك املخاطر وقيا�سها و�إدارتها .وي�ضطلع جمل�س الإدارة والإدارة العليا بالإ�شراف على
�أنظمة ال�شركة املعنية ب�إدارة املخاطر وتطبيق املعايري وال�ضوابط والإجراءات الرقابية املنا�سبة.
تدير ال�شركة املخاطر التي تتعر�ض لها طبق ًا لالئحة �إدارة املخاطر على النحو التايل:




تطبيق �إطار ر�سمي لإدارة املخاطر يتم على �أ�سا�سه و�ضع �سيا�سات العمل ومعايريه واختبار هذه ال�سيا�سات واملعايري.
تتولى الإدارة مهمة و�ضع ا�سرتاتيجية �إدارة املخاطر وقيا�س الأداء ب�شكل م�ستمر وو�ضع ال�ضوابط الداخلية و�إجراءات �إدارة املخاطر مع االحتفاظ بهذه ال�ضوابط والإجراءات.
تتولى جلنة املراجعة وجلنة املخاطر لدى ال�شركة مهمة الت�أكد امل�ستقل واملو�ضوعي من مدى فعالية �أنظمة ال�شركة اخلا�صة بالرقابة الداخلية والإطار العام لإدارة املخاطر.
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4 4 4 -4المزايا التنافسية
تتمتع ال�شركة بعدة مزايا مقارنة ببع�ض مناف�سيها يف �سوق الت�أمني ،وت�شمل هذه املزايا ما يلي:

4 44 -4 4 -4الشركاء االستراتيجيون
ي�ضم ال�شركاء الإ�سرتاتيجيون يف ال�شركة كال من �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني )ال�شرق الأو�سط) مبلكية تبلغ  ٪51.1يف ال�شركة وكذلك جمموعة ار ا�س اي باعتبارها �أحد االطراف
ذات العالقة مبوجب اتفاقية الدعم الفني واالداري املربمة مع ال�شركة .وال�شركاء اال�سرتاتيجيون هم ال�شركاء الذين يقدمون الدعم لل�شركة ب�سبب امتالكهم اخلربة والدراية الفنية والعلمية
والت�شغيلية فيما يخ�ص ن�شاط ال�شركة مما يقدم قيمة ا�ضافية لل�شركة نظر ًا لتمتعهم بهذه املعرفة النوعية.
�إن رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) هي ع�ضو يف جمموعة ار ا�س اي للت�أمني .وتزاول املجموعة �أعمالها حالي ًا يف �أكرث من  33دولة وتقدم جمموعة كبرية من منتجات وخدمات الت�أمني
العامة يف ما يزيد على  140دولة لأكرث من  17مليون عميل يف خمتلف �أرجاء العامل .وتعترب جمموعة ار ا�س اي للت�أمني من �شركات الت�أمني العاملة يف منطقة ال�شرق الأو�سط حيث ميتد تاريخها يف
هذه املنطقة لأكرث من  55عام ًا وتعمل يف اململكة منذ ما يزيد عن  35عام ًا .ومتكن هذه العالقة الوطيدة مع رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) �شركة العاملية من احل�صول على املنتجات
واخلدمات الرائدة يف ال�سوق واال�ستفادة من اخلربات التي تتمتع بها ال�شركات املختلفة التابعة للمجموعة التي تعمل يف جميع �أنحاء العامل.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ومن خالل رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) ،ميكن ل�شركة العاملية الو�صول �إلى ال�شبكة العاملية الر ا�س اي للت�أمني و�شركائها يف جميع �أنحاء العامل لتقدمي برامج
الت�أمني العاملية مل�ؤ�س�سات متعددة اجلن�سيات تعمل يف اململكة العربية ال�سعودية .ومن املعروف �أن ار ا�س اي للت�أمني حتظى مبهارات وخربات فنية رائدة يف جمال الت�أمني وتقدم برامج تدريبية
فعالة ،لذا ميكن لل�شركة من خالل اال�ستفادة من تلك اخلربات والربامج بناء قدرات و�إمكانات رائدة يف ال�سوق داخل اململكة.
يف مار�س 2014م ،رفعت وكالة �ستاندرد اند بورز ت�صنيفها ملجموعة ار ا�س اي للت�أمني من الت�صنيف ( )-Aمع �إبقاء “و�ضع املراقبة االئتمانية” �إلى الت�صنيف ( )Aمع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة.

4 44 -4 4 -4فريق إداري ذو خبرة محلية وعالمية في مجال التأمين
ي�ضم الفريق الإداري لل�شركة موظفون يحظون بخربة عملية متتد ل�سنوات طويلة يف جمال الت�أمني يف خمتلف البلدان ،مبا يف ذلك اململكة العربية ال�سعودية ومناطق �أخرى يف ال�شرق الأو�سط
والعامل ،والذي يجمع بني النظرة العاملية واخلربات املحلية لتقدمي اخلدمة املثالية لعمالء ال�شركة.

4 44 -4 4 -4قاعدة عمالء قوية
تزاول ال�شركة �أعمالها يف جدة والريا�ض واخلرب منذ �أكرث من  35عام ًا (من خالل رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط)) ولها فروع يف تلك املناطق ،مما مكن ال�شركة من بناء قاعدة
قوية من العمالء على مدى تلك ال�سنوات مما �ساعدها يف التو�سع والنمو .ومن ه�ؤالء العمالء بع�ض من ال�شركات الرائدة يف اململكة مما م ّكن ال�شركة من اال�ستفادة بنجاح من هذه العالقات
جلذب �شركات �أخرى مماثلةَ .م ّكنت العالقات الوثيقة املقامة على مدى �سنوات عديدة ال�شركة من احل�صول على معلومات وخربات َق ّيمة حول احتياجات العمالء و�ساعدت على تقدمي املنتجات
واخلدمات املنا�سبة لل�سوق.

4 44 -4 4 -4مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات
�إن ال�شركة مرخ�صة ببيع �سبعة وثالثون ( )37منتج ًا ت�أمينيا لتغطية االحتياجات املتزايدة واملتنوعة ملعظم العمالء وال�شركات .ح�صل ثالث ع�شر منتج ًا منها على املوافقة النهائية من جانب
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .يف حني ح�صل اثنان وع�شرون منتج ًا على املوافقة امل�شروطة حتت فئة “البدء بعد تقدمي الطلب على املنتج” حتى 2014/10/08م ،بينما ح�صل منتجان �آخران
على موافقة م�ؤقتة حتى 2014/08/31م .هذا بجانب الو�صول غري املحدود ملعرفة وخربة ار ا�س اي للت�أمني .ومن هذه اخلدمات اال�ستخدام املتزايد خلدمات هند�سة املخاطر واملعاينة للتخفيف
من املخاطر يف اململكة حيث يتطلع العمالء �إلى تخفي�ض تكاليف الت�أمني والتعر�ض للخ�سارة على حد �سواء .وب�إمكان �شركة العاملية ا�ستخدام املوارد العاملية لالر ا�س اي للت�أمني لتوفري هذه
اخلدمات مع اال�ستعانة بهذه اخلربة لتطوير املهارات والقدرات لديها.
املنتج

حتى

احلالة

منتج ت�أمني كافة املخاطر للممتلكات

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني توقف الأعمال

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني املنازل

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �ضد احلريق والأخطار املرتبطة

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج الت�أمني الطبي

موافقة نهائية

الينطبق

منتج الت�أمني اجلماعي على احلياة

موافقة نهائية

الينطبق

منتج الت�أمني ال�شامل على املركبات

موافقة م�ؤقتة

2014/11/30

منتج الت�أمني الإلزامي على املركبات

موافقة م�ؤقتة

2014/11/30

منتج ت�أمني الأموال

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني التحميل و التفريغ من ال�سفن

موافقة نهائية

الينطبق
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املنتج

حتى

احلالة

منتج ت�أمني غطاء البنوك

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني جتاوز اخل�سارة الناجتة عن امل�س�ؤولية املدنية وم�س�ؤولية املنتجات

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني امل�سئولية املدنية

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني امل�س�ؤولية املدنية وم�س�ؤولية املنتجات

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني �أخطاء ممار�سة املهن الطبية

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �ضياع حمفظة النقود

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني حلول املن�شئات ال�صغرية

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني تعوي�ض العمال

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج الت�أمني على احلوادث ال�شخ�صية

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني ال�سفر

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �ضد �سوء �أمانة املوظفني

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني املنفعة النقدية �أثناء الإقامة يف امل�ست�شفى

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني الغاليات و�أجهزة ال�ضغط

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني املعدات ال�شامل

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني امل�شاريع ال�شامل

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني كافة الأخطار للمقاولني

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني �أعمال العقود

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني مباين ومعدات املقاولني

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني الأجهزة الإلكرتونية

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني كافة �أخطار الرتكيب

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني خ�سارة الأرباح لكافة �أخطار الرتكيب

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني تعطل الآالت

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني خ�سارة الأرباح للمعدات

موافقة م�ؤقتة

2015/4/8

منتج ت�أمني العبور الأر�ضي

موافقة نهائية

الينطبق

منتج الت�أمني املفتوح حلمولة ال�سفن

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني اليخوت

موافقة نهائية

الينطبق

منتج ت�أمني الأخطار املحددة للعبور الأر�ضي

موافقة نهائية

الينطبق

4 44 -4 4 -4استخدام أحدث التقنيات
ت�ستخدم ال�شركة احللول التقنية مثل جافا و �أم �أ�س داينامك و نظام �سي ار ام الرائدة يف ال�سوق لإدارة املحافظ الت�أمينية الرئي�سية حيث ميكن للو�سطاء الو�صول �إلى الأنظمة يف جمموعة من
الأعمال التجارية لتقدمي مقرتحات رائدة خلدمة العمالء يف جمال الت�أمني على ال�سيارات واملعدات البحرية.

4 44 -4 4 -4عالقات قوية مع الوسطاء الدوليين والمحليين الرواد في المجال
يف حني يتجه ال�سوق ال�سعودي ب�سرعة نحو اال�ستغناء عن الو�سطاء ،ال �سيما يف جمال الت�أمني التجاري وخطط الت�أمني ،ف�إن �شركة العاملية قادرة على اال�ستفادة من العالقات العاملية القوية
ملجموعة ار ا�س اي للت�أمني .كما حتظى العالمة التجارية ملجموعة ار ا�س اي للت�أمني ب�إ�شادة وا�سعة وتقدير هائل يف �سوق الت�أمني التجاري وذلك نظر ًا ملا تتمتع به املجموعة من خربات وقدرات
فائقة وا�ستقرار ميتد على املدى الطويل.
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4 44 -4 4 -4استراتيجية تنفيذ واضحة
تتبع ال�شركة ا�سرتاتيجية لنمو الأعمال تتمحور حول تطوير �شراكات قوية مع و�سطاء (الو�سطاء والعالقات املتميزة) الت�أمني ،وكذلك ا�ستك�شاف الفر�ص املتاحة يف القطاعات “اجلديدة”

واملنتجات غري التقليدية ومنتجات �أ�سلوب احلياة ،حيث يدعم ذلك تعزيز القدرة الداخلية لتوفري منتجات عرو�ض مميزة ومدفوعة باخلدمة لعمالئها.

4 4 4 -4المنتجات والخدمات
تقوم ال�شركة مبزاولة �أن�شطة الت�أمني يف القطاعني التاليني:



الت�أمني التجاري
الت�أمني ال�شخ�صي

التأمين التجاري

4 44 -4 4 -4الممتلكات – التأمين ضد األضرار المادية
تقدم ال�شركة ت�شكيلة من املنتجات امل�صممة لتلبية خمتلف احتياجات عمالئها كت�أمني الأ�صول امللمو�سة (املباين وال�سلع وامل�صانع) �ضد خمتلف املخاطر وتغطي اخل�سائر الكلية �أو اجلزئية �أو
الأ�ضرار التي ت�سببها احلرائق وظروف الطق�س وال�سرقة وميكن �أن تت�ضمن معظم �أنواع �أ�سباب احلوادث.
وميكن �أن ت�شمل وثيقة الت�أمني �ضد الأ�ضرار املادية مزيدا من غطاءات الت�أمني املتخ�ص�صة مثل:





جميع املخاطر املتعلقة بالكمبيوتر والأجهزة التقنية والزيادة يف تكلفة العمل
تعطل الآالت وتوقف العمل
انفجار معدات الت�سخني و�أوعية ال�ضغط
معدات و�آالت املقاولني

4 44 -4 4 -4الممتلكات – تأمين توقف األعمال
يف حني يح�صل حملة وثائق ت�أمني الأ�ضرار املادية على تعوي�ض تكاليف �إ�صالح �أو ا�ستبدال الأ�صول املادية� ،إال �أن خ�سارة ا�ستعمال جميع هذه الأ�صول �أو جزء منها (املكاتب وامل�صانع واملحالت
�أو امل�صانع واملعدات) قد ت�ضر بالقدرة على ا�ستمرارية العمليات التجارية وت�ؤثر �سلب ًا على م�ستوى املبيعات والأرباح .ومن هنا ،توفر ال�شركة الغطاء الت�أميني ملثل هذه اخل�سائر من خالل وثيقة
ت�أمني �ضد توقف الأعمال والتي ت�صدر عادة �إلى جانب وثيقة الت�أمني �ضد الأ�ضرار املادية.

4 44 -4 4 -4التأمين ضد جميع المخاطر المرتبطة بأعمال البناء واإلنشاء ومسؤولية الغير
تزود ال�شركة قطاع البناء والإن�شاءات مبنتجات ت�أمني تغطي اخل�سائر �أو الأ�ضرار املرتبطة بتلك الأعمال ،مبا فيها امل�شاريع التي يتم تنفيذها على �أ�سا�س ت�سليم املفتاح وامل�س�ؤوليات جتاه الغري
التي تن�ش�أ عن ت�أدية �أو عدم ت�أدية هذه الأعمال .وميكن �أن متتد الوثيقة لت�شمل خ�سارة الإيرادات ب�سبب ت�أخر بدء العمليات نتيجة خل�سارة الأعمال �أو ت�ضررها.

4 44 -4 4 -4تأمين على المركبات
تقدم ال�شركة جمموعة متكاملة من منتجات الت�أمني على املركبات طبق ًا للنظام الذي �صدر م�ؤخر ًا يف اململكة ،مبا يف ذلك الت�أمني الإلزامي بالن�سبة جلميع املركبات امل�سجلة يف اململكة وت�أمني
املركبات �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري بالن�سبة للمركبات الأجنبية التي تعرب اململكة .وت�شمل وثيقة الت�أمني �ضد الغري امل�س�ؤولية القانونية �ضد ال�ضرر ال�شخ�صي والوفاة والأ�ضرار التي تلحق باملمتلكات
العامة �أو اخلا�صة .ويتوفر الت�أمني للأفراد والأ�ساطيل التجارية بغطاء ت�أميني مع تو�سعة التغطية الت�أمينية ح�سب االحتياجات اخلا�صة لكل عميل.

4 44 -4 4 -4تأمين تعويضات العاملين ومسؤولية أصحاب العمل
يغطي ت�أمني تعوي�ضات العاملني التكاليف وامل�صاريف التي يتكبدها �صاحب العمل نتيجة حلادث �أو مر�ض يتعر�ض له املوظف �أثناء العمل .كما ميكن �أن ت�شمل وثيقة ت�أمني تعوي�ضات العاملني تغطية
امل�س�ؤولية القانونية ل�صاحب العمل بحيث ت�شمل حماية �صاحب العمل من دعاوى املوظفني ومطالباتهم املحتملة مبوجب ال�شريعة الإ�سالمية.

4 44 -4 4 -4تأمين المسؤولية العامة والمنتجات
توفر ال�شركة وثائق ت�أمني تغطي امل�س�ؤولية القانونية جتاه الغري عن الإ�صابات اجل�سدية �أو الأ�ضرار التي تلحق مبمتلكاتهم ب�سبب عمل حامل الوثيقة �أو �أثناء عمله .وميكن تو�سيع وثيقة ت�أمني
امل�س�ؤولية العامة لتغطي امل�س�ؤولية الناجمة عن عيوب املنتجات.

4 44 -4 4 -4تأمين األموال
تغطي وثيقة الت�أمني ال�شامل على الأموال كافة املخاطر من خ�سارة الأموال �أو تلفها �أثناء وجودها يف مباين حامل الوثيقة �أو �أثناء نقلها.
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4 44 -4 4 -4تأمين خيانة األمانة
يغطي ت�أمني خيانة الأمانة خ�سارة الأموال �أو الب�ضاعة ب�سبب خيانة املوظفني ،مبا يف ذلك اخل�سائر الناجمة عن تواط�ؤ اثنني �أو �أكرث من املوظفني.

4 44 -4 4 -4تأمين البضاعة أثناء النقل والتأمين البحري
يغطي ت�أمني الب�ضاعة �أثناء النقل والت�أمني البحري خ�سارة الب�ضاعة امل�ؤمن عليها بكاملها �أو تعر�ضها للتلف �أثناء نقلها بوا�سطة �أي و�سيلة نقل واحدة (بحر ًا �أو جو ًا �أو بر ًا) �أو �أثناء نقلها ب�أكرث
من و�سيلة .وي�شمل الت�أمني البحري ت�أمني الب�ضائع وال�سفن.

4 4 4 -4 4 -4تأمين مستحقات الموظفين
ت�شمل وثيقة ت�أمني م�ستحقات املوظفني توفري الت�أمني على احلياة وغريه من الت�أمني ملوظفي حاملي الوثيقة �شام ًال ذلك ما يلي:
( )1وثيقة الت�أمني اجلماعي للنفقات ال�صحية :مع كون الت�أمني ال�صحي �أ�صبح �إلزامي ًا بالن�سبة للعاملني غري ال�سعوديني وفق ًا للأنظمة ال�سعودية ،ف�إن ال�شركة تتوقع زيادة حجم �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة �ضمن هذا املنتج .كما يتوفر هذا النوع من الت�أمني للمواطنني ال�سعوديني .ويجب �أن تكون وثيقة الت�أمني ال�صحي معتمدة من جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين.
( )2وثائق الت�أمني اجلماعي على احلياة واحلوادث :تقدم ال�شركة هذا النوع من الت�أمني ملجموعة خمتارة من العمالء من ال�شركات والذي يوفر غطاء �ضد حاالت الوفاة �أو العجز ال�شديد
للموظفني.
( )3وثيقة ال�سفر اجلماعي :تغطي هذه الوثيقة موظفي حاملها �أثناء �سفرهم يف رحالت عمل داخل اململكة �أو خارجها .وتقدم ال�شركة وثيقة ت�أمني �سفر �سنوية لتعوي�ض حامل الوثيقة �ضد
املخاطر غري املتوقعة ،مبا فيها )1( :احلوادث )2( ،النفقات ال�صحية )3( ،فقدان الأمتعة واملتعلقات ال�شخ�صية.

4 4 4 -4 4 -4تأمين التعويض المهني ومسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين في الشركة
تزود ال�شركة عمالئها بحماية �ضد امل�س�ؤولية جتاه الغري بالن�سبة للم�شورة املهنية واخلدمات املقدمة �ضمن �سياق العمل ال�صحيعي لوظائفهم �إ�ضافة �إلى امل�س�ؤولية القانونية جتاه امل�ساهمني والغري
بالن�سبة لأع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة وموظفيها �أثناء مزاولتهم لعملهم املعتاد كم�س�ؤولني يف ال�شركة.

4 4 4 -4 4 -4تأمين السفر
ت�شمل وثيقة ت�أمني ال�سفر تغطية حاالت الوفاة �أو الإ�صابة اخلطرية و�إلغاء الرحالت وت�أخرها وفقدان الب�ضائع والأمتعة وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية ،وذلك وفق ًا الحتياجات حامل الوثيقة مع غطاء
عاملي يتوفر على مدار ال�ساعة يومي ًا.

4 4 4 -4 4 -4التأمين الصحي
تغطي وثيقة الت�أمني ال�صحي م�صاريف العالج ال�صحي والعالج يف امل�ست�شفى ،علم ًا ب�أن وثائق الت�أمني ال�صحي تتطلب احل�صول على موافقة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين.
التأمين الشخصي

4 4 4 -4 4 -4تأمين المنازل
تقدم ال�شركة وثائق ت�أمني �شاملة على املنازل مبا يف ذلك ت�أمني املباين واملحتويات واملتعلقات ال�شخ�صية �ضد اخل�سارة �أو التلف وذلك للم�ست�أجرين واملالكني� ،إ�ضافة �إلى غطاء ت�أميني للم�س�ؤولية
جتاه الغري.

4 4 4 -4 4 -4تأمين المركبات الخاصة والدراجات النارية
ت�شمل وثيقة ت�أمني املركبات اخلا�صة عدة خماطر منها :الت�صادم �أو التلف العر�ضي واحلريق واالنفجار اخلارجي والربق وال�سرقة والأعمال ال�ضارة والإ�صابة ال�شخ�صية للغري �أو وفاته وت�ضرر
ممتلكات الغري.

4 4 4 -4 4 -4تأمين الحوادث الشخصية
تغطي وثيقة ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية الوفاة �أو الإ�صابة اخلطرية وهي م�صممة بحيث تلبي االحتياجات ال�شخ�صية حلاملها وتت�ضمن غطا ًء ت�أميني ًا عاملي ًا على مدار ال�ساعة يومي ًا.

4 4 4 -4 4 -4تأمين المراكب البحرية
تغطي وثيقة ت�أمني املراكب البحرية اليخوت وغريها من املراكب املائية التي ميلكها الأفراد �ضد الفقدان �أو التلف �أو امل�س�ؤولية جتاه الغري.
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4 4 4 -4 4 -4تأمين السفر
ت�شمل وثيقة ت�أمني ال�سفر تغطية حاالت الوفاة �أو الإ�صابة اخلطرية و�إلغاء الرحالت وت�أخرها وفقدان الب�ضائع والأمتعة وامل�س�ؤولية ال�شخ�صية ،وذلك وفق ًا الحتياجات حامل الوثيقة مع غطاء
عاملي يتوفر على مدار ال�ساعة يومي ًا.

4 4 4 -4 4 -4التأمين الصحي والرعاية الصحية
تغطي وثيقة الت�أمني ال�صحي ال�صحي م�صاريف العالج ال�صحي والعالج يف امل�ست�شفى ،علم ًا ب�أن وثائق الت�أمني ال�صحي تتطلب احل�صول على موافقة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين.
متثل املنتجات املذكورة �أعاله قائمة املنتجات الت�أمينية التي تقدمها ال�شركة طبقا حلجم ونوع الطلب يف ال�سوق وطبقا ال�سترياتيجيتها بعد احل�صول على الرتاخي�ص وموافقات ر�سمية يف هذا
ال�شان.

4 4 4 -4الوظائف الرئيسية للتأمين
4 44 -4 4 -4قسم االكتتاب وإعادة التأمين
يتولى املدير الفني امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم ،وت�شمل مهام هذا الق�سم:











تقييم املخاطر
عملية الت�سعري وا�صدار الوثائق اجلديدة
جتديد الوثائق و�إلغائها واملوافقة عليها ،ح�سب ما يقت�ضيه العمل
حتديد الن�سب املالئمة وح�ساب �أق�ساط وثائق الت�أمني
الت�أكد من �أن عمليات �إعادة الت�أمني التي جتريها ال�شركة تتم طبق ًا ل�سيا�سات املخاطر املعتمدة لدى ال�شركة ووفق ًا للمتطلبات النظامية
الت�أكد من �أن وثائق الت�أمني ت�صدر بدقة وب�شكل يعك�س الأحكام وال�شروط املتفق عليها مع العمالء �أو الو�سطاء
االحتفاظ ببيانات �إح�صائية وفنية ت�سمح لل�شركة مبراجعة �أدائها من حيث الت�سعري ومن الناحية الفنية
اال�ستعانة بخربات خارجية عند اللزوم للم�ساعدة يف رفع م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة للعمالء
الت�أكد من درا�سة املخاطر املنا�سبة طبق ًا لقواعد ال�شركة ومتطلباتها
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم

4 44 -4 4 -4قسم المطالبات
يتولى مدير املطالبات امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:











ت�سجيل املطالبات
فح�ص املطالبات ومطابقتها مع ن�ص الوثيقة و�شروطها و�أحكامها وا�ستثناءاتها ورف�ض املطالبات ح�سب ما يقت�ضيه العمل
مراجعة املطالبات ال�صحيحة وتقييمها
تعيني �أطراف خارجية خمت�صة يف ت�سوية اخل�سائر بالن�سبة للمطالبات الكربى
فتح ملفات للمطالبات وا�ستخدام احتياطيات بطريقة حمافظة لتغطية اخل�سائر املحتملة
�إبالغ معيد الت�أمني ب�أية مطالبات كربى
االحتفاظ ب�سجالت دقيقة مببالغ املطالبات والتعديالت التي تطر�أ على االحتياطيات
االحتفاظ ببيانات �إح�صائية وفنية ت�سمح لل�شركة مبراجعة �أدائها فيما يخ�ص املطالبات
الت�أكد من حت�صيل جميع املبالغ امل�ستحقة من الغري ومن معيدي الت�أمني ،ح�سب ما يقت�ضيه العمل
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم

4 44 -4 4 -4قسم المالية
يتولى املدير املايل امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:
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الت�أكد من �سالمة املعلومات املالية لل�شركة ودقتها
الت�أكد من كفاية الإجراءات الرقابية الداخلية يف ق�سم املالية
الت�أكد من تقدمي املعلومات الالزمة للوفاء باملتطلبات النظامية الداخلية واخلارجية يف املواعيد املحددة
�إدارة التدفقات النقدية وال�سيولة واملالءة املالية واملطلوبات
�إعداد امليزانيات ال�سنوية ومراقبة الأداء الفعلي بناء على امليزانية املعتمدة
تن�سيق عملية املراجعة ال�سنوية اخلارجية




�إعداد الإقرارات ال�ضريبية و�إدارة العالقات مع ال�سلطات ال�ضريبية
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم الأداء املايل لل�شركة.

4 44 -4 4 -4قسم االستثمار وإدارة األصول
يتولى املدير املايل امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:






�إدارة �سيا�سة اال�ستثمار على النحو الذي حتدده جلنة اال�ستثمار
الت�أكد من �أن �سيا�سة اال�ستثمار تراعي نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية
تعيني م�ست�شارين خارجيني ،ح�سب اللزوم ،للم�ساعدة يف �أداء اال�ستثمار
و�ضع املعايري القيا�سية لال�ستثمار والت�أكد من �أن العوائد اال�ستثمارية تلبي م�ستوى الأداء املطلوب
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم

4 44 -4 4 -4قسم المبيعات والتسويق
يتولى مدير املبيعات والت�سويق امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:



اتباع ا�سرتاتيجية الت�سويق لدى ال�شركة
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم

4 44 -4 4 -4قسم تقنية المعلومات
ي�ضطلع مدير تقنية املعلومات والعمليات بامل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:








الإ�شراف على �أن�شطة ال�شركة يف جمال تقنية املعلومات وتن�سيقها
�إعداد ا�سرتاتيجية خا�صة بتقنية املعلومات بحيث تواكب وتلبي احتياجات ال�شركة احلالية وامل�ستقبلية
الت�أكد من �أن ال�شركة لديها جميع الأجهزة والربجميات املنا�سبة ملعاجلة و�إدارة وثائق الت�أمني واملطالبات �إ�ضافة �إلى جميع املتطلبات الت�شغيلية الأخرى
الت�أكد من تزويد ال�شركة بجميع التقارير الآلية على النحو املطلوب والتقيد باملتطلبات النظامية اخلارجية
الت�أكد من �سالمة البيانات من خالل التدابري املنا�سبة حلمايتها و�ضمان �أمنها
�إعداد الن�سخ االحتياطية لتقنية املعلومات �أو ًال ب�أول وتطبيق �إجراءات ت�ضمن ا�ستعادة العمل ب�صورة طبيعية يف حاالت الطوارئ
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم.

4 44 -4 4 -4قسم الشؤون اإلدارية والموارد البشرية
يتولى مدير املوارد الب�شرية امل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:











�إعداد اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات اخلا�صة باملوارد الب�شرية
توظيف العاملني ونقل كفاالتهم و�إنهاء عقود خدمتهم ح�سب ما يقت�ضيه العمل
�إعداد ك�شف الرواتب ال�شهرية وم�ستحقات امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية عن ا�ستقطاعات املوظفني وم�ستحقات نهاية اخلدمة للموظفني
و�ضع �سلم الرواتب والرتقيات للموظفني على م�ستوى ال�شركة
الت�أكد من تطبيق �إجراءات منا�سبة لإدارة �أداء املوظفني �إ�ضافة �إلى الأهداف ال�سنوية للموظفني واملراجعة الدورية وتقييم �أداء املوظفني
اقرتاح الرتقيات والعالوات املنا�سبة للموظفني
الت�أكد من التزام ال�شركة مبتطلبات ال�سعودة
العمل مع م�ؤ�س�سة النقد واملعهد امل�صريف بهدف تدريب املوظفني ال�سعوديني وتنمية مهارتهم
تنظيم الدورات والربامج التدريبية الداخلية واخلارجية ل�ضمان امتالك جميع موظفي ال�شركة للمهارات املنا�سبة
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم.

4 44 -4 4 -4قسم المراجعة الداخلية
ي�ضطلع رئي�س ق�سم املراجعة الداخلية بامل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم مايلي:





رفع التقارير ب�صفة م�ستقلة �إلى جمل�س الإدارة من خالل جلنة املراجعة و�إدارة املخاطر
الت�أكد من تطبيق ال�سيا�سة الداخلية والإجراءات التي ت�ضعها ال�شركة وتدقيقها �ضمن املراجعة الداخلية
الت�أكد من تطبيق جميع ال�سيا�سات والإجراءات اخلارجية والنظامية
الإ�شراف على تطبيق قرارات جمل�س الإدارة
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التعامل مع مدقق احل�سابات اخلارجي يف �إعداد ومراجعة التدقيق ال�سنوي اخلارجي حل�سابات ال�شركة
الت�أكد من اتخاذ ال�شركة جلميع الإجراءات املنا�سبة لتطبيق تو�صيات املدقق اخلارجي ومتطلباته
�إعداد التقارير الدورية التي تت�ضمن الإجراءات املقرتحة على الإدارة لتح�سني العمليات و�إجراءات العمل بال�شركة
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم.

4 44 -4 4 -4قسم إدارة المخاطر
ي�ضطلع رئي�س ق�سم �إدارة املخاطر بامل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:






الت�أكد من قيام ال�شركة ب�إعداد تقارير دورية باملخاطر املحتملة والقائمة والإجراءات الكفيلة بالتعاطي معها والتغلب عليها
تعزيز املعايري الفعالة لإدارة املخاطر
الإ�شراف على تطبيق ا�سرتاتيجية �شاملة لإدارة املخاطر
القيام مبراجعة دورية ال�سرتاتيجية �إدارة املخاطر وحتديثها مع الأخذ يف االعتبار امل�ستجدات الداخلية واخلارجية التي تهم ال�شركة
عقد االجتماعات الدورية مع �إدارة ال�شركة واللجان ذات العالقة بغر�ض تقييم �أداء الق�سم

4 4 4 -4 4 -4قسم االلتزام
ي�ضطلع رئي�س ق�سم االلتزام بامل�س�ؤولية الكاملة عن هذا الق�سم .وت�شمل مهام هذا الق�سم:




رفع التقارير للجان جمل�س الإدارة
الت�أكد من وجود وت�أ�سي�س �إطار عام حلوكمة ال�شركة بحيث يلبي املتطلبات التنظيمية الداخلية واخلارجية
االحتفاظ ب�سجالت كافية لإدارة االلتزام بالقواعد والأنظمة الداخلية واخلارجية

4 4 4 -4 4 -4األبحاث والتطوير
لي�س لدى ال�شركة �أي �إدارة خمت�صة بالأبحاث والتطوير ولكن لدى ال�شركة خدمات ومنتجات ميكن تطويرها لتلبية احتياجات عمالئها.

4 4 4 -4إقرار
عدم وجود �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة مبا قد ي�ؤثر �أو يكون له ت�أثري كبري على املركز املايل لل�شركة خالل االثني ع�شر �شهر ًا ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة.
عدم وجود �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع التجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة وخالل الفرتة من نهاية الفرتة التي يغطيها تقرير املراجع اخلارجي حتى تاريخ
�إ�صدار هذه الن�شرة ومع ذلك تكبدت ال�شركة خ�سارة يف عام 2011م و 2013م ،التي �أثرت على هام�ش املالءة املالية؛
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5.5الهيكل التنظيمي للشركة
5 55 -5أعضاء مجلس اإلدارة
ي�ضم جمل�س �إدارة ال�شركة ت�سعة �أع�ضاء ال تزيد مدة ع�ضوية كل منهم عن ثالث �سنوات .ثالثة من الأع�ضاء م�ستقلون ،وخم�سة �أع�ضاء (ميثلون الأغلبية) غري تنفيذيني ،وع�ضو واحد تنفيذي.
ويعينّ جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة العادية ل�شركة العاملية.
�صالحيات جمل�س الإدارة واردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة وطبق ًا للوائح التفيذية اخلا�ضعة لها ال�شركة.
يبني اجلدول التايل تكوين جمل�س الإدارة:

اجلدول � :1-5أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة العاملية
العمر

�أ�سهم امللكية* ٪

علي ح�سني علي ر�ضا

رئي�س جمل�س الإدارة

�سعودي

53

-

�أ�سامة عبدالباقي بخاري

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

51

-

حممد �سعود البليهد

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

52

-

م�ستقل غري تنفيذي

خالد عبدالعزيز احلمدان

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

57

-

م�ستقل غري تنفيذي

املن�صب

اال�سم

اجلن�سية

التمثيل� /إ�سم املمثل

�صفة الع�ضوية
م�ستقل غري تنفيذي

بنك الريا�ض

غري تنفيذي

�شون ويليام لوثر

ع�ضو جمل�س الإدارة

بريطاين

54

-

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

غري تنفيذي

عادل �أحمد ال�شيخ

ع�ضو جمل�س الإدارة

�سعودي

54

-

بنك الريا�ض

غري تنفيذي

خالد جعفر اللقاين

الع�ضو املنتدب و الرئي�س
التنفيذي وع�ضو جمل�س االدارة

�سعودي

47

-

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

تنفيذي

كري�ستوفر فيليب دويل

ع�ضو جمل�س الإدارة

بريطاين

54

-

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

غري تنفيذي

اندرو جون بورك

ع�ضو جمل�س الإدارة

بريطاين

45

-

�شركة رويال اند �صن الالين�س للت�أمني

غري تنفيذي

امل�صدر :ال�شركة
* مبوجب �أحكام نظام ال�شركات يجب �أن ميتلك كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أ�سهم ًا بقيمة  10.000ريال �سعودي ،وقد مت تخ�صي�ص (� )1.000سهم لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�شار �إليهم �أعاله
من قبل م�ساهمي امل�صدر احلاليني وفق ًا لنظام ال�شركات.

5 55 -55 -5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة

علي حسين علي رضا
العمر 53:عام ًا
اجلن�سية�:سعودي
املن�صب:رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ التعيني2009/11/04:م
المؤهالت:



�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة بربدين بكاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية عام 1986م.
�شهادة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة جنوب كاليفورنيا بكاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية عام1983م.

الخبرة المهنية:


الع�ضو املنتدب ل�شركة احلاج ح�سني على ر�ضا املحدودة� ،شركة ذات م�سئولية حمدودة ،يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع توزيع ال�سيارات يف اململكة العربية ال�سعودية
منذ 1995م.

مناصب أخرى:



ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة �سامبا املالية �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية (�أحد البنوك الكربى يف منطقة ال�شرق الأو�سط) وتعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام
2003م وحتى الآن
ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة العربية لتجارة املواد البرتولية� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع مزج وبيع زيوت الت�شحيم وخدمات الوقود بالتعاون مع اك�سون موبيل يف اململكة
العربية ال�سعودية والدول املجاورة منذ عام 2008م وحتى الآن
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رئي�س جمل�س �إدارة جلف ون �أنف�ستمنت بنك �إ�ستثماري� ،شركة م�ساهمة مقفلة يف البحرين تعمل يف قطاع اخلدمات املالية وامل�صرفية ،منذ عام 2006م وحتى الآن
رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الو�سيلة لت�أجري ال�سيارات العاملة باململكة العربية ال�سعودية� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة (هريتز لت�أجري ال�سيارات) تعمل يف قطاع ال�سيارات منذ
2004م وحتى الآن
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية لأنظمة احلا�سب الآيل باململكة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة (تعمل يف قطاع تقنية املعلومات والتكنولوجيا) تعمل يف قطاع التقنية والتكنولوجيا
منذ 2007م وحتى الآن

أسامة عبدالباقي بخاري
العمر 51 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
تاريخ التعيني2009/11/04 :م
المؤهالت:


�شهادة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة امللك عبد العزيز بجدة ،اململكة العربية ال�سعودية عام 1987م.

الخبرة المهنية:







نائب الرئي�س التنفيذي -ق�سم اخلدمات امل�صرفية لل�شركات يف بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف يف الفرتة من عام
2013م حتى الآن.
نائب الرئي�س التنفيذي  -ق�سم �سيا�سات االئتمان يف بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف يف الفرتة من عام 2011م
حتى2013م.
نائب رئي�س �أول  -املدير الإقليمي لبنك الريا�ض يف املنطقة ال�شرقية� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف يف الفرتة من 2007م �إلى2011م
نائب رئي�س �أول – جمموعة اخلدمات امل�صرفية التجارية يف بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف يف الفرتة من 2004م
�إلى2007م.
نائب الرئي�س  -رئي�س جمموعة اخلدمات امل�صرفية لل�شركات لبنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف املنطقة الغربية باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف خالل
الفرتة من 2002م �إلى 2004م.
مدير عالقات �أول يف وكالة بنك الريا�ض يف هيو�سنت (الواليات املتحدة الأمريكية) تعمل يف القطاع امل�صريف يف الفرتة من 1998م �إلى 2002م.

مناصب أخرى:


ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �آجل للخدمات التمويلية� ،شركة م�ساهمة مقفلة باململكة العربية ال�سعودية ،تعمل يف قطاع خدمات التمويل منذ عام 2013م وحتى الآن.

د .محمد سعود البليهد
العمر 52 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفيذي
تاريخ التعيني2009/11/04 :م
المؤهالت:




دكتوراه يف هند�سة البرتول من جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1987م.
درجة املاج�ستري يف هند�سة البرتول من جامعة جنوب كاليفورنيا ،الواليات املتحدة الأمريكية ،يف عام 1982م.
درجة البكالوريو�س يف هند�سة البرتول من جامعة امللك �سعود مبدينة الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية عام 1978م.

الخبرة المهنية:


نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي ملجموعة �سدر� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة (تعمل يف قطاع خدمات �إدارة الإن�شاءات واملرافق) منذ عام 1989م.

منا�صب �أخرى :ال يوجد
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خالد عبد العزيز الحمدان
العمر 57 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل غري تنفيذي
تاريخ التعيني2009/11/04 :م
امل�ؤهالت:



ماج�ستري يف �إدارة الأعمال يف املالية واملحا�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1993م.
بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن ،الظهران ،اململكة العربية ال�سعودية ،عام 1979م.

اخلربة املهنية:





الع�ضو املنتدب و�صاحب مكتب احلمدان لال�ست�شارات� ،شركه ذات م�سئولية حمدودة ،تعمل يف قطاع تقدمي خدمات الهند�سة املعمارية والهند�سية والتخطيط و�إدارة امل�شروعات
منذ عام 1984م وحتى الآن
الع�ضو املنتدب و�شريك يف �شركة عرب اخلليج القاب�ضة ،وهي �شركه ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف قطاع تقدمي اخلدمات لقطاعات النفط والبناء منذ عام 1979م وحتى الآن
الع�ضو املنتدب و�شريك يف �شركة مطاعم ال�سنبوك التجارية ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف قطاع تقدمي خدمات الطعام املتميزة وت�شغل املطاعم الراقية منذ عام
1989م وحتى الآن
الع�ضو املنتدب و�شريك يف �شركة خدمات املركبات العامة املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف قطاع توزيع الإطارات على نطاق وا�سع داخل اململكة منذ عام
2003م وحتى الآن

منا�صب �أخرى:



ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة عرب اخلليج للتكنولوجيا ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف قطاع تقدمي حلول نوعية لت�صميم الهياكل الفوالذية منذ عام 2004م وحتى الآن
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �صن �آي�س املحدودة ،وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف قطاع توريد املواد الكيميائية امل�ضافة واملواد الكيميائية اخلا�صة ل�صناعات البوليمرات
والبال�ستيك ،منذ عام 2000م وحتى الآن

شون ويليام لوثر
العمر 54 :عام ًا
اجلن�سية :بريطاين
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
تاريخ التعيني2009/11/4 :م
المؤهالت:



درجة املاج�ستري يف الريا�ضيات من جامعة كامربيدج ،اململكة املتحدة يف عام 1982م
زميل مبعهد املحا�سبني القانونيني يف اجنلرتا وويلز ،اململكة املتحدة ،عام 1985م.

الخبرة المهنية:






املدير املايل لرويال �أند الالين�س بي ال �سي وهي �شركة م�ساهمة عامة ،باململكة املتحدة تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2014م وحتى الآن.
املدير املايل ملنطقة الأ�سواق النا�شئة مبجموعة ار ا�س اي ،وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة املتحدة تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2007م حتى عام 2014م.
املدير املايل لدى �شركة لينك فاينن�شيال �أوت�سور�سنج املحدودة ( ،)Link Financial Outsourcing Ltdوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة باململكة املتحدة تعمل يف قطاع
اخلدمات مالية ،منذ عام 2006م حتى عام 2007م.
املدير املايل لدى �شركة �أك�سا �صن اليف بي �إل �سي � ،شركة م�ساهمة عامة ،باململكة املتحدة تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2000م حتى عام 2006م.
املدير املايل لدى جرنال الكرتيك كابيتال بنك� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،باململكة املتحدة تعمل يف قطاع امل�صريف منذ عام 1997م حتى عام 2000م.

مناصب أخرى:


ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل بقطاع الت�أمني منذ عام 2010م حتى الأن.
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عادل بن أحمد الشيخ
العمر 54 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
تاريخ التعيني2009/11/04 :م
المؤهالت:


درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة والية بورتالند يف بورتالند� ،أوريغون بالواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1983م.

الخبرة المهنية:

م�صريف متمر�س يحظى بخربة ت�صل �إلى 29عام ًا يف اخلدمات امل�صرفية املتنوعة على النحو التايل:





نائب الرئي�س التنفيذي بق�سم اخلدمات امل�صرفية للأفراد يف بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف خالل الفرتة من عام
2013م حتى الآن
نائب الرئي�س التنفيذي لق�سم اخلدمات امل�صرفية للفروع لدى بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف خالل الفرتة من عام
2006م وحتى عام 2013م.
املدير الإقليمي لل�شركات يف بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف يف الفرتة من عام 1994م حتى عام 2006م
مدير العمليات بق�سم اخلدمات امل�صرفية اخلا�صة لدى بنك الريا�ض� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف يف الفرتة من عام 1993م حتى
عام 1994م.

مناصب أخرى:


ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل بقطاع الت�أمني منذ عام 2009م حتى الآن.

خالد جعفر اللقاني
العمر 47 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :الع�ضو املنتدب و الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س االدارة
تاريخ التعيني2012/10/02 :م
المؤهالت:


درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من جامعة �أمليدا ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام2002م

الخبرة المهنية:









الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة العاملية للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة �سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2012م حتى الأن.
نائب الرئي�س التنفيذي ل�شركة العاملية للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة ،باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2012م وحتى نهاية عام 2012م
الع�ضو املنتدب ل�شركة قيمة لال�ستثمارات وهي وهي �شركة ذات م�سئولية حمدودة بالإمارات العربية املتحدة تعمل يف قطاع اال�ستثمارات ،خالل الفرتة من عام 2011م حتى عام
2012م.
الرئي�س التنفيذي ل�شركة الأهلي للتكافل وهي �شركة م�ساهمة عامة باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني يف الفرتة منذ عام 2007م وحتى عام 2011م.
رئي�س جمموعة �أعمال الت�أمني لدى البنك الأهلي التجاري وهي �شركة م�ساهمة مقفلة باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف خالل الفرتة منذ عام 2004م وحتى
عام 2007م.
رئي�س ق�سم الت�أمني والت�أمني امل�صريف لدى البنك ال�سعودي الهولندي وهي �شركة م�ساهمة عامة باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف خالل الفرتة منذ عام 2001م
حتى عام 2004م.
رئي�س ق�سم الت�أمني لدى البنك ال�سعودي الفرن�سي وهي �شركة م�ساهمة عامة باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف خالل الفرتة منذ عام 1995م حتى عام 2001م
م�س�ؤول االكتتاب لدى ال�شركة الوطنية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني خالل الفرتة منذعام 1993م حتى عام 1995م.

منا�صب �أخرى :ال يوجد
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كريستوفر فيليب دولي
العمر 54 :عام ًا
اجلن�سية :بريطاين
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
تاريخ التعيني2013/03/06 :م
المؤهالت:




دبلوم يف الت�سويق املبا�شرمن معهد الت�سويق املبا�شر بربيطانيا يف عام 1999م
ع�ضو م�شارك يف معهد الت�أمني القانوين باململكة املتحدة يف عام 1986م
رخ�صة �آداب (مع مرتبة ال�شرف) من كلية �إدارة الأعمال فيكومبتون باململكة املتحدة يف عام 1982م.

الخبرة المهنية:








الرئي�س التنفيذي لعمليات رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام2011م وحتى االن
الرئي�س التنفيذي ل�شركة ار ا�س اي للت�أمني بهوجن كوجن ،فرع �شركه رويال �أند �صن �ألاليان�س للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة ،تعمل يف قطاع ت�أمني ،خالل الفرتة منذ عام 2010م
حتى عام 2011م
املدير والرئي�س التنفيذي لدى جمموعة �أن�شوران�س �أ�سرتاليا (تايلندا) وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني ،خالل الفرتة منذ عام 2005م حتى عام 2010م
املدير والرئي�س التنفيذي ل�شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (تايلندا) �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني ،خالل الفرتة منذ عام 2003م حتى عام 2005م.
مديرال�شركاء امل�ؤ�س�سني وق�سم العمالء والأفراد ،مبنطقة �آ�سيا ،الفريق الإقليمي ب�آ�سيا لدى �شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني� ،سنغافورة ،خالل الفرتة منذ عام 1999م حتى
عام 2002م
املدير الإقليمي ب�آ�سيا (ق�سم الو�سطاء والعمالء) ،ق�سم املخاطر العامة لدى رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ب�آ�سيا� ،سنغافورة ،تعمل يف قطاع الت�أمني
خالل الفرتة منذ عام 1997م حتى عام 1999م.
مدير التطوير مبنطقة �آ�سيا لدى �شركة رويال الدولية للت�أمني هوجن كوجن ،فرع �شركة رويال �أند �صن �ألاليان�س للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة ،تعمل يف قطاع ت�أمني ،خالل الفرتة
منذ عام 1995م حتى عام1997م.

منا�صب �أخرى:



ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة رويال �آند�صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2011م والع�ضو املنتدب منذ
عام 2012م وحتى الأن.
ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الت�أمني الأهلية ،وهي �شركة م�ساهمة عمانية مقفلة يف �سلطنة عمان تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2011م وحتى الأن

أندرو جون بيرك
العمر 45 :عام ًا
اجلن�سية :بريطاين
املن�صب :ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي
تاريخ التعيني2012/08/29 :م
المؤهالت:


درجة البكالوريو�س يف درا�سات الأعمال من جامعة بليموث ،اململكة املتحدة يف عام 1992م.

الخبرة المهنية:








الرئي�س التنفيذي للأ�سواق النا�شئة يف جمموعة ار ا�س اي ،اململكة املتحدة منذ2014م وحتى الآن.
الرئي�س التنفيذي ملنطقة و�سط و�شرق �أوروبا ومنطقة ال�شرق الأو�سط لدى جمموعة ار ا�س اي ،يف الفرتة منذ عام 2012م وحتى عام 2014م.
الرئي�س التنفيذي لو�سط و�شرق �أوروبا يف جمموعة ار ا�س اي ،اململكة املتحدة يف الفرتة من عام 2008م وحتى عام 2012م.
مديرال�شراكة اال�سرتاتيجية يف ق�سم الو�سطاء لدى جمموعة ار ا�س اي اململكة املتحدة وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2007م حتى عام 2008م.
مدير املوارد الب�شرية لدى جمموعة ار ا�س اي ،اململكة املتحدة يف الفرتة منذ 2003م حتى عام 2007م.
رئي�س عمليات املوارد الب�شرية لدى �شركة �أك�سا �صن اليف وهي �شركة م�ساهمة عامة باململكة املتحدة تعمل يف قطاع الت�أمني يف الفرتة منذ عام 2001م حتى عام 2003م.
م�ست�شار لدى جمموعة هاي الإدارية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة باململكة املتحدة خالل الفرتة منذ عام 1996م حتى عام 2001م.
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مناصب أخرى:




ع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام  2012وحتى الآن
رئي�س هيئة الرقابة ديركت بوج�ستوفنا بجمهورية الت�شيك وهي �شركة م�ساهمة مقفلة ،تعمل يف قطاع الت�أمني يف عام 2009م وحتى الآن
رئي�س هيئة الرقابة لتفوز درد�سم�ص بليتوانيا وهي �شركة م�ساهمة عامة ،تعمل يف قطاع الت�أمني معني منذ عام 2012م وحتى الآن

5 55 -5سكرتير مجلس اإلدارة
براسانا فينكاتيش موثكرشنان
العمر 54 :عام ًا
اجلن�سية :هندي
املن�صب� :سكرتري جمل�س الإدارة
تاريخ التعيني2010/04/14 :م
المؤهالت:



زميل معهد املحا�سبني القانونيني بالهند عام 1984م
درجة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة مدرا�س ،الهند ،يف عام 1980م.

الخبرة المهنية:






املدير املايل و�أمني جمل�س �إدارة جمموعة رويال �آند�صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2013م حتى
الأن .اجلدير بالذكر �أن �سكرتري جمل�س االدارة لي�س موظف متفرغ يف ال�شركة ،حيث انه يعمل مع ار ا�س اي يف البحرين مبوجب عقد عمل نظامي ولدية اقامة نظامية هناك.
�سكرتري جمل�س �إدارة جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2010م حتى عام 2013م.
رئي�س ق�سم املعلومات لدى ار ا�س اي ملنطقة �آ�سيا وال�شرق الأو�سط يف الفرتة منذ عام 2005م حتى عام 2010م.
املدير املايل لدى جمموعة رويال الآند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة بالبحرين تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 1999م حتى عام 2005م
املديراملايل لعمليات �شركة العاملية للت�أمني املحدودة ،وهي وكيل �شركة رويال �أند �صن الالين�س لللت�أمني (ال�شرق الأو�سط) باململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1996م حتى عام
1999م.

مناصب أخرى:
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�أمني جمل�س �إدارة �شركة الأهلية الت�أمني� ،شركة م�ساهمة مقفلة تعمل قطاع الت�أمني يف �سلطنة عمان منذ عام 2011م حتى الآن.

5 55 -5اإلدارة العليا
يتولى �إدارة ال�شركة فريق يتمتع باخلربات الطويلة واملعرفة واملهارات الالزمة لإدارة عمليات ال�شركة.وميكن تق�سيم عمليات ال�شركة �ضمن ثمانية �أق�سام ترفع جميعها تقاريرها �إلى الع�ضو
املنتدب.
يو�ضح الر�سم البيان التايل الهيكل التنظيمي لل�شركة والأق�سام الرئي�سية لها وي�ستعر�ض كذلك فريق الإدارة الرئي�سي بال�شركة:
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›∏IQGOE’G ¢ù
÷IQGOE’G ¢ù∏› ¿É
∫ÉãàeE’G ¢ù«FQ
…hÉ«ëj º«gGôH …ó°TQ óªfi

¢ù«FQ
ôWÉîŸG IQGOEG
ôZÉ°T

Ú«∏NGódG Ú«©LGôŸG ÒÑc
QƒØ¨dGóÑY ¢SÉÑY ÎNCG

ÜóàæŸG ƒ°†©dG
ÊÉ≤∏dG ôØ©L ódÉN

…ò«ØæàdG ôjóŸG …ò«ØæàdG ôjóŸG
…ò«ØæàdG ôjóŸG
á«é«JGÎ°SEÓd
É«Lƒdƒæµà∏d
≥jƒ°ùàdGh äÉ©«Ñª∏d
Ò«¨àdGh
äÉeƒ∏©ŸG
ó«ª◊G óªMCG ó«dh ΩÉb’É°S QÉgó«°TÉ°T
äÉ«∏ª©dGh
»eGƒ°SÉeGQ
≠«H …QÉ°üfCG GRÒe

…ò«ØæàdG ôjóŸG
äÉÑdÉ£ª∏d
ƒà°ùfQCG øjhQGO
Gó«fÉà°SÉc
’…OÒa

…ò«ØæàdG ôjóŸG
…ò«ØæàdG ôjóŸG
‹ÉŸG ôjóŸG
ájô°ûÑdG OQGƒª∏d
á«æØdG ¿hDƒ°û∏d
o G ƒHCG …OÉa øªMôdGóÑY óªfi
◊ø°ù
ø°ùM áØ«∏N óªMCG
¢ShOôØdG

امل�صدر :ال�شركة

اجلدول  :2-5كبار التنفيذيني بال�شركة
امل�سمى الوظيفي

اال�سم

اجلن�سية

تاريخ التعيني

العمر

خالد جعفر اللقاين

الع�ضو املنتدب و الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س االدارة

2012/26/12م

�سعودي

47

فادي �أبو ا ُ
حل�سن

املدير املايل

2013/20/2م

كندي

43

حممد عبدالرحمن الفردو�س

املدير التنفيذي للموارد الب�شرية

2013/25/8م

�سعودي

53

�أحمد خليفة ح�سن

املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الفنية

2012/23/7م

م�صري

42

داروين �أرن�ستو كا�ستانيدا

املدير التنفيذي للمطالبات

2013/20/2م

كولومبي

43

وليد �أحمد احلميد

املدير التنفيذي للمبيعات والت�سويق

2012/2/6م

�سعودي

34

�شا�شيدهار �ساالقام راما�سوامي

املدير التنفيذي للإ�سرتاتيجية والتغيري

2013/20/2م

هندي

46

مريزا �أن�صاري بيغ

املدير التنفيذي للتكنولوجيا املعلومات والعمليات

2012/2/18م*

هندي

45

حممد ر�شدي يحياوي

رئي�س الإمتثال

2010/22/5م

جزائري

35

�أخرت عبدالغفور عبا�س

كبري املراجعني الداخلني

2012/26/9م

باك�ستاين

34

�شاغر

رئي�س �إدارة املخاطر

امل�صدر :ال�شركة
*يعمل مرزا بيغ لدى ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات منذ تاريخ 1999/11/14م .وكجزء من اتفاقية بيع املوجودات التي ابرمت بني ال�شركة و ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات ،مت االتفاق على نقل موظفي
ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات الى ال�شركة (الرجاء مراجعة ق�سم .)4-3-12
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السير الذاتية لإلدارة العليا

خالد جعفر اللقاني
ال�سرية الذاتية لل�سيد/خالد اللقاين مقدمة يف الق�سم � 1-1-5أعاله.

الحسن
فادي أبو ُ
العمر 43 :عام ًا
اجلن�سية :كندي
املن�صب :املدير املايل
المؤهالت:



ماج�ستري �إدارة الأعمال من جامعة �سرتاثكاليد ،اململكة املتحدة يف عام 2003م
بكالوريو�س العلوم يف �إدارة الأعمال مع تخ�ص�ص املحا�سبة من جامعة والية كاليفورنيا ،الواليات املتحدة االمريكية يف عام 1994م

الخبرة المهنية:






املدير املايل يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2013م وحتى الأن
مدير املالية والإدارة ب�شركة وهبة خلدمات الت�أمني وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إماراتية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2004م حتى عام 2012م
املراقب املايل لدى ال�شركة الكونية لتقنية املعلومات ( )Get/Global Information Technologyوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إماراتية تعمل يف قطاع تقنية
املعلومات من عام 1999م حتى عام 2004م
ا�ست�شاري الأعمال وتقنية املعلومات ب�شركة هاي تك للكمبيوتر  High Tech Computer Associatesوهي �شراكة عامة تعمل يف قطاع تقتنية املعلومات بالواليات املتحدة
الأمريكية من عام 1996م حتى عام 1999م
مدير املحا�سبة والتمويل ب�شركة رويال فورت�شن  Royal Fortune Incorporatedوهي �شراكة عامة تعمل يف قطاع تقتنية املعلومات يف الواليات املتحدة الأمريكية من عام
1990م حتى عام 1996م

محمد عبدالرحمن الفردوس
العمر 53 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :املدير التنفيذي للموارد الب�شرية
المؤهالت:





ماج�ستري �إدارة املوارد الب�شرية من جامعة �أ�شريتون ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 2013م.
بكالوريو�س �إدارة الأعمال واملوارد الب�شرية من جامعة وي�سرتن فايل �سنرتال ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 2009م
�شهادة معتمدة يف �إدارة املوارد الب�شرية من الأكادميية الدولية للإدارة املالية ،الإمارات العربية املتحدة يف عام 2011م.
دبلوم اللغة الإجنليزية من مركز الدفاع للغات ،تك�سا�س ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1977م.

الخبرة المهنية:

يتمتع حممد بخربة تزيد عن � 25سنة يف جمال املوارد الب�شرية
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املدير التنفيذي للموارد الب�شرية يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2013م
مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية بال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة �سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2008م حتى عام 2013م
مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية مبكتب العطي�شان لال�ست�شارات وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ست�شارات الهند�سية باململكة منذ عام 2006م حتى
عام 2008م.
مدير عاملي جمموعة عبداللطيف العي�سى القاب�ضة ( )GMوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة باململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2005م حتى عام 2006م.
مدير املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ب�شركة االت�صاالت املتقدمة املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة باململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2002م حتى عام 2005م.
مدير ال�ش�ؤون الإدارية مبجموعة الزوردي وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع املجوهرات يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 2000م حتى عام 2002م.
مدير املوارد الب�شرية مبجموعة �شركات اخلويل وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اال�ستثمارات يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1998م حتى عام 2000م.
مدير العاملني مب�ست�شفى امللك خالد التخ�ص�صي للعيون يف اململكة العربية ال�سعودية منذ عام 1988م حتى عام 1998م.

أحمد خليفة حسن
العمر 42 :عام ًا
اجلن�سية :م�صري
املن�صب :املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الفنية
المؤهالت:


بكالوريو�س التجارة جامعة القاهرة( ،مدينة القاهرة) م�صر يف عام 1993م

الخبرة المهنية:

يتمتع �أحمد بخربة � 19سنة يف جمال الت�أمني








املدير التنفيذي لل�ش�ؤون الفنية يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2012م حتى الأن
املدير الفني ب�شركة �أليانز للت�أمني ،وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع الت�أمني يف م�صر منذ عام 2012م حتى نهاية عام 2012م
م�ساعد املدير العام (الأق�سام غري البحرية) ب�شركة امل�شرق للت�أمني وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني يف م�صر منذ عام 2011م حتى نهاية عام 2011م
نائب الرئي�س الفني بال�شركة الأهلية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2009م حتى عام2011م
م�ساعد نائب الرئي�س ب�شركة مار�ش وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني يف م�صر منذ عام 2006م حتى عام 2009م
مدير مركز �أرباح الطاقة ب�شركة املجموعة الأهلية للت�أمني ( )AIGوهي �شركة م�ساهمة تعمل يف قطاع الت�أمني يف م�صر منذ عام 2004م حتى عام 2006م
كبري �ضامني �سندات الهند�سة واحلوادث يف �شركة م�صر للت�أمني وهي �شركة حكومية تعمل يف الت�أمني مب�صر منذ عام 1995م حتى عام 2004م

داروين أرنستو كاستانيدا
العمر 34 :عام ًا
اجلن�سية :كولومبي
املن�صب :املدير التنفيذي للمطالبات
المؤهالت:



بكلوريو�س يف الهند�سة املالية من جامعة كولومبيا بكولومبيا يف عام 2005م
ماج�ستري يف �أنظمة الرقابة امل�ؤ�س�سية وتخ�ص�ص الإدارة من جامعة كولومبيا بكولومبيا يف عام 2009م

الخبرة المهنية:






املدير التنفيذي للمطالبات يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2013م حتى الأن
مدير املطالبات ب�شركة ار ا�س اي  RSA Insurance Antilles N.Vوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني يف كولومبيا منذ عام 2010م حتى عام 2012م
من�سق �إدارة املخاطر وعمليات �إدارة امل�شاريع ب�شركة ار ا�س اي وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني يف كولومبيا وذلك من عام 2007م حتى عام 2010م
م�ساعد املطالبات الأهلية ب�شركة ار ا�س اي وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني يف كولومبيا منذ عام 2005م حتى عام 2007م
�أدوار خمتلفة يف مركز مطالبات ال�سيارات ب�شركة ار ا�س اي وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني يف كولومبيا منذ عام 1999م حتى عام 2005م
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وليد أحمد الحميد
العمر 34 :عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :املدير التنفيذي للت�سويق واملبيعات
المؤهالت:




درجة البكالوريو�س يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الأمريكية بلندن ،لندن يف عام 2006م
دبلوم الت�سويق املهني من غرفة التجارة وال�صناعة – اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2003م
دبلوم الت�أمني من معهد الإدارة العامة – اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2002م

الخبرة المهنية:




يتمتع وليد بخربة تزيد عن � 13سنة يف جمال الت�أمني
املدير التنفيذي للت�سويق واملبيعات يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2012م
مدير املبيعات ثم املدير الإقليمي لدى �شركة �سند للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2008م
حتى عام 2012م

شاشيدهار ساالقام راماسوامي
العمر 46 :عام ًا
اجلن�سية :هندي
املن�صب :املدير التنفيذي لال�سرتاتيجية والتغيري
المؤهالت:



ماج�ستري العلوم يف علوم وهند�سة املواد من جامعة والية وا�شنطن ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1992م
بكالوريو�س التكنولوجيا من املعهد الهندي للتكنولوجيا بومباي ،الهند يف عام 1990م

الخبرة المهنية:
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املدير التنفيذي لال�سرتاتيجية والتغيري يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام2013م حتى الأن
�شركة رويال �صينديرام الالين�س للت�أمني (الهند)  Royal Sundaram Alliance Insuranceوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الت�أمني بالهند منذ عام
2007م حتى عام 2012م
�شركة دري�سر راند  Dresser-Randوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الغاز بالهند منذ عام 2007م حتى نهاية عام 2007م
م�صنع �أثي ريفر لل�صلب  Athi River Steel Plantوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع احلديد يف كينيا منذ عام 2005م حتى عام 2006م
�شركة جلوبال جا�س�س  Global Gasesوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الغاز يف كينيا منذ عام 2003م حتى عام 2005م
�شركة جا�س�س �أونالين  Gases Onlineوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الغاز يف الهند منذ 2000م حتى عام 2002م
�شركة براك�سري  Praxairوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع الغاز يف الهند منذ عام 1996م حتى عام 2000م
�شركة تاتا ريفركتورايز  Tata Refractoriesوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�صناعي يف الهند من 1996م حتى 1997م

ميرزا أنصاري بيغ
العمر 45:عام ًا
اجلن�سية:هندي
املن�صب:املدير التنفيذي لتقنية املعلومات والعمليات
المؤهالت:






درجة البكالوريو�س يف التجارة من اجلامعة العثمانية ،حيدر �آباد ،الهند يف 1992
�شهادة مكتبة البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات (.)ITIL
�شهادة هند�سة الربامج ( )DISMمن �أبتك لتعليم الكمبيوتر
�شهادة معتمدةعام ( 2000 Oracle and Developerالنماذج  4.5والتقارير  )2.5من .Software Technology Group International Ltd
�شهادة يف �إدارة قواعد البيانات من Wilshire Software Technology

الخبرة المهنية:

يتمتع مريزا بخربة تزيد عن �( 17سبعة ع�شر) �سنة يف جمال تقنية املعلومات




املدير التنفيذي لتقنية املعلومات والعمليات يف �شركة العاملية للت�أمني التعاوين� ،شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2012م وحتى الآن
مدير تقنية املعلومات يف �شركة العاملية للت�أمني التعاوين منذ عام 2005م حتى عام 2012م وحملل نظم جتارية منذ عام 1999م وحتى عام 2005م
حملل نظم جتارية يف جمموعة رانه املحدودة� ،شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ،تعمل يف جمال اال�ست�شارات منذ عام 1994م حتى عام 1999م

محمد رشدي يحياوي
العمر 35 :عام ًا
اجلن�سية :جزائري
املن�صب :رئي�س الإمتثال
المؤهالت:


درجة البكالوريو�س يف االقت�صاد من جامعة البليدة باجلزائر يف عام 2002م

الخبرة المهنية:









مدير الإمتثال يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2012م وحتى الآن
مدير �إدارة املخاطر والإمتثال – فرع جمموعة ار ا�س اي البحرين� ،شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�أمني وال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل
يف جمال الت�أمني منذ عام 2010م حتى عام 2012م
كبري م�س�ؤويل امتثال املخاطر يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين يف عام 2010م
مدير وحدة املخاطر الت�شغيلية يف بنك البالد �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 2009م حتى عام 2010
مدير �إدارة املخاطر الت�شغيلية يف امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية باجلزائر وهي �شركة م�ساهمة مقفلة منذ عام 2008م وحتى عام2009م
مدير ق�سم الإلتزام وم�س�ؤول تن�سيق �إدارة املخاطر الت�شغيلية لدى امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية باجلزائر وهي �شركة م�ساهمة مقفلة منذ عام 2007م وحتى عام 2008م
مدير ق�سم الرقابة الداخلية امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية يف اجلزائر وهي �شركة م�ساهمة مقفلة منذ عام 2006م حتى عام 2007م
املدقق الداخلي ببنك التنمية املحلية يف اجلزائر وهي وهي �شركة م�ساهمة مقفلة منذ عام 2003م حتى عام 2006م
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اختر عبدالغفور عباس
العمر 35 :عام ًا
اجلن�سية :باك�ستاين
املن�صب :كبري املراجعني الداخلني
المؤهالت:



درجة البكالوريو�س يف التجارة من جامعة بنجاب،باك�ستان يف عام 1999م
زميل معهد املحا�سبني القانونيني الباك�ستاين منذ عام 2006م

الخبرة المهنية:





كبري املراجعني الداخليني يف ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف قطاع الت�أمني منذ عام 2012م وحتى الآن
املراقب املايل ب�شركة  Service Sales Corporation (Private) Limitedوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التجزئة يف باك�ستان منذ عام 2010م
حتى عام 2012م
مدير جمموعة – املراجعة الداخلية ل�شركة خدمات البيع (اخلا�صة)  IGI Financial Servicesوهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية يف
باك�ستان منذ 2006م حتى عام 2010م
ع�ضو ب�شركة براي�س ووترهاو�س كوبرز وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف قطاع اخلدمات املالية يف باك�ستان منذ عام 2002م حتى عام 2006م

5 55 -5األقسام اإلدارية المساندة
يوجد بال�شركة عدد من الأق�سام الإدارية التي تدعم �أن�شطة �أعمالها املختلفة .وفيما يلي و�صف موجز ب�أن�شطة الأق�سام الرئي�سية.

5 55 -55 -5قسم الشؤون اإلدارية والموارد البشرية
ي�ضطلع ق�سم املوارد الب�شرية بعدد من الواجبات وامل�س�ؤوليات ومنها:







ا�ستقطاب وتوظيف العاملني
التدريب والتطوير
�إدارة املكاف�آت واملزايا مبا فيها الرواتب والأجور
و�ضع وتطبيق اال�سرتاتيجية املتعلقة بالإحتفاظ باملوظفني والكفاءات املميزة
ادارة عالقات املوظفني وعالقات العمل ب�شكل عام
�إدارة ال�سالمة يف العمل وادارة املخاطر املتعلقة بت�سوية النزاعات املعنوية وغريها بني املوظفني

5 55 -55 -5قسم تقنية المعلومات والعمليات
تعي ال�شركة �أهمية تقنية املعلومات والعمليات بالن�سبة لأعمالها باعتبارها عن�صر ًا ال غنى عنه يف الأعمال الت�أمينية ،ولهذا ي�سعى ق�سم تقنية املعلومات والعمليات لتطبيق معايري تت�سم ب�أف�ضل
املمار�سات يف جمال �أمن املعلوماتية والأنظمة وحماية �أجهزة وبرامج احلا�سب وو�سائط املعلومات وبرامج تقنية املعلومات واالت�صاالت وحتقيق الكفاءة الت�شغيلية.
يتولى الق�سم �إدارة وم�س�ؤولية ما يلي:
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�سرية البيانات و�أمنها وتكاملها
تكامل الأنظمة والتطبيقات وال�صيانة ووقت الت�شغيل
تطوير الأنظمة والتطبيقات امل�ستخدمة
�إدارة قواعد البيانات
�إدارة ال�شبكات والربط
�إدارة وم�ساندة �سطح املكتب
�إدارة ودعم البنية التحتية لتقنية املعلومات
�إ�صدار وثائق الت�أمني
�إدارة املوافقة على وثائق الت�أمني و�إلغائها
�إدارة توثيق وثائق الت�أمني
تخزين كافة عقود الأطراف الثالثة
�إدارة مركز االت�صال املوحد

5 55 -55 -5قسم المالية
ملزيد من التفا�صيل عن هذا الق�سم يرجى مراجعة الق�سم « 3-17-4ق�سم املالية»

5 55 -55 -5قسم المراجعة الداخلية
ملزيد من التفا�صيل عن هذا الق�سم يرجى مراجعة الق�سم « 8-17-4ق�سم املراجعة الداخلية»

5 55 -55 -5قسم إدارة المخاطر
ملزيد من التفا�صيل عن هذا الق�سم يرجى مراجعة الق�سم « 9-17-4ق�سم �إدارة املخاطر»

5 55 -55 -5قسم االلتزام
ملزيد من التفا�صيل عن هذا الق�سم يرجى مراجعة الق�سم « 10-17-4ق�سم االلتزام»

5 55 -5حوكمة الشركة
تلتزم ال�شركة بتطبيق معايريحوكمة ال�شركة مبا يتفق مع الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم  2006-212-1ال�صادر بتاريخ 1427/10/21هـ (املوافق
2006/11/12م) ومتطلبات حوكمة ال�شركات على النحو املن�صو�ص عليه يف نظام الت�أمني ولوائحه التنفيذية .وتعترب احلوكمة الفعالة لل�شركة عام ًال �أ�سا�سي ًا يف جناحها ،حيث ت�ضمن �أن جمل�س
الإدارة يعمل من �أجل حتقيق �أف�ضل امل�صالح للم�ساهمني ويقدم �صورة وا�ضحة وعادلة عن الأو�ضاع املالية لل�شركة ونتائج �أعمالها.
تبنت ال�شركة �سيا�سة وا�ضحة يف تق�سيم امل�س�ؤوليات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية لل�شركة متا�شي َا مع �أف�ضل املمار�سات الدولية ومتطلبات الئحة حوكمة ال�شركات .وهناك ثالثة من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة م�ستقلني ،وتتكون الإدارة التنفيذية العليا لل�شركة ،والتي تتبع الع�ضو املنتدب ،من فريق يتمتع باخلربة واملهارة املطلوبة و�سلطة تنفيذية كافية من �أجل �إدارة ال�شركة بفاعلية يف
�إطار توجيهات جمل�س الإدارة.
و�ضعت ال�شركة لوائح و�إجراءات رقابة داخلية منا�سبة مع �إدارة مراجعة داخلية لإجراء عمليات مراجعة م�ستقلة داخل ال�شركة .ويتبع املراجع الداخلي جلنة املراجعة.
كما يقدم املراجعون اخلارجيون لل�شركة تقارير �سنوية ملجل�س الإدارة بالإ�ضافة �إلى خطاب الإدارة ال�سنوي عند اللزوم.وال يقدمون خدمات �أخرى يف غري هذا ال�سياق.
وتلتزم ال�شركة ب�أ�سلوب الت�صويت الرتاكمي عند الت�صويت لتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة.
وفيما يلي ملخ�ص لهيكل حوكمة ال�شركات الذي تتبعه ال�شركة:

5 55 -55 -5الجمعية العامة
يتم �إبالغ امل�ساهمني بجميع التطورات الرئي�سية داخل ال�شركة عن طريق املرا�سالت وتقارير حول بع�ض الأمور مثل الأداء املايل ويتم احل�صول على موافقتهم ب�ش�أن امل�سائل التي تقع خارج نطاق
�سلطة جمل�س الإدارة ومبا يتفق مع النظام ال�سا�سي لل�شركة.

5 55 -55 -5مجلس اإلدارة
ي�ضطلع جمل�س الإدارة بامل�س�ؤولية الكاملة عن �إدارة ال�شركة .وي�شمل ذلك الإ�شراف على عمليات ال�شركة وم�س�ؤولية �ضمان عدة �أمور منها وجود فريق �إداري خمت�ص يت�سم باحلكمة و�إجراء
عمليات التخطيط على نحو �سليم وتطبيق نظام مالئم للرقابة الداخلية وتوفري ما يكفي من ال�سجالت املحا�سبية وغريها من ال�سجالت ،و�ضمان تطبيق معايري االلتزامات القانونية والتنظيمية
املعمول بها ،وتوفر ما يكفي من املعلومات للإدارة من �أجل امل�ساعدة يف اتخاذ قرارات مبنية على معرفة كافية ،بالإ�ضافة �إلى و�ضع جمموعة من مبادئ العمل الأ�سا�سية وعملية مراقبة �صارمة
لر�صد الأداء مقارنة بالأهداف واخلطط اال�سرتاتيجية املو�ضوعة.

5 55 -55 -5رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
ي�ضع جمل�س الإدارة ا�سرتاتيجية وا�ضحة بالن�سبة مل�شاركة امل�س�ؤوليات بني رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو املنتدببما يتما�شى مع الأنظمة واللوائح املعمول بهاداخل اململكة العربية ال�سعودية .وال
ي�ضطلع رئي�س جمل�س الإدارة ب�أعمال الإدارة اليومية لل�شركة �أو �أعمالها ،يف حني ي�ضطلع الع�ضو املنتدب بامل�س�ؤولية املبا�شرة عن �إدارة ال�شركة.

5 55 -55 -5تحقيق التوازن ضمن مجلس اإلدارة
معظم �أع�ضاء جمل�س الإدارة من غري تنفيذيني ،حيث ومنهم ثالثة م�ستقلون ،من �أجل توفري املو�ضوعية والتوازن لعملية اتخاذ القرار من قبل جمل�س الإدارة.

51

 5 55 -5اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
ينبثق عن جمل�س الإدارة اللجان التالية:
 -1اللجنة التنفيذية
 -2جلنة الإف�صاح
 -3جلنة املراجعة
 -4جلنة اال�ستثمار
 -5جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
 -6جلنة املخاطر
يحدد جمل�س الإدارة ت�شكيل وتنظيم وم�س�ؤوليات اللجان املذكورة �أعاله .كما يعتمد جمل�س الإدارة اخت�صا�صات كل جلنة لتو�ضيح �أهدافها وع�ضويتها و�صالحياتها وم�س�ؤولياتها .وكذلك يتم عر�ض
االخت�صا�صات املذكورة �أو �أية تعديالت تطر�أ عليها على اجلمعية العامة العادية لإقرارها.

5 55 -55 -5اللجنة التنفيذية
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة تنفيذية ،ووافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2011/05/18م على االخت�صا�صات وكذلك ع�ضوية اللجنة ومدة الع�ضوية وواجباتها
وم�س�ؤولياتها.
وتت�ألف اللجنة التنفيذية من كل من:

اجلدول � :3-5أع�ضاء اللجنة التنفيذية
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

خالد جعفر اللقاين

الرئي�س

فادي �أبو ا ُ
حل�سن

ع�ضو

�أحمد خليفة ح�سن

ع�ضو

�شا�شيدهار �ساالقام راما�سوامي

ع�ضو

وليد �أحمد احلميد

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

ُيرجى الرجوع �إلى الق�سم  3-5لالطالع على ال�سري الذاتية لأع�ضاء اللجنة التنفيذية بالتف�صيل.
يتولى جمل�س الإدارة تعيني �أع�ضاء اللجنة التنفيذية ملدة ال تزيد عن � 3سنوات .ي�شغل الرئي�س التنفيذي رئي�س ًا للجنة ويف غياب الرئي�س ،يختار الأع�ضاء الباقون واحد ًا منهم لرئا�سة االجتماع.
ويعمل �سكرتري جمل�س ادارة ال�شركة �أو من ير�شحه �أمين ًا للجنة.
الوظائف الأ�سا�سية وامل�س�ؤوليات للجنة التنفيذية هي:
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التو�صية ب�أهداف ال�شركة و�إ�سرتاتيجيتها يف تطوير �أعمالها ،مع مراعاة م�صالح م�ساهميها وعمالئها وموظفيها وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة.
االتفاق على توجيهات ال�سيا�سة اخلا�صة ب�أق�سام العمل ا�ستناد ًا �إلى الإ�سرتاتيجية املعتمدة بال�شركة.
تنفيذ الإ�سرتاتيجية بنجاح.
عر�ض ميزانيات ال�شركة وخطة �أعمالها على جمل�س الإدارة وو�ضعها حيز التنفيذ وخطة الأعمال بعد �أن يتبناها جمل�س الإدارة.
و�ضع �أهداف وميزانيات �أق�سام الأعمال ومراجعتها بهدف الت�أكد من اندراجها حتت الأهداف املتفق عليها بال�شركة.
�ضمان تفوي�ض م�ستويات منا�سبة من ال�صالحيات للإدارة العليا على م�ستوى ال�شركة.
مراجعة الهيكل التنظيمي لل�شركة والتقدم بالتو�صيات اخلا�صة بالتغيري.
الت�أكد من الرقابة والتن�سيق واملراقبة داخل ال�شركة فيما يتعلق باملخاطر وال�ضوابط الداخلية.
�ضمان االمتثال للتعليمات واللوائح ذات ال�صلة ب�أعمال ال�شركة.
�ضمان �سالمة �أنظمة املعلومات ورفع التقارير املالية لدى الإدارة.
التعرف على فر�ص الأعمال اجلديدة خارج نطاق الأن�شطة الأ�سا�سية احلالية وتنفيذها مبا يف ذلك الفر�ص املبنية على التنوع اجلغرايف.
درا�سة جميع اال�ستثمارات التجارية وعمليات بيع �أ�صول ال�شركة وا�ستثماراتها ومقرتحات النفقات الر�أ�س مالية الكبرية ورفع التو�صيات املنا�سبة ملجل�س الإدارة مما تقدم �سواء
يف طبيعته �أو تكاليفه.
املوافقة على التحالفات واالتفاقيات الإ�سرتاتيجية واجلوهرية املقرتحة لل�شركة.






رفع كفاءة عمليات تخ�صي�ص وا�ستغالل موارد ال�شركة �إلى �أق�صى حد ممكن.
�ضمان تقدمي التطوير املالئم للإدارة وتعاقب املوظفني والتو�صية مبا يتعلق بهيكلة رواتب و�أجور الأق�سام ب�شكل �سليم.
تطوير �سيا�سات ال�شركة وتنفيذها.
�ضمان توفر �أجواء االرتباط والتن�سيق والتعاون فيما بني كافة الأق�سام العاملة بال�شركة.

ويتعني على اللجنة التنفيذية رفع تو�صيات للمجل�س بح�سب ما تراه منا�سب ًا يف �أي جانب من جوانب اخت�صا�صها مبا تراه منا�سبا لتحقيق �أهداف املجل�س.
كما يتعني على اللجنة التفيذية مراجعة �أدائها وتكوينها واخت�صا�صها مرة على الأقل �سنويا لكي ت�ضمن �أنها تعمل وفق �أف�ضل معايري الكفاءة املمكنة وتقوم برفع تو�صياتها ب�أية تعديالت تراها
�ضرورية ملجل�س الإدارة بهدف اعتمادها.
وتعترب اللجنة َ
مفو�ضة يف احل�صول على �أية معلومات �ضرورية من �أي موظف بال�شركة لكي تتمكن من �أداء مهامها كما متتلك �صالحية احل�صول على اال�ست�شارات القانونية �أو املهنية من خارج
ال�شركة ب�ش�أن �أية �أمور �ضمن نطاق م�س�ؤولياتها وذلك بالنيابة عن ال�شركة.

5 55 -55 -5لجنة اإلفصاح
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة الإف�صاح ،ووافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2011/05/18م على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات التي تخت�ص بها جلنة الإف�صاح وع�ضوية
اللجنة ومدتها.
وتت�ألف جلنة الإف�صاح من الأع�ضاء التايل ذكرهم:

اجلدول � :4-5أع�ضاء جلنة الإف�صاح
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

خالد جعفر اللقاين

الرئي�س

فادي �أبو ا ُ
حل�سن

ع�ضو

�شون ويليام لوثر

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

ُيرجى الرجوع �إلى الق�سم  1-1-5لالطالع على ال�سري الذاتية التف�صيلية خلالد جعفر اللقاين و�شون وليام لوثر و�إلى الق�سم  3-5لالطالع على ال�سرية الذاتية التف�صيلية لفادي �أبو ا ُ
حل�سن.
اللجنة م�س�ؤولة عن �أمور من بينها �ضمان امتثال ال�شركة لكافة املتطلبات القانونية والتعليمات املتعلقة بالإعالنات والإخطارات وتقدمي الطلبات والوثائق وامل�ستندات والتقدمي على املوافقات
النا�شئة عن كونها �شركة مدرجة يف ال�سوق.
ويعمل �سكرتري جمل�س �إدارة ال�شركة �أو من ير�شحه �أمين ًا للجنة الإف�صاح .وجتتمع اللجنة املذكورة كلما دعت احلاجة بهدف (�أ) �ضمان دقة واكتمال الإف�صاحات املقدمة لـ”تداول” و�أية
�إف�صاحات �أخرى يوجه بها الرئي�س التنفيذي �أواملدير املايل كل بح�سب م�س�ؤولياته( ،ب) حتديد �ضوابط الإف�صاح وحدودها ومراجعة وتعديل الإف�صاحات املزمع عملها اذا اقت�ضت ال�ضرورة،
ويتم عقد اجتماع واحد على الأقل للجنة الإف�صاح قبل ن�شر القوائم املالية لل�شركة والتقرير ال�سنوي.
ويف احلاالت امل�ستعجلة والطارئة عندما تقت�ضي ال�ضرورة فقد يتم عقد االجتماعات عن طريق و�سائل �إلكرتونية بعد �إر�سال �إخطار لكافة الأع�ضاء بهدف اعتماد �إعالن ما يف ال�سوق للم�ساهمني
مثال .ويف هذه احلاالت يحق لأي ع�ضو من �أع�ضاء اللجنة �أن ي�شارك يف االجتماع عرب الهاتف �أو الو�سائل االلكرتونية االخرى مبا يحقق �أهداف ال�شركة ب�شكل �سريع وفعال بحيث يتم الت�أكد �أن
كافة امل�شاركني ي�ستطيعون امل�شاركة واملناق�شة بال�صوت وال�صورة دون معوقات تقنية فيتم عندها عقد الإجتماع وقد يتم ذلك عرب �سل�سلة من املكاملات الهاتفية مع رئي�س اللجنة �أو الفاك�س �أو
الربيد الإلكرتوين يف حاالت قليلة جدا.
وتعمل جلنة الإف�صاح على احل�صول على املعلومات املطلوب الإف�صاح عنها ً �سواءا للمتطلبات املحا�سبية �أو التنظيمية �أو متطلبات الإدراج من كافة �أق�سام ال�شركة يف الوقت املنا�سب وال�شكل
املطلوب و�أن يتم �أي�ضا ت�سجيلها ومعاجلتها وتلخي�صها ورفع تقارير ب�ش�أنها يف ذات الفرتات الزمنية املحددة.
ويحق للجنة الإف�صاح �أي�ضا طلب �أية معلومة تريدها من �أي موظف بال�شركة حتى ت�ؤدي واجباتها .كما يوجد لديها �صالحية احل�صول على اال�ست�شارات القانونية �أو املهنية من خارج ال�شركة ب�ش�أن
�أية �أمور داخلة �ضمن بنود اخت�صا�صها وم�س�ؤولياتها.
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5 55 -55 -5لجنة المراجعة
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة املراجعة ،ووافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2011/05/18م على ال�شروط وامل�س�ؤوليات التي تخت�ص بها جلنة املراجعة وع�ضوية
اللجنة ومدتها
وتعترب جلنة املراجعة م�س�ؤولة عن مراقبة �سالمة القوائم املالية بال�شركة وكفاءة عملية املراجعة اخلارجية ومهام املراجعة الداخلية.وهي م�س�ؤولة �أي�ض ًا عن مراجعة امل�ستوى العام فيما يتعلق
مب�س�ؤوليات �إدارة املخاطر وتقييم عمليات ال�شركة املتعلقة باملخاطر و�أنظمة الرقابة الداخلية.
وتت�ألف جلنة املراجعة من الأع�ضاء التايل ذكرهم:

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

امل�سمى الوظيفي

�شون ويليام لوثر

الرئي�س

حممد علي القري�شة

ع�ضو

�شاغر*

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة
* ا�ستقال فيليب مايكل �سمث (ع�ضو جلنة املراجعة يف ال�شركة) يف �سبتمرب املا�ضي وقامت ال�شركة بتقدمي طلب تعيني بديال عنه الى م�ؤ�س�سة النقد وال يزال الطلب قيد املراجعة لدى امل�ؤ�س�سة.

وفيما يلي ال�سرية الذاتية ملحمد علي القري�شة ،فيما وردت ال�سرية الذاتية ل�شون ويليام لوثر يف الق�سم � 1-1-5أعاله.

محمد علي القريشة
العمر 40:عام ًا
اجلن�سية� :سعودي
املن�صب :ع�ضو جلنة املراجعة
تاريخ التعيني2009/12/21:م
المؤهالت:


درجة البكالوريو�س يف املحا�سبة من جامعة امللك عبد العزيز يف جدة  -اململكة العربية ال�سعودية يف عام .1997

الخبرة المهنية:

م�صريف متمر�س له خربة تزيد عن � 16سنة معظمها يف جمال الإئتمان واملخاطر ب�صالحيات ت�شمل �إدارة املخاطر الإئتمانية والت�شغيلية� ،إ�ضافة �إلى فهمه اجليد لتوقعات العمالء وقدرته على
تقييم احللول مبا يلبي احتياجات العمالء �ضمن �إدارة املخاطر وطرق التعامل معها .لديه خربة �شاملة وطويلة يف مراجعة طلبات الإئتمان و�إجناز ال�صفقات والهيكلة والتفاو�ض واملراقبة وايجاد
احللول ذات ال�صلة.
لديه �سنوات طويلة من اخلربة يف املراكز القيادية – كما يوجد لديه القدرة واملهارة يف ا�ستقطاب املواهب وتدريبهم واالحتفاظ بهم ووظائف الإئتمان ب�شكل عام.
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نائب الرئي�س التنفيذي – ق�سم املالية ببنك الريا�ض وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 2014م حتى الآن.
نائب الرئي�س التنفيذي – خدمات حمفظة الإقرا�ض يف ق�سم االئتمان ببنك الريا�ض وهي �شركة م�ساهمة عامة اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 2011م
حتى عام 2014م.
نائب الرئي�س – رئي�س ق�سم �إدارة ت�سوية قرو�ض ال�شركات ببنك الريا�ض وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 2007م حتى
عام 2011م.
م�ساعد نائب الرئي�س – رئي�س ق�سم مراقبة االئتمان واملتابعة ببنك الريا�ض وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 2006م
حتى عام 2007م.
م�ساعد مدير االئتمان � -شعبة مراجعة واعتماد االئتمان بق�سم االئتمان يف بنك الريا�ض وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام
2004م حتى عام 2006م.
م�س�ؤول ائتمان – مراجعة واعتماد االئتمان يف ق�سم االئتمان ببنك الريا�ض وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 2001م حتى
عام 2004م.
م�ساعد م�س�ؤول االئتمان – املنطقة املركزية يف ق�سم االئتمان ببنك الريا�ض وهي �شركة م�ساهمة عامة يف اململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 1998م
حتى عام 2001م.
متدرب يف برنامج بنك الريا�ض التدريبي وهي �شركة م�ساهمة عامة يف باململكة العربية ال�سعودية تعمل يف القطاع امل�صريف منذ عام 1998م حتى عام 1998م.

ت�ضم جلنة املراجعة ثالثة �أع�ضاء من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة بح�سب تعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة وهيئة ال�سوق املالية .وقد عينّ جمل�س الإدارة �أع�ضاء
اللجنة بناء على تو�صية من جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت بالت�شاور مع رئي�س جلنة املراجعة.
ُيدعى �أفراد مثل الع�ضو املنتدب وغريه من �أع�ضاء جمل�س الإدارة ور�ؤ�ساء �إدارة �أق�سام �إدارة املخاطر والإلتزام واملراجعة الداخلية وممثلني من ق�سم املالية حل�ضور بع�ض �أو كل اجتماعات اللجنة
متى وكيفما كان ذلك منا�سب ًا .كما ُيدعى املراجعون اخلارجيون حل�ضور اجتماعات اللجنة على �أ�سا�س منتظم .ويعمل �سكرتري ادارة ال�شركة �أو من ير�شحه �أمين ًا للجنة.
جتتمع اللجنة  4مرات على الأقل �سنويا �ضمن دورة رفع التقارير والتدقيق ال�سنوية وبح�سب ما يلزم.
يح�ضر رئي�س اللجنة اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوية ويقوم بالرد على �أ�سئلة امل�ساهمني ب�ش�أن �أن�شطة اللجنة.
تتولى اللجنة �أداء عدد من الواجبات من �ضمنها الواردة �أدناه:
الرقابة الداخلية
تقوم جلنة املراجعة مبراجعة فعالية انظمة الرقابة يف ال�شركة فيما يتعلق ب�إعداد التقارير املالية والرقابة الداخلية و�أنظمة �إدارة املخاطر .كما تقوم مبراجعة التقرير ال�سنوي لل�شركة ب�ش�أن �أنظمة
الرقابة الداخلية قبل حتويله للم�صادقة عليه من جمل�س الإدارة.
المراجعة الداخلية
تعتمد اللجنة تعيني و�إقالة رئي�س ق�سم املراجعة الداخلية .كما تنظر يف اخت�صا�ص ق�سم املراجعة الداخلية وتعتمدها وتراجع برنامج وتكاليف املراجعة الداخلية وتت�أكد من ا�ستقاللية ق�سم
املراجعة الداخلية وتوفر املوارد الالزمة له للت�أكد من قيامه بامل�س�ؤوليات املنوطة به يف ال�شركة.
المراجعة الخارجية
ترفع اللجنة تو�صياتها �إلى جمل�س الإدارة الذي يقوم بعر�ض تلك التو�صيات على امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة ال�سنوي ما يتعلق بتعيني و�إعادة تعيني و�إقالة املراجعني اخلارجيني بال�شركة.
وت�شرف اللجنة على عملية اختيار املراجعني اجلدد وعند ا�ستقالة �أحد املراجعني تقوم بالتحقق من الأ�سباب وتقرر ما �إذا كانت هناك �أية �إجراءات يلزم اتخاذها .كما �أن اللجنة م�س�ؤولة عن
الإ�شراف على العالقة مع املراجعني اخلارجيني وكذلك مراقبة �أدائهم.
إعدادالتقارير المالية
تقوم اللجنة من التحقق بالتزام ال�شركة بثبات تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية عام بعد عام على �أ�سا�س مطابق .وتوايف جمل�س الإدارة بالت�أكيد على فعالية �إجراءات ال�شركة الداخلية فيما يخ�ص
الإلتزام مبعايري العر�ض والإف�صاح .كما تراجع اللجنة �إجراءات وقرارات الإدارة وتقوم بالإعرتا�ض عليها �إن لزم ذلك وي�شمل ذلك القوائم املالية ال�سنوية والأولية والإعالنات املرتبطة بالنتائج
املالية الأولية ،و�أي �إعالنات ر�سمية �أخرى تتعلق بالأداء املايل ومراجعة امل�سائل والأحكام التي تتعلق ب�إ�صدار التقارير املالية وحمتوياتها.
كما تقوم اللجنة �أي�ض ًا مبراجعة القوائم املالية املخت�صرة وكافة املعلومات التي يتم تقدميها للجهات الر�سمية والرقابية و�أية معلومات مالية ترد يف الوثائق الأخرى كالإعالنات التي تقوم ال�شركة
بن�شرها للم�ساهمني والتي قد ت�ؤثر على �سعر ال�سهم يف تداول .واجلدير بالذكر �أن جلنة املراجعة ت�أخذ بعني االعتبار تو�صيات جلنة الإف�صاح قبل تقدمي تو�صيتها للمجل�س بغر�ض اعتمادها وقبل
قيام املراجعني اخلارجيني من التحقق من �صحتها.
مسؤوليات رفع التقارير
ترفع اللجنة تقاريرها ر�سمي ًا ملجل�س الإدارة يف حم�ضر جل�ساته بعد كل اجتماع فيما يتعلق بالأمور الواردة �ضمن واجباتها وم�س�ؤولياتها كما ترفع للمجل�س �أية تو�صيات تراها منا�سبة يف �أي جانب
من جوانب اخت�صا�صها يف حال لزم اتخاذ �أي �إجراء �أو تطوير.وت�صنف اللجنة بيان للم�ساهمني ب�ش�أن �أن�شطتها بحيث يتم �إدراجها يف التقرير ال�سنوي لل�شركة.
ولدى اللجنة �صالحية احل�صول على �أية معلومات تراها �ضرورية وذلك من �أي من موظفي ال�شركة مبا ميكنها من �أداء واجباتها وهي َ
مفو�ضة �أي�ض ًا باحل�صول على اال�ست�شارات القانونية �أو غريها
من اال�ست�شارات املهنية من خارج ال�شركة ب�ش�أن �أية �أمور تقع �ضمن اخت�صا�صها وتتحمل ال�شركة كافة النفقات.

5 55 -55 -5لجنة االستثمار
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة اال�ستثمار ،ووافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2011/05/18م على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات التي تخت�ص بها جلنة اال�ستثمار
وع�ضوية اللجنة ومدتها.
وتت�ألف جلنة اال�ستثمار من كل من:

اجلدول � :6-5أع�ضاء جلنة اال�ستثمار
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

خالد اللقاين

الرئي�س

فادي �أبو ا ُ
حل�سن

ع�ضو

عادل �أحمد ال�شيخ

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة
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مت ا�ستعرا�ض ال�سرية الذاتية التف�صيلية لكل من خلالد اللقاين وفادي �أبو ا ُ
حل�سن يف الق�سم � 3-5أعاله فيما وردت ال�سرية الذاتية اخلا�صة بعادل �أحمد ال�شيخ يف الق�سم � 1-1-5أعاله.
تت�ألف جلنة اال�ستثمار من ثالثة �أع�ضاء ويعمل �سكرتري جمل�س الإدارة �أو من ير�شحه �أمين ًا لهذه اللجنة وقد مت تعيني برا�سانافينكاتي�ش موثكر�شنان �أمني لهذة اللجنة.
يقع �ضمن م�س�ؤولية اللجنة �إدارة كافة جوانب ا�ستثمار الأ�صول التي متلكها ال�شركة وفق ًا للقوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية .وتقوم هذه اللجنة بالت�أكد �أن حمفظة اال�ستثمار تتما�شى
مع اخلطط املو�ضوعة يف هذا ال�ش�أن وذلك �ضمن القيود املحددة والأنظمة والتعليمات املعمول بها.
وللجنة احلق بتفوي�ض ال�صالحيات املنوطة بها لواحد �أو �أكرث �أو تعيني مدير خارجي لإدارة الأ�صول بعد احل�صول على املوافقة امل�سبقة من جمل�س الإدارة ب�أن يدير �أ�صول ا�ستثمار ال�شركة نيابة
عن اللجنة مبا يف ذلك و�ضع احلد الأق�صى للإ�ستثمار لكل فرد خمول وتقوم اللجنة هذه مبراقبة عمليات الإ�ستثمار.
الحد األقصى لإلستثمار
�أي معاملة مقدمة للجنة الإ�ستثمار للموافقة عليها يتم احالتها �إلى جمل�س الإدارة �إذا جتاوزت يف جمموعها احلدود التالية (تنطبق احلدود على اال�ستحواذات فقط):

اجلدول  :7-5احلد الأق�صى ال�ستثمارات جلنة اال�ستثمار طبقا للأ�صول امل�ستثمر بها
املبلغ

اال�سم
ال�سندات احلكومية

 15مليون ريـال (مايعادل  4مليون دوالر)

�سندات ال�شركات

 15مليون ريـال (مايعادل  4مليون دوالر)

الودائع البنكية

 15مليون ريـال (مايعادل  4مليون دوالر)

كافة فئات الأ�صول الأخرى

 15مليون ريـال (مايعادل  4مليون دوالر)

امل�صدر :ال�شركة

ولدى اللجنة �صالحية احل�صول على �أية معلومات تراها �ضرورية وذلك من �أي من موظفي ال�شركة مبا ميكنها من �أداء واجباتها وهي َ
مفو�ضة �أي�ض ًا باحل�صول على اال�ست�شارات القانونية �أو غريها
من اال�ست�شارات املهنية من خارج ال�شركة ب�ش�أن �أية �أمور تقع �ضمن اخت�صا�صها وتتحمل ال�شركة كافة النفقات.

5 55 -55 -5لجنة الترشيحات والمكافآت
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة للرت�شيحات واملكاف�آت ،ووافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2011/05/18م على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات التي تخت�ص بها جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت وع�ضوية اللجنة ومدتها بالإ�ضافة �إلى التعديالت التي متت عليها يف اجتماع اجلمعية العامة املنعقدة بتاريخ 2013/06/05م.
ت�ضطلع جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مب�س�ؤولية �ضمان ال�شفافية يف �إجراءات اختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة وتعيينهم و�إقالتهم .وي�شرتط موافقة اجلمعية العامة على جميع القرارات املخت�صة
بتعيني الأع�ضاء و�إقالتهم .كما �أن هذه اللجنة م�س�ؤولة عن عدة �أمور �أخرى من بينها و�ضع ال�سيا�سات اخلا�صة بتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وكبار املدراء.
وتت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من الأع�ضاء التايل ذكرهم:

اجلدول � :8-5أع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

�أندرو بريك

الرئي�س

د/حممد �سعود البليهد

ع�ضو

عادل �أحمد ال�شيخ

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

وردت ال�سري الذاتية التف�صيلية لأع�ضاء جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت يف الق�سم � 1-1-5أعاله.
تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء ويعمل �سكرتري جمل�س الإدارة �أو من ير�شحه �أمين ًا لهذه اللجنة وقد مت تعيني برا�سانافينكاتي�ش موثكر�شنان �أمني لهذة اللجنة.
وتتولى هذه اللجنة �أداء الواجبات التايل ذكرها:
الترشيحات
تراجع اللجنة وب�شكل دوري البنية واحلجم وال�شكل املطلوب يف جمل�س الإدارة (مبا يف ذلك املهارات واملعارف واخلربات) مقارنة باملركز احلايل لل�شركة وترفع تو�صياتها ملجل�س الإدارة فيما
يخ�ص �أية تعديالت.
وتقوم هذه اللجنة مبراجعة ما حتتاجه من مراكز قيادية يف ال�شركة �سواء كان تنفيذيا �أو غري تنفيذي ل�ضمان توفر القدرات املطلوبة لدى ال�شركة ب�شكل ميكنها من املناف�سة امل�ستمرة يف ال�سوق.
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المكافآت
تقوم هذه اللجنة بتحديد �إطار العمل وال�سيا�سة ال�شاملة فيما يخ�ص حتديد مكاف�آت الرئي�س التنفيذي لل�شركة ورئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذية و�سكرتري جمل�س �إدارة
ال�شركة و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية ومن ثم تقوم باحل�صول على موافقة املجل�س� .أما مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني فيعود حتديد ذلك �إلى رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاءه
التنفيذيني.
تراجع اللجنة وب�صفة �سنوية م�ستوى املكاف�آت يف ال�شركة وتراقب �أية تغيريات كبرية يف رواتب ومزايا املوظفني يف كافة �أق�سام ال�شركة.
ولدى اللجنة �صالحية احل�صول على �أية معلومات تراها �ضرورية وذلك من �أي من موظفي ال�شركة مبا ميكنها من �أداء واجباتها وهي َ
مفو�ضة �أي�ض ًا باحل�صول على اال�ست�شارات القانونية �أو غريها
من اال�ست�شارات املهنية من خارج ال�شركة ب�ش�أن �أية �أمور تقع �ضمن اخت�صا�صها وتتحمل ال�شركة كافة النفقات.

5 55 -55 -5لجنة المخاطر
قام جمل�س الإدارة بت�شكيل جلنة املخاطر ،ووافق امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية املنعقدة بتاريخ 2011/05/18م على االخت�صا�صات وامل�س�ؤوليات التي تخت�ص بها جلنة املخاطر
وع�ضوية اللجنة ومدتها.
وتت�ألف جلنة املخاطر من الأع�ضاء التايل ذكرهم:

اجلدول � :9-5أع�ضاء جلنة املخاطر
اال�سم

امل�سمى الوظيفي

خالد اللقاين

الرئي�س

فادي ابو ا ُ
حل�سن

ع�ضو

حممد ر�شدي يحياوي

ع�ضو

�أحمد خليفة

ع�ضو

حممد الفردو�س

ع�ضو

داروين كا�ستانيدا

ع�ضو

امل�صدر :ال�شركة

وردت ال�سري الذاتية التف�صيلية لأع�ضاء جلنة املخاطر يف الق�سم � 3-5أعاله.
تتولى جلنة املخاطر م�س�ؤولية الإ�شراف على اجراءات �إدارة املخاطر بال�شركة لكي تت�أكد �أنه مل يتم الإخالل بدرجة قابلية حتمل املخاطر املنا�سبة املعتمدة و�أنه كذلك قد مت حتديد املخاطر
الرئي�سية واعتماد الكيفية املالئمة للتعامل معها و�إدارتها .كما تقوم هذه اللجنة بعدة مهام من بينها مراجعة وظائف و�أق�سام �إدارة املخاطر وتقييم عمليات ال�شركة فيما يتعلق ب�أنظمة �إدارة
املخاطر والرقابة الداخلية لديها.
ويعمل �سكرتري جمل�س الإدارة �أو من يقوم برت�شيحه �أمين ًا للجنة.
وفيما يلي و�صفا موجزا لأهم م�س�ؤوليات هذه اللجنة وواجباتها:
الرقابة الداخلية
تقوم جلنة املخاطر مبراجعة فعالية الرقابة الداخلية يف ال�شركة و�أنظمة �إدارة املخاطر .كما تقوم مبراجعة القوائم املالية ال�سنوية قبل تقدميها للإعتماد من جلنة املراجعة.
كما تقوم هذه اللجنة مبراجعة �إجراءات ال�شركة ب�ش�أن مكافحة غ�سيل الأموال واكت�شاف االحتيال والتحقيق يف ادعاءات املبلغني عن املخالفات والتعامل معها و�ضمان تفعيل الإجراءات املعتمدة
التي متكن املوظفني من رفع مالحظاتهم فيما يخ�ص معايري الإلتزام واملخالفات الداخلية اجلوهرية للم�س�ؤولني يف �إدارة ال�شركة ب�سرية تامة.
إدارة المخاطر
تراجع اللجنة فعالية �إجراءات �إدارة املخاطر بال�شركة وتراجع التقارير ذات ال�صلة عن املخاطر الرئي�سية التي تواجه ال�شركة والإجراءات املتبعة بهدف احلد منها .وتراجع اللجنة التقارير
ال�صادرة عن رئي�س �إدارة املخاطر ب�ش�أن ق�ضايا و�أن�شطة �إدارة املخاطر على م�ستوى ال�شركة .حيث ت�سلط هذه التقارير ال�ضوء على �ش�ؤون املخاطر اخلارجية والت�شغيلية واملالية وم�سائل ومعايري
الإلتزام .كما تطلع هذه التقارير اللجنة بالأنظمة والعمليات التي بها يتم حتديد م�سائل املخاطر والإلتزام املذكورة و�إدارتها .وتراجع اللجنة املعلومات والتقارير امل�ستلمة وتقوم باال�ستف�سار عن
م�ضمونها ل�ضمان عدم جتاوز ال�شركة لدرجة املخاطرة املحددة من قبل جمل�س الإدارة.
اإللتزام القانوني والتنظيمي
تر�صد جلنة الإلتزام املخالفات وتقوم برفع تو�صياتها �إلى جمل�س الإدارة ب�ش�أن �إلتزام ال�شركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
يوجد بال�شركة ق�سم للإلتزام يقوم مبراقبة �إلتزام ال�شركة للقواعد والتنظيمات املعمول بها علما ب�أنه تابع جلنة املراجعة.
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المراجعة الداخلية والخارجية والفنية والتقارير النظامية
ت�صادق جلنة �إدارة املخاطر يف بداية كل �سنة مالية على برنامج املراجعة الداخلية .وتقوم هذه اللجنة دون ت�أخري مبراجعة كافة التقارير ال�صادرة عن ق�سم املراجعة الداخلية بال�شركة .وتراجع
اللجنة مدى ا�ستجابة الإدارة للنتائج والتو�صيات املقدمة من املراجع الداخلي واملراجع الفني واجلهات الرقابية خالل مراجعاتها الإ�شرافية.
ولدى اللجنة �صالحية احل�صول على �أية معلومات تراها �ضرورية وذلك من �أي من موظفي ال�شركة مبا ميكنها من �أداء واجباتها وهي َ
مفو�ضة �أي�ض ًا باحل�صول على اال�ست�شارات القانونية �أو غريها
من اال�ست�شارات املهنية من خارج ال�شركة ب�ش�أن �أية �أمور تقع �ضمن اخت�صا�صها وتتحمل ال�شركة كافة النفقات.

5 55 -5عقود الخدمة
5 55 -55 -5أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة العادية من خالل �آلية الت�صويت الرتاكمي وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة .وقد مت تعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة احلايل ملدة ثالث �سنوات تبد�أ
من 1433/11/28هـ (املوافق 2012/10/14م) وتنتهي يف 1436/11/27هـ (املوافق 2015/09/11م).
وفيما يلي ملخ�صا مب�س�ؤوليات رئي�س جمل�س الإدارة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة.












رئي�س جمل�س الإدارة
رئا�سة اجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العامة.
ت�سهيل التعاون الفعال لأع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني وت�شجيع جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارةعلى امل�شاركة.
�ضمان وجود عالقات بناءة بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة التنفيذيني وغري التنفيذيني.
عقد اجتماعات مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني دون ح�ضور الع�ضو التنفيذي (الأع�ضاء التنفيذيني).
�إدارة جمل�س الإدارة و�ضمان كفاءته يف كافة مهامه التي ي�ؤديها مبا يف ذلك انتظام االجتماعات وانعقادها ب�شكل منتظم.
و�ضع جدول �أعمال جمل�س الإدارة مع مراعاة الق�ضايا واالهتمامات التي ت�شغل املجل�س وتعترب من مهامه الرئي�سية.
�ضمان توفر التفوي�ض املالئم بال�سلطة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة للإدارة التنفيذية.
�ضمان ح�صول �أع�ضاء جمل�س الإدارة على املعلومات الدقيقة والوا�ضحة يف وقتها مبا يف ذلك الأداء املايل احلايل لل�شركة من �أجل �ضمان اتخاذ املجل�س لقرارات �سليمة وا�ضطالعه
باملراقبة الفعالة وتقدمي امل�شورة لتعزيز جناح ال�شركة.
�ضمان حتقيق التوا�صل الفعال مع امل�ساهمني.
الت�أكد من �إجراء تقييم لأداء املجل�س واللجان املنبثقة عنه وكذلك لأع�ضاء املجل�س مرة واحدة على الأقل �سنويا والعمل وفق ًا لنتائج هذا التقييم من خالل ا�ستغالل نقاط القوة لدى
املجل�س ومعاجلة نقاط ال�ضعف .كما يقوم باقرتاح تعيني �أع�ضاء جدد باملجل�س �أو طلب ا�ستقالة �آخرين وذلك من خالل جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.

 5 55 -55 -55 -5مجلس اإلدارة
يتولى جمل�س الإدارة م�س�ؤولية �إدارة ال�شركة ،وي�شمل ذلك الإ�شراف التام على عمليات ال�شركة وكذلك امل�س�ؤولية عن �ضمان تفعيل ووجود ما يلي:









فريق �إدارة خمت�ص يتحلى باحلكمة.
عملية تخطيط �سليمة.
نظام مالئم للرقابة الداخلية.
الإحتفاظ بال�سجالت املحا�سبية املطلوبة ح�سب الأ�صول .
االمتثال لاللتزامات القانونية والتنظيمية ذات ال�صلة.
توفر ما يكفي من املعلومات املالية والإدارية لتمكني املجل�س من اتخاذ قرارات �سليمة
و�ضع مبادئ للعمل ح�سب الأ�صول حيز التنفيذ.
عملية مراقبة م�ستمرة لتقييم الأداء الفعلي مقارنة باخلطط اال�سرتاتيجية والأهداف املو�ضوعة م�سبقا.

ي�ستلم جمل�س الإدارة التقارير والتو�صيات من وقت لآخر يف �أي مو�ضوع يراه هام ًا بالن�سبة لل�شركة.
وعمال مبتطلبات احلوكمة ال�سليمة ،هناك عدد من الأمور التي يقوم جمل�س الإدارة باتخاذ القرار ب�ش�أنها ككل وهي على النحو لتايل:
االستراتيجية واإلدارة
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امل�س�ؤولية عن �إدارة ال�شركة ككل.
اعتماد �أهداف ال�شركة وا�سرتاتيجيتها التجارية طويلة الأجل.
اعتماد ميزانيات الت�شغيل ال�سنوية وميزانيات النفقات الر�أ�س مالية و�أية تعديالت تطر�أ عليها.
مراجعة الأداء يف �ضوء ا�سرتاتيجية ال�شركة و�أهدافها وخطط �أعمالها وميزانياتها و�ضمان اتخاذ الإجراءات الت�صحيحية الالزمة عند ال�ضرورة.
اعتماد �أي تو�سعة لأن�شطة ال�شركة يف �أعمال �أو مناطق جغرافية جديدة.
اعتماد �أي قرار بوقف ت�شغيل بع�ض �أو كل �أجزاء �أعمال ال�شركة اجلوهرية.

الهيكل التنظيمي ورأس المال





اعتماد التعديالت املت�صلة بهيكل ر�أ�س مال ال�شركة مبا يف ذلك خف�ض ر�أ�س املال و�إ�صدارات الأ�سهم و�إعادة �شراء الأ�سهم.
اعتماد التعديالت الرئي�سية على الهيكل امل�ؤ�س�سي لل�شركة.
اعتماد التعديالت على هيكل الإدارة وحوكمة بال�شركة.
اعتماد �أية تعديالت على �إدراج ال�شركة �أو ن�شاطها الذي �أ�س�ست من �أجله وهو كونها �شركة ت�أمني تعاوين

التقارير والضوابط المالية






اعتماد التقارير الدورية املطلوبة مبا يتما�شى مع القوانني والتعليمات املعمول بها.
اعتماد التقارير واحل�سابات الأولية وال�سنوية.
اعتماد �سيا�سة توزيع الأرباح.
التو�صية بتوزيع الأرباح.
اعتماد �أية تعديالت جوهرية يف ال�سيا�سات واملمار�سات املحا�سبية.

الضوابط الداخلية





�ضمان وجود نظام �سليم للرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر ي�شمل ما يلي:
ا�ستالم التقارير ومراجعة فعالية اجراءات �إدارة املخاطر والرقابة بال�شركة بهدف دعم ا�سرتاتيجيتها و�أهدافها.
�إجراء مراجعة �سنوية ملدى كفاية العمليات اخلا�صة ب�ضوابط التقييم.
اعتماد بيانات منا�سبة لإدراجها يف التقرير ال�سنوي.

العقود



اعتماد امل�شروعات �أو اال�ستثمارات �أو العقود الر�أ�س مالية الكربى التي تتجاوز القيمة املفو�ض به للع�ضو املنتدب/اللجنة التنفيذية.
اعتماد �إقرا�ض ال�شركة �أو اقرتا�ضها خارج دائرة �سيا�سة اخلزينة بال�شركة.

االتصاالت




املوافقة على القرارات والوثائق ذات ال�صلة التي �ستُطرح على امل�ساهمني يف اجلمعيات العامة.
اعتماد كافة الن�شرات الدورية ون�شرات الإ�صدار وكل ما يتعلق بالإدراج.
اعتماد الإعالنات ال�صحفية فيما يتعلق بالأمور التي اتخذ املجل�س قرارات ب�ش�أنها.

العضوية والتعيينات بمجلس اإلدارة











اعتماد التعديالت على هيكل جمل�س الإدارة وحجمه وت�شكيله بعد تو�صيات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
�ضمان وجود خطة تعا ُقب مالئمة للمجل�س والإدارة العليا بعد تو�صيات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
حتديد التعيينات يف جمل�س الإدارة بعد تو�صيات جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت.
اختيار رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو ال
ع�ضوية جلان جمل�س الإدارة ورئا�ستها.
ا�ستمرار �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف منا�صبهم (�إ�ستناد ًا على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وموافقة امل�ساهمني يف اجلمعية العامة).
ا�ستمرار �أي ع�ضو جمل�س �إدارة يف من�صبه يف �أي وقت ،مبا يف ذلك تعليق �أو �إنهاء خدمة �أي ع�ضو جمل�س �إدارة تنفيذي كموظف بال�شركة �أخذ ًا بعني الإعتبارالنظام املعمول به
وعقود اخلدمة.
تعيني �سكرتري جمل�س الإدارة و�إقالته.
تعيني �أو �إعادة تعيني املراجعني اخلارجيني �أو اقالتهم ويتم عر�ض ذلك ملوافقة امل�ساهمني بعد تو�صية جلنة املراجعة.
التعيينات يف جمال�س �إدارة �أي �شركات تابعة.

المكافآت




و�ضع �سيا�سة املكاف�آت اخلا�صة ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة و�سكرتري املجل�س وغريهم من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني.
حتديد مكاف�آت وتعوي�ضات �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إ�ستناد ًا الى النظام الأ�سا�سي لل�شركة وموافقة امل�ساهمني (ال يجوز ا�شرتاك �أي ع�ضو جمل�س �إدارة يف الت�صويت على �أي قرار
خا�ص باملكاف�أة التي يتقا�ضاها).
تقدمي خطط حتفيزية للموظفني كمنح الأ�سهم �أو �إدخال تعديالت كبرية على اخلطط القائمة ،ليتم عر�ضها ملوافقة امل�ساهمني.
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التفويض بالسلطة





اعتماد كيفية الف�صل بني م�س�ؤوليات رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب.
اعتماد حدود ال�سلطة وال�صالحية املعطاة للع�ضو املنتدب.
اعتماد اخت�صا�ص اللجان املنبثقة عن جمل�س الإدارة.
ا�ستالم التقارير من جلان جمل�س الإدارة ب�ش�أن �أن�شطتها.

شؤون الحوكمة






�إجراء مراجعة ر�سمية ب�صفة �سنوية لأداء املجل�س و�أداء جلان جمل�س الإدارة وكل ع�ضو من �أع�ضاءه.
حتديد مدى ا�ستقاللية �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
مراعاة توازن امل�صالح بني امل�ساهمني واملوظفني والعمالء.
مراجعة ترتيبات واجراءات احلوكمة يف ال�شركة.
ا�ستالم التقارير ب�ش�أن ر�ؤى م�ساهمي ال�شركة والنظر فيها.

السياسات


اعتماد ال�سيا�سات والإجراءات الهادفة ل�ضمان امتثال ال�شركة للأنظمة واللوائح املعمول بها وكذا التزام ال�شركة بالإف�صاح عن املعلومات الهامة للم�ساهمني واجلهات الرقابية
وغريهم من �أ�صحاب امل�صلحة.

5 55 -55 -5العضو المنتدب
وجددت تلقائي ًا.
خالد جعفر اللقاين هو الع�ضو املنتدب لل�شركة مبوجب عقد التوظيف امل�ؤرخ 2012/04/01م ،وقد انتهت مدة عقد التوظيف يف 2014/03/31م ُ
وتت�ألف مكاف�أة الع�ضو املنتدب من راتب �شهري وخم�ص�صات لل�سكن واالنتقاالت والتعليم وكذا الت�أمني ال�صحي والت�أمني على احلياة وت�أمني ال�سفر للعمل .كما يحق للع�ضو املنتدب تلقي عالوة
�سنوية مرتبطة ب�أداء ال�شركة تكون م�ستحقة ال�سداد وفق تقدير جلنة املكاف�آت.

5 55 -55 -5المدير المالي
فادي �أبو ا ُ
وجددت تلقائي ًا ملدة �سنة �أخرى.
حل�سن هو املدير املايل لل�شركة مبوجب عقد التوظيف امل�ؤرخ 2012/12/01م ،وقد انتهت املدة الأولية من عقد التوظيف يف 2013/11/30م ُ
وتت�ألف مكاف�أة املدير املايل من راتب �شهري وخم�ص�صات لل�سكن واالنتقاالت وكذا الت�أمني ال�صحي والت�أمني على احلياة والت�أمني ال�شخ�صي �ضد احلوادث .كما يحق للمدير املايل تلقي عالوة
�سنوية مرتبطة ب�أداء ال�شركة تكون م�ستحقة ال�سداد وفق تقدير جلنة املكاف�آت.

5 55 -55 -5مكافآت ومزايا أعضاء مجلس اإلدارة وأبرز خمس أعضاء في اإلدارة العليا (بما في ذلك العضو
المنتدب والمدير المالي)
يتقا�ضى رئي�س جمل�س الإدارة مكاف�أة بقيمة  180.000ريـال �سعودي �سنوي ًا مقابل خدمته كرئي�س ملجل�س الإدارة ،يف حني يح�صل كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة على مكاف�أة بقيمة 120.000
ريـال �سعودي نظري �أدائهم للمهام امل�سندة �إليهم.كما يح�صل الرئي�س وكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة على مبلغ قدره  3.000ريـال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س
ومبلغ  1.500ريـال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات جلان جمل�س الإدارة.
تنازل �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري امل�ستقلني (الذين يعينهم بنك الريا�ض ورويال �آند �صن الالين�س ال�شرق الأو�سط) عن حقوقهم يف املكاف�آت والر�سوم نظري ح�ضور اجتماعات املجل�س واللجنة
لل�شركة.
ال يجوز لأع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك الع�ضو املنتدب وكبريامل�س�ؤولني التنفيذيني الت�صويت على القرارات املتعلقة مبكاف�آتهم �أو على �أية قرارات �صادرة عن اجلمعية العامة
لل�شركة يف هذا ال�صدد .كما ال يحق لأع�ضاء جمل�س الإدارة وال الإدارة التنفيذية االقرتا�ض من ال�شركة ب�أي �شكل.
وقد بلغ �إجمايل املكاف�آت التي ح�صل عليها �أع�ضاء جمل�س الإدارة امل�ستقلني عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م مبلغ  460.500ريـال �سعودي و 457.500ريـال
�سعودي و 457.500ريـال �سعودي على التوايل.
بينما بلغ �إجمايل املكاف�آت التي ح�صل عليها �أع�ضاء الإدارة العليا بال�شركة عن ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م مبلغ  6.220.801ريـال �سعودي و6.341.763
ريـال �سعودي و 5.824.769ريـال �سعودي على التوايل.
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5 55 -5إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا وأمين مجلس اإلدارة
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا و�سكرتري جمل�س الإدارة مبا يلي:





















 عدم وجود �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة مبا قد ي�ؤثر �أو يكون له ت�أثري كبري على املركز املايل لل�شركة خالل االثني ع�شر �شهر ًا ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة.
 مل متنح ال�شركة �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو غريها من التعوي�ضات غري النقدية �إلى �أي ع�ضو من �أع�ضاء املجل�س �أو كبار املدراء �أو املتعهدين �أو اخلرباء فيما يتعلق
ب�إ�صدار �أو بيع �أية �أوراق مالية يف ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة؛
بخالف اخل�سائر املتكبدة يف عام  2011و  2013واثرها على هام�ش املالءة املالية )يرجى مراجعة ق�سم مناق�شة االدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها ) ،(8-6مل
يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري للم�صدر �أو �أي �شركة من �شركاته التابعة )�إن وجدت( خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب
الت�سجيل وقبول الإدراج� ،إ�ضاف ًة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار؛
 با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم « 5هيكل ال�شركة وحوكمتها» من هذه الن�شرة ،لي�س لديهم وال �أي من �أقاربهم �أية �أ�سهم �أو ح�ص�ص من �أي نوع يف ال�شركة.
 لي�س لهم وال �أي من �أقاربهم �أو تابعيهم �أي م�صلحة مادية يف �أي عقد �أو ترتيب مكتوب �أو �شفوي قائم �أو حمتمل على �أعمال ال�شركة وقت �إ�صدار هذه الن�شرة ،وذلك با�ستثناء ما
ذكر يف الق�سم “ 12املعلومات القانونية”.
�أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لإجراءات الإفال�س.
مل يعملوا ب�صفة �إدارية �أو �إ�شرافية لدى �شركة مع�سرة خالل ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة على تاريخ �إ�صدار هذه الن�شرة .
ال ُيتوقع حدوث تغيري جوهري يف طبيعة �أعمال ال�شركة.
مل متتلك ال�شركة �أي برنامج مل�شاركة املوظفني يف �أ�سهم ال�شركة قبل طلب الت�سجيل وقبول والإدراج الأ�سهم �أو �أي ترتيبات �أخرى تُ�شرك املوظفني يف ر�أ�س مال ال�شركة.
مل جتر ال�شركة �أي تعديالت على ر�أ�س املال خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول لإدراج الأ�سهم؛
مل ت�صدرال�شركة �أي �أدوات دين ،كما �أنها ال متلك �أي قرو�ض �أخرى �آجلة �أو �أي مديونيات �أو قرو�ض قائمة جوهرية �أخرى (مبا يف ذلك ال�سحوبات املك�شوفة واملطلوبات مبوجب
القبول �أو اعتمادات القبول �أو التزامات الإيجار �أو ال�شراء).
ال توجد �أ�صول مادية لل�شركة حتت الرهن �أو العبء �أو �أية حقوق �أخرى.
لي�س لدى ال�شركة �أي التزامات مادية طارئة �أو �ضمانات.
ا�ستعر�ض املجل�س احتياجات التدفق النقدي املتوقع ويعلن �أن ال�شركة �ستمتلك ما يكفي من ر�أ�س املال العامل ملدة اثني ع�شر �شهر ًا على الأقل من تاريخ هذه الن�شرة ،فقد مت عر�ض
التحاليل املالية لل�شركة على جمل�س الإدارة لتقييم الأداء املتوقع لل�شركة يف � 12شهر بعد عملية زيادة ر�أ�س املال ونوق�ش �أي�ضا خطة بديلة يف حالة حدوث �أي �سيناريوهات �ضارة
�أو غري متوقعة؛
لي�س لديهم وال �أي من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني �أية �صالحيات �أو حقوق لالقرتا�ض من ال�شركة.
لي�س لديهم وال �أي من كبار امل�س�ؤولني التنفيذيني احلق يف الت�صويت على املكاف�أة التي يح�صلون عليها �أو على �أي عقد �أوعر�ض لهم فيه م�صلحة جوهرية.
�أن ال�شركة تلتزم بالئحة حوكمة ال�شركات الإلزامية.
�أن ال�شركة تلتزم باملادتني  69و 70من نظم ال�شركات واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.

5 55 -5تضارب المصالح
�إن امل�ستندات الت�أ�سي�سية لل�شركة ال متنح �أية �صالحيات متكن ع�ضو املجل�س من الت�صويت على عقد �أو عر�ض له فيه م�صلحة جوهرية� ،سوا ًء كان ذلك ب�صفة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة.
ال يجوز �أن يكون لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي م�صلحة ،مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،يف املعامالت والعقود املربمة حل�ساب ال�شركة� ،إال مبوافقة اجلمعية العامة العادية ،على �أن ُيجدد ذلك �سنوي ًا.
ويتعني على ع�ضو جمل�س الإدارة �أن يبلغ املجل�س مبا له من م�صلحة �شخ�صية يف املعامالت �أو العقود املربمة حل�ساب ال�شركة.و ُيبلغ رئي�س جمل�س الإدارة اجلمعية العامة العادية (عند انعقادها)
باملعامالت والعقود التي يكون لع�ضو جمل�س الإدارة م�صلحة �شخ�صية فيها ،على �أن يكون هذا الإبالغ م�صحوب ًا بتقرير خا�ص �صادر من مراجع احل�سابات.
ويجب ت�سجيل مثل ذلك الإبالغ يف حم�ضر اجتماع املجل�س وال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة املعني بامل�صلحة الت�صويت على القرار املطروح يف هذا ال�ش�أن.
كما تقر ال�شركة و�أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنهم يعتزمون التقيد باملادتني  69و 70من نظام ال�شركات واملادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات.

5 5 5 -5استمرار األنشطة
ال يتوقع �أن توقف ال�شركة �أن�شطتها �أو جتري �أي تغيري جوهري فيها يف امل�ستقبل .وعالوة على ذلك ،مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة كما �أن �أع�ضاء جمل�س الإدارة ال علم لديهم ب�أي
حدث قد يكون له �أو كان له ت�أثري كبري على الو�ضع املايل �أو املحافظ �أو الأ�صول ذات ال�صلة �أو غريها من �أعمال ال�شركة خالل فرتة االثني ع�شر (� )12شهر ًا ال�سابقة لتاريخ هذه الن�شرة ومع ذلك
تكبدت ال�شركة خ�سارة يف عام 2011م و 2013م ،التي �أثرت على هام�ش املالءة املالية.
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6.6مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع المالي للشركة ونتائج عملياتها
6 66 -6مقدمة
ي�ستند ما يلي من مناق�شة وحتليل للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج العمليات �إلى القوائم املالية املراجعة عن ال�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م و2012م واالي�ضاحات املرفقة بهما التي تولى
مراجعتها مكتب ديلويت �آند تو�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه ومكتب الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون وكذلك القوائم املالية املراجعة عن ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م واالي�ضاحات
املرفقة بها التي تولى مراجعتها مكتب كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان ومكتب الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون والقوائم املالية غري املراجعة لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2013م
و2014م واالي�ضاحات املرفقة بهما التي تولى مراجعتها مكتب كي بي ام جي الفوزان وال�سدحان ومكتب الب�سام والنمر حما�سبون قانونيون ويلزم �أن تُقر�أ مع هذه القوائم.
يحتوي هذا الق�سم الذي �أعدته �إدارة ال�شركة على �إفادات م�ستقبلية تنطوي على خماطر و توقعات 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 66 -6إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة جمتمعني ومنفردين ب�أن املعلومات املالية الواردة يف ن�شرة الإ�صدار هذه مقتب�سة دون تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة عن الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب
2011م و2012م و2013م والقوائم املالية الأولية املوجزة وغري املراجعة عن الفرتة املنتهية يف  30يونيو 2013م و2014م وحتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه مت �إعداد القوائم املالية املراجعة و غري املراجعة وفق ًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية (.)IFRS
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن لدى ال�شركة ر�أ�س مال عامل كايف للإثني ع�شر �شهر القادمني من تاريخ هذه الن�شرة .كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة حققت خ�سائر
�صافية بقيمة  26.0مليون ريال �سعودي يف الأ�شهر ال�ستة الأولى من العام 2014م ( 114.2مليون ريال �سعودي منذ الت�أ�سي�س).
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أي�ضاً �أن ال�شركة حققت خ�سائر مبقدار  26.0مليون ريال خالل ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م وهي متثل  %13من ر�أ�س مال ال�شركة يف ذلك التاريخ.

6 66 -6الهيكل القانوني ونظرة عامة على األنشطة والعمليات
�شركة العاملية للت�أمني التعاوين (امل�شار �إليها يف هذه الن�شرة با�سم «العاملية» �أو «ال�شركة») هي �شركة م�ساهمة �سعودية م�سجلة يف ال�سجل التجاري بتاريخ 1430/11/29هـ (2009/11/17م)
رقم .1010287831
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.
مل يخ�ضع ر�أ�س مال ال�شركة لأي حق خيار كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م و�أي�ضا يف  30يونيو 2014م .عالوة على ذلك ،مل مُتنح �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
التنفيديني� ،أو �أي خرباء �آخرين� ..أُدرجت ال�شركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) يف دي�سمرب 2009م.

اجلدول  :1-6الهيكل القانوين كما يف 2014/6/30م
امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

�سعر ال�سهم
(بالرياالت ال�سعودية)

ر�أ�س املال

ن�سبة امللكية ()٪

رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) املحدودة �إي �سي

10.014.000

10

100.140

%50

بنك الريا�ض

3.984.000

10

39.840

%20

وهيب �سعيد بن زقر

500

10

5

%0

يو�سف علي زيد القري�شي

500

10

5

%0

�سعد عبد اللطيف العي�سى

500

10

5

%0

عدنان حمزة بوقري

500

10

5

%0

اجلمهور

6.000.000

10

60.000

%30

املجموع

20.000.000

70

200.000

%100

امل�صدر :القوائم املالية املفحو�صة كما يف2014/6/30م

ت�ؤمن العاملية 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.
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ووفق ًا للإدارة ،ف�أن و�ضع ال�شركة املايل مل يت�أثر ب�شكل عام ب�أي تقلبات مو�سمية �أو دورات جتارية ذات �ش�أن .وعالوة على ذلك ،التوجد �أي معلومات �أو م�ؤ�شرات عن �أي عوامل اقت�صادية �أو حكومية
�أو مالية �أو �سيا�سية �أو غريها كان لها ت�أثري �أو �سيكون لها ت�أثري جوهري ،مبا�شر �أو غري مبا�شر على عمليات ال�شركة ،على مدى الثالث �سنوات الأخرية.
وفقا للإدارة ،ال متلك ال�شركة �أي حيازات لأوراق مالية تعاقدية �أو �أي �أ�صول �أخرى ذات قيمة قابلة للتقلب �أو من ال�صعب ت�أكيدها ب�شكل قطعي� ،أو من املمكن �أن ت�ؤثر ب�شكل كبري على تقييم
املركز املايل لل�شركة.

6 66 -6أسس اإلعداد
6 66 -66 -6بيان االلتزام
عمال ب�أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية حتتفظ ال�شركة بدفاتر ح�سابية منف�صلة لكل من ح�سابات عمليات الت�أمني وح�سابات عمليات امل�ساهمني .وحتتفظ ال�شركة باحليازة املادية
لكافة املوجودات املتعلقة بعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .وتُ�سجل الإيرادات وامل�صاريف املرتبطة بكل ن�شاط ب�شكل وا�ضح يف الدفاتر احل�سابية اخلا�صة بذلك الن�شاط .وتتولى الإدارة
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة حتديد �أ�سا�س توزيع الإيرادات وامل�صاريف الأخرى من العمليات امل�شرتكة .
يتوجب على ال�شركة توزيع  ٪10من �صايف الفائ�ض من عمليات الت�أمني على حاملي وثائق الت�أمني وتخ�صي�ص الن�سبة املتبقية البالغة  ٪90مل�ساهمي ال�شركة وفق ًا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية
ال�صادرين عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) .و يتم حتويل �أي عجز ناجت عن عمليات الت�أمني بالكامل �إلى عمليات امل�ساهمني.

6 66 -66 -6أساس القياس
اٌعدت القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء قيا�س القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع .القوائم املالية �أُعدت على مبد�أ اال�ستحقاق واال�ستمرارية.

6 66 -66 -6عملة العرض والنشاط
تعر�ض املبالغ يف القوائم املالية بالريـال ال�سعودي والذي يعترب عملة العر�ض والن�شاط الرئي�سية لل�شركة.

6 66 -66 -6التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ
�إعداد القوائم املالية .ومع ذلك �إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات والإفرتا�ضات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى تعديل جوهري يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
جتري ال�شركة تقديرات وافرتا�ضات ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية التالية .وتكون التقديرات والأحكام مو�ضع تقييم م�ستمر ا�ستناد ًا �إلى اخلربة التاريخية وعوامل
�أخرى مبا فيها التوقعات للأحداث امل�ستقبلية واملتوقع �أن تكون معقولة ح�سب الظروف.
فيما يلي الإفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ستقبل و بالتقديرات الأ�سا�سية الأخرى بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية للموجودات
واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة كما �سوف يناق�ش �أدناه.
 .1االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

ُيعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني �أهم التقديرات املحا�سبية التي تقوم بها ال�شركة .هناك العديد من م�صادر عدم الت�أكد التي يجب �أخذها
بعني الإعتبار عند تقدمي الإلتزامات التي يتعني على ال�شركة دفعها مبوجب هذه املطالبات .يعترب خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها هو تقدير للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها
بعد تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ املركز املايل .كما ت�ستفيد ال�شركة من خدمات خبري �أكتواري م�ستقل عند تقييم املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها
وكذلك �إحتياطات العجز يف الأق�ساط.
 .2خسائر االنخفاض في قيمة أقساط وأرصدة تأمين مدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص خماطر ائتمان مماثلة وذلك للت�أكد من وجود
�إنخفا�ض يف قيمتها� .إن الذمم املدينة التي يتم مراجعتها ب�صورة فردية للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها والتي يتم ب�ش�أنها �إثبات �أو اال�ستمرار يف �إثبات خ�سارة الإنخفا�ض ال يتم �شملها �ضمن
التقييم اجلماعي للإنخفا�ض بالقيمة .تتطلب مراجعة الإنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام و التقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص خماطر االئتمان التي ت�أخذ بعني
الإعتبار حاالت عدم ال�سداد ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.
 .3تكاليف االكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة عمليات الت�أمني على مدى �سنة التغطية الت�أمينية ذات العالقة .ويف حالة عدم حتقق
الإفرتا�ضات املتعلقة بالربحية امل�ستقبلية لوثائق الت�أمني هذه ف�إنه ميكن الإ�سراع يف �إطفاء هذه التكاليف ،وميكن �أن يتطلب ذلك �إجراء �شطب �إ�ضايف للإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات
الت�أمني.
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 .4انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تقرر ال�شركة ما �إذا كان هناك �إنخفا�ض دائم يف املوجودات املالية املتاحة للبيع عندما يكون هناك �إنخفا�ض جوهري �أو م�ستمر يف القيمة العادلة مقارنة بالتكلفة� .إن حتديد ماهية الإنخفا�ض
اجلوهري �أو امل�ستمر هو م�س�ألة تقدير .عند القيام بهذا التقدير تقوم ال�شركة بتقييم عدد من العوامل من بينها ،التغيري يف �أ�سعار الأ�سهم واملالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع و
التغريات التكنولوجية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية .يعترب تخفي�ض القيمة منا�سب ًا عند وجود دليل على التدهور يف املالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و�أداء القطاع
والتغريات التكنولوجية والتدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية والتمويلية.

6 66 -6ملخص ألهم السياسات المحاسبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية هي كما يلي:

6 66 -66 -6نقد وما في حكمه
لأغرا�ض �إعداد قوائم التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني ولعمليات امل�ساهمني ،ت�شتمل النقدية و�شبه النقدية على الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق والإ�ستثمارات ق�صرية الأجل الأخرى
عالية ال�سيولة� ،إن وجدت ،التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.

6 66 -66 -6عقود التأمين
تُع َّرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي ت�شتمل على خماطر ت�أمني هامة عند ن�ش�أة العقد �أو تلك التي يكون فيها ،عند ن�ش�أة العقود� ،سيناريو ي�شتمل يف جوهره التجاري على خماطر ت�أمني هامة.
تعتمد �أهمية خماطر الت�أمني على �إحتمال وقوع حادث للجهة امل�ؤمنة و حجم الأثر املحتمل املتعلق به.
وعند ت�صنيف العقد كـ “ عقد ت�أمني” ف�إنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو �إنخف�ضت خماطر الت�أمني ب�شكل كبري خالل هذه الفرتة.

6 66 -66 -6االستثمارات
يتم يف الأ�صل �إثبات كافة الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة ،مبايف ذلك م�صاريف ال�شراء املرتبطة بالإ�ستثمار ،ب�إ�ستثناء تلك املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح واخل�سارة (�إن وجد).
االستثمارات المتاحة للبيع

اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي �أ�سهم و�سندات دين .اال�ستثمارات يف الأ�سهم التي يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع هي التي مل يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات بغر�ض املتاجرة �أو كا�ستثمارات
مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل .ان �سندات الدين التي يتم ت�صنيفها كا�ستثمارات متاحة للبيع هي التي يعتزم االحتفاظ بها ملدة غري حمددة ،والتي ميكن بيعها للوفاء مبتطلبات
ال�سيولة �أو ملواجهة التغريات يف ظروف ال�سوق .بعد االثبات الأويل لها ،تُقا�س هذه اال�ستثمارات بالقيمة العادلة.
يتم اثبات العائد على اال�ستثمارات على �أ�سا�س معدل العائد الفعلي ،ويتم �إثبات خ�سارة �أو بيع اال�ستثمارات بتاريخ البيع .يتم اثبات توزيعات الأرباح عند االقرار ب�أحقية ا�ستالمها.
تُ�سجل الأرباح واخل�سائر غري املحققة ب�شكل مبا�شر يف حقوق امل�ساهمني (من خالل بند دخل �شامل �آخر) حتت العنوان “احتياطي تقييم اال�ستثمارات” .وعند الت�صرف يف اال�ستثمارات ،تُ�سجل
الأرباح �أو اخل�سائر الرتاكمية التي كانت م�سجلة يف ال�سابق يف حقوق امل�ساهمني يف قائمة الدخل ال�شامل – عمليات امل�ساهمني.
يتم تعديل و�إيراد �أي تراجع دائم يف قيمة اال�ستثمارات بقائمة الدخل ال�شامل – عمليات امل�ساهمني – باعتباره ر�سوم النخفا�ض القيمة .وتعتمد القيم العادلة لال�ستثمارات على الأ�سعار املعرو�ضة
للأوراق املالية القابلة للتداول �أو القيم العادلة التقديرية .ويجري تقدير القيمة العادلة للبنود ذات العمولة بناء على التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام عموالت للبنود ذات ال�شروط و�سمات
املخاطر امل�شابهة.

6 66 -66 -6تسجيل األقساط ودخل العموالت
تُ�سجل الأق�ساط �ضمن الدخل على مدار ُمدد وثائق الت�أمني التي ترتبط بها على �أ�سا�س تنا�سبي فيما عدا ت�أمني ال�شحنات البحرية حيث تحُ �سب على �أ�سا�س �أق�ساط �آخر ثالثة �أ�شهر .ومتثل �أق�ساط
الت�أمني غري املكت�سبة ح�صة الأق�ساط املكتتبة املتعلقة بالفرتة غري املنتهية من تغطية الت�أمني .ويتم ت�سجيل التغري يف خم�ص�ص �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف قائمة عمليات الت�أمني بذات ترتيب
ت�سجيل الأق�ساط على مدار فرتة املخاطرة .يتم ت�سجيل الأق�ساط املحتفظ بها ودخل العموالت يف الفرتة احلالية املرتبطة باملخاطر غري املنتهية بعد نهاية الفرتة املالية باعتبارها م�ؤجلة وغري
مكت�سبة ا�ستناد ًا �إلى العدد الفعلي لأيام كافة �أن�شطة العمل فيما عدا ال�شحنات البحرية التي تقوم على �أ�سا�س �آخر ثالثة �أ�شهر من نهاية الفرتة.

6 66 -66 -6المطالبات
تت�ألف املطالبات من املبالغ م�ستحقة ال�سداد لعمليات الت�أمني والأطراف اخلارجية ونفقات ت�سوية اخل�سائر ذات ال�صلة بعد خ�صم ح�صة معيدي الت�أمني وغري ذلك من بنود اال�سرتداد ،كذلك
ف�إنه يتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل ال�شامل  -عمليات الت�أمني يف الفرتة التي مت تكبدها فيها.
ي�شمل جمموع �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية جمموع التكلفة التقديرية للمطالبات املتكبدة ولكن غري امل�سددة يف تاريخ التقرير – �سواء مت الإبالغ عنها �أو ال .حيث يجري ر�صد خم�ص�صات
املطالبات املبلغ عنها وغري امل�سددة يف تاريخ التقرير على �أ�سا�س تقدير كل حالة على حدة� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم االحتفاظ مبخ�ص�ص معني بناء على تقدير الإدارة وجتارب ال�شركة ال�سابقة
لتغطية تكلفة ت�سوية املطالبات املتكبدة غري املبلغ عنها يف تاريخ التقرير� .إن الإلتزامات النهائية ميكن �أن تزيد �أو تقل عن املخ�ص�ص الذي مت �إدارجة.
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ُيدرج �أي فارق بني املخ�ص�صات يف تاريخ التقرير والت�سويات واملخ�ص�صات يف ال�سنة التالية يف قائمة الدخل – العمليات الت�أمينية يف ال�سنة املذكورة .تُعر�ض �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على
�أ�سا�س �إجمايل بينما تُعر�ض احل�صة املرتبطة اخلا�صة ب�شركات �إعادة الت�أمني ب�شكل منف�صل .ال تخ�صم ال�شركة من مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة حيث يتوقع �سداد جميع املطالبات
فعلي ًا خالل �سنة واحدة من تاريخ التقرير.

6 66 -66 -6اختبار كفاية السيولة
عند نهاية كل فرتة تقريرُ ،يجرى اختبار كفاية ال�سيولة ل�ضمان كفاية مطلوبات عقود الت�أمني بعد اقتطاع التكاليف امل�ؤجلة لال�ستحواذ على الوثائق ذات ال�صلة با�ستخدام التقديرات احلالية
للتدفقات النقدية يف امل�ستقبل مبوجب عقود الت�أمني .وعند �إجراء هذه االختبارات ،يتم ا�ستخدام �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية امل�ستقبلية و م�صاريف معاجلة و �إدارة
املطالبات .ثم ُيح�سب �أي عجز فور ًا على قائمة الدخل – عمليات الت�أمني يف البداية عن طريق �شطب التكاليف امل�ؤجلة لال�ستحواذ على الوثائق ذات ال�صلة ثم بر�صد خم�ص�ص للخ�سائر الناجتة
عن اختبار كفاية املطلوبات (احتياطي العجز يف الأق�ساط) .جتري ال�شركة تقديرات الحتياطيات العجز يف الأق�ساط بناء على تقييم اكتواري م�ستقل.

6 66 -66 -6أقساط وأرصدة تأمين مدينة
تُ�سجل �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة عند ا�ستحقاقها وهي تقا�س عند الت�سجيل الأويل بالقيمة العادلة للمبلغ امل�ستلم �أو امل�ستحق القب�ض .تخ�ضع القيمة الدفرتية للأق�ساط وذمم �أر�صدة الت�أمني
املدينة ملراجعة انخفا�ض القيمة متى ما �أ�شارت الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى احتمال تعذر ا�سرتداد القيمة الدفرتية ،مع ت�سجيل خ�سائر انخفا�ض القيمة يف قائمة الدخل ال�شامل –
عمليات الت�أمني .وتحُ ذف �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة عند انطباق معايري حذف قيد تلك املوجودات املالية.

6 66 -66 -6العمولة غير المكتسبة
ت�ؤجل العمولة امل�ستحقة على عقود �إعادة الت�أمني اخلارجية و تطف�أ وفق ًا ل�شروط عقود الت�أمني التي ترتبط بها .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني.

6 66 -66 -6الممتلكات والمعدات
تُ�سجل املمتلكات واملعدات يف البداية بالتكلفة مطروح ًا منها اال�ستهالك الرتاكمي و�أي انخفا�ض يف القيمة .وت�ستهلك التكلفة مطروح ًا منها القيمة الباقية التقديرية على �أ�سا�س الق�سط الثابت
على مدار عمر اال�ستخدام التقديري .وت�أتي �أعمار اال�ستخدام التقديرية للممتلكات واملعدات على هذا النحو:
عدد ال�سنوات
الأثاث والتجهيزات

3

املركبات

3

تخ�ضع القيمة الباقية للموجودات و�أعمار اال�ستخدام للمراجعة يف كل تاريخ للو�ضع املايل لل�شركة ويتم تعديلها �إن لزم ذلك .وتخفَ�ض القيمة الدفرتية لأي من املوجودات على الفور لت�ساوي قيمتها
القابلة لال�سرتداد �إذا زادت القيمة الدفرتية للموجودات عن قيمتها التقديرية القابلة لال�سرتداد.
تُقا�س الأرباح �أو اخل�سائر الناجمة عن ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات باعتبارها الفرق بني �صايف متح�صالت الإ�ستبعاد والقيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات ذات ال�صلة ويجري ت�سجيلها يف قائمة
الدخل  -عمليات الت�أمني عند ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات ذات ال�صلة.

6 6 6 -66 -6إعادة التأمين
تتنازل ال�شركة يف امل�سار الطبيعي للأعمال عن �أق�ساط وخماطر الت�أمني املتعلقة بجزء من �أعمالها .حيث تتيح ترتيبات �إعادة الت�أمني املذكورة تنويع الأعمال ب�شكل �أكرب ومت ِّكن الإدارة من �ضبط
التعر�ض للخ�سائر املحتملة النا�شئة عن املخاطر الكبرية كما تقدِّ م قدرات �إ�ضافية للنمو .يجري جزء كبري من معامالت �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات وعقود �إعادة ت�أمني اختيارية و �إعادة
ت�أمني فائ�ض اخل�سارة .متثل املوجودات �أو املطلوبات امل�سجلة يف املركز املايل لعمليات الت�أمني �أق�ساط ت�أمني مدينة �أو مدفوعات م�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمني وح�صة ال�شركة يف اخل�سائر
القابلة لال�سرتداد من �شركات �إعادة الت�أمني .يتم تقدير املبالغ امل�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمني بطريقة تت�سق مع التزامات املطالبات املرتبطة بالأطراف امل�ؤ َّمن عليها .تحُ ذف موجودات �أو
مطلوبات �إعادة الت�أمني عند الوفاء باحلقوق التعاقدية �أو انتهائها �أو عند �إحالة العقد لطرف �آخر.
جتري مراجعة انخفا�ض القيمة يف كل تاريخ تقرير �أو كلما ظهر م�ؤ�شر يدل على انخفا�ض القيمة خالل فرتة التقرير .يحدث انخفا�ض القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي على �أن ال�شركة قد ال
ت�سرتد مبالغ قائمة مبوجب �شروط العقد وعندما ميكن قيا�س الأثر على املبالغ التي �سوف حت�صلها ال�شركة من �شركة �إعادة الت�أمني ب�شكل موثوق .ويتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة يف قائمة
الدخل – عمليات الت�أمني .ال تعفي ترتيبات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.

 6 6 6 -66 -6تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
هي التكاليف املبا�شرة وغري املبا�شرة املتكبدة خالل الفرتة املالية والنا�شئة عن اكتتاب �أو جتديد عقود الت�أمني التي هي م�ؤجلة بقدر ما تكون هذه التكاليف قابلة لال�سرتداد من الأق�ساط
امل�ستقبلية .و يتم �إدراج كافة تكاليف اال�ستحواذ الأخرى كم�صاريف عند تكبدها.
بعد الت�سجيل الأويل ،تطف�أ التكاليف امل�ؤجلة على �أ�سا�س الق�سط الثابت بنا ًء على مدة الأق�ساط امل�ستقبلية املتوقعة .ويتم ت�سجيل الإطفاء يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني.
تحُ �سب التغريات يف عمر اال�ستخدام املتوقع �أو النمط املتوقع ال�ستهالك الفوائد االقت�صادية امل�ستقبلية املت�ضمنة يف املوجودات عن طريق تغيري فرتة الإطفاء ويتم التعامل معها باعتبارها تغري
يف التقدير املحا�سبي.
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6 6 6 -66 -6الزكاة وضريبة الدخل
تخ�ضع ال�شركة لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .يتم ت�سجيل الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س اال�ستحقاق يف نهاية ال�سنة و حتمل يف قائمة التغيريات يف حقوق
امل�ساهمني .حت�سب ر�سوم الزكاة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف وعاء الزكاة .وحت�سب �ضريبة الدخل على ح�صة امل�ساهمني الأجانب يف �صايف الدخل املعدل .ويتم ت�سجيل �أي فارق يف
التقدير عند املوافقة على التقييم النهائي وعندئذ تتم ت�سوية املخ�ص�ص.

6 6 6 -66 -6المخصصات
ناجت عن �أحداث �سابقة ،ويكون من املُحتمل �أن يتطلب وجود تدفق خارجي للموارد لت�سوية
يتم ت�سجيل خم�ص�ص للمطلوبات املتكبدة عندما يكون على ال�شركة التزا ٌم حايل قانوين �أو �ضمني ٍ
االلتزام ،وعندما يكون قد مت تقدير املبلغ ب�صورة موثوق بها.

6 6 6 -66 -6العمالت األجنبية
تُ�سجل املعامالت بعمالت �أجنبية يف البداية ب�سعر ال�صرف الفوري يف تاريخ املعاملة .وحت ّول املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بعمالت �أجنبية �إلى �سعر ال�صرف الفوري يف تاريخ التقرير.
وت�ضاف جميع الفوارق الناجتة عن الأن�شطة غري التداولية �إلى قائمة الدخل – عمليات الت�أمني� .أما البنود غري النقدية التي تُقا�س من حيث التكلفة التاريخية بعملة �أجنبية فيتم حتويلها
با�ستخدام �سعر ال�صرف الفوري كما يف تاريخ الت�سجيل .كما تحُ ول البنود غري النقدية التي تقا�س بالقيمة العادلة بعملة �أجنبية با�ستخدام �سعر ال�صرف الفوري يف تاريخ حتديد القيمة العادلة.
مبا �أن معامالت ال�شركة بالعمالت الأجنبية كانت يف املقام الأول بالدوالر الأمريكي – املربوط بالريـال ال�سعودي – ف�إن �أرباح وخ�سائر ال�صرف الأجنبي لي�ست كبرية و بالتايل مل ُيف�صح عنها
ب�شكل منف�صل.

6 6 6 -66 -6انخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم �إجراء تقييم يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما �إذا كان هناك دليل مو�ضوعي ب�أن موجودات مالية �أو جمموعة من املوجودات املالية ميكن �أن تنخف�ض قيمتها .وعند توفر هذا الدليل ،يتم ت�سجيل
خ�سارة انخفا�ض القيمة يف قائمة الدخل – عمليات الت�أمني � -أو قائمة الدخل ال�شامل  -عمليات امل�ساهمني .يتحدد انخفا�ض القيمة على هذا النحو:
(�أ) بالن�سبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة مطروح ًا منه خ�سارة انخفا�ض القيمة امل�سجلة يف ال�سابق يف قائمة الدخل ال�شامل
لعمليات الت�أمني �أو امل�ساهمني.
(ب) بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة مبعدل العائد احلايل يف ال�سوق لأحد
املوجودات املالية امل�شابهة.
(ج) بالن�سبة للموجودات امل�سجلة بالتكلفة املطف�أة ،ف�إن انخفا�ض القيمة هو الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة مبعدل العمولة الفعلي الأ�صلي.
تقوم ال�شركة بتخفي�ض قيمة املوجودات املالية �أو جمموعة من املوجودات املالية يف حال توفر بيانات عن احلاالت التالية:






�صعوبة مالية كبرية لل ُم�صدر �أو املدين.
انتهاك للعقد مثل التق�صري �أو الإهمال يف ال�سداد.
احتمالية دخول املُ�صدر �أو املدين يف حالة �إفال�س �أو �إعادة هيكلة مالية �أخرى.
 عدم وجود �سوق مايل ن�شط لتداول تلك الأداة املالية ب�سبب �صعوبة مالية� ،أو
الحظة ت�شري �إلى وجود انخفا�ض ممكن قيا�سه يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية التقديرية من جمموعة من املوجودات املالية منذ الت�سجيل الأويل لها ،رغم �أنه ما
وجود بيانات ُم َ
زال يتعذر حتديد هذا االنخفا�ض يف املوجودات املالية الفردية يف ال�شركة ،وهذا ي�شمل:
 حدوث تغيريات �سلبية يف حالة �سداد املُ�صدرين �أو املدينني يف ال�شركة� ،أو
 وجود ظروف اقت�صادية حملية �أو وطنية يف بلد املُ�صدِّ ر ترتبط بحاالت التخلف يف �سداد املتعلقة بتلك املوجودات.

6 6 6 -66 -6حذف األدوات المالية
يحدث حذف �أي �أداة مالية عندما ال يكون ب�إمكان ال�شركة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي ت�شكل الأداة املالية ،وهذا يحدث ب�شكل طبيعي عند بيع الأداة �أو مترير كافة التدفقات النقدية
املرتبطة بالأداة �إلى طرف خارجي م�ستقل.

6 6 6 -66 -6انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
ال تتعر�ض املوجودات ذات عمر ا�ستخدام غري حمدد  -مثل الأرا�ضي  -لال�ستهالك ويجري اختبارها للتحقق من انخفا�ض قيمتها �سنوي ًا� .أما املوجودات املعر�ضة لال�ستهالك فتتم مراجعتها
للتحقق من انخفا�ض قيمتها متى ما �أ�شارت الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى احتمال تعذر ا�سرتداد القيمة الدفرتية.
ويتم ت�سجيل خ�سارة انخفا�ض القيمة للمبلغ الذي تزيد به القيمة الدفرتية للأ�صل عن القيمة القابلة لال�سرتداد .وتكون القيمة القابلة لال�سرتداد الأعلى ما بني قيمة املوجودات العادلة خم�صوم ًا
منها تكاليف البيع وقيمة اال�ستخدام .ولغر�ض تقييم انخفا�ض القيمة ،يتم جتميع املوجودات عند �أدنى امل�ستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية ممكن حتديدها ب�شكل منف�صل (وحدات توليد
النقد).
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6 6 6 -66 -6مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تكون مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني م�ستحقة وواجبة ال�سداد كدفعة واحدة جلميع املوظفني عند انتهاء عقود توظيفهم مبوجب �شروط و �أحكام نظام العمل ال�سعودي .وتعتمد �أهلية احل�صول
على هذه املكاف�آت على الراتب النهائي للموظف ومدة اخلدمة رهن ًا ب�إكمال حد �أدنى من مدة اخلدمة .و يتم ا�ستحقاق التكاليف املتوقعة لهذه املكاف�آت على مدار فرتة التوظيف.

6 6 6 -66 -6تقارير حول القطاعات
القطاع الت�شغيلي هو �أحد عنا�صر ال�شركة التي تقوم بالأن�شطة التجارية يحقق لها �إيرادات وتتكبد منه م�صاريف وتتوفر له معلومات مالية منف�صلة يجري تقييمها ب�صفة منتظمة من قبل املدير
الت�شغيلي الرئي�سي عند اتخاذه القرار ب�ش�أن كيفية تخ�صي�ص املوارد وعند تقييم الأداء .ولأغرا�ض الإدارة ،مت تنظيم ال�شركة يف وحدات �أعمال ا�ستناد ًا �إلى منتجاتها وخدماتها كما �أنها ت�شمل
القطاعات الت�شغيلية التالية التي يتم رفع تقارير ب�ش�أنها:







عقود ت�أمني املمتلكات واملتمثلة ب�شكل �أ�سا�سي يف الت�أمني �ضد احلريق والأ�ضرار الع َر�ضية وغريها من املخاطر امل�صاحبة الناجتة عن ذلك.
منتجات ت�أمني املركبات التي تقدم تغطية �ضد اخل�سائر وامل�س�ؤولية املرتبطة باملركبات – فيما عدا ت�أمني النقل.
قطاع الهند�سة وي�شمل وثائق الت�أمني طويلة الأجل �ضد جميع خماطر الت�شييد ،وجميع خماطر املقاولني ،ووثائق الت�أمني ال�سنوية �ضد تعطل الآالت ،وجميع خماطر الآالت ،ومعاجلة
البيانات الإلكرتونية ،وتوقف الأعمال امل�صاحب لتعطل الآالت.
املنتجات الطبية التي تقدم تغطية الرعاية ال�صحية حلاملي وثائق الت�أمني.
القطاع البحري �ضد اخل�سائر �أو الأ�ضرار يف املراكب البحرية واحلوادث امل�ؤدية �إلى اخل�سائر الكلية �أو اجلزئية يف ال�شحنات.
وت�شمل القطاعات الأخرى املمتلكات الأخرى واحلوادث العامة واملخاطر البحرية.

عمليات امل�ساهمني هو قطاع غري ت�شغيلي .الدخل املحقق من اال�ستثمارات هو ن�شاط هذا القطاع الوحيد لتوليد الإيرادات .وتُخ�ص�ص بع�ض م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة وغريها من النفقات
العامة لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب .وتُخ�ص�ص �أي�ض ًا اخل�سارة �أو الفائ�ض من عمليات الت�أمني لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب.
مل حتدث �أية معامالت فيما بني القطاعات خالل الفرتة .و�إذا كانت �أية معاملة ب�صدد احلدوث ،يتم حتديد �أ�سعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية وفق ًا ل�شروط متفق عليها .ثم �سي�شمل دخل
وم�صاريف ونتائج القطاع التمويالت املذكورة بني القطاعات الت�شغيلية والتي يتم ا�ستبعادها بعد ذلك عند م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.
مبا �أن ال�شركة تقوم ب�أن�شطتها بالكامل يف اململكة العربية ال�سعودية ،ف�إن التقارير املالية مقدمة بح�سب القطاع الت�شغيلي فقط.

6 6 6 -66 -6المقاصة
يتم �إجراء املقا�صة بني املوجودات واملطلوبات املالية و تدرج بال�صايف يف قائمة املركز املايل فقط �إذا كان هناك ﺣﻖ ﻗﺎﻧﻮﻲﻧ ﻗﺎﺑﻞ للتنفيذ ﻤﻟﻘﺎ�ﺻﺔ املبالغ اﻤﻟ�سجلة وكان هناك ﻨﻴﺔ �ﻹﺟﺮاء اﻟﺘ�ﺴﻮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ �أ�ﺳﺎ�س �ﺻﺎﻓﻰ اﻤﻟﺒﺎﻟﻎ �أو ت�سييل املوجودات وﺗ�ﺴﻮﻳﺔ املطلوبات ﻲﻓ �ﺁن واﺣﺪ .ال تتم مقا�صة الدخل وامل�صاريف يف قائمة الدخل ال�شامل – عمليات الت�أمني – �أو قائمة الدخل ال�شامل – عمليات
امل�ساهمني – �إال �إذا لزم �أو جاز ذلك وفق ًا ملعيار �أو تف�سري حما�سبي ،بح�سب ما ين�ص عليه حتديد ًا يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة.

6 6 6 -66 -6حساب تاريخ التداول
يتم ت�سجيل �أو حذف كافة عمليات البيع وال�شراء الإعتيادية للموجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم به ال�شركة ب�شراء �أو بيع املوجودات) .وعمليات البيع �أو ال�شراء الإعتيادية
للموجودات املالية هي املعامالت التي تتطلب ت�سوية املوجودات خالل الإطار الزمني املحدد وفق ًا للأنظمة �أو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.
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6 66 -6نتائج العمليات
6 66 -66 -6قائمة الدخل
6 66 -66 -66 -6قائمة الدخل الشامل

اجلدول  :2-6قائمة الدخل ال�شامل حلملة وثائق الت�أمني

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م

معدل النمو
ال�سنوي املركب

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

227.930

248.070

330.882

149.679

149.038

%20.5

()%0.4

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()106.605

()116.743

()171.158

()66.271

()62.601

%26.7

()%5.5

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

121.325

131.327

159.724

83.408

86.437

%14.7

%3.6

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

()7.208

()11.110

()4.690

()11.244

()6.675

()%19.3

()%40.6

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

114.117

120.217

155.034

72.164

79.762

%16.6

%10.5

�إجمايل املطالبات املدفوعة

()117.218

()115.096

()317.749

()75.230

()161.455

%64.6

%114.6

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

46.447

34.853

199.766

14.910

85.945

%107.4

%476.4

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()2.256

10.644

()16.978

4.385

()5.564

%174.3

()%226.9

�صايف املطالبات املتكبدة

()73.027

()69.599

()134.961

()55.936

()81.074

%35.9

%44.9

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()16.390

()13.211

()15.043

()7.559

()8.704

()%4.2

%15.2

�إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني

19.326

21.468

28.173

12.120

13.118

%20.7

%8.2

م�صاريف اكتتاب �أخرى

()1.833

()1.181

()1.521

()621

()730

()%8.9

%17.4

�صايف فائ�ض االكتتاب

42.191

57.694

31.682

20.168

2.373

()%13.3

()%88.2

م�صاريف �إدارية وعمومية

()59.128

()53.220

()53.982

()25.972

()29.119

()%4.5

%12.1

�إيراد ا�ستثمار

96

348

501

254

303

%127.9

%19.4

�إيرادات �أخرى

182

58

135

1

32

()%14.0

%2540.4

عمليات الت�أمني (العجز)  /الفائ�ض

()16.658

4.880

()21.664

()5.549

()26.411

%14.0

%376.0
نقطة مئوية

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

ال ينطبق

%8.8

%33.4

ال ينطبق

()%0.4

ال ينطبق

معدل الإ�سناد

%46.8

%47.1

%51.7

%44.3

%42.0

5.0

()2.3

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

%50.1

%48.5

%46.9

%48.2

%53.5

()3.2

5.3

�صايف معدل اخل�سارة

%64.0

%57.9

%87.1

%77.5

%101.6

23.1

24.1

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

%7.0

%4.8

%5.0

%7.4

%7.1

()2.1

()0.4

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

%19.5

%21.2

%17.1

%19.0

%21.6

()2.5

2.6

�صايف ن�سبة العمولة

()%2.6

()%6.9

()%8.5

()%6.3

()%5.5

()5.9

0.8

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

%18.5

%23.3

%9.6

%13.5

%1.6

()8.9

()11.9

ن�سبة امل�صاريف

%51.8

%44.3

%34.8

%36.0

%36.5

()17.0

0.5
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ال ينطبق

نقطة مئوية

حتليل الن�سب الرئي�سية
الن�سبة املوحدة

%113.2

%95.3

%113.4

%107.2

%132.6

0.2

25.4

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

()%7.3

%2.0

()%6.5

()%3.7

()%17.7

0.8

()14.0

عدد وثائق الت�أمني

30.787

42.710

46.807

30.796

30.710

16.020

()86

متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة ت�أمني
(بالألف ريـال)

7.4

5.8

7.1

4.9

4.9

()0.3

()0.7

عدد املطالبات

19.860

22.824

25.629

12.294

13.328

5.769

1.034

متو�سط املبلغ لكل مطالبة (بالألف ريـال)

3.7

3.0

5.3

4.5

6.1

1.6

153.3

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  227.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  330.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م مبعدل �سنوي مركب يبلغ  ٪20.5وهذا يرجع يف الأ�سا�س �إلى:




الزيادة يف معدل منو ال�سنوي املركب لأق�ساط ت�أمني املمتلكات خالل الفرتة من 2011م �إلى 2013م بن�سبة � ٪49.1أي مبقدار  55.3مليون ريـال وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
الزيادة الكبرية يف ت�سعري وثيقة ت�أمني املمتلكات حل�ساب �صافوال يف ال�سنة املالية 2013م ب�سبب املطالبات الكبرية املف�صح عنها يف ال�سنة املالية 2013م.
الزيادة يف معدل النمو ال�سنوي املركب لأق�ساط ت�أمني املركبات خالل الأعوام2011م �إلى 2013م بن�سبة � ٪18.8أي مبقدار  34.5مليون ريـال و هذا يرجع يف املقام الأول �إلى
الزيادة يف �أق�ساط الت�أمني املكتتب بها من خالل برنامج ت�أجري املركبات ببنك الريا�ض على �إثر النمو يف حمفظة قرو�ض املركبات بالبنك.
قابل ذلك ب�شكل جزئي االنخفا�ض يف معدل النمو ال�سنوي املركب لأق�ساط ت�أمني قطاع الهند�سة خالل الأعوام2011م �إلى 2013م بن�سبة � ٪8.5أي مبقدار  3.7مليون ريـال على
�إثر املناف�سة املتزايدة يف ال�سوق.

انخف�ض جمموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ب�شكل خفيف من  149.7مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  149مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل
�سنوي مركب يبلغ  ٪0.4نتيجة:



االنخفا�ض يف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي مبقدار  11.9مليون ريـال وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى خ�سارة/عدم جتديد بع�ض وثائق القطاع ال�صحي ب�سبب تاريخ
املطالبات والزيادة يف الأ�سعار الطبية.
ً
قابل ذلك جزئي ًا الزيادة يف �أق�ساط املركبات مبقدار  7.9مليون نتيجة الزيادة يف �أق�ساط املركبات التابعة لربنامج ت�أجري املركبات من بنك الريا�ض ،مقرونا بالزيادة يف �أق�ساط
ت�أمني املمتلكات ب�سبب وثيقة كربى مرتبطة ب�شركة العربية لل�صلب (وهي �شركة تابعة ل�شركة االتفاق لل�صناعات احلديدية وجمموعة الطويرقي) والتي بلغت  2.8مليون ريـال
مكتتبة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م.

أقساط إعادة التأمين المسندة
زادت �أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة من  106.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  171.2مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ ( ٪26.7حيث زاد معدل
اال�سناد من � %46.8إلى )%51.7وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى النمو يف �أق�ساط ت�أمني املمتلكات (التي مت ا�سناد عن ن�سبة  %96.9منها يف ال�سنة املالية 2013م) .انخف�ضت �أق�ساط �إعادة
الت�أمني امل�سندة من  66.3مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  62.6مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م على خلفية االنخفا�ض يف �أق�ساط القطاع
ال�صحي امل�سندة مبعدل �إنخفا�ض يبلغ � ٪76أي مبقدار  5.8مليون ريـال وانخفا�ض �أق�ساط القطاع البحري امل�سندة مبعدل يبلغ � ٪28.1أي مبقدار  3.0مليون ريـال ،وهو ما قابله جزئي ًا زيادة
يف �أق�ساط قطاع الهند�سة امل�سندة مبعدل يبلغ � ٪34.2أي مبقدار  3.5مليون ريـال .وجتدر اال�شارة ان لوائح الت�أمني على ال�شركات التي ترغب يف �إعادة الت�أمني �أن تعيد ت�أمني  %30على الأقل
من �إجمايل �أق�ساطها يف اململكة.
صافي المطالبات المتكبدة
انخف�ض �صايف املطالبات املتكبدة من  73.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  69.6مليون ريـال (تراجع معدل �صايف اخل�سائر �إجما ًال مبقدار  6.1نقطة مئوية) يف ال�سنة املالية 2012م
وي�أتي هذا ب�شكل �أ�سا�سي على �إثر تراجع �صايف مطالبات ت�أمني املمتلكات مبقدار  4.1مليون .بعد ذلك ،زاد �صايف املطالبات املتكبدة لي�صل �إلى  135.0مليون ريـال (حيث زاد �صايف معدل
اخل�سارة الكلي مبقدار  29.2نقطة مئوية) يف ال�سنة املالية 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف �صايف مطالبات املركبات مبقدار  58.6مليون ريـال بالتوازي مع الزيادة يف جمموع
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف ت�أمني املركبات .عالوة على ذلك ،كانت الزيادة يف مطالبات املركبات مدفوعة �أي�ض ًا بالزيادة يف عدد احلوادث باململكة العربية ال�سعودية يف ال�سنة املالية 2013م
مقارنة بال�سنة املالية 2011م وال�سنة املالية 2012م .زاد �صايف املطالبات املتكبدة من  55.9مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  81.1مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/6/30م (حيث زاد معدل �صايف اخل�سائر �إجما ًال مبقدار  24.1نقطة مئوية لي�صل �إلى  ٪101.5من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م) وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة
يف �صايف مطالبات املركبات مبقدار  21.7مليون ريـال و�صايف مطالبات الت�أمني الأخرى مبقدار  6.3مليون ريـال ،وهذا ما عو�ضه جزئي ًا االنخفا�ض يف مطالبات ت�أمني املمتلكات مبقدار 2.8
مليون ريـال.
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تكاليف اكتتاب وثائق التأمين
انخف�ضت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني التي تتعلق بعموالت ال�سم�سرة املدفوعة بعد خ�صم التغري يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة مبقدار  3.2مليون ريـال من ال�سنة املالية 2011م �إلى
ال�سنة املالية 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �أن�شطة �أعمال املركبات التي تراجعت مبقدار  2.6مليون ريـال حيث كانت تدفع ال�شركة عمولة و�ساطة مبقدار  %12.5لبيت الت�أمني على
حمفظة ت�أمني املركبات امل�ؤجرة من قبل بنك الريا�ض والتي مثلت �أكرث من  ٪50من حمفظة املركبات .ويف ال�سنة املالية 2013م ،زادت مبقدار 1.8مليون ريـال لت�صل �إلى  15.0مليون ريـال
وهذا يرجع ب�شكل �أ�سا�سي على �إثر الزيادة يف الوثائق املكتتبة من خالل الو�سطاء مبقدار  17.5مليون ريـال �سعودي .زادت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني من  7.6مليون ريـال من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  8.7مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة من بداية الفرتة حتى
تاريخ  1.8+( 2014/6/30مليون ريـال) مقارنة بـ  30يونيو 2013م ( 3.6+مليون ريـال) مبا يتما�شى مع االنخفا�ض يف احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة على مدار الفرتة ذاتها .لتفا�صيل
التكاليف يرجى مراجعة ق�سم .1-1-6-6
عموالت معيدي التأمين
زاد دخل عموالت معيدي الت�أمني مبعدل منو �سنوي مركب  %20.7من  19.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  28.2مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م بالتوازي مع النمو يف الأق�ساط
املتنازل عنها .زاد الدخل من عموالت معيدي الت�أمني مبقدار  ٪8.2من  12.1مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  13.1مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف �أق�ساط ت�أمني قطاع املمتلكات و قطاع الهند�سة على مدار الفرتة ذاتها.
مصاريف اكتتاب أخرى
تتعلق م�صاريف االكتتاب الأخرى يف املقام الأول بر�سوم �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي تحُ �سب كل ثالثة �أ�شهر بناء على ن�سبة قدرها  %0.5من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
ناق�ص عمليات �إعادة الت�أمني املحلية ،بالإ�ضافة �إلى ر�سوم �إدارة املطالبات املدفوعة ملدير املطالبات الطبية (�شركة مدنت العربية ال�سعودية).
مصاريف إدارية وعمومية  -عمليات التأمين
انخف�ضت امل�صاريف الإدارية والعمومية لعمليات الت�أمني مبعدل �سنوي مركب يبلغ  ٪4.5من  59.1مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  54مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م وهذا يرجع
يف املقام الأول �إلى:





الرتاجع يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من  8.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى حترير  1.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م حيث تقوم ال�شركة باحت�ساب
خم�ص�ص للديون امل�شكوك يف حت�صيلها بناء على لوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تراجع الر�سوم املهنية مبعدل �سنوي مركب يبلغ  ٪22.1من  3.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  1.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م على �إثر زيادة خم�ص�ص
خدمات املراجعني وامل�ست�شارين ال�ضريبيني يف ال�سنة املالية 2011م لي�صل �إلى  1.5مليون ريـال .الزيادة يف خم�ص�ص خدمات املراجعني والإ�ست�شاريني جائت على �إثر حتويل
حمفظة الت�أمني.
قابل ذلك زيادة يف الرواتب واملكاف�آت مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪10.8من  29.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  36.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة
للتكلفة املرتبطة بتوظيف بع�ض كبار موظفي الإدارة خالل ال�سنة املالية 2012م وال�سنة املالية 2013م.

زادت امل�صاريف الإدارية والعمومية لعمليات الت�أمني مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪12.1مبقدار  3.1مليون ريـال من  26.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  29.1مليون
ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م على �إثر الزيادة يف خم�ص�صات الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مبقدار  3.0مليون ريال خالل نف�س الفرتة مبا يتما�شى مع التزام ال�شركة
ب�إر�شادات املخ�ص�صات مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
إيراد استثمار  -عمليات التأمين
ترتبط �إيرادت اال�ستثمار بدخل العمولة من ا�ستثمارات حاملي الوثائق وقد زاد مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪.128من � 96ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى � 501ألف ريـال يف ال�سنة املالية
2013م نتيجة للزيادة يف جمموع ا�ستثمارات حاملي وثائق الت�أمني مبا يف ذلك الودائع ل َأجل (التي منت من  32.5مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى  85.8مليون ريـال يف 2013/12/31م).
زاد �إيراد اال�ستثمار من � 254ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى � 303ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مدفوع ًا بالزيادة يف ودائع عمليات الت�أمني لأجل
مبقدار  23.8مليون ريـال من 2013/6/30م �إلى 2014/6/30م.
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مصادر دخل أخرى
يتعلق الدخل الآخر يف الأ�سا�س بالأرباح من بيع املوجودات الثابتة وعموالت الإ�صالح وال�صيانة وغريها من العموالت املختلفة.

اجلدول  :3-6قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م املراجعة

ال�سنة املالية
2012م املراجعة

ال�سنة املالية
2013م املراجعة

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م
غري مراجعة

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م
غري مراجعة

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

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

()16.658

4.880

()21.664

()5.549

()26.411

%14.0

%376.0

�إيراد ا�ستثمار

1.083

1.291

1.566

870

832

%20.2

()%4.3

م�صاريف �إدارية وعمومية

()2.433

()1.920

()1.817

()807

()721

()%13.6

()%10.6

�صايف الدخل(/اخل�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الزكاة

()18.008

4.251

()21.915

()5.486

()26.301

%10.3

%379.4

التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

411

()202

()14

318

%0.0

()%2326.7

الفائ�ض املوزع

-

()488

-

-

-

%0.0

%0.0

جمموع اخل�سارة/الدخل ال�شامل لل�سنة

()18.008

4.174

()22.117

()5.500

()25.983

%10.8

%372.4

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

حصة المساهمين من (عجز) /فائض عمليات التأمين
بلغ العجز يف عمليات الت�أمني  26.4مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م حيث يتحمل امل�ساهمون كامل هذه اخل�سائر.
إيراد استثمار  -المساهمين
ترتبط �إيرادت اال�ستثمار بدخل العمولة من ا�ستثمارات امل�ساهمني وقد زاد مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪20.2من  1.1مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  1.6مليون ريـال يف ال�سنة
 ٪من � 870ألف ريـال من بداية ال�سنة
املالية 2013م نتيجة للزيادة يف جمموع ا�ستثمارات امل�ساهمني مبا يف ذلك الودائع ل َأجل .انخف�ض �إيراد اال�ستثمار جزئي ًا مبعدل �سنوي يبلغ 4.3
حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى � 832ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م ب�سبب االنخفا�ض يف دخل العمولة على الودائع لأجل من � ٪1.3إلى  ٪0.95على مدار الفرتة ذاتها.
مصاريف إدارية وعمومية -المساهمين
تراجعت امل�صاريف الإدارية والعمومية للم�ساهمني مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪13.6من  2.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  1.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة الرتاجع
يف الر�سوم املهنية والرواتب واملكاف�آت مبقدار � 900ألف ريـال و� 275ألف ريـال على التوايل ،وقد قابل ذلك زيادة يف امل�صاريف املتنوعة الأخرى مبقدار � 594ألف ريـال .انخف�ضت امل�صاريف
الإدارية والعمومية مبعدل �سنوي يبلغ  ٪10.6من � 807ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى � 721ألف ريـال �سعودي من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م نتيجة
االنخفا�ض يف امل�صاريف املتنوعة الأخرى (ر�سوم م�ؤ�س�سة النقد وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين وتكلفة امل�ؤمترات وخالفه) من � 311ألف ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى
� 225ألف ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2014/6/30م.
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
ترتبط الأرباح (اخل�سائر) املتعلقة بالتغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع يف الأ�سا�س بالفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة ال�سوقية لال�ستثمارات املتاحة للبيع حيث بلغت قيمة الأرباح
خالل ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م  318الف ريال.
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حتليل قائمه الدخل بح�سب ن�شاط العمل لل�سنة املالية 2011م

اجلدول  :4-6قائمة الدخل بح�سب ن�شاط العمل  -ال�سنة املالية 2011م
ال�سنة املالية 2011م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املركبات

املمتلكات

ال�صحي

الهند�سة

�أخرى

البحري

املجموع

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

45.168

84.055

22.900

17.506

31.661

26.642

227.930

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()40.904

-

()17.161

()7.676

()17.486

()13.337

()96.565

فائ�ض خ�ساره اق�ساط الت�أمني

()1.734

()1.611

()2.261

()303

()3.236

()895

()10.040

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

2.530

82.444

3.478

9.527

10.938

12.409

121.325

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

()485

()8.962

2.029

()1.844

2.756

()702

()7.208

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

2.044

73.482

5.507

7.683

13.694

11.707

114.117

�إجمايل املطالبات املدفوعة و امل�صاريف الأخرى

()35.053

()54.447

()7.333

()8.610

()6.681

()5.095

()117.218

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

31.994

-

4.498

4.867

1.492

3.595

46.447

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()1.688

()743

1.730

()40

241

()1.755

()2.256

�صايف املطالبات املتكبدة

()4.747

()55.190

()1.105

()3.783

()4.947

()3.255

()73.027

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()2.355

()8.251

()2.784

()449

()1.506

()1.046

()16.390

�إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني

9.098

-

3.853

-

4.138

2.237

19.326

املجموع

4.041

10.040

5.472

3.451

11.379

9.643

44.025

م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

-

-

-

-

-

()1.833

�صايف نتائج االكتتاب

4.041

10.040

5.472

3.451

11.379

9.643

42.191

م�صاريف �إدارية وعمومية

()59.128

�إيراد اال�ستثمار

96

�إيرادات �أخرى

182

العجز يف عمليات الت�أمني

()16.658

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

%94.4

%1.9

%84.8

%45.6

%65.5

%53.4

%46.8

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

%4.5

%87.4

%24.0

%43.9

%43.3

%43.9

%50.1

�صايف معدل اخل�سارة

%232.2

%75.1

%20.1

%49.2

%36.1

%27.8

%64.0

العموالت املتكبدة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%115.2

%11.2

%50.5

%5.8

%11.0

%8.9

%14.4

العموالت املكت�سبة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%445.0

%0.0

%70.0

%0.0

%30.2

%19.1

%16.9

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

%8.9

%11.9

%23.9

%19.7

%35.9

%36.2

%18.5

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

بلغ �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف االكتتاب الأخرى  44.0مليون ريال خالل ال�سنة املالية 2011م حيث مثل قطاع الت�أمينات الأخرى الن�سبة االكرب من �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة
من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%36.2متبوعا بقطاع الت�أمني البحري ( )%35.9و قطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية ( .)%23.9بينما مثل �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف
االكتتاب الأخرى كن�سبة من اجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع الت�أمني ال�صحي  %19.7متبوعا بقطاع ت�أمني املركبات ( )%11.9و قطاع ت�أمني املمتلكات (.)%8.9
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حتليل قائمه الدخل بح�سب ن�شاط العمل لل�سنة املالية 2012م

اجلدول  :5-6قائمة الدخل بح�سب ن�شاط العمل  -ال�سنة املالية 2012م
ال�سنة املالية 2012م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املركبات

املمتلكات

ال�صحي

الهند�سة

�أخرى

البحري

املجموع

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

52.372

95.454

22.204

10.296

35.283

32.461

248.070

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()46.308

-

()18.177

()2.392

()21.864

()15.879

()104.620

فائ�ض خ�ساره اق�ساط الت�أمني

()2.424

()4.352

()2.447

()350

()1.823

()727

()12.123

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

3.641

91.103

1.579

7.554

11.596

15.855

131.327

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

()1.305

()10.041

803

653

309

()1.529

()11.110

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

2.336

81.062

2.382

8.207

11.905

14.326

120.217

�إجمايل املطالبات املدفوعة و امل�صاريف الأخرى

()11.469

()70.474

()5.121

()9.801

()11.689

()6.542

()115.096

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

10.880

3.500

3.629

4.756

6.769

5.318

34.853

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()35

12.716

4

()294

()1.463

()284

10.644

�صايف املطالبات املتكبدة

()624

()54.258

()1.487

()5.339

()6.383

()1.508

()69.599

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()2.065

()5.614

()2.565

()332

()1.940

()696

()13.211

�إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني

7.589

-

4.861

-

7.175

1.842

21.468

املجموع

7.236

21.190

3.191

2.536

10.758

13.964

58.875

م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

-

-

-

-

-

()1.181

�صايف نتائج االكتتاب

7.236

21.190

3.191

2.536

10.758

13.964

57.694

م�صاريف �إدارية وعمومية

()53.220

�إيراد اال�ستثمار

348

�إيرادات �أخرى

58

فائ�ض عمليات الت�أمني

4.880

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

%93.0

%4.6

%92.9

%26.6

%67.1

%51.2

%47.1

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

%4.5

%84.9

%10.7

%79.7

%33.7

%44.1

%48.5

�صايف معدل اخل�سارة

%26.7

%66.9

%62.4

%65.1

%53.6

%10.5

%57.9

العموالت املتكبدة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%88.4

%6.9

%107.7

%4.0

%16.3

%4.9

%11.0

العموالت املكت�سبة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%324.9

%0.0

%204.1

%0.0

%60.3

%12.9

%17.9

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

%13.8

%22.2

%14.4

%24.6

%30.5

%43.0

%23.3

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

بلغ �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف االكتتاب الأخرى  58.9مليون ريال خالل ال�سنة املالية 2012م حيث مثل قطاع الت�أمينات الأخرى الن�سبة االكرب من �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة
من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%43.0متبوعا بقطاع الت�أمني البحري ( )%30.5و قطاع الت�أمني ال�صحي ( .)%24.6بينما مثل �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف االكتتاب
الأخرى كن�سبة من اجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع ت�أمني املركبات  %22.2متبوعا بقطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية ( )%14.4و قطاع ت�أمني املمتلكات (.)%13.8
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حتليل قائمه الدخل بح�سب ن�شاط العمل لل�سنة املالية 2013م

اجلدول  :6-6قائمة الدخل بح�سب ن�شاط العمل  -ال�سنة املالية 2013م
ال�سنة املالية 2013م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املركبات

املمتلكات

ال�صحي

الهند�سة

�أخرى

البحري

املجموع

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

100.432

118.543

19.155

20.808

39.032

32.913

330.882

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()94.018

-

()15.769

()10.952

()22.534

()16.088

()159.361

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()3.280

()3.020

()2.050

()366

()2.269

()813

()11.797

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

3.134

115.523

1.336

9.490

14.229

16.013

159.724

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

157

()5.143

376

285

93

()458

()4.690

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

3.291

110.380

1.711

9.775

14.321

15.555

155.034

�إجمايل املطالبات املدفوعة و امل�صاريف الأخرى

()177.138

()96.572

()2.416

()12.529

()18.929

()10.164

()317.749

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

174.319

-

1.571

4.987

12.053

6.836

199.766

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()4.654

()16.277

623

1.069

745

1.516

()16.978

�صايف املطالبات املتكبدة

()7.474

()112.849

()222

()6.473

()6.130

()1.812

()134.961

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()3.433

()4.960

()2.600

()1.002

()2.344

()704

()15.043

�إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني

14.534

-

4.860

-

7.231

1.548

28.173

املجموع

6.917

()7.430

3.749

2.300

13.078

14.587

33.203

م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

-

-

-

-

-

()1.521

�صايف نتائج االكتتاب

6.917

()7.430

3.749

2.300

13.078

14.587

31.682

م�صاريف �إدارية وعمومية

()53.982

�إيراد اال�ستثمار

501

�إيرادات �أخرى
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العجز يف عمليات الت�أمني

()21.664

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

%96.9

%2.5

%93.0

%54.4

%63.5

%51.3

%51.7

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

%3.3

%93.1

%8.9

%47.0

%36.7

%47.3

%46.9

�صايف معدل اخل�سارة

%227.1

%102.2

%13.0

%66.2

%42.8

%11.6

%87.1

العموالت املتكبدة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

%104.3

%4.5

%151.9

%10.2

%16.4

%4.5

%9.7

العموالت املكت�سبة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

%441.6

%0.0

%284.0

%0.0

%50.5

%10.0

%18.2

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

%6.9

()%6.3

%19.6

%11.1

%33.5

%44.3

%9.6

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

بلغ �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف االكتتاب الأخرى  33.2مليون ريال خالل ال�سنة املالية 2013م حيث مثل قطاع الت�أمينات الأخرى الن�سبة االكرب من �صايف نتائج االكتتاب كن�سبة
من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%44.3متبوعا بقطاع الت�أمني البحري ( )%33.5و قطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية ( .)%19.6كما مثل �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف
االكتتاب الأخرى كن�سبة من اجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع الت�أمني ال�صحي  %11.1متبوعا بقطاع ت�أمني املمتلكات ( )%6.9بينما حققت ال�شركة عجزا يف �صايف نتائج االكتتاب لقطاع
ت�أمني املركبات بلغ  7.4مليون ريال (�أي .)%6.3
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اجلدول  :7-6قائمة الدخل بح�سب ن�شاط العمل  -ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

يداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

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

29.204

62.090

11.481

15.011

17.258

14.636

149.679

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()26.160

-

()9.392

()7.487

()9.467

()8.093

()60.599

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()1.157

()1.840

()931

()197

()1.110

()438

()5.672

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

1.887

60.250

1.158

7.327

6.681

6.104

83.408

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

263

()9.072

()289

()2.987

726

115

()11.244

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

2.150

51.178

869

4.340

7.407

6.220

72.164

�إجمايل املطالبات املدفوعة و امل�صارف الأخرى

()2.578

()53.249

()855

()5.033

()9.524

()3.991

()75.230

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

2.295

1.521

556

1.501

6.391

2.646

14.910

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()4.023

5.855

143

()165

()464

3.039

4.385

�صايف املطالبات املتكبدة

()4.306

()45.874

()156

()3.697

()3.597

1.694

()55.936

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()2.041

()2.418

()1.204

()400

()1.145

()351

()7.559

�إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني

5.733

-

2.247

-

3.158

982

12.120

املجموع

1.536

2.887

1.755

244

5.823

8.544

20.790

م�صاريف اكتتاب �أخرى
�صايف نتائج االكتتاب

()621
1.536

2.887

1.755

244

5.823

8.544

20.168

م�صاريف �إدارية وعمومية

()25.972

�إيراد اال�ستثمار

254

�إيرادات �أخرى

1

العجز يف عمليات الت�أمني

()5.549

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

%93.5

%3.0

%89.9

%51.2

%61.3

%58.3

%44.3

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

%7.4

%82.4

%7.6

%28.9

%42.9

%42.5

%48.2

�صايف معدل اخل�سارة

%200.3

%89.6

%18.0

%85.2

%48.6

()%27.2

%77.5

العموالت املتكبدة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%94.9

%4.7

%138.6

%9.2

%15.5

%5.6

%10.5

العموالت املكت�سبة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%266.7

%0.0

%258.6

%0.0

%42.6

%15.8

%16.8

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

%5.3

%4.7

%15.3

%1.6

%33.7

%58.4

%13.5

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

بلغ �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف االكتتاب الأخرى  20.8مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م حيث مثل قطاع الت�أمينات الأخرى الن�سبة االكرب من �صايف
نتائج االكتتاب كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%58.4متبوعا بقطاع الت�أمني البحري ( )%33.7و قطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية ( .)%15.3بينما مثل �صايف نتائج االكتتاب
قبل احت�ساب م�صاريف االكتتاب الأخرى كن�سبة من اجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع ت�أمني املمتلكات ( )%5.3متبوعا بقطاع ت�أمني املركبات ( )%4.7و قطاع الت�أمني ال�صحي (.)%1.6
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اجلدول  :8-6قائمة الدخل بح�سب ن�شاط العمل  -ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

املمتلكات

الهند�سة

املركبات

البحري

ال�صحي

املجموع

�أخرى

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

33.201

70.014

14.541

3.101

13.520

14.662

149.038

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()28.531

-

()12.970

()1.733

()6.456

()6.939

()56.629

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()2.079

()1.255

()880

()115

()1.150

()492

()5.972

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

2.590

68.759

691

1.253

5.914

7.230

86.437

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

()535

()8.042

()330

1.815

407

10

()6.675

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

2.055

60.717

361

3.068

6.321

7.240

79.762

�إجمايل املطالبات املدفوعة و امل�صاريف الأخرى

()76.589

()67.424

()1.390

()8.419

()975

()6.658

()161.455

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

75.270

-

1.045

4.894

()382

5.117

85.945

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()155

()106

1.486

()2.146

()1.604

()3.040

()5.564

�صايف املطالبات املتكبدة

()1.473

()67.530

1.141

()5.671

()2.960

()4.581

()81.074

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()2.600

()3.167

()1.025

()418

()1.119

()375

()8.704

�إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني

7.917

-

1.962

35

2.169

1.036

13.118

املجموع

5.898

()9.980

2.439

()2.986

4.411

3.320

3.102

م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

-

-

-

-

-

()730

�صايف نتائج االكتتاب

5.898

()9.980

2.439

()2.986

4.411

3.320

2.373

م�صاريف �إدارية وعمومية

()29.119

�إيراد اال�ستثمار

303

�إيرادات �أخرى

32

العجز يف عمليات الت�أمني

()26.411

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

%92.2

%1.8

%95.3

%59.6

%56.3

%50.7

%42.0

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

%6.2

%86.7

%2.5

%99.0

%46.8

%49.4

%53.5

�صايف معدل اخل�سارة

%71.7

%111.2

()%316.2

%184.8

%46.8

%63.3

%101.6

العموالت املتكبدة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني املكت�سبة

%126.5

%5.2

%283.9

%13.6

%17.7

%5.2

%10.9

العموالت املكت�سبة كن�سبة مئوية من �صايف �أق�ساط الت�أمني
املكت�سبة

%385.2

%0.0

%543.5

%1.1

%34.3

%14.3

%16.4

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

%17.8

()%14.3

%16.8

()%96.3

%32.6

%22.6

%1.6

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

بلغ �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب م�صاريف االكتتاب الأخرى  3.1مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م حيث مثل قطاع الت�أمني البحري الن�سبة االكرب من �صايف نتائج
االكتتاب كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ( )%32.6متبوعا بقطاع الت�أمينات الأخرى ( )%22.6و قطاع ت�أمني املمتلكات ( .)%17.8كما مثل �صايف نتائج االكتتاب قبل احت�ساب
م�صاريف االكتتاب الأخرى كن�سبة من اجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لقطاع ت�أمني امل�شاريع الهند�سية  .%16.8بينما حققت ال�شركة عجزا يف �صايف نتائج االكتتاب لقطاع ت�أمني املركبات بلغ
 10.0مليون ريال (�أي  )%14.3متبوعا بقطاع الت�أمني ال�صحي حيث بلغ العجز يف �صايف نتائج االكتتاب  3.0مليون ريال (.)%96.3
وقد مت عر�ض حتليل ومناق�شة اق�سام الت�أمني املختلفة واداها ب�شكل تف�صيلي يف االق�سام التالية من االف�ضل اداء الى االقل اداء.
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اجلدول � :9-6إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م

معدل النمو
ال�سنوي املركب

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

غري مراجعة

2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

املمتلكات

45.168

52.372

100.432

29.204

33.201

%49.1

%13.7

املركبات

84.055

95.454

118.543

62.090

70.014

%18.8

%12.8

الهند�سة

22.900

22.204

19.155

11.481

14.541

()%8.5

%26.7

ال�صحي

17.506

10.296

20.808

15.011

3.101

%9.0

()%79.3

البحري

31.661

35.283

39.032

17.258

13.520

%11.0

()%21.7

�أخرى

26.642

32.461

32.913

14.636

14.662

%11.1

%0.2

املجموع

227.930

248.070

330.882

149.679

149.038

%20.5

()%0.4
نقطة م�ؤية

عدد الوثائق
املمتلكات

511

560

525

558

620

14

62

املركبات

24.775

34.082

34.224

22.158

24.243

9.449

2.085

الهند�سة

132

158

152

228

199

20

()29

ال�صحي

35

44

51

406

215

16

()191

البحري

4.715

5.708

6.662

3.675

3.537

1.947

()138

�أخرى

619

2.158

5.193

3.771

1.896

4.574

()1.875

املجموع

30.787

42.710

46.807

30.796

30.710

16.020

()86

متو�سط املجموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة (بالألف ريـال)
املمتلكات

88.4

93.5

191.3

52.3

53.5

102.9

1.0

املركبات

3.4

2.8

3.5

2.8

2.9

0.1

-

الهند�سة

173.5

140.5

126.0

50.4

73.1

()47.5

23.0

ال�صحي

500.2

234.0

408.0

37.0

14.4

()92.2

()23.0

البحري

6.7

6.2

5.9

4.7

3.8

()0.9

()1.0

�أخرى

43.0

15.0

6.3

3.9

7.7

()36.7

4.0

املجموع

7.4

5.8

7.1

4.9

4.9

()0.3

-

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الممتلكات
زادت �أق�ساط ت�أمني املمتلكات على مدار فرتة التحليل مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪49.1من  45.2مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  100.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة املرتبطة بوثيقة ت�أمني �صافوال بن�سبة  ٪300نتيجة للمطالبات الكبرية التي و�صلت �إلى  669.8مليون ريـال (ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م  612.5 -مليون ريـال) على م�ستوى �إجمايل .كما زادت �أق�ساط ت�أمني املمتلكات مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪13.7من  29.2مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م
�إلى  33.2مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م نتيجة لوثيقة ت�أمني رئي�سية مرتبطة ب�شركة العربية لل�صلب (وهي �شركة تابعة ل�شركة االتفاق لل�صناعات احلديدية وجمموعة
الطويرقي) والتي بلغت  2.8مليون ريـال مكتتبة يف الربع الأول يف ال�سنة املالية 2014م.
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إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في المركبات
زادت �أق�ساط ت�أمني املركبات (املتعلقة �أ�سا�س ًا بربنامج ت�أجري املركبات يف بنك الريا�ض) مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪18.8من  84.1مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  118.5مليون
ريـال يف ال�سنة املالية 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة عدد وثائق الت�أمني املكتتبة مبقدار  9.449وثيقة ب�سبب الزيادة يف برنامج �إقرا�ض املركبات من بنك الريا�ض بينما بقي �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة ثابتة على مدار فرتة التحليل .زادت �أق�ساط ت�أمني املركبات مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪12.8من  62.1مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى
 70.0مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م نتيجة الزيادة يف �أق�ساط ت�أمني املركبات من برنامج ت�أجري املركبات لبنك الريا�ض مبقدار  4.7مليون ريـال.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في قطاع الهندسة
تراجعت �أق�ساط قطاع الهند�سة على مدار فرتة التحليل مبعدل تراجع �سنوي مركب يبلغ  ٪8.5من  22.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  19.2مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م وذلك
ب�شكل �أ�سا�سي نتيجة للمناف�سة املتزايدة يف ال�سوق .فيما ارتفعت �أق�ساط قطاع الهند�سة مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪26.7من  11.5مليون ريـال للفرتة املنتهية يف 2013/6/30م �إلى  14.5مليون
ريـال وذلك للفرتة املنتهية يف 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى زيادة قيمة الأق�ساط املكتتبة لل�شركة الوطنية للمقاوالت (ان �سي �سي).
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في التأمين الصحي
تراجعت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي (املرتبطة �أ�سا�س ًا باحل�سابات امل�ؤ�س�سية) مبعدل �سنوي يبلغ  ٪41.2من  17.5مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  10.3مليون ريـال يف
ال�سنة املالية 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى انخفا�ض �أق�ساط الت�أمني للوثائق املجددة .ومن ثم فقد زادت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي ب�شكل كبري لت�صل �إلى  20.8مليون
ريـال يف ال�سنة املالية 2013م بعد بداية طرح الوثائق القائمة بذاتها .لل�شركة درجة �إقبال حمدودة على الت�أمني ال�صحي ،وهو ما يعك�سه ِ�صغر حجم فريق املبيعات املكر�س لهذا الن�شاط من
الأعمال .انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي مبعدل �سنوي يبلغ  ٪79.3من  15.0مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  3.1مليون ريـال من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى خ�سارة/عدم جتديد بع�ض الوثائق الطبية ب�سبب تاريخ املطالبات والزيادة يف �أ�سعار القطاع ال�صحي.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في القطاع البحري
زادت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع البحري مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪11.0من  31.7مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  39.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م وذلك نتيجة
طبيعية لزيادة عدد وثائق الت�أمني مبقدار  1.947وثيقة ،يقابله جزئي ًا تراجع متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل وثيقة من � 7آالف ريـال �إلى � 6آالف ريـال يف نف�س الفرتة .انخف�ضت
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع البحري مبعدل �سنوي يبلغ  ٪21.7من  17.3مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  13.5مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى االنخفا�ض يف �إقرارات ال�شحن (�أي عدد ال�شحنات) مقارنة بالفرتات ال�سابقة.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في البنود األخرى
ارتبط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف البنود الأخرى �أ�سا�س ًا مبا يلي:







الت�أمني على احلياة املرتبط يف املقام الأول بقرو�ض الرهن من بنك الريا�ض ( ٪90من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف الت�أمني على احلياة) بلغت قيمتها �إلى  15.0مليون ريـال
يف ال�سنة املالية 2013م ( 8.7مليون ريال �سعودي من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م).
ت�أمني �إخالل املوظفني بالأمانة مبا ي�صل �إلى  1.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م (� 494ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م).
ت�أمني امل�س�ؤولية العامة وامل�س�ؤولية عن املنتجات مبا ي�صل �إلى  4.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م (� 500ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م).
ت�أمني تعوي�ض العاملني مبا ي�صل �إلى  2.5مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م ( 1.9مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م).
ت�أمني الأموال مبا ي�صل �إلى  2.1مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م (� 777ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م).
ت�أمني ال�سفريات مبا ي�صل �إلى  1.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م (� 201ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م).

اجلدول � :10-6إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة بح�سب قناة التوزيع
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م

معدل النمو ال�سنوي
املركب 2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

الو�سطاء

55.705

86.683

104.165

69.429

69.830

%36.7

%0.6

املبا�شر

101.609

94.428

133.479

38.430

32.781

%14.6

()%14.7

الت�أمني االختياري الداخلي

7.054

3.846

6.771

5.566

2.775

()%2.0

()%50.2

بنك الريا�ض

63.562

63.113

86.467

36.255

43.652

%16.6

%20.4

املجموع

227.930

248.070

330.882

149.679

149.038

%20.5

()%0.4
نقطة مئوية

كن�سبة مئوية من املجموع
الو�سطاء

%24.4

%34.9

%31.5

%46.4

%46.9

7.0

0.5

املبا�شر

%44.6

%38.1

%40.3

%25.7

%22.0

()4.2

()3.7

الت�أمني االختياري الداخلي

%3.1

%1.6

%2.0

%3.7

%1.9

()1.0

()1.9

بنك الريا�ض

%27.9

%25.4

%26.1

%24.2

%29.3

()1.8

5.1

امل�صدر :معلومات الإدارة
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إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من الوسطاء
زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من خالل قناة توزيع الو�سطاء مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪36.9من  55.7مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  104.2مليون ريـال يف ال�سنة املالية
2013م ب�سبب تغري يف �إ�سرتاتيجية ال�شركة يف منت�صف ال�سنة املالية 2012م جتاه قناة توزيع الو�سطاء .ويرجع الرتاجع يف متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للوثيقة عرب قناة توزيع الو�سطاء
يف الأ�سا�س �إلى تراجع متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة للوثيقة املتعلقة مبكتب �إي�س لو�ساطة الت�أمني املحدودة ( )Ace Brokers Ltdمبعدل �سنوي مركب يبلغ  ٪93.8من � 65ألف
ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى � 4آالف ريـال يف ال�سنة املالية 2013م نظر ًا للزيادة يف وثائق الت�أمني الفردية ملوظفي �أرامكو ال�سعودية .بالإ�ضافة �إلى الرتاجع يف متو�سط �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة للوثيقة فيما يتعلق مبكتب مار�ش بروكرز ( )Marsh Brokersمن � 49ألف ريـال �إلى � 19ألف ريـال خالل نف�س الفرتة نتيجة للوثائق املتعلقة مبوظفي البنك ال�سعودي الربيطاين .من
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م ،ظل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من و�سطاء ن�سبي ًا م�ستقر ًا عند  69.8مليون ريـال مقارنة بـ  69.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م.
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة
تراجع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ب�شكل مبا�شر مبعدل �سنوي يبلغ  ٪7.1من  101.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  94.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى الرتاجع يف الت�أمني ال�صحي املبا�شر مبقدار  12.1مليون ريـال على �إثر خ�سارة وثيقة الت�أمني ال�صحي ملجموعة بن زقر « 5.2( »Binzagar Groupمليون ريـال) .ويف ال�سنة املالية
2013م ،زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ب�شكل مبا�شر مبعدل منو �سنوي يبلغ � ٪41.3إلى  133.5مليون ريـال وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف الت�أمني املبا�شر على املمتلكات مبقدار
من  38.4مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  32.8مليون
 39.7مليون ريـال .انخف�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ب�شكل مبا�شر مبعدل �سنوي يبلغ ٪14.7
ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من الأعمال الرئي�سية املبا�شرة وهذا ي�شمل :ال�شركة املتحدة لل�سكر
(القطاع البحري) ،جمموعة بن زقر (القطاع البحري) و�شركة �شايد «( »Shade Corporationالقطاع الطبي).
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للتأمين االختياري الداخلي
يتعلق الت�أمني الداخلي �أ�سا�س ًا ب�أن�شطة �إعادة الت�أمني التي تقوم بها ال�شركة ل�شركات الت�أمني الأخرى حيث كانت وثائق الت�أمني الداخلي الأ�سا�سية لل�شركة يف ال�سنة املالية 2013م تتعلق يف املقام
الأول ب�شركة �إي�س العربية للت�أمني التعاوين ( 1.8مليون ريـال) وال�سعودية املتحدة للت�أمني التعاوين (والء) ( 1.0مليون ريـال) و�شركة يو �سي ايه للت�أمني ( 0.7مليون ريـال) .انخف�ض �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة للت�أمني االختياري الداخلي مبعدل �سنوي يبلغ  ٪50.2لل�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م �إلى  2.8مليون ريـال مقارنة بـ  5.6مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/6/30م ب�سبب تراجع الطلب على �إعادة الت�أمني يف ال�شركة.
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إجمالي أقساط التأمين المكتتبة من بنك الرياض

املجموع

التجديد

الأعمال
اجلديدة

املجموع

التجديد

الأعمال
اجلديدة

املجموع

التجديد

الأعمال
اجلديدة

الطرف ذو
العالقة

الت�صنيف*

النمو ال�سنوي

ظل �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من خالل قناة توزيع بنك الريا�ض م�ستقر ًا ن�سبي ًا من ال�سنة املالية 2011م ( 63.6مليون ريال �سعودي) �إلى ال�سنة املالية 2012م ( 63.1مليون ريـال �سعودي) .بعد ذلك ،زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني من خالل قناة توزيع بنك الريا�ض �إلى  86.5مليون ريـال نتيجة
لت�سهيل عملية �إقرا�ض الرهن العقاري ولل�سيارات واملنازل على حد �سواء .زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من خالل قناة توزيع بنك الريا�ض مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪20.4من  36.3مليون ريـال �سعودي من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  43.7مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/6/30م نتيجة للزيادة يف وثائق الت�أمني املرتبطة بربنامج ت�أجري املركبات للبنك.

الأعمال
اجلديدة

ال�سنة املالية 2011م

التجديد

ال�سنة املالية 2012م

املجموع

ال�سنة املالية 2013م

الأعمال
اجلديدة

ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م

التجديد

ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م

املجموع

اجلدول  :11-6كبار العمالء

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

1

برنامج ت�أجري
املركبات من بنك
الريا�ض

�شركة العزيزية
بنده املتحدة

ال�شركة املتحدة
لل�سكر املحدودة

�شركة عافية
العاملية

قر�ض الإ�سكان
من بنك الريا�ض

نعم

2

3

4

5

17.560

ال

ال

ال

نعم

28.410

58

-

2

36

45.970

10.994

9.577

6.810

6.676

15.657

11.051
9.577
6.811
6.712

17.655

29.342

()3
159
4

62.467

44.998

12.512
9.850
6.150
11.115

80.123

28.137

12.509
9.850
6.309
11.118

15.816

34.738

381
709
80
-

68.968

62.875

34.090
20.055
12.899
12.531

84.784

13.707

34.471
20.764
12.979
12.531

29.307

15.228

159
357
1
-

114.313

28.935

698
2.950
1.185
6.099

143.620

9.091

856
3.307
1.186
6.099

14.224

24.474

215
98
30
1.800

26.159

33.565

2.806
2.283
977
6.048

40.382

%16.9

3.022
2.381
1.006
7.848
11.234

%16.0

%76.6
%47.2
%38.0
%36.6
36.588

2013/6/30م
2014/6/30م

%252.8
()%28.0
()%15.1
%28.7
47.822

�أكرب  5عمالء

%33.9

-

-

-

-

-

%18.4

226

6

ال

-

226

6.633

282

6.915

1.388

10.515

11.903

1.388

11.061

12.449

4.581

9.801

14.382

%626.5

�شركة االتفاق
لل�صناعات
احلديدية

برنامج �إي�س
لو�ساطة الت�أمني
املحدودة

بنك الريا�ض
املحدود

�شركة بن زقر

%15.5

7

8

9

10

ال

نعم

نعم

ال

-

-

4.902

5.748

-

4.502

2.522

3.785

-

4.502
7.425
9.533

3.560

324
()3.448
4.721

-

2.624
3.978
3.972

3.560

2.948
529
8.693

5.054

588
()16
4.274

2.189

4.972
5.084
405

7.243

5.560
5.068
4.679

2.308

2.095

633

203
443

2.940

203
2.538

2.704

()30
4.812

1.885

274
129

4.588

()30
274
4.941

%0.0

%11.1
()%17.4
()%29.9

�أكرب  10عمالء

%56.1

%0.0
%34.7
%94.6

ال�شركة الوطنية
للمقاوالت
املحدودة

28.531

73.277

101.808

27.605

79.824

107.429

40.594

137.478

178.073

20.014

38.499

58.513

23.299

48.677

71.976

%32.3

%23.0
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ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م

ال�سنة املالية 2012م

ال�سنة املالية 2013م

ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م

ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م
النمو ال�سنوي

الت�صنيف*

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

الطرف ذو
العالقة

الأعمال
اجلديدة

التجديد

املجموع

�شركة بن زقر
(البحرية)

�شركة الربيع
ال�سعودية للأغذية

الأعمال
اجلديدة

11

12

13

التجديد

نعم

ال

نعم

املجموع

-

-

4

الأعمال
اجلديدة

2.862

-

2.212

التجديد

2.862
2.216

املجموع

1

الأعمال
اجلديدة

2.813
2.588

التجديد

2.813
2.589

املجموع

3.972
-

الأعمال
اجلديدة

4.615
3.448

التجديد

4.615
3.972
3.448

املجموع

4.164
-

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

1.186

2013/6/30م
2014/6/30م
4.164
1.186

-

()1.374
-

-

()494
1.690

-

()494
()1.374
1.690

-

%27.0
%0.0
%24.7

%0.0
()%133.0
%42.5

قر�ض الإ�سكان
من بنك
الريا�ض-عقارات

14

ال

21

1.296

1.317

68

1.425

1.493

-

3.115

3.115

-

70

70

-

32

32

%53.8

�شركة ال�شرق
لل�صناعات
البال�ستيكية

()%54.0

15

ال

218

1.352

ال�شركة ال�سعودية
للراتنجات
ال�صناعية

�أكرب  15عميل

109.772

27.677

�أكرب  5عمالء

�أكرب  10عمالء

�أكرب  15عميل

عمالء �آخرون

88.944

116.620

%29.3

%47.3

%47.7

%52.3

44.568

%37.3

%43.7

%48.3

%51.7

151.623

196.191

%35.2

%44.7

%48.2

%56.7

24.179

%23.5

%41.0

%41.1

%58.9

40.575

64.754

%38.2

%44.2

%49.2

%50.8

21.925

%34.2

%43.3

%47.0

%53.0

49.912

71.838

%32.3

%44.8

%49.2

%50.8

%33.7

%47.6

%57.2

%63.1

%36.9

-

%43.4

%53.8

%59.3

%40.7

-

%26.5

%37.3

%45.1

%54.9

-

%27.2

%40.1

%42.2

%57.8

-

%27.0

%39.1

%43.3

%56.7

-

%29.5

%61.2

%57.6

%42.4

ال ينطبق

1.570

28.774

31.506

املجموع �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة

3

80.998

86.652

60.280

2.293

118.158

167.650

2.296

39.620

227.930

1

91.829

67.297

2.968

131.449

180.773

2.969

46.026

248.070

1

88.665

90.594

819

134.691

240.288

820

29.422

330.882

-

55.504

53.601

7

84.925

96.078

7

16.120

149.679

%37.5

61.081
38.045

%33.0

%43.9

%45.0

%55.0

()4.9

-

4.9

-

9.2

-

5.1

%10.9

()%99.1

77.200
110.993

عمالء �آخرون

%6.8
149.038

ال ينطبق

()%9.1
%20.5
نقطة مئوية

()%0.4

%32.1

%48.3

%48.2

%51.8

الن�سبة املئوية من املجموع
8.3

9.2

11.1

()16.0

امل�صدر :معلومات الإدارة

زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لت�أمني املركبات من خالل برنامج ت�أجري املركبات من بنك الريا�ض مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪16.9من  46.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى
 62.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من الأعمال اجلديدة مبقدار  10.6مليون ريـال �إلى جانب الزيادة يف �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة من الوثائق القائمة مبقدار  6.3مليون ريـال .زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من برنامج ت�أجري املركبات لبنك الريا�ض مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪16.0من 28.9
مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  33.6مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مدفوع ًا يف املقام الأول بارتفاع الأق�ساط عند جتديد الوثائق القائمة.
هناك ثالثة من �أكرب  5وثائق ت�أمني اكتتبتها ال�شركة متعلقة بال�شركات التابعة ملجموعة �صافوال (العزيزية بنده املتحدة ،ال�شركة املتحدة لل�سكر املحدودة� ،شركة عافية العاملية) .وترجع الزيادة
يف تركيز العمالء اخلم�س الكبار من  ٪37يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪43يف ال�سنة املالية 2013م يف الأ�سا�س �إلى زيادة �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من العزيزية بنده املتحدة من 11.1
مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  12.5مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م و 34.5مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م �إلى جانب الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من ال�شركة
املتحدة لل�سكر من  9.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  20.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة التعوي�ض املرتبط مبطالبة كبرية لت�أمني املمتلكات مقدارها  605.0مليون
ريـال ( 1.9مليون ريـال بعد ح�صة �شركات �إعادة الت�أمني) .زاد تركيز العمالء بني �أكرب  5عمالء من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م �إلى  ٪32.1من  ٪27.0من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/6/30م.
وتتعلق ت�أمني قرو�ض الإ�سكان من بنك الريا�ض يف الأ�سا�س بالت�أمني على احلياة املرتبط بقرو�ض الرهن العقاري ال�صادرة عن بنك الريا�ض .كانت الزيادة من  6.7مليون ريـال يف ال�سنة املالية
2011م �إلى  12.5مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م ومن  6.1مليون ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  7.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2014/6/30م ترجع
ب�صفة �أ�سا�سية �إلى زيادة �أن�شطة الإقرا�ض من بنك الريا�ض.
بلغت �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي ل�شركة الربيع ال�سعودية للأغذية �سالب  1.4مليون ريـال حيث مت �إلغاء الوثيقة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م .ومت تعديل وثيقة
القطاع البحري ل�شركة بن زقر مببلغ � 494ألف ريـال نتيجة النخفا�ض العدد املتوقع من ال�شحنات البحرية من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م.
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اجلدول  :12-6الأق�ساط امل�سندة بح�سب ن�شاط العمل (�شاملة فائ�ض اخل�سارة)
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

بداية ال�سنة حتى
تاريخ

بداية ال�سنة حتى
تاريخ

املراجعة

املراجعة

املراجعة

2013/6/30م غري
املراجعة

2014/6/30م غري
املراجعة

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

املمتلكات

42.638

48.732

97.298

27.317

30.611

%51.1

%12.1

املركبات

1.611

4.352

3.020

1.840

1.255

%36.9

()%31.8

الهند�سة

19.422

20.624

17.819

10.323

13.850

()%4.2

%34.2

ال�صحي

7.979

2.742

11.318

7.684

1.848

%19.1

()%76.0

البحري

20.723

23.687

24.803

10.577

7.606

%9.4

()%28.1

�أخرى

14.232

16.606

16.900

8.531

7.431

%9.0

()%12.9

املجموع

106.605

116.743

171.158

66.271

62.601

%26.7

()%5.5
نقطة مئوية

معدل اال�سناد
املمتلكات

%94.4

%93.0

%96.9

%93.5

%92.2

2.5

()1.3

املركبات

%1.9

%4.6

%2.5

%3.0

%1.8

0.6

()1.2

الهند�سة

%84.8

%92.9

%93.0

%89.9

%95.3

8.2

5.3

ال�صحي

%45.6

%26.6

%54.4

%51.2

%59.6

8.8

8.4

البحري

%65.5

%67.1

%63.5

%61.3

%56.3

()1.9

()5.0

�أخرى

%53.4

%51.2

%51.3

%58.3

%50.7

()2.1

()7.6

املجموع

%46.8

%47.1

%51.7

%44.3

%42.0

5.0

()2.3

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

ي�ستخدم �إعادة الت�أمني االختياري عادة لتغطية املخاطر الفردية التي ال تغطيها اتفاقات �إعادة الت�أمني اخلا�صة بهذه ال�شركات �أو غري الكافية لتغطيتها وكذلك من �أجل تغطية خماطر حمدودة
التندرج حتت اتفاقيات اعادة الت�أمني يف ال�شركة.
تعني اتفاقية �إعادة الت�أمني �أن ال�شركة املتنازلة عن �أق�ساط الت�أمني (�أي العاملية) و�شركة �إعادة الت�أمني قد تفاو�ضتا وقامتا ب�إبرام عقد لإعادة الت�أمني .ثم تتولى �شركة �إعادة الت�أمني بعد ذلك
تغطية احل�صة املحددة من كل وثيقة ت�أمني ت�صدرها ال�شركة املتنازلة والتي تقع �ضمن نطاق ذلك العقد.
هناك نوعان رئي�سيان من اتفاقيات �إعادة الت�أمني ،تنا�سبية وغري تنا�سبية .ويف ظل �إعادة الت�أمني التنا�سبي ،ت�أخذ �شركة �إعادة ت�أمني واحدة �أو �أكرث ح�صة مئوية حمددة من كل وثيقة تعدها
(«تكتتبها») �شركة الت�أمني .وهذا يعني �أن �شركة �إعادة الت�أمني �سوف حت�صل على الن�سبة املحددة من �أق�ساط الت�أمني و�سوف تُ�سدد الن�سبة ذاتها من املطالبات .ومبوجب �إعادة الت�أمني غري
التنا�سبي ،تدفع �شركة �إعادة الت�أمني فقط �إذا كان �إجمايل املطالبات املتكبدة من قبل �شركة �إعادة الت�أمني خالل فرتة حمددة يتجاوز مبلغ ًا حمدد ًا ،يطلق عليه «املبلغ القابل للخ�صم/الزائد».
وتُعرف االتفاقات غري التنا�سبية عادة ب�أنها اتفاقات زيادة اخل�سارة.
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أقساط تأمين الممتلكات المسندة
زادت �أق�ساط ت�أمني املمتلكات امل�سندة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪51.1من  42.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  97.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م بالتوازي مع النمو يف
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة .زاد معدل اال�سناد عن املمتلكات مبقدار  2.5نقطة مئوية من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2013م على �إثر الزيادة يف عمليات �إعادة الت�أمني االختيارية
واملرتبطة �أ�سا�س ًا مبجموعة �صافوال (�شركة ال�سكر املتحدة ،والعزيزية بنده املتحدة) و�شركة االتفاق لل�صناعات احلديدية .وتندرج وثائق ت�أمني املمتلكات حتت تغطية اتفاقيات اعادة الت�أمني
الن�سبية وفائ�ض اخل�سارة .زادت �أق�ساط ت�أمني املمتلكات امل�سندة مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪12.1من  27.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  30.6مليون ريـال من بداية
ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبا يتما�شى مع الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة مبقدار  4.0مليون ريـال.
أقساط تأمين المركبات المسندة
زادت �أق�ساط ت�أمني املركبات امل�سندة (اتفاقية فائ�ض اخل�سارة) مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪170.2من  1.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  4.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م
بالتوازي مع الزيادة يف معدل اال�سناد عن املركبات مبقدار  2.6نقطة مئوية على �إثر زيادة �شركات �إعادة الت�أمني �أ�سعار الوثائق نتيجة ل�سيول جدة خالل ال�سنة املالية 2011م .بعد ذلك ،تراجعت
�أق�ساط ت�أمني املركبات املتنازل عنها مبعدل �سنوي يبلغ � ٪30.6إلى  3.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م على �إثر الرتاجع يف معدل اال�سناد مبقدار  2.0نقطة مئوية .وتو�ضح الإدارة �أن
الرتاجع يف معدل اال�سناد يف ال�سنة املالية 2013م كانت نتيجة الإنخفا�ض يف التعوي�ضات املتعلقة باملطالبات املتكبدة يف ال�سنة املالية 2012م .انخف�ضت �أق�ساط ت�أمني املركبات امل�سندة مبعدل
�سنوي يبلغ  ٪31.8من  1.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  1.3مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض
يف احلد الأدنى لأق�ساط الودائع بح�سب االتفاقية مبعدل �سنوي يبلغ  ٪22.6من  3.1مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  2.4مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م �إلى جانب االنخفا�ض يف معدالت ت�سوية �أق�ساط الت�أمني من � ٪2.34إلى  ٪1.55على مدار الفرتة ذاتها.
أقساط قطاع الهندسة المسندة
زادت �أق�ساط قطاعالهند�سة امل�سندة مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪6.2من  19.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  20.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م وكذلك معدل اال�سناد من ٪84.8
�إلى  ٪92.9على مدار ذات الفرتة نتيجة للتحول نحو �إعادة الت�أمني التنا�سبي .وكان الرتاجع يف �أق�ساط قطاع الهند�سة املتنازل عنها مبعدل �سنوي يبلغ � ٪13.6إلى  17.8مليون ريـال يف ال�سنة
املالية 2013م يرجع يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض يف حجم الأعمال خالل هذا العام .زاد معدل اال�سناد يف قطاع الهند�سة من نحو  ٪90من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى نحو ٪95
من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م على �إثر الزيادة يف �إعادة الت�أمني االختياري من  1.1مليون ريـال �إلى  2.2مليون ريـال.
أقساط القطاع الصحي المسندة
تراجعت �أق�ساط القطاع ال�صحي امل�سندة مبعدل �سنوي يبلغ  ٪66.3من  8.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  2.7مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م بالتوازي مع الرتاجع يف �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي مبقدار  7.2مليون ريـال �إلى جانب الزيادة يف معدل االحتفاظ بح�سب االتفاقية من  ٪15يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪30يف ال�سنة املالية 2012م
و2013م .بعد ذلك ،زادت الأق�ساط امل�سندة عنها املرتبطة بالقطاع ال�صحي لت�صل �إلى  11.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م بالتوازي مع الزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف
القطاع ال�صحي .انخف�ضت �أق�ساط القطاع ال�صحي امل�سندة مبعدل �سنوي يبلغ  ٪76من  7.7مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  1.8مليون ريـال من بداية ال�سنة املالية
حتى تاريخ 2014/6/30م مبا يتما�شى مع االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة مقرون ًا باحلد الأدنى لأق�ساط الودائع البالغ � 240ألف ريـال.
أقساط القطاع البحري المسندة
زادت �أق�ساط القطاع البحري امل�سندة على مدار فرتة التحليل من  20.7مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  24.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م بالتوازي مع النمو يف �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة يف القطاع البحري .وقد تراجع معدل اال�سناد يف القطاع البحري ب�شكل طفيف مبقدار  1.9نقطة مئوية وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف عدد وثائق القطاع البحري،
التي تت�سم مبعدل �إعادة ا�سناد منخف�ض .تراجعت �أق�ساط القطاع البحري امل�سندة مبعدل �سنوي يبلغ  ٪28.1من  10.6مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  7.6مليون
ريـال من بداية ال�سنة املالية حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأولى �إلى الرتاجع يف وثائق الت�أمني ذات املبالغ العالية (حيثما يكون معدل اال�سناد �أعلى عادة) والزيادة يف وثائق
الت�أمني التجاري امل�سندة ذات املبالغ الأقل والتي تت�سم مبعدل ا�سناد �أكرث انخفا�ض ًا.
أقساط تأمين البنود األخرى المسندة
زادت �أق�ساط ت�أمني القطاعات الأخرى امل�سندة مبعدل منو �سنوي مركب يبلغ  ٪9من  14.2مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  16.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م بالتوازي مع الزيادة
يف �أق�ساط ت�أمني القطاعات الأخرى املكتتبة على مدار ذات الفرتة .وقد ارتبطت �أق�ساط ت�أمني القطاعات الأخرى املتنازل عنها بالت�أمني على احلياة الذي له معدل احتفاظ بن�سبة  ٪50من وثائق
الت�أمني ال�صادرة عن غري بنك الريا�ض .انخف�ضت �أق�ساط ت�أمني القطاعات الأخرى مبعدل �سنوي يبلغ  ٪12.9من  8.5مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  7.4مليون
ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م نتيجة االنخفا�ض يف معدل اال�سناد وفق ًا التفاقية الت�أمني على احلياة التابعة لبنك الريا�ض.

83

اجلدول  :13-6ملخ�ص االتفاقيات بح�سب ن�شاط العمل (التنا�سبي) لل�سنة املالية 2014م
عدد طبقات
الفائ�ض

املخاطرة

القدرة

معدل
االحتفاظ

تخ�ص�ص
رويال
�آند �صن
الالين�س

تخ�ص�ص املمتلكات

2

التخ�ص�ص يف غري املمتلكات

3

الهند�سة

3

البحري

3

ن�شاط العمل

�شركات �إعادة
الت�أمني
الأخرى

حد اخل�سائر
النقدية

العموالت
العادية

2.000

QS

20.000

%30

%50

%20

%28

FS

280.000

%0

%100

-

%25

SS

-

%0

-

-

%25

QS

20.000

%30

%50

%20

%28

FS

120.000

%0

%71

%29

%25

SS

80.000

%0

%100

-

%25

QS

20.000

%30

%50

%20

%32

FS

180.000

-

%71

%29

%30

SS

100.000

-

%100

-

%30

QS

28.125

%30

%50

%20

%33

FS

112.500

-

%71

%29

%30

SS

49.375

-

%100

-

%30

ال�صحي

1

QS

-

%30

-

%70

-

-

الت�أمني اجلماعي على احلياة  -بنك الريا�ض

1

QS

-

%25

-

%75

-

-

الت�أمني اجلماعي على احلياة  -من غري بنك الريا�ض

1

QS

-

%50

-

%50

-

-

2.000

2.813

امل�صدر :معلومات الإدارة

اجلدول  :14-6ملخ�ص االتفاقيات بح�سب ن�شاط العمل (غري التنا�سبي) لل�سنة املالية 2014م
احلد حتى

ن�شاط العمل

القابل للخ�صم

احلد الأدنى لأق�ساط الودائع

خماطر املمتلكات واملخاطر الهند�سية

54.000

2.000

1.478

فئة خماطر املمتلكات واملخاطر الهند�سية

317.000

4.000

2.330

البحري

192.750

1.750

2.133

املركبات واخل�سائر

 20000با�ستثناء املخاطر املهنية واملالية ( 8مليون ريـال) وخماطر الطرف الثالث يف املركبات
( 40مليون ريـال)

2.000

2.441

ال�صحي

4.500

1.500

240

الت�أمني اجلماعي على احلياة

5.000

500

466

امل�صدر :معلومات الإدارة
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اجلدول  :15-6الت�صنيف االئتماين ون�سبة احل�صة من قبل �شركة �إعادة الت�أمني  -االتفاقيات التنا�سبية  -ال�سنة املالية 2014م
الن�سبة املئوية للح�صة

�شركة �إعادة الت�أمني

ت�صنيف
�ستاندرد
�آند بورز

املمتلكات
-

املمتلكات
تخ�ص�ص

املمتلكات
يف غري
تخ�ص�ص

املمتلكات
يف غري
تخ�ص�ص

QST

FST

SST

FST

قطاع
الهند�سة
-

قطاع
الهند�سة
-

QST
وFST

SST

الت�أمني
البحري
-

الت�أمني
البحري
-

QST
وFST

SST

الت�أمني
ال�صحي

الت�أمني
اجلماعي
على
احلياة

الت�أمني
اجلماعي
على
احلياة

�سكور ري

A+

%15

-

%15

-

%15

-

%15

-

-

-

-

�سوي�س ري

A+

%0

-

%0

-

%0

-

%0

-

-

-

%75

مابفري ري

A-

%4

-

%4

-

%4

-

%4

-

-

-

-

يف �آند �آر

AA-

%10

-

%10

-

%10

-

%10

-

-

-

-

ميونخ ري

AA-

%0

-

%0

-

%0

-

%0

-

%100

-

%25

جني ري

%0

-

%0

-

%0

-

%0

-

-

%100

-

املجموع  -اخلارجي

%29

%0

%29

%0

%29

%0

%29

%0

%100

%100

%100

%71

%100

%71

%100

%71

%100

%71

%100

-

-

-

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

%100

رويال �آند �صن
الالين�س

A

املجموع
امل�صدر :معلومات الإدارة

اجلدول  :16-6الت�صنيف االئتماين ون�سبة احل�صة من قبل �شركة �إعادة الت�أمني  -االتفاقيات غري التنا�سبية  -ال�سنة املالية 2014م
الن�سبة املئوية للح�صة
�شركة �إعادة الت�أمني

ت�صنيف �ستاندرد
�آند بورز

ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
ملخاطر املمتلكات وقطاع
الهند�سة

ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
لكوارث املمتلكات و
الهند�سة ،طبقات
1و2

ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة للقطاع
البحري

ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة
للمركبات

الت�أمني على
احلياة  -فائ�ض
اخل�سارة

Hannover Retakaful

AA-

-

-

-

%15

-

R&V

AA-

%10

%10

%12

%11

-

Aspen Re

A

%10

%10

%10

-

-

Odyssey Re

A-

-

-

-

%11

-

Chaucer Synd.

A+

-

-

-

%5

-

Chubb Synd.

A+

-

-

%15

-

-

QBE Europe

A+

%23

%28

-

-

%25

)Navigators (Millenium Synd.

A+

-

%16

-

-

Hiscox Synd.

A

%20

%8

-

-

%75

BBB+

-

-

-

-

-

Flagstone Suisse

A-

-

-

-

-

-

Markel International Insurance

A+

-

-

-

%5

-

Canopius Synd.

A+

%13

-

%15

%6

-

XL Re

A+

%10

%10

%15

%15

-

Saudi Re
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الن�سبة املئوية للح�صة
�شركة �إعادة الت�أمني

ت�صنيف �ستاندرد
�آند بورز

ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
ملخاطر املمتلكات وقطاع
الهند�سة

ت�أمني فائ�ض اخل�سارة
لكوارث املمتلكات و
الهند�سة ،طبقات
1و2

ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة للقطاع
البحري

ت�أمني فائ�ض
اخل�سارة
للمركبات

الت�أمني على
احلياة  -فائ�ض
اخل�سارة

Berkely Re UK

A+

-

-

-

%5

-

Farady

A++

-

-

-

%28

-

Antares

A+

-

-

%10

-

-

%15

%5

%8

-

-

-

%30

-

-

-

%100

%100

%100

%100

%100

Trans Re
A+

Swiss Re

املجموع
امل�صدر :معلومات الإدارة
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اجلدول  :17-6الإجمايل وح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات املدفوعة
ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

غري املراجعة

املمتلكات

35.053

11.469

177.138

2.578

املركبات

54.447

70.474

96.572

53.249

67.424

الهند�سة

7.333

5.121

2.416

855

1.390

()%42.6

ال�صحي

8.610

9.801

12.529

5.033

8.419

%20.6

%67.3

البحري

6.681

11.689

18.929

9.524

975

%68.3

()%89.8

�أخرى

5.095

6.542

10.165

3.991

6.658

%41.2

%66.8

�إجمايل املطالبات املدفوعة

117.218

115.096

317.749

75.230

161.455

%64.6

%114.6

املمتلكات

31.994

10.880

174.319

2.295

75.270

%133.4

%3179.6

املركبات

-

3.500

-

1.521

-

%0.0

()%100.0

الهند�سة

4.498

3.629

1.571

556

1.045

()%40.9

%88.0

ال�صحي

4.867

4.756

4.987

1.501

4.894

%1.2

%226.0

البحري

1.492

6.769

12.053

6.391

()382

%184.2

()%106.0

�أخرى

3.595

5.318

6.836

2.646

5.117

%37.9

%93.4

ح�صة معيدي الت�أمني يف املطالبات املدفوعة

46.447

34.853

199.766

14.910

85.945

%107.4

%476.4

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية� ،صايف

()2.256

10.644

()16.978

4.385

()5.564

%174.3

()%226.9

�صايف املطالبات املتكبدة

73.027

69.599

134.961

55.936

81.074

%35.9

%44.9

ب�آالف الرياالت ال�سعودية
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معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

76.589

%124.8

%2870.9

%33.2

%26.6
%62.6

نقطة مئوية

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

%91.3

%94.9

%98.4

%89.0

%98.3

7.1

9.3

املركبات

%0.0

%5.0

%0.0

%2.9

%0.0

-

()2.9

الهند�سة

%61.3

%70.9

%65.0

%65.0

%75.2

3.7

10.2

ال�صحي

%56.5

%48.5

%39.8

%29.8

%58.1

()16.7

28.3

البحري

%22.3

%57.9

%63.7

%67.1

%39.2-

41.3

()106.3

�أخرى

%70.6

%81.3

%67.3

%66.3

%76.9

()3.3

10.6

املجموع

%39.6

%30.3

%62.9

%19.8

%53.2

23.2

33.4

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

اجلدول � :18-6صايف املطالبات املتكبدة بح�سب ن�شاط العمل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2013/6/30م
غري مراجعة

بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/6/30م
غري مراجعة

معدل النمو ال�سنوي
املركب
2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

املمتلكات

4.747

624

7.474

4.306

1.473

%25.5

()%65.8

املركبات

55.190

54.258

112.849

45.874

67.530

%43.0

%47.2

الهند�سة

1.105

1.487

222

156

()1.141

()%55.2

()%830.7

ال�صحي

3.783

5.339

6.473

3.697

5.671

%30.8

%53.4

البحري

4.947

6.383

6.130

3.597

2.960

%11.3

()%17.7

�أخرى

3.255

1.508

1.812

()1.694

4.581

()%25.4

()%370.5
نقطة مئوية

معدل �صايف اخل�سارة
املمتلكات

%232.2

%26.7

%227.1

%200.3

%71.7

()5.1

()128.6

املركبات

%75.1

%66.9

%102.2

%89.6

%111.2

27.1

21.6

الهند�سة

%20.1

%62.4

%13.0

%18.0

()%316.2

()7.1

()334.2

ال�صحي

%49.2

%65.1

%66.2

%85.2

%184.8

17.0

99.6

البحري

%36.1

%53.6

%42.8

%48.6

%46.8

6.7

()1.7

�أخرى

%27.8

%10.5

%11.7

()%2.3

%63.3

()16.2

90.5

املجموع

%64.0

%57.9

%87.1

%77.5

%11.6

23.1

24.1
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معدل صافي خسارة تأمين الممتلكات
كان معدل �صايف خ�سارة املمتلكات مرتفع ًا يف ال�سنة املالية 2011م عند ن�سبة  ٪232.2نتيجة للمطالبات الكبرية النا�شئة من الأ�ضرار التي �أحدثتها �سيول جدة .بعد ذلك ،تراجع معدل �صايف
خ�سارة املمتلكات لي�صل �إلى  ٪26.7حيث مل تتكبد ال�شركة مطالبات كبرية خالل ال�سنة .ويف ال�سنة املالية 2013م ،تكبدت ال�شركة مطالبة كبرية مرتبطة بال�شركة املتحدة لل�سكر ت�صل �إلى 605
مليون ريـال على م�ستوى �إجمايل و 1.9مليون ريـال على م�ستوى �صايف لي�صل معدل �صايف اخل�سارة �إلى  .٪227.0انخف�ض معدل �صايف خ�سارة املمتلكات من  ٪200.3من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/6/30م لي�صل �إلى  ٪71.7من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م حيث مل تتكبد ال�شركة �أي خ�سائر كربى منذ بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م.
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معدل صافي خسارة تأمين المركبات
تراجع معدل �صايف خ�سارة املركبات من  ٪75.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪66.9يف ال�سنة املالية 2012م مدفوع ًا بالرتاجع يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف املركبات واملرتبط بربنامج
ت�أجري املركبات من بنك الريا�ض حيث قام البنك بت�ضييق نطاق الإقرا�ض� ،إلى جانب واقع ارتفاع �صايف مطالبات املركبات التي حتملتها ال�شركة يف ال�سنة املالية 2011م ب�سبب �سيول جدة.
وكانت الزيادة يف معدل �صايف اخل�سارة �إلى  ٪102.2يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة للزيادة يف عدد املطالبات من بنك الريا�ض .زاد معدل �صايف خ�سائر املركبات من  ٪89.6منذ بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2013/6/30م لي�صل �إلى  ٪111.2منذ بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مدفوع ًا بالزيادة يف وترية وعدد املطالبات من � 10.137إلى  11.528على مدار الفرتة� .ش ّكل برنامج
ت�أجري املركبات من بنك الريا�ض ما مقداره  11مليون ريـال من جمموع الزيادة يف �صايف مطالبات املركبات املتكبدة مبقدار  21.7مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م.
معدل صافي خسارة تأمين قطاع الهندسة
زاد معدل �صايف خ�سارة قطاع الهند�سة من  ٪20.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪62.4يف ال�سنة املالية 2012م مدفوع ًا بالزيادة يف �صايف املطالبات التي تكبدتها ال�شركة على م�ستوى �صايف
�أق�ساط مكت�سبة م�ستقر ن�سبي ًا ،وهي متعلقة يف املقام الأول مبطالبة كبرية جلامعة امللك �سعود ت�صل �إلى � 408ألف ريـال على م�ستوى �صايف .ويف ال�سنة املالية 2013م ،مل تتكبد ال�شركة �أية مطالبات
ت�أمني هند�سي كبرية .وبالتايل تراجع معدل �صايف خ�سارة قطاع الهند�سة لي�صل �إلى  ٪13.0على مدار نف�س ال�سنة .تغري معدل �صايف خ�سارة قطاع الهند�سة من  ٪18.0من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2013/6/30م �إلى �سالب  ٪316.2من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا مرده ب�صفة �أ�سا�سية �إلى الرتاجع يف احتياطيات �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية مبقدار  3.5مليون
ريـال على م�ستوى �إجمايل ( 1.0مليون ريـال على م�ستوى �صايف) على �إثر خف�ض املبلغ التقديري للمطالبات القائمة ا�ستناد ًا �إلى تقرير اال�ستق�صاء املنقح.
معدل صافي خسارة تأمين القطاع الصحي
زاد معدل �صايف خ�سارة القطاع ال�صحي من  ٪49.2يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪66.2يف ال�سنة املالية 2013م مدفوع ًا يف املقام الأول بوثيقة القطاع ال�صحي ملجموعة ال�سهيمي .وقد مت
االحتفاظ ب�أق�ساط الـت�أمني املتعلقة بهذه الوثيقة بالكامل ،فلذلك مل تتح�صل ال�شركة على مبالغ �إعادة ت�أمني م�سرتدة .زاد معدل �صايف خ�سائر القطاع ال�صحي من  ٪85.2من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2013/6/30م �إلى  ٪184.8من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مدفوع ًا مبطالبات قدرها  2.8مليون ريـال مت الإبالغ عنها من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مرتبطة
بحوادث وقعت يف ال�سنوات ال�سابقة� ،إلى جانب الزيادة يف احتياطي املطالبات الطبية املتكبدة غري املبلغ عنها.
معدل صافي خسارة تأمين القطاع البحري
زاد معدل �صايف خ�سارة القطاع البحري من  ٪36.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪53.6يف ال�سنة املالية 2012م نتيجة لثالث مطالبات ذات ن�سبة احتفاظ مرتفعة .بعد ذلك يف ال�سنة املالية
2013م ،تراجع لي�صل �إلى  ٪42.8ب�سبب �إحدى املطالبات التي و�صلت قيمتها �إلى  1.9مليون ريـال مت االحتفاظ بها بالكامل .ظل معدل �صايف خ�سائر القطاع البحري م�ستقر ًا ن�سبي ًا بني الفرتة
من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م ومن بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م حيث مل تتكبد ال�شركة �أي مطالبات كربى �أثناء تلك الفرتة.
معدل صافي خسائر تأمين البنود األخرى
للقطاعات الأخرى معدل �صايف خ�سارة متناق�ص من  ٪27.8يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪11.6يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة للزيادة يف الت�أمني اجلماعي على
احلياة الذي له معدل �صايف خ�سارة �أقل مقارنة ب�أنواع الت�أمني الأخرى من الت�أمني العام والت�أمني �ضد احلوادث .زاد معدل �صايف خ�سائر القطاعات الأخرى من
�سالب  ٪27.2منذ بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م لت�صل �إلى  ٪63.3من بداية ال�سنة حتى 2014/6/30م نتيجة لثالث مطالبات مرتبطة ب�إخالل املوظفني بالأمانة بقيمة  1.2مليون
ريـال مرتبطة ب�شركة العزيزية بنده ومطالبة �أخرى لإخالل املوظفني بالأمانة مببلغ � 500ألف ريـال مرتبطة مبجموعة القري�شي.
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اجلدول  :18-6تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م

ال�سنة املالية
2012م

ال�سنة املالية
2013م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م
غري مراجعة

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م
غري مراجعة

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

املمتلكات

2.079

2.564

3.720

3.035

3.138

%33.8

%3.4

املركبات

8.456

3.513

5.772

4.103

3.868

()%17.4

()%5.7

الهند�سة

2.886

2.582

2.529

1.528

1.861

()%6.4

%21.8

ال�صحي

189

620

1.119

798

72

%143.3

()%91.0

البحري

1.639

1.917

2.542

1.164

1.244

%24.5

%6.9

�أخرى

766

707

699

522

360

()%4.5

()%31.1

العموالت املدفوعة

16.015

11.903

16.381

11.149

10.542

%1.1

()%5.4

التغري يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

375

1.308

()1.338

()3.591

()1.838

ال ينطبق

()%48.8

املجموع

88

16.390

13.211

15.043

7.559

8.704

()%4.2

%15.2

نقطة مئوية

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

%4.6

%4.9

%3.7

%10.4

%9.5

()0.9

()0.9

املركبات

%10.1

%3.7

%4.9

%6.6

%5.5

()5.2

()1.1

الهند�سة

%12.6

%11.6

%13.2

%13.3

%12.8

0.6

()0.5

ال�صحي

%1.1

%6.0

%5.4

%5.3

%2.3

4.3

()3.0

البحري

%5.2

%5.4

%6.5

%6.7

%9.2

1.3

2.5

�أخرى

%2.9

%2.2

%2.1

%3.6

%2.5

()0.8

()1.1

املجموع

%7.0

%4.8

%5.0

%7.4

%7.1

()2.1

()0.4
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يتم االتفاق على معدالت العمولة للوكالء والو�سطاء بح�سب ظروف كل حالة .وفق ًا للوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�صة بالعموالت املدفوعة ،يلزم �أال تتجاوز معدالت العمولة  ٪15من
�أق�ساط الت�أمني يف كافة �أن�شطة الأعمال ما عدا ت�أمني املركبات الإلزامي والقطاع ال�صحي الإلزامي (يلزم �أال تتجاوز العموالت  ٪8من ن�شاطي الأعمال االثنني املذكورين) وذلك تلبية ملتطلبات
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
تراجعت العموالت املدفوعة مبعدل �سنوي يبلغ  ٪25.7من  16.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  11.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الرتاجع يف
العموالت املدفوعة �إلى �أي �إت�ش بي املرتبطة بربنامج ت�أجري املركبات مبقدار  4.0مليون ريـال .وزادت العموالت املدفوعة لت�صل �إلى  16.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م مبعدل منو �سنوي
يبلغ  ٪37.6وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف العموالت املدفوعة لو�سطاء �آخرين مبقدار  2.4مليون ريـال.
زادت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني مبعدل منو �سنوي يبلغ  ٪15.2من  7.6مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م لت�صل �إلى  8.7مليون ريال من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م نتيجة التغري يف تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة خالل نف�س الفرتة.
تكاليف اكتتاب وثائق التأمين للممتلكات
تراجعت عموالت ت�أمني املمتلكات املدفوعة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف ال�سنة املالية 2013م لت�صل �إلى  ٪4.6( ٪3.7يف ال�سنة املالية 2011م) وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى قيام جمموعة �صافوال ،وهي عميل مبا�شر ،بالتجديد بزيادة  ٪300يف الأق�ساط ب�سبب التعوي�ضات الكبرية الناجتة عن مطالبة ال�شركة املتحدة لل�سكر املحدودة و �شركة العزيزية بندة
املحدودة .بلغت عموالت املمتلكات امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة نحو  ٪10.4من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م ونحو  %9.5من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م وهذا يرجع ب�صفة �أ�سا�سية �إلى وثيقة العربية لل�صلب اجلديدة التي متت من خالل وكيل.
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين المركبات
انخف�ضت عموالت املركبات امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  ٪10.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪4.9يف ال�سنة املالية 2013م .حيث كان يتم �سداد  ٪12.5كر�سوم
و�ساطة تتعلق مبحفظة ت�أجري املركبات لبنك الريا�ض يف ال�سنة املالية 2011م .يف بداية ال�سنة املالية 2012م� ،أدارت ال�شركة حمفظة ت�أجري املركبات ببنك الريا�ض ب�شكل مبا�شر ،بالتايل مت توفري
عموالت الو�ساطة .انخف�ضت عموالت املركبات امل�سددة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  ٪6.6من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  ٪5.5من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2014/6/30م كنتيجة لعموالت �سنوات �سابقة (ال�سنة املالية 2009م وال�سنة املالية 2010م) التي بلغت � 800ألف ريـال والتي متت ت�سويتها من بداية ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م.
ال تدفع ال�شركة �أي عموالت على وثائق املركبات املكتتبة من خالل برنامج ت�أجري املركبات التابع لبنك الريا�ض.
تكاليف اكتتاب وثائق قطاع الهندسة
ظلت عموالت قطاع الهند�سة املدفوعة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة والتي تُدفع يف املقام الأول للو�سطاء (حوايل  ٪72من �إجمايل عموالت قطاع الهند�سة املدفوعة) م�ستقرة
ن�سبي ًا على مدار فرتة التحليل عند معدل متو�سط بلغ  ٪13.0تقريب ًا.
تكاليف اكتتاب وثائق القطاع الصحي
زادت عموالت القطاع ال�صحي كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني من  ٪1.1يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪5.4يف ال�سنة املالية 2013م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي من الو�سطاء مبقدار  10.6مليون ريـال �إلى جانب العمولة املتزايدة املرتبطة مبجموعة ترا�ست جروب من  ٪4.0يف ال�سنة املالية 2011م �إلى ٪9.2
يف ال�سنة املالية 2013م فيما يت�صل بالوثائق املتعلقة ب�شكل �أ�سا�سي ب�شركة الربيع ال�سعودية للأغذية وجمموعة ال�سهيمي .انخف�ضت العموالت الطبية املدفوعة كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة من  ٪5.3من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  ٪2.3من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى خ�سارة �شركة الربيع ال�سعودية للأغذية
والتي مت اكتتاب وثيقتها من خالل �سم�سار.
تكاليف اكتتاب وثائق القطاع البحري
زادت عموالت القطاع البحري املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الـت�أمني من  ٪5.2يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪6.5يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة للزيادة يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
يف القطاع البحري من الو�سطاء التي �أخذت تزيد من  ٪32من �إجمايل املحفظة البحرية يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪35يف ال�سنة املالية 2012م و ٪38يف ال�سنة املالية 2013م .زادت عموالت
القطاع البحري كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة من  ٪6.7من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  ٪9.2من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م كنتيجة لرتاجع
الأعمال املبا�شرة غري اخلا�ضعة للعمولة.
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تكاليف اكتتاب وثائق البنود األخرى
ارتبطت العموالت الأخرى املدفوعة كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط ت�أمني القطاعات الأخرى يف املقام الأول بالعموالت املدفوعة ملار�ش ال�سعودية للو�ساطة يف الت�أمني و�إعادة الت�أمني و�شركة ويلي�س
ال�سعودية العربية املحدودة ،حيث ارتبط معظم العموالت املدفوعة بت�أمني �إخالل املوظفني بالأمانة وت�أمني تعوي�ض العاملني .انخف�ضت العموالت الأخرى كن�سبة مئوية من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
املكتتبة من  ٪3.6من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  ٪2.5من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف الأن�شطة املبا�شرة للت�أمني اجلماعي
على احلياة.
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اجلدول  :20-6الدخل املكت�سب من عموالت معيدي الت�أمني
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية
2011م املراجعة

ال�سنة املالية
2012م املراجعة

ال�سنة املالية
2013م املراجعة

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2013/6/30م غري
املراجعة

بداية ال�سنة
حتى تاريخ
2014/6/30م
غري املراجعة

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م

النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م

املمتلكات

8.809

9.671

16.115

5.473

6.485

%35.3

%18.5

املركبات

-

-

-

-

-

%0.0

ال ينطبق

الهند�سة

5.130

5.346

4.627

2.761

3.730

()%5.0

%35.1

ال�صحي

-

-

-

-

35

%0.0

ال ينطبق

البحري

5.343

7.432

6.961

2.973

1.734

%14.1

()%41.7

�أخرى

1.539

2.314

1.511

1.360

1.518

()%0.9

%11.6

عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة

20.821

24.763

29.214

12.568

13.502

%18.5

%7.4

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

()1.496

()3.295

()1.041

()448

()384

()%16.6

()%14.3

املجموع

19.326

21.468

28.173

12.120

13.118

%20.7

%8.2
نقطة مئوية

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

%20.7

%19.8

%16.6

%20.0

%21.2

()4.1

1.1

املركبات

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

-

-

الهند�سة

%26.4

%25.9

%26.0

%26.7

%26.9

()0.4

0.2

ال�صحي

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%1.9

-

1.9

البحري

%25.8

%31.4

%28.1

%28.1

%22.8

2.3

()5.3

�أخرى

%10.8

%13.9

%8.9

%15.9

%20.4

()1.9

4.5

املجموع

%19.5

%21.2

%17.1

%19.0

%21.6

()2.5

2.6

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

الدخل من عموالت إعادة تأمين الممتلكات
زاد دخل عموالت �إعادة ت�أمني املمتلكات امل�ستلم من  8.8مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  16.1مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م مبعدل منو �سنوي مركب يعادل  ٪35.3بالتوازي مع
الزيادة يف �أق�ساط املمتلكات امل�سندة ،وهو ما قابله االنخفا�ض يف عموالت معيدي الت�أمني امل�ستلمة كن�سبة مئوية من �أق�ساط املمتلكات امل�سندة نظر ًا للتغري يف معدل عموالت �إعادة الت�أمني من
 ٪28.5يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  ٪25.0يف ال�سنة املالية 2013م وفق االتفاقية .زاد دخل عموالت �إعادة ت�أمني املمتلكات امل�ستلمة مبعدل  ٪18.5من  5.5مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى
تاريخ 2013/6/30م �إلى  6.5مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وذلك ب�سبب الزيادة يف معدالت عمولة عمليات الت�أمني االختيارية.
الدخل من عموالت إعادة تأمين قطاع الهندسة
تتطابق التقلبات املرتبطة بعموالت �إعادة ت�أمني قطاع الهند�سة امل�ستلمة مع التقلبات يف �أق�ساط قطاع الهند�سة امل�سندة .زاد دخل عموالت �إعادة ت�أمني قطاع الهند�سة من  2.8مليون ريـال من
بداية ال�سنة حتى 2013/6/30م �إلى  3.7مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل  ٪35.1مبا يتما�شى مع الزيادة يف �أق�ساط ت�أمني قطاع الهند�سة امل�سندة عليها على
مدار الفرتة ذاتها.
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الدخل من عموالت إعادة تأمين القطاع الصحي
بلغ الدخل امل�ستلم من عموالت �إعادة ت�أمني القطاع ال�صحي � 35ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م ،وهذا يرتبط يف الأ�سا�س بت�سوية �ضريبة دخل م�ستحقة الدفع �إلى �شركات
�إعادة الت�أمني حيث ال تنطبق �أي عموالت �إعادة ت�أمني على الن�شاط الطبي وفق ًا لالتفاقية.
الدخل من عموالت إعادة تأمين القطاع البحري
كانت التقلبات املرتبطة بعموالت �إعادة ت�أمني القطاع البحري على مدار فرتة التحليل ترجع يف املقام الأول �إلى التقلبات يف �أق�ساط القطاع البحري امل�سندة غري التنا�سبية على مدار نف�س
الفرتة .انخف�ضت عموالت �إعادة ت�أمني القطاع البحري من  3.0مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  1.7مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل
٪41.7ب�سبب ت�أثري مزيج العمالء حيث زادت الأعمال التجارية امل�ؤمن عليها مببالغ �أقل مقابل انخفا�ض يف كبار عمالء ال�شركات الذين يت�سمون عادة بعموالت �إعادة ت�أمني �أعلى.
الدخل من عموالت إعادة التأمين األخرى
يرجع االنخفا�ض يف عموالت �إعادة الت�أمني الأخرى امل�ستلمة كن�سبة مئوية من الأق�ساط امل�سندة يف املقام الأول �إلى الزيادة يف معدالت االحتفاظ املتعلقة بالت�أمني اجلماعي على احلياة.
يت�سم �إعادة الت�أمني اجلماعي على احلياة مبعدل ا�سناد ثابت وفق ًا لالتفاقية ا�ستناد ًا �إلى املبلغ امل�ؤ َّمن عليه .وبنا ًء عليه ،ف�إن �أي ق�سط �إ�ضايف يتم احل�صول عليه من العمالء ت�سجله ال�شركة
كدخل من عموالت �إعادة الت�أمني.
ال يخ�ضع ت�أمني املركبات والقطاع ال�صحي لعموالت �إعادة الت�أمني وذلك وفق االتفاقيات املتعلقة بهما.
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اجلدول  :21-6امل�صاريف الت�شغيلية

املجموع

17.379
1.000
233
3.500
915

عمليات
امل�ساهمني
163
233
-

عمليات
الت�أمني
17.216
1.000
3.500
915

املجموع

36.257
1.526
465
6.000
1.560

عمليات
امل�ساهمني
325
465
-

عمليات
الت�أمني
35.932
1.526
6.000
1.560

املجموع

34.926
2.276
488
6.900
1.745

عمليات
امل�ساهمني
350
488
-

عمليات
الت�أمني

34.576

2.276

6.900

1.745

املجموع

29.888

2.014

500

6.977

1.487

عمليات
امل�ساهمني

600

-

500

-

-

عمليات
الت�أمني

29.288

2.014

-

6.977

1.487

ب�آالف الرياالت
ال�سعودية

الرواتب والأجور

مكاف�أة نهاية
اخلدمة

مكاف�آت جمل�س
الإدارة

�أتعاب خدمات
خارجية م�ستحقة

الإيجار

ال�سنة املالية 2011م

عمليات
الت�أمني
17.981
1.172
2.800
553

ال�سنة املالية 2012م

عمليات
امل�ساهمني
163
233
-

ال�سنة املالية 2013م

املجموع

18.144
1.172
233
2.800
553

ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م

معدل النمو
ال�سنوي املركب
2011م2013-م
%10.1
()%12.9
()%3.6
()%7.3
%2.4

ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م
النمو ال�سنوي
2013/6/30م -
2014/6/30م
%4.4
%17.2
%0.0
()%20.0
()%39.6

8.562

اال�ستهالكات

�أتعب قانونية و
مهنية

�سفريات وانتقاالت
العمل

-

846

3.034

2.287

8.562

-

900

-

()4.570

846

3.934

2.287

-

701

724

3.967

()4.570

639
-

()1.571

701
1.363
3.967

-

605
1.843
2.025

()1.571

-

()2.742

605
1.843
2.025

-

418
680
1.160

()2.742

100
-

279

418
780
1.160

-

277
1.050
962

279

100
-

na

277
1.150
962

()%110.2

()%15.5
()%31.6
()%5.9

خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف
حت�صيلها

()%33.7
%47.4
()%17.1

1.390

املرافق

�أدوات الكتابة

الدعاية والإعالن

-

995

219

1.200

1.390

-

-

-

4.009

995

219

1.200

-

1.349

402

109

4.009

-

3.081

1.349
402
109

-

1.037
425
129

3.081

-

1.996

1.037
425
129

-

541
128
499

1.996

-

1.500

541
128
499

-

431
213
375

1.500

-

%48.9
431
213
375

()%24.8
%2.1
%39.4
()%67.2

�أخرى

اخلدمات املرتبطة
بتقنية املعلومات

()%20.3
%66.4
()%24.8

830
%0.0

433

املجموع

1.262

59.128

1.032

2.433

443

61.561

1.474

53.220

1.390

1.920

1.027

55.140

2.417

53.982

661

1.817

311

55.799

972

25.972

1.526

807

225

26.779

1.751

29.119

%38.4

721

%80.1

29.840
()%4.8

%11.4

93

%12.2
%0.8
%0.2
%1.9
%0.4

%0.1
%0.0
%0.2
%0.0
%0.0

%12.1
%0.8
%0.0
%1.9
%0.4

%11.6
%0.7
%0.2
%2.3
%0.6

%0.1
%0.0
%0.2
%0.0
%0.0

%11.5
%0.7
%0.0
%2.3
%0.6

%11.0
%0.5
%0.1
%1.8
%0.5

%0.1
%0.0
%0.1
%0.0
%0.0

%10.9
%0.5
%0.0
%1.8
%0.5

%14.1
%0.9
%0.2
%2.8
%0.7

%0.1
%0.0
%0.2
%0.0
%0.0

%13.9

%0.9

%0.0

%2.8

%0.7

%13.1

%0.9

%0.2

%3.1

%0.7

%0.3

%0.0

%0.2

%0.0

%0.0

%12.8

%0.9

%0.0

%3.1

%0.7

الرواتب واملكاف�آت

مكاف�أة نهاية
اخلدمة

مكاف�آت جمل�س
الإدارة

�أتعاب اخلدمات
اخلارجية امل�ستحقة

الإيجار

كن�سبة مئوية من املجموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
()2.2
()0.4
()0.1
()1.2
()0.2

نقطةمئوية
0.6
0.1
()0.5
()0.2

%3.8

اال�ستهالكات

الر�سوم املهنية

�سفريات وانتقاالت
العمل

اخلدمات املرتبطة
بتقنية املعلومات

املرافق

�أدوات الكتابة

الدعاية والإعالن

�أخرى

املجموع

%0.0

%0.4

%1.3

%1.0

%0.6

%0.4

%0.1

%0.5

%0.4

%25.9

%3.8

%0.0

%0.4

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

%0.2

%1.1

()%1.8

%0.4

%1.7

%1.0

%0.6

%0.4

%0.1

%0.5

%0.6

%27.0

%0.0

%0.3

%0.3

%1.6

%1.6

%0.5

%0.2

%0.0

%0.4

%21.5

()%1.8

%0.0
%0.3
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.2
%0.8

()%0.5

%0.3
%0.5
%1.6
%1.6
%0.5
%0.2
%0.0
%0.6
%22.2

%0.0

%0.2
%0.6
%0.6
%0.9
%0.3
%0.1
%0.0
%0.4
%0.0

()%0.5

%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.3
%0.0

%1.8-

%0.2
%0.6
%0.6
%0.9
%0.3
%0.1
%0.0
%0.7
%0.0

%0.0

%0.3
%0.5
%0.8
%1.3
%0.4
%0.1
%0.3
%0.4
%17.4

عدد املوظفني

%1.8-

%0.0
%0.1
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.2
%0.5

114

262

%0.2

%0.3
%0.5
%0.8
%1.3
%0.4
%0.1
%0.3
%0.6
%17.9

131
267

%0.0

%0.2
%0.7
%0.6
%1.0
%0.3
%0.1
%0.0
%1.3
%19.5

124
292

%0.2

%0.0
%0.1
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.0
%0.2
%0.5

124
140

()4.2

%0.2
%0.8
%0.6
%1.0
%0.3
%0.1
%0.0
%1.4
%20.0
129
141

2.0

()0.2
()1.2
()0.4
0.3
()0.1
()0.5
0.2
()27
10
30

خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف
حت�صيلها

()0.1
0.3
()0.1
()0.3
()0.1
0.1
()0.3
0.8
2
5
0

متو�سط الرواتب
ال�سنوية لكل موظف
(ب�آالف الرياالت
ال�سعودية)

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

الرواتب والمكافآت
زاد متو�سط الرواتب واملكاف�آت من � 262ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى � 292ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2013م نتيجة للتكلفة املرتبطة برواتب العديد من كبار م�س�ؤويل الإدارة خالل
ال�سنة املالية 2012م و2013م .زادت الرواتب واملكاف�آت من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م باملقارنة بالنتائج الن�صف �سنوية كما يف تاريخ 2013/6/30م  ،مدفوعة بالزيادة يف عدد
املوظفني من  124موظف �إلى  129موظف ،على التوايل .كما بلغ جمموع مكاف�آت جمل�س الأدارة خالل الفرتة املمتدة من  1يناير 2011م و حتى  31دي�سمرب 2013م  1.4مليون ريال .كما بلغ
جمموع مكاف�آت خم�سة من كبار التنفيذيني من من تلقوا اعلى املكاف�آت و التعوي�ضات خالل الفرتة املمتدة من  1يناير 2011م و حتى  31دي�سمرب 2013م  18.4مليون ريال.
مكافأة نهاية الخدمة
زادت مكاف�أة نهاية اخلدمة ب�شكل طفيف من  2.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى  2.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م مبعدل منو يعادل  ٪13.0بالتوازي مع الزيادة يف عدد
املوظفني من  114موظف يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى 131موظف يف ال�سنة املالية 2012م .يف ال�سنة املالية 2013م ،انخف�ضت مكاف�أة نهاية اخلدمة �إلى  1.5مليون ريـال حيث تراجع عدد
املوظفني �إلى  .124كما زادت ب�شكل جزئي من  1مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  1.2مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل منو يعادل
 ٪17.2نتيجة الزيادة يف عدد املوظفني من  124موظف �إلى  129موظف على التوايل.
أتعاب خدمات خارجية مستحقة
ارتبطت �أتعاب اخلدمات اخلارجية امل�ستحقة باملدفوعات اخلا�صة بخدمات الت�أمني الفنية التي تقدمها جمموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني لل�شركة.
رسوم اإليجار
زادت ر�سوم الإيجار من  1.5مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى  1.7مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م مبعدل منو بلغ  ٪17.4وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى �إيجار م�ساحة مكتبية
لأجل تنفيذ برنامج جديد لت�أمني ال�سفر ببدل �إيجار �سنوي يبلغ � 371ألف ريـال .ويف ال�سنة املالية 2013م ،تراجعت ر�سوم الإيجار لت�صل �إلى  1.6مليون ريـال نتيجة لت�أجيل هذا الربنامج .وعالوة
على ذلك ،انخف�ضت ر�سوم الإيجار مرة �أخرى من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م لت�صل �إلى � 553ألف ريـال مقارنة بـ � 915ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م حيث
ا�ستغلت ال�شركة امل�ساحة امل�ؤجرة اال�ستغالل الأمثل.
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
انخف�ض خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها من  8.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لي�صل �إلى �سالب  1.6مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م حيث تُبقي ال�شركة خم�ص�ص الديون
امل�شكوك يف حت�صيلها عند املعدالت املن�صو�ص عليها بح�سب لوائح م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .ويف الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م� ،سجلت ال�شركة خم�ص�صات �إ�ضافية
بلغت � 279ألف ريـال مدفوعة بالزيادة يف �أق�ساط ار�صدة الت�أمني املدينة من �أجل احلفاظ على خم�ص�صات الن�سبة املطلوبة بح�سب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
أتعاب مهنية وقانونية
تراجعت الأتعاب املهنية والقانونية من  3.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى  1.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م مبعدل انخفا�ض يبلغ  ٪65.3وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
تراجع خم�ص�ص حتويل املحفظة �إلى جانب الرتاجع يف ر�سوم اخلدمات االقت�صادية املرتبط ب�إدارة �سجل الأ�سهم لدى “تداول” والذي توقف يف الربع الأول من ال�سنة املالية 2012م .ويف ال�سنة
املالية 2013م� ،أُعيد ت�صنيف الأتعاب املهنية والقانونية املرتبطة بعمليات امل�ساهمني حتت بند م�صاريف �أخرى .زادت الأتعاب املهنية والقانونية من � 780ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ
2013/6/30م �إلى  1.2مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل منو بلغ  ٪47.4ب�سبب الر�سوم الإ�ضافية التي حتملها ا�ست�شاريو ال�ضرائب والزكاة.
سفريات وانتقاالت العمل
زادت �سفريات وانتقاالت العمل من  2.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى  4.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م مبعدل منو بلغ  ٪73.5نتيجة للنفقات املدفوعة ملرة واحدة فيما
يتعلق بانتقاالت فريق حت�سني الأداء مبجموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني بهدف مراجعة وحت�سني العمليات بال�شركة .ويف ال�سنة املالية 2013م ،تراجعت لت�صل �إلى  2.0مليون ريـال مبعدل
انخفا�ض بلغ  ٪49.0حيث اتبعت ال�شركة تدابري �أكرث �صرامة ل�ضبط التكلفة يلزم مبوجبها احل�صول على املوافقة امل�سبقة من الإدارة العليا .ومن ثم ،ا�ستمرت �سفريات وانتقاالت العمل يف
االنخفا�ض لت�صل �إلى � 962ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مقارنة بـ  1.2مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م مبعدل �إنخفا�ض بلغ ٪17.1
الخدمات المرتبطة بتقنية المعلومات
زادت اخلدمات ذات ال�صلة بتقنية املعلومات من  1.4مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى  4.0مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م مبعدل منو بلغ  ٪188.4نتيجة احلجز املزدوج لأحد
امل�شاريع يف ال�سنة املالية 2010م الذي و�صل �إلى  2.7مليون ريـال وتراجع يف ال�سنة املالية 2011م .ولكن يف ال�سنة املالية 2013م ،تراجع لي�صل �إلى  3.1مليون ريـال مبعدل �إنخفا�ض بلغ ٪23.2
نتيجة لنق�ص الإنفاق على م�شروعات جديدة لتقنية املعلومات .انخف�ضت اخلدمات ذات ال�صلة بتقنية املعلومات من  2مليون ريـال من بداية ال�سنة املالية حتى تاريخ 2013/6/30م لت�صل �إلى
 1.5مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل �إنخفا�ض بلغ  ٪24.8ب�سبب تدابري خف�ض التكاليف اجلاري تنفيذها.
الخدمات
زادت تكاليف اخلدمات التي ترتبط يف املقام الأول مب�صاريف الهاتف والكهرباء من � 995ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى  1.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2012م مبعدل منو بلغ
 ٪35.3وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تو�سيع ال�شركة لعملياتها بافتتاح مكاتب �إ�سرتاتيجية مع برنامج ت�أجري املركبات يف بنك الريا�ض وبيع خدمات ت�أمني ال�سفر من خالل مكاتب يف �إف �إ�س.
ويف ال�سنة املالية 2013م ،تراجعت لت�صل �إلى  1.0مليون ريـال مبعدل �إنخفا�ض بلغ  ٪23.1ب�سبب اتباع �سيا�سة �إدارية مركزية وتغيري موقع موظفي مكتب ا ُ
خلرب �إلى مكتب الريا�ض .انخف�ضت
تكاليف اخلدمات من � 541ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى � 431ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل �إنخفا�ض بلغ  ٪20.3نتيجة ا�سرتاتيجية
الإدارة لرت�شيد النفقات.
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القرطاسية
زادت تكاليف القرطا�سية من � 219ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى � 425ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2013م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  ٪39.4على �إثر طباعة ال�شركة لقوائمها
املالية كاملة وحِ زم �أوراق جمل�س الإدارة اخلا�صة باجتماعات املجل�س .كما زادت تكاليف القرطا�سية من � 128ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م لت�صل �إلى � 213ألف ريـال من
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل منو بلغ  ٪66.4مبا يتوازى مع النمو يف الأعمال ب�شكل عام.
الدعاية واإلعالن
تراجعت كلفة الدعاية والإعالن من  1.2مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م لت�صل �إلى � 129ألف ريـال يف ال�سنة املالية 2013م مبعدل �سنوي مركب بلغ  ٪67.2وهذا متنا�سب يف املقام الأول مع
امليزانية املقررة التي مت خف�ضها الحق ًا بعد ب�سبب عدم ا�ستغالل امليزانية اال�ستغالل الأمثل .وبعد ذلك ،انخف�ضت من � 499ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م لت�صل �إلى 375
�ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م مبعدل �إنخفا�ض بلغ .٪24.8
مصاريف أخرى
ترتبط امل�صاريف الأخرى ب�صفة �أ�سا�سية بر�سوم م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين وتكاليف امل�ؤمترات والرتفيه وغريها من التكاليف املرتبطة ب�أجرة الربيد
و�شركات املرا�سالت الربيدية.

6 66 -6الميزانيات العمومية
اجلدول  :22-6بيان املركز املايل
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

13.951

57.783

40.462

3.651

ودائع لأجل

30.056

-

83.914

74.435

ا�ستثمارات

2.473

1.923

1.923

1.923

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

91.363

73.056

77.173

101.877

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

36.426

38.856

69.122

52.532

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

90.374

84.477

596.367

466.592

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

5.998

4.690

6.028

7.866

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

1.769

5.147

5.004

8.015

مطلوب من جهات ذات عالقة

25.505

34.814

1.257
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م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

32.048

27.656

49.321

75.732

ممتلكات ومعدات� ،صايف

987

1.140

855

1.211

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

330.950

329.543

931.426

794.793

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

24.456

30.879

9.959

10.145

ودائع لأجل

118.205

90.743

115.627

116.107

موجودات �أخرى

69

430

425
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ا�ستثمارات

-

27.186

27.405

27.554

م�ستحق من عمليات الت�أمني  -احل�ساب اجلاري

11.387

4.434

-

-

وديعة نظامية

20.000

20.000

20.000

20.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

174.117

173.671

173.416

174.336

جمموع املوجودات

505.066

503.215

1.104.842

969.129

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

11.035

8.250

3.769

3.096
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2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

�أر�صدة �أعادة ت�أمني دائنة

31.839

35.852

75.913

72.386

�إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4.544

7.839

8.880

9.264

اجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

90.252

103.792

138.748

128.833

املجموع املطالبات حتت الت�سوية

151.176

134.635

663.503

539.292

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

23.903

20.280

27.776

30.101

امل�ستحق لعمليات امل�ساهمني  -احل�ساب اجلاري

11.387

4.434

-

-

املطلوب �إلى جهات ذات عالقة

-

5.436

3.154

2.770

توزيعات فائ�ض م�ستحقة

-

488

488

488

مكاف�أة نهاية اخلدمة

6.813

8.538

9.195

8.563

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

330.950

329.543

931.426

794.793

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

مطلوبات امل�ساهمني
املطلوب �إلى جهات ذات عالقة

679

1.057

1.058

1.058

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

5.074

7.541

9.930

11.255

امل�ستحق لعمليات الت�أمني

32.048

27.656

49.321

75.732

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

37.801

36.255

60.309

88.045

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

200.000

200.000

200.000

200.000

ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع

-

411

209

527

الأرباح املبقاة (اخل�سائر املرتاكمة)

()63.684

()62.994

()87.102

()114.236

جمموع حقوق امل�ساهمني

136.316

137.417

113.107

86.291

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

505.066

503.215

1.104.842

969.129

م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة  /العموالت املدفوعة

%37.5

%39.4

%36.8

%74.6

�إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة  /العمولة امل�ستلمة

%21.8

%31.7

%30.4

%68.6

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

%39.6

%41.8

%41.9

%86.4

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

%83.3

%72.1

%49.7

%89.7

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

%59.8

%62.7

%89.9

%86.5

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

%40.4

%37.4

%49.8

%40.8

العائد على املوجودات

()%3.6

%0.8

()%2.0

()%2.7

العائد على حقوق امل�ساهمني

()%14.2

%3.0

()%19.6

()%30.1

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

�شهد كل من تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة من العمولة امل�سددة ،و�إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة كن�سبة من العمولة امل�ستلمة ،واحتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
كن�سبة من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة ،ون�سب �صايف احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية كن�سبة من ن�سبة �صايف املطالبات املتكبدة زيادة كبرية عرب جميع قطاعات العمل كما يف
2014/6/30م نتيجة �أن العموالت املدفوعة وعموالت �إعادة الت�أمني املكت�سبة و�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة و�صايف املطالبات املتكبدة مثلت على التوايل ر�صيد � 6أ�شهر كما يف 2014/6/30م،
مقابل ر�صيد ال�سنة الكاملة كما يف 2011/12/31م و2012م و2013م.
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ودائع ألجل
ارتبطت الودائع لأجل يف املقام الأول بالودائع يف البنوك املحلية التي يزيد �أجل ا�ستحقاقها عن � 3أ�شهر .وقد و�صل �إيراد اال�ستثمار على الودائع لأجل �إلى معدل متو�سط  ٪0.8يف ال�سنة.
استثمارات  -عمليات التأمين
ارتبطت ا�ستثمارات عمليات الت�أمني البالغة  1.9مليون ريـال كما يف 2014/6/30م بح�صة ال�شركة يف ر�أ�س مال �شركة جنم خلدمات الت�أمني .وقد مت تنفيذ هذا اال�ستثمار بالتكلفة .وترى الإدارة
�أن قيمة ال�سوق العادلة لهذا اال�ستثمار ال تختلف كثري ًا عن قيمته الدفرتية.
أقساط و أرصدة تأمين مدينة
تراجعت �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة من  91.4مليون ريـال كما يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  77.2مليون ريـال كما يف 2013/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الرتاجع يف املوجودات
من جهات الت�أمني و�إعادة ت�أمني ذات العالقة مبقدار  34.1مليون ريـال على مدار ذات الفرتة ب�سبب وجود �إدارة �أف�ضل للتح�صيل .يف 2014/6/30م  ،زادت �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة
لت�صل �إلى  101.9مليون ريـال على �إثر الزيادة يف املوجودات من اجلهات ذات العالقة مبقدار  11.3مليون ريـال وزيادة ذمم الأق�ساط املدينة الأخرى مبقدار  7.8مليون ريـال.
حصة معيدي التأمين من أقساط التأمين غير المكتسبة
زادت ح�صة معيدي الت�أمني من �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من  36.4مليون ريـال كما يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  69.1مليون ريـال كما يف 2013/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى
الزيادة يف احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة املتعلقة باملمتلكات على مدار ذات الفرتة .وكما يف 2014/6/30م ،انخف�ضت ح�صة معيدي الت�أمني من احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�إلى  52.5مليون ريـال وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض يف ح�صة �إعادة ت�أمني املمتلكات اخلا�صة باحتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة مبقدار  17.9مليون ريـال ،مبا يتوازى مع
االنخفا�ض يف احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة للممتلكات مبقدار  17.3مليون ريـال على التوايل.
حصة معيدي التأمين من المطالبات تحت التسوية
زادت ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية مبقدار  506مليون ريـال يف الفرتة من 2011/12/31م �إلى 2013/12/31م ب�سبب التعوي�ض املتكبد نتيجة مطالبة جمموعة �صافوال
الكبرية املتعلقة بت�أمني املمتلكات البالغ  605مليون ريـال .يف 2014/6/30م ،انخف�ضت تلك احل�صة �إلى  129.8مليون ريـال ب�سبب الت�سوية ومراجعة االحتياطيات.
تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
بلغت تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة  6.0مليون ريـال يف 2013/12/31م ( 7.9مليون ريـال كما يف 2014/6/30م) حيث و�صل معدل تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة من
العموالت املدفوعة  ٪36.8يف 2013 /12/31م ( ٪74.4يف 2014/6/30م) .يعتمد معدل تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة من العمولة امل�سددة ،كاعتماد احتياطي �أق�ساط الت�أمني
غري املكت�سبة كن�سبة من جمموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة� ،إلى حد كبري على وقت ال�سنة الذي ت�صدر فيه الوثيقة وكذلك فرتة الوثيقة.
مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
بلغت امل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى  8مليون ريـال كما يف 2014/6/30م ،بزيادة  6.2مليون ريـال على مدار 2011/12/31م وهذا يرتبط �إلى حد كبري مب�صاريف �إ�صدار
�أ�سهم حقوق الأولوية.
مستحق من جهات ذات عالقة  -عمليات التأمين
زاد امل�ستحق من جهات ذات عالقة من  25.5مليون ريـال يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  34.8مليون ريـال يف 2012/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف ر�صيد �شركة رويال �آند
�صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط) مبقدار  8.0مليون ريـال على �إثر ت�سويات حتويل املحفظة .ويرجع الرتاجع يف امل�ستحق من جهات ذات عالقة �إلى  1.3مليون ريـال و 1.0مليون ريـال يف
2013/12/31م و2014/6/30م على التوايل يف املقام الأول �إلى ت�سوية الر�صيد املتعلق بتحويل املحفظة.
الممتلكات والمعدات
زادت تكلفة املمتلكات واملعدات من � 987ألف ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى  1.1مليون ريـال يف 2012/12/31م يعود ذلك ب�شكل رئي�سي �إلى الإ�ضافات التي متت على بند املركبات.
وانخف�ضت التكلفة يف 2013/12/31م �إلى � 855ألف ريـال نتيجة تكلفة اال�ستهالك من املعدات املكتبية .وقد زادت تكلفة املمتلكات واملعدات �إلى  1.2مليون ريـال كما يف 2014/6/30م نتيجة
النفقات الر�أ�س مالية املرتبطة ب�شراء برامج حا�سوبية بلغت � 459ألف ريـال .وي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أنه كما يف تاريخ هذه الن�شرة قد مت الإف�صاح عن كافة الأ�صول الثابتة اجلوهرية املزمع
�شرا�ؤها او ا�ستئجارها يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
موجودات أخرى  -المساهمون
ارتبطت املوجودات الأخرى املتعلقة بعمليات امل�ساهمني يف 2013/12/31م يف املقام الأول العمولة امل�ستحقة من ا�ستثمارات امل�ساهمني .وقد كانت الزيادة يف املوجودات الأخرى من � 69ألف
ريـال يف 2011/12/31م �إلى � 529ألف ريـال يف 2014/6/30م ترجع يف املقام الأول �إلى العمولة امل�ستحقة املتعلقة با�ستثمارات ال�سندات وال�صكوك التي ت�صل قيمتها �إلى  27.6مليون ريـال يف
2014/6/30م.
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استثمارات  -المساهمون
و�صلت اال�ستثمارات حتت موجودات امل�ساهمني �إلى  27.6مليون ريـال يف 2014/6/30م (�صفر كما يف 2011/12/31م) وهي تتعلق يف املقام الأول ب�صكوك من ال�شركة ال�سعودية للكهرباء التي
متثل غالبية اال�ستثمارات (.)٪70.1
وديعة نظامية
بلغت الوديعة النظامية  20مليون ريـال يف 2014/6/30م وهي متثل  ٪10من ر�أ�س مال ال�شركة املدفوع الذي يتم االحتفاظ به وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين ل�شركات الت�أمني.
ذمم دائنة
ارتبط ر�صيد الذمم الدائنة يف املقام الأول باملبالغ امل�ستحقة للوكالء والو�سطاء .وكان الرتاجع يف ر�صيد الذمم الدائنة من  11.0مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى  3.1مليون ريـال يف
2014/6/30م يرجع يف املقام الأول �إلى الرتاجع يف املبالغ امل�ستحقة للوكالء والو�سطاء من  10.7مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى  0.6مليون ريـال يف 2014/6/30م.
أرصدة إعادة التأمين دائنة
زادت �أر�صدة �إعادة الت�أمني الدائنة من  31.8مليون ريـال يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  72.4مليون ريـال يف 2014/6/30م بالتوازي مع الزيادة يف الأق�ساط املتنازل عنها .وقد ارتبطت
�أر�صدة �إعادة الت�أمني الدائنة يف 2014/6/30م يف املقام الأول ب�شركة مار�ش ال�سعودية ( 30.4مليون ريـال) و�شركة ميونخ ري ( 7.7مليون ريـال) و�شركة �سوي�س ري املحدودة لت�أمني احلياة
وال�صحة ( 3.3مليون ريـال).
إيرادات عموالت إعادة التأمين غير مكتسبة
زادت �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة مبقدار  4.7مليون ريـال ،من  4.5مليون ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى  9.3مليون ريـال كما يف 2014/6/30م مبا يتوازى مع الزيادة يف
�أق�ساط املمتلكات املتنازل عنها.
إجمالي أقساط تأمين غير مكتسبة
زاد �إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من  90.3مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى  138.7مليون ريـال يف 2013/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى التغري يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني
غري املكت�سبة لت�أمني املمتلكات مبقدار  31.2مليون ريـال وت�أمني املركبات مبقدار  15.2مليون ريـال على مدار نف�س الفرتة .وبعد ذلك ،انخف�ض �إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة �إلى 128.8
مليون ريـال يف 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى التغري يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لت�أمني املمتلكات مبقدار  17.3مليون ريـال .وترجع الزيادة يف احتياطي �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني غري املكت�سبة �إلى الزيادة يف حجم وتوقيت الأعمال التي مت االكتتاب بها خالل ال�سنة .ولي�س هناك �أي تغري طر�أ على �أ�سا�س تقدير احتياطات �إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة على
مدار الفرتة ال�سابقة.
إجمالي المطالبات تحت التسوية
زاد �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية من  151.2مليون ريـال يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  663.5مليون ريـال يف 2013/12/31م مبعدل منو �سنوي مركب بلغ  ٪109.5وهذا يرجع يف املقام
الأول �إلى الزيادة يف مطالبات املمتلكات حتت الت�سوية مبقدار  512.6مليون ريـال وهي تتعلق يف الغالب مبطالبة جمموعة �صافوال الكبرية واملطالبات البحرية حتت الت�سوية مبقدار  3.3مليون
ريـال ،قابل ذلك انخفا�ض يف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية املرتبطة بقطاع الهند�سة مبقدار  5.0مليون ريـال على مدار نف�س الفرتة .بعد ذلك ،انخف�ضت �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية �إلى
 539.3مليون ريـال يف 2014/6/30م على �إثر االنخفا�ض يف مطالبات املمتلكات حتت الت�سوية مبقدار  124.9مليون ريـال ب�سبب ت�سوية جزء من مطالبة جمموعة �صافوال.
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى – عمليات التأمين
زادت امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى لعمليات الت�أمني من  23.9مليون ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى  30.1مليون ريـال كما يف 2014/6/30م نتيجة الزيادة يف �أتعاب اخلدمات
اخلارجية امل�ستحقة مبقدار  7.9مليون ريـال و�ضريبة دخل م�ستحقة الدفع مبقدار  2.0مليون ريـال.
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى – المساهمون
زادت امل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى من  5.1مليون كما يف 2011/12/31م �إلى  11.3مليون كما يف 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف م�ستحقات الزكاة و�ضريبة
الدخل مبقدار  5.2مليون ريـال على مدار الفرتة ذاتها.
المستحق إلى جهات ذات عالقة  -عمليات التأمين
كانت الزيادة يف امل�ستحق �إلى اجلهات ذات العالقة من  2.1مليون ريـال (بعد احت�ساب ال�صايف وت�صنيفها حتت بند امل�ستحق من جهات ذات عالقة يف 2011م) يف 2011/12/31م �إلى 5.4
مليون ريـال يف 2012/12/31م مبعدل منو بلغ  ٪257.1ترجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف ر�صيد العمليات مع رويال اند �صن اليان�س الإمارات العربية املتحدة مبقدار  2.2مليون ريـال .ومن
ثم ،تراجع امل�ستحق للجهات ذات العالقة �إلى  3.1مليون ريـال يف 2013/12/31م مبعدل �إنخفا�ض بلغ  ٪42.6و 2.8مليون ريـال يف 2014/6/30م على �إثر الرتاجع يف تلك الأر�صدة �إلى جانب
الرتاجع يف عمليات البحرين ،ومت تعوي�ض ذلك جزئي ًا بالزيادة يف الر�صيد داخل ال�شركة واملتعلق ب�شركة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط).
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مكافأة نهاية الخدمة
كانت الزيادة يف مكاف�أة نهاية اخلدمة من  6.8مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى  8.5مليون ريـال يف 2012/12/31م ترجع يف املقام الأول �إلى الرتاجع يف الت�سويات مبقدار  2.3مليون ريـال.
وقد كانت الزيادة يف مكاف�أة نهاية اخلدمة �إلى  9.2مليون ريـال يف 2013/12/31م مدفوعة يف املقام الأول بالرتاجع يف امل�صاريف الإ�ضافية اخلا�صة بال�سنة مبقدار � 750ألف ريـال على �إثر
الرتاجع يف عدد املوظفني بواقع  7موظفني .يف 2014/6/30م ،انخف�ضت مكاف�أة نهاية اخلدمة �إلى  8.6مليون ريـال ب�سبب الزيادة يف الت�سويات �إلى  1.8مليون ريـال.
استثمارات

اجلدول  :23-6ا�ستثمارات عمليات الت�أمني
2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

الأ�سهم

-

1.923

1.923

1.923

�صندوق اال�ستثمار

2.473

-

-

-

املجموع

2.473

1.923

1.923

1.923

كن�سبة مئوية من املجموع
الأ�سهم

%0

%100

%100

%100

�صندوق اال�ستثمار

%100

%0

%0

%0

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

استثمارات عمليات التأمين
ارتبطت ا�ستثمارات عمليات الت�أمني البالغة  1.9مليون ريـال كما يف 2014/6/30م بح�صة ال�شركة يف ر�أ�س مال �شركة جنم خلدمات الت�أمني .وقد مت ت�سجيل هذا اال�ستثمار بالتكلفة .وترى
الإدارة �أن قيمة ال�سوق العادلة لهذا اال�ستثمار ال تختلف كثري ًا عن قيمته الدفرتية.

اجلول  :24-6عمليات امل�ساهمني – اال�ستثمارات املتاحة للبيع
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

ال�سندات
�شركة التطوير لل�سياحة واال�ستثمار

-

4.003

3.845

3.748

(متلكها حكومة �أبوظبي بن�سبة )٪100
�شركة �أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)

-

3.852

4.434

4.480

(متلك حكومة �أبوظبي فيها ن�سبة )٪51
ال�صكوك
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

-

19.331

19.125

19.326

املجموع

-

27.186

27.405

27.554

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

استثمارات المساهمين
تنق�سم ا�ستثمارات امل�ساهمني �إلى ا�ستثمارات حملية ودولية .ت�شمل اال�ستثمارات املحلية ال�صكوك حيث و�صلت �إلى  19.1مليون ريـال يف 2014/6/30م لت�شكل غالبية جمموع ا�ستثمارات
امل�ساهمني� .أما اال�ستثمارات الدولية فت�شمل �شركة التطوير واال�ستثمارات ال�سياحية اململوكة حلكومة �أبوظبي بن�سبة  ٪100حيث متثل  ٪13.6من جمموع ا�ستثمارات امل�ساهمني يف 2014/6/30م
و�شركة “طاقة” التي متلك حكومة �أبوظبي فيها ن�سبة  ٪51حيث متثل  ٪16.3يف 2014/6/30م.
تراوحت ايرادات اال�ستثمارات من ا�ستثمارات امل�ساهمني املتاحة للبيع ما بني عائد فائدة �سنوي مبقدار  ٪2.1و  ٪2.8يف حالة ال�سندات و ٪2.4يف حالة ال�صكوك.
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6 66 -66 -6أقساط وأرصدة تأمين مدينة

اجلدول � :25-6أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة  -ال�صايف
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

�أق�ساط ت�أمني مدينة

49.281

54.858

48.968

56.813

م�ستحق من �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

7.992

6.337

20.501

26.361

م�ستحق من جهات ذات عالقة

54.377

27.576

20.229

31.507

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املدينة

111.649

88.772

89.698

114.682

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

()20.286

()15.716

()12.525

()12.805

املجموع

91.363

73.056

77.173

101.877

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

%40.1

%29.4

%23.3

%68.4

�أيام �أق�ساط ت�أمني م�ستحقة (�أيام)

179

131

99

140

فرتة التح�صيل (�شهور)

6

4

3

5

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

%18.2

%17.7

%14.0

%11.2

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

اجلدول  :26-6خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

الر�صيد الإفتتاحي

11.724

20.286

15.716

12.525

عك�س خالل الفرتة

8.562

()4.570

()1.571

279

�شطب مقابل خم�ص�ص الفرتة

-

-

()1.620

-

الر�صيد اخلتامي

20.286

15.716

12.525

12.805

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

انخف�ض �صايف �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة من  91.4مليون ريـال يف 2011/12/31م لي�صل �إلى  73.1مليون ريـال يف 2012/12/31م نتيجة لالنخفا�ض يف الذمم املدينة من اجلهات
ذات العالقة .وكما يف 2013/12/31م ،و�صل �صايف �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة �إلى  77.2مليون ريـال مبعدل منو بلغ  ٪5.6وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف املطلوب من �شركات
الت�أمني و�إعادة الت�أمني ،قابله االنخفا�ض يف �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة من اجلهات ذات العالقة .وكما يف 2014/6/30م ،زادت �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة �إلى  101.9مليون نتيجة
للزيادة يف �أق�ساط الت�أمني املدينة من  49.0مليون ريـال يف 2013/12/31م �إلى  56.8مليون ريـال يف 2014/6/30م� ،إلى جانب الزيادة يف املطلوبات من اجلهات ذات العالقة مبقدار 11.3
مليون ريـال على مدار الفرتة ذاتها.
وكما يف 2012/12/31م� ،أ�سقطت الإدارة مقدار  4.6مليون ريـال من خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها حيث تُبقي ال�شركة خم�ص�ص ًا للديون امل�شكوك يف حت�صيلها بناء على �أنظمة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اخلا�صة بالأر�صدة التي يزيد عمرها عن  90يوم ًا .ومن ثم حت�سنت �أيام ا�ستحقاق حت�صيل �أق�ساط الت�أمني القائمة بال�شركة على مدار فرتة التحليل من  179يوم ًا
يف 2011/12/31م �إلى  99يوم ًا يف 2013/12/31م.
�أما االنخفا�ض يف �أيام ا�ستحقاق حت�صيل �أق�ساط الت�أمني على مدار فرتة التحليل فقد كان يرجع يف املقام الأول �إلى �إدارة �أف�ضل للتح�صيل من اجلهات ذات العالقة .بيد �أن �أيام ا�ستحقاق
حت�صيل �أق�ساط الت�أمني زادت �إلى  140يوم ًا كما يف 2014/6/30م نتيجة لرتاكم �أق�ساط و �أر�صدة الت�أمني املدينة من اجلهات ذات العالقة مع انخفا�ض جهود التح�صيل مقارنة بنهايات الأعوام.
ارتبط �شطب الديون مقابل املخ�ص�صات مبقدار  1.6مليون ريـال يف 2013/12/31م يف املقام الأول ب�أربعة عمالء رئي�سيني تعرثوا يف �سداد ديونهم وذلك يعود ب�شكل ا�سا�سي �إلى توقف العمليات
لديهم.
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اجلدول � :27-6أعمار و�أر�صدة �أق�ساط الت�أمني كما يف 2014/6/30م
بالألف ريـال �سعودي

جمموع الديون

 90-0يوماً

 365-181يوماً

 180-91يوماً

>  365يوماً

الإجمايل
الوكالء والو�سطاء

31.897

19.780

5.508

2.724

3.885

حاملو وثائق الت�أمني

56.424

35.659

12.293

4.103

4.369

�شركات �إعادة الت�أمني

26.361

15.663

2.277

6.274

2.146

املجموع

114.682

71.102

20.078

13.100

10.401

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها
الوكالء والو�سطاء

4.421

-

826

681

2.914

حاملو وثائق الت�أمني

6.147

-

1.844

1.026

3.277

�شركات �إعادة الت�أمني

2.237

-

-

627

1.610

املجموع

12.805

-

2.670

2.334

7.800

ال�صايف
الوكالء والو�سطاء

27.476

19.780

4.682

2.043

971

حاملو وثائق الت�أمني

50.278

35.659

10.449

3.077

1.092

�شركات �إعادة الت�أمني

24.124

15.663

2.277

5.647

537

املجموع

101.877

71.102

17.408

10.766

2.600

�سيا�سة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ملخ�ص�ص الديون امل�شكوك يف
حت�صيلها
�سيا�سة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي  -الأخرى

%0

%15

%25

%75

�شركات �إعادة الت�أمني

%0

%0

%10

%75

خم�ص�ص الت�أمني

-

2.670

1.707

6.191

خم�ص�ص �إعادة الت�أمني

-

-

627

1.610

املجموع

-

2.670

2.334

7.800

امل�صدر :معلومات الإدارة

�أ�صدرت م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي �إعالن ًا جديد ًا دخل حيز ال�سريان اعتبار ًا من 2011/1/1م ين�ص على ا�ستحقاق الأق�ساط املدينة بالكامل عند تاريخ بداية الوثيقة بد ًال من تاريخ
اال�ستحقاق .عالوة على ذلك ،تن�ص اللوائح التنفيذية على وجوب احت�ساب خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها على الأر�صدة امل�ستحقة لأكرث من  90يوم ًا وفقا لن�سب حمدودة.
كذلك فقد كان مبلغ  43.6مليون ريـال ( )٪38.0من جمموع �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة م�ستحق القب�ض لأكرث من  90يوم ًا كما يف 2014/6/30م.

6 66 -66 -6تكاليف اكتتاب وثائق تأمين مؤجلة

اجلدول  :28-6تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة
2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

الر�صيد الإفتتاحي

6.374

5.998

4.690

6.028

تكاليف متكبدة خالل الفرتة

16.015

11.903

16.381

10.542

املحمل للفرتة

()16.390

()13.211

()15.043

()8.704

الر�صيد اخلتامي

5.998

4.690

6.028

7.866

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

%37.5

%39.4

%36.8

%74.6

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م
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اجلدول  :29-6تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة ح�سب القطاع
2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

املمتلكات

519

1.017

1.304

1.842

املركبات

3.832

1.731

2.543

3.244

الهند�سة

874

891

820

1.656

ال�صحي

46

335

452

106

البحري

493

470

668

793

�أخرى

234

245

240

225

املجموع

5.998

4.690

6.028

7.866

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من العموالت املدفوعة بح�سب القطاع
املمتلكات

%24.9

%39.7

%35.1

%58.7

املركبات

%45.3

%49.3

%44.1

%83.9

الهند�سة

%30.3

%34.5

%32.4

%89.0

ال�صحي

%24.5

%54.0

%40.4

%147.2

البحري

%30.1

%24.5

%26.3

%63.7

�أخرى

%30.5

%34.7

%34.4

%62.5

املجموع

%37.5

%39.4

%36.8

%74.6

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

حت�سب ال�شركة تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة على �أ�سا�س زمني تنا�سبي (�أي ن�سبة وتنا�سب بناء على فرتة/مدة الوثيقة) لكافة �أن�شطة الأعمال عدا تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة
يف القطاع البحري حيث �أُخذت كمجموع لنفقات ودخل العموالت يف �آخر ثالثة �أ�شهر ،ذلك بالتوازي مع املتطلب النظامي اخلا�ص باحتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف القطاع البحري.
تعتمد معدل تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة من العموالت املدفوعة ب�شكل كبري على وقت ال�سنة الذي ت�صدر فيه الوثيقة وكذلك مدة الوثيقة  -على غرار احتياطي �أق�ساط الت�أمني
غري املكت�سبة كن�سبة من جمموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة.
تتوافق التغريات يف معدل تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة من العموالت املدفوعة بح�سب ن�شاط الأعمال ب�شكل عام مع التغيريات يف احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة كن�سبة من
جمموع �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف معظم �أن�شطة الأعمال على مدار الفرتة ،تبع ًا للمدة/ال�سريان للوثائق املماثلة.
�شهد معدل تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة كن�سبة من العموالت املدفوعة عرب جميع �أن�شطة العمل زيادة كبرية كما يف 2014/6/30م نتيجة ان ر�صيد العموالت املدفوعة امل�ستخدمة ال متثل
�سوى العموالت على مدار � 6أ�شهر (لأول �ستة �أ�شهر فقط من ال�سنة املالية 2014م) مقارنة ب�أرقام ال�سنة الكاملة (� 12شهر) كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.

6 66 -66 -6مصاريف مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى

اجلدول  :30-6م�صاريف مدفوعة مقدماً وموجودات �أخرى
2011/12/31م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

2012/12/31م
املجموع

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

2013/12/31م
املجموع

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

2014/6/30م
املجموع

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

املجموع

�إيجار مدفوع مقدم ًا

104

-

104

293

-

293

249

-

249

459

-

459

بدل �سكن للموظفني مقدم ًا

423

-

423

918

-

918

899

-

899

1.293

-

1.293

ت�أمني املوظفني املدفوع مقدم ًا

355

-

355

403

-

403

690

-

690

1.402

-

1.402

موجودات �أخرى

886

69

956

3.534

430

3.964

3.165

425

3.590

4.861

529

5.390

املجموع

1.769

69

1.838

5.147

430

5.577

5.004

425

5.429

8.015

529

8.544

الن�سبة املئوية من املجموع
�إيجار مدفوع مقدم ًا

%6

-

%6

%6

-

%5

%5

-

%5

%6

-

%5

بدل �سكن للموظفني مقدم ًا

%24

-

%23

%18

-

%16

%18

-

%17

%16

-

%15

ت�أمني املوظفني املدفوع مقدم ًا

%20

-

%19

%8

-

%7

%14

-

%13

%17

-

%16

موجودات �أخرى

%50

%100

%52

%69

%100

%71

%63

%100

%66

%61

%100

%63

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م ومعلومات الإدارة
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اإليجار المدفوع مقدمًا
زاد الإيجار املدفوع مقدم ًا من � 104ألف ريـال يف 2011/12/31م لي�صل �إلى � 459ألف ريـال يف 2014/6/30م ويعود �سبب هذا ب�شكل ا�سا�سي �إلى �إبرام عقد جديد خا�ص مبكتب جدة يبد�أ بتاريخ
 1يناير 2014م حيث مت �سداد الدفعة يف دي�سمرب 2013م مببلغ � 192ألف.
تأمين الموظفين المدفوع مقدمًا
�شهد ت�أمني املوظفني املدفوع مقدم ًا زيادة من � 355ألف ريـال يف عام 2011م �إلى  1.4مليون ريـال يف 2014/6/30م وكان ذلك يف املقام الأول نتيجة فرتة الوثيقة من  1يونيو �إلى نهاية مايو .وذلك
�أي�ض ًا يرجع �إلى الزيادة يف �أ�سعار القطاع ال�صحي وزيادة عدد املوظفني بعدد  15موظف ًا يف 2011/12/31م باملقارنة مع الفرتة من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م.
موجودات أخرى
تتعلق املوجودات االخرى املرتبطة بعمليات الت�أمني ب�صفة �أ�سا�سية بالدفعات املقدمة املت�صلة ب�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .يف املقابل كانت املوجودات االخرى املتعلقة بعمليات امل�ساهمني الأخرى
مرتبطة يف املقام الأول بالعمولة امل�ستحقة.

6 66 -66 -6مستحق من جهات ذات عالقة  -عمليات التأمين

اجلدول  :31-6م�ستحق من جهات ذات عالقة – حاملو وثائق الت�أمني
2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

طبيعة البند

داخل ال�شركة  -عُ مان

ت�شغيلي

-

112

56

55

داخل ال�شركة – ال�شرق الأو�سط

ت�شغيلي

17.762

27.885

1.201

904

داخل ال�شركة  -رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (عمليات ال�شرق
الأو�سط – اململكة العربية ال�سعودية)

ت�شغيلي

7.743

6.817

-

1

25.505

34.814

1.257

959

املجموع
امل�صدر :معلومات الإدارة

زادت امل�ستحقات من اجلهات ذات العالقة من  25.5مليون ريـال يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  34.8مليون ريـال يف 2012/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف ر�صيد �شركة
رويال �أند �صن الالين�س ال�شرق الأو�سط داخل ال�شركة مبقدار  10.1مليون ريـال على �إثر التكاليف املرتبطة بتحويل املحفظة .ويرجع االنخفا�ض يف امل�ستحقات من اجلهات ذات العالقة �إلى 1.3
مليون ريـال يف 2013/12/31م يف املقام الأول �إلى ت�سوية امل�ستحقات املتعلقة بتكاليف حتويل املحفظة .يف 2014/6/30م ،انخف�ضت امل�ستحقات من اجلهات ذات العالقة �إلى � 959ألف ريـال
وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض يف ر�صيد �شركة رويال �أند �صن الالين�س ال�شرق الأو�سط داخل ال�شركة مبقدار � 297ألف ريـال.

6 66 -66 -6احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة وحصة معيدي التأمين من هذا االحتياطي

اجلدول  :32-6احتياطيات �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

املمتلكات

16.905

19.208

48.068

30.746

املركبات

37.002

47.043

52.185

60.227

الهند�سة

9.852

10.360

9.555

15.175

ال�صحي

9.290

6.364

8.745

4.865

البحري

8.595

9.106

8.265

7.134

�أخرى

8.609

11.712

11.930

10.686

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

90.252

103.792

138.748

128.833

املمتلكات

15.804

16.802

45.819

27.962

املركبات

-

-

-

-

الهند�سة

7.504

8.815

8.386

13.676

ال�صحي

4.370

2.097

4.763

2.698

البحري

4.100

4.920

4.172

3.448
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ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

�أخرى

4.648

6.222

5.983

4.748

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

36.426

38.856

69.122

52.532

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

53.826

64.936

69.626

76.301

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

%37.4

%36.7

%47.9

%92.6

املركبات

%44.0

%49.3

%44.0

%86.0

الهند�سة

%43.0

%46.7

%49.9

%104.4

ال�صحي

%53.1

%61.8

%42.0

%156.9

البحري

%27.1

%25.8

%21.2

%52.8

�أخرى

%32.3

%36.1

%36.2

%72.9

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

%37.1

%34.5

%47.1

%91.3

املركبات

%0.0

%0.0

%0.0

%0.0

الهند�سة

%38.6

%42.7

%47.1

%98.7

ال�صحي

%54.8

%76.5

%42.1

%146.0

البحري

%19.8

%20.8

%16.8

%45.3

�أخرى

%32.7

%37.5

%35.4

%63.9

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

ُيح�سب احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة طبق ًا لآلية الن�سبة والتنا�سب بناء على �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة لكل �أن�شطة الأعمال فيما عدا القطاع البحري حيث ُيح�سب هذا االحتياطي
بتطبيق ن�سبة ثابتة هي  ٪25على �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة.
زاد �إجمايل احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من  90.3مليون ريـال يف 2011/12/31م لي�صل �إلى  138.7مليون ريـال يف 2013/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف
احتياطي �أق�ساط املمتلكات غري املكت�سبة مبقدار  31.2مليون ريـال ويف املركبات مبقدار  15.2مليون ريـال على مدار نف�س الفرتة .وات�ساق ًا مع ذلك ،زادت ح�صة معيدي الت�أمني من احتياطي
�أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة من  36.4مليون ريـال يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  69.1مليون ريـال يف 2013/12/31م .يف 2014/6/30م ،انخف�ض �إجمايل احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري
املكت�سبة مبقدار  9.9مليون ريـال لي�صل �إلى  128.8مليون ريـال وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى االنخفا�ض يف احطياطي �أق�ساط ت�أمني املمتلكات غري املكت�سبة مبقدار  17.3مليون ريـال .وات�ساق ًا
مع ذلك ،انخف�ضت ح�صة معيدي الت�أمني من احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة �إلى  52.5مليون ريـال كما يف 2014/6/30م مدفوعة يف املقام الأول باالنخفا�ض يف ح�صة معيدي الت�أمني
من احتياطي �أق�ساط ت�أمني املمتلكات غري املكت�سبة مبقدار  17.9مليون ريـال.
م ّثل احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة للممتلكات واملركبات ن�سبة  ٪70.6من جمموع احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة ،بينما م ّثلت ح�صة معيدي الت�أمني من احتياطي �أق�ساط ت�أمني
املمتلكات و الهند�سة غري املكت�سبة ن�سبة  ٪79.3من جمموع ح�صة معيدي الت�أمني من احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف 2014/6/30م.
الممتلكات
زادت ن�سبة احتياطي �أق�ساط ت�أمني املمتلكات غري املكت�سبة من �إجمايل �أق�ساط ت�أمني املمتلكات املكتتبة وزادت ن�سبة ح�صة معيدي الت�أمني يف احتياطي �أق�ساط ت�أمني املمتلكات غري املكت�سبة من
�أق�ساط ت�أمني املمتلكات امل�سندة من  ٪37.4يف 2011/12/31م �إلى  ٪92.6يف 2014/6/30م ومن � ٪37.1إلى  ٪91.3على التوايل وذلك بعد الزيادة يف ق�سط جمموعة �صافوال الذي مثل
 ٪60من جمموع حمفظة املمتلكات.
الهندسة
زادت ن�سبة احتياطي �أق�ساط ت�أمني قطاع الهند�سة غري املكت�سبة من �إجمايل �أق�ساط ت�أمني قطاع الهند�سة املكتتبة وزادت ن�سبة ح�صة معيدي الت�أمني يف احتياطي �أق�ساط ت�أمني فطاع الهند�سة
غري املكت�سبة من �أق�ساط ت�أمني قطاع الهند�سة امل�سندة من  ٪43.0يف 2011/12/31م �إلى  ٪104.4يف 2014/6/30م ومن � ٪38.6إلى  ٪98.7على التوايل حيث �إن �أعمال قطاع الهند�سة قائمة
على امل�شاريع ولذلك فلي�س هناك منط ثابت لت�سجيل الأق�ساط املكت�سبة لقطاع الهند�سة.
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القطاع البحري
انخف�ضت ن�سبة احتياطي �أق�ساط ت�أمني القطاع البحري غري املكت�سبة من �إجمايل �أق�ساط ت�أمني القطاع البحري املكتتبة وتراجعت ن�سبة ح�صة معيدي الت�أمني يف احتياطي �أق�ساط ت�أمني القطاع
البحري غري املكت�سبة من �أق�ساط القطاع البحري امل�سندة من  ٪27.1يف 2011/12/31م �إلى  ٪21.2يف 2013/12/31م ومن � ٪19.8إلى  ٪16.8ثم �إلى  ٪45.3على التوايل وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى �أن احتياطي �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة يف القطاع البحري ميثل فقط ق�سط مكتتب يف �آخر ثالثة �أ�شهر (تعتمد الأعمال من القطاع البحري على حجم الأعمال وكذلك التق�سيم
املرحلي ال�شهري) .زادت اق�ساط ت�أمني القطاع البحري غري املكت�سبة من اجمايل �أق�ساط ت�أمني القطاع البحري لت�صل �إلى  %52.8يف 2014/6/30م.

المتكبدة والتي لم يُبلغ عنها ،حصة معيدي
6 66 -66 -6إجمالي المطالبات تحت التسوية ،المطالبات ُ
المتكبدة ولم يُبلغ عنها
والمطالبات
التأمين في إجمالي المطالبات تحت التسوية
ُ

اجلدول  :33-6املطالبات حتت الت�سوية – ال�صايف (من دون �إ�ضافة املطالبات املتكبدة ومل يبلغ عنها)
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

املمتلكات

50.681

43.221

561.974

440.519

املركبات

30.343

15.746

21.183

17.650

الهند�سة

17.375

17.183

14.715

13.273

ال�صحي

681

184

188

1.138

البحري

11.331

13.188

9.704

11.086

�أخرى

8.856

10.010

9.996

14.539

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

119.266

99.532

617.759

498.204

املمتلكات

48.186

40.385

555.109

433.973

املركبات

3.268

289

2

216

الهند�سة

10.540

10.699

9.008

8.574

ال�صحي

3.338

-

-

-

البحري

7.766

8.136

6.062

5.935

�أخرى

5.617

7.213

6.320

8.468

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

78.716

66.722

576.502

457.167

�صايف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

40.550

32.810

41.257

41.037

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

%95.1

%93.4

%98.8

%98.5

املركبات

%10.8

%1.8

%0.0

%1.2

الهند�سة

%60.7

%62.3

%61.2

%64.6

ال�صحي

%490.2

%0.0

%0.0

%0.0

البحري

%68.5

%61.7

%62.5

%53.5

�أخرى

%63.4

%72.1

%63.2

%58.2

املجموع

%66.0

%67.0

%93.3

%91.8

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

احتياطيات إجمالي المطالبات تحت التسوية وحصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
للممتلكات
زاد احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية وح�صة معيدي الت�أمني يف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية للممتلكات ب�شكل كبري من  50.7مليون ريـال و 48.2مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى
 562.0مليون ريـال و 555.1مليون ريـال على التوايل كما يف 2013/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى مطالبة �صافوال التي تبلغ قيمتها  605مليون ريال حيث ُ�سدد منها مبلغ قدره 143.5
مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م .وكما يف 2014/6/30م ،انخف�ض احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية وح�صة معيدي الت�أمني يف �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية للممتلكات �إلى 440.5
مليون ريـال و 434.0مليون ريـال على التوايل على �إثر ت�سوية نحو  100مليون ريـال �سعودي من مطالبة املمتلكات مرتبطة ب�صافوال يف الن�صف الأول من 2014م.
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احتياطيات إجمالي المطالبات تحت التسوية وحصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
للمركبات
انخف�ض احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية وح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية للمركبات من  30.3مليون ريـال و 3.3مليون ريـال كما يف 2011/12/31م �إلى
 17.6مليون ريـال و� 216ألف ريـال كما يف 2014/6/30م على التوايل مدفوعة بت�أمني قرو�ض املركبات الفردية من بنك الريا�ض.
احتياطيات إجمالي المطالبات تحت التسوية وحصة معيدي التأمين من إجمالي المطالبات تحت التسوية
لتأمين الهندسة
انخف�ض احتياطي �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية وح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية لقطاع الهند�سة من  17.4مليون ريـال و 10.5مليون ريـال كما يف 2011/12/31م
�إلى  13.3مليون ريـال و 8.6مليون ريـال على التوايل كما يف 2014/6/30م نتيجة خل�سارة كبرية يف ال�سنة املالية 2011م ،مببلغ  6مليون ريـال ،ومبا يتوازى مع االنخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة.

اجلدول � :34-6إجمايل املطالبات املتكبدة ومل يُبلغ عنها بح�سب ن�شاط الأعمال
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

املمتلكات

7.555

7.823

8.908

5.482

املركبات

9.700

8.604

19.155

23.007

الهند�سة

4.409

2.180

2.062

1.656

ال�صحي

4.331

4.049

4.128

4.622

البحري

1.900

8.184

6.814

3.464

�أخرى

4.015

4.263

4.677

2.857

�إجمايل احتياطي املطالبات املتكبدة و التي مل يُبلغ عنها

31.910

35.103

45.744

41.088

املمتلكات

6.012

6.586

7.046

3.145

املركبات

-

2

-

-

الهند�سة

3.916

1.341

1.068

1.140

ال�صحي

-

2.265

3.417

2.715

البحري

600

6.908

4.873

1.429

�أخرى

1.130

653

3.461

996

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

11.658

17.755

19.865

9.425

�صايف املطالبات املتكبدة التي مل يبلغ عنها

20.252

17.348

25.879

31.663

امل�صدر :مناذج م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعلومات الإدارة

تسجل الشركة المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنها استنادًا إلى التقارير االكتوارية.
وطبق ًا للتقرير االكتواري بتاريخ  8يوليو 2014م والذي يغطي الفرتة حتى 2014/6/30م ،لوحظت النقاط التالية:
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بالن�سبة للفئات املغايرة لفئة املركبات ،ا�ستُخدم يف تقدير احتياطيات املطالبات املتكبدة والتي مل ُيبلغ عنها كما يف 2014/6/30م 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؛
تتم املراجعة االكتوارية لتقدير املطالبات املتكبدة والتي مل ُيبلغ عنها �أو ًال لإجمايل املطالبات و�صايف الق َيم اخلا�صة باحتياطيات املطالبات املتكبدة والتي مل ُيبلغ عنها امل�ستخل�صة
با�ستخدام ن�سبة ال�صايف �إلى االجمايل؛
�إن الزيادة يف فئة املركبات بتغري يف منهجية املطالبات املتكبدة والتي مل ُيبلغ عنها والتي اعتربت مالئمة يف �ضوء التغريات الأخرية يف عمليات املطالبات .عالوة على ذلك ،تكون
زيادة املطالبات املتكبدة والتي مل ُيبلغ عنها �أي�ض ًا مدفوعة ب�آخر متطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي التي تن�ص على ا�ستبقاء خم�ص�ص بن�سبة  ٪100مقابل تعوي�ضات املمتلكات
القائمة واحللول فيما يتعلق باملطالبات التي حدثت منذ �أكرث من �سنة؛
مت �إجراء حتليل يف 2014/6/30م لتقدير الأرباح امل�ستقبلية من الأعمال التي مت االكتتاب بها بالفعل ولكن مل تُكت�سب بعد كما يف 2014/6/30م ،و�أ�شار هذا التحليل �إلى �أنه
بينما من املتوقع �أن تكون النتائج الكلية لل�شركة مربحة عند اكت�ساب هذا العمل ف�إنه من املرجح �أن تتكبد ال�شركة خ�سارة على فئة املركبات ب�سبب معدل اخل�سارة املرتفع.
ولذلك خ�ص�صت ال�شركة احتياطي للمخاطر غري املنتهية مبقدار  4.9مليون ريـال حتت فئة املركبات بالتوازي مع �آخر توجيه من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ي�ستلزم تعيني
خم�ص�صات لكافة اخل�سائر املتوقعة على م�ستوى الفئات.

6 66 -66 -6مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

اجلدول  :35-6م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى
2011/12/31م
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2012/12/31م

2014/6/30م

2013/12/31م

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

املجموع

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

املجموع

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

املجموع

عمليات
الت�أمني

عمليات
امل�ساهمني

املجموع

رواتب ومزايا م�ستحقة

2.725

600

3.325

3.349

-

3.349

2.675

-

2.675

3.803

-

3.803

اتعاب �إ�شراف م�ستحقة

434

-

434

431

-

431

584

-

584

379

-

379

مكاف�آت جمل�س الإدارة

-

500

500

-

488

488

800

-

800

-

728

728

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة
الدخل

-

3.574

3.574

-

6.177

6.177

-

7.895

7.895

-

8.729

8.729

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

3.501

-

3.501

4.033

-

4.033

6.301

-

6.301

5.547

-

5.547

�أتعاب خدمات تقنية املعلومات
امل�ستحقة

2.378

-

2.378

2.500

-

2.500

2.397

-

2.397

1.542

-

1.542

�أتعاب قانونية ومهنية م�ستحقة

1.872

-

1.872

700

-

700

950

-

950

1.158

-

1.158

اتعاب خدمات خارجية م�سنحقة

7.769

-

7.769

6.900

-

6.900

12.900

-

12.900

15.700

-

15.700

م�صاريف م�ستحقة �أخرى

5.223

400

5.623

2.367

876

3.243

1.168

2.035

3.203

1.971

1.798

3.769

املجموع

23.903

5.074

28.977

20.280

7.541

27.821

27.776

9.930

37.705

30.101

11.255

41.355

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

رواتب ومزايا مستحقة
انخف�ضت الرواتب واملزايا امل�ستحقة من  3.3مليون ريـال يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  2.7مليون ريـال يف 2013/12/31م نتيجة تراجع خم�ص�صات العالوات يف ب�سبب تراجع �صايف فائ�ض
االكتتاب .غري �أنه يف 2014/6/30م ،زادت الرواتب و املزايا امل�ستحقة �إلى  3.8مليون مبا يتوازى مع الزيادة يف الرواتب واملزايا على �إثر توظيف  5موظفني جدد.
أتعاب إشراف مستحقة
مت احت�ساب �أتعاب الإ�شراف امل�ستحقة ،املرتبطة بالر�سوم النظامية مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وجمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين ،على �أ�سا�س  ٪0.5من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
خم�صوم ًا منها الر�سوم املحلية لإعادة الت�أمني االختياري الداخلي .كما مت احت�ساب ر�سوم جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين بن�سبة  ٪1من �إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة يف القطاع ال�صحي.
ضريبة استقطاع مستحقة
و�صلت �ضريبة اال�ستقطاع امل�ستحقة �إلى  6.3مليون ريـال يف 2013/12/31م ،بزيادة قدرها  2.8مليون ريـال على مدار الفرتة ال�سابقة نتيجة للنمو يف �أعمال الفئات املغايرة لفئة املركبات
بزيادة عك�سية و م�ساوية يف �إعادة الت�أمني امل�ستحقة .وكما يف 2014/6/30م ،انخف�ضت �ضريبة اال�ستقطاع �إلى  5.5مليون ريـال ب�سبب دورة ال�سداد �إلى �شركات �إعادة الت�أمني حيث مت تقدمي
املزيد من املدفوعات يف تاريخ 2014/6/30م.
خدمات تقنية المعلومات المستحقة
بقيت خدمات تقنية املعلومات امل�ستحقة م�ستقرة ن�سبي ًا على مدار فرتة التحليل .غري �أنه كما يف 2014/6/30م ،انخف�ضت تلك اخلدمات امل�ستحقة �إلى  1.5مليون ريـال نتيجة الرتكيز ب�شكل
عام على خف�ض التكلفة.
أتعاب قانونية ومهنية مستحقة
انخف�ضت الأتعاب القانونية واملهنية امل�ستحقة من  1.9مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى � 950ألف ريـال كما يف 2013/12/31م حيث �أن ال�شركة �أفرطت يف ت�سجيل ر�سوم حتويل املحفظة يف
2011م .وبعد ذلك ،زادت �إلى  1.2مليون ريـال يف 2014/6/30م فيما يت�صل بالنفقات املختلفة امل�ستحقة لإ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية.
أتعاب خدمات خارجية مستحقة
زادت �أتعاب خدمات اجلهات اخلارجية امل�ستحقة الدفع من  7.8مليون ريـال كما يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  12.9مليون ريـال يف 2013/12/31م نتيجة لعدم ت�سوية ر�صيد ال�سنة املالية
2012م وترحيله �إلى ال�سنة املالية 2013م �إلى جانب امل�ستحقات الإ�ضافية البالغة  6.0مليون ريـال .زادت �أتعاب اخلدمات اخلارجية امل�ستحقة مبقدار  2.8مليون ريـال لت�صل �إلى  15.7مليون
ريـال كما يف 2014/6/30م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى تراكم الر�صيد حيث مل يتم القيام ب�أي دفعات منذ ال�سنة املالية 2012م.
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مصاريف مستحقة أخرى
انخف�ضت امل�صاريف امل�ستحقة الأخرى من  5.6مليون ريـال كما يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  3.2مليون ريـال يف 2013/12/31م وهذا يرجع يف املقام الأول �إلى الرتاجع يف م�ستحقات عمليات
الت�أمني الأخرى مبقدار  4.1مليون ،قابلته الزيادة يف عمليات امل�ساهمني مبقدار  1.6مليون ريـال .زادت امل�صاريف امل�ستحقة الأخرى �إلى  3.8مليون ريـال كما يف 2014/6/30م وهذا يرجع يف
املقام الأول �إلى الزيادة يف م�ستحقات عمليات الت�أمني الأخرى مبقدار � 802ألف ريـال ،قابلها جزئي ًا االنخفا�ض يف عمليات امل�ساهمني الأخرى مبقدار � 236ألف ريـال.

6 66 -66 -6إيرادات عموالت إعادة تأمين غير مكتسبة

اجلدول  :36-6حركة �إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة
2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

الر�صيد الإفتتاحي

3.049

4.544

7.839

8.880

عموالت م�ستلمة خالل الفرتة

20.821

24.763

29.214

13.502

عموالت مكت�سبة خالل الفرتة

()19.326

()21.468

()28.173

()13.118

الر�صيد اخلتامي

4.544

7.839

8.880

9.264

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

اجلدول � :37-6إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة بح�سب ن�شاط العمل
2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

املمتلكات

1.987

4.069

5.650

4.218

املركبات

-

-

-

-

الهند�سة

1.277

1.761

1.527

3.295

ال�صحي

-

-

-

-

البحري

1.231

1.488

1.218

783

�أخرى

49

521

486

968

املجموع

4.544

7.839

8.880

9.264

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة
املمتلكات

%22.6

%42.1

%35.1

%65.0

املركبات

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

الهند�سة

%24.9

%32.9

%33.0

%88.3

ال�صحي

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

البحري

%23.0

%20.0

%17.5

%45.2

�أخرى

%3.2

%22.5

%32.1

%63.7

املجموع

%21.8

%31.7

%30.4

%68.6

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

تقوم ال�شركة بتقدير عموالت �إعادة الت�أمني غري مكت�سبة لكل ن�شاط ا�ستناد ًا �إلى �آلية الن�سبة والتنا�سب ،با�ستثناء القطاع البحري حيث يكون املبلغ ثابتا على �آخر ثالثة �أ�شهر من الفرتة.
�شهدت �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة زيادة كبرية كما يف 2014/6/30م عرب جميع �أن�شطة العمل ب�سبب حقيقة �أن �أرقام العموالت املدفوعة
امل�ستلمة ال متثل �سوى العموالت على مدار � 6أ�شهر (لأول �ستة �أ�شهر فقط من ال�سنة املالية 2014م) مقارنة بعموالت �سنة كاملة (� 12شهر) كما يف  31دي�سمرب 2011م و2012م و2013م.
الممتلكات
زادت �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة للممتلكات كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة من  ٪22.6يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  ٪42.1يف 2012/12/31م نتيجة الرتفاع �أق�ساط
املمتلكات امل�سندة لت�أمني فائ�ض اخل�سارة مبقدار  3.4مليون ريـال ومن ثم االنخفا�ض يف عموالت �إعادة الت�أمني امل�ستلمة .وبعد ذلك ،زادت تلك الن�سبة �إلى  ٪65كما يف 2014/6/30م وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى ال�سبب املذكور �أعاله.
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قطاع الهندسة
زادت عموالت �إعادة ت�أمني قطاع الهند�سة غري املكت�سبة كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة من  ٪24.9كما يف 2011/12/31م �إلى  ٪32.9كما يف 2012/12/31م وظلت م�ستقرة عند حوايل
 ٪33.0كما يف 2013/12/31م نتيجة للزيادة يف �أق�ساط قطاع الهند�سة امل�سندة من ال�سنة املالية 2011م �إلى ال�سنة املالية 2012م.
القطاع البحري
انخف�ضت عموالت �إعادة الت�أمني البحري غري املكت�سبة كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة من  ٪23.0كما يف 2011/12/31م �إلى  ٪17.5كما يف 2013/12/31م نتيجة الزيادة يف وثائق ت�أمني
القطاع البحري ذات جمموع م�ؤمن عليه يقل عن  25مليون ريال يف ال�سنة املالية 2013م ،التي تتميز مبعدل احتفاظ �أعلى وعموالت �إعادة ت�أمني �أقل.
أخرى
زادت �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة للقطاعات الأخرى كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة من  ٪3.2يف 2011/12/31م لت�صل �إلى  ٪32.1يف 2013/12/31م نتيجة حلدوث
تغري يف االتفاقية اخلا�صة بت�أمني احلياة مع بنك الريا�ض.
قيمة دخل �إيرادات عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة من ت�أمني املركبات والقطاع ال�صحي كن�سبة مئوية من العموالت امل�ستلمة هي �صفر على مدار الفرتات ال�سابقة حيث �إنها خا�ضعة التفاقيات
ت�أمني فائ�ض اخل�سارة التي ال ت�شمل عموالت �إعادة الت�أمني.

6 66 -66 -6مستحق إلى جهات ذات عالقة
كانت الزيادة يف امل�ستحقات جلهات ذات العالقة (عمليات الت�أمني) من ر�صيد املوجودات البالغ  2.1مليون ريـال (امل�صنفة حتت بند م�ستحق من جهات ذات عالقة  -عمليات الت�أمني يف
2011م) يف 2011/12/31م �إلى  5.4مليون ريـال يف 2012/12/31م ترجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف الر�صيد الدائن لفرع الإمارات العربية املتحدة مبقدار  2.2مليون ريـال .ومن
ثم ،انخف�ضت امل�ستحقات للأطراف ذات العالقة �إلى  2.8مليون ريـال يف 2014/6/30م على �أثر االنخفا�ض يف الأر�صدة داخل ال�شركة املتعلقة بعمليات الإمارات العربية املتحدة �إلى جانب
االنخفا�ض يف عمليات البحرين ،وهو ما عو�ضه جزئي ًا الزيادة يف الر�صيد داخل ال�شركة املتعلق مبجموعة رويال �آند �صن الالين�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط).

6 6 6 -66 -6مكافأة نهاية الخدمة

اجلدول  :38-6مكاف�أة نهاية اخلدمة
2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

الر�صيد الأويل

7.598

6.813

8.538

9.195

الت�سويات

()2.899

()551

()869

()1.805

الر�صيد املنقول من البحرين للموظفني

90

-

-

-

التكلفة املح�سوبة على املنطقة عن بع�ض �أطقم عمل تقنية املعلومات امل�شرتكة

11

-

-

-

التكلفة يف ال�سنة

2.014

2.276

1.526

1.172

الر�صيد اخلتامي

6.813

8.538

9.195

8.563

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

امل�صدر :معلومات الإدارة

كانت الزيادة يف مكاف�أة نهاية اخلدمة من  6.8مليون ريـال يف 2011/12/31م �إلى  8.5مليون ريـال يف 2012/12/31م ترجع يف املقام الأول �إلى الرتاجع يف الت�سويات مبقدار  2.3مليون ريـال.
وقد كانت الزيادة يف مكاف�أة نهاية اخلدمة �إلى  9.2مليون ريـال مبعدل منو بلغ  ٪8.2يف 2013/12/31م مدفوعة يف املقام الأول بالرتاجع يف امل�صاريف الإ�ضافية اخلا�صة بال�سنة مبقدار 750
�ألف ريـال على �إثر الرتاجع يف عدد املوظفني بواقع  7موظفني .وكما يف 2014/6/30م ،انخف�ضت مكاف�أة نهاية اخلدمة �إلى  8.6مليون ريـال ب�سبب الزيادة يف الت�سويات �إلى  1.8مليون ريـال.
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6 66 -6قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
اجلدول  :39-6قائمة التغريات يف حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ربح غري حمقق من
ا�ستثمارات متاحة
للبيع

خ�سائر مرتاكمة

املجموع

الر�صيد يف  1يناير 2011م

200.000

-

()42.465

157.535

�صايف الربح ( /اخل�سارة) لل�سنة

-

-

()18.008

()18.008

زكاة و�ضريبة دخل

-

-

()3.212

()3.212

 31دي�سمرب 2011م

200.000

-

()63.684

136.316

�صايف الدخل ( /اخل�سارة) لل�سنة

-

-

3.763

3.763

�صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

411

-

411

زكاة و�ضريبة دخل

-

-

()3.073

()3.073

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2012م

200.000

411

()62.994

137.417

�صايف الدخل ( /اخل�سارة) لل�سنة

-

-

()21.915

()21.915

�إيرادات دخل �شاملة �أخرى :التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

-

()202

-

()202

زكاة و�ضريبة دخل

-

-

()2.193

()2.193

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013م

200.000

209

()87.102

113.107

�صايف الدخل  /اخل�سارة للفرتة

-

()26.301

()26.301

�إيرادات دخل �شاملة �أخرى :التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات املتاحة للبيع

318

زكاة و�ضريبة دخل
الر�صيد يف 2014/6/30م

200.000

318

-

()834

()834

527

()114.236

86.291

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة للثالث �سنوات املالية ال�سابقة والنتائج الن�صف �سنوية املفحو�صة لعام 2014م

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  136.3مليون ريـال بعد خ�سارة لل�سنة املالية 2011م بلغت  21.2مليون ريـال بعد احت�ساب ال�ضريبة و�أرباح وخ�سائر القيمة العادلة.
يف 2012/12/31م ،و�صلت حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة �إلى  137.4ريـال بعد حتقيق ربح يف ال�سنة مقداره  1.1مليون ريـال.
يف 2013/12/31م ،و�صلت حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة �إلى  113.1مليون ريـال بعد خ�سارة مقدارها  24.3مليون ريـال.
يف 2014/12/31م  ،و�صلت قيمة حقوق امل�ساهمني يف ال�شركة �إلى  86.3مليون ريـال بعد خ�سارة مبقدار  26.8مليون ريـال.
ورغم �أن اخل�سائر الرتاكمية لل�شركة بلغت ذروتها مبقدار  87.1مليون ريـال يف 2013/12/31م� ،إال �أن ال�شركة متكنت من ت�سجيل دخل �صايف لل�سنة املالية 2012م ،نتيجة للتح�سن يف نتائج
اكتتاب وثائق الت�أمني.
تعتزم ال�شركة زيادة ر�أ�س مالها يف ال�سنة املالية 2014م للأ�سباب التالية:
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تغطية خ�سائرها الرتاكمية التي و�صلت �إلى  114.2مليون ريـال يف 2014/6/30م والتي متثل  ٪57.1من 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؛
زيادة طاقتها اال�ستيعابية لقبول الأق�ساط ب�شكل �أ�سا�سي يف �أعمال ال�شركات؛
تنويع النقد لديها �إلى ا�ستثمارات ذات عائد.

6 66 -6الزكاة وضريبة دخل
اجلدول  :40-6الزكاة و�ضريبة الدخل
2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

ر�أ�س املال

200.000

200.000

200.000

200.000

االحتياطيات واملخ�ص�صات

-

()36.585

()38.740

()65.734

القيمة الدفرتية ملوجودات طويلة الأجل

-

()3.629

()2.767

()3.134

�صايف (اخل�سارة)/الربح املعدل لل�سنة

-

1.387

()24.460

()25.947

الوعاء الزكوي

200.000

161.172

134.033

105.185

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

150.000

120.879

100.525

78.889

بالألف ريـال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

اجلدول  :41-6حركة خم�ص�ص الزكاة
2011/12/31م

2012/12/31م

2013/12/31م

2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري مراجعة

الر�صيد كما يف بداية الفرتة

3.266

3.574

6.177

7.895

املخ�ص�ص للفرتة

3.212

3.073

2.193

834

املدفوع خالل الفرتة

()2.904

()469

()475

-

الر�صيد كما يف نهاية الفرتة

3.574

6.177

7.895

8.729

بالألف ريـال �سعودي

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة
مت تقدمي �إقرار الزكاة

مت دفع الدفعة املقدمة

�شهادة الزكاة

نوع ال�شهادة

حتقيقات مفتوحة

تقييم م�صلحة الزكاة والدخل

العام
2011م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

2012م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

2013م

نعم

نعم

نعم

مقيد

نعم

معلق

امل�صدر :معلومات الإدارة

هناك ا�ستئناف �أو التما�س مفتوح مع م�صلحة الزكاة والدخل تتعلق باال�ستثمارات القابلة للخ�صم والودائع لأجل.
ال تزال التقييمات النهائية مل�صلحة الزكاة والدخل لل�سنوات املنتهية يف 2011م 2012م 2013م قيد النظر ب�سبب حظر ا�ستثمارات بقيمة  20.5مليون ريـال وودائع لأجل بقيمة  68.0مليون ريـال
يف 2012/12/31م .وقد بلغت اال�ستحقاقات ال�ضريبية الإ�ضافية املحتملة ذات ال�صلة  2.6مليون ريـال كما يف 2012/12/31م وفق ًا مل�صلحة الزكاة والدخل.
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 املنتهية يف 2011م 2012م 2013م ومت ا�ستالم �شهادة زكاة مقيدة يف � 28أبريل 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 .علما بان اخر ربط زكوي مت ا�ستالمة بوا�سطة ال�شركة كان لل�سنة املنتهية  31دي�سمرب 2012م.
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6 6 6 -6التدفقات النقدية
اجلدول  :42-6قائمة التدفقات النقدية  -عمليات الت�أمني
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م

ال�سنة املالية 2012م

ال�سنة املالية 2013م

ال�سنة حتى تاريخ
2013/6/30م

ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

غري املراجعة

فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

488

-

-

-

ا�ستهالك

846

701

605

418

277

مكاف�أة نهاية اخلدمة

2.014

2.276

1.526

1.000

1.172

خم�ص�ص الديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

-

()1.571

()2.742

279

�أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

()159

-

()12

-

-

مكاف�أة نهاية اخلدمة املدفوعة

()2.889

()551

()869

()376

()1.805

جمموع الت�سويات

()187

2.914

()321

()1.701

()77

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

()25.534

18.307

()2.546

4.967

()24.983

م�صاريف مدفوعة مقدم ًا وموجودات �أخرى

()234

()2.829

143

()4.665

()3.011

م�ستحقات من عمليات امل�ساهمني  -احل�ساب اجلاري

727

-

-

-

-

م�ستحق من جهات ذات عالقة

()9.040

()3.874

33.557

()1.991

297

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

()16.658

4.392

()21.664

()5.549

()26.411

امل�ستحق لعمليات امل�ساهمني  -احل�ساب اجلاري

11.387

()6.953

()4.434

()4.434

-

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

()10.069

()2.430

()30.266

()4.001

16.589

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

()51.220

5.897

()511.890

()353.893

129.775

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

376

1.308

()1.338

()3.591

()1.838

اجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

17.277

13.540

34.956

15.245

()9.915

�إيرادات عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

1.495

3.295

1.041

448

384

اجمايل املطالبات حتت الت�سوية

53.476

()16.541

528.868

349.508

()124.211

ذمم دائنة

2.115

4.307

()11.573

()8.812

()674

�أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

22.174

()3.080

47.153

24.035

()3.526

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

8.826

()3.623

7.496

2.609

2.325

م�ستحق جلهات ذات عالقة

()383

()2.282

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

4.910

14.630

66.901

8.175

()45.659

�شراء املمتلكات واملعدات

()374

()854

()368

()66

()632

ودائع لأجل

-

-

()83.914

-

9.479

اال�ستثمار يف �إحدى ال�شركات

()50

-

-

-

-

املتح�صل من بيع املمتلكات واملعدات

252

-

60

-

-

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()172

()854

()84.222

()66

8.847

�صايف (النق�ص)/الزيادة يف النقد وما يف حكمه

4.737

13.776

()17.321

8.109

()36.811

نقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

39.270

44.007

57.783

57.783

40.462

نقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

44.007

57.783

40.462

65.893

3.651

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة
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اجلدول  :43-6قائمة التدفقات النقدية  -عمليات امل�ساهمني
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

ال�سنة املالية 2011م

ال�سنة املالية 2012م

ال�سنة املالية 2013م

ال�سنة حتى تاريخ
2013/6/30م

ال�سنة حتى تاريخ
2014/6/30م

املراجعة

املراجعة

املراجعة

غري املراجعة

غري املراجعة

�صايف (اخل�سارة)/الربح الدخل للفرتة

()18.008

3.763

()21.915

()5.486

()26.301

زكاة مدفوعة

()2.904

()469

()475

()475

-

املوجودات الأخرى

72

()33

5

()86

()104

امل�ستحق من عمليات الت�أمني  -احل�ساب اجلاري

()11.387

6.953

4.434

4.434

-

امل�ستحق جلهات ذات عالقة

679

378

1

1

-

امل�ستحق لعمليات الت�أمني

16.658

()4.392

21.664

5.549

26.411

امل�ستحقات لعمليات حاملي وثائق الت�أمني  -احل�ساب احلايل

()727

-

-

-

-

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

858

()136

671

58

492

�صايف النقد من العمليات الت�شغيلية

()14.759

6.063

4.386

3.995

498

ودائع لأجل

11.802

27.462

()24.884

-

()480

ا�ستثمارات

-

()27.102

()421

176

169

�صايف النقد امل�ستخدم من العمليات اال�ستثمارية

11.802

360

()25.305

176

()311

�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه

()2.957

6.423

()20.920

4.171

187

نقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

27.413

24.456

30.879

30.879

9.959

نقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

24.456

30.879

9.959

35.050

10.146

امل�صدر :القوائم املالية املراجعة

التدفقات النقدية التشغيلية
زادت التدفقات النقدية الت�شغيلية من �سالب  9.9مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2011م �إلى  71.3مليون ريـال يف ال�سنة املالية 2013م وهذا يف املقام الأول على �إثر الرتاجع يف امل�ستحقات من
جهات ذات عالقة مبقدار  42.6مليون ريـال �إلى جانب الزيادة يف �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة مبقدار  25.0مليون ريـال وكذلك الرتاجع يف �أق�ساط الذمم املدينة مبقدار  23.0مليون ريـال.
وبعد ذلك ،انخف�ضت التدفقات النقدية الت�شغيلية من  12.3مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى �سالب  45.2مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م وهذا
يرجع يف املقام الأول �إلى الزيادة يف �أق�ساط الت�أمني و�أر�صدة الت�أمني املدينة مبقدار  30مليون ريـال �إلى جانب الزيادة يف �أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة من  52.8مليون ريـال من بداية ال�سنة
حتى تاريخ 2013/6/30م �إلى  72.9مليون ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م.
التدفق النقدي من (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
يرتبط التدفق النقدي امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية يف ال�سنة املالية 2013م يف املقام الأول بالزيادة يف الودائع لأجل املرتبطة بعمليات الت�أمني �إلى  83.9مليون ريـال .وخالل الفرتة من
بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م ،زادت التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية �إلى  8.8مليون ريـال (من �سالب � 66ألف ريـال من بداية ال�سنة حتى تاريخ 2014/6/30م) وجاء ذلك
يف املقام الأول على �إثر االنخفا�ض يف الودائع لأجل من عمليات الت�أمني مبقدار  9.5مليون ريـال.
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6 6 6 -6الموجودات المقبولة والمالءة المالية
اجلدول  :44-6املوجودات املقبولة
2013/12/31م

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2014/6/30م

نقد وما يف حكمه

50.421

13.796

ا�ستثمارات

248.869

240.019

ذمم مدينة

49.505

71.103

مبالغ معيدي الت�أمني القابلة لال�سرتداد

665.489

519.124

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني امل�ؤجلة

6.028

7.866

م�صاريف مدفوعة م�سبق ًا

1.838

3.580

املوجودات امللمو�سة

855

1.211

املجموع

1.023.005

856.699

كن�سبة مئوية من جمموع املوجودات

%92.6

%88.4

امل�صدر :مناذج م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي – معلومات الإدارة

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 ال�سعة 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  )1( 65من 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  )2( 65من 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.

اجلدول  :45-6ح�ساب هام�ش املالءة يف 2014/6/30م
�أ�سلوب �أ�سا�س املطالبات

�أ�سلوب �أ�سا�س �أق�ساط الت�أمني
�إجمايل
�أق�ساط
الت�أمني
املكتتبة

�صايف
�أق�ساط
الت�أمني
املكتتبة

معدل
االحتفاظ

عامل
خماطر
الفئة

املالءة
املالية
املطلوبة

�إجمايل
املطالبات
املتكبدة*

�صايف
املطالبات
املتكبدة*

معدل
االحتفاظ

عامل
خماطر
الفئة

املالءة
املالية
املطلوبة

ت�أمني احلوادث و امل�س�ؤوليات

28.546

17.052

%59.7

%30.0

5.116

16.137

4.815

%50.0

%35.0

2.824

ت�أمني املركبات

126.468

124.033

%98.1

%20.0

24.807

124.174

124.506

%100.3

%25.0

31.126

ت�أمني املمتلكات

104.430

3.837

%50.0

%16.0

8.354

537.368

6.626

%50.0

%20.0

53.737

ت�أمني بحري

35.294

13.461

%50.0

%30.0

5.294

10.834

6.551

%60.5

%30.0

1.965

ت�أمني الطريان

-

-

--

%30.0

-

-

-

--

%30.0

-

ت�أمني الطاقة

-

-

--

%30.0

-

-

-

--

%30.0

-

ت�أمني الهند�سة

22.215

869

%50.0

%30.0

3.332

143

()257

%50.0

%30.0

21

ت�أمني عام �آخر

4.389

86

%50.0

%16.0

351

()1.102

42

%50.0

%20.0

()110

ت�أمني �صحي

8.898

3.416

%50.0

%16.0

712

15.189

8.123

%53.5

%24.0

1.949

املجموع

330.240

162.754

47.966

702.743

150.405

ب�آالف الرياالت ال�سعودية

* متو�سط ثالث �سنوات
امل�صدر :مناذج م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ومعلومات الإدارة
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91.513

طبق ًا لالئحة التنفيذية مل�ؤ�س�سة النقد ،يجب على العاملية االحتفاظ بحد �أدنى لهام�ش املالءة املالية ي�ساوي املقدار الأعلى على مدار الثالثة �أ�شهر 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 العاملية 200 :مليون ريـال)
هام�ش املالءة املالية لأق�ساط الت�أمني ( 48.0مليون ريـال)
هام�ش املالءة املالية للمطالبات ( 91.5مليون ريـال)

وبالتايل يف 2014/6/30م ،كانت حقوق م�ساهمي العاملية البالغة  86.3مليون ريـال دون احلد الأدنى املطلوب يف هام�ش املالءة املالية وهو  200مليون ريـال .لذا ،ال متتلك العاملية ما يكفي من
�صايف املوجودات مبا يزيد عن احلد الأدنى املطلوب يف هام�ش املالءة املالية كما يف 2014/6/30م ومن ثم فهي ال متلك القدرة الكافية لال�ستمرار يف تطوير العمل وزيادة �أق�ساط الت�أمني ما مل
تقم بزيادة ر�أ�س مالها.

اجلدول  :46-6حتليل املالءة املالية – قائمة املالءة املالية
ب�آالف الرياالت ال�سعودية

2013/12/31م

2014/6/30م

املوجودات املقبولة
عمليات حاملي وثائق الت�أمني

850.014

682.893

عمليات امل�ساهمني

172.991

173.806

جمموع املوجودات املقبولة

1.023.005

856.699

املطلوبات
عمليات حاملي وثائق الت�أمني

930.938

794.305

عمليات امل�ساهمني

60.309

88.045

املطلوبات امل�سموح با�ستبعادها

()49.321

()75.732

جمموع املطلوبات

941.926

806.618

�صايف املوجودات املقبولة
عمليات حاملي وثائق الت�أمني

()80.924

()111.412

عمليات امل�ساهمني

112.682

85.761

التعديالت ،الإ�ضافات و اال�ستثناءات امل�سموح بها

49.321

75.732

(�أ) جمموع �صايف املوجودات املقبولة

81.079

50.081

هام�ش املالءة املالية املطلوب

50.317

91.513

متطلب احلد الأدنى لر�أ�س املال

200.000

200.000

(ب) جمموع هام�ش احلد الأدنى املطلوب

200.000

200.000

زيادة (عجز) يف �صايف املوجودات املقبولة مقارنة بهام�ش احلد الأدنى املطلوب

()118.921

()149.919

غطاء هام�ش ال�سعة املالية (�أ)(/ب)

%40.5

%25.0

امل�صدر :مناذج م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي – معلومات الإدارة

كان هناك عجز يف �صايف املوجودات املقبولة لعمليات حاملي الوثائق مبقدار  80.9مليون ريـال كما يف 2013/12/31م ،وكان هذا راجع �إلى مطلوبات حاملي وثائق الت�أمني املتزايدة الناجتة
عن الزيادة يف جمموع �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية التي و�صلت �إلى  663.5مليون ريـال يف 2013/12/31م ب�سبب مطالبة �صافوال الكبرية .وبعد ذلك ،بلغ العجز  111.4مليون ريـال كما يف
2014/6/30م وجاء هذا يف املقام الأول نتيجة االنخفا�ض يف الر�صيد النقدي مبقدار  36.8مليون ريـال.
كان هناك فائ�ض يف �صايف املوجودات املقبولة لعمليات امل�ساهمني مبقدار  112.7مليون ريـال كما يف 2013/12/31م وهذا يرجع ب�شكل كبري �إلى درجة املقبولية البالغة  ٪100للوديعة النظامية
والودائع ذات اجل واال�ستثمارات .وكما يف 2014/6/30م ،ظل �صايف املوجودات املقبولة لعمليات امل�ساهمني حمقق ًا لفائ�ض لكن انخف�ض �إلى  85.8مليون ريـال نتيجة الزيادة يف امل�ستحقات
لعمليات الت�أمني مبقدار  26.4مليون ريال.
حقق جمموع املوجودات املقبولة مقارنة مبجموع املطلوبات فائ�ض ًا مبقدار  50.1مليون ريـال كما يف 2014/6/30م.
بلغ غطاء هام�ش املالءة املالية (�أي �صايف املوجودات املقبولة مق�سوم ًا على هام�ش احلد الأدنى املطلوب)  ٪25.0يف 2014/6/30م .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 هام�ش املالءة املطلوب.
بالتايل ،مل تفي العاملية 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 2014/6/30م.
وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إنه وفق ًا للمادة  )2( 65من 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 بهدف ترجمة خ�صومات يف املوجودات املقبولة جراء عدم االمتثال للحدود
التنظيمية اخلا�صة بن�سبة تركيز املوجودات.
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كما يف 2014/6/30م� ،إن الودائع واال�ستثمارات (التي ت�شمل جمموع الودائع لأجل والودائع النظامية وا�ستثمارات �سندات الدين مبا ي�صل جمموعها �إلى  240مليون ريـال) ومبالغ �إعادة الت�أمني
القابلة لال�سرتداد (�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  519.1مليون ريـال) جتاوزت ن�سبة احلد الأق�صى وهي  ٪20لكل فئة من املوجودات والتي حددتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،لت�صل �إلى  ٪28.0و ٪60.6من جمموع املوجودات
املقبولة على التوايل.

 6 6 6 -6االلتزامات المحتملة
6 66 -6 6 -6الضمانات البنكية
مت �إ�صدار �ضمانات بنكية مببلغ  1.3مليون ريـال كما يف 2014/6/30م من خالل البنك ال�سعودي الربيطاين «�ساب» �إلى العديد من وكاالت املركبات لإ�صالح املركبات.

6 66 -6 6 -6اإلجراءات والتنظيمات القانونية
كمدع �أو مدعى عليه يف �إطار امل�سار الطبيعي لأعمالها .وقد يكون للدعاوى الق�ضائية �أو املطالبات ت�أثري �سلبي على عمل ال�شركة .وقد ت�ؤدي
قد تكون ال�شركة طرف ًا يف دعاوى ق�ضائية �أو مطالبات ٍ
القرارات �أو الإجراءات التنظيمية �إلى تو�سيع نطاق مطلوباتها وهو ما �سوف ي�ؤثر ب�شكل جوهري و�سلبي على عمل ال�شركة ومركزها املايل ونتائجها الت�شغيلية .ولكن حتى تاريخ هذا التقرير
ال�شركة ال تواجه �أية �إجراءات قانونية قائمة تُعترب ذات �أهمية.

 6 6 6 -6النفقات الرأس مالية المخططة
لي�س لدى ال�شركة �أي م�صاريف ر�أ�س مالية م�ستقبلية كربى خمطط لها كما يف 2014/6/30م؛ بيد �أنها قد تنظر يف امل�ستقبل يف �أمر اال�ستثمار يف املوجودات الر�أ�س مالية املقبولة مبوجب الئحة
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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7.7الرسملة والمديونية
يو�ضح اجلدول التايل الر�سملة واملديونية لل�شركة على النحو امل�ستمد من القوائم املالية املدققة كما يف  31دي�سمرب 2013م:

اجلدول  :1-7ر�أ�س مال �شركة العاملية (ب�آالف الرياالت ال�سعودية)
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013م
مطالبات عمليات الت�أمني
املطلوبات
الذمم الدائنة

3.769

�أر�صدة م�ستحقة الدفع ملعيدي الت�أمني

75.913

عموالت �إعادة الت�أمني غري املكت�سبة امل�ستحقة

8.880

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة

138.748

�إجمايل املطالبات القائمة

663.503

امل�صروفات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى

27.776

م�ستحقات الأطراف ذات العالقة

3.154

م�ستحقات عمليات امل�ساهمني

-

توزيع الفائ�ض امل�ستحق

488

خم�ص�ص مكاف�أة نهاية اخلدمة

9.195

�إجمايل مطلوبات عمليات الت�أمني

931.426

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني
م�ستحقات عمليات الت�أمني

49.321

م�ستحقات الأطراف ذات العالقة

1.058

امل�صروفات م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى

9.930

جمموع املطلوبات

60.309

ر�أ�س املال املُ�صدر

200.000

الأرباح غري املحققة من ا�ستثمارات متاحة للبيع

209

اخل�سائر الرتاكمية

()87.102

�إجمايل حقوق امل�ساهمني

113.107

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.104.842

امل�صدر :ال�شركة

ال توجد �أية �أدوات دين م�صدرة �أو قائمة� ،أو �أدوات معلنة ومل ت�صدر حتى الآن� ،أو �أي قرو�ض لأجل مغطاة �أو غري مغطاة ب�ضمانة �شخ�صية �أو رهن عقاري يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال يوجد لدى ال�شركة �أي قرو�ض �أو ديون ،مبا يف ذلك �أية ت�سهيالت �سحب على املك�شوف �أو التزامات حتت القبول� ،أو ائتمان قبول� ،أو التزامات ال�شراء الت�أجريي ،مع التمييز بني القرو�ض والديون
امل�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو غري امل�شمولة ب�ضمان �شخ�صي �أو رهن عقاري كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال توجد �أي رهونات عقارية �أو حقوق �أو �أعباء على ممتلكات ال�شركة كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
ال يوجد لدى ال�شركة �أي التزامات حمتملة �أو �ضمانات كما يف تاريخ هذه الن�شرة.
مل تعدل ال�شركة ر�أ�س مالها خالل ال�سنوات الثالث املا�ضية من تاريخ هذه الن�شرة.
ا�ستعر�ضت ال�شركة متطلبات التدفق النقدي املحتمل من �أعمالها على مدى الأ�شهر الـ 12املقبلة ،وترى �أنه �سيتوافر لديها ما يكفي من ر�أ�س املال العامل خالل هذه الفرتة.
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8.8سياسة توزيع أرباح
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 والذي مت اعتماده من قبل اجلمعية الت�أ�سي�سية
لل�شركة ،حيث حتدد املادة ( )44من النظام الأ�سا�سي �سيا�سة ال�شركة يف توزيع الأرباح بكل و�ضوح كالتايل:
 -1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة
 -2يجنب  ٪20من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الإحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال املدفوع.
 -3للجمعية العامة بنا ًء على اقرتاح جمل�س الإدارة ان جتنب ن�سبة معينة من الأرباح ال�سنوية ال�صافية لتكوين احتياطي وتخ�صي�صه لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة تقررها اجلمعية العامة.
 -4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن  ٪5من ر�أ�س املال املدفوع.
 -5يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.
 -6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4الواردة �أعاله وفق القواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من 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.
علم ًا ب�أنه مل توزع ال�شركة �أية �أرباح عن ال�سنوات املالية ال�سابقة ومنذ ت�أ�سي�سها نظر ًا لتحقيق ال�شركة خل�سائر مالية.
وال توجد �ضمانة ب�أن توزع ال�شركة �أرباح الأ�سهم على امل�ساهمني يف ال�سنوات املالية املقبلة .و�سوف يعتمد توزيع الأرباح على عدة عوامل ،من بينها الأرباح امل�ستقبلية والو�ضع املايل واملتطلبات
الر�أ�س مالية واالحتياطيات القابلة للتوزيع والأئتمان املتاح لل�شركة والأو�ضاع االقت�صادية العامة وعوامل �أخرى يعتربها �أع�ضاء املجل�س مهمة من حني �إلى �آخر.
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9.9هيكل رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة يف الوقت احلايل مبلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريـال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد .ميتلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون �أربعة ع�شر مليون (� )14.000.000سهم عادي مبا ميثل  ٪70من ر�أ�س مال ال�شركة .وميتلك اجلمهور الأ�سهم املتبقية وعددها �ستة ماليني
(� )6.000.000سهم مبا ميثل  ٪30من الأ�سهم مبوجب اكتتاب عام يف الفرتة من 1430/10/14هـ (املوافق 2009/10/03م) حتى 1430/10/20هـ (املوافق 2009 / 10/09م) ب�سعر طرح
يبلغ  10رياالت �سعودية.
فيما يلي جدول يو�ضح هيكل امل�ساهمة بال�شركة كما يف 2014/07/20م:

اجلدول  :1-9امل�ساهمون الرئي�سيون يف �شركة العاملية (مليون ريـال �سعودي) كما يف  20يوليو 2014م
عدد الأ�سهم

القيمة اال�سمية للأ�سهم
(بالريـال �سعودي)

الن�سبة () ٪

رويال �آند �صن الاليان�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)

البحرين

10.014.000

100.140.000

50.07

بنك الريا�ض

اململكة العربية ال�سعودية

3.984.000

39.840.000

19.92

13.998.000

139.980.000

69.99

ا�سم امل�ساهم

الإجمايل

اجلن�سية

امل�صدر :ال�شركة

ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن ر�أ�س مال ال�شركة ال يخ�ضع لأي حق خيار ،كما مل متنح ال�شركة �أية امتيازات �أو حقوق �إلى امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني� ،أو �إلى �أي �شخ�ص �آخر.
بتاريخ 1435/06/24هـ (املوافق 2014/04/24م)� ،أو�صى جمل�س �إدارة ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال من مائتي مليون ( )200.000.000ريـال �سعودي �إلى �أربعمائة مليون ()400.000.000
ريـال �سعودي لتلبية املتطلبات التنظيمية للمالءة املالية ودعم النمو امل�ستقبلي لل�شركة.
وح�صلت ال�شركة على تعهد من جمموعة رويال �آند �صن الاليان�س للت�أمني (ال�شرق الأو�سط)� ،أكرب م�ساهم فيها ،ت�ؤكد عزمها على امل�شاركة يف �إ�صدار حقوق اكتتاب وعلى املمار�سة الكاملة
خليارات الأ�سهم لالكتتاب يف � 10.014.000سهم من �أجل احلفاظ على ح�صة ملكيتها البالغة  ٪50.07بعد االنتهاء من �إ�صدار حقوق االكتتاب .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ح�صلت ال�شركة على تعهد
مماثل من بنك الريا�ض ،ثاين �أكرب م�ساهم فيها ،ي�ؤكد عزمه على امل�شاركة يف �إ�صدار حقوق اكتتاب وعلى املمار�سة الكاملة خليارات الأ�سهم لالكتتاب يف � 3.984.000سهم جديد من �أجل
احلفاظ على ح�صة ملكيته البالغة  ٪19.92بعد االنتهاء من �إ�صدار حقوق االكتتاب .بنا ًء على هذه التعهدات� ،سيتم االكتتاب يف  ٪69.99من الأ�سهم اجلديدة من قبل اثنني من �أكرب م�ساهمي
ال�شركة.
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1010استخدام متحصالت اإلكتتاب
1 110 10صافي متحصالت اإلكتتاب
يقدر اجمايل متح�صالت �إكتتاب ا�سهم حقوق الأولوية  200.000.000ريال �سعودي� ،سيدفع منها حوايل  10.000.000ريال �سعودي لتغطية م�صاريف واتعاب الإكتتاب اخلا�صة بامل�ست�شار
املايل وامل�ست�شار القانوين ومدير الإكتتاب ومتعهد التغطية وم�صاريف الإعالنات والطباعة واجلهات امل�ستلمة وغريها من امل�صاريف املتعلقة بالإكتتاب.
�سيبلغ �صايف املتح�صالت مبلغ  190.000.000ريال �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
الإكتتاب.
وتقر ال�شركة بتقدمي تقرير ربع �سنوي عن تفا�صيل ا�ستخدام املتح�صالت متا�شي ًا مع متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج.

1 110 10إستخدام متحصالت اإلكتتاب
تزاول جميع �شركات الت�أمني العاملة باململكة ن�شاطها وفق ًا لنظام مراقبة �شركات الت�أمني والئحته التنفيذية والتعديالت الالحقة التي ت�صدر عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي من وقت لآخر.
ين�ص النظام امل�شار �إليه �أعاله على �أن حتتفظ �شركات الت�أمني بحد �أدنى من هام�ش املالءة ح�سب املتطلبات الثالث 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 �أدين 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 ()٪100
لهام�ش املالءة املالية (�صايف الأ�صول القابلة للت�ضمني يف ح�ساب املالءة مق�سوم ًا على احلد الأدنى لهام�ش املالءة).
فيما يلي اال�ستخدام املقرتح للمتح�صالت:

اجلدول  :1-10ا�ستخدام املتح�صالت
مباليني الرياالت ال�سعودية

الو�صف
ر�أ�س املال املطلوب لتغطية املالءة املالية (مبا يف ذلك  20مليون ريال زيادة يف الوديعة النظامية)

150

هام�ش ا�ضايف للمالءة املالية ( ٪10من �إجمايل ر�أ�س املال)

40

نفقات االكتتاب

10

�إجمايل متح�صالت االكتتاب

200

امل�صدر :ال�شركة

طبقا لنظام مراقبة �شركات التامني التعاوين يجب �أن تكون الوديعة النظامية  %10من ر�أ�س مال املدفوع و�سوف تقوم ال�شركة بايداع  20مليون ريال ا�ضايف لي�صبح اجمايل الوديعة النظامية 40
مليون ريال �سعودي بعد زيادة را�س املال املدفوع.
تعتزم ال�شركة ا�ستخدام �صايف املتح�صالت ( بعد خ�صم الوديعة النظامية و م�صروفات االكتتاب) يف زيادة ر�أ�س املال بعد �إنتهاء عملية االكتتاب يف اال�ستثمار طبقا للأوعية اال�ستثمارية املوجودة
يف نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين و تبلغ القيمة املقدرة لال�ستثمارات حوايل  170مليون ريال �سعودي ت�شمل ودائع ق�صرية الى متو�سطة الأجل ( )%70.5وا�ستثمارات يف �سندات متو�سطة
الى طويلة االجل (.)%29.5

اجلدول :2-10ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب (مليون ريال)
وديعة نظامية

20

امل�صاريف املتعلقة باالكتتاب

10

اال�ستثمارات – انظر جدول هيكل اال�ستثمارات املقرتحة ادناه

170

�إجمايل متح�صالت االكتتاب

200

اجلدول  :3-10هيكل اال�ستثمارات املقرتحة (مليون ريال)
ودائع ق�صرية الى متو�سطة الأجل ()%70.5

120

ا�ستثمارات يف �سندات متو�سطة الى طويلة االجل ()%29.5

50

�إجمايل اال�ستثمارات

170

120

1 110 10الحفاظ على هامش المالءة واالحتياطي النظامي المطلوب
هام�ش املالءة هو احلد الأدنى من م�ستوى املالءة املالية الذي يتعني على �شركة الت�أمني االحتفاظ به («هام�ش املالءة») .ووفقا للوائح الت�أمني املعمول بها يف اململكة ،يتعني على �شركات الت�أمني
�أن حتتفظ بهام�ش مالءة كاف ميكنها من ت�شغيل عملياتها وحتقيق �أهداف التو�سعة يف امل�ستقبل .وتتناول املواد التالية تلك املتطلبات:





 ين�ص الق�سم  3من املادة  3من نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين على �أن ر�أ�س مال ال�شركة التي تعمل يف جمال الت�أمني و�إعادة الت�أمني يجب �أال يقل عن  200مليون ريـال
�سعودي؛
 وتن�ص املادتان  66و 67من الالئحة التنفيذية على �أن �شركات الت�أمني يجب �أن حتتفظ بهام�ش مالءة منا�سب ،حيث تو�ضح تلك املواد هام�ش املالءة املعادل لأعلى الطرق الثالث
حل�ساب هام�ش املالءة ،وهي احلد الأدنى من املتطلبات الر�أ�س مالية ،و�أ�سا�س الأق�ساط ،و�أ�سا�س املطالبات .عالوة على ذلك ،تعفي هذه املواد ال�شركات من تطبيق جميع الأ�ساليب
الثالثة خالل مدة الثالث �سنوات الأولى بعد ت�سجيلهم ،يف املقابل ،يتم تطبيق طريقة الأق�ساط فقط خالل ال�سنوات الثالث؛
 عالوة على ذلك ،ت�شرتط املادة  58من الالئحة التنفيذية على �شركات الت�أمني االحتفاظ بوديعة نظامية لدى م�ؤ�س�سة النقد ت�ساوي  ٪10من ر�أ�س املال املدفوع؛

على الرغم من تلبية �شركة العاملية تاريخي ًا لهام�ش املالءة النظامي� ،إال �أنها مل تف باحلد الأدنى من متطلبات ر�أ�س املال املحدد يف املادة  66يف تاريخ الإنفاذ اعتبار ًا من  17نوفمرب 2012م.
�أجرت الإدارة ،من �أجل تقييم متطلبات املالءة املالية ،ح�سابات مف�صلة عن كل �سنة من ال�سنوات املتوقعة حتى عام 2018م .وا�ستنتجت ال�شركة من واقع النتائج �أنه مع زيادة ر�أ�س املال من 200
مليون ريـال ف�إنه ميكن االحتفاظ بغطاء لهام�ش املالءة يزيد عن  ٪100بالن�سبة جلميع ال�سنوات حتى عام 2018م.

اجلدول � :2-10أ�سا�س حتديد مبلغ زيادة ر�أ�س املال
2013

2014

2015

2016

2017

2018

الو�صف (مباليني الرياالت ال�سعودية)
جمموع املوجودات املقبولة

1023

563

799.9

895.7

972.1

1062

ناق�ص :االلتزامات (مبا يف ذلك املخ�ص�صات الفنية)

942

515.4

557.9

646.8

711.2

785.2

زيادة املوجودات املقبولة عن االلتزامات

81

47.6

242

248.9

260.9

276.8

احلد الأدنى من الهام�ش املطلوب

200

200

200

200

200

200

فائ�ض(/عجز) املالءة

()119

()152.4

42

48.9

60.9

76.8

الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال

-

200.0

-

-

-

-

ناق�ص :نفقات االكتتاب

-

()10.0

-

-

-

-

فائ�ض(/عجز) املالءة بعد زيادة ر�أ�س املال

()119

37.6

42

48.9

60.9

76.8

غطاء هام�ش املالءة

٪41

٪119

٪121

٪124

٪130

٪138

امل�صدر :ال�شركة

1 110 10توسيع قاعدة رأس المال لدعم النمو
نتيجة لزيادة ر�أ�س املال� ،ستزيد قاعدة ر�أ�س املال من  200.000.000ريـال �سعودي �إلى  400.000.000مليون ريـال �سعودي .ووفق ًا للمادة  48من الالئحة التنفيذية التي تن�ص على �أن �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني املكتتبة لل�شركة ال تتجاوز ( )10ع�شرة �أ�ضعاف جمموع ر�أ�س املال املدفوع واالحتياطيات ،ف�إن زيادة ر�أ�س املال ت�سمح لل�شركة باكتتاب حتى  4مليار ريـال �سعودي من �إجمايل
الأق�ساط املكتتبة.
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 1111إقرارات تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اإلدارة العليا ومدير
الشئون المالية
1 111 11المعلومات المالية
�إقرارات �أع�ضاء جمل�س الإدارة باملعلومات املالية
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه قد مت ا�ستخراج كافة املعلومات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار من قائمة املركز املايل لل�شركة للفرتة املنتهية 2011/12/31م ،وللفرتة املنتهية 2012/12/31م،
وللفرتة املنتهية 2013/12/31م ولل�ستة �أ�شهر املنتهية 2014/6/30م دون �إجراء �أي تعديل جوهري عليها ،و�أنه مت �إعداد وفح�ص قائمة املركز املايل امل�ستقبلية وفقا ملعايري املحا�سبة ال�صادرة
عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
كما يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة بعدم وجود �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل لل�شركة العاملية للت�أمني التعاوين حتى تاريخ ن�شرة الإ�صدار هذه .وقد راجعت ال�شركة التدفقات النقدية املحتملة
التي حتتاجها ال�شركة لأعمالها يف االثني ع�شر �شهرا القادمة وترى ال�شركة ب�أنه �سيكون لديها من املوارد املالية ما يكفي لتغطية متطلبات ر�أ�س املال العامل خالل هذه الفرتة.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي واملدير املايل و�سكرتري جمل�س الإدارة حتى تاريخ هذه الن�شرة ،وبا�ستثناء ما مت االف�صاح عنه يف موا�ضع �آخرى من هذه الن�شرة ،مبا يلي:













ب�أنهم مل ي�شهروا ،يف �أي وقت من الأوقات� ،إفال�سهم ومل يخ�ضعوا لأي �إجراءات �أو دعاوى �إفال�س �أو �إع�سار.
لي�ست لديهم وال لأي من �أقربائهم �أو تابعيهم �أو من�سوبيهم �أي م�صالح مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف الأ�سهم �أو �أدوات الدين اخلا�صة بال�شركة.
لي�س لديهم �أو لأي من �أقاربهم �أي �سهم �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة.
مل يكن هناك �أي تغيري جوهري �سلبي يف الو�ضع املايل التجاري لل�شركة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج وحتى تاريخ اعتماد
ن�شرة الإ�صدار.
�أن ال تقدم ال�شركة قر�ضا نقديا من �أي نوع لأع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أن ت�ضمن �أي قر�ض يعقده واحد منهم مع طرف ثالث ،وذلك وفقا للمادة  71من نظام ال�شركات.
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أن البيانات املالية املدرجة يف ن�شرة الإ�صدار م�أخوذة دون �أي تغيري جوهري من القوائم املالية املراجعة لل�شركة و�إن القوائم املالية �أعدت وفقا للمعايري
املحا�سبية املعتمدة للهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
لي�س لدى ال�شركة �أي نية �أو توجه لأجراء �أي تغيري جوهري على طبيعة عمل ال�شركة.
مل متنح ال�شركة �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي تعوي�ض غري نقدي خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج �إلى الفرتة
امل�شمولة بتقرير املحا�سب القانوين حتى �إعتماد ن�شرة الإ�صدار.
ب�أنه مل يكن هناك �أي �إنقطاع يف �أعمال ال�شركة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا على الو�ضع املايل خالل الأ�شهر الأثني ع�شر الأخرية.
الإلتزام التام ب�أحكام املادة  69واملادة  70من نظام ال�شركات وب�أحكام املادة  18من نظام حوكمة ال�شركات.
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أي �أدوات دين �أوقرو�ض لأجل بتاريخ هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ب�أنه ال يوجد لل�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة لها �أ�صول م�شمولة
بحق خيار.
ي�ؤكد �أع�ضاء جمل�س الإدارة حتى تاريخ �إ�صدار الن�شرة ،اليوجد لل�شركة �أي �شركة تابعة �أو �شقيقة داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها.

1 111 11إقرارات أخرى
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وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة وامل�ستندات الت�أ�سي�سية الأخرى ،يقر جمل�س �إدارة ال�شركة ب�أنه ال توجد:
 �أي �صالحيات لدى �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي بالت�صويت على عقد �أو اقرتاح له فيه م�صلحة جوهرية.
 �أي �صالحيات تعطي �أي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على مكاف�آت متنح له.
 �أي �صالحيات تتيح لأي من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني �أو الرئي�س التنفيذي االقرتا�ض من ال�شركة.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بالتزامه ب�أحكام املادة  18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
يقر جمل�س �إدارة ال�شركة بالتزامه ب�أحكام املادة  69و 70من نظام ال�شركات.

1212المعلومات القانونية
1 112 12ملخص النظام األساسي للشركة
يت�ضمن نظام ال�شركة الأ�سا�سي البنود الواردة �أدناه .وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه ينبغي الرجوع �إلى الن�سخة الكاملة من نظام ال�شركة الأ�سا�سي املتاح للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�شركة .واجلدير
بالذكر �أن هناك عده �إجراءات تتطلب موافقة م�ؤ�س�سة النقد مثل رفع �أو تخفي�ض ر�أ�س املال ،وتوزيع الأرباح ،ونقل ملكية �أ�سهم امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني ،ودمج ال�شركة مع �شركات �أخرى ،وت�صفية
ال�شركة ،وتعيني �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
أ -اسم الشركة

�شركة العاملية للت�أمني التعاوين
ب -غرض الشركة

هو القيام وفقا لأحكام نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية مبزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين وكل ما يتعلق بهذه
الأعمال من �إعادة ت�أمني �أو توكيالت �أو متثيل �أو مرا�سلة �أو و�ساطة ولل�شركة �أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق �أغرا�ضها �سواء يف جمال الت�أمني �أو ا�ستثمار �أموالها و�أن تقوم
بتملك وحتريك الأموال الثابتة والنقدية �أو بيعها �أو ا�ستبدالها �أو ت�أجريها بوا�سطتها مبا�شرة �أو بوا�سطة �شركات ت�ؤ�س�سها �أو ت�شرتيها �أو باال�شرتاك مع جهات �أخرى .ويجوز لل�شركة �أن متتلك �أو
�أن تكون لها م�صلحة �أو ت�شرتك ب�أي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول �أعماال �شبيهة ب�أعمالها �أو الأعمال املالية �أو التي تعاونها على حتقيق غر�ضها �أو �أن تدجمها فيها �أو ت�شرتيها ،وتبا�شر
ال�شركة جميع الأعمال املذكورة يف �أغرا�ضها �سواء داخل اململكة �أو خارجها.
ج -المقر الرئيسي للشركة

يكون املقر الرئي�سي لل�شركة يف مدينة الريا�ض ،ويجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية نقل املقر الرئي�سي �إلى �أي مدينة �أخرى يف اململكة العربية ال�سعودية مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي وملجل�س الإدارة �أن يفتح لل�شركة فروع ًا �أو مكاتب �أو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية �أو خارجها مبوافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
د -مدة الشركة

مدة ال�شركة ( )99ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية ابتدا ًء من تاريخ �صدور قرار وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن ت�أ�سي�سها وجتوز �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره اجلمعية العامة الغري عادية قبل
انتهاء هذه املدة ب�سنة على الأقل.
ه -رأس مال الشركة

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )200.000.000مائتا مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )20.000.000ع�شرون مليون �سهم عادي مت�ساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية.
و -االكتتاب في رأس مال الشركة

مت االكتتاب يف ر�أ�س مال ال�شركة كامال .اكتتب امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه (� )14.000.000أربعة ع�شر مليون �سهم ًا وهي متثل (� )٪70سبعون باملائة من كامل �أ�سهم ر�أ�س املال .كما مت االكتتاب يف
باقي ر�أ�س املال ومتثل ( )٪30ثالثون باملائة ،عن طريق طرحها لالكتتاب العام.
ز -زيادة رأس مال الشركة

يجوز لل�شركة ،بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية ،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 دفع ب�أكمله ،ويعني القرار طريقة
زيادة ر�أ�س املال.
ح -تخفيض رأس مال الشركة

يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية ،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 ا�ستعرا�ض تقرير
مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن
حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة .ف�إذا
اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستندات يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان م�ستحق ًا �أو تقدم له �ضمانا كافيا للوفاء به �إذا كان �آجال.
ط -تداول األسهم

جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفقا 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 �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن �أثني ع�شر �شهر 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 مال قبل انق�ضاء فرتة
احلظر ،ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة
�أو من ورثة امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.
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ي -الحجز على أسهم عضو مجلس اإلدارة

يقدم ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة �أ�سهم �ضمان بحد �أدنى ( )5.000خم�سة �آالف �سهم مقابل العقود التي تن�ش�أ بينه وبني ال�شركة ،والتي متت املوافقة عليها من قبل اجلمعية العامة العادية ،وي�شمل
حق احلجز هذا ما قد يكون للأ�سهم املحجوزة من ح�ص�ص يف الأرباح واجبة الأداء.
ك -تصرف مجلس اإلدارة باألسهم المحجوز عليها

يحق ملجل�س الإدارة بعد موافقة اجلهات املخت�صة عند ممار�سته حق حجز الأ�سهم املقدمة ك�ضمان 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�إذا رف�ض فلمجل�س الإدارة بيعها عن طريق نظام تداول الأ�سهم
على �أن ي�سدد من ثمن الأ�سهم املباعة جميع الديون وااللتزامات املطلوبة لل�شركة ،ثم يدفع الر�صيد (�إن وجد) �إلى ذلك امل�ساهم �أو وليه او �إلى منفذ و�صيته �أو ورثته.
ل -مجلس اإلدارة

يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ( )9ت�سعة �أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العدية ملدة ال تزيد عن ثالث �سنوات ،وال يخل ذلك التعيني بحق ال�شخ�ص املعنوي يف ا�ستبدال من ميثله
يف املجل�س.
م -صالحيات مجلس اإلدارة

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.
ن -رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب

يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�س ًا له ،ويعني املجل�س ع�ضو ًا منتدب ًا لل�شركة ويحق لهما 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 ،ولأي منهما حق توكيل غريه يف عمل �أو �أعمال معينة .ويتولى الع�ضو املنتدب الإدارة التنفيذية لل�شركة.
س -مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يحدد جمل�س الإدارة الرواتب والبدالت واملكاف�آت لكل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وفقا �إلى ما هو مقرر من املادة ( )20الع�شرون من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.
تكون مكاف�أة رئي�س جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات التي يقوم بها مبلغ ( )180.000مائة وثمانون �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا ،كما تكون مكاف�أة كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة مقابل اخلدمات
التي يقوم بها مبلغ ( )120.000مائة وع�شرون �ألف ريال �سعودي �سنوي ًا .ويدفع لكل من الرئي�س وكل ع�ضو مبلغ ( )3.000ثالثة �آالف ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات املجل�س
ومبلغ (� )1.500ألف وخم�سمائة ريال �سعودي عن كل اجتماع يح�ضره من اجتماعات اللجنة التنفيذية ويف كل الأحوال ال يجوز �أن يزيد جمموع ما ي�صرف الرئي�س و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن
( )٪5خم�سة باملائة من �صايف الأرباح .كما �أنه على ال�شركة الت�أكد من موافقة اجلمعية العمومية على �شروط املكاف�آت والتعوي�ضات يف جمعية عمومية ال يكون لعو�ض جمل�س الإدارة املعني �أو �أحد
كبار الأع�ضاء املنتدبني حق الت�صويت فيها على هذه ال�شروط
ع -اجتماعات المجلس وقراراته

يجتمع املجل�س يف املركز الرئي�س لل�شركة بدعوة من رئي�سه ومتى ما طلب منه ذلك ( )2اثنان 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 املجل�س �أربع مرات على الأقل خالل ال�سنة املالية الواحدة ،وال يجوز �أن تنق�ضي �أربعة �أ�شهر بدون انعقاد املجل�س.
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيحا �إال �إذا ح�ضره 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�ضوا �أخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س ويف الت�صويت فيها.
ت�صدر قرارات املجل�س بالإجماع ،ويف حالة اخلالف 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 احلالة تعر�ض هذه القرارات على جمل�س الإدارة يف �أول اجتماع بعده .وعلى كل 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� ،أن يبلغ املجل�س �أو اللجنة عن طبيعة م�صلحته يف الأمر املعرو�ض ،وعليه دون ا�ستبعاده من الن�صاب القانوين
ل�صحة االجتماع االمتناع عن اال�شرتاك يف املداوالت والت�صويت يف املجل�س �أو اللجنة التنفيذية ،فيما يتعلق بالأمر �أو االقرتاح.
ف -اللجان

ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة املراجعة ال يقل عدد �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء من غري الأع�ضاء التنفيذيني على �أن يكون �أغلبهم من خارج جمل�س الإدارة
وح�سب ما تقره م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ووزارة التجارة وال�صناعة ،وهيئة ال�سوق املالية.
ي�شكل جمل�س الإدارة جلنة تنفيذية ال يقل �أع�ضائها عن ( )3ثالثة �أع�ضاء وال يزيد عن ( )5خم�سة �أع�ضاء ،ويختار �أع�ضاء اللجنة التنفيذية من بينهم رئي�س اللجنة الذي ير�أ�س اجتماعاتها،
ويف حالة غيابه تختار اللجنة رئي�سا م�ؤقت ًا لها من بني �أع�ضائها احلا�ضرين ولع�ضو اللجنة التنفيذية �أن ينيب عنه ع�ضو ًا �آخر له حق الت�صويت ولثالث اجتماعات فقط وتكون مدة ع�ضوية اللجنة
التنفيذية هي مدة الع�ضوية يف املجل�س.
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 ال�شركة �أو املجل�س ،وت�ساعد اللجنة التنفيذية
ع�ضو جمل�س الإدارة املنتدب �أو املدير العام يف حدود ال�سلطات املقررة لها.
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ال يكون اجتماع اللجنة التنفيذية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره ( )2اثنان على الأقل بطريق الأ�صالة �أو الإنابة ب�شرط �أن ال يقل عدد احلا�ضرين ب�أنف�سهم عن ( )2اثنني .وت�صدر قرارات اللجنة
التنفيذية بالإجماع ويف حالة اخلالف ت�صدر ب�أغلبية �أ�صوات ثالث �أرباع الأع�ضاء احلا�ضرين واملمثلني .وتعقد اللجنة اجتماعاتها من وقت لآخر كلما ر�أى رئي�سها �ضرورة عقدها على �أن تعقد
(� )6ست اجتماعات على الأقل �سنوي ًا ،ويعقد االجتماع يف �أي وقت �إذا طلب ذلك ( )2اثنان من الأع�ضاء على الأقل ،وي�صدر القرار باملوافقة عليه �إذا وافق عليه كتابة ( )2اثنان من �أع�ضاء
اللجنة.
ص -جمعيات المساهمين

اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة الغري عادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء
ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما عدى الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور التي ت�صب �ضمن اخت�صا�ص اجلمعية
العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية العامة العادية.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان
يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88الثامنة والثمانون من نظام ال�شركات ويعترب االجتماع �صحيحا �أيا كان
عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة الغري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع
ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها ال�سابق ًا ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
ق -قرارات الجمعيات العامة

ت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة كما ت�صدر القرارات يف اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق
بزيادة �أو تخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل املدة املحددة يف نظامها �أو ب�إدماجها 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.
ر -تعيين مراقب الحسابات

تعني اجلمعية العامة �سنوي ًا اثنني من مراقبي احل�سابات املرخ�ص لهم مبزاولة املهنة يف اململكة وحتدد �أتعابهم ويجوز لها �إعادة تعيينهم.
ش -الحسابات السنوية

تبد�أ ال�سنة املالية لل�شركة يف الأول من يناير من كل �سنة وتنتهي بنهاية دي�سمرب من العام امليالدي.
يعد جمل�س الإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جرد ًا لقيمة �أ�صول ال�شركة وخ�صومها يف التاريخ املذكور ،كما يعد 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 فرتة 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 بـ ( )55خم�سة وخم�سني يوما على الأقل .ويوقع رئي�س جمل�س الإدارة على الوثائق املذكورة وتودع يف املركز الرئي�س
لل�شركة حتت ت�صرف امل�ساهمني قبل املوعد املحدد النعقاد اجلمعية العامة بـ ( )25خم�سة وع�شرين يوما على الأقل .وعلى رئي�س جمل�س الإدارة �أن ين�شر يف �صحيفة يومية توزع يف املركز الرئي�س
لل�شركة 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 وذلك
قبل تاريخ انعقاد اجلمعية العامة العادية بـ ( )25خم�سة وع�شرين يوما على الأقل.
ت -حسابات عمليات التأمين

تكون ح�سابات عمليات الت�أمني م�ستقلة عن قائمة دخل امل�ساهمني وذلك على التف�صيل التايل:
 -1يفرد ح�ساب للأق�ساط املكت�سبة وعموالت �إعادة الت�أمني والعموالت الأخرى.
 -2يفرد ح�ساب املطالبات املتحملة من ال�شركة.
 -3يحدد يف نهاية كل عام الفائ�ض الإجمايل الذي ميثل الفرق بني جمموع الأق�ساط واملطالبات حم�سوم ًا منه امل�صاريف الت�سويقية والإدارية والت�شغيلية واملخ�ص�صات الفنية الالزمة
ح�سب التعليمات املنظمة لذلك.
 -4يكون حتديد الفائ�ض ال�صايف على الوجه التايل:
ي�ضاف للفائ�ض الإجمايل الوارد يف الفقرة (� )3أعاله �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�صاريف حمققة.
 -5توزيع الفائ�ض ال�صايف ،ويتم �إما بتوزيع ن�سبة ( )٪10ع�شرة باملائة للم�ؤمن لهم مبا�شرة� ،أو تخفي�ض �أق�ساطهم لل�سنة التالية ،ويرحل ما ن�سبته ( )٪90ت�سعون باملائة �إلى ح�سابات
دخل امل�ساهمني.
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ث 	-قائمة دخل المساهمين

�أ -تكون �أرباح امل�ساهمني من عائد ا�ستثمار �أموال امل�ساهمني وفقا للقواعد التي ي�ضعها جمل�س الإدارة.
ب -تكون ح�صة امل�ساهمني من الفائ�ض ال�صايف ح�سب ما ورد يف الفقرة (� )5أعاله.
خ 	-توزيع األرباح

توزع الأرباح على امل�ساهمني على النحو التايل:
 )1جتنب الزكاة و�ضريبة الدخل املقررة.
 )2يجنب ( )٪20ع�شرون باملائة من الأرباح ال�صافية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور �إجمايل ر�أ�س املال املدفوع.
 )3للجمعية العامة العادية بناء ًا 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.
 )4يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني ال تقل عن ( )٪5خم�سة باملائة من ر�أ�س املال املدفوع.
 )5يوزع من الباقي بعد ذلك دفعة �أولى للم�ساهمني كح�صة يف الأرباح �أو يحول �إلى ح�ساب الأرباح املبقاة.
 )6يجوز بقرار من جمل�س الإدارة توزيع �أرباح دورية تخ�صم من الأرباح ال�سنوية املحددة يف الفقرة ( )4الرابعة �أعاله وفق القواعد املنظمة لذلك وال�صادرة من اجلهات املخت�صة.
تبلغ ال�شركة هيئة ال�سوق املالية دون ت�أخري ب�أي قرارات لتوزيع الأرباح �أو التو�صية بذلك ،وتدفع الأرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س الإدارة وفقا
للتعليمات التي ت�صدرها وزارة التجارة وال�صناعة مع مراعاة املوافقة الكتابية امل�سبقة مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
ذ 	-خسائر الشركة

�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ( )4/3ثالث �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 باملادة ()5
اخلام�سة من النظام الأ�سا�سي لل�شركة وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
ض 	-حل الشركة وتصفيتها

تنق�ضي ال�شركة بانق�ضاء املدة املحددة لها وفق ًا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة �أو وفقا للأحكام املن�صو�ص عليها يف نظام ال�شركات ،وعند انتهاء مدة ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل �أجلها تقرر اجلمعية
العامة الغري عادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعيني م�صفي ًا �أو �أكرث وحتدد �صالحياتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ومع ذلك ي�ستمر املجل�س
قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�ص امل�صفني .ويراعى يف الت�صفية حفظ حق امل�شرتكني يف فائ�ض
عمليات الت�أمني واالحتياطات املكونة ح�سب املن�صو�ص عليه يف املادتني ( )43الثالثة والأربعون والرابعة والأربعون ( )44من النظام الأ�سا�سي لل�شركة.

1 112 12التأسيس
�شركة العاملية للت�أمني التعاوين هي �شركة م�ساهمة عامة م�سجلة باململكة وفق ًا لقرار جمل�س الوزراء رقم  5ال�صادر بتاريخ 1430/01/08هـ (املوافق 2009/01/05م) ومبوجب املر�سوم امللكي رقم
م 2/ال�صادر بتاريخ 1430/01/09هـ (املوافق 2009/01/06م) .وقد بد�أت ال�سنة املالية الأولى لل�شركة بعد �صدور القرار الوزاري رقم  355بتاريخ 1430/11/27هـ (املوافق 2009/11/15م)
والذي �أعلن عن ت�أ�سي�س ال�شركة .وتزاول ال�شركة �أعمالها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010287831ال�صادر يف مدينة الريا�ض بتاريخ 1430/11/29هـ (املوافق 2009/11/17م) وتزاول �أنواع
خمتلفة من �أن�شطة الت�أمني التعاوين وفق ًا ملبادئ لوائح الت�أمني ،وكلها حتت �إ�شراف م�ؤ�س�سة النقد.
ويقع املقر الرئي�سي لل�شركة يف مبنى عبداللطيف الدور الثاين ،مكتب رقم � ،203شارع التحلية ،ال�سليمانية ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية .ولل�شركة فرعني هما:



فرع جدة  -مركز العبيكان التجاري ،جناح رقم  5و� ،6شارع الأمري �سلطان ،ويعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030194978بتاريخ 1431/05/26هـ (املوافق 2010/05/10م).
فرع اخلرب  -مركز الديوان التجاري ،جناح رقم  107و� ،108شارع الظهران ،ويعمل مبوجب ال�سجل التجاري رقم  2051042939بتاريخ 1431/6/10هـ (املوافق 2010/05/24م).

يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة يف الوقت احلايل مبلغ مائتي مليون ( )200.000.000ريـال �سعودي ،مق�سم �إلى ع�شرين مليون (� )20.000.000سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها ع�شرة ( )10رياالت
�سعودية لل�سهم الواحد .ميتلك امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون �أربعة ع�شر مليون (� )14.000.000سهم عادي مبا ميثل  ٪70من ر�أ�س مال ال�شركة .وميتلك اجلمهور الأ�سهم املتبقية وعددها �ستة ماليني
(� )6.000.000سهم مبا ميثل  ٪30من الأ�سهم مبوجب اكتتاب عام يف الفرتة من 1430/10/14هـ (املوافق 2009/10/03م) حتى 1430/10/20هـ (املوافق 2009/10/09م) ب�سعر طرح
يبلغ  10رياالت �سعودية.
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1 112 12الترخيص
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أن ال�شركة متتلك جميع الرتاخي�ص واملوافقات الالزمة ملزاولة عملياتها على النحو التايل:

اجلدول  :1-12ملخ�ص تراخي�ص ال�شركة
الغر�ض

نوع الرتخي�ص

رقم الرتخي�ص

تاريخ االنتهاء

اجلهة امل�صدرة

�شهادة ال�سجل التجاري

ت�سجيل املقر الرئي�سي (الريا�ض)

1010287831

1439/11/29هـ (املوافق 2018/08/11م)

وزارة التجارة وال�صناعة

�شهادة ال�سجل التجاري

ت�سجيل وت�أ�سي�س فرع جدة

4030194978

1440/05/26هـ (املوافق 2019/02/02م)

وزارة التجارة وال�صناعة

�شهادة ال�سجل التجاري

ت�سجيل فرع اخلرب

2051042939

1436/10/09هـ (املوافق 2015/07/25م)

وزارة التجارة وال�صناعة

رخ�صة الت�أمني

الت�صريح مبزاولة �أعمال الت�أمني
و�إعادة الت�أمني

TMN/24/200912

1436/12/25هـ (املوافق 2015/10/09م)

م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي

رخ�صة جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

ترخي�ص الت�أمني ال�صحي

DH/2T/35/451

1438/5/18هـ (املوافق 2017/2/15م)

جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين

ترخي�ص الهيئة العامة لال�ستثمار

ترخي�ص اال�ستثمارات الأجنبية

01-11203003453

1436/03/04هـ (املوافق 2014/12/26م)

الهيئة العامة لال�ستثمار بال�سعودية

�شهادة ال�سعودة

االلتزام مبتطلبات ال�سعودة

1 – 264365

1435/11/04هـ (املوافق 2014/08/30م)

وزارة العمل

�شهادة م�صلحة الزكاة

الع�ضوية

7536

1436/07/11هـ (املوافق 2015/04/30م)

م�صلحة الزكاة والدخل

�شهادة امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

االمتثال ملدفوعات املعا�ش
التقاعدي العام

503793466

1436/02/05هـ (املوافق 2014/12/09م)

امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات االجتماعية

�شهادة الغرفة التجارية

ع�ضوية الغرفة

101000232101

2014/12/31م

غرفة التجارة وال�صناعة بالريا�ض

امل�صدر :ال�شركة

1 112 12العقود األساسية
1 112 112 12اتفاقية المساهمين
�أبرمت رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) وبنك الريا�ض اتفاقية م�ساهمني بتاريخ 1429/04/24هـ (املوافق 2008/04/30م) واملعدلة بتاريخ 1430/7/7هـ (املوافق 2009/06/30م)
قبل ت�أ�سي�س ال�شركة لتحكم العالقة فيما بينهما فيما يتعلق بال�شركة وعملياتها .وقد وقعت ال�شركة على وثيقة التزام باحرتام االلتزامات املرتتبة عليها ،على النحو املطلوب مبوجب اتفاقية
امل�ساهمني.
يجوز للأطراف حتويل �أ�سهمهم ب�شرط مراعاة االلتزام بالقيود التي تفر�ضها الأنظمة املعمول بها واحل�صول على املوافقات النظامية الالزمة وا�ستيفاء الأحكام وال�شروط الواردة يف هذا الق�سم.
ولكن ال يجوز لأي طرف رهن م�صلحته القانونية �أو االنتفاعية (�سوا ًء على �شكل رهن ثابت �أو عائم) يف �أ�سهمه يف ال�شركة �أو �إيقاع �أي عبء �أو حق احتجاز عليها �إال مبوافقة خطية م�سبقة من
الطرف الآخر.
�سيت�ألف جمل�س الإدارة من ت�سعة (� )9أع�ضاء ال تزيد مدة ع�ضوية كل منهم عن ثالث (� )3سنوات ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك بني �أطراف اتفاقية امل�ساهمني ،على �أن يكون على الأقل
اثنان ( )2من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو ثلثهم� ،أيهما �أكرث� ،أع�ضاء م�ستقلني .ويتم تعيني جمل�س الإدارة من قبل اجلمعية العامة با�ستثناء �أول جمل�س �إدارة حيث يتم تعيينه من قبل اجلمعية العامة
الت�أ�سي�سية .وتعني رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) �أربعة ( )4من �أع�ضاء جمل�س الإدارة طاملا بقيت متلك  ٪40على الأقل من الأ�سهم التي لها حق الت�صويت يف ال�شركة ،فيما يعني
بنك الريا�ض اثنني ( )2من �أع�ضاء املجل�س ما دام ميلك  ٪15على الأقل من الأ�سهم التي لها حق الت�صويت يف ال�شركة� .إذا كانت ن�سبة ملكية ح�صة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط)
وبنك الريا�ض دون هذه العتبات ،ف�إنه يحق لكل طرف �أن يعني امل�ساهمني مبا يتنا�سب مع ن�سبة م�ساهمته وح�صته حيث يحق لرويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) تعيني اثنني من الأع�ضاء
وبنك الريا�ض ع�ضو ًا واحد ًا.
يحق لرويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) �أن تر�شح ع�ضو ًا �آخر م�ستق ًال من �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إما بعد �سنتني من تعيني �أول جمل�س �إدارة �أو يف تاريخ توقف ع�ضوية �أحد �أع�ضاء جمل�س
الإدارة امل�ستقلني� ،أيهما ي�صادف �أو ًال.
تنتهي هذه االتفاقية �إذا متت ت�صفية ال�شركة �أو �إذا وافق كال الطرفني على �إنهائها �أو يف الوقت الذي تقل فيه ملكية الطرفني عن � ٪40أو �أكرث من الأ�سهم �أو �إذا قام �أحد الطرفني بنقل ملكية
جميع �أ�سهمه� .إ�ضافة �إلى ذلك ،تنتهي االتفاقية بنا ًء على ( )1رغبة بنك الريا�ض �إذا قلت ملكية ح�صة �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) (�أو �شركة زميلة �أو �أي �شخ�ص ذي
عالقة ب�شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) عن � ٪ 25أو �أكرث من �أ�سهم ال�شركة ( )2رغبة �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) �إذا قلت ملكية بنك الريا�ض عن ٪10
من �أ�سهم ال�شركة.
تخ�ضع هذه االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتخ�ضع الخت�صا�ص املحاكم �أو الهيئات الق�ضائية املخت�صة يف اململكة.

1 112 112 12اتفاقية تحويل المحفظة
�أبرمت �شركة رويال �آند �صن الالين�س وال�شركة اتفاقية حتويل حمفظة ،وهي االتفاقية التي �أ�صبحت نافذة بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1433/03/26هـ
(املوافق 2012/02/18م) واجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 2012/04/17م (املوافق 1433/05/25هـ).واجلدير بالذكر ان املحفظة التامينية قد مت نقلها لل�شركه وقد مت اعادة
تقييم واعادة ا�صدار القوائم املالية لل�شركة للمدة مابني تاريخ ان�شائها (2009/11/15م) حتى الربع االول من 2012م ، ،وذلك يف تاريخ  2012/04/18لغر�ض نقل املحفظة
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وافقت �شركة رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) مبوجب هذه االتفاقية على حتويل املحفظة (مبا فيها حقوق التجديد واحلقوق وااللتزامات املرتتبة على الوثائق القائمة) �إلى ال�شركة
ب�أق�صى مدى ممكن قانون ًا ،مع مراعاة جميع املطلوبات وااللتزامات وما يت�صل بها من منافع وحقوق.
وت�شمل املحفظة الت�أمينية يف اململكة والعائدة لرويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) جميع وثائق الت�أمني القائمة واحلق يف جتديد �أي من هذه الوثائق ،وذلك بعد االمتثال جلميع املتطلبات
التنظيمية (ومنها احل�صول على املوافقات النظامية الالزمة يف اململكة العربية ال�سعودية ومملكة البحرين ،وكذلك موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة من غري ذوي امل�صلحة).
ويبلغ مبلغ بيع و�شراء املحفظة  64.100.000ريـال �سعودي تُدفع على �أق�ساط �سنوية حت�سب كن�سبة مئوية ثابتة من �أرباح ال�شركة وفق ما يلي:
 )1لن تزيد ن�سبة الأرباح م�ستحقة الدفع كل �سنة عن خم�سني يف املئة ( ) ٪50من الأرباح املحققة يف تلك ال�سنة.
 )2تقرير م�ؤ�س�سة النقد بعد الت�شاور مع امل�شرتي ومع الأخذ يف االعتبار خطة العمل املقدمة مل�ؤ�س�سة النقد.
 )3وفق ًا لفرتة التقييد التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة النقد ت�سدد الأق�ساط يف نهاية عام 2015م ما مل يتم احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد على متديد تلك الفرتة.
 )4املبلغ الإجمايل امل�ستحق للمحفظة �سي�سمح بتحديد م�ؤ�س�سة النقد للقيمة الزمنية للنقود يف تاريخ التحويل.
� )5إذا مل يتم حتقيق �أرباح يف �سنة ما فلن يتم دفع �أية مبالغ يف تلك ال�سنة ،مع العلم ب�أنه ال يتم دفع �أية مبالغ من �أي �أرباح مبقاة من ال�سنوات ال�سابقة.
 )6يلزم موافقة م�ؤ�س�سة النقد على كل دفعة من املبالغ قبل دفعها.
اجلدير بالتنويه انه مل حتقق ال�شركة اي ارباح منذ احل�صول على املوافقة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي .ووفق ًا ل�شروط م�ؤ�س�سة النقد للموافقة على حتويل املحفظة ،ال يحق لل�شركة دفع
اي مبالغ ملجموعة ار ا�س اي لغر�ض �شراء املحفظة وذلك حتى حتقق ال�شركة اي ارباح .لذا فلم تقم ال�شركة بدفع �أي مبالغ ملجموعة ار ا�س اي لغر�ض �شراء املحفظة ،وبذلك يظل ح�ساب �سعر
ال�شراء كما هو عليه مببلغ  64.100.000ريال �سعودي ت�ستحق وفق ماذكر اعاله.
يبلغ مبلغ حتويل االحتياطيات  144.385.161.00ريـال �سعودي كون �إجمايل املوجودات ي�ساوي جمموع املطلوبات التي يتم نقلها كما هو حمدد يف املركز املايل للتحويل ،وذلك رهن ًا باملبادئ
التوجيهية مل�ؤ�س�سة النقد واملوافقات والتعليمات التي حتددها .وبتايل فلن يتم حتويل اي مبلغ لرويال ان �صن حيث مت النقل بال مقابل لكون املطالبات ت�ساوي اال�صول وبذالك قيمتها تعادل �صفر.
ت�شتمل هذه االتفاقية على ترتيبات تهدف �إلى حتويل منافع وثائق �إعادة الت�أمني القائمة اخلا�صة برويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) املتعلقة باملحفظة �إلى ال�شركة .وهذا ي�شمل العمل
على موافقة من معيدي الت�أمني لوثائق �إعادة الت�أمني احلالية واخلا�صة بال�سنة ال�سابقة مبوجب اتفاقيات �إعادة ت�أمني معينة جتيز لل�شركة اال�ستفادة منها.
تتحمل ال�شركة بعد �إمتام التحويل جميع التزامات رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) املتعلقة باملحفظة (مع مراعاة بع�ض اال�ستثناءات) ،وتلتزم بحماية برويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق
الأو�سط) واال�ستمرار يف تعوي�ضها عن �أية التزامات تتكبدها رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) فيما يتعلق بالوثائق التي يتم حتويلها.
تخ�ضع هذه االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتخ�ضع الخت�صا�ص املحاكم �أو الهيئات الق�ضائية املخت�صة يف اململكة.

1 112 112 12اتفاقية شراء الموجودات
�أبرمت ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات وال�شركة اتفاقية �شراء موجودات ،وهي االتفاقية التي �أ�صبحت نافذة بعد احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بتاريخ 1433/03/26هـ
(املوافق 2012/02/18م) اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة بتاريخ 2012/04/17م (املوافق 1433/05/25هـ) على اتفاقية حتويل املحفظة.
ووفق ًا لهذا االتفاقية ،قامت ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات ببيع وحتويل جميع موجوداتها التي ت�ستخدم يف املقام الأول يف بيع و�إدارة منتجات الت�أمني يف اململكة (ما عدا بع�ض املوجودات
امل�ستثناة ،مثل ال�سجالت املالية ور�أ�س مال ال�شركة التي يجب االحتفاظ بها مبوجب النظام املعمول به) .وت�ضم املوجودات املنقولة الوثائق والكتب وال�سجالت وعقود عمل املوظفني ،و�أية موجودات
غري ملمو�سة �أو امللكية الفكرية ،وحقوق الرتاخي�ص ،وال�شهادات ،واالمتيازات والت�صاريح �أو الت�سجيالت� ،إلى املدى الذي ي�سمح به النظام املعمول به .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف تتحمل ال�شركة
بع�ض االلتزامات مبوجب عقود وتراخي�ص معينة كما هو مو�ضح يف االتفاقية.
مل يكن هناك مبلغ م�ستحق على ال�شركة لل�شركة العاملية للتجارة لنقل املوجودات نظري �صايف قيمة املوجودات امللمو�سة لل�شركة العاملية للتجارة ،حيث مت النقل بال مقابل وذلك لأن �إجمايل
املوجودات م�ساوي ملجموع املطالبات (�أي �أن املطالبات ت�ساوي الأ�صول فتعادل قيمتها ال�صفر) وفق ًا التفاقية حتويل املحفظة ومت�شي ًا مع املبادئ التوجيهية مل�ؤ�س�سة النقد واملوافقات التي تقدمها
يف هذا ال�ش�أن.
تتولى ال�شركة وتوافق على ت�أدية االلتزامات امل�ستقبلية املرتتبة على جميع الرتاخي�ص والت�صاريح وعقود الإيجار والعقود ،با�ستثناء الديون �أو املطلوبات �أو االلتزامات امل�ستثناة �صراحة من نطاق
االتفاقية.
وفق ًا لالتفاقية� ،سيتم نقل املوظفني احلاليني العاملني لدى ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات مع االلتزامات املتعلقة بهذا التحويل �إلى ال�شركة.
يوافق كل طرف على حماية الطرف الآخر وتعوي�ضه عن �أية خ�سائر وتكاليف وم�صاريف تنتج عن خرق االتفاقية.
تخ�ضع هذه االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتخ�ضع الخت�صا�ص املحاكم �أو الهيئات الق�ضائية املخت�صة يف اململكة.

1 112 112 12مذكرة تفاهم
وفق ًا ملذكرة تفاهم (“مذكرة التفاهم”) بني ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات و�شركة جنم خلدمات الت�أمني (“جنم”) بتاريخ � 8أغ�سط�س 2009م ،وافقت ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات
على دفع مبلغ  1.923.078ريـال �سعودي �إلى �شركة جنم فيما يتعلق با�ستثمارها يف  ٪1من �شركة جنم مع تقدمي مبلغ  500.000ريـال �سعودي ل�شركة جنم كقر�ض بدون فوائد ،حيث دفعت
ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات املبالغ امل�شار �إليها �أعاله �إلى �شركة جنم ووفق ًا ملذكرة التفاهم ،تعهدت ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات بتحويل الأ�سهم �إلى ال�شركة بعد ت�أ�سي�س ال�شركة.
وافق جمل�س �إدارة ال�شركة و�صادق على قرار جمل�س الإدارة امل�ؤرخ � 13أبريل 2011م حيث مت ن�شر القرار واملوافقة عليه لبدء حتويل الأ�سهم التي متلكها ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات يف
�شركة جنم �إلى ال�شركة وكذا القر�ض بدون فوائد الذي قدمته ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات �إلى جنم.
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1 112 112 12دفعت الشركة {بتاريخ  14ابريل  }2011مبلغ  1.923.078ريـال سعودي و 500.000ريـال سعودي للشركة
العالمية للتجارة كجزء من المقابل المدفوع بموجب اتفاقية شراء الموجودات لنقل حصة ٪1
في شركة نجم وفائدة القرض على التوالي ،وبالتالي تم نقل الحصصاتفاقية ترخيص الملكية
الفكرية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية ترخي�ص ملكية فكرية مع جمموعة ار ا�س اي بتاريخ  11مار�س 2014م تق�ضي ب�أن ت�ستخدم ال�شركة بع�ض العالمات التجارية وحقوق امللكية الفكرية الأخرى (“اال�سم
التجاري الر ا�س اي ( )”)RSAيف تقدمي خدمات الت�أمني يف اململكة .وحت�صل ال�شركة مبوجب هذه االتفاقية على ترخي�ص غري ح�صري وغري قابل للتحويل با�ستعمال اال�سم التجاري  RSAالر
ا�س اي يف اململكة مع احتفاظ جمموعة ار ا�س اي بحقوق معينة.
متثل ر�سوم ترخي�ص بقيمة  5000جنيه �إ�سرتليني اتفق عليها الطرفان ر�سوم ًا جتارية عادلة للح�صول على الرتخي�ص .هذا ويتم مراجعة ر�سوم الرتخي�ص �سنوي ًا خالل �ستني ( )60يوم ًا من بدء
ال�سنة املالية لل�شركة للت�أكد من �أن ر�سوم الرتخي�ص ال تزال متثل ن�سبة عادلة على �أ�سا�س جتاري بحت.
و�سوف ينتهي العمل باالتفاقية تلقائي ًا وعلى الفور �إذا مل تعد جمموعة ار ا�س اي من امل�ساهمني غري املبا�شرين يف ال�شركة ،ب�أن متتلك �أقل من  ٪25من �أ�سهم ال�شركة.
ميكن ملجموعة ار ا�س اي �إنهاء الرتخي�ص يف حال ( )1طعنت ال�شركة يف �صحة ملكية جمموعة ار ا�س اي للحقوق �أو الت�سجيل مبوجب االتفاقية؛ ( )2قامت ال�شركة �أو �سمحت ب�أي ت�صرف ي�ضر
ب�سمعة جمموعة ار ا�س اي و�/أو �سمعة �أ�سمها التجاري؛ ( )3وقوع �أي خمالفة مادية من جانب ال�شركة لأي من �أحكام هذه االتفاقية �أو ف�شل ال�شركة يف معاجلة �أي خمالفة مادية يف غ�ضون
ثالثني ( )30يوم ًا.
لن يكون لل�شركة �أية حقوق ملكية يف اال�سم التجاري الر ا�س اي  RSAوال حق التنازل عن هذا اال�سم التجاري �أو ترخي�صه من الباطن بدون موافقة خطية م�سبقة من جمموعة ار ا�س اي.
تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني اجنلرتا وويلز وتخ�ضع الخت�صا�ص املحاكم الإجنليزية.

1 112 112 12اتفاقية اإلدارة والخدمات الفنية
�أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات فنية مع جمموعة ار ا�س اي بتاريخ  11مار�س 2014م ،والتي ت�سري اعتبار ًا من  1يناير 2012م ،وتبقى �سارية املفعول ملدة �سنة واحدة ،وت�سري كذلك بعد تلك
ال�سنة حتى يخطر �أي من الطرفني الطرف الآخر ب�إنهاء االتفاقية.
مبوجب االتفاقية� ،سوف تقدم جمموعة ار ا�س اي وجمموعة �شركات �أخرى اخلدمات الفنية وامل�شورة لل�شركة فيما يتعلق باملجاالت التالية و�أية خدمات �إ�ضافية مل يتفق عليها ب�صفة خا�صة
(با�ستثناء بع�ض الأن�شطة امل�ستثناة):










�إدارة املخاطر واالمتثال التنظيمي.
املعلومات املالية.
التمويل وال�ضرائب.
االكتتابات واملطالبات و�إعادة الت�أمني.
اال�سرتاتيجية والتخطيط.
تقنية املعلومات.
املوارد الب�شرية.
املراجعة الداخلية.
ال�ش�ؤون القانونية و�سكرتارية ال�شركات.

توافق ال�شركة على دفع ر�سوم اخلدمة املح�سوبة على �أ�س�س جتارية بحتة من خالل حتليل معياري م�ستقل للخدمات املتفق عليها وخدمات �أخرى ،حيث يتم حتديد هذه البنود يف االتفاقية ،ا�ستناد ًا
�إلى �أ�سلوب حما�سبة التكاليف الكاملة ،مع زيادة ترتاوح من � ٪5إلى  ،٪10ح�سب طبيعة اخلدمة املطلوبة.
يحق لأي من الطرفني �إنهاء االتفاقية على الفور يف حال التعرث املتكرر من جانب الطرف الآخر يف االمتثال اللتزاماته الأ�سا�سية مبوجب االتفاقية �أو يف حال وقوع �أحداث قوة قاهرة .ويحق لأي
من الطرفني �إنهاء االتفاقية لأي �سبب من الأ�سباب من خالل �إر�سال �إخطار خطي م�سبق مدته ثالثني ( )30يوم ًا �إلى الطرف الآخر.
تقت�صر م�س�ؤولية جمموعة ار ا�س اي عن �أي خرق مادي لالتفاقية على احلاالت التي تثبت فيها ال�شركة حاالت �إهمال �أو نية غري م�شروعة ،على �أال تتحمل جمموعة ار ا�س اي �أية م�س�ؤولية عن
الأ�ضرار الالحقة كما يجب �أال يتجاوز مبلغ التعوي�ضات املطالب به فيما يتعلق بجميع املخالفات خالل �سنة تقوميية واحدة ر�سوم اخلدمة التي تدفعها ال�شركة �أو تدين بها �إلى جمموعة ار ا�س اي
فيما يتعلق بهذه ال�سنة .كما تقت�صر م�س�ؤولية جمموعة ار ا�س اي عن الأ�ضرار واملخالفات التي يرتكبها �أطراف ثالثة يتعاملون معها على مبلغ التعوي�ضات الذي ت�سرتده جمموعة ار ا�س اي فعلي ًا
من ذلك الطرف الثالث.
تخ�ضع هذه االتفاقية لأنظمة اململكة العربية ال�سعودية وتخ�ضع الخت�صا�ص املحاكم املخت�صة يف اململكة.

1 112 112 12اتفاقيات إعادة التأمين
دخلت ال�شركة يف كثري من اتفاقيات �إعادة الت�أمني املف ّعلة مع �شركات �إعادة ت�أمني فردية وكذلك احتادات �شركات لتقليل درجة تعر�ضها للخ�سارة من خمتلف �أن�شطة الأعمال ومترير جزء من
هذه اخل�سارة �إلى �شركات �إعادة الت�أمني املذكورة.
 .1اتفاقية �إعادة الت�أمني ال ن�سبي مع عدة �شركات (ترانز�أتالنتك لإعادة الت�أمني ،كيو بي �إي ري ،هيزكوك�س �سانديكيت�س رقم � ،13آر �آند يف� ،آ�سنب للت�أمني ،اك�س ال ري �أوروبا ،كانوبيو�س لويدز
�سانيكيت�س ،رقم  ،4444كانوبيو�س لويدز �سانيكيت�س ،رقم  )0958للتغطية الال ن�سبية لأخطار احلرائق والأخطار الهند�سية .وتظل هذه االتفاقية �سارية املفعول من  1يناير  2014حتى 31
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دي�سمرب  .2014ويحق لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقيات ب�إر�سال �إخطار بهذا للطرف الآخر يف احلاالت التالية� )1 :إع�سار الطرف الآخر �أو عدم قدرته على �سداد ديونه �أو فقد ر�أ�س ماله كله
�أو �أكرث من  ٪50منه )2 ،حدوث تغري كبري يف الإدارة �أو التحكم لدى الطرف الآخر� )3 ،إذا �أ�صبح بع�ض �أو كل من هذه االتفاقيات حمظور ًا بحكم القانون �أو التنظيمات �أو ب�إرادة ال�شركة
منفردة اذا انخف�ض م�ستوى تقييم �شركة اعادة الت�أمني.
 .2اتفاقية �إعادة الت�أمني ال ن�سبي مع عدة �شركات (ترانز�أتالنتك لإعادة الت�أمني ،كيو بي �إي ري ،هيزكوك�س �سانديكيت�س رقم � ،13آر �آند يف� ،آ�سنب للت�أمني ،اك�س ال ري �أوروبا ،كانوبيو�س لويدز
�سانيكيت�س ،رقم  ،4444كانوبيو�س لويدز �سانيكيت�س ،رقم  )0958للتغطية الال ن�سبية لأخطار الكوارث .وتظل هذه االتفاقية �سارية املفعول من  1يناير  2014حتى  31دي�سمرب  .2014ويحق
لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقيات ب�إر�سال �إخطار بهذا للطرف الآخر يف احلاالت التالية� )1 :إع�سار الطرف الآخر �أو عدم قدرته على �سداد ديونه �أو فقد ر�أ�س ماله كله �أو �أكرث من  ٪50منه،
 )2حدوث تغري كبري يف الإدارة �أو التحكم لدى الطرف الآخر� )3 ،إذا �أ�صبح بع�ض �أو كل من هذه االتفاقيات حمظور ًا بحكم القانون �أو التنظيمات �أو ب�إرادة ال�شركة منفردة اذا انخف�ض
م�ستوى تقييم �شركة اعادة الت�أمني.
 .3اتفاقية �إعادة الت�أمني ال ن�سبي مع عدة �شركات (نافيجيتور لويدز �سانديكيت�س رقم � ،1221شوب لويدز �سانديكيت�س رقم  ،1882اك�س ال ري �أوروبا ،كانوبيو�س لويدز �سانيكيت�س ،رقم ،4444
�آر �آند يف ،انتاري�س لويدز رقم � 1274آ�سنب للت�أمني ،ترانز�أتالنتك لإعادة الت�أمني ،كانوبيو�س لويدز �سانيكيت�س ،رقم  )0958للتغطية الال ن�سبية لأخطار �أعمال النقل البحري (وي�شمل �أخطار
احلروب والإ�ضرابات واملظاهرات و�أعمال ال�شغب واال�ضطرابات الأهلية والإ�ضرار املتعمد) .وتظل هذه االتفاقية �سارية املفعول من  1يناير  2014حتى  31دي�سمرب  .2014ويحق لأي طرف
�إنهاء هذه االتفاقيات ب�إر�سال �إخطار بهذا للطرف الآخر يف احلاالت التالية� )1 :إع�سار الطرف الآخر �أو عدم قدرته على �سداد ديونه �أو فقد ر�أ�س ماله كله �أو �أكرث من  ٪50منه )2 ،حدوث
تغري كبري يف الإدارة �أو التحكم لدى الطرف الآخر� )3 ،إذا �أ�صبح بع�ض �أو كل من هذه االتفاقيات حمظور ًا بحكم القانون �أو التنظيمات �أو ب�إرادة ال�شركة منفردة اذا انخف�ض م�ستوى تقييم
�شركة اعادة الت�أمني.
 .4اتفاقية �إعادة الت�أمني ال ن�سبي مع عدة �شركات (�شركة فاراداي لإعادة الت�أمني ،هانوفر ري تكافل ،اك�س ال ري �أوروبا� ،آر �آند يف� ،أودي�سيي ري ،بريكلي ري ،ت�شاو�سر لويدز �سانديكيت�س رقم
 ،1084مريكل �سانديكيت�س رقم  ،3000كانوبيو�س لويدز �سانيكيت�س ،رقم  ،4444كانوبيو�س لويدز �سانيكيت�س ،رقم  )0958للتغطية الال ن�سبية على املركبات وال�سيارات وعلى ما يرتتب عليها
من م�س�ؤوليات ومطالبات من الغري (وت�شمل الت�أمني على ال�سيارات �ضد الغري -ت�أمني �أ�ضرار ال�سيارات فقط -ت�أمني احلوادث ال�شخ�صية لل�سائقني) .وتظل هذه االتفاقية �سارية املفعول
من  1يناير  2014حتى  31دي�سمرب  .2014ويحق لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقيات ب�إر�سال �إخطار بهذا للطرف الآخر يف احلاالت التالية� )1 :إع�سار الطرف الآخر �أو عدم قدرته على �سداد
ديونه �أو فقد ر�أ�س ماله كله �أو �أكرث من  ٪50منه )2 ،حدوث تغري كبري يف الإدارة �أو التحكم لدى الطرف الآخر� )3 ،إذا �أ�صبح بع�ض �أو كل من هذه االتفاقيات حمظور ًا بحكم القانون �أو
التنظيمات �أو ب�إرادة ال�شركة منفردة اذا انخف�ض م�ستوى تقييم �شركة اعادة الت�أمني.
 .5اتفاقية اعادة ت�أمني مع ميونيخ ري املالطية لغر�ض التغطية الت�أمينية الطبية .هذه االتفاقية �سارية املفعول يبد�أ من  1يناير  2014يظل �ساريا اال �أن يتقدم �أحد االطراف بالرغبة يف انهائه
وذلك مبوجب اخطار ال يقل عن � 3أ�شهر قبل نهاية ال�سنة امليالدية .ويحق لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقيات ب�إر�سال �إخطار بهذا للطرف الآخر يف احلاالت التالية� )1 :إع�سار الطرف الآخر
�أو عدم قدرته على �سداد ديونه �أو فقد ر�أ�س ماله كله �أو �أكرث من  ٪50منه )2 ،حدوث تغري كبري يف الإدارة �أو التحكم لدى الطرف الآخر� )3 ،إذا �أ�صبح بع�ض �أو كل من هذه االتفاقيات
حمظور ًا بحكم القانون �أو التنظيمات �أو ب�إرادة ال�شركة منفردة اذا انخف�ض م�ستوى تقييم �شركة اعادة الت�أمني.
 .6اتفاقية �إعادة الت�أمني ال ن�سبي مع عدة �شركات (ات�ش �سي �سي العاملية للت�أمني ،لويدز �سانديكيت�س رقم  ،4020لويدز �سانديكيت�س رقم  )1183لتغطية الال ن�سبية على اخل�سائر املرتتبة من
الت�أمني الطبي لل�شركة/وثيقة الت�أمني الطبي لل�شركة .وتظل هذه االتفاقية �سارية املفعول من  1يناير  2014حتى  31دي�سمرب  .2014ويحق لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقيات ب�إر�سال �إخطار
بهذا للطرف الآخر يف احلاالت التالية� )1 :إع�سار الطرف الآخر �أو عدم قدرته على �سداد ديونه �أو فقد ر�أ�س ماله كله �أو �أكرث من  ٪50منه )2 ،حدوث تغري كبري يف الإدارة �أو التحكم لدى
الطرف الآخر� )3 ،إذا �أ�صبح بع�ض �أو كل من هذه االتفاقيات حمظور ًا بحكم القانون �أو التنظيمات �أو ب�إرادة ال�شركة منفردة اذا انخف�ض م�ستوى تقييم �شركة اعادة الت�أمني.
 .7اتفاقية �إعادة ت�أمني مع �شركة �سوي�س ري (ال�سوي�سرية ري) بخ�صو�ص الت�أمني على احلياة .وتظل هذه االتفاقية �سارية املفعول من  1يناير  2014حتى  31دي�سمرب  .2014ويحق لأي طرف
�إنهاء هذه االتفاقيات يف �أي وقت.
 .8اتفاقية �إعادة الت�أمني ال ن�سبي مع هيزكوك�س �سانديكيت�س رقم  13و كيو بي �إي ري لويدز �سانيكيت�س ،رقم  566للتغطية الال ن�سبية على اخل�سائر الكوارثية للحياة .وتظل هذه االتفاقية �سارية
املفعول من  1يناير  2014حتى  31دي�سمرب .2014

1 112 112 112 12اتفاقيات اعادة التأمين مع األطراف ذات العالقة
ابرمت ال�شركة العديد من اتفاقيات اعادة الت�أمني حيث تقدم جمموعة �أر �أ�س �آي وهي �أحد �أطراف ذو العالقة مع ال�شركة �إعادة الت�أمني لأن�شطة الأعمال التالية بال�شركة:
 .1التأمين ضد الحرائق واألعمال الهندسية

�أ -دخلت ال�شركة يف اتفاقية ح�صة ثابتة وكذلك اتفاقية الفائ�ض الأول واتفاقية الفائ�ض الثاين لأعمال الت�أمني �ضد احلرائق والأعمال الهند�سية على حد �سواء.
 -1اتفاقيات الحصة الثابتة والفائض األول

تغطي هذه االتفاقيات �أعمال الت�أمني املتخ�ص�صة وغري املتخ�ص�صة �ضد احلرائق والأعمال الهند�سية .حيث حتتفظ ال�شركة يف كال ن�شاطي الأعمال املذكورين بن�سبة  ٪30من احل�صة الثابتة
وتتنازل عن  ،٪70بينما تتنازل عن  ٪100من خماطر الفائ�ض الأول.
ومبوجب هذه االتفاقية ،تغطي جمموعة ار ا�س اي  ٪71من احل�صة الثابتة املتنازل عنها يف الت�أمني �ضد احلرائق والأعمال الهند�سية ،بينما تتويل �شركات �إعادة الت�أمني الأخرى تغطية الن�سبة
املتبقية  ٪29من احل�صة الثابتة املتنازل عنها .كما تقدم جمموعة ار ا�س اي تغطية  ٪100لكامل خماطر الفائ�ض الأول التي تنازلت عنها ال�شركة �سواء يف الت�أمني �ضد احلرائق �أو الأعمال
الهند�سية.
 -2اتفاقيات الفائض الثاني

تغطي اتفاقيات الفائ�ض الثاين الأعمال املتخ�ص�صة وغري املتخ�ص�صة للت�أمني �ضد احلرائق والأعمال الهند�سية فقط .حيث تتنازل ال�شركة عن  ٪100من خماطر الفائ�ض الثاين يف كال
الن�شاطني املذكورين .ومبوجب اتفاقيات الفائ�ض الثاين ،تغطي جمموعة ار ا�س اي كامل خماطر الفائ�ض الثاين التي تنازلت عنها ال�شركة يف كال ن�شاطي الأعمال املذكورين.
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 .2التأمين البحري

�أ -دخلت ال�شركة يف اتفاقية ح�صة ثابتة واتفاقية فائ�ض �أول واتفاقية فائ�ض ثاين لأعمال الت�أمني البحري.
 -1اتفاقية احل�صة الثابتة والفائ�ض الأول والثاين
تغطي اتفاقية احل�صة الثابتة والفائ�ض الأول والثاين �أعمال الت�أمني البحري املتخ�ص�صة فقط .وحتتفظ ال�شركة بن�سبة  ٪30من خماطر احل�صة الثابتة وتتنازل عن  ٪70وتتنازل �أي�ض ًا عن ٪100
من خماطر الفائ�ض الأول وخماطر الفائ�ض الثاين يف الت�أمني البحري.
ومبوجب هذه االتفاقية ،تغطي جمموعة ار ا�س اي  ٪71من احل�صة الثابتة املتنازل عنها يف الت�أمني البحري ،بينما تتويل �شركات �إعادة الت�أمني الأخرى تغطية الن�سبة املتبقية  ٪29من احل�صة
الثابتة املتنازل عنها .كما تغطي جمموعة ار ا�س اي  ٪100من كامل خماطر الفائ�ض الأول وخماطر الفائ�ض الثاين التي تنازلت عنها ال�شركة يف الت�أمني البحري.

1 112 112 112 12بنود عامة في اتفاقيات إعادة التأمين
ت�ستند كافة اتفاقيات �إعادة الت�أمني مع جمموعة ار ا�س اي �إلى نف�س البنود وال�شروط .ويحق لأي طرف �إنهاء هذه االتفاقيات ب�إر�سال �إخطار بهذا للطرف الآخر يف احلاالت التالية� )1 :إع�سار
الطرف الآخر �أو عدم قدرته على �سداد ديونه �أو فقد ر�أ�س ماله كله �أو �أكرث من  ٪50منه )2 ،حدوث تغري كبري يف الإدارة �أو التحكم لدى الطرف الآخر� )3 ،إذا �أ�صبح بع�ض �أو كل من هذه
االتفاقيات حمظور ًا بحكم القانون �أو التنظيمات .تخ�ضع اتفاقيات �إعادة الت�أمني لقوانني �إجنلرتا وويلز ويتعني اللجوء يف �أية منازعات �إلى التحكيم ويكون مقره يف لندن ب�إجنلرتا ووفق ًا لقواعد
التحكيم لدى جمعية التحكيم يف �ش�ؤون الت�أمني و�إعادة الت�أمني (.)ARIAS

1 112 112 12اتفاقية التأمين المصرفي
�أبرمت ال�شركة و�شركة الريا�ض لوكالة الت�أمني – �شركة تابعة لبنك الريا�ض – اتفاقية للت�أمني امل�صريف يف  29يوليو 2013م.
ومبوجب هذه االتفاقية ،تتولى �شركة الريا�ض لوكالة الت�أمني ب�صفتها وكي ًال لل�شركة ت�سويق وبيع منتجات الت�أمني التي تطورها ال�شركة لعمالئها باململكة العربية ال�سعودية.
تقدم ال�شركة ل�شركة الريا�ض لوكالة الت�أمني عمولة نظري �أية وثائق ت�صدر �أو تجُ دد وتحُ �سب على �إجمايل الأق�ساط املكتتبة وطبق ًا ملعدالت العمولة املعتمدة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي يف
الالئحة التنظيمية للو�سطاء .وعلى �شركة الريا�ض لوكالة الت�أمني �إعادة �أية عموالت مدفوعة �إلى ال�شركة يف حال �إلغاء هذه الوثائق �أو انتهاكها �أو تعديلها.
مدة هذه االتفاقية �سنة واحدة وتجُ دد تلقائي ًا بعد ذلك �سنة بعد �سنة ما مل يتم �إنها�ؤها برتا�ضي الطرفني �أو ب�إر�سال �أحد الطرفني �إخطار ًا كتابي ًا يفيد ذلك يف غ�ضون  60يوم ًا قبل تاريخ التجديد.
تخ�ضع هذه االتفاقية لأحكام قوانني اململكة العربية ال�سعودية وتتعني ت�سوية �أي نزاع عن طريق االخت�صا�ص الق�ضائي وال�صالحيات املخولة للجنة الف�صل يف املنازعات واملخالفات الت�أمينية.

1 112 12عقود األطراف ذات العالقة
دخلت ال�شركة يف عدد من الرتتيبات مع واحد �أو �أكرث من امل�ساهمني امل�ؤ�سِ �سني �أو ت�شتمل عليهم .هذه الرتتيبات مدرجة �أدناه ،ولكن ورد و�صفها �أي�ض ًا �أعاله بالق�سم “ 3-13العقود الأ�سا�سية”.








اتفاقية حتويل املحفظة (راجع الق�سم � 2-4-12أعاله)
اتفاقية �شراء املوجودات (راجع الق�سم � 3-4-12أعاله)
مذكرة تفاهم (راجع الق�سم � 4-4-12أعاله)
اتفاقية ترخي�ص امللكية الفكرية (راجع الق�سم � 5-4-12أعاله)
اتفاقية الإدارة واخلدمات الفنية (راجع الق�سم � 6-4-12أعاله)
اتفاقيات �إعادة الت�أمني (راجع الق�سم � 7-4-12أعاله)
اتفاقية الت�أمني امل�صريف (راجع الق�سم � 8-4-12أعاله)

1 112 112 12اتفاقيات التأمين مع بنك الرياض
وقد ابرم بنك الريا�ض وهو �أحد امل�ساهمني امل�ؤ�س�سني يف ال�شركة يف عددا من ترتيبات الت�أمني مع ال�شركة بقيمة بلغت  74.5مليون ريال �سعودي كما يف � 30سبتمرب  2014و التي ي�شمل:







اتفاقية تقدمي خدمة الت�أمني مع ال�شركة العاملية للتجارة والتعهدات يف  31دي�سمرب 2007م لتقدمي التغطية الت�أمينية لل�سيارات التي ميلكها بنك الريا�ض وي�ؤجرها للعمالء
وفق «برنامج ت�أجري ال�سيارات» حيث ظلت ت�ؤديها منذ ت�أ�سي�سها وقامت ال�شركة وبنك الريا�ض بتعديلها يف  31يناير 2012م ملراجعة معدالت الأق�ساط وقيم اال�ستهالك واملبالغ
املخ�صومة و�إدخال متطلب الت�سعري الإر�شادي لأعمال ت�أجري ال�سيارات على �أف�ضل النماذج يف الت�سعري .وتتجدد هذه االتفاقية تلقائي ًا ل�سنة ميالدية �أخرى ما مل يقدم �أي طرف
للآخر �إخطار ًا كتابي ًا قبل  60يوم ًا بالإنهاء .ويجوز لأي طرف �أي�ض ًا �أن ينهي االتفاقية يف �أي وقت ب�إر�سال �إخطار كتابي بالإنهاء قبل  90يوم ًا على الأقل من �إنهاء االتفاقية .يف حال
الإنهاء ،ي َوزع الق�سط املُعاد بالتنا�سب مع الوقت املتبقي يف الوثيقة.
وثيقة للت�أمني على جميع خماطر املمتلكات (رقم الوثيقة  )7000078تقدم التغطية الت�أمينية للممتلكات ال�سكنية خا�صة بنك الريا�ض وامل�ؤجرة لعمالئه �أو للبنك فيها فائدة مالية
نا�شئة عن قر�ض ممنوح للعميل من �أجل �شرائها .وت�سري تغطية هذه الوثيقة حتى 2015/04/30م ما مل يقم الطرفان بتجديدها.
وثيقة ت�أمني �شخ�صي �شامل (ت�أمني جماعي على احلياة) (وثيقة رقم  )7000088تقدم تغطية ت�أمينية للعديد من عمالء قرو�ض/رهون املنازل لدى بنك الريا�ض .حيث يقدم
الربنامج للأع�ضاء امل�ؤهلني تغطية ت�أمينية لكافة �أ�سباب الوفاة والإعاقة الكلية الدائمة والإعاقة اجلزئية الدائمة مبا يف ذلك خماطر احلرب ال�سلبية .تقت�صر التغطية على داخل
اململكة العربية ال�سعودية وعلى م�ستوى العامل فيما عدا مناطق احلروب .وت�سري تغطية هذه الوثيقة حتى 2015/04/30م ما مل يقم الطرفان بتجديدها.
وثيقة لت�أمني ال�سفر (رقم الوثيقة  )7000110/012/1/5تقدم تغطية ت�أمني ال�سفر لعمالء بنك الريا�ض احلاملني لبطاقات ائتمان بالتينية وذهبية/تيتانوم وكذلك �أزواجهم
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والأطفال الذي يعيلونهم يف �سفريات الأعمال على م�ستوى العامل و�سفريات الأجازات خارج الدولة حمل �إقامتهم حتى  180يوم ًا .تغطي هذه الوثيقة وفيات احلوادث (�شركة النقل
العام) �أو الإعاقة الكلية الدائمة عقب احلادثة وت�أخر الأمتعة والرحالت وفقد الأمتعة املفحو�صة واخلدمات ال�صحية الطارئة (على م�ستوى العامل) .ويتعني �أن يكون امل�ؤمن عليه
مقيم ًا باململكة العربية ال�سعودية ويحمل بطاقة ائتمان �صادرة عن بنك الريا�ض .وت�سري تغطية هذه الوثيقة حتى 2014/07/18م ما مل يقم الطرفان بتجديدها.
وثائق التأمين مع بعض شركات أعضاء مجلس اإلدارة
دخلت ال�شركة يف عدد من ترتيبات الت�أمني مع �شركات قد يكون لبع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة فيها منفعة معينة و متت االتفاقيات على ا�س�س جتارية بحته ومت �إقرارها يف اجتماع اجلمعية العامة
لل�شركة املنعقد يف 2014/06/05م و�أُف�صح عنها يف التقرير ال�سنوي ملجل�س �إدارة ال�شركة ل�سنة  ،2013وت�شمل هذه الرتتيبات:








خم�س وثائق ت�أمني «على جميع خماطر» املمتلكات اكتتبتها ال�شركة و�أ�صدرتها ملجموعة �شركات بان غلف التي ع�ضو جمل�س �إدارتها  -خالد عبد العزيز احلمدان  -هو ع�ضو جمل�س
�إدارة م�ستقل بال�شركة .مبوجب هذه الوثائق ،تقدم ال�شركة تغطية ت�أمينية على املمتلكات للعديد من املباين يف اململكة العربية ال�سعودية ل�شركة بان ُغلف للأنظمة ال�صناعية و�شركة
بان ُغلف للب�صريات وبان ُغلف �سفر تريدينج وبان ُغلف خلدمات ال�صمامات وبان ُغلف حللول اللحام .حققت ال�شركة  3.646.562ريـال يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من هذه
الوثائق يف الفرتة املنتهية 2013/12/31م ،وت�سري فرتة التغطية لكل الوثائق حتى 2015/03/31م ما مل يجددها الأطراف.
وثيقة ت�أمني �ضد احلرائق اكتتبتها ال�شركة و�صدرت ملجموعة �سدر  -التي ع�ضو جمل�س �إدارتها حممد �سعود البليهد  -هو ع�ضو جمل�س �إدارة م�ستقل بال�شركة .مبوجب هذه الوثائق،
تقدم ال�شركة التغطية الت�أمينية �ضد احلرائق للعديد من املباين يف اململكة العربية ال�سعودية ملجموعة �سدر .حققت ال�شركة  134.688ريـال يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من هذه
الوثيقة يف الفرتة املنتهية 2013/12/31م ،وت�سري فرتة التغطية لهذه الوثيقة حتى 2014/10/31م ما مل يجددها الأطراف.
وثيقة لت�أمني �سيارة اكتتبتها ال�شركة و�صدرت لأ�سامة عبد الباقي بخاري وهو ع�ضو جمل�س �إدارة غري تنفيذي بال�شركة ميثل بنك الريا�ض .مبوجب هذه الوثيقة ،تقدم ال�شركة
التغطية الت�أمينية ل�سيارة ال�سيد بخاري ال�شخ�صية .حققت ال�شركة  10.078ريـال �سعودي يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من هذه الوثيقة يف الفرتة املنتهية 2013/12/31م ،وت�سري
فرتة التغطية لهذه الوثيقة حتى 2014/07/17م ما مل يجددها الأطراف.
ثالث وثائق ت�أمني �سيارات ووثيقتان لت�أمني ال�سفر اكتتبتها ال�شركة و�صدرت خلالد جعفر اللقاين الع�ضو املنتدب و الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س االدارة بال�شركة .مبوجب هذه
الوثيقة ،تقدم ال�شركة التغطية الت�أمينية ل�سيارات الع�ضو املنتدب ال�شخ�صية .حققت ال�شركة  21.310ريـال �سعودي يف �إجمايل الأق�ساط املكتتبة من هذه الوثيقة يف الفرتة املنتهية
2013/12/31م ،وت�سري فرتة التغطية لوثيقتني حتى 2014/11/19م ووثيقة �أخرى ت�سري حتى 2014/12/11م ما مل يجددها الأطراف.

 1 112 12المنازعات والدعاوى القضائية
ت�ؤكد ال�شركة على �أنها حتى تاريخ �صدور هذه الن�شرة لي�ست طرف ًا يف �أي مقا�ضاة �أو دعوى من �ش�أنها �أن ت�ؤثر ب�شكل كبري على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل .مع ذلك ،ا�ستلمت ال�شركة مطالبات
ت�أمينية متعلقة بعقود الت�أمني ال�صادرة عنها لعمالئها والتي ما زال بع�ض ًا منها قيد الت�سوية .حيث توجد خم�س مطالبات ت�أمينية معلقة مرتبطة بتغطية ت�أمينية لل�سيارات تنظر فيها جلنة الف�صل
يف النزاعات واملخالفات الت�أمينية وكما يف 2014/11/15م بلغت القيمة الإجمالية لهذه املطالبات  750.000ريال �سعودي مت تف�صيلها يف اجلدول التايل .وتن�ش�أ هذه املطالبات الت�أمينية يف
امل�سار العادي لأعمال ال�شركة ويجري الآن النظر فيها ومن غري املرجح �أن يكون لها ت�أثري �سلبي على �أعمال ال�شركة �أو و�ضعها املايل .وت�ؤكد ال�شركة وفق �أق�صى ما يتوفر لديها من علم ب�أنه ال
توجد �أية مطالبات �أو دعاوى قائمة �أو ُيل َوح بها �ضد ال�شركة.
مبلغ املطالبة (ريال �سعودي)

رقم

التاريخ

منتج الت�أمني

نوع املنازعة

اجلهة

1

2013/11/26م

�شخ�صي

مطالبة بتعوي�ض

جلنة املنازعات الت�أمينية

300.000

2

2014/01/23م

�شخ�صي

مطالبة بتعوي�ض

جلنة املنازعات الت�أمينية

30.000

3

2014/02/26م

�شخ�صي

مطالبة بتعوي�ض

جلنة املنازعات الت�أمينية

400.000

4

2014/03/11م

�شخ�صي

مطالبة بتعوي�ض

جلنة املنازعات الت�أمينية

20.000

رفع املدير املايل ال�سابق بال�شركة دعوى يف البحرين �ضد رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط)  -وهو من امل�ساهمني امل�ؤ�سِ �سني  -يدعي فيها �إنهاء عمله بال�شركة ب�شكل غري قانوين .وقد
كان عقد توظيف املدير املايل ال�سابق موقع ًا مع رويال �آند �صن الالين�س (ال�شرق الأو�سط) و لي�س ال�شركة ،لهذا ال�سبب مل تقام الدعوى �ضد ال�شركة .ويطالب املدير املايل ال�سابق يف دعواه
بتعوي�ض بقيمة  52.583دينار بحريني (�أو  523.206ريال �سعودي) بالإ�ضافة �إلى �أي رواتب غري مدفوعة بقيمة  18.680دينار بحريني ( 185.868ريال �سعودي) عن الفرتة ما بني يناير
 2013الى مار�س  2013بالإ�ضافة الى �أي م�ستحقات �أخرى .وال تزال الق�ضية منظورة �أمام املحكمة يف البحرين حيث تقوم املحكمة حاليا بنظر ودرا�سة ما قدمه اخل�صمني من دفوعات .ورمبا
يرفع املدير املايل دعوى �ضد ال�شركة ب�سبب الإنهاء املزعوم ب�شكل غري قانوين – �إذا ُرف�ضت الدعوى يف البحرين .ومن غري املرجح �أن يكون لأي دعوى حمتملة من املدير املايل ال�سابق ت�أثري
�سلبي على ال�شركة.

 1 112 112 12مصلحة الزكاة والدخل
مت تقدمي تقرير الزكاة وال�ضريبة امل�ؤ�س�سية عن الفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010مل�صلحة الزكاة والدخل بناء على نتائج ال�شركة قبل حتويل املحفظة .و�أ�صدرت م�صلحة الزكاة والدخل تقييم ًا
�أولي ًا – �أرج�أت املراجعة التف�صيلية – وطلبت التزام ًا �إ�ضافي ًا مقداره  2.811.320ريـال ،وتقدمت ال�شركة با�ستئناف �أمر التقييم مل�صلحة الزكاة والدخل .ولأن حتويل حمفظة الت�أمني قد مت
�إنفاذه الآن ،ف�إن ال�شركة ب�صدد تقدمي تقرير زكاة و�ضريبة دخل معدل عن الفرتة  2010ومعه قوائم مالية معاد �إ�صدارها.
�أ�صدرت م�صلحة الزكاة والدخل تقييمات �أولية عن ال�سنتني 2011م و2012م بطلب التزام �إ�ضايف مقداره  500.000ريـال و 2.587.561ريـال على التوايل .وتقدمت ال�شركة با�ستئناف هذه
التقييمات مل�صلحة الزكاة والدخل وهي قيد املراجعة من قبل امل�صلحة.
مت تقدمي تقرير الزكاة و�ضريبة الدخل عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2013مل�صلحة الزكاة والدخل خالل احلدود الزمنية النظامية وهي قيد املراجعة من قبل امل�صلحة.
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1 112 12الملكية الفكرية
كما يف تاريخ �صدور هذه الن�شرة ،ال متلك ال�شركة عالمات جتارية م�سجلة �أو براءات اخرتاع �أو غريها من حقوق امللكية الفكرية بخالف ا�سمها التجاري “�شركة العاملية للت�أمني التعاوين” .وقد
تقدمت ال�شركة بطلب ت�سجيل عالمة “العاملية” التجارية ولكن مت رف�ضه( .راجع الق�سم « 11-1-2املخاطر املرتبطة بحماية العالمة التجارية»).
و�أبرمت ال�شركة اتفاق للرتخي�ص يف  11مار�س  2014مع جمموعة ار ا�س اي فيما يت�صل با�ستخدام العالمات التجارية وال�شعار اخلا�ص بالأخرية (نرجو مراجعة الق�سم  5-4-13لالطالع على
ملخ�ص بهذه االتفاقية).

1 112 12التأمين
�أ�صدرت ال�شركة وثائق ت�أمينية لتقدمي تغطيه لطاقم العمل لديها و�/أو تعوي�ض ال�شركة عن اخل�سائر �أو الأ�ضرار .با�ستثناء وثيقة الت�أمني اجلماعي على احلياة ال�صادرة عن زيورخ ،ف�إن كافة وثائق
الت�أمني الأخرى �صادرة عن ال�شركة على �أ�سا�س الت�أمني الذاتي:












وثيقة الت�أمني ال�صحي (مت اعتمادها يف 1431/04/11هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة الت�أمني اجلماعي على احلياة (مع زيورخ للت�أمني)
وثيقة ت�أمني ال�سيارات (مت اعتمادها يف 1433/07/27هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة الت�أمني على جميع خماطر املمتلكات (مت اعتمادها يف 1431/03/14هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة الت�أمني �ضد انقطاع الأعمال/خ�سارة الأرباح (مت اعتمادها يف 1431/03/14هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة ت�أمني امل�س�ؤولية العامة (مت اعتمادها يف 1433/01/24هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
 وثيقة ت�أمني تعوي�ض العاملني (مت اعتمادها يف 1431/03/14هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة ت�أمني �إخالل املوظفني بالأمانة (مت اعتمادها يف 1431/03/14هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة ت�أمني ال�سفر (مت اعتمادها يف 1431/03/14هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة ت�أمني الأموال (مت اعتمادها يف 1431/03/14هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)
وثيقة ت�أمني الأجهزة االلكرتونية (مت اعتمادها يف 1431/03/14هـ من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي)

كافة الوثائق الواردة �أعاله �سارية حتى 2015/04/30م.

1 112 12التأمين على الممتلكات
1 112 112 12التملك الحر
ال متلك ال�شركة �أو حتوز �سندات ملكية �أية عقارات كما يف تاريخ �صدور هذه الن�شرة.

1 112 112 12العقارات المستأجرة
ت�ست�أجر ال�شركة مقرها الرئي�سي الكائن مبدينة الريا�ض وفروعها يف جدة وا ُ
خلرب .يوجد �أدناه ملخ�ص باتفاقيات الإيجار املذكورة.

اجلدول  :2-12ملخ�ص اتفاقيات الإيجار لل�شركة
اتفاقية ا�ستئجار املقر الرئي�سي بالريا�ض
الطرفان
�أُبرمت اتفاقية اال�ستئجار يف 1432/08/26هـ (املوافق 2011/07/27م) بني كل من:
(�أ) عمر �سليمان عبد اللطيف (امل�ؤجر)
(ب) �شركة العاملية للت�أمني التعاوين (امل�ست�أجر)
العني امل�ؤجرة
املكتبان رقم  202و 203املغطيان مل�ساحة حوايل  698مرت ًا مربع ًا على �شارع الأمري حممد بن عبد العزيز ،الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
مبلغ الإيجار ال�سنوي هو  418.800ريـال بالإ�ضافة �إلى  20.940( ٪5ريـال) لتغطية تكاليف ال�صيانة واخلدمة ب�إجمايل  439.740ريـالُ ،ي�ستحق �سداد الإيجار على ق�سطني مت�ساويني يف بداية ال�سنة
ومنت�صفها.
مدة الإيجار
(�أ) �سنتان اثنتان بداية من 1432/10/01هـ (املوافق 2011/08/30م) وانتها ًء يف 1434/09/30هـ (املوافق 2013/08/07م).
(ب) تجُ دد االتفاقية تلقائي ًا لفرتات م�ساوية ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر وب�شكل كتابي باعتزامه عدم جتديد الإيجار قبل �شهرين على الأقل من نهاية املدة.
يف حال عدم �سداد ال�شركة الإيجار يف غ�ضون �شهر واحد من ا�ستحقاقه �أو انتهاكها لأي من بنود اتفاقية اال�ستئجار ،يحق للم�ؤجر �إنهاء الإيجار ومنع و�صول ال�شركة لكافة منافع العقار .وت ُعترب ال�شركة
ملتزمة جتاه �صاحب العقار بتكلفة بقية مدة الإيجار.
حق الت�أجري من الباطن والتنازل
ُيحظر على امل�ست�أجر التنازل عن الإيجار �أو الت�أجري من الباطن للغري �سواء ب�شكل كلي �أو جزئي.
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اتفاقية ا�ستئجار فرع جدة
الطرفان
�أُبرمت اتفاقية اال�ستئجار يف 2014/01/01م بني كل من:
(�أ) العبيكان لال�ستثمار العقاري (امل�ؤجر)
(ب) �شركة العاملية للت�أمني التعاوين (امل�ست�أجر)
العني امل�ؤجرة
مركز العبيكان التجاري ،جناح رقم  5و� ،6ش الأمري �سلطان ،جدة .م�ساحة املكتب  507مرت ًا مربع ًا وتريد ال�شركة ا�ستخدامها يف �أداء �أن�شطتها املرخ�ص بها يف جمال خدمات الت�أمني و�إعادة الت�أمني.
مبلغ الإيجار ال�سنوي هو  ،349.832و ُي�ستحق �سداد الإيجار على ق�سطني مت�ساويني يف بداية املدة وبعد �ستة �أ�شهر من بدايتها .كما يتعني على ال�شركة �سداد  ٪10من قيمة الإيجار ال�سنوي لتغطية تكلفة
ال�صيانة واخلدمات.
مدة الإيجار
(�أ) �سنة تقوميية واحدة تبد�أ من 2014/01/01م وتنتهي يف 2014/12/31م.
تجُ دد االتفاقية تلقائي ًا ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر وب�شكل كتابي باعتزامه عدم جتديد الإيجار قبل �شهرين على الأقل من نهاية املدة.
(ب) يف حال عدم ت�سليم ال�شركة العقار عند انتهاء املدة ،تدفع ال�شركة عقوبة مالية مقدارها  2000ريـال عن كل يوم ت�أخري.
(ج) يف حال �إنهاء ال�شركة للإيجار قبل انتهاء املدة ،ف�إنه يتعني عليها �سداد قيمة الإيجار حتى نهاية املدة دون �أي حق يف التعوي�ض حال ت�أجري العقار مل�ست�أجر �آخر.
يف حال عدم �سداد ال�شركة الإيجار يف غ�ضون خم�سة ع�شر يوم ًا من ا�ستحقاقه �أو تعديها على بنود اتفاقية الإيجار ،يحق للم�ؤجر �إنهاء الإيجار ومنع و�صول ال�شركة لكافة منافع العقار مبا يف ذلك
الكهرباء واملياه والهاتف و�أية منافع �أخرى.
حق الت�أجري من الباطن والتنازل
ال يجوز لل�شركة التنازل عن املكتب �أو ت�أجريه من الباطن �أو �أي جزء منه ما مل حت�صل على املوافقة الكتابية من امل�ؤجر.
اتفاقية ا�ستئجار فرع ا ُ
خلرب
الطرفان
�أُبرمت اتفاقية اال�ستئجار يف 1424/12/23هـ (املوافق 2004/02/14م) وعُ دلت يف 1435/04/28هـ (املوافق 2014/03/01م) بني كل من:
(�أ) �شركة ديوان اجلزيرة (امل�ؤجر)
(ب) �شركة العاملية للت�أمني التعاوين (امل�ست�أجر)
العني امل�ؤجرة
املكتبان رقم  107و 108مب�ساحة حوايل  472مرت ًا مربع ًا بالطابق الأول من مركز الديوان التجاري الكائن ب�شارع الظهران ،ا ُ
خلرب ،اململكة العربية ال�سعودية.
مدة الإيجار
(�أ) ( 3ثالث) �سنوات تبد�أ من  2004/04/01وتنتهي يف  2007/03/31وقد مت جتديد الإيجار يف 2014/04/01م ملدة ثالث �سنوات �أخرى.
(ب) تجُ دد االتفاقية تلقائي ًا لفرتات م�ساوية وفق نف�س البنود وال�شروط ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر وب�شكل كتابي باعتزامه عدم جتديد الإيجار قبل �شهرين على الأقل من نهاية املدة.
(ج) مبلغ الإيجار ال�سنوي هو  175.000ريـال ،و ُي�ستحق مبلغ الإيجار على دفعة واحدة تُ�سدد مقدم ًا .وتتحمل ال�شركة تكلفة املنافع كاملياه والكهرباء والهاتف.
يف حال ت�أخر �سداد الإيجار ملدة تزيد عن ( 15خم�سة ع�شر) يوم ًا من تاريخ ا�ستحقاقه ،ف�إنه يحق للم�ؤجر �إنهاء االتفاقية.
حق الت�أجري من الباطن والتنازل
ال يجوز لل�شركة التنازل عن املكتب �أو ت�أجريه من الباطن �أو �أي جزء منه ما مل حت�صل على املوافقة الكتابية من امل�ؤجر.

 1 1212 12وصف األسهم
 1 112 1212 12رأس المال
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة ( )200.000.000مائتي مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى ( )20.000.000ع�شرين مليون �سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ قيمة كل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية.
�أو�صي املجل�س يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 1435/6/24هـ (املوافق 2014/04/24م) بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة من ( )200.000.000مائتي مليون ريال �سعودي �إلى (� )400.000.000أربعمائة
مليون ريال �سعودي ،وذلك بعد احل�صول على املوافقات التنظيمية الالزمة .وقد وافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م) ،على زيادة
ر�أ�س مال ال�شركة من خالل �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية .و�سي�شمل �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولوية � 20.000.000سهم ًا جديد ًا .و�سوف يزيد ر�أ�س مال ال�شركة من ( )200.000.000مائتي مليون
ريال �سعودي �إلى (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي.
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 1 112 1212 12االكتتاب في رأس المال
مت االكتتاب يف ر�أ�س مال ال�شركة كامال .اكتتب امل�ؤ�س�سون مبا جمموعه (� )14.000.000أربعة ع�شر مليون �سهم وهي متثل (� )٪70سبعون باملائة من كامل �أ�سهم ر�أ�س املال .كما مت االكتتاب يف
باقي ر�أ�س املال مبا جمموعه (� )6.000.000ستة ماليني �سهم ومتثل ( )٪30ثالثون باملائة ،عن طريق طرحها لالكتتاب العام.

 1 112 1212 12زيادة رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية ،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 دفع ب�أكمله ،ويعني القرار طريقة زيادة
ر�أ�س املال.

 1 112 1212 12تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية ،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 ا�ستعرا�ض تقرير
مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة و�أثر التخفي�ض يف هذه االلتزامات ويبني القرار طريقة التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن
حاجة ال�شركة وجبت دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضهم عليه خالل (� )60ستني يوما من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة .ف�إذا
اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستندات يف امليعاد املذكور وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حاال �أو تقدم له �ضمانا كافيا للوفاء به �إذا كان �آجال.

 1 112 1212 12تداول األسهم
جميع �أ�سهم ال�شركة قابلة للتداول وفقا 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 �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منهما عن �أثني ع�شر �شهر 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 مال قبل انق�ضاء فرنة
احلظر ،ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفقا لأحكام بيع احلقوق من �أحد امل�ؤ�س�سني �إلى م�ؤ�س�س �آخر �أو �إلى �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة
�أو من ورثة امل�ؤ�س�سني يف حالة وفاته �إلى الغري.
وال يتطرق النظام الأ�سا�سي لل�شركة لأي حقوق ا�سرتداد �أو �إعادة �شراء فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة.

 1 112 1212 12حقوق التصويت
يحق لكل م�ساهم ،بغ�ض النظر عن عدد اال�سهم التي ميتلكها ،ح�ضور اجلمعية الت�أ�سي�سية �أو توكيل من ينوب عنه باحل�ضور ،كما �أن لكل م�ساهم حائز على ع�شرين �سهم ًا �أو �أكرث حق ح�ضور
اجلمعية العامة للم�ساهمني وللم�ساهم �أن يوكل عنه م�ساهم �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة حل�ضور اجلمعية العامة.
حت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العادية والغري عادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم.

 1 112 1212 12الجمعية العامة للمساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوينا �صحيحا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�س لل�شركة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة الغري عادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل ال�ستة �أ�شهر التالية النتهاء
ال�سنة املالية لل�شركة ،ويجوز الدعوة جلمعيات عامة عادية �أخرى لالجتماع كلما دعت احلاجة �إلى ذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة فيما عدى الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور التي �ضمن اخت�صا�ص اجلمعية العامة
العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية العامة العادية.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة العادية �صحيحا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان
يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتن�شر هذه الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88الثامنة والثمانون من نظام ال�شركات ويعترب االجتماع �صحيحا �أيا كان
عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
ال يكون انعقاد اجلمعية العامة الغري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضر م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع
ثان بنف�س الأو�ضاع املن�صو�ص عليها يف املادة ال�سابقة ويكون االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا كان ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثلون ربع ر�أ�س املال على الأقل.
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 1313تغطية االكتتاب
1 113 13متعهد التغطية
�ستكون �شركة جي �آي بي كابيتال متعهد التغطية الوحيد لالكتتاب.
متعهد التغطية

جي �آي بي كابيتال
�أبراج التعاونية ،طريق امللك فهد
الربج اجلنوبي ،الدور الثالث
�ص .ب 89589 .الريا�ض 11673
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 218 0555 :
فاك�س+966 )11( 218 0055 :
املوقع الإلكرتوينwww.gibcapital.com :
الربيد الإلكرتوينcontact@gibcapital.com :

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 � 20.000.000سهم
�سعر الطرح  10ريال لل�سهم

1 113 13ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
مبقت�ضى �شروط التعهد بالتغطية:
(�أ) تتعهد ال�شركة ملتعهد التغطية انه يف تاريخ التخ�صي�ص �سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية جميع ا�سهم حقوق الأولوية املتعهد بتغطيتها يف هذا الإكتتاب التي مل يكتتب بها امل�ساهمون
امل�ستحقون ك�أ�سهم ا�ضافية وذلك ب�سعر الإكتتاب.
(ب) يتعهد املتعهد بالتغطية لل�شركة ب�أن يقوم بنف�سه ،يف تاريخ التخ�صي�ص ،ب�شراء عدد الأ�سهم املطروحة التي مل يتم االكتتاب فيها وذلك على ا�سا�س �سعر االكتتاب.

1 113 13األتعاب
�سوف ي�ستخدم حوايل  10.000.000ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب لت�سديد م�صاريف االكتتاب ،والتي تت�ضمن �أتعاب امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل وم�ست�شارهم القانوين ومراجع
احل�سابات وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة� ،إ�ضافة �إلى م�صاريف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املرتبطة
باالكتتاب ،علم ًا �أن هذه امل�صاريف تقديرية و�سوف تخ�ضع للت�أكد النهائي.
و�سوف تخ�صم م�صاريف الإكتتاب من ال�شركة بعد الإنتهاء من الإكتتاب.
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 1414شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع امل�ساهمني امل�ستحقني وحملة احلقوق املكت�سبة ومقدمي العرو�ض قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب �أو منوذج تقدمي العر�ض املتعلق
بالطرح املكمل حيث يعترب توقيع وت�سليم الطلب �أو منوذج التقدمي مبثابة موافقة وقبول بال�شروط والأحكام املذكورة.
�إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني احل�صول على ن�شرة الإ�صدار وطلب االكتتاب من
اجلهات امل�ستلمة التالية:

1 114 14االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
يتعني على الأ�شخا�ص امل�ستحقني والراغبني يف االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب .وميكن احل�صول على مناذج طلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب ،3555 .جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )12( 649 3333 :
فاك�س+966 )12( 643 7426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :

بنك �ساب
طريق الأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي
�ص.ب ،9084 .الريا�ض 11413
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 405 0677 :
فاك�س+966 )11( 405 0660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com:

جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز
�ص.ب ،833 .الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 )11( 477 4770 :
فاك�س+966 )11( 479 7979 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :

1 114 14االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
مبوجب ن�شرة الإ�صدار هذه �سيتم طرح � 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  10ريال لل�سهم �شام ًال قيمة
ا�سمية قدرها  10رياالت وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ  200.000.000ريال �سعودي .و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة (� )1سهم 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 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م)
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 الأ�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 (تاريخ �أحقية االكتتاب) .ويعطي كل حق حلامله �أحقية ممار�سة االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق
الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
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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 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م ).
املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق 2015/01/22م) («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 فقط على االكتتاب بعدد من اال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول� .سيتم الإكتتاب
يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب الإكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج الإكتتاب �أو عن طريق الإكتتاب �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 حقوق �أولوية �أقل من عدد حقوق الأولوية التي مار�سها
خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�ض طلب الإكتتاب كليا �أو جزئيا ،و�سوف يتم �إبالغ و�إعادة مبلغ الإكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
فرتة تداول حقوق �أولوية االكتتاب :تبد�أ يوم الثالثاء 1436/03/22هـ (املوافق 2015/01/13م) وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم اخلمي�س 1436/04/02هـ (املوافق
2015/01/22م) ،وذلك تزامن ًا مع مرحلة االكتتاب الأولى .تكون (تداول) قد جهزت الآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ويو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية
لل�شركة (يكون م�ستق ًال عن رمز ال�شركة على �شا�شة التداول) .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 ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق .ويف حال قيامهم بال�شراء والإحتفاظ 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 1436/04/05هـ (املوافق 2015/01/25م) وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم الثالثاء 1436/04/07هـ (املوافق 2015/01/27م) .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 جزئي ًا 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 1436/04/12هـ (املوافق 2015/02/01م) من ال�ساعة � 10:00صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1436/04/13هـ
(املوافق 2015/02/02م) .و�سيتم خالل هذة الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم بـ”امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية”) الذين �سوف
يتم دعوتهم من قبل مدير الإكتتاب بعد الت�شاور مع ال�شركة على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات الإ�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 االعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور
الأ�سهم ،ف�سيتم ا�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.
التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص اال�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 الإ�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 1436/04/23هـ (املوافق 2015/02/12م).
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.

لقد تقدمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول الإدراج يف ال�سوق ،و�سيتم تقدمي طلب �إلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد اكتمال االكتتاب.
الأ�شخا�ص امل�ستحقون الغري م�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة:
�سوف يعدل �سعر �سهم ال�شركة بعد �إغالق تداول �أ�سهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م) ،وذلك بنا ًء على قيمة الطرح
وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة �ضمن هذه الن�شرة بالإ�ضافة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغالق .و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم
اجلديدة عر�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 ومل 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 الأولوية امل�ستحقة لهم ،ما عدا ح�صولهم على
تعوي�ض نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه (�إن وجد) .ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة ر�أ�س املال.
ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات الإ�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.
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�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض على
�إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض امل�ستحق لكل �سهم متبقي ،و�سيتم دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل
يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�إي�ضا مل�ستحق ك�سور الأ�سهم.

1 114 114 14تعبئة نماذج طلب االكتتاب
على ال�شخ�ص امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب 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 ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية� .أما مبلغ االكتتاب الذي يتعني على املكتتب دفعه
فيح�سب ب�ضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية يف  10ريال.
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 اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
عدم التنازل عن حقه 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 �أو نتيجة
�إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها يف الن�شرة.
�أنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف �أ�سهم هذا الطرح ولل�شركة احلق يف رف�ض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب.
قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
�ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة.

1 114 114 14الوثائق المطلوب تقديمها مع طلب االكتتاب
يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفق ًا بامل�ستندات التالية،ح�سب ما يقت�ضية 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 �أخر باالكتتاب).
�أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد).
�أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني ،حيثما يقت�ضي احلال (للمكتتب الفرد).
�أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية.

يجب دفع مبلغ االكتتاب كامال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة� ،أو عن
طريق �شيك م�صريف م�صدق م�سحوب على �أحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�شركة.
يقت�صر التوكيل 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
و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة عن 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).

 1 114 114 14تقديم 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
اكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات الأ�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 االنرتنت امل�صريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة ،علم ًا ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب �إتباعها بدقة .وعند
توقيع وتقدمي طلب االكتتاب� ،ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد ال�شخ�ص امل�ستحق ب�صورة منه .ويف حالة تبني �أن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم
ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،ف�إن طلب االكتتاب �سيعترب الغي ًا .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 يحتوي على معلومات غري كاملة �أو غري
�صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة الغي ًا .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة ،ويعترب بعد قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.
ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:




ت�سليم ال�شخ�ص امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو حمدد �أعاله) من قبل ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.
ا�ستالم ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من 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 يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا االكتتاب فيها.
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التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومدير الإكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمى «ح�ساب ال�شركة العاملية للت�أمني التعاوين – �أ�سهم حقوق �أولوية» يتم �إيداع متح�صالت الإكتتاب به� .سيتم تخ�صي�ص اال�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 الإ�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 اخلمي�س 1436/04/23هـ (املوافق 2015/02/12م) .ويف حال تبقي �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 الإعالن
عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه يوم االربعاء 1436/04/15هـ (املوافق 2015/02/04م).
�أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف توزع متح�صالت بيع هذة الأ�سهم ك ٌل ح�سب ما ي�ستحقه
وذلك يف موعد �أق�صاه اخلمي�س 1436/04/23هـ (املوافق 2015/02/12م).

1 114 14دفع مبالغ التعويض
�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأولوية� ،إن وجدت ،يف موعد �أق�صاه اخلمي�س 1436/04/23هـ (املوافق
2015/02/12م).

ر�سم تو�ضيحي لآلية حقوق الأولوية اجلديدة
(πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa
(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh

ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa
ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑb Éeh

»≤ÑàŸG ìô£dG IÎa
)(óMGh πªY Ωƒj

Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa
)(πªY ΩÉjCG 3

ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y
¢ü«°üîàdGh á≤HÉ£ŸG IÎa

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

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

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

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

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

عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل االحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية العامه غري العادية.
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ماهو معامل االحقية؟

هو املعامل الذي مُيكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق االولوية امل�ستحقة له مقابل اال�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 �إرتفع عدد �أ�سهمها �إلى � 1.200سهم ،يكون معامل االحقية حينئذ � 1إلى �( 5سهم واحد
لكل خم�س �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس إسم  /رمز أسهم الشركة أو أن هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم ايداع حقوق االولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح ،على �سبيل املثال � :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم ال�سابق  35رياالُ و�سعر الطرح
 10رياالت يكون �سعر الإفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص 10ي�ساوي بذلك خم�س ًا وع�شرون ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين اإلكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين الإكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب باال�سهم الإ�ضافيه اجلديدة املكت�سبة من �شراء حقوق جديدة خالل
مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية اإلكتتاب؟

تتم عملية الإكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات الإكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذه) وخالل فرتتي االكتتاب فقط.
هل يحق لحملة شهادات األسهم اإلكتتاب والتداول ؟

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

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين بالإكتتاب 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�إعاده مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

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

نعم ،ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن اإلكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد �إنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

الميكن ذلك ،بعد �إنق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف الإكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن يخ�ضع امل�ستثمر للخ�سارة �أو
الإنخفا�ض يف قيمة حمفظتة الإ�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي اإلكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير الإكتتاب 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.
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1 114 14بنود متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما
عدا ما جرى عليه الن�ص حتديدً ا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم دون احل�صول على
موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها .وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية،
ويف حالة التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
ومع �أن الهيئة قد �إعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم يف ال�سوق ب�أن ()1
تغريا مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ب�أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب
ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .ويف هاتني احلالتني ف�إنه يتعني على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار
التكميلية و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها .كما �أنه من املمكن �أن يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العمومية الغري عادية على تفا�صيله.

1 114 14تداول األسهم الجديدة
�سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور �إكتمال جميع االجراءات املتعلقة بذلك ،ويتوقع �أن يكون ذلك بعد تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع هيئة ال�سوق املالية و�سيتم االعالن عنه
الحق ًا.

1 114 14السوق المالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين  ،ESISوبد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام “تداول” من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ 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 خاللها تنفيذ الأوامر� ،أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها
من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا ،وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتدا ًء من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا) وتتغري هذه الأوقات خالل
�شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة لل�سعر ،ويف حال �إدخال عدة
�أوامر بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد
املعلومات مثل “رويرتز”.
تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات 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.

1 114 14التسجيل في 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 االلكرتوين 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 �أ�سهمها 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 املكتتبون الذين يتعاملون يف مثل هذه الن�شاطات امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،و�سوف لن تتحمل ال�شركة �أية م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.
وبالرغم من �أن �أ�سهم ال�شركة القائمة م�سجلة يف القائمة الر�سمية ومدرجة 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 املتبقى و�إيداعها يف ح�ساباتهم يف تداول .ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل اعتماد عملية التخ�صي�ص
يتحمل املكتتبون �أو مقدمو العرو�ض يف الطرح املكمل الذين يتعاملون يف ن�شاطات التداول املحظورة هذه امل�سئولية الكاملة عنها ،ولن تتحمل ال�شركة �أية م�سئولية قانونية يف هذه احلالة.

1 114 14القرارات والموافقات التي ستطرح بموجبها األسهم
مت م�ؤخر ًا احل�صول على موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي مبوجب اخلطاب رقم  351000121747وتاريخ 1435/09/20هـ (املوافق 2014/07/17م) على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ
( )200.000.000مائتي مليون ريال �سعودي عن طريق طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ولدى �إكتمال االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة �سي�صبح ر�أ�س املال (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي مق�سمة
�إلى (� )40.000.000أربعني مليون �سهم عادي بقيمة �إ�سمية قدرها ( )10ع�شرة رياالت لل�سهم الواحد .وقد �صدر قرار جمل�س �إدارة ال�شركة بتاريخ 1435/6/27هـ (املوافق 2014/4/27م) بالتو�صية
بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة ملواجهة �إحتياجاتها برفع املالءة املالية .ووافقت اجلمعية العامة غري العادية املنعقدة يوم الثالثاء 1436/03/15هـ (املوافق 2015/01/06م) 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 وكافة امل�ستندات امل�ؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ �إعالنها يف موقع تداول يوم االثنني 1436/02/09هـ (املوافق 2014/12/01م).
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1 114 14تنبيهات متنوعة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري الرتكات والورثة .وي�شرتط �أنه فيما
عدا ما جرى عليه الن�ص حتديد ًا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه �أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم دون احل�صول على
موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الأخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها .وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار هذه باللغتني العربية والإجنليزية.
ويف حال التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي .يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
و مع �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 من الهيئة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم يف ال�سوق ب�أن ( )1تغريا
مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذ �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 العمومية الغري عادية على تفا�صيله.

1 1414 14التغيير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال
�أن �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية هو  102ومن املتوقع �أن ي�صل �إلى  56.26يف افتتاحية اليوم الذي يليه والتغيري ميثل نق�ص بن�سبة .%45
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 العمومية الغري العادية
عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العمومية الغري العادية * �سعر الإغالق ل�سهم ال�شركة يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية = القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العمومية
الغري العادية.
ثاني ًا احت�ساب �سعر ال�سهم يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية الغري العادية
(القيمة ال�سوقية لل�شركة عند الإغالق يف يوم اجلمعية العمومية الغري العادية  +قيمة الأ�سهم املطروحة )( /عدد الأ�سهم يف نهاية يوم اجلمعية العمومية الغري العادية  +عدد الأ�سهم املطروحة
لالكتتاب) = �سعر ال�سهم املتوقع يف افتتاحية اليوم الذي يلي يوم اجلمعية العمومية الغري العادية.

143

1515المستندات المتاحة للمعاينة
�ستتوفر امل�ستندات التالية باللغة العربية لالطالع عليها ومعاينتها يف املقر الرئي�سي لل�شركة الكائن يف مدينة الريا�ض بني ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح ًا �إلى ال�ساعة اخلام�سة م�سا ًء قبل ثالثة
�أ�سابيع من فرتة االكتتاب وخالل تلك الفرتة.
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ال�سجل التجاري لل�شركة
النظام الأ�سا�سي لل�شركة
تو�صية جمل�س الإدارة على زيادة ر�أ�س املال
موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية
موافقة اجلمعية العامة الغري عادية على طرح �أ�سهم حقوق الأولوية
موافقة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
موافقة خطية من مكتب املراجع القانوين على ن�شر تقريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار
موافقة خطية من مكتب امل�ست�شار القانوين على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار كم�ست�شار قانوين
موافقة خطية من م�ست�شار درا�سة ال�سوق على الإ�شارة �إليهم و�إ�ستخدام تقاريرهم يف ن�شرة الإ�صدار
القوائم املالية املدققة لل�شركة العاملية للت�أمني التعاوين لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م2012 ،م و2013م وال�ستة ا�شهر املنتهية يف  30يونيو 2014م
الإتفاقيات اجلوهرية
العقود الواجب الإف�صاح عنها مبوجب الفقرة (ط) ( )1من الق�سم ( )13من امللحق الرابع لقواعد الت�سجيل والإدارج ( �إن وجدت).

1616تقرير المحاسبين
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

القوائم المالية األولية الموجزة غير المراجعة
وتقرير فحص مراجعي الحسابات المستقلين
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014

146

147

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي األولية
كما في  30يونيو 2014
 30يونيو 2014
�إي�ضاحات

 31دي�سمرب 2013
(بالرياالت ال�سعودية)

( غري مراجعة )

(مراجعة )

موجودات عمليات الت�أمني
3.650.806

40.462.274

نقد وما يف حكمه

5

74.435.351

83.914.450

1.923.079

1.923.079

101.876.929

77.173.180

م�ستحق من جهات ذات عالقة

959.463

1.256.938

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

75.731.669

49.320.644

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

52.532.317

69.121.800

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

466.591.938

596.366.930

تكاليف �إكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

7.866.078

6.027.808

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

8.014.671

5.003.694

ممتلكات ومعدات� -صايف

1.210.900

855.456

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

794.793.201

931.426.253

ودائع لأجل
�إ�ستثمارات
�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

�( 6أ)
8

موجودات امل�ساهمني
10.145.417

9.958.892

نقد وما يف حكمه

5

116.107.451

115.627.202

27.553.684

27.404.625

موجودات �أخرى

528.975

424.835

وديعة نظامية

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

174.335.527

173.415.554

جمموع املوجودات

969.128.728

1.104.841.807

ودائع لأجل
�إ�ستثمارات

( 6ب)

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  13جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي األولية (تتمة)
كما في  30يونيو 2014
 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
(بالرياالت ال�سعودية)
( غري مراجعة )

(مراجعة )

مطلوبات عمليات الت�أمني
�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

539.292.499

663.503.315

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

128.833.000

138.747.983

ذمم دائنة

3.095.530

3.769.281

�أر�صدة �إعادة ت�أمني دائنة

72.386.168

75.912.509

امل�ستحق ايل جهات ذات عالقة

2.770.490

3.153.965

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

30.100.679

27.775.624

توزيعات فائ�ض م�ستحقة

488.001

488.001

�إيرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

9.264.000

8.880.200

مكاف�أة نهاية اخلدمة

8.562.834

9.195.375

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

794.793.201

931.426.253

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
امل�ستحق لعمليات الت�أمني

75.731.669

49.320.644

امل�ستحق جلهة ذات عالقة

1.058.354

1.058.354

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

11.254.993

9.929.652

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

88.045.016

60.308.650

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال

200.000.000

200.000.000

ربح غري حمقق من �إ�ستثمارات متاحة للبيع

526.529

208.689

()114.236.018

()87.101.785

خ�سائر مرتاكمة
جمموع حقوق امل�ساهمني

86.290.511

113.106.904

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

174.335.527

173.415.554

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

969.128.728

1.104.841.807

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  13جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة الدخل الشامل األولية -عمليات التأمين ( غير مراجعة )
لفرتة الثالثـة �أ�شـهر املنتهيـة يف
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

لفرتة ال�ستة �أ�شـهر املنتهـية يف
 30يونيو 2014

(بالريـاالت ال�سعودية)
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

 30يونيو 2013

(بالريـاالت ال�سعودية)

70.275.140

68.457.257

149.038.304

149.679.292

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

()22.959.790

()22.777.701

()56.629.270

()60.598.636

زيادة خ�سارة �أق�ساط ت�أمني

()2.554.463

()2.645.285

()5.972.081

()5.672.335

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

44.760.887

43.034.271

86.436.953

83.408.321

()3.819.500

()5.856.000

()6.674.500

()11.244.000

40.941.387

37.178.271

79.762.453

72.164.321

()98.801.554

()37.792.213

()161.454.958

()75.230.496

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

59.481.048

5.962.249

85.945.038

14.909.609

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

1.765.812

()1.819.853

()5.564.176

4.385.072

�صايف املطالبات املتكبدة

()37.554.694

()33.649.817

()81.074.096

()55.935.815

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

()4.645.564

()4.106.513

()8.704.130

()7.558.785

6.921.573

6.009.447

13.118.168

12.120.087

التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � ،صايف
�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة
�إجمايل املطالبات املدفوعة

ايراد عموالت اعادة ت�أمني
م�صاريف �إكتتاب �أخرى
�صايف فائ�ض الإكتتاب
م�صاريف �إدارية وعمومية

()372.723

()476.381

()621.364

()729.591

5.289.979

4.955.007

2.372.804

20.168.444

()15.249.864

()13.248.433

()29.118.651

()25.972.187

ايراد ا�ستثمار

140.419

123.348

303.032

253.824

�إيرادات �أخرى

18.689

1.434

31.790

1.204

(عجز) فائ�ض عمليات الت�أمني
ح�صة امل�ساهمني من عجز (فائ�ض) عمليات الت�أمني
�صايف الفائ�ض يف نهاية الفرتة

()9.800.777

()8.168.644

()26.411.025

()5.548.715

9.800.777

7.906.651

26.411.025

5.548.715

-

-

-

()261.993
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة الدخل الشامل األولية -عمليات المساهمين (غير مراجعة)
لفرتة الثالثـة �أ�شـهر املنتهيـة يف
�إي�ضاح

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

لفرتة ال�ستة �أ�شـهر املنتهـية يف
 30يونيو 2014

(بالريـاالت ال�سعودية)

 30يونيو 2013

(بالريـاالت ال�سعودية)

االيرادات
()9.800.777

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

403.015

�إيراد �إ�ستثمارات

()7.906.651
425.713

()26.411.025
831.958

()5.548.715
869.649

()9.397.762

()7.480.938

()25.579.067

()4.679.066

م�صاريف ادارية وعمومية

()396.420

()413.869

()721.448

()807.128

�صايف (اخل�سارة) /الربح للفرتة

()9.794.182

()7.894.807

()26.300.515

()5.486.194

م�صروفات � /إيرادات �شاملة �أخرى
98.823

التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع
جمموع (اخل�سارة)  /الربح ال�شامل للفرتة
(خ�سارة) /ربحية ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض للفرتة

11

()30.106

317.840

()14.274

()9.695.359

()7.924.913

()25.982.675

()5.500.468

()0.49

()0.39

()1.32

()0.27
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين األولية (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2014
ر�أ�س املــال

ربح غري حمق ـ ــق من
�إ�ستثمـارات متـاحـة للبيـع

خ�سائر مرتاكمة

املجــموع

( بالرياالت ال�سعودية )
الر�صيد يف  1يناير 2013
�صايف الربح للفرتة

200.000.000

410.936

()62.994.250

-

-

()5.486.194

137.416.686
()5.486.194

�إيرادات �شاملة �أخرى:
�صايف التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع

-

()14.274

�إجمايل �إيرادات ( /خ�سائر) ال�شاملة

-

()14.274

زكاة و�ضريبة الدخل

-

()14.274

()5.486.194

()5.500.468

-

-

()1.269.756

()1.269.756

الر�صيد يف 30يونيو 2013

200.000.000

396.662

()69.750.200

130.646.462

الر�صيد يف 1يناير 2014

200.000.000

208.689

()87.101.785

113.106.904

-

-

()26.300.515

()26.300.515

�صايف خ�سارة الفرتة
م�صروفات �شاملة �أخرى:
التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع

-

317.840

�إجمايل �إيرادات ( /خ�سائر) ال�شاملة

-

317.840

زكاة و�ضريبة الدخل

-

-

200.000.000

526.529

الر�صيد يف 30يونيو 2014

()26.300.515

()25.982.675

()833.718

()833.718

()114.236.018

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  13جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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317.840

86.290.511

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية األولية  -عمليات التأمين (غير مراجعة)
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
�إي�ضاح

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014
(بالرياالت ال�سعودية)

الأن�شطة الت�شغيلية
-

فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

التعديالت لت�سوية فائ�ض عمليات الت�أمني مع �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية :
�إ�ستهالك

276.532

418.022

مكاف�أة نهاية اخلدمة

1.171.987

1.000.000

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

279.444

()2.742.319

التدفقات النقدية قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

1.727.963

()1.324.297

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()24.983.193

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

297.475

م�ستحق من جهات ذات عالقة

()26.411.025

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

129.774.992

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية
م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

4.967.270
()1.991.164
()5.548.715
()353.892.805

()3.010.977

()4.665.032

16.589.483

()4.000.583

تكاليف �إكتتاب م�ؤجلة

()1.838.270

()3.590.664

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

()124.210.816

ذمم دائنة

()673.751

�أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

()3.526.341

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

م�ستحق لعمليات امل�ساهمني– احل�ساب اجلاري

()383.475

م�ستحق جلهات ذات عالقة

349.507.733
()8.812.100
24.034.644
()4.433.778
-

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

2.325.055

2.608.798

�إيراد عموالت معيدي الت�أمني غري مكت�سبة

383.800

447.966

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

()9.914.983

15.244.583

النقد امل�ستخدم يف العمليات

()43.854.063

8.551.856

مكاف�أة نهاية اخلدمة مدفوعة

()1.804.528

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

()45.658.591

()376.426
8.175.430

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
()631.976

�شراء ممتلكات ومعدات

()65.935

ودائع لأجل

9.479.099

-

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

8.847.123

()65.935

�صايف (النق�ص)  /الزيادة يف النقد وما يف حكمه
نقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة
نقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

6

()36.811.468

8.109.495

40.462.274

57.783.343

3.650.806

65.892.838

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  13جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية األولية  -عمليات المساهمين (غير مراجعة)
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
�إي�ضاح

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014
( بالريـاالت ال�سعودية )

العمليات الت�شغيلية
�صايف اخل�سارة للفرتة

()5.486.193

()26.300.515

التدفقات النقدية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
موجودات �أخرى

()85.814

()104.140

م�ستحق من عمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

-

4.433.778

امل�ستحق لعمليات الت�أمني

-

1.344

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

26.411.025

5.548.714

م�صاريف م�ستحقة والتزامات �أخري

491.623

57.784

497.993

4.469.613

زكاة مدفوعة

-

�صايف النقد من العمليات الت�شغيلية

()474.762
3.994.851

497.993

العمليات الإ�ستثمارية
ودائع لأجل

()480.249

�إ�ستثمارات

168.781

175.963

()311.468

175.963

�صايف النقد (امل�ستخدم يف)  /من العمليات الإ�ستثمارية

-

�صايف الزيادة يف النقد وما يف حكمه

186.525

4.170.814

نقد وما يف حكمه يف بداية الفرتة

9.958.892

30.878.826

نقد وما يف حكمه يف نهاية الفرتة

10.145.417

35.049.640

معامالت غري نقدية :
�صايف التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع

317.840

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  13جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية الأولية املوجزة.
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()14.274

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة (غير مراجعة)
 30يونيو 2014

 - 1التنظيم والعمليات
�شـ ـ ـ ـ ــركة العاملية للت�أمني التعاوين («ال�شركة») هي �شـركة م�ساهمة �سعودية �،سجلت يف ال�سج ـ ـ ـ ـ ــل التجاري بتاريخ  29ذو القعدة 1430هـ (املوافق 17نوفمرب  )2009حتت رقم .4030194978
يقع املركز الرئي�سي لل�شركة امل�سجل يف مدينة الريا�ض مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010287831و فرع جدة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  4030194978و اخلرب مبوجب ال�سجل التجاري
رقم .2051042939
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين و�إعادة الت�أمني بكافة �أنواعه مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف
اململكة العربية ال�سعودية .يف  26ذو احلجة 1430هـ ( 13دي�سمرب  )2009ا�ستـلمت ال�شركة الرتخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («�ساما») ملزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية .
عنوان ال�شركة امل�سجل هو طريق الأمري حممد بن عبدالعزيز ،بناية هوم �سنرت� ،ص.ب 6393 .الريا�ض  ،1142اململكة العربية ال�سعودية.
 - 2أسس االعداد
أسس القياس

مت �إعداد القوائم املالية الأولية املوجزة وفقا لأ�سا�س التكلفة التاريخية فيما عدا ما يتم قيا�سه بالقيمة العادلة “ا�ستثمارات حمتفظ بها بالقيمة العادلة بقائمة الدخل” و “ا�ستثمارات متاحة للبيع”.
قائمة اإللتزام

مت �إعداد القوائم املالية الأولية املوجزة لل�شركة لل�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو «( 2014الفرتة») وفقا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم  – 34اخلا�ص بالتقارير املالية الأولية .ال تت�ضمن القوائم املالية
الأولية املوجزة جميع املعلومات والإف�صاحات املطلوبة لإعداد القوائم املـالية ال�سنوية ،لذا يجب �أن تقر�أ جنبا الى جنب مـع القوائم املالية ال�سنوية لل�شركة لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
يتوجب على ال�شركة توزيع  %10من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني على حملة وثائق الت�أمني وتوزيع  %90املتبقية مل�ساهمي ال�شركة وفق ًا لنظام الت�أمني والئحته التنفيذية ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد
العربي ال�سعودي (�ساما).يتم حتويل العجز الناجت عن عمليات الت�أمني �إلى عمليات امل�ساهمني بالكامل.
ترى �إدارة ال�شركة� ،إن القوائم املالية الأولية املوجزة تعك�س كل التعديالت ،مبا يف ذلك التعديالت العادية املتكررة ،ال�ضرورية لعر�ض نتائج العمليات للفرتة الأولية بعدل .مت �إعادة تبويب بع�ض
�أرقام املقارنة للفرتة ال�سابقة لتتالئم مع عر�ضها للفرتة احلالية.
 -3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة تتما�شى مع تلك املتبعة يف �إعداد القوائم املالية ال�سنوية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
لقد �إختارت ادارة ال�شركة التطبيق املبكر للمعايري اجلديدة واملعدلة التالية ،والتي �ستكون �سارية املفعول لل�سنوات املالية التي تبد�أ يف وبعد :2014
معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )32مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
رقم ()32

تو�ضح التعديالت ان احلقوق املرتتبة على املقا�صة يجب اال تكون ملزمة نظامي ًا خالل دورة الأعمال العادية ولكن يجب ان تكون ملزمة فى حالة التعرث عن ال�سداد او افال�س كافة اطراف العقد،
مت�ضمنة فى ذلك املن�ش�أة نف�سها التى تقوم باعداد القوائم املالية .كما تو�ضح التعديالت ان احلقوق املرتتبة على املقا�صة يجب اال تتوقف على حدث م�ستقبلى .تتطلب ا�س�س املقا�صة املن�صو�ص
عليها فى معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32من املن�ش�أة ان تنوى ال�سداد على ا�سا�س ال�صافى او بيع املوجودات و�سداد املطلوبات فى �آن واحد .تو�ضح التعديالت بان فقط اجمالى اليات ال�سداد
التى لها خ�صائ�ص ت�ؤدى الى حذف او خلق خماطر ائتمان و�سيولة غري هامة والتى ت�ؤدى الى ت�سديد الذمم املدينة والدائنة من خالل عملية او دورة �سداد واحدة �ستعادل �صافى ال�سداد وبالتالى
ف�أنها تفى مبعايري �صافى ال�سداد .ت�سرى هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التى تبد�أ فى او بعد  1يناير .2014
معيار المحاسبة الدولي رقم ( )36افصاحات المبلغ القابل لالسترداد للموجودات غير المالية  -التعديالت على معيار
المحاسبة الدولي رقم ()36

يطبق التعديل ب�أثر رجعي من  1يناير  2014يتناول �إف�صاح املعلومات حول املبلغ القابل لال�سرتداد من الأ�صول املتعرثة مبوجب التعديالت ،املبلغ القابل لال�سرتداد من كل وحدة �إنتاج النقد التي
ال�شهرة �أو الأ�صول غري امللمو�سة غري حمددة الأجل مت تخ�صي�صها ليتم الإف�صاح عنها فقط عندما يكون قد اعرتف بخ�سارة �إنخفا�ض القيمة �أو عك�سها.
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 -3المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات – (تتمة)
المعايير الصادرة وغير سارية المفعول

�إ�ضافة على املعايري �أعاله ،نو�ضح �أدناه بيان ًا باملعايري والتف�سريات ال�صادرة والتي مل ي�سري مفعولها بعد حتى تاريخ �إ�صدار القوائم املالية لل�شركة .تعتزم ال�شركة �إتباع هذه املعايري (يف حالة
�إنطباقها على ال�شركة) عند �سريان مفعولها .قررت ال�شركة عدم التطبيق املبكر للتعديالت على املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية التي مت ن�شرها ويتعني على ال�شركة االلتزام بها يف
تواريخ م�ستقبلية.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية

يعك�س املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9ال�صادر ،املرحلة الأولى من عمل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�ش�أن ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)39وينطبق على ت�صنيف
وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية املحددة يف معيار املحا�سبة الدولية رقم ( .)39وقد �سرى مفعول املعيار ،يف الأ�صل ،على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2013لكن التعديالت
على املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9وتاريخ ال�سريان االلزامي املتعلق باملعيار املذكور ،واالف�صاحات االنتقالية ال�صادرة خالل �شهر دي�سمرب � 2011إنتقلت �إلى تاريخ ال�سريان
الإلزامي يف  1يناير .2015
يف تاريخ  19نوفمرب � ،2013أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيار التقارير املالية الدولية  9الأدوات املالية (ح�سابات تغطية املخاطر وتعديالت على معيار التقارير املالية الدولية )9
تعديل معيار التقارير املالية الدولية  9لتت�ضمن بع�ض احلا�سابات العامة الوقائية .يف اجتماعه يف فرباير عام  ،2014قرر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيار التقارير املالية الدولية  9مبدئيا
�أن تكون �سارية املفعول �إلزاميا ل�سنوات التي تنتهي يف �أو بعد  31دي�سمرب .2018
 -4األحكام المحاسبية الهامة ومصادر التقدير الرئيسية المتعلقة بحاالت عدم التأكد
يتطلب اعداد القوائم املالية الأولية املوجزة عمل اجتهادات وتقديرات وافرتا�ضات من قبل الإدارة والتي ت�ؤثر على تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية وعلى مبالغ املوجودات واملطلوبات وااليرادات
وامل�صاريف امل�سجلة .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
�إن �أحكام الإدارة الهامة يف تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة وم�صادر التقدير الرئي�سية املتعلقة بحاالت عدم الت�أكد لإعداد هذه القوائم املالية الأولية املوجزة هي نف�سها املطبقة يف القوائم
املالية املعاد �إ�صدارها كما يف ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2013
 -5نقد وما في حكمه
 30يونيو 2014
عمليات الت�أمني

 31دي�سمرب 2013
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)
( غري مراجعة )
نقد بال�صندوق

30.913

نقد لدى البنوك  -ح�سابات جارية
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عمليات امل�ساهمني
(بالريـاالت ال�سعودية)

( غري مراجعة )
-

(مراجعة )
25.293

(مراجعة )
-

3.619.893

10.145.417

40.436.981

9.958.892

3.650.806

10.145.417

40.462.274

9.958.892
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 -6إستثمارات
أ)

عمليات التأمين  -إستثمارات

ميثل هذا اال�ستثمار ح�صة ال�شركة يف ر�أ�س مال �شركة جنم للخدمات الت�أمينية .مت اثبات هذا الإ�ستثمار بالتكلفة حيث ترى �إدارة ال�شركة �أن القيمة ال�سوقية العادلة لهذا اال�ستثمار ال تختلف
جوهري ًا مع قيمتها الدفرتية.
ب ) عمليات المساهمين– إستثمارات متاحة للبيع
 30يونيو 2014
التكلفة املطف�أة

 31دي�سمرب 2013
القيمة ال�سوقية

التكلفة املطف�أة

(بالريـاالت ال�سعودية)

القيمة ال�سوقية

(بالريـاالت ال�سعودية)

�سندات
�شركة تطوير ال�سياحة للإ�ستثمار ( مملوكة بن�سبة
0/0 100حلكومة ابو ظبي )
�شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة ( مملوكة بن�سبة

3.750.000

3.747.938

3.820.509

3.845.250

4.381.000

4.480.125

4.453.943

4.434.375

 0/0 51حلكومة ابو ظبي )
�صكوك
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

18.896.155

19.325.621

18.921.484

19.125.000

27.027.155

27.553.684

27.195.936

27.404.625

يرتاوح ايراد العمولة اخلا�ص الفعلي بني � 0/0 2.1إلى  0/2.8بالن�سبة لل�سندات و  0/0 2.4بالن�سبة لل�صكوك .
 -7القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي �سوف يتم ا�ستالمها من بيع �أ�صل �أو دفعها لتحويل التزام يف معاملة نظامية بني امل�شاركني يف ال�سوق الأ�سا�سي (�أو ال�سوق الأكرث فائدة) يف تاريخ القيا�س يف ظل
ظروف ال�سوق احلالية بغ�ض النظر عن ما �إذا كانت هذه القيمة قابلة للمالحظة مبا�شرة �أو مقدرة با�ستخدام طريقة تقييم �أخرى� .إن القيمة العادلة للأدوات املالية املعرتف بها ال تختلف
جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية بهذه القوائم املالية الأولية املوجزة.ت�ستند القيمة العادلة املقدرة للأدوات املالية �إلى �أ�سعار �سوق املال املتداولة  ،عند توفرها .مت الإف�صاح عن القيمة العادلة لهذه
اال�ستثمارات �أدناه.
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 -7القيمة العادلة لألدوات المالية ( تتمة)
مستويات ومحددات القيمة العادلة

ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها :
امل�ستوى :1

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة لنف�س الأداه (بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).

امل�ستوى :2

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو طرق تقييم �أخرى يتم حتديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

امل�ستوى :3

طرق تقييم مل يتم حتديد �أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

كما يف  30يونيو 2014

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

�شركة تطوير ال�سياحة لال�ستثمار ( مملوكة بن�سبة
3.747.938

0/0 100حلكومة ابو ظبي )

-

-

3.747.938

�شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة ( مملوكة بن�سبة
 0/0 51حلكومة ابو ظبي )

4.480.125

-

-

4.480.125

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (�صكوك)

19.325.621

-

-

19.325.621

27.553.684

-

-

27.553.684

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

امل�ستوى الثالث

املجموع

كما يف  31دي�سمرب 2013

(بالريـاالت ال�سعودية)

�شركة تطوير ال�سياحة لال�ستثمار ( مملوكة بن�سبة
0/0 100حلكومة ابو ظبي )

3.845.250

-

-

3.845.250

�شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة ( مملوكة بن�سبة
 0/0 51حلكومة ابو ظبي )

4.434.375

-

-

4.434.375

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (�صكوك)

19.125.000

-

-

19.125.000

27.404.625

-

-

27.404.625

بالن�سبة للأدوات املالية التي يتم االعرتاف بالقيمةالعادلة على �أ�سا�س متكرر ،حتدد ال�شركة ما �إذا كان قد حدثت حتويالت بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي من خالل �إعادة تقييم الت�صنيفات
(ا�ستنادا �إلى �أدنى م�ستوى من املدخالت الهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
خالل فرتة اال�ستة �أ�شـهر املنتهية يف  30يونيو  ،2014مل تكن هناك حتويالت بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2من قيا�سات القيمة العادلة ،وكذلك مل يحدث حتويالت �إلى �أو من امل�ستوى  3من قيا�سات
القيمة العادلة.
بلغ �صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات متاحة للبيع مبلغ  317.840ريـال �سعودي ( 14.274ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2013ومت ادراجه يف قائمة الدخل ال�شامل الأولية – عمليات
امل�ساهمني .
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 -8أقساط وأرصدة تأمين مدينة -صافي
 31دي�سمرب 2013

 30يونيو 2014
(بالريـاالت ال�سعودية)

(مراجعة)

( غري مراجعة )
�أق�ساط ت�أمني مدينة

56.813.356

48.967.996

م�ستحق من �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

26.360.883

20.501.445

م�ستحق من جهات ذات عالقة

31.507.315

20.228.919

114.681.554

89.698.360

()12.804.625

()12.525.180

101.876.929

77.173.180

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

يت�ضمن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مبلغ  2.76مليون ريـال �سعودي ( 2.6مليون ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2013مقابل امل�ستحق من جهات ذات عالقة.
 -9وديعة نظامية
الوديعة النظامية البالغ قدرها  20.000.000ريـال �سعودي ( 20.000.000ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2013متثل  0/0 10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ بها وفقا لالئحة التنفيذية لنظام
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 (�ساما).
 -10ربحية (خسارة) السهم األساسي والمخفض للفترة
يتم �إحت�ساب ربحية (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض للفرتة بتق�سيم �صـايف الربح (اخل�سارة) للفرتة على  20مليون وميثل عدد الأ�سهم العادية القائمة يف نهاية الفرتة.
 -11المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
متثل الأطراف ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سيني وكبار موظفي الإدارة العليا لل�شركة .تتعامل ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة يف �سياق العمل املعتاد .وتتم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
وفق ًا لل�شروط املتفق عليها والتي متت املوافقة عليها من قبل الإدارة .وفيما يلي تفا�صيل املعامالت مع الأطراف ذات العالقة لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني خالل الفرتة والأر�صدة يف
نهاية الفرتة  /ال�سنة:
مبـلغ املعــامالت لل�ستة �أ�شهر املنتهـية فــي
طبيعة املعاملة

اجلهة ذات العـالقة

الـر�ص ــيد كما فـي

 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

 30يونيو 2014

 31دي�سمرب 2013

( غري مراجعة )

(غري مراجعة )

( غري مراجعة )

(مراجعة )

(بالريـاالت ال�سعودية)

(بالريـاالت ال�سعودية)
م�ساهمني/

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

54.364.137

46.393.459

-

-

�شركات حتت �إدارة
م�شرتكة

�إجمايل املطالبات املدفوعة

54.282.277

35.355.568

-

-

اق�ساط معيدي الت�أمني امل�سندة

9.346.205

24.053.377

-

-

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

12.430.281

6.200.222

-

-

ايراد عموالت �إعادة الت�أمني

2.644.244

6.850.016

-

-

�أتعاب خدمات خارجية

2.800.000

3.500.000

()15.700.000

�أتعاب العالمة التجارية

15.050

15.050

()127.925

جمل�س االدارة

()0)12.900.00
()112.875

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

-

-

100.303.287

161.896.613

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

-

-

22.075.726

25.958.244

مكاف�أت وبدالت ح�ضور اجتماعات

232.500

232.500

()728.000

()495.500

*ر�سوم اخلدمات اخلارجية ور�سم العالمة التجارية تدرج يف م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى التي تظهر يف قائمة املركز املايل.
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 -11المعامالت مع الجهات ذات العالقة– (تتمة)
مكافأت كبار موظفي اإلدارة

وفيما يلي مكاف�أت كبار موظفي الإدارة خالل الفرتة:
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف
 30يونيو 2014

 30يونيو 2013

( غري مراجعة )

(غري مراجعة )
(بالريـاالت ال�سعودية)

مزايا ق�صرية الأجل

2.899.094

2.874.438

مكاف�أة نهاية اخلدمة

99.446

72.850

 -12المعلومات 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 امل�صاريف العمومية والإدارية ،والإيرادات الأخرى.
ال ت�شمل موجودات القطاعات (فيما يتعلق بعمليات الت�أمني) املمتلكات واملعدات ،واملطلوب من عمليات امل�ساهمني ،والنقد وما يف حكمه ،وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى ،و�صايف
�أق�ساط و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة .وبناء ًا عليه مت �إدراجها �ضمن املوجودات غري امل�صنفة و يتم تقدميها و�إدارتها بوا�سطة متخذ القرار الت�شغيلي الرئي�سي على �أ�سا�س مركزي.
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات (فيما يتعلق بعمليات الت�أمني) مكاف�أة نهاية اخلدمة ،و�أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة ،وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى .وبناء ًا عليه مت �إدراجها �ضمن
املطلوبات غري امل�صنفة ويتم تقدميها و�إدارتها بوا�سطة متخذ القرار الت�شغيلي الرئي�سي على �أ�سا�س مركزي.
ان جميع موجودات ال�شركة و�أن�شطاتها الرئي�سية ،با�ستثناء بع�ض �أر�صدة معيدي الت�أمني ،تقع يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إن عمليات امل�ساهمني هو قطاع غري ت�شغيلي .يتم توزيع بع�ض امل�صروفات الت�شغيلية املبا�شرة ،النفقات العامة الأخرى ،العجز �أو الفائ�ض من عمليات الت�أمني لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب.
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 -12المعلومات القطاعية – (تتمة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو ( 2014غري مراجعة)
املركبات

املمتلكات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

املجموع

�أخرى

(بالريـاالت ال�سعودية)
عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

11.068.889

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()8.188.212

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()851.310

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

-()594.479

5.696.943

4.192.958

7.133.929

7.644.923

()4.997.950

()2.338.977

()3.454.691

()3.979.960

()22.959.790

()423.256

()71.429

()457.071

()156.918

()2.554.463

33.943.019

275.737

()2.994.970

()85.000

1.817.368

30.948.049

190.737

1.099.560

()53.948.460

()35.003.650

()679.993

()4.229.958

()2.154.520

--

425.796

2.612.974

1.166.331

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()1.244.288

3.322.290

1.625.584

()332.996

�صايف املطالبات املتكبدة

()1.647.784

()31.681.360

1.371.387

()1.949.980

()928.691

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

()1.527.460

()1.742.688

()510.303

()207.141

()450.996

()206.976

998.898

34.551

951.120

746.604

6.921.573

2.493.083

1.785.385

5.662.702

التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة  ،ال�صايف
�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة
�إجمايل املطالبات املدفوعة
ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

2.029.367

34.537.498

()211.999

53.544.964

4.190.400
2.832.524

-()2.475.999

2.050.719

1.782.552
()682.992

()1.023.010

3.222.167

70.275.140

3.508.045

44.760.887

455.978

()3.819.500

2.921.650

3.964.023

40.941.387

()2.784.973
1.730.983

59.481.048

59.498

()1.664.276

1.765.812

()2.718.266

()37.554.694
()4.645.564

()300.517

()98.801.554

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

()372.723

�صايف فائ�ض ( /عجز) الإكتتاب

5.289.979

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

()15.249.864

�إيراد ا�ستثمار

140.419

�إيرادات �أخرى� ،صايف

18.689

عجز عمليات الت�أمني

()9.800.777
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 -12المعلومات القطاعية – (تتمة)
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو ( 2013غري مراجعة)
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

املجموع

�أخرى

(بالريـاالت ال�سعودية)
عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

5.595.944

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()5.082.049

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()325.251

33.042.612
()898.912

4.256.957

13.200.868

7.607.923

4.752.953

()3.372.066

()7.261.927

()4.147.758

()2.913.901

()22.777.701

()527.145

()116.254

()607.194

()170.529

()2.645.285

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

188.644

32.143.700

357.746

5.822.687

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

997.991

()5.861.942

89.999

()3.499.964

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

1.186.635

26.281.758

447.745

2.322.723

3.723.463

()1.874.981

()28.646.714

()741.992

()2.189.978

()1.644.574

1.684.483

1.237.988

478.795

576.994

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

68.457.257

2.852.971

1.668.523

43.034.271

870.492

1.547.424

()5.856.000

3.215.947

37.178.271

()2.693.974
1.691.983

5.962.249

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()4.577.854

3.086.969

479.796

()937.990

()1.652.384

1.781.610

()1.819.853

�صايف املطالبات املتكبدة

()4.768.352

()24.321.757

216.599

()2.550.974

()3.004.952

779.619

()33.649.817

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

()1.033.890

()1.330.759

()635.435

()228.481

()674.993

()202.955

()4.106.513

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

2.585.458
()1.943.150

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

-

1.308.235
-

1.188.872
1.284.780
-

()567.731
-

292.006

()37.792.213

1.670.317

564.800

6.009.447

1.918.833

3.430.421

5.431.388

-

-

()476.381

�صايف فائ�ض ( /عجز) الإكتتاب

4.955.007

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

()9.643.889

�إيراد ا�ستثمار

()3.604.544

�إيرادات �أخرى� ،صايف

123.348

عجز عمليات الت�أمني

1.434
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 -12المعلومات القطاعية – (تتمة)
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو ( 2014غري مراجعة)
املركبات

املمتلكات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

املجموع

�أخرى

(بالريـاالت ال�سعودية)
عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

33.200.668

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()28.531.363

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()2.079.188

()1.255.475

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

2.590.117

التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة  ،ال�صايف
�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة
�إجمايل املطالبات املدفوعة

70.014.143
--

14.540.855

3.100.969

13.519.865

14.661.804

149.038.304

()12.970.070

()1.732.983

()6.455.961

()6.938.893

()56.629.270

()880.221

()114.559

()1.150.149

()492.489

()5.972.081

68.758.668

690.564

1.253.427

5.913.755

7.230.422

86.436.953

()8.041.920

()329.597

1.814.983

407.296

9.734

()6.674.500

2.055.121

60.716.748

360.967

3.068.410

6.321.051

7.240.156

79.762.453

()76.589.234

()67.424.326

()534.996

()1.389.986

()8.418.916

()974.562

()6.657.934

1.045.290

4.893.951

()381.823

5.117.173

85.945.038

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()154.598

()105.616

1.485.985

()2.145.978

()1.603.585

()3.040.384

()5.564.176

�صايف املطالبات املتكبدة

()1.473.385

()67.529.942

1.141.289

()5.670.943

()2.959.970

()4.581.145

()81.074.096

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

()2.600.117

()3.166.954

()1.024.799

()418.104

()1.118.989

()375.167

()8.704.130

1.961.731

34.551

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

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

75.270.447

7.916.873
5.898.492

--

()9.980.148

2.439.188

()2.986.086

()161.454.958

2.168.687

1.036.326

13.118.168

4.410.779

3.320.170

3.102.395

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

()729.591

�صايف فائ�ض ( /عجز) الإكتتاب

2.372.804

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

()29.118.651

�إيراد ا�ستثمار

303.032

�إيرادات �أخرى� ،صايف

31.790

عجز عمليات الت�أمني

()26.411.025
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 -12المعلومات القطاعية – (تتمة)
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو ( 2013غري مراجعة)
املركبات

املمتلكات

الهند�سة

البحري

ال�صحي

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
عمليات الت�أمني
62.090.169

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

29.203.708

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()26.159.838

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()1.156.743

()1.839.963

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

1.887.127

60.250.206

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

262.998

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

--

11.480.885

15.010.850

17.257.827

14.635.853

149.679.292

()9.391.806

()7.486.925

()9.467.005

()8.093.062

()60.598.636

()931.181

()196.578

()1.109.574

()438.296

()5.672.335

1.157.898

7.327.347

83.408.321

6.681.248

6.104.495

725.576

115.303
6.219.798

72.164.321
()75.230.496

()9.071.909

()288.998

()2.986.970

2.150.125

51.178.297

868.900

4.340.377

7.406.824

()2.577.974

()53.249.468

()854.991

()5.032.950

()9.524.153

()3.990.960

2.295.077

1.520.985

555.994

1.500.985

6.390.594

2.645.974

14.909.609

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()4.022.759

5.854.942

142.798

()164.997

()463.596

3.038.684

4.385.072

�صايف املطالبات املتكبدة

()4.305.656

()45.873.541

()156.199

()3.696.962

()3.597.155

1.693.698

()55.935.815

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

()2.041.373

()2.417.560

()1.203.959

()399.768

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

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

()11.244.000

()1.144.988

()351.137

()7.558.785

5.733.321

--

2.246.734

--

3.158.281

981.751

12.120.087

1.623.416

3.566.189

1.822.475

132.648

6.027.960

7.617.120

20.789.808
()621.364

�صايف فائ�ض الإكتتاب

20.168.444

ت�شغيل ومرتبات �إدارية

()18.445.727

م�صاريف �إدارية وعمومية

()7.526.460

�إيراد ا�ستثمار

253.824

م�صاريف �أخرى� ،صايف

1.204

فائ�ض عمليات الت�أمني
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 -12المعلومات القطاعية – (تتمة)
كما يف  30يونيو ( 2014غري مراجعة)

املركبات

املمتلكات

ال�صحي

الهند�سة

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

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

27.961.720

--

13.675.863

2.697.973

3.448.266

4.748.495

52.532.317

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

437.118.429

216.303

9.714.403

2.714.973

7.363.726

9.464.104

466.591.938

تكاليف �إكتتاب م�ؤجلة

1.842.113

3.243.992

1.656.254

106.005

792.992

224.722

7.866.078
267.802.868

موجودات غري م�صنفة

794.793.201
مطلوبات عمليات الت�أمني
ايرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4.218.273

--

3.295.150

--

782.992

967.585

9.264.000

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

30.745.693

60.227.398

15.174.848

4.864.951

7.133.929

10.686.181

128.833.000

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

446.000.540

40.657.485

14.928.851

5.759.942

14.549.855

17.395.826

539.292.499
117.403.702

مطلوبات غري م�صنفة

794.793.201

كما يف  31دي�سمرب ( 2013مراجعة)

املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

موجودات عمليات الت�أمني
-

ح�صة معيدي التامني من الأق�ساط غري املكت�سبة

45.818.542

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

562.154.778

2.000

تكاليف �إكتتاب م�ؤجلة

1.304.261

2.542.985

8.385.516

4.762.952

4.171.958

5.982.832

69.121.800

10.076.399

3.416.966

10.935.295

9.781.492

596.366.930

820.072

452.110

667.993

240.387

6.027.808
259.909.715

موجودات غري م�صنفة

931.426.253
مطلوبات عمليات الت�أمني
-

ايرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

5.650.025

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

48.067.519

52.185.478

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

570.882.291

40.337.566

1.217.988

485.549

8.880.200

1.526.638

-

9.554.904

8.744.913

8.264.917

11.930.252

138.747.983

16.776.832

4.315.957

16.517.839

14.672.830

663.503.315

مطلوبات غري م�صنفة

120.294.755
931.426.253

 -13إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
متـت املـوافقة على القـوائم املـالية الأولية املوجزة من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  15يوليو  2014املوافق  17رم�ضان 1435هـ.
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

166

167

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

2012

2013
( بالريـاالت ال�سعودية )

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

6

40.462.274

57.783.343

ودائع لأجل

7

83.914.450

-

�إ�ستثمارات

�(8أ)

1.923.079

1.923.079

10

77.173.180

73.056.437

م�ستحق من جهات ذات عالقة

1.256.938

34.814.181

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

49.320.644

27.656.454

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

�(11أ)

69.121.800

38.856.217

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

(11د)

596.366.930

84.476.906

تكاليف �إكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

(11ب)

6.027.808

4.689.699

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

12

5.003.694

5.147.146

ممتلكات ومعدات� -صايف

14

855.456

1.139.897

931.426.253

329.543.359

جمموع موجودات عمليات الت�أمني
موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

6

9.958.892

30.878.826

ودائع لأجل

7

115.627.202

90.742.725

�إ�ستثمارات

(8ب)

27.404.625

27.185.887

موجودات �أخرى

12

424.835

430.127

م�ستحق من عمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري
وديعة نظامية

13

4.433.778

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

173.415.554

173.671.343

جمموع املوجودات

1.104.841.807

503.214.702

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2013
اي�ضاح

2012

2013
( بالريـاالت ال�سعودية )

مطلوبات عمليات الت�أمني
663.503.315

134.635.266

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

( 11د)

ذمم دائنة

3.769.281

8.249.679

�أر�صدة �إعادة ت�أمني دائنة

75.912.509

35.851.618

-

امل�ستحق لعمليات امل�ساهمني -احل�ساب اجلاري
امل�ستحق ايل جهات ذات عالقة

4.433.778

3.153.965

5.435.811

27.775.624

20.279.877

488.001

488.001

ايرادات عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

(11ج)

8.880.200

7.839.134

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

�(11أ)

138.747.983

103.792.000

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

15

توزيعات فائ�ض م�ستحقة

مكاف�أة نهاية اخلدمة

9.195.375

8.538.195

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

931 ,426 ,253

329.543.359

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
امل�ستحق لعمليات الت�أمني

49.320.644

27.656.454

امل�ستحق جلهة ذات عالقة

1.058.354

1.057.010

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

15

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

9.929.652

7.541.193

60.308.650

36.254.657

حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر مرتاكمة

18

200.000.000

200.000.000

208.689

410.936

()87.101.785

()62.994.250

جمموع حقوق امل�ساهمني

113.106.904

137.416.686

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

173.415.554

173.671.343

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

1.104.841.807

503.214.702

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة الدخل الشامل -عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
2013

�إي�ضاح

2012
( بالريـاالت ال�سعودية )

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

�( 11أ)

330.882.339

248.069.711

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

�( 11أ)

()159.360.819

()104.619.850

زيادة خ�سارة �أق�ساط ت�أمني

()11.797.289

()12.123.148

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

159.724.231

131.326.713

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

�( 11أ)

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

()4.690.400

()11.109.785

155.033.831

120.216.928

()317.748.657

()115.096.181

199.766.026

34.853.071

()16.978.025

10.644.431

()134.960.656

()69.598.679

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

(11ب)

()15.042.796

()13.211.345

ايراد عموالت اعادة ت�أمني

(11ج)

28.172.849

21.468.122

م�صاريف �إكتتاب �أخرى

()1.521.154

()1.180.667

�صايف فائ�ض الإكتتاب

31.682.074

57.694.359

()53.981.819

()53.220.093

�إجمايل املطالبات املدفوعة

(11د)

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة
التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

(11د)

�صايف املطالبات املتكبدة

م�صاريف �إدارية وعمومية

21

ايرادا�ستثمار

501.046

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

134.509
�(3أ)

58.185

()21.664.190

4.880.009

21.664.190

()4.392.008

�صايف الفائ�ض يف نهاية ال�سنة

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة الدخل الشامل -عمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
2013

�إي�ضاح

2012
( بالريـاالت ال�سعودية )

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

�( 3أ)

�إيراد �إ�ستثمارات

()21.664.190

4.392.008

1.566.453

1.290.860

()20.097.737

5.682.868

م�صاريف ادارية وعمومية

()1.817.189

()1.920.037

�صايف (اخل�سارة) /الربح لل�سنة

()21.914.926

3.762.831

�إيرادات دخل �شاملة �أخرى
التغري يف القيمة العادلة لإ�ستثمارات متاحة للبيع

()202.247

410.936

جمموع (اخل�سارة) /الدخل ال�شامل لل�سنة

()22.117.173

4.173.767

()1.10

0.19

(خ�سارة) /ربحية ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سنة

19

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنتين المنتهيتين في  31ديسمبر 2013م و 2012م
ر�أ�س املــال

ربح غري حمق ـ ــق من
�إ�ستثمـارات متـاحـة للبيـع

خ�سائر مرتاكمة

املجــموع

( بالرياالت ال�سعودية )
الر�صيد يف  1يناير 2012
�صايف الربح للفرتة

200.000.000

-

()63.684.438

-

-

3.762.831

136.315.562
3.762.831

�إيرادات دخل �شاملة �أخرى:
�صايف التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع

-

410.936

جمموع �إيرادات دخل ( /خ�سائر) �شاملة

-

410.936

زكاة و�ضريبة الدخل

-

-

()59.921.607
()3.072.643

410.936
140.489.329
()3.072.643

الر�صيد يف 31دي�سمرب 2012

200.000.000

410.936

()62.994.250

137.416.686

الر�صيد يف 1يناير 2013

200.000.000

410.936

()62.994.250

137.416.686

()21.914.926

()21.914.926

�صايف خ�سارة الفرتة

-

-

�إيرادات دخل �شاملة �أخرى:
التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع

-

()202.247

�إجمايل خ�سائر �شاملة

-

()202.247

زكاة و�ضريبة الدخل

-

الر�صيد يف 31دي�سمرب 2013

200.000.000

208.689

()84.909.176
()2.192.609
()87.101.785

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية�ص
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()202.247
115.299.513
()2.192.609
113.106.904

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
2013

2012

(بالريـاالت ال�سعودية)

(بالريـاالت ال�سعودية)

الأن�شطة الت�شغيلية
-

فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

488.001

التعديالت لت�سوية فائ�ض عمليات الت�أمني مع �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية :
604.878

�إ�ستهالك

1.526.484

مكاف�أة نهاية اخلدمة

701.006
2.276.432

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

()1.570.737

-

�أرباح من بيع ممتلكات و معدات

()12.392

-

548.233

التدفقات النقدية قبل التغري يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية

3.465.439

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
()2.546.006

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

18.306.819

م�ستحق من جهات ذات عالقة

33.557.243

()3.873.504

م�ستحق من عمليات امل�ساهمني

()21.664.190

4.392.008

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

()511.890.024

5.896.722

143.452

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

()2.828.637

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

()30.265.583

()2.430.328

تكاليف �إكتتاب م�ؤجلة

()1.338.109

1.308.010

528.868.049

()16.541.153

()11.572.999

4.307.123

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

47.153.492

()3.080.219

م�ستحق لعمليات امل�ساهمني– احل�ساب اجلاري

()4.433.778

()6.953.049

م�ستحق جلهات ذات عالقة

()2.281.846

ذمم دائنة
�أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

7.495.747

()3.622.953

�إيراد عموالت معيدي الت�أمني غري مكت�سبة

1.041.066

3.294.991

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

34.955.983

13.540.113

النقد الناجت من العمليات

67.770.730

15.181.382

()869.304

مكاف�أة نهاية اخلدمة مدفوعة

66.901.426

�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

()551.304
14.630.078

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
()368.045

�شراء ممتلكات ومعدات
املتح�صل من بيع اللمتلكات و املعدات

()853.934

60.000

ودائع لأجل

()83.914.450

�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()84.222.495

�صايف (النق�ص) /الزيادة يف النقد وما يف حكمه

()17.321.069

13.776.144

57.783.343

44.007.199

40.462.274

57.783.343

نقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
نقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

6

()853.934

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
2012

2013
( بالريـاالت ال�سعودية )
عمليات الت�شغيلية
()21.914.926

�صايف(اخل�سارة) الربح للفرتة

3.762.831

التدفقات النقدية قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية
التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�شغيلية:
موجودات �أخرى

5.292

م�ستحق من عملياتالت�أمني -احل�ساب اجلاري

4.433.778

6.953.049

امل�ستحق جلهة ذات عالقة

1.344

378.327

امل�ستحق لعمليات الت�أمني

21.664.190

()4.392.008

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

670.612

()136.173

النقد من العمليات

4.860.290
()474.762

زكاة مدفوعة

4.385.528

�صايف النقد من عمليات الت�شغيلية

()33.328

6.532.698
()469.483
6.063.215

عمليات الإ�ستثمارية
ودائع لأجل

()24.884.477

�إ�ستثمارات

()420.985

�صايف النقد (امل�ستخدم يف) من العمليات الإ�ستثمارية

()25.305.462

359.940

�صايف (النق�ص) الزيادة يف النقد وما يف حكمه
نقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
نقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

6

27.462.292
()27.102.352

()20.919.934

6.423.155

30.878.826

24.455.671

9.958.892

30.878.826

معامالت غري نقدية :
�صايف التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات متاحة للبيع

202.247

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  28جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 - 1التنظيم والعمليات
�شـ ـ ـ ـ ــركة العاملية للت�أمني التعاوين («ال�شركة») هي �شـركة م�ساهمة �سعودية � ،سجلت يف ال�سج ـ ـ ـ ـ ــل التجاري بتاريخ  29ذو القعدة 1430هـ (املوافق  17نوفمرب  )2009حتت رقم .4030194978
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين و�إعادة الت�أمني بكافة �أنواعه مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف
اململكة العربية ال�سعودية .يف  26ذو احلجة 1430هـ ( 13دي�سمرب  ، )2009ا�ستـلمت ال�شركة الرتخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («�ساما») ملزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية .
يقع مقر عمل ال�شركة الرئي�سي يف مبنى عبد اللطيف� ،شارع الأمري حممد بن عبدالعزيز� ،ص.ب ،6393.الريا�ض  ،11442اململكة العربية ال�سعودية.
 -2إتفاقية شراء الموجودات و تحويل المحفظة التأمينية
بد�أت ال�شركة يف ممار�سة اعمال الت�أمني يف  13فرباير  . 2010وافق جمل�س �إدارة ال�شركة يف � 14أبريل  2010على حتويل املحفظة الت�أمينية و�صايف �أ�صول �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني
(«ال�شرق الأو�سط») املحدودة (�شركة مقفلة معفاة)  -عمليات اململكة العربية ال�سعودية وال�شركة العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة لل�شركة بعد ا�ستكمال الإجراءات املتعلقة بها واملطلوبة من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) مبوجب اخلطاب املوجه لل�شركة يف  24مار�س  .2010اعتمد امل�ساهمون حتويل املحفظة الت�أمينية و�صايف الأ�صول خالل اجتماع اجلمعية العمومية
املنعقدة بتاريخ � 17أبريل .2012
ا�ستند �سعر ال�شراء على درا�سة التقييم التي متت وفقا للتعليمات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي فيما يتعلق بالتقييم والتقارير النافية للجهالة  .وفقا خلطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي
ال�سعودي ( �ساما ) بتاريخ  10نوفمرب «( 2008اخلطاب»)  ،فان قيمة ال�شهرة املجمعة مت تقديرها مببلغ  64.14مليون ريـال �سعودي .وبناء ًا على الأداء احلايل واخل�سائر املرتاكمة ترى الإدارة
عدم �إمكانية �سداد املبلغ.
 -3أسس االعداد
أ)

بيان اإللتزام

�أعدت ال�شركة هذه القوائم املالية وفق ًا للمعايري التقارير املالية الدولية.
عم ًال ب�أنظمة الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية حتتفظ ال�شركة بدفاتر ح�سابية منف�صلة لكل من ح�سابات عمليات الت�أمني وح�سابات عمليات امل�ساهمني .يتم ت�سجيل الإيرادات وامل�صاريف
اخلا�صة بكل ن�شاط يف الدفاتر احل�سابية اخلا�صة بذلك الن�شاط .ويتم توزيع امل�صاريف املتعلقة بالعمليات امل�شرتكة من قبل الإدارة و �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة.
يتوجب على ال�شركة توزيع  %10من �صايف فائ�ض عمليات الت�أمني على حملة وثائق الت�أمني 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 (�ساما).يتم حتويل العجز الناجت عن عمليات الت�أمني �إلى عمليات امل�ساهمني بالكامل.
ب) أسس القياس

�أعدت القوائم املالية وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية ب�إ�ستثناء قيا�س القيمة العادلة للإ�ستثمارات املتاحة للبيع .القوائم املالية اعدت علي مبداء اال�ستحقاق واال�ستمرارية.
ج)

عملة العرض والنشاط

تعر�ض املبالغ يف القوائم املالية بالريال ال�سعودي والذي يعترب عملة العر�ض والن�شاط الرئي�سية لل�شركة..
د)

التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة

يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات والإفرتا�ضات التي قد ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات امل�سجلة والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ
�إعداد القوائم املالية .ومع ذلك �إن عدم الت�أكد من هذه التقديرات واالفرتا�ضات ميكن �أن ي�ؤدي �إلى تعديل جوهري يف امل�ستقبل على القيمة الدفرتية للموجودات �أو املطلوبات.
تقوم ال�شركة بالتقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة .يتم تقومي التقديرات والأحكام با�ستمرار بناء ًا على اخلربة التاريخية وعوامل
�أخرى مبا فيها التوقعات للأحداث امل�ستقبلية واملتوقع �أن تكون معقولة ح�سب الظروف.
فيما يلي الإفرتا�ضات الأ�سا�سية املتعلقة بعدم الت�أكد من التقديرات الأ�سا�سية امل�ستقبلية والأخرى بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى �إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفرتية
للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة كما �سوف يناق�ش �أدناه.
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 -3أسس االعداد (تتمة)
د) التقديرات واإلفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
.1

االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني �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 هو تقدير للمطالبات التي يتوقع الإبالغ عنها بعد
تاريخ قائمة املركز املايل ب�ش�أن احلادث امل�ؤمن عليه الذي وقع قبل تاريخ قائمة املركز املايل .كما ت�ستفيد ال�شركة من خدمات خبري �أكتواري م�ستقل عند تقييم املطالبات املتكبدة وغري املبلغ
عنها وكذلك احتياطيات العجز يف الأق�ساط.
.2

خسائر االنخفاض في قيمة أقساط وأرصدة تأمين مدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص خماطر 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 اال�ستمرار يف �إثبات خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها
عند تقييمها ب�صورة اجمالية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص خماطر
االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت عدم ال�سداد ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.
.3

تكاليف االكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة عمليات الت�أمني على مدى �سنة 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 �شطب �إ�ضايف لالنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات
الت�أمني .
.4

انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع

تقرر ال�شركة ما �إذا كان هناك �إنخفا�ض دائم يف املوجودات املالية املتاحة للبيع عندما يكون هناك انخفا�ض جوهري �أو م�ستمر يف القيمة العادلة مقارنة بالتكلفة� .إن حتديد ماهية الإنخفا�ض
اجلوهري �أو امل�ستمر هو م�س�ألة تقدير .عند �إعداد هذا التقدير تقوم ال�شركة بتقييم عدد من العوامل من بينها ،التغيري يف �أ�سعار الأ�سهم و املالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و �أداء القطاع و
التغري التقنية و التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية و التمويلية .يعترب تخفي�ض القيمة منا�سب ًا عند وجود دليل على التدهور يف املالءة املالية لل�شركة امل�ستثمر فيها و �أداء القطاع والتغريات
التقينة و التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية و التمويلية.
 -4المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات

تتما�شى ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة مع تلك امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة ،با�ستثناء �إتباع املعايري اجلديدة والتعديالت التالية والتف�سريات ال�صادرة عن جلنة املعايري الدولية اخلا�صة
بالتقارير املالية وكما يلي:
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم  – 13قياس القيمة العادلة

يو�ضح هذا املعيار كيفية قيا�س القيمة العادلة ومتى ي�سمح بها �أو تكون مطلوبة مبوجب املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية .كما �أن �إف�صاحات جديدة مطلوبة ب�ش�أن طرق قيا�س القيمة العادلة
وذلك مل�ساعدة م�ستخدمي القوائم املالية من فهم طرق الت�سعري واملدخالت امل�ستخدمة يف �إعداد طرق قيا�س القيمة العادلة و�أثر طرق قيا�س القيمة العادلة على الربح واخل�سارة .مل تنتج عن
�إتباع هذا املعيار �أي اثر على املركز املايل لل�شركة �أو �أدائها.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم – 7مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – تعديالت على المعيار الدولي
الخاص بالتقارير المالية رقم ()7

تتطلب هذه التعديالت من املن�ش�أة الإف�صاح عن املعلومات املتعلقة باحلقوق املرتتبة على املقا�صة واالتفاقيات املتعلقة بها (مثل �إتفاقيات ال�ضمان) .تزود االف�صاحات م�ستخدمي القوائم املالية
باملعلومات املفيده عند تقييم �أثر �إتفاقيات املقا�صة على املركز املايل للمن�ش�أة� .إن االف�صاحات اجلديدة مطلوبة لكافة الأدوات املالية املثبتة التي متت مقا�صتها طبق ًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم
( : )32الأدوات املالية – العر�ض .كما تنطبق االف�صاحات على الأدوات املالية املثبتة اخلا�ضعة التفاقية مقا�صة رئي�سية ملزمة �أو �إتفاقية م�شابهه ب�صرف النظر عما �إذا متت املقا�صة طبق ًا ملعيار
املحا�سبة الدويل رقم ( .)32لن ت�ؤثر هذه التعديالت على املركز املايل لل�شركة �أو �أدائها.
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معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )1عرض بنودإليرادات الدخل الشاملة األخرى – التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
رقم ()1

تغري التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1من طريقة جتميع البنود املعرو�ضة يف �إيرادات الدخل ال�شاملة الأخرى� .سيتم عر�ض البنود – التي يعاد ت�صنيفها (تدويرها) يف �أي وقت
(مثل �صايف مكا�سب تغطية خماطر اال�ستثمارات ،وفروقات حتويل العمالت الأجنبية املتعلقة بتحويل العمليات اخلارجية ،و�صايف احلركة يف تغطية خماطر التدفقات النقدية و�صايف خ�سائر �أو
مكا�سب املوجودات املتاحة للبيع) �إلى الربح �أو اخل�سارة م�ستقب ًال – ب�صورة م�ستقلة عن البنود التي لن يعاد ت�صنيفها على االطالق (مثل املكا�سب �أو اخل�سائر االكتوارية عن برامج املزايا املحددة
و�إعادة تقومي الأرا�ضي واملباين) .مل ينتج عن هذا التعديل �أي اثر على املركز املايل لل�شركة �أو �أدائها.
 -4المعايير الجديدة ،والتعديالت على المعايير والتفسيرات
المعايير الصادرة وغير سارية المفعول

�إ�ضافة على املعايري �أعاله ،نو�ضح�أدناه بيان ًا باملعايري والتف�سريات ال�صادرة والتي مل ي�سري مفعولها بعد حتىتاريخ �إ�صدار القوائم املالية لل�شركة .تعتزم ال�شركة �إتباع هذه املعايري (يف حالة
�إنطباقها على ال�شركة) عند �سريان مفعولها.قررت ال�شركة عدم التطبيقاملبكر للتعديالت على املعايري الدولية اخلا�صة بالتقارير املالية التي مت ن�شرها ويتعني على ال�شركة االلتزام بها يف تواريخ
م�ستقبلية.
المعيار الدولي الخاص بالتقارير المالية رقم ( – )9األدوات المالية

يعك�س املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9ال�صادر ،املرحلة الأولى من عمل جمل�س معايري املحا�سبة الدولية ب�ش�أن ا�ستبدال معيار املحا�سبة الدويل رقم ( ،)39وينطبق على ت�صنيف
وقيا�س املوجودات واملطلوبات املالية املحددة يف معيار املحا�سبة الدولية رقم ( .)39وقد �سرى مفعول املعيار ،يف الأ�صل ،على الفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  ،2013لكن التعديالت
على املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9وتاريخ ال�سريان االلزامي املتعلق باملعيار املذكور ،واالف�صاحات االنتقالية ال�صادرة خالل �شهر دي�سمرب � 2011إنتقلت �إلى تاريخ ال�سريان
الإلزامي يف  1يناير  .2015يف تاريخ  19نوفمرب � ،2013أ�صدر جمل�س معايري املحا�سبة الدولية معيار التقارير املالية الدولية  9الأدوات املالية (ح�سابات تغطية املخاطر وتعديالت على معيار
التقارير املالية الدولية  )9تعديل معيار التقارير املالية الدولية  9لتت�ضمن بع�ض احلا�سابات العامة الوقائية و حتويل تاريخ التفعيل �إلى  1يناير  .2017ويف املراحل الالحقة� ،سيقوم املجل�س
بدرا�سة االنخفا�ض يف القيمة وحما�سبة تغطية املخاطر� .ستقوم ال�شركة بتحديد �أثر �إتباع املرحلة الأولى من املعيار الدويل اخلا�ص بالتقارير املالية رقم ( )9جنب ًا �إلى جنب مع املراحل الأخرى
عند �إ�صداره وذلك لإعطاء �صورة �شاملة.
معيار المحاسبة الدولي رقم ( – )32مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية – التعديالت على معيار المحاسبة الدولي
رقم ()32

تو�ضح التعديالت ان احلقوق املرتتبة على املقا�صة يجب اال تكون ملزمة نظامي ًا خالل دورة الأعمال العادية ولكن يجب ان تكون ملزمة فى حالة التعرث عن ال�سداد او افال�س كافة اطراف العقد،
مت�ضمنة فى ذلك املن�ش�أة نف�سها التى تقوم باعداد القوائم املالية .كما تو�ضح التعديالت ان احلقوق املرتتبة على املقا�صة يجب اال تتوقف على حدث م�ستقبلى .تتطلب ا�س�س املقا�صة املن�صو�ص
عليها فى معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )32من املن�ش�أة ان تنوى ال�سداد على ا�سا�س ال�صافى او بيع املوجودات و�سداد املطلوبات فى �آن واحد .تو�ضح التعديالت بان فقط اجمالى اليات ال�سداد
التى لها خ�صائ�ص ت�ؤدى الى حذف او خلق خماطر ائتمان و�سيولة غري هامة والتى ت�ؤدى الى ت�سديد الذمم املدينة والدائنة من خالل عملية او دورة �سداد واحدة �ستعادل �صافى ال�سداد وبالتالى
ف�أنها تفى مبعايري �صافى ال�سداد .ت�سرى هذه التعديالت على الفرتات ال�سنوية التى تبد�أ فى او بعد  1يناير .2014
 -5ملخص ألهم السياسات المحاسبية
�إن ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة املتبعة يف �إعداد هذه القوائم املالية هي كما يلي:
نقد وما في حكمه

لأغرا�ض �إعداد قوائم التدفقات النقدية لعمليات الت�أمني ولعمليات امل�ساهمني ،ت�شتمل النقدية و�شبه النقدية على الأر�صدة لدى البنوك والنقد يف ال�صندوق والأ�ستثمارات ق�صرية الأجل الأخرى
عالية ال�سيولة ،ان وجدت ،التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
عقود التأمين

تعرف عقود الت�أمني ب�أنها تلك العقود التي ت�شتمل على خماطر ت�أمني هامة عند ن�ش�أة العقد �أو تلك التي يكون فيها  ،عند ن�ش�أة العقود� ،سيناريو ي�شتمل يف جوهره التجاري على خماطر ت�أمني
هامة .تعتمد �أهمية خماطر الت�أمني على كل من �إحتمال وقوع حادث للجهة امل�ؤمنة وحجم الأثر املحتمل املتعلق به.
وعند ت�صنيف العقد كـ « عقد ت�أمني “ ف�إنه يبقى كذلك طوال الفرتة املتبقية منه حتى لو �إنخف�ضت خماطر الت�أمني ب�شكل كبري خالل هذه الفرتة.
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اإلستثمارات

يتم يف الأ�صل �إثبات كافة الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة ،مبا يف ذلك م�صاريف ال�شراء املرتبطة بالإ�ستثمار ،ب�إ�ستثناء تلك املحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخل�سارة ( �إن وجد)
استثمارات متاحة للبيع

اال�ستثمارات املتاحة للبيع هى عبارة عن �أ�سهم و�سندات ديون .اال�ستثمارات يف الأ�سهم التي يتم ت�صنيفها ك�أ�ستثمارات متاحة للبيع هي التي مل يتم ت�صنيفها ك�أ�ستثمارات بغر�ض املتاجرة �أو
ك�أ�ستثمارات مدرجة قيمتها العادلة من خالل قائمة الدخل .ان �سندات الديون التي يتم ت�صنيفها ك�أ�ستثمارات متاحة للبيع هي التي يعتزم االحتفاظ بها ملدة غري حمددة ،والتي ميكن بيعها للوفاء
مبتطلبات ال�سيولة �أو ملواجهة التغريات يف ظروف ال�سوق .وبعد الإثبات الأويل لها ،تقا�س هذه الإ�ستثمارات بالقيمة العادلة.
يتم �إثبات العائد على اال�ستثمارات على �أ�سا�س معدل العائد الفعلي ،ويتم �إثبات خ�سارة �أو بيع اال�ستثمارات بتاريخ البيع .يتم �إثبات توزيعات الأرباح عند الإقرار ب�أحقية ا�ستالمها.
يتم �إدراج الأرباح واخل�سائر غري املحققة مبا�شرة يف حقوق امل�ساهمني (من خالل �إيرادات الدخل ال�شاملة الأخرى) �ضمن “احتياطي تقومي ا�ستثمار” .وعند بيع اال�ستثمار ،يتم اثبات الأرباح �أو
اخل�سائر املرتاكمة التي �سبق �إثباته �ضمن حقوق امللكية يف قائمة الدخل ال�شاملة  -عمليات امل�ساهمني .وعند امتالك ال�شركة لأكرث من �أ�ستثمار واحد لنف�س الأداة ،فانه يتم بيعها على �أ�سا�س
“ما يرد �أو ًال ي�صرف �أو ًال” .يتم �أثبات الفوائد املكت�سبة �أثناء اقتناء اال�ستثمارات املتاحة للبيع ك�إيرادات فوائد با�ستخدام �سعر الفائدة الفعلي .يتم �أثبات توزيعات الأرباح املكت�سبة �أثناء اقتناء
اال�ستثمارات املتاحة للبيع عند الإقرار ب�أحقية ا�ستالمها .يتم �أثبات اخل�سائر الناجمة عن االنخفا�ض يف قيمة هذه اال�ستثمارات يف قائمة الدخل ال�شاملة  -عمليات امل�ساهمني.
يتم تعديل قائمة الدخل ال�شامل  -عمليات امل�ساهمني ب�أي انخفا�ض دائم قد يحدث يف قيمة اال�ستثمارات .ت�ستند القيم العادلة لال�ستثمارات على الأ�سعار املعلنة للأوراق املالية املدرجة �أو القيمة
العادلة املقدرة .يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام عمولة ذات �شروط و�سمات خماطر مماثلة.
إثبات اإليرادات

ترحل �أق�ساط الت�أمني �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 �أق�ساط الت�أمني املكتتبة واملتعلقة بفرتة التغطية �سارية
املفعول .تدرج التغريات يف خم�ص�ص الأق�ساط غري املكت�سبة يف قائمة الدخل  -عمليات الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها �إثبات الإيرادات على مدى فرتة املخاطر.
يتم �إظهار الأق�ساط املبقاة والتي تتعلق باملخاطر �سارية املفعول يف نهاية الفرتة املالية ك�أق�ساط غري مكت�سبة ويتم ت�أجيلها با�ستخدام الطرق التالية:



 الثالثة �أ�شهر الأخرية من الفرتة بالن�سبة لل�شحن البحري.
 عدد الأيام الفعلية بالن�سبة للفئات الأخرى.

المطالبات

تتكون املطالبات من املبالغ امل�ستحقة �إلى اجلهات املتعاقد معها والأطراف الأخرى ،ومن م�صاريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها ،بعد خ�صم اخلردة والإ�سرتدادات الأخرى ،وحتمل على قائمة
الدخل ال�شاملة  -نتائج عمليات الت�أمني للفرتة التي تكبدت فيها.
ي�شتمل �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية على �إجمايل التكلفة املقدرة للمطالبات املتكبدة غري امل�سددة بتاريخ اعداد القوائم املالية � ،سواء مت التبليغ عنها �أم ال .يتم جتنيب خم�ص�صات لقاء
املطالبات املب ّلغ عنها وغري املدفوعة يف تاريخ اعداد القوائم املالية 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 اعداد القوائم املالية .ان االلتزامات النهائية ميكن �أن تزيد �أو تقل عن املخ�ص�ص الذي مت جتنيبه.
يدرج الفرق بني املخ�ص�صات كما يف تاريخ �إعداد القوائم املالية وال�سداد واملخ�ص�صات املجنبة يف الفرتة الالحقة يف قائمة الدخل  -نتائج عمليات الت�أمني لتلك ال�سنة .ال تقوم ال�شركة بخ�صم
مطلوباتها لقاء املطالبات غري املدفوعة لأنه يتوقع �سداد كافة املطالبات خالل �سنة واحدة من تاريخ �إعداد القوائم املالية.
إختبار كفاية المطلوبات

يتم ،بتاريخ اعداد القوائم املالية� ،إجراء اختبار كفاية املطلوبات للت�أكد من كفاية مطلوبات عقود الت�أمني بعد خ�صم تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات ال�صلة با�ستخدام التقديرات احلالية للتدفقات
النقدية امل�ستقبلية املتعاقد عليها .ولإجراء هذه االختبارات ،ت�ستخدم الإدارة �أف�ضل التقديرات احلالية للتدفقات النقدية التعاقدية امل�ستقبلية وم�صاريف معاجلة املطالبات وامل�صاريف الإدارية.
يحمل �أي عجز يف القيمة الدفرتية مبا�شرة على قائمة الدخل  -نتائج عمليات الت�أمني عن طريق �شطب تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة ذات ال�صلة والحقًا يتم تكوين خم�ص�ص مقابل اخل�سائر الناجتة
عن اختبارات كفاية املطلوبات “احتياطي عجز الأق�ساط” .تقوم ال�شركة بتقدير احتياطي عجز الأق�ساط بناء ًا علي تقييم �أكتواري م�ستقل.
أقساط التأمين المدينة

يتم �إثبات �أق�ساط و�أر�صدة 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 للذمم 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 الدخل ال�شاملة  -نتائج
عمليات الت�أمني .يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
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العمولة غير المكتسبة

يتم ت�أجيل و�إطفاء العموالت امل�ستحقة على عقود �إعادة الت�أمني على مدى فرتات عقود الت�أمني التي تخ�صها .ويقيد الإطفاء يف قائمة الدخل  -نتائج عمليات الت�أمني.
الممتلكات والمعدات

تظهر الأثاث واملعدات املكتبية بالتكلفة بعد خ�صم الإ�ستهالك املرتاكم �أو �أي �إنخفا�ض جوهري يف القيمة  .ويتم �إحت�ساب اال�ستهالكات على ا�سا�س العمر االنتاجي املقدر لها وذلك با�ستعمال
طريقة الق�سط الثابت � .إن الأعمار الإنتاجية املقدرة هي كما يلي:
ال�سنوات
الأثاث واملفرو�شات واملعدات املكتبية

3

ال�سيارات

3

يتم مراجعة القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية للموجودات ،ومن ثم تعديلها� ،إذا لزم الأمر ،كما يف تاريخ قائمة املركز املايل .يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات للت�أكد من وجود �إنخفا�ض
يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية �إ�سرتداد قيمتها الدفرتية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل ،وزيادة القيمة الدفرتية عن القيمة القابلة للإ�سرتداد،
تخف�ض قيمة املوجودات �إلى القيمة القابلة للإ�سرتداد.
�أما الأرباح واخل�سائر الناجمة عن ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات فيتم قيا�سها على �أ�سا�س الفرق ما بني �صايف متح�صالت اال�ستبعاد والقيمة الدفرتية للممتلكات واملعدات ذات العالقة ،ويتم
�إدراجها يف قائمة الدخل  -نتائج عمليات الت�أمني عند ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات ذات العالقة.
إعادة التأمين

تقوم ال�شركة ،خالل دورة �أعمالها العادية ،بعمليات �إ�سناد الت�أمني واملخاطر ،حيث ت�ؤمن هذة الرتتيبات تنوع �أكرب يف الأعمال وت�سمح لالدارة بالتحكم مب�ستوى التعر�ض للخ�سائر املحتملة الناجمة
عن املخاطر الكربى وتومن �إمكانية منو �إ�ضافى  .يتم �إعداد جزء كبري من عمليات �إعادة الت�أمني مبوجب اتفاقيات وعقود �إعادة ت�أمني اختيارية و�إعادة تامني فائ�ض اخل�سارة .يتم ت�سجيل
املوجودات �أو املطلوبات يف قائمة املركز املايل لعمليات الت�أمني ك�أق�ساط م�ستحقة ايل معيدى التامني او كدفعات م�ستحقة من معيدى التامني وح�صة ال�شركة يف اخل�سائر القابلة لال�سرتداد من
معيدي الت�أمني .تقدر املبالغ امل�ستحقة من معيدي الت�أمني بنف�س الطريقة التي يتم بها تقدير التزامات املطالبات املتعلقة بامل�ؤمنني .يتم ا�ستبعاد املوجودات او املطلوبات �إعادة الت�أمني عندما يتم
�إطفاء احلقوق التعاقدية او تنتهي او عندما يتم نقل العقد �إيل طرف �أخر.
يتم بتاريخ �إعداد القوائم املالية� ،إجراء مراجعة النخفا�ض القيمة مرة واحدة او اكرث يف ال�سنة عند ظهور م�ؤ�شر علي وجود �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل الفرتة التي يتم �إعداد القوائم
ب�ش�أنها .ويتم تخفي�ض قيمة املوجودات عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري ايل عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة طبقا ل�شروط العقد ،وقيا�س االثر علي املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة
منمعيدي الت�أمني من معيدى الت�أمني ب�شكل موثوق به .تقيد خ�سائر الأنخفا�ض يف القيمة يف قائمة نتائج عمليات الت�أمني
ان اتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سنده ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق
تكاليف إستحواذ وثائق مؤجلة

متثل تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة التكاليف املبا�شرة �أو غري املبا�شرة التي يتم تكبدها يف خالل الفرتة املالية والتي تنتج من االكتتاب �أو جتديد وثائق الت�أمني امل�ؤجلة وذلك بالقدر الذي ميكن فيه
ا�سرتداد هذه التكاليف من �أق�ساط م�ستقبلية .ويتم �إدراج كافة تكاليف االكتتاب الأخرى كم�صاريف عند تك ّبدها.
وبعد االثبات الأويل لها ،تطف�أ هذه التكاليف على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى فرتة الأق�ساط امل�ستقبلية املتوقعة .يقيد الإطفاء يف قائمة الدخل  -نتائج عمليات الت�أمني.
ويتم احت�ساب التغريات يف الأعمار الإنتاجية �أو الطريقة املتوقعة ال�ستنفاذ املنافع االقت�صادية امل�ستقبلية التي ت�ضمنها الأ�صل عن طريق تعديل فرتة الإطفاء ويتم اعتبار ذلك كتغيري يف التقديرات
املحا�سبية.
زكاة وضريبة الدخل

تخ�ضع ال�شركة لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم ت�سجيل الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س اال�ستحقاق يف نهاية ال�سنة وحتمل على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل
مبوجب التعليمات املالية ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية  .حتت�سب الزكاة املحملة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف وعاء الزكاة وحتت�سب �ضريبة الدخل على ح�صة ال�شريك الأجنبي من
�صايف الدخل املعدل .تقيد �أي فروقات يف التقديرات عن الربط النهائي عند املوافقة عليه وعندها يتم ت�سوية املخ�ص�ص .
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المخصصات

يتم اثبات املخ�ص�صات عند وجود التزامات (قانونية او متوقعة) نا�شئة عن حدث �سابق ويكون هنالك �إحتمال ن�شوء تكاليف ل�سداد الإلتزام ميكن قيا�سها ب�صورة موثوق بها.
العمالت األجنبية

يتم ت�سجيل املعامالت التي جترى بالعمالت الأجنبية �إلى العملة الرئي�سية بال�سعر الفوري ال�سائد يف تاريخ �إجراء املعاملة .وتعاد ترجمة املوجودات واملطلوبات النقدية امل�سجلة بالعمالت الأجنبية
بتاريخ قائمة املركز املايل الى العملة الرئي�سية بال�سعر الفوري بتاريخ �إعداد القوائم املالية .ويتم ترحيل كافة الفروقات الناجتة عن الن�شاطات غريالتجارية �إلى قائمة الدخل  -نتائج عمليات
الت�أمني .وتتم ترجمة البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها بالتكلفة التاريخية بعملة �أجنبية باال�ستناد �إلى ال�سعر الفوري ال�سائد بتاريخ الإثبات� .أما البنود غري النقدية التي يتم قيا�سها قيمتها
العادلة بعملة �أجنبية ،فترتجم با�ستخدام الأ�سعار الفورية ال�سائدة عند حتديد القيمة العادلة.
ومبا �أن معامالت ال�شركة بالعمالت الأجنبية تتم ب�شكل �أ�سا�سي بالدوالر الأمريكي ،مل تكن الأرباح واخل�سائر الناجمة عن فروقات ال�صرف جوهرية ،وبالتايل مل يتم الإف�صاح عنها ب�شكل
منف�صل.
اإلنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم �إجراء تقومي ،بتاريخ اعداد القوائم املالية ،للت�أكد من وجود دليل مو�ضوعي على �إحتمال حدوث �إنخفا�ض يف قيمة �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل،
يتم اثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف قائمة الدخل – نتائج عمليات الت�أمني� ،أو قائمة الدخل ال�شامل  -نتائج عمليات امل�ساهمني .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على الوجه التايل:
�أ -يف حالة املوجودات املدرجة بالقيمة العادلة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناق�ص ًا خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة املدرجة �سابقًا يف قائمة الدخل ال�شامل –
نتائج عمليات الت�أمني �أو امل�ساهمني.
ب -يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة  -ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�صومة طبق ًا ل�سعر ال�سوق احلايل ملوجودات
مالية مماثلة.
ج -يف حالة املوجودات املدرجة بالتكلفة املطف�أة  -ميثل الإنخفا�ض القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املخ�صومة با�ستخدام معدل العمولة الفعلي الأ�صلي.
�إن الدليل املو�ضوعي على �إنخفا�ض �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية ي�شتمل على البيانات القابلة للمالحظة التي ا�سرتعت انتباه ال�شركة ب�ش�أن الأحداث التالية:








 ال�صعوبات املالية الهامة التي يواجهها امل�صدر �أو اجلهة املدينة.
 وجود خرق يف العقد مثل التعرث �أو الت�أخر يف ال�سداد.
 �أ�صبح من املحتمل �أن املدين �أو امل�صدر �سيواجه بالأفال�س �أو اعادة هيكلة مالية.
 عدم وجود �سوق مايل ن�شط لتداول تلك الأداة املالية ب�سبب ال�صعوبات املالية� ،أو
 البيانات املالية التي ت�شري �إلى وجود نق�ص قابل للقيا�س يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة الناجتة عن جمموعة من املوجودات املالية منذ الأثبات الأويل لتلك املوجودات
وذلك بالرغم من عدم �إمكانية حتديد ذلك النق�ص مع املوجودات املالية الفردية لل�شركة ،مبا يف ذلك:
 التغريات العك�سية يف حاالت ال�سداد من قبل اجلهة امل�صدرة �أو املدينني.
 الظروف االقت�صادية املحلية يف بلد اجلهة امل�صدرة املرتبطة بحاالت الإخفاق املتعلقة بتلك املوجودات.

التوقف عن إثبات األدوات المالية

يتم التوقف عن �إثبات �أي �أداة مالية عند التوقف عن ممار�سة ال�سيطرة على احلقوق التعاقدية التي تتكون منها ويتم ذلك عاد ًة عند بيعها� ،أو عند انتقال التدفقات النقدية املتعلقة بها �إلى جهة
�أخرى م�ستقلة.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

ال تخ�ضع املوجودات التي لي�س لها عمر �إنتاجي حمدد  -على �سبيل املثال� ،أر�ض  -لال�ستهالك ويتم اختبارها �سنويا للتاكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها .بالن�سبة للموجودات التي تخ�ضع
لال�ستهالك يتم اختبارها للت�أكد من وجود �إنخفا�ض يف قيمتها وذلك عندما ت�شري الأحداث �أو التغريات يف الظروف �إلى عدم �إمكانية ا�سرتداد قيمتها الدفرتية.
يتم �إثبات خ�سائر االنخفا�ض بقدر زيادة القيمة الدفرتية للأ�صل عن قيمته القابلة لال�سرتداد .القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة للأ�صل بعد خ�صم تكاليف البيع �أو القيمة احلالية،
�أيهما �أعلى .لغر�ض تقييم االنخفا�ض يف القيمة ،يتم جتميع املوجودات لأدنى م�ستويات التي ميكن معها حتديد تدفقات نقدية قابلة للتمييز ب�صورة م�ستقلة (وحدة مدره للنقدية).
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 -5ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
مكافأة نهاية الخدمة

يتم حاليا جتنيب خم�ص�ص ملكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني كمبلغ مقطوع يتوجب الدفع جلميع املوظفني طبق ًا ل�شروط و�أحكام نظام العمل ال�سعودي عند �إنهاء عقود عملهم  .يحت�سب هذا االلتزام
كقيمة حالية للمزايا التي ي�ستحقها املوظف يف تاريخ قائمة املركز املايل .حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتبهم الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما هو مبني
بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
المعلومات القطاعية

يعترب القطاع الت�شغيلي عن�صر من عنا�صر ال�شركة التي تقوم بالأن�شطة التجارية ،والذي ينتج عنه �إيرادات وتتكبد منه 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 .ولإغرا�ض �إدارية ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل ح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها ثالثة قطاعات
ت�شغيلية يتم رفع التقارير ب�ش�أنها كما يلي:






 منتجات الرعاية ال�صحية ،وتقوم بتغطية ال�ضمان ال�صحي حلاملي وثائق الت�أمني.
 منتجات ت�أمني املركبات ،وتقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات ما عدا الت�أمني على النقل.
 احلماية والإدخار وتقوم بتغطية اخل�سائر املالية الناجتة عن وفاة ال�شخ�ص امل�ؤمن وذلك ب�شكل طبيعي �أو فجائي.
 حياة �أع�ضاء امل�ؤمن نتيجة خل�سارة احلياة طبيعيا �أو بحادث
 �أخرى ،وت�شتمل الت�أمني على املمتلكات واحلوادث العامة والت�أمني البحري.

تعترب عمليات امل�ساهمني قطاع غري ت�شغيلي .وي�شكل الدخل املكت�سب من اال�ستثمارات الن�شاط الوحيد لتحقيق الإيرادات .يتم توزيع بع�ض م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة وامل�صاريف غري املبا�شرة
الآخرى على هذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب .يتم حتميل خ�سارة �أو فائ�ض عمليات الت�أمني على هذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب.
يتم تقومي �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.
مل حتدث �أي معامالت بني القطاعات خالل الفرتة .ويف حالة توقع حدوث �أي معاملة ف�إنها تتم وفق ًا لأ�سعار التحويل بني القطاعات الت�شغيلية ،وتتم ب�شروط متفق عليها ب�شكل متبادل .ت�شتمل
�إيرادات وم�صاريف ونتائج القطاع على التحويالت بني القطاعات الت�شغيلية والتي �سيتم حذفها على م�ستوى القوائم املالية لل�شركة.
ومبا �أن ال�شركة متار�س �أعمالها يف اململكة العربية ال�سعودية بالكامل ،ف�إن التقارير يتم توفريها للقطاعات الت�شغيلية فقط.
مقاصة

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية وتدرج بال�صايف يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم �أو عندما يكون لدى ال�شركة نية لت�سوية املوجودات مع املطلوبات على �أ�سا�س ال�صايف
�أو بيع املوجودات و�سداد املطلوبات يف �آن واحد .ال يتم مقا�صة الإيرادات وامل�صاريف يف قائمة الدخل ال�شامل  -نتائج عمليات التامني �أو قائمة الدخل ال�شامل  -عمليات امل�ساهمني ما مل يكن
ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به مبوجب �أي معيار حما�سبي �أو تف�سري مثل هذا املعيار كما هو مف�صح عنه حتديد ًا يف ال�سيا�سات املحا�سبية لل�شركة.
محاسبة تاريخ التداول

يتم �إثبات �أو التوقف عن �إثبات كافة العمليات الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية بتاريخ التداول (�أي التاريخ الذي تلتزم به ال�شركة ب�شراء �أو بيع املوجودات) .تتطلب العمليات
الإعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية �أن يتم �سداد املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها الأنظمة �أو تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.
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 -6نقد وما في حكمه
2012

2013
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني
(بالريـاالت ال�سعودية)

نقد بال�صندوق

25.293

نقد لدى البنوك  -ح�سابات جارية

40.436.981

9.958.892

12.460.700

30.878.826

-

-

45.280.143

-

40.462.274

9.958.892

57.783.343

30.878.826

 -ودائع لأجل

-

-

42.500

ت�ضمن ر�صيد الودائع لأجل كما يف عام  2012مبلغ  26.48مليون ريـال �سعودي تتعلق بعملية حتويل املحفظة الت�أمينية م�سجلة ب�إ�سم جهة ذات عالقة نيابة عن ال�شركة.مت حتويل هذا املبلغ ايل
ال�شركة يف .2013
 -7ودائع ألجل
�إن الودائع لأجل مودعة لدى �أطراف ذات ت�صنيف �إ�ستثمار �إئتماين يعادل – �أ�أ �إلى – �أ وفق منهجية ت�صنيف �ستاندرد وبورز و مودي.
ت�ستحق الودائع لأجل لدى البنوك املحلية خالل فرتة ال تقل عن ثالثة �أ�شهر من تاريخ �إقتنائها ،وحققت عليها ال�شركة دخل عموالت خا�صة مبعدل � %0.8سنوي ًا (� %0.8 :2012سنوي ًا).
�إن القيمة الدفرتية للودائع لأجل تقارب ب�شكل معقول قيمتها العادلة بتاريخ �إعداد القوائم املالية.
		-8
أ)

إستثمارات

عمليات التأمين  -إستثمارات

ميثل هذا اال�ستثمار ح�صة ال�شركة يف ر�أ�س مال �شركة جنم للخدمات الت�أمينية.مت اثبات هذا الإ�ستثمار بالتكلفةحيث ترى �إدارة ال�شركة �أن القيمة ال�سوقية العادلة لهذا اال�ستثمار ال تختلف
جوهري ًا مع قيمتها الدفرتية.
ب ) عمليات المساهمين–إستثمارات متاحة للبيع
 31دي�سمرب 2013
التكلفة املطف�أة

 31دي�سمرب 2012
القيمة ال�سوقية

التكلفة املطف�أة

(بالريـاالت ال�سعودية)

القيمة ال�سوقية

(بالريـاالت ال�سعودية)

�سندات
�شركة تطوير ال�سياحة للإ�ستثمار ( مملوكة بن�سبة
0/0 100حلكومة ابو ظبي )

3.820.508

3.845.250

3.957.442

4.003.125

4.453.942

4.434.375

3.846.540

3.851.700

�شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة ( مملوكة بن�سبة
 0/0 51حلكومة ابو ظبي )
�صكوك
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

18.921.483

19.125.000

18.970.969

19.331.062

27.195.933

27.404.625

26.774.951

27.185.887

يرتاوح ايراد العمولة اخلا�ص الفعلي بني  0/0 2.1و  0/2.80بالن�سبة لل�سندات و  0/0 2.4بالن�سبة لل�صكوك .
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 -9القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي القيمة التي �سوف يتم ا�ستالمها من بيع �أ�صل �أو دفعها لتحويل التزام يف معاملة نظامية بني امل�شاركني يف ال�سوق الأ�سا�سي (�أو ال�سوق الأكرث فائدة) يف تاريخ القيا�س يف
ظل ظروف ال�سوق احلالية بغ�ض النظر عن ما �إذا كانت هذه القيمةقابلة للمالحظة مبا�شرة �أو مقدرة با�ستخدام طريقة تقييم �أخرى� .إن القيمة العادلة للأدوات املالية املعرتف بها ال تختلف
جوهري ًا عن قيمتها الدفرتية بهذه القوائم املالية الأولية املوجزة.ت�ستند القيمة العادلة املقدرة للأدوات املالية �إلى �أ�سعار �سوق املال املتداولة  ،عند توفرها .مت الإف�صاح عن القيمة العادلة لهذه
اال�ستثمارات �أدناه.
مستويات ومحددات القيمة العادلة

ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها :
الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة لنف�س الأداه (بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).

امل�ستوى :1
امل�ستوى :2

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو طرق تقييم �أخرى يتم حتديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

امل�ستوى :3

طرق تقييم مل يتم حتديد �أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

2013

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثالث

امل�ستوى الثاين

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

�شركة تطوير ال�سياحة لال�ستثمار ( مملوكة بن�سبة
3.845.250

0/0 100حلكومة ابو ظبي )

-

-

3.845.250

�شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة ( مملوكة بن�سبة
 0/0 51حلكومة ابو ظبي )

4.434.375

-

-

4.434.375

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (�صكوك)

19.125.000

-

-

19.125.000

27.404.625

-

-

27.404.625

امل�ستوى االول

امل�ستوى الثاين

2012

امل�ستوى الثالث

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

�شركة تطوير ال�سياحة لال�ستثمار ( مملوكة بن�سبة
0/0 100حلكومة ابو ظبي )

4.003.125

-

-

4.003.125

�شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة ( مملوكة بن�سبة
 0/0 51حلكومة ابو ظبي )

3.851.700

-

-

3.851.700

ال�شركة ال�سعودية للكهرباء (�صكوك)

19.331.062

-

-

19.331.062

27.185.887

-

-

27.185.887

بلغت قيمة الأوراق املالية غري املدرجة يف البور�صة مبلغ  1923079ريال �سعودى بالتكلفة و ذلك يف ظل غياب �أ�سواق ن�شطة �أو و�سائل �أخرى لقيا�س القيمة العادلة ب�شكل موثوق به.
بالن�سبة للأدوات املالية التي يتم االعرتاف بالقيمةالعادلة على �أ�سا�س متكرر ،حتدد ال�شركةما �إذا كان قد حدثت حتويالت بني امل�ستويات يف الت�سل�سل الهرمي من خالل �إعادة تقييم الت�صنيفات
(ا�ستنادا �إلى �أدنى م�ستوى من املدخالت الهامة لقيا�س القيمة العادلة ككل) يف نهاية كل فرتة مالية.
خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2013مل تكن هناك حتويالت بني امل�ستوى  1وامل�ستوى  2من قيا�سات القيمة العادلة ،وكذلك مل يحدث حتويالت �إلى �أو من امل�ستوى  3من قيا�سات القيمة
العادلة.
بلغ �صايف التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات متاحة للبيع مبلغ 202.247ريـال �سعودي (410.936ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2012ومت عر�ضه يف قائمة الدخالل�شامل الأولية– عمليات
امل�ساهمني .
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 -10أقساط وأرصدة تأمين مدينة
2012

2013
(بالريـاالت ال�سعودية)
�أق�ساط ت�أمني مدينة

48.967.996

54.858.452

مطلوب من �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

20.501.445

6.337.343

ذمم مدينة من جهات ذات عالقة

20.228.919

27.576.263

89.698.360

88.772.058

()12.525.180

()15.715.621

77.173.180

73.056.437

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

يت�ضمن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مبلغ  2.6مليون ريـال �سعودي (  3.8مليون ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2012مقابل املطلوب من جهات ذات العالقة .احلركة على خم�ص�ص
ديون م�شكوك يف حت�صيلها كالأتي:
2012

2013
(بالريـاالت ال�سعودية)
الر�صيد يف  1يناير

15.715.621

20.285.948

عك�س خالل ال�سنة

()1.570.737

()4.570.327

�شطب مقابل خم�ص�ص ال�سنة

()1.619.704

-

الر�صيد كما يف  31دي�سمرب

12.525.180

15.715.621

كما يف  31دي�سمرب  2013و  ،2012ف�إن �أعمار الأق�ساط و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة كلآتي:
الإجمايل

غري مت�أخرة ال�سداد وغري
منخف�ضة القيمة

مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
�أقل من
 30يوم

من 31
�إلى  60يوم

من 61
�إلى  90يوم

مت�أخرة ال�سداد
ومنخف�ضة القيمة

(بالريـاالت ال�سعودية)
2013

89.698.360

48.248.049

3.385.472

2012

88.772.058

41.950.380

-

440.330
-

1.059.261

36.565.248

202.451

46.619.227

تت�ألف �أق�ساط و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة من عدد كبري من العمالء واجلهات ذات العالقة �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى �شركات �إعادة ت�أمني خارج اململكة العربية
ال�سعودية .تن�ص �شروط العمل اخلا�صة بال�شركة على �أن يتم �سداد الأق�ساط خالل � 30إلى  90يوم ًا من تاريخ العملية .تتطلب ترتيبات مع معيدي الت�أمني يف العادة �أن يتم ال�سداد يف حالة جتاوز
الر�صيد املبلغ املتفق عليه .ال يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�شركة يف  31دي�سمرب  2013يزيد عن  31( ٪ 16دي�سمرب )%19 : 12من الأق�ساط الت�أمني املدينة .بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب 5
عمالء  31( ٪ 39دي�سمرب )%40 : 12من الأق�ساط الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب .2013
من املتوقع  ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،ان يتم حت�صيل الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة غري 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  .ال يوجد لدى ال�شركة عملية داخلية لتقييم الت�صنيفات االئتمانية وفقا لذلك ،وبالتي ف�إن مبالغ مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة ،فيما يتعلق �أق�ساط
الت�أمني املدينة ،هم من الأفراد وال�شركات غري م�صنفة.
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 -11الحركة في األقساط غير المكتسبة ،تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة ،ايرادات عموالت اعادة تأمين
غير مكتسبة و المطالبات تحت التسوية
األقساط غير المكتسبة

أ-

2012
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

2013
ال�صايف

الإجمايل

(بالريـاالت ال�سعودية)

ال�صايف

ح�صة معيدي الت�أمني
(بالريـاالت ال�سعودية)

الر�صيد يف  1يناير

103.792.000

()38.856.217

64.935.783

90.251.887

()36.425.889

53.825.998

الأق�ساط املكتتبة خالل ال�سنة

330.882.339

()159.360.819

171.521.520

248.069.711

()104.619.850

143.449.861

الأق�ساط املكت�سبة خالل ال�سنة

()295.926.356

129.095.236

()166.831.120

()234.529.598

102.189.522

()132.340.076

الر�صيد يف  31دي�سمرب 2013

138.747.983

()69.121.800

69.626.183

103.792.000

()38.856.217

64.935.783

ب -تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة
2012

2013
(بالريـاالت ال�سعودية)
الر�صيد يف  1يناير

4.689.699

5.997.709

تكاليف متكبدة خالل ال�سنة

16.380.905

11.903.335

املطفئ خالل ال�سنة

()15.042.796

()13.211.345

الر�صيد يف  31دي�سمرب

6.027.808

4.689.699

ج-

ايرادات عموالت اعادة تأمين غير مكتسبة
2012

2013
(بالريـاالت ال�سعودية)
الر�صيد يف  1يناير

7.839.134

4.544.143

العمولة امل�ستلمة خالل ال�سنة

29.213.915

24.763.113

العمولة املكت�سبة خالل ال�سنة

()28.172.849

()21.468.122

8.880.200

7.839.134

الر�صيد يف  31دي�سمرب

185

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )
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 -11الحركة في األقساط غير المكتسبة ،تكاليف إكتتاب وثائق تأمين مؤجلة ،ايرادات عموالت اعادة تأمين
غير مكتسبة و المطالبات تحت التسوية ( -تتمة)
د -المطالبات
2013
( ريال �سعودي)
�إجمايل

2012
( ريال �سعودي)

ح�صة معيدي الت�أمني

�إجمايل

�صايف

�صايف

ح�صة معيدي الت�أمني

ر�صيد يف  31دي�سمرب
مطالبات مبلغ عنها

()617.759.315

576.502.931

()41.256.384

()99.532.472

66.721.877

()32.810.595

مطالبات غري مبلغ عنها

()43.416.000

19.863.999

()23.552.001

()35.102.794

17.755.029

()17.347.765

()661.175.315

596.366.930

()64.808.385

()134.635.266

84.476.906

()50.158.360

احتياطي العجر يف الأق�ساط و
�إحتياطيات �أخرى

املطالبات املدفوعة خالل ال�سنة

()2.328.000

()2.328.000

--

--

--

--

()663.503.315

596.366.930

()67.136.385

()134.635.266

84.476.906

()50.158.360

()317.748.657

199.766.026

()117.982.631

()115.096.181

34.853.071

()80.243.110

الر�صيد يف  1يناير
مطالبات مبلغ عنها

99.532.472

()66.721.877

32.810.595

119.266.419

()74.200.628

45.065.791

مطالبات غري مبلغ عنها

35.102.794

()17.755.029

17.347.765

31.910.000

()16.173.000

15.737.000

134.635.266

()84.476.906

50.158.360

151.176.419

()90.373.628

60.802.791

()846.616.706

711.656.050

()134.960.656

()98.555.028

28.956.349

()69.598.679

املطالبات املتكبدة

 -12المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى
2013
عمليات الت�أمني

2012
عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

�إيجار مدفوع مقدما

249.310

-

293.223

-

بدل �سكن للموظفني مقدما

899.174

-

917.513

-

ت�أمني موظفني مدفوعة مقدما

689.721

-

402.579

-

موجودات �أخرى

3.165.489

424.835

3.533.831

430.127

5.003.694

424.835

5.147.146

430.127

 -13وديعة نظامية
الوديعة النظامية البالغ قدرها  20.000.000ريـال �سعودي ( 20.000.000ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2012متثل  0/0 10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ بها وفقا لالئحة التنفيذية لنظام
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 (�ساما).
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 -14الممتلكات والمعدات
الأثاث واملفرو�شات
واملعدات املكتبية

ال�سيارات

املعدات املكتبية

املجموع
2012

املجموع
2013

(بالريـاالت ال�سعودية)
التكلفة
الر�صيد يف  1يناير

3.042.311

5.126.001

الإ�ضافات

281.313

86.732

-

اال�ستبعادات

()114.728

-

-

3.208.896

الر�صيد يف  31دي�سمرب

384.450

384.450

5.212.733

8.552.762

7.698.828

368.045

853.934

()114.728

8.552.762

8.806.079

اال�ستهالكات
الر�صيد يف  1يناير

()2.775.921

()4.268.223

()368.721

()7.412.865

()6.711.859

املحمل خالل ال�سنة (�إي�ضاح )20

()130.042

()459.149

()15.687

()604.878

()701.006

اال�ستبعادات
الر�صيد يف  31دي�سمرب

67.120
()2.838.083

-

()4.727.372

67.120

()384.408

()7.412.865

()7.950.630

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2013

370.053

485.361

42

 31دي�سمرب 2012

1.124.168

1.124.168

15.729

855.456
1.139.897

 -15مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
2013
عمليات الت�أمني

2012
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

رواتب ومزايا م�ستحقة

2.675.000

-

3.348.540

-

�أتعاب ا�شراف م�ستحقة

584.475

-

431.415

-

مكاف�أت جمل�س االدارة

800.000

-

-

488.000

�أ
خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل (�إي�ضاح  17ج)

-

()7.895.065

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

6.301.132

-

-

6.177.218

4.033.317

-

�أتعاب خدمات تقنية املعلومات امل�ستحقة

2.396.794

-

2.500.000

-

�أتعاب قانونية ومهنية م�ستحقة

950.000

-

700.000

-

اتعاب خدمات خارجية م�ستحقة (اي�ضاح )24

12.900.000

-

6.900.000

-

م�صاريف م�ستحقة �أخرى

1.168.223

()2.034.587

2.366.605

875.975

27.775.624

9.929.652

20.279.877

7.541.193

 -16جدول تطور المطالبات
يعك�س اجلدول �أدنا ،املطالبات املتكبدة و التي ت�شتمل على املطالبات املبلغ عنها و كذلك املطالبات املتكبدة والغري مبلغ عنها لكل �سنة من �سنوات احلوادث املتعاقبة بتاريخ كل قائمة مركز مايل
مبا يف ذلك الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه� .إن تطور التزامات الت�أمني يوفر مقيا�سا ملقدرة ال�شركة على تقدير القيمة النهائية للمطالبات.
ت�سعى ال�شركة لالحتفاظ باحتياطيات كافية تتعلق ب�أعمال الت�أمني و ذلك ملواجهة التطورات ال�سلبية للمطالبات امل�ستقبلية ،وكلما تطورت املطالبات و�أ�صبحت التكلفة النهائية للمطالبة �أكرث
ت�أكيدا ،ف�إن التطورات ال�سلبية �ستنتهي مما يرتتب على ذلك �إلغاء جزء من االحتياطيات املجنبه يف �سنوات احلوادث ال�سابقة .و لالحتفاظ باحتياطيات كافية� ،ستقوم ال�شركة بتحويل مبالغ
االحتياطيات املجنبة يف �سنوات احلوادث ال�سابقة .و لالحتفاظ باحتياطيات كافية تقوم ال�شركة بتحويل مبالغ الإحتياطيات املعكو�سة �إلى احتياطيات احلوادث لل�سنوات احلالية حيث �أن تطور
املطالبات �سيكون �أقل درجة وهناك عدم ت�أكد �أكرب من التكلفة النهائية للمطالبات.
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مت �إعداد التحليل املثلثي للمطالبات لتغطي لعدد من ال�سنوات املالية:
2011

2012

2013

الإجمايل

�سنة احلادث

 2010وما قبل

يف نهاية �سنة احلادث

132.176.627

117.988.458

66.834.065

885.124.662

1.202.123.812

بعد �سنة

147.470.332

102.030.190

57.630.088

-

307.130.610

بعد �سنتني

138.786.701

69.116.007

-

-

207.902.708

بعد ثالث �سنوات

133.076.012

-

-

-

133.076.012

التقدير احلايل للمطالبات املرتاكمة

133.076.012

69.116.007

57.630.088

885.124.662

تقدير تكلفة املطالبات النهائية:

1.144.946.769

الدفعات املرتاكمة حتى تاريخه

127.465.175

60.071.673

41.384.382

252.522.224

481.443.454

االلتزامات املدرجة يف قائمة املركز املايل

5.610.837

9.044.334

16.245.706

632.602.438

663.503.315

 -17الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة المحملة على السنة

أ)

تتكون الزكاة املحملة على ال�سنة احلالية خم�ص�ص يبلغ  2.19مليون ريال �سعودي ( 3.02 :2012مليون ريال �سعودي).
مت �إحت�ساب خم�ص�ص الزكاة اعتماد على التايل:
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
200.000.000

200.000.000

ر�أ�س املال
الإحتياطيات و املخ�ص�صات

()38.740.435

()36.585.422

القيمة الدفرتية ملوجودات طويلة الأجل

()2.766.662

()3.629.275

�صايف (اخل�سارة)  /الربح املعدل لل�سنة

()24.460.059

1.386.766

الوعاء الزكوي

134.032.844

161.172.069

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

100.477.722

120.822.642

ن�ش�أت الفروقات بني النتائج املالية والزكوية ب�صورة �أ�سا�سية نتيجة للمخ�ص�صات غري امل�سموح بها عند احت�ساب الدخل اخلا�ضع للزكاة.
ب) ضريبة الدخل المحملة على السنة :

�ضريبة الدخل املتعلقة بامل�ساهمني غري ال�سعوديني البالغة ال �شيء ( 0.05 :2012مليون ريال �سعودي).
ج) الحركة على مخصص الزكاة و ضريبة الدخل خالل السنة:

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل :
2012

2013
(بالريـاالت ال�سعودية)
كما يف بداية ال�سنة

6.177.218

3.574.058

املخ�ص�ص لل�سنة

2.192.609

3.072.643

املدفوع خالل ال�سنة
كما يف نهاية ال�سنة
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 -17الزكاة وضريبة الدخل ( -تتمة)
د)

الموقف الزكوي والضريبي

قامت ال�شركة بتقدمي االقرارات الزكوية وال�ضريبية حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012وح�صلت على ال�شهادات املطلوبة واالي�صاالت الر�سمية ولكن الربط النهائيلم ي�صدر بعد.
ه)

موقف اإلعتراضات

قدمت ال�شركة �إعرتا�ضا �ضد التقدير الأويل للم�صلحة الزكاة و الدخل للفرتة � /سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2010و  2011و  2012والتي ال تزال معلقة كما يف  31دي�سمرب .2013
 -18رأس المال
�إن ر�أ�س املال ال�شركة امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع يبلغ  200مليون ريـال �سعودي وهو مق�سم �إلى  20مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد  10ريـال �سعودي .وقد قام امل�ساهمون امل�ؤ�س�سون باالكتتاب
يف ودفع قيمة  14مليون �سهم ،بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم ،والتي متثل  %70من �أ�سهم ر�أ�س مال ال�شركة و�أما الأ�سهم املتبقية والبالغة  6مليون �سهم بقيمة ا�سمية قدرها  10ريال
�سعودي لل�سهم فقد مت االكتتاب بها من قبل اجلمهور.
 -19ربحية (خسارة) السهم األساسي والمخفض للسنة
يتم �إحت�ساب ربحية (خ�سارة) ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�ض للفرتة بتق�سيم �صـايف الربح (اخل�سارة) للفرتة على  20مليون وميثل عدد الأ�سهم العادية القائمة يف نهاية لل�سنة.
 -20احتياطي نظامي
مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب على ال�شركة ان تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتحويـل  0/0 20من �صايف الربح �إلى �أن يبلغ
االحتياطي  0/0 100من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح .مل يتم التحويل لالحتياطي حيث ان لدى ال�شركة خ�سائر مرتاكمة كما يف نهاية ال�سنة .
 -21المصاريف العمومية و اإلدارية
2013
عمليات الت�أمني

2012
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)
رواتب و �أجور

35.932.262

مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني

1.526.484

مكاف�أت جمل�س الإدارة (�إي�ضاح )24

-

325.000
465.000

34.576.330
2.276.432
-

350.000
488.000

�أتعاب خدمات خارجية (اي�ضاح )24

6.000.000

-

6.900.000

-

�إيجارات

1.559.880

-

1.745.431

-

()1.570.737

-

()4.570.327

-

(عك�س)  /خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

-

ا�ستهالكات

604.878

-

701.068

�أتعاب قانونية و مهنية

1.843.144

-

723.926

رحالت عمل وتنقالت

2.024.755

-

3.967.410

-

خدمات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات

3.080.791

-

4.008.958

-

منافع

1.036.853

-

1.348.583

-

قرطا�سية

424.724

-

401.682

-

�صيانة و ا�صالح

726.444

-

413.417

-

ترويج ودعاية

128.925

-

108.899

-

�أخرى

663.416

1.027.189

618.284

442.544

53.981.819

1.817.189

53.220.093

1.920.037

639.493
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 -22القيمة العادلة لألدوات المالية
ت�شتمل املوجودات واملطلوبات املالية على النقد وما يف حكمه ،والودائع لأجل  ،واال�ستثمارات ،والذمم املدينة  ،والذمم الدائنة  ،وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى� .إن القيمة العادلة
للموجودات واملطلوبات املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية ،فيما عدا اال�ستثمارات واملقيدة بالتكلفة.
 -23التزامات المحتملة
اإلجراءات و اللوائح القانونية

تعمل ال�شركة يف جمال الت�أمني ،وتقام دعاوي ق�ضائية عليها خالل دورة �أعمالها العادية .يف حني �أنه من غري العملي التنب�ؤ بـ �أو معرفة املح�صلة النهائية لكافة الدعاوي الق�ضائية ،تعتقد الإدارة
ب�أنه لن يكون لهذه الدعاوي �أي �أثر جوهري على نتائج ال�شركة ومركزها املايل .مل يكن لديك لل�شركة �أية �إجراءات قانونية جوهرية معلقة كما يف تاريخ التقرير.
 -24المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات العالقة
متثل الأطراف ذات العالقة امل�ساهمني الرئي�سيني وكبار موظفي الإدارة العليا لل�شركة .تتعامل ال�شركة مع الأطراف ذات العالقة يف �سياق العمل املعتاد .وتتم املعامالت مع الأطراف ذات العالقة
وفق ًا لل�شروط املتفق عليها والتي متت املوافقة عليها من قبل الإدارة .وفيما يلي تفا�صيل املعامالت مع الأطراف ذات العالقة لعمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني خالل الفرتة والأر�صدة يف
نهاية الفرتة  /ال�سنة:
مبـلغ املعــامالت لل�سنة املنتهـية فــي
طبيعة املعاملة

اجلهة ذات العـالقة

 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

الـر�ص ــيد كما فـي
 31دي�سمرب 2013

(بالريـاالت ال�سعودية)

(بالريـاالت ال�سعودية)

م�ساهمني/

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

113.197.103

93.582.190

�شركات حتت �إدارة
م�شرتكة

جمل�س االدارة

 31دي�سمرب 2012

27.576.263

20.228.919

�إجمايل املطالبات املدفوعة

79.821.348

62.271.678

-

-

اق�ساط معيدي الت�أمني امل�سندة

53.091.341

44.330.161

-

-

ح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات املدفوعة

51.047.521

9.219.084

-

-

ايراد عموالت �إعادة الت�أمني

14.261.850

12.856.578

-

-

�أتعاب خدمات خارجية

6.000.000

6.900.000

()12.900.000

()6.900.000

�أتعاب العالمة التجارية

30.100

30.100

()112.875

()90.300

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

-

-

161.896.613

24.272.489

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

-

-

25.958.244

()55.339.134

مكاف�أت وبدالت ح�ضور اجتماعات

465.000

488.000

()488.000

()495.500

مكافأت كبار موظفي اإلدارة

وفيما يلي مكاف�أت كبار موظفي الإدارة خالل الفرتة:
 31دي�سمرب 2013

 31دي�سمرب 2012

(بالريـاالت ال�سعودية)
مزايا ق�صرية الأجل

5.869.296

6.189.071

مكاف�أة نهاية اخلدمة

149.020

152.692

 -25المعلومات 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 امل�صاريف العمومية والإدارية ،والإيرادات الأخرى.
ال ت�شمل موجودات القطاعات (فيما يتعلق بعمليات الت�أمني) املمتلكات واملعدات ،واملطلوب من عمليات امل�ساهمني ،والنقد وما يف حكمه ،وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى ،و�صايف
�أق�ساط و�أر�صدة �إعادة الت�أمني املدينة .وبناء ًا عليه مت �إدراجها �ضمن املوجودات غري امل�صنفة و يتم تقدميها و�إدارتها بوا�سطة متخذ القرار الت�شغيلي الرئي�سي على �أ�سا�س مركزي.
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 -25المعلومات القطاعية – (تتمة)
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات (فيما يتعلق بعمليات الت�أمني) مكاف�أة نهاية اخلدمة ،و�أر�صدة معيدي الت�أمني الدائنة ،وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى .وبناء ًا عليه مت �إدراجها �ضمن
املطلوبات غري امل�صنفة ويتم تقدميها و�إدارتها بوا�سطة متخذ القرار الت�شغيلي الرئي�سي على �أ�سا�س مركزي.
ان جميع موجودات ال�شركة و�أن�شطاتها الرئي�سية ،با�ستثناء بع�ض �أر�صدة معيدي الت�أمني ،تقع يف اململكة العربية ال�سعودية.
�إن عمليات امل�ساهمني هو قطاع غري ت�شغيلي .يتم تخ�صي�ص بع�ض امل�صروفات الت�شغيلية املبا�شرة ،النفقات العامة الأخرى ،العجز �أو الفائ�ض من عمليات الت�أمني لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب.
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2013
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

100.431.996

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()94.017.550

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()3.280.497

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

3.133.949

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

156.999

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

118.542.815
()3.019.900
115.522.915
()5.142.948

19.154.808

20.807.792

39.031.610

32.913.318

330.882.339

()15.768.842

()10.952.290

()22.534.375

()16.087.762

()159.360.819

()2.050.179

()365.498

()2.268.612

1.335.787

9.490.004

14.228.623

375.596

284.996

92.782

()812.603
16.012.953
()457.825

()11.797.289
159.724.231
()4.690.400

3.290.948

110.379.967

1.711.383

9.775.000

14.321.405

15.555.128

155.033.831

()177.138.229

()96.572.034

()2.416.976

()12.528.875

()18.928.811

()10.163.732

()317.748.657

1.571.184

4.986.950

12.053.379

6.835.956

199.766.026

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()4.654.353

()16.276.806

622.793

1.068.990

745.092

1.516.259

()16.978.025

�صايف املطالبات املتكبدة

()7.474.025

()112.848.840

()222.999

()6.472.935

()6.130.340

()1.811.517

()134.960.656

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

()3.432.878

()4.960.391

()2.600.058

()1.001.578

()2.343.977

()703.914

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

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

174.318.557

14.533.546
6.917.591

م�صاريف �إكتتاب �أخرى
�صايف نتائج الإكتتاب
م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

-

-

()7.429.264
-

4.860.318
3.748.644
-

2.300.487
-

()15.042.796

7.231.215

1.547.770

28.172.849

13.078.303

14.587.467

33.203.228

-

-

()1.521.154
31.682.074
()53.981.819

�إيراد ا�ستثمار

501.046

�إيرادات �أخرى� ،صايف

134.509

عجز عمليات الت�أمني

()21.664.190
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 -25المعلومات القطاعية – (تتمة)
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2012غري مراجعة)
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

52.372.476

95.454.235

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()46.307.601

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
عمليات الت�أمني
22.203.778

10.295.897

35.282.647

32.460.678

248.069.711

()18.177.318

()2.391.976

()21.863.681

()15.879.274

()104.619.850

زيادة خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()2.424.306

()4.351.521

()2.447.123

()350.236

()1.823.287

()726.675

()12.123.148

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

3.640.569

91.102.714

()1.304.770

()10.040.900

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

-

1.579.337

7.553.685

11.595.679

802.548

652.994

309.444

15.854.729

131.326.713

()1.529.101

()11.109.785

2.335.799

81.061.814

2.381.885

8.206.679

11.905.123

14.325.628

120.216.928

()11.468.885

()70.474.283

()5.120.949

()9.800.902

()11.688.883

()6.542.279

()115.096.181

10.880.299

3.500.000

3.629.364

4.755.952

6.769.322

5.318.134

34.853.071

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()35.100

12.715.873

4.301

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

()293.998

()1.462.984

()283.661

�صايف املطالبات املتكبدة

()623.686

()54.258.410

()1.487.284

()5.338.948

()6.382.545

()1.507.806

()69.598.679

تكاليف �إكتتاب وثائق الت�أمني

()2.065.321

()5.613.868

()2.564.987

()331.612

()1.940.016

()695.541

()13.211.345

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

7.589.258
7.236.050

م�صاريف �إكتتاب �أخرى
فائ�ض نتائج الإكتتاب
م�صاريف �إدارية وعمومية
�إيراد ا�ستثمار

-

-

4.861.448

-

10.644.431

7.175.218

1.842.198

21.468.122

21.189.536

3.191.062

2.536.119

10.757.780

13.964.479

58.875.026

-

-

-

-

-

()1.180.667
57.694.359
()53.220.093
347.558

�إيرادات �أخرى

58.185

فائ�ض عمليات الت�أمني

4.880.009
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 -25المعلومات القطاعية – (تتمة)
كما يف  31دي�سمرب 2013
كما يف  31دي�سمرب 2013

املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
موجودات عمليات الت�أمني
-

ح�صة معيدي التامني من الأق�ساط غري املكت�سبة

45.818.542

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

562.154.778

2.000

تكاليف �إكتتاب م�ؤجلة

1.304.261

2.542.985

8.385.516

4.762.952

4.171.958

5.982.832

69.121.800

10.076.399

3.416.966

10.935.295

9.781.492

596.366.930

820.072

452.110

667.993

240.387

6.027.808
259.909.715

موجودات غري م�صنفة

931.426.253
مطلوبات عمليات الت�أمني
-

ايرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

5.650.025

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

48.067.519

52.185.478

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

570.882.291

40.337.566

1.217.988

485.549

8.880.200

1.526.638

-

9.554.904

8.744.913

8.264.917

11.930.252

138.747.983

16.776.832

4.315.957

16.517.839

14.672.830

663.503.315
120.294.755

مطلوبات غري م�صنفة

931.426.253
كما يف  31دي�سمرب 2012
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
موجودات عمليات الت�أمني
8.814.912

2.096.979

4.920.168

6.222.326

38.856.217

ح�صة معيدي التامني من الأق�ساط غري املكت�سبة

16.801.832

-

2.264.977

15.044.150

7.865.872

84.476.906

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

46.971.330

290.997

12.039.580

334.699

469.995

245.240

4.689.699

تكاليف �إكتتاب م�ؤجلة

1.017.176

1.731.434

891.155

201.520.537

موجودات غري م�صنفة

329.543.359
مطلوبات عمليات الت�أمني
ايرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4.068.786

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

19.207.808

47.042.530

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

51.044.490

24.349.757

مطلوبات غري م�صنفة

-

1.487.985

521.423

7.839.134

1.760.940

-

10.359.896

6.363.936

9.105.909

11.711.921

103.792.000

19.362.806

4.232.958

21.371.786

14.273.469

134.635.266
83.276.959
329.543.359

 -26إدارة المخاطر
حوكمة المخاطر

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 و�إعادة
التامني،املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية ،و�أ�سعار العموالت،االئتمان ،ال�سيولة ،ال�سوق و خماطر العمالت الأجنبية.
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 -26إدارة المخاطر (تتمة)
هيكل إدارة المخاطر

مت ت�أ�سي�س هيكل تنظيمي حمكم داخل ال�شركة لتحديد ومتابعة ومراقبة املخاطر.
مجلس اإلدارة

�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.
اإلدارة 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.
لجنة المراجعة وإدارة المراجعة الداخلية

يتم تدقيق عمليات �إدارة املخاطر داخل ال�شركة �سنوي ًا من قبل �إدارة املراجعة الداخلية والتي تقوم بالت�أكد من كفاية الإجراءات ومن االلتزام بهذه الإجراءات .تقوم �إدارة املراجعة الداخلية
ببحث نتائج كافة عمليات التقومي مع الإدارة العليا ،وتقدمي تقرير النتائج والتو�صيات مبا�شر ًة �إلى جلنة املراجعة.
فيما يلي ملخ�ص ًا باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها.
أ)

مخاطر التأمين

متثل خماطر الت�أمني املخاطر املتعلقة بزيادة املطالبات الفعلية امل�ستحقة حلاملي وثائق الت�أمني لأحداث م�ؤمن عليها ب�شكل يفوق التوقعات .وميكن �أن يحدث ذلك ب�سبب تكرار املطالبات �أو �أن
مبالغ املطابات يكون �أكرب من املتوقع .وتتابع ال�شركة خماطر الت�أمني ب�شكل منتظم للت�أكد من �أن م�ستويات هذه املخاطر تكون يف احلدود املتوقعة .تقوم ال�شركة ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر
�إكتتاب ال�صحي ،املركبات ،املمتلكات واحلريق ،احلوادث وخماطر البحري.
تكرار وشدة المطالبات

ميكن �أن يت�أثر تكرار و�شدة املطالبات بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر �إكتتاب املمتلكات ،الهند�سي ،املركبات ،الإ�صابات ،ال�صحي و والت�أمني البحري .تعترب
قطاعات الت�أمني هذه با�ستثناء وثائق الهند�سي الطويلة تكون ب�صفة عامة تخ�ص عقود ت�أمني و التي املطالبات تكون عادة مبلغ عنها و مدفوعة خالل فرتة ق�صرية  .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد
يف التقليل من خماطر الت�أمني .
أ)

مخاطر التأمين (تتمة)

الممتلكات

تكتتب عقود ت�أمني املمتلكات ،حيث يتمثل اخلطر الرئي�سي يف الأ�ضرار من احلريق وخماطر التلف العر�ضي وغريها من املخاطر الناجمة املتعلقة بها ،بالرجوع �إلى قيمة اال�ستبدال �أو �أ�سا�س
القيمة ال�سوقية مع القيم املنا�سبة للم�صلحة امل�ؤمن عليها .تعتب ـ ـ ــر تكلفة �إعادة بناء �أو ترميم املمتلكات املت�ضررة ،والوقت امل�ستغرق للرجوع بالعمليات مل�ستويات ما قبل فرتة �إعاقة العمل  ،من
العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على م�ستوى املطالبات .فيما يتعلق برتاكم احلجوزات املتعلقة بن�شاط املمتلكات  ،فانه يتم تغطيتها من خالل �إتفاقيات ن�سبية غري ن�سبية .
الهندسة

يندرج �ضمن الأعمال الهند�سية الكثري من املخاطر ومنها كافة خماطر الت�شييد وكافة خماطر املقاولني ووثائق الت�أمني والت�أمني ال�سنوي عن �أعطال املاكينات وكافة خماطر املاكينات ومعاجلة
املعلومات ،وتوقف العمل نتيجة لأعطال املاكينات� .إن وثائق ت�أمني كافة خماطر الت�شييد /كافة خماطر املقاولني املمتدة تغطي م�شروعات عدة طوال فرتة امل�شروع� .إن اختيار املخاطر والإكتتاب
املنا�سب هو معيار ربحية هذا القطاع .يتم تغطيتها ب�شكل كاف من خالل اتفاقيات �إعادة الت�أمني الهند�سية الن�سبية وغري الن�سبية.
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 -26إدارة المخاطر (تتمة)
المركبات

�إن املخاطر الرئي�سية لعقود ت�أمني ال�سيارات هي مطالبات التعوي�ض عن الوفاة واال�صابات اجل�سدية وا�ستبدال �أو ت�صليح املركبات .تقوم ال�شركة ب�إبرام وثائق ت�أمني �شاملة فقط للمالكني/
ال�سائقني الذين تخطوا �سن � 18سنة.
�إن م�ستوى املبالغ التي تق�ضي املحاكم بدفعها حلاالت الوفاة وللأطراف امل�صابة وتكاليف ا�ستبدال ال�سيارات ،هي العوامل اال�سا�سية التي ت�ؤثر على م�ستوى املطالبات .كما تقوم ال�شركة باجراءات
لإدارة املخاطر بهدف مراقبة م�ستوى تكاليف املطالبات .يوجد لدى ال�شركة تغطية �إعادة ت�أمني ملثل هذه الأ�ضرار للحد من اخل�سائر لأي مطالبة فردية ولغاية  0.7مليون ريال �سعودي (:2012
 0.7مليون ريال �سعودي).
التأمين 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 للتاكد ب�أن الأ�سعار ت�أخذ بعني االعتبار الظروف ال�صحية احلالية والتاريخ ال�صحي للعائلة واملراجعة االعتيادية للمطالبات الفعلية و�سعر املنتج والإجراءات التف�صيلية
ملتابعة املطالبات .كما تقوم ال�شركة ب�أتباع �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 .يوجد لدى
ال�شركة تغطية �إعادة تامني للحد من اخل�سائر املتعلقة ب�أي مطالبة فردية ولغاية  1.5مليون ريال �سعودي ( 1.5 :2012مليون ريال �سعودي).
أ)

مخاطر التأمين (تتمة)

التأمين البحري

بالن�سبة �إلى الت�أمني البحري ،تتمثل �أبرز املخاطر يف هذا املجال يف التعر�ض للخ�سائر �أو الأ�ضرار بالإ�ضافة �إلى احلوادث التي ت�ؤدي �إلى خ�سارة كلية �أو جزئية للب�ضائع امل�شحونة.
وتق�ضي �إ�سرتاتيجية اكتتاب وثائق الت�أمني البحري ب�ضمان تنوع وثائق الت�أمني لت�شمل تغطية ال�شحن ،وال�سفن ،وخطوط ال�شحن .ولدى ال�شركة تغطية �إعادة الت�أمني للحد من اخل�سائر بالن�سبة
لأي مطالبات فردية ولغاية  1.75مليون ريال �سعودي ( 1.75 :2012مليون ريال �سعودي).
تركز أخطار التأمين

تقوم ال�شركة مبراقبة تركز �أخطار الت�أمني ب�شكل �أ�سا�سي ح�سب قطاعات الأعمال .يعترب القطاع الطبي من القطاعات الهامة التي يرتكز عليها خطر الت�أمني .تقوم ال�شركة مبراقبة تركيز
املخاطر من خالل تقييم املخاطر املتعددة امل�شمولة يف نف�س املوقع اجلغرايف .بالن�سبة ملخاطر الزالزل والفي�ضان ت�صنف مدينة كاملة كموقع واحد .وبالن�سبة خلطر احلريق واملمتلكات يعترب
مبنى معني و املباين املجاورة ،والتي من املمكن �أن تت�أثر بواقعة مطالبة واحدة كمكان واخد .وباملثل خلطر البحرية  ،ف�إن املخاطر املتعددة امل�شمولة يف رحلة �سفينة واحدة تعترب كخطر واحد
�أثناء تقييم تركيز املخاطر .تقوم ال�شركة بتقييم تركيز التعر�ض ملخاطر الت�أمني الفردية الرتاكمية و ت�ضع �سيا�ستها يف �إعادة الت�أمني للحد من التعر�ض لها حتى م�ستويات مقبولة لل�شركة.
حيث �أن ال�شركة متار�س ن�شاطها يف اململكة العربية ال�سعودية فقط ،فبالتايل ،ف�إن جميع خماطر الت�أمني تتعلق بوثائق الت�أمني املكتتبة يف اململكة العربية ال�سعودية.
تحليل الحساسية

تعتقد ال�شركة �أن مطلوبات املطالبات حتت الت�سوية حتت عقود الت�أمني بنهاية ال�سنة املالئمة .مع ذلك  ،هذه املبالغ غري م�ؤكدة وقد تختلف املدفوعات الفعلية عن مطلوبات املطالبات الواردة
بالقوائم املالية .مطلوبات مطالبات الت�أمني ح�سا�سة لعدة افرتا�ضات  .لي�س من املمكن حتديد ح�سا�سية بع�ض املتغريات كالتغريات الت�شريعية و عدم اليقني يف عملية التقدير� .إن �إفرتا�ض التغري
بن�سبة  %10من ن�سبة املطالبات �سوف ت�أثر على الإيرادات بحوايل  13.1مليوت ريال �سعودي (  31دي�سمرب 6.9 :2012مليوون ريال �سعودي) �سنويا.
ب) مخاطر إعادة التأمين

تقوم ال�شركة ب�إبرام �إتفاقيات مع �أطراف �أخرى لأغرا�ض �إعادة الت�أمني ،وذلك لتقليل تعر�ضها املايل خل�سائر حمتملة التي قد تن�ش�أ عن مطالبات التامني ال�ضخمة� .أن 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 التامني مبوجب اتفاقيات �إعادة ت�أمني،
وعقود �إعادة تامني اختيارية ،و�إعادة ت�أمني فائ�ض اخل�سارة.
لتقليل تعر�ضها ملخاطر اخل�سائر ال�ضخمة النا�شئة عن �إفال�س �شركات �إعادة التامني ،تقوم ال�شركة بتقومي الو�ضع املايل ل�شركات �إعادة التامني ،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 التامني
عليها بالقدر الذي مل تف به �شركة �إعادة التامني ب�إلتزاماتها مبوجب �إتفاقيات �إعادة الت�أمني .ويف هذا ال�صدد ،ترتكز خماطر الإئتمان يف 596.4مليون ريال �سعودي (  84.5 :2012مليون
ريال �سعودي).
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 -26إدارة المخاطر (تتمة)
ج) المخاطر المتعلقة بالمتطلبات 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) مخاطر االئتمان

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 الأدوات 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 والإجراء�آت املتبعة لتقليل خماطر االئتمان التي تتعر�ض لها ال�شركة:
 -1تقوم ال�شركة ب�إبرام اتفاقيات ت�أمني و�إعادة ت�أمني مع جهات معرتف بها وذات �سمعة جيدة .تكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين تود التعامل معهم للتحقق والدرا�سة من
الناحية االئتمانية� .إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم مراقبة املبالغ امل�ستحقة مبوجب اتفاقيات التامني و�إعادة التامني ب�صورة م�ستمرة لتقليل تعر�ضها ملخاطر الديون املعدومة.
 -2تقوم ال�شركة باحلد من خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود ائتمان لكل و�سيط ووكيل ومراقبة الذمم املدينة القائمة.
 -3يتم �إدارة املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة بوا�سطة جلنة اال�ستثمار وفقا ل�سيا�سة اال�ستثمار التي و�ضعتها جلنة اال�ستثمار.
 -4فيما يتعلق مبخاطر االئتمان الناجتة عن املوجودات املالية الأخرى ،تقوم ال�شركة بالتعامل فقط مع بنوك جتارية و�أطراف �أخرى ذات مركز مايل قوي وت�صنيف ائتماين جيد.
يعر�ض اجلدول �أدناه احلد الأق�صى ملخاطر االئتمان املتعلقة فقط ببنود قائمة املركز املايل اجلوهرية :
2012

2013
(بالريـاالت ال�سعودية)
عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

نقد وما يف حكمه

40.436.981

9.958.892

57.783.343

30.878.826

وديعة لأجل

83.914.451

115.627.202

-

90.742.725

ا�ستثمارات

1.923.079

27.404.625

2.473.079

27.185.887

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

89.698.360

-

88.772.058

-

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

596.366.930

-

84.476.906

-

م�ستحق من �أطراف ذات عالقة

1.256.938

-

29.378.370

-

موجودات �أخرى

156.270

424.835

917.513

430.127

813.753.009

153.415.554

263.801.269

149.237.565

ه) مخاطر السيولة

ومتثل ال�صعوبات التي قد تواجهها ال�شركة يف توفري الأموال الالزمة للوفاء بالتعهدات املتعلقة ب�أدواتها املالية .بوجد لدى ال�شركة نظام ادارة نقد مالئم  ،حيث يتم مراقبة حت�صيالت مدفوعات
النقد اليومية ويتم ت�سويتها بنهاية اليوم .عند الإ�ستثمار يكون هناك اهتمام وتركيز على اختيار ال�شركات ذات التداول الن�شط .تقوم ال�شركة ب�إدارة هذه املخاطر عن طريق احلفاظ على
ا�ستحقاق املوجودات و املطلوبات املالية و ا�ستثمار جزء كبري من موجودات ال�شركة يف موجودات عالية ال�سيولة .
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إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -26إدارة المخاطر (تتمة)
يعك�س اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات التعاقديه غري املخ�صومه لدى ال�شركة:
2013
(بالريـاالت
ال�سعودية)

بدون �أجل

2012
الإجمايل

عمليات الت�أمني

بدون �أجل
الإجمايل

�أقل من �سنة
املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني
ذمم دائنة

3.769.281

-

3.769.281

15.342.280

-

15.342.280

�أر�صدة �إعادة ت�أمني دائنة

75.912.509

-

75.912.509

28.759.017

-

28.759.017

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

21.478.663

-

21.478.663

15.815.145

-

15.815.145

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

663.503.315

-

663.503.315

134.635.266

-

134.635.266

764.663.768

-

764.663.768

194.551.708

-

194.551.708

املطلوبات املالية لعمليات امل�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

2.034.587

-

2.034.587

1.363.975

-

1.363.975

2.034.587

-

2.034.587

1.363.975

-

1.363.975

766.698.355

-

766.698.355

195.915.683

-

195.915.683

و) مخاطر العمالت األجنبية

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية ما نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.
تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة نتيجة التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي لأن غالبية املوجودات واملطلوبات النقدية هي بعمالت مرتبطة بالريال ال�سعودي.
ز) مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت اخلا�صة عن �إمكانية ت�أثري التغريات يف �أ�سعار العموالت اخلا�صة على الربحية امل�ستقبلية �أو القيمة العادلة للأدوات املالية .تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت
اخلا�صة ب�ش�أن ا�ستثماراتها يف �صناديق املرابحة ،حيث �أن الأ�ستثمار يتكون من ايداعات يف �أ�سواق مالية .ولكن ،مبا �أن ال�شركة تعترب جمرد م�ستمرث يف هذه ال�صناديق ،ف�أنه ال ميكن التوقع ب�شكل
موثوق به بالأثر على الدخل نتيجة للتغريات املحتملة يف �أ�سعار العموالت التي ت�ؤثر يف ال�صناديق امل�ستثمر فيها.
ح) مخاطر السوق

تتمثل خماطر ال�سوق يف خماطر تقلبات القيمة العادلة والتدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ب�سبب التغريات يف �أ�سعار ال�سوق ( غري تلك الناجتة من خماطر �أ�سعار العمولة �أو خماطر
العمالت)� ,سواء حدثت تلك التغريات ب�سبب عوامل تتعلق بالأداة املالية املعينة �أو مب�صدرها �أو عوامل ت�ؤثر على جميع الأدوات املالية املماثلة املتداولة يف ال�سوق.
تتعلق خماطر ال�سوق لدى ال�شركة ب�إ�ستثمارتها املتاحة للبيع حيث تتقلب قيمتها نتيجة التغريات يف �أ�سعار ال�سوق .حتد ال�شركة من خماطر ال�سوق عن طريق الإحتفاظ مبحفظة �إ�ستثمارية متنوعة
ومراقبة التحوالت يف الأ�سواق املالية.
ح�سا�سية الدخل على التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار ال�سوق من ا�ستثمارات متاحة للبيع املدرجة يف قائمة الدخل ال�شامل للم�ساهمني كما هو مبني �أدناه:
التغري يف �سعر ال�سوق
2013

2012

الت�أثري على قائمة عمليات امل�ساهمني ال�شاملة

%5+

1.370.231

%5-

()1.370.231

%5+

1.359.294

%5-

()1.359.294
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إيضاحات حول القوائم المالية ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

 -26إدارة المخاطر (تتمة)
ط) إدارة رأس المال

تقوم ال�شركة ب�إدارة ر�أ�سمالها للت�أكد من �أنها قادرة على الإ�ستمرارية والإمتثال ملتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي لر�أ�س املال يف اململكة العربية ال�سعودية يف حني وزيادة العائد للم�ساهمني
من خالل ر�صيد حقوق امللكية� .إن هيكل ر�أ�س مال ال�شركة يتكون من حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني والتي تتكون من ر�أ�س املال املدفوع والإحتياطيات.
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 يف
�ضوء التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص املخاطر املتعلقة بن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال  ،قد تقوم ال�شركة بتعديل مقدار توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني
�أو �إ�صدار �أ�سهم .
 -27أرقام المقارنة
فيما يلي �أرقام ال�سنة ال�سابقة وااتي مت �إعادة ت�صنيفها لتتفق مع عر�ض ال�سنة احلالية:
�إعادة ت�صنيفها �إلى

�إعادة ت�صنيفها من

املبلغ

الإ�ستثمار

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

500.000

م�ستحق من طرف ذات عالقة

م�ستحق من جهات ذات عالقة

5.435.811

ذمم دائنة

�أر�صدة �إعادة ت�أمني دائنة

7.092.601

 -28إعتماد القوائم المالية األولية الموجزة
متـت املـوافقة على القـوائم املـالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  18فرباير  2014املوافق  18ربيع الثاين 1435هـ.
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القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
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قائمة المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2012
اي�ضاح

2011

2012
( بالريـاالت ال�سعودية )

موجودات عمليات الت�أمني
6

57.783.343

44.007.199

نقد وما يف حكمه

�(13أ)

2.473.079

2.473.079

7

73.056.437

91.363.256

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

8

38.856.217

36.425.889

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

9

84.476.906

90.373.628

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

10

4.689.699

5.997.709

مدفوعات مقدمة وموجودات �أخرى

11

4.597.146

1.768.509

مطلوب من جهات ذات عالقة

29.378.370

25.504.866

مطلوب من عمليات امل�ساهمني

27.656.454

32.048.462

ا�ستثمارات
�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

ممتلكات ومعدات

12

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

1.139.897

986.969

324.107.548

330.949.566

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

6

ودائع لأجل
موجودات �أخرى
ا�ستثمارات متاحة للبيع

11
(13ب)

املطلوب من عمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

30.878.826

24.455.671

90.742.725

118.205.017

430.127

69.398

27.185.887

-

4.433.778

11.386.827

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

173.671.343

174.116.913

جمموع املوجودات

497.778.891

505.066.479

وديعة نظامية

14

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية .
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قائمة المركز المالي (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2012
اي�ضاح

2011

2012
( بالريـاالت ال�سعودية )

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

15.342.280

11.035.157

ار�صدة اعادة ت�أمني دائنة

28.759.017

31.839.236

ايرادات عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

17

7.839.134

4.544.143

اجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

8

103.792.000

90.251.887

اجمايل مطالبات حتت الت�سوية

9

134.635.266

151.176.419

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

15

20.279.877

23.902.830

املطلوب لعمليات امل�ساهمني -احل�ساب اجلاري

4.433.778

11.386.827

توزيعات فائ�ض م�ستحقة

488.001

مكاف�أة نهاية اخلدمة

16

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

-

8.538.195

6.813.067

324.107.548

330.949.566

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
مطلوب لعمليات الت�أمني

27.656.454

32.048.462

مطلوب جلهة ذات عالقة

1.057.010

678.683

7.541.193

5.074.206

36.254.657

37.801.351

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

15

جمموع مطلوبات امل�ساهمني
حقوق امل�ساهمني
ر�أ�س املال
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع
خ�سائر مرتاكمة

23

200.000.000
410.936

200.000.000
-

()62.994.250

()63.684.438

137.416.686

136.315.562

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

173.671.343

174.116.913

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

497.778.891

505.066.479

جمموع حقوق امل�ساهمني

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية

203

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة عمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
2012

�إي�ضاح

2011
( بالريـاالت ال�سعودية )

االيرادات
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

22

248.069.711

227.930.271

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

22

()104.619.850

()96.564.812

()12.123.148

()10.040.321

131.326.713

121.325.138

فائ�ض خ�سارة اق�ساط الت�أمني
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � ،صايف

8

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

()11.109.785

()7.207.998

120.216.928

114.117.140

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

9و22

()115.096.181

()117.218.449

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

9و22

34.853.071

46.446.833

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

9

10.644.431

()2.255.836

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

�صايف املطالبات املتكبدة

ايراد عموالت اعادة ت�أمني

()69.598.679

()73.027.452

10

()13.211.345

()16.390.471

17و22

21.468.122

19.325.547

()1.180.667

()1.833.389

57.694.359

42.191.375

18

()36.852.762

()31.301.927

19و22

()16.367.331

()27.825.935

م�صاريف اكتتاب �أخرى
�صايف نتائج االكتتاب
رواتب ت�شغيلية و�إدارية
م�صاريف �إدارية و عمومية �أخرى
ايراد عموالت خا�صة

347.558

96.479

�إيرادات �أخرى� ،صايف

58.185

181.668

فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

4.880.009

()16.658.340

()4.392.008

16.658.340

(فائ�ض) عجز عمليات الت�أمني املحول لدخل امل�ساهمني ال�شامل
فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

488.001

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة دخل المساهمين الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
2012

�إي�ضاح

2011
( بالريـاالت ال�سعودية )

فائ�ض (عجز) عمليات الت�أمني

4.392.008

()16.658.340

ايراد ا�ستثمار

1.290.860

1.083.466

5.682.868

()15.574.874

()1.920.037

()2.432.827

3.762.831

()18.007.701

م�صاريف ادارية وعمومية

20

�صايف الربح ( اخل�سارة ) لل�سنة
ايرادات ( م�صروفات ) �شاملة �أخرى
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع
زكاة و�ضريبة دخل

410.936
21

جمموع الربح ( اخل�سارة ) ال�شامل لل�سنة
ربحية ( خ�سارة ) ال�سهم لل�سنة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

24

-

()3.072.643

()3.211.797

1.101.124

()21.219.498

0.19

()0.90

20.000.000

20.000.000

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  32جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
ر�أ�س املــال

ربح غري حمق ـ ــق من
ا�ستثمارات متاحة للبيع

خ�سائر مرتاكمة

املجــموع

( بالرياالت ال�سعودية )
-

()42.464.940

157.535.060

�صايف اخل�سارة لل�سنة

-

-

()18.007.701

()18.007.701

 1يناير 2011

زكاة و�ضريبة دخل

-

-

()3.211.797

()3.211.797

-

()63.684.438

�صايف الربح لل�سنة

-

-

3.762.831

ربح غري حمقق لل�سنة

-

410.936

-

زكاة و�ضريبة دخل

-

 31دي�سمرب 2011

 31دي�سمرب 2012

200.000.000

200.000.000

200.000.000

410.936
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()3.072.643
()62.994.250

136.315.562

3.762.831
410.936
()3.072.643
137.416.686

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

488.001

تعديالت لت�سوية فائ�ض عمليات الت�أمني �إلى �صايف النقد الناجت من الأن�شطة الت�شغيلية :
ا�ستهالكات
مكاف�أة نهاية اخلدمة

846.306

701.006
2.276.432
-

ربح من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

2.013.942
()159.052

3.465.439

2.701.196

18.306.819

()25.534.200

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

()2.430.328

()10.068.889

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

5.896.722

()51.220.000

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

تكاليف اكتتاب وثائق ت�أمني م�ؤجلة

1.308.010

375.911

مدفوعات مقدمة وموجودات �أخرى

()2.828.637

()233.968

مطلوب من جهات ذات عالقة

()3.873.504

()9.040.380

مطلوب من عمليات امل�ساهمني

4.392.008

()16.658.340

مطلوب من عمليات امل�ساهمني – احل�ساب اجلاري
ذمم دائنة

-

727.156

4.307.123

2.115.126

()3.080.219

22.173.614

ايراد عموالت معيدي الت�أمني غري مكت�سبة

3.294.991

1.495.141

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

13.540.113

17.276.887

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

()16.541.153

53.475.836

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

()3.622.953

8.826.378

املطلوب لعمليات امل�ساهمني– احل�ساب اجلاري

()6.953.049

11.386.827

15.181.382

7.798.295

ار�صدة معيدي ت�أمني دائنة

النقد من العمليات
مكاف�أة نهاية اخلدمة مدفوعة
�صايف النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

()2.888.664

()551.304
14.630.078

4.909.631

التدفقات النقدية من الأن�شطة اال�ستثمارية
ا�ضافات الى ممتلكات ومعدات

()853.934

املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات
ا�ستثمار
�صايف النقد امل�ستخدم يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()374.162
-

251.921

-

()50.000
()172.241

()853.934

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

13.776.144

4.737.390

نقد وما يف حكمه يف  1يناير

44.007.199

39.269.809

نقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

57.783.343

44.007.199

معامالت غري نقدية:
-

مكاف�أة نهاية اخلدمة

89.748

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012
2011

2012
( بالريـاالت ال�سعودية )
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
�صايف الربح (اخل�سارة) لل�سنة

()18.007.701

3.762.831

تعديالت عن :
التغريات يف املوجودات واملطلوبات:
()33.328

موجودات �أخرى
املطلوب من عمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

6.953.049

املطلوب جلهة ذات عالقة

378.327

املطلوب لعمليات الت�أمني

71.547
()11.386.827
678.683

()4.392.008

املطلوب لعمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

16.658.340
-

()136.173

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

6.532.698

النقد من ( امل�ستخدم يف ) العمليات

()469.483

زكاة مدفوعة

6.063.215

�صايف النقد من ( امل�ستخدم يف ) عمليات الت�شغيل

()727.156
857.784
()11.855.330
()2.904.164
()14.759.494

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار
27.462.292

ودائع لأجل
ا�ستثمارات متاحة للبيع

11.802.061
-

()27.102.352
11.802.061

�صايف النقد من عمليات اال�ستثمار

359.940

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه

6.423.155

()2.957.433

نقد وما يف حكمه  1 ،يناير

24.455.671

27.413.104

نقد وما يف حكمه  31 ،دي�سمرب

30.878.826

24.455.671

معامالت غري نقدية:
ربح غري حمقق من ا�ستثمارات متاحة للبيع

410.936

-

اطفاء عالوة ا�ستثمارات متاحة للبيع متت ت�سويتها مقابل ذمم مدينة اخرى

327.401

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  32جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 - 1التنظيم والعمليات
�شـ ـ ـ ـ ــركة العاملية للت�أمني التعاوين («ال�شركة») هي �شـركة م�ساهمة �سعودية � ،سجلت يف ال�سج ـ ـ ـ ـ ــل التجاري بتاريخ  29ذو القعدة 1430هـ (املوافق  17نوفمرب  )2009حتت رقم .4030194978
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين و�إعادة الت�أمني بكافة �أنواعه مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف
اململكة العربية ال�سعودية .يف  26ذو احلجة 1430هـ ( 13دي�سمرب  ، )2009ا�ستـلمت ال�شركة الرتخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («�ساما») ملزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية .
يقع مقر عمل ال�شركة الرئي�سي يف مدينة الريا�ض ،اململكة العربية ال�سعودية.
 -2تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 1/2معايير أثرت على العرض واإلفصاح للعام الحالي

مل ت�ؤثر �أي من املعايري املعدلة التي مت تبنيها خالل ال�سنة احلالية وال�سارية للفرتات ال�سنوية التي تبد�أ يف �أو بعد  1يناير  2012على االف�صاحات والعر�ض للقوائم املالية  .مت عر�ض تفا�صيل املعايري
املتبناة يف �إعداد هذه القوائم املالية والتي مل يكن لها �أثر على املبالغ املف�صح عنها يف �إي�ضاح (.)2/2
 2/2معايير متبناه بدون أثر على القوائم المالية

فيما يلي املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة والتي تبنتها ال�شركة يف �إعداد هذه القوائم املالية � .إن هذا التطبيق مل يكن له �أثر جوهري على املبالغ املدرجة يف هذه القوائم املالية ،ولكنه قد
ي�ؤثر على املحا�سبة عن املعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية.
�أ) تعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 1تبني املعايري الدولية للتقارير املالية الول مرة ( ي�سري ابتداءا من  1يوليو : ) 2011



 ا�ستبدال «التواريخ الثابتة» لبع�ض احلاالت امل�ستثناة بـ «تاريخ التحويل للمعايري الدولية للتقارير املالية» .
 اعفاء ا�ضايف للمن�ش�آت التى مل تعد تعاين من الت�ضخم ال�شديد .

ب) تعديل على املعيار الدويل للتقارير املالية رقم  – 7الأدوات املالية  :حتويل املوجودات املالية :
ي�سري هذا التعديل �إعتبارا من  1يوليو  2011ويتطلب اف�صاحات ا�ضافية فيما يتعلق بالتعر�ض للمخاطر الناجمة عن املوجودات املالية املحولة  ,يت�ضمن التعديل متطلبا لالف�صاح بح�سب فئة
املوجودات وطبيعتها والقيمة الدفرتية وو�صـ ـ ــف ملخاطر ومنافع املوجودات املالية التي مت حتويلها الى طرف �آخر ولكنها التزال يف قائمة املركز املايل للمن�ش�أة  ,ان االف�صاحات هي اي�ضا مطلوبة
لتمكن امل�ستخدم من فهم مبالغ املطلوبات املتعلقة بها والعالقة بني املوجودات املالية واملطلوبات املتعلقة بها .
ج)

تعديل على معيار المحاسبة الدولي رقم  « 12ضرائب الدخل» على الضريبة المؤجلة (يسري اعتبارا من  1يوليو : )2011

�إن معيار املحا�سبة الدويل احلايل رقم �« 12ضرائب الدخل»  ،يتطلب من املن�ش�أة قيا�س ال�ضريبة امل�ؤجلة املرتبطة باال�ص ـ ـ ــل اعتمادا على ما اذا كانت املن�ش�أة تتوقع ا�سرتداد القيمة الدفرتية
لال�صل من خالل اال�ستخدام او البيع  ,قد يكون من ال�صعب تقييم ما �إذا كان اال�سرتداد �سيكون من خالل اال�ستخدام او من خالل البيع عندما يتم قيا�س اال�صل با�ستخدام منوذج القيمة العادلة
يف معيار املحا�سبة الدويل رقم « 40اال�ستثمارات يف املمتلكات»  ,ولذلك يقدم هذا التعديل ا�ستثنا ًء من املبد�أ القائم لقيا�س اال�صول ال�ضريبية امل�ؤجلة او املطلوبات النا�شئة عن اال�ستثمار يف
املمتلكات واملقومة بالقيمة العادلة  ,نتيجة لهذه التعديالت  ،ف�إن التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري ( )SICرقم �“ 21ضرائب الدخل – ا�سرتداد اال�صول املعاد تقييمها وغري القابلة
لال�ستهالك”  ،مل يعد ينطبق على اال�ستثمار يف املمتلكات امل�سجلة بالقيمة العادلة  ,كما ت�ضيف هذه التعديالت الى معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )12التوجيهات املتبقية الواردة �سابقا يف التف�سري
ال�صادر عن جلنة تف�سريات املعايري ( )SICرقم  21والذي مت �سحبه .
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 -2تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة( -تتمة)
 3/2معايير قيد االصدار اال انها غير متبناه بعد

كما يف تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية  ،كانت املعايري والتف�سريات التالية قيد اال�صدار ولكن مل تكن مفعلة :
ت�سري للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ يف �أو بعد
معايري وتف�سريات جديدة:
املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 9

الأدوات املالية

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 10

القوائم املالية املوحدة

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 11

ترتيبات امل�شاريع امل�شرتكة

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 12

االف�صاح عن احل�صة يف الكيانات الأخرى

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 13

قيا�س القيمة العادلة

 1يناير 2013

التف�سري ال�صادر عن جلنة تف�سري املعايري الدولية
للتقارير املالية ( )IFRICرقم 20

تكاليف االزالة يف مرحلة االنتاج للمناجم ال�سطحية

 1يناير 2013

تعديالت على املعايري :
معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 1

عر�ض القوائم املالية

 1يوليو 2012

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 19

منافع املوظفني

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 27

القوائم املالية املنف�صلة

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 28

اال�ستثمارات يف ال�شركات ال�شقيقة وامل�شاريع امل�شرتكة

 1يناير 2013

 املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 7

الو�سائل املالية  :االف�صاحات

 1يناير 2013

– مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

 1يناير 2015

– االف�صاح عن تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم  9الول مرة

(او عند تطبيق املعاير الدويل
للتقارير املالية ( )IFRSرقم
 9الول مرة

 املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 10

القوائم املالية املوحدة

 1يناير 2014

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 32

عر�ض الو�سائل املالية – مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

 1يناير 2014

تتوقع �إدارة ال�شركة �أن هذه املعايري وتف�سرياتها �سوف يتم تطبيقها ( عند امكانية ذلك ) يف القوائم املالية لل�شركة للفرتات امل�ستقبلية  .و�إن هذا التطبيق لن يكون له �أثر جوهري على القوائم
املالية لل�شركة يف مرحلة التطبيق الأولية .
 -3أسس االعداد واهم السياسات المحاسبية
بيان االلتزام

مت اعداد هذه القوائم املالية وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ولي�س وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التي مت تطبيقها يف �إعداد هذه القوائم املالية هي كالتايل:
العرف المحاسبي

مت �إعداد القوائم املالية وفقا لعرف التكلفة التاريخية فيما عدا �إعادة تقييم بع�ض الأ�صول املالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
أساس العرض

حتتفظ ال�شركة بدفاتر حما�سبية منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .تقيد الإيرادات وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف الدفاتر املحا�سبية اخلا�صة بها .
العملة المستخدمة وعملة العرض

مت عر�ض القوائم املالية بالريـال ال�سعودي حيث انها العملة امل�ستخدمة من قبل ال�شركة.
نقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والنقد لدى البنوك والودائع لأجل التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر او اقل من تاريخ االقتناء.
الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات ا�سا�سا بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .ويحمل اال�ستهالك على قائمة عمليات الت�أمني با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على مدى االعمار
االنتاجية التالية املقدرة لها :
ال�سنوات
الأثاث واملفرو�شات واملعدات املكتبية

3

ال�سيارات

3

استثمارات

يتم اثبات كافة اال�ستثمارات  ،يف الأ�صل بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة �شاملة م�صاريف االقتناء املتعلقة باال�ستثمار .يتم اطفاء العالوات واخل�صومات الناجتة عن معامالت
اال�ستثمار وفق ا�س�س منتظمة حتى تاريخ ا�ستحقاقها .بالن�سبة لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف اال�سواق املالية املنتظمة ،حتدد القيمة العادلة بالرجوع �إلى الأ�سعار املتداولة بال�سوق عند الإقفال
كما يف تاريخ املركز املايل بدون خ�صم تكاليف املعامالت.
أ) استثمارات متاحة للبيع

يتم قيا�س اال�ستثمارات امل�صنفة على انها (متاحة للبيع) بالقيمة العادلة الحقا  .ان اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك اال�ستثمارات غري املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو بغر�ض املتاجرة.
بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مل تتم تغطية خماطر قيمتها العادلة ،تدرج الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شرة �ضمن قائمة دخل امل�ساهمني
ال�شامل حلني التوقف عن اثباتها �أو �إنخفا�ض قيمتها ،وعندها يتم �إدراج الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة املدرجة �سابق ًا �ضمن قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل يف قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل لل�سنة
 .يتم �إظهار اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق  ،بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة.
ب) االستثمارات في اوراق مالية محتفظ 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�ص ًا خم�ص�ص
االنخفا�ض يف قيمتها .حتت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء .يتم اثبات الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن هذه اال�ستثمارات يف قائمة دخل امل�ساهمني
ال�شامل عند التوقف عن اثبات هذه اال�ستثمارات �أو �إنخفا�ض قيمتها.
ج) االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

بالن�سبة لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف او�ساق مالية منتظمة  ،يتم قيا�س القيمة العادلة بالرجوع الى اال�سعار املتداولة بال�سوق عند االقفال كما يف تاريخ قائمة املركز املايل دون خ�صم تكاليف
املعامالت ت�صنف باال�ستثمارات يف �صناديق ال�سلع ك�أدوات مالية حمتفظ بها للمتاجرة وتظهر بالقيمة ال�سوقية  .يتم قيد التغري يف القيمة العادلة يف قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل .
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم بتاريخ كل قائمة مركز مايل �إجراء تقييم للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية  .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم �إثبات
خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل :




بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة ،ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة واملثبتة �سابقا يف
قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل .
بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة 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�ص الفعلي
الأ�صلي .

زكاة وضريبة الدخل

تخ�ضع ال�شركة لأنظمة م�صلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم ت�سجيل الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س اال�ستحقاق يف نهاية ال�سنة وحتمل على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل
مبوجب التعليمات املالية ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية  .حتت�سب الزكاة املحملة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف وعاء الزكاة وحتت�سب �ضريبة الدخل على ح�صة ال�شريك الأجنبي من
�صايف الدخل املعدل .تقيد �أي فروقات يف التقديرات عن الربط النهائي عند املوافقة عليه وعندها يتم ت�سوية املخ�ص�ص .
ان �ضريبة الدخل امل�ؤجلة  ،ان وجدت  ،والناجتة من اثر ال�ضريبة للفروقات امل�ؤقتة بني الدخل اخلا�ضع لل�ضريبة والدخل املايل تقيد خالل ال�سنة التى تظهر فيها هذه الفروقات  .حتدد �ضريبة
الدخل امل�ؤجلة با�ستخدام معدالت ال�ضريبة امل�ستخدمة يف تاريخ قائمة املركز املايل ويتوقع تطبيقها عندما تتحقق موجودات �ضريبة الدخل امل�ؤجلة او عند ت�سديد التزامات ال�ضريبة امل�ؤجلة .
المخصصات

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  .ال يتم اثبات
خم�ص�صات لقاء اخل�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية .
ايراد عموالت خاصة

يتم �إثبات ايراد العموالت اخلا�صة من الودائع لأجل على �أ�سا�س مبد�أ العائد الفعلي.
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

تظهر الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات االخرى بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ الذي �سوف يدفع يف امل�ستقبل مقابل اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء قدمت �أو مل تقدم بها
فواتري لل�شركة.
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 )  .ان العمليات
االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب ان يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها االنظمة او تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.
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القيمة العادلة لألدوات المالية

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما او �سداد التزام بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر امل�ستخدم يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة .تت�ألف املوجودات املالية
لل�شركة من نقد وما يف حكمه و�أق�ساط و�أر�صدة معيدي ت�أمني مدينة  ،مطلوب من جهات ذات عالقة  ،مطلوب من عمليات امل�ساهمني  ،اال�ستثمارات  ،وح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات
حتت الت�سوية ،وموجودات �أخرى ،وتت�ألف مطلوباتها املالية من ذمم دائنة وار�صدة اعادة ت�أمني دائنة واجمايل املطالبات حتت الت�سوية  ،واملطلوبات الى جهات ذات عالقة  ،ومطلوبات اخرى .
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها :
الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة لنف�س الأداه (بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).

امل�ستوى :1
امل�ستوى :2

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو طرق تقييم �أخرى يتم حتديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

امل�ستوى :3

طرق تقييم مل يتم حتديد �أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

مكافأة نهاية الخدمة

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 تاريخ قائمة املركز املايل .حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتبهم الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم املرتاكمة كما
هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريـال 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 الريـال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .تدرج كافة فروقات التحويل يف قوائم عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم ودخل امل�ساهمني ال�شامل .
االحتياطي النظامي

وفق ًا ملتطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية ولنظامها الأ�سا�سي  ،يجب على ال�شركة ان حتول  %20من �صايف دخل امل�ساهمني ال�سنوي �إلى االحتياطي النظامي �إلى ان يبلغ هذا
االحتياطي  %100من ر�أ�س املال .
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل عند وجود حق نظامي ملزم ملقا�صة املبالغ امل�سجلة وعندما يكون لدى ال�شركة نيه للت�سوية على ا�سا�س ال�صايف او
حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن معا  .ال تتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قوائم عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم ودخل امل�ساهمني ال�شامل �إال اذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا
به من قبل �أي من املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها.
األقساط المكتسبة وايراد دخل عموالت اعادة التأمين

ترحل �أق�ساط الت�أمني الى 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 واملتعلقة بفرتة التغطية �سارية املفعول.
تظهر �أق�ساط الت�أمني ودخل عمولة اعادة الت�أمني والتي تتعل ـ ــق بالأخطار ال�ساريـ ــة ملا بعد نهاية ال�سنة املالية ك�أق�ساط غري مكت�سبة با�ستخدام الطرق التالية :



 الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية بالن�سبة لل�شحن البحري .
 عدد الأيام الفعلية لكافة فئات الت�أمني الأخرى .

أقساط التأمين المدينة

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 .تتم 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 عمليات الت�أمني .
يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
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احتياطي العجز في األقساط

تقوم ال�شركة بتحليل ن�سب اخل�سارة  /الن�سب املجمعة للفرتات املنق�ضية .يتم الأخذ يف الإعتبار خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها ذات العالقة عند احت�ساب هذه الن�سب ،ومن ثم
يتم ا�ستخدامها لتحديد �إحتياطي العجز يف كل ن�شاط .
إجمالي المطالبات تحت التسوية

تتكون املطالبات من املبالغ املطلوبة �إلى حاملي وثائق الت�أمني  ،ومن م�صاريف ت�سوية اخل�سارة املتعلقة بها ،ناق�ص ًا اخلردة والإ�سرتدادات الأخرى ،وحتمل على قائمة عمليات الت�أمني عند تكبدها.
ت�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 .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 وامل�سدد 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 المطلوبات

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 التقييم ب�أن
القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة املتعلقة بها) غري كافية بناء ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ف�إنه يتم �إثبات كامل النق�ص مبا�شرة يف قائمة
عمليات الت�أمني ،ويجنب خم�ص�ص لقاء املخاطر �سارية املفعول.
تكاليف االكتتاب المؤجلة

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 املكت�سبة.
إعادة التأمين

يت�أثر برنامج اعادة الت�أمني لل�شركة من خالل اتفاقيات ن�سبية وغري ن�سبية واختيارية بناءا على �سيا�سة ال�شركة يف �صايف االحتجاز وحدود وطبيعة وحجم املخاطر .تقوم ال�شركة ب�إ�سناد خماطر
الت�أمني املتعلقة بكافة �أعمالها وذلك خالل دورة �أعمالها العادية .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة املطلوبة 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 �إجراء تقييم النخفا�ض القيمة بتاريخ �إعداد القوائم املالية او ب�شكل اكرث تكرارا يف ال�سنة عند ظهور م�ؤ�شرات �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل فرتة القوائم املالية  .يحدث االنخفا�ض يف
قيمة املوجودات عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة طبق ًا ل�شروط العقد ،وعند امكانية قيا�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 عمليات الت�أمني .
�إن اتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.
يتم �إثبات �أق�ساط ومطالبات �إعادة الت�أمني املتعهد بها 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 املطلوبة ملعيدي الت�أمني .تقدر املبالغ الدائنة املطلوبة بطريقة مماثلة لتلك املتعلقة بعقود �إعادة الت�أمني.
يتم �إظهار الأق�ساط واملطالبات على �أ�سا�س �إجمايل بالن�سبة العمال اعادة الت�أمني امل�سندة او التي مت التعهد بها.
يتم التوقف عن �إثبات موجودات �أو مطلوبات �إعادة الت�أمني عند ا�ستنفاذ احلقوق التعاقدية� ،أو �إنتهائها �أو عند حتويل العقد �إلى جهة �أخرى .
يتم االعرتاف باملطالبات القابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني ك�أ�صل يف نف�س الوقت الذي يتم فيه االعرتاف باملطالبات التي ت�ؤدي الى حق اال�سرتداد كالتزام وتقـا�س باملبلغ املقدر ا�سرتداده .
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 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
توزيعات الفائض المستحقة

ان توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة متثل ح�صة حاملي وثائق الت�أمني من فائ�ض عمليات الت�أمني خالل ال�سنة وحتت�سب بن�سبة  %10من �إجمايل الفائ�ض املحقق .
عقود اإليجار

ان عقد الإيجار الر�أ�سمايل هو الذي يرتتب عليه حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية مو�ضوع العقد �إلى امل�ست�أجر  .ان عقود الت�أجري الأخرى يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلية .ان االيجارات
امل�ستحقة مبوجب عقود االيجارات الت�شغيلية حتمل على قائمة عمليات الت�أمني ودخل امل�ساهمني ال�شامل با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على مدة االيجار الت�شغيلي .
القطاعات التشغيلية

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 تقييمهـا بانتظام من قبل متخذ القرارات الت�شغيلية
والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقييم الأداء .ولأغرا�ض �إدارية  ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل بح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها �ستة قطاعات ت�شغيلية كما يلي :







 الت�أمني على املمتلكات ،والذي يغطي خماطر احلريق وما يتعلق به ،وجميع خماطر املمتلكات.
ت�أمني املركبات ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل.
الهند�سة ،الذي يوفر التغطية �ضد كافة خماطر املقاولني ( ، )CARكل خماطر الت�شييد ( ،)EARوجميع خماطر املاكينات وغريها .
الت�أمني ال�صحي وي�شمل التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية .
الت�أمني البحري والذي يغطي ال�شحن البحري.
فروع الت�أمني الأخرى وي�شمل احلوادث العامة  ،والتي توفر تغطية �ضد خ�سارة املال  ،واحلوادث ال�شخ�صية  ،وتعوي�ض العمال  ،وال�سفر ،وعدم االمانة والت�أمني ال�شخ�صي ال�شامل
وكافة فروع الت�أمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �آنف ًا.

يعترب دخل امل�ساهمني قطاعا غري ت�شغيلي  .ان ايراد اال�ستثمارات هو الن�شاط الوحيد لتحقيق الإيرادات  .ان بع�ض م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة وغريها من امل�صاريف غري املبا�شرة خ�ص�صت
لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب  .ويتم تخ�صي�ص اخل�سارة �أو الفائ�ض من عمليات الت�أمني �إلى هذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب .
 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب �إعداد القوائم املالية ،وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املف�صح عنها ،والإف�صاح عن املوجودات
واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية  ،ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل ال�سنة التي تغطيها القوائم املالية .على الرغم من �أن هذه التقديرات واالفرتا�ضات ت�ستند
على �أف�ضل ما يتوفر لدى الإدارة من معرفة بالأحداث والأعمال احلالية � ،إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .كذلك فان التفا�صيل الأخرى املتعلقة بالتقديرات والأحكام املحددة
التي قامت بها الإدارة قد مت ذكرها �ضمن �إي�ضاح ال�سيا�سات املحا�سبية.
يتطلب �إعداد القوائم املالية من الإدارة �إجراء التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة بتاريخ �إعداد القوائم
املالية .ان عدم الت�أكد من هذه التقديرات واالفرتا�ضات 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�ستقبل وامل�صادر الرئي�سية الأخرى حلاالت عدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن تت�سبب يف �إجراء تعديل جوهري على
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة .
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني �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 هو تقدير 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 املتبعة من قبل الإدارة يف تقدير تكلفة املطالبات املبلغ عنها وكذلك املطالبات املتكبدة غري
املبلغ عنها تتمثل يف �إتباع نف�س منهج �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 .يقوم مقيمو خ�سائر م�ستقلون 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 ب�شكل ربع �سنوي مبراقبة تطور النزاعات مع معيدي الت�أمني ومدى قوتهم .
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 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة – (تتمة)
خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص خماطر 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 اال�ستمرار يف �إثبات خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها
عند تقييمها ب�صورة اجمالية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص خماطر
االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت عدم ال�سداد ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.
تكاليف االكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة عمليات الت�أمني على مدى �سنة 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 �شطب �إ�ضايف لالنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات
الت�أمني .
 -5إتفاقية شراء الموجودات والمطلوبات وبدء االنشطة
بد�أت ال�شركة يف ممار�سة اعمال الت�أمني يف  13فرباير  . 2010وافق جمل�س �إدارة ال�شركة يف � 14أبريل  2010على حتويل املحفظة الت�أمينية و�صايف �أ�صول �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني
(«ال�شرق الأو�سط») املحدودة (�شركة مقفلة معفاة)  -عمليات اململكة العربية ال�سعودية وال�شركة العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة لل�شركة بعد ا�ستكمال الإجراءات املتعلقة بها واملطلوبة من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) مبوجب اخلطاب املوجه لل�شركة يف  24مار�س  .2010وافق امل�ساهمون على حتويل املحفظة الت�أمينية و�صايف الأ�صول خالل اجتماع اجلمعية العمومية.
دخلت ال�شركة يف اتفاقية �شراء مت مبوجبها �شراء عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني («ال�شرق الأو�سط») املحدودة (�شركة مقفلة معفاة) -
عمليات اململكة العربية ال�سعودية  ،وال�شركة العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة  .ا�ستند �سعر ال�شراء على درا�سة التقييم التي متت وفقا للتعليمات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
فيما يتعلق بالتقييم والتقارير النافية للجهالة  .وفقا خلطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بتاريخ  10نوفمرب «( 2008اخلطاب»)  ،فان قيمة ال�شهرة املجمعة مت تقديرها مببلغ 64.14
مليون ريـال �سعودي .بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة على التحويل خالل عام  ،2012قامت الإدارة ب�إعادة �إ�صدار القوائم املالية منذ الت�أ�سي�س ( 15نوفمرب � )2009إلى  31دي�سمرب
 2010ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011وذلك لت�ضمني �أثر هذا التحويل .
 -6نقد وما في حكمه
2012
عمليات الت�أمني

2011
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

(بالريـاالت ال�سعودية)

نقد بال�صندوق

42.500

نقد لدى البنوك  -ح�سابات جارية

12.460.700

30.878.826

 -ودائع لأجل

عمليات امل�ساهمني

-

77.604

-

13.873.368

24.455.671

45.280.143

-

30.056.227

-

57.783.343

30.878.826

44.007.199

24.455.671

يت�ضمن النقد وما يف حكمه مبلغ  26.48مليون ريـال �سعودي ( 34.64مليون ريـال �سعودي عام  )2011يتعلق بعملية حتويل املحفظة واملحتفظ بها حاليا با�سم جهة ذات عالقة بالنيابة عن
ال�شركة .
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 -7أقساط وأرصدة تأمين مدينة
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
�أق�ساط ت�أمني مدينة

49.280.584

54.858.452

مطلوب من �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

6.337.343

7.991.579

�أق�ساط ت�أمني مدينة مطلوبة من جهات ذات عالقة (�إي�ضاح )22

27.576.263

54.377.041

88.772.058

111.649.204

()15.715.621

()20.285.948

73.056.437

91.363.256

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

يت�ضمن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مبلغ  3.809.846ريـال �سعودي (  7.240.171ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2011مقابل املطلوب من جهات ذات العالقة.
فيما يلي بيان ب�أعمار الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب :2012
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
غري مت�أخرة ال�سداد وغري
منخف�ضة القيمة

�أكــرث مـن
 180يومـاً

من � 91إلى
 180يومـاً

املجمـ ــوع

(بالريـاالت ال�سعودية)
�أق�ساط ت�أمني مدينة

23.746.603

12.143.097

18.968.752

54.858.452

مطلوب من �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

1.971.740

202.451

4.163.152

6.337.343

�أق�ساط �إعادة ت�أمني مدينة مطلوبة من جهات ذات عالقة

16.232.037

5.276.468

6.067.758

27.576.263

41.950.380

17.622.016

29.199.662

88.772.058

 -7أقساط وأرصدة تأمين مدينة – (تتمة)
تت�ألف �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة من عدد كبري من العمالء واجلهات ذات العالقة �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى �شركات �إعادة ت�أمني .تن�ص �شروط العمل اخلا�صة
بال�شركة على �أن يتم �سداد الأق�ساط خالل  90يوم ًا .تتطلب ترتيبات ال�سداد مع معيدي الت�أمني يف العادة �أن يتم ال�سداد يف حالة جتاوز الر�صيد املبلغ املتفق عليه .ال يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�شركة
او لو�سيط يزيد عن  ٪ 19من الأق�ساط او ار�صدة الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب  ٪33( 2012يف  31دي�سمرب  .)2011بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب  5عمالء  /و�سطاء  ٪ 40 ،من
الأق�ساط وار�صدة الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب  ٪46( 2012عام .)2011
من املتوقع  ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،ان يتم حت�صيل الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة غري 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 .
 -8الحركة في األقساط غير المكتسبة
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة– الر�صيد االفتتاحي

90.251.887

72.975.000

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة – الر�صيد اخلتامي

()103.792.000

()90.251.887

احلركة يف الأق�ساط غري املكت�سبة  ،الإجمايل

()13.540.113

()17.276.887

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة– الر�صيد االفتتاحي

()36.425.889

()26.357.000

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة– الر�صيد اخلتامي

38.856.217

36.425.889

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

2.430.328

10.068.889

()11.109.785

()7.207.998

احلركة يف الأق�ساط غري املكت�سبة  ،ال�صايف
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 -9المطالبات
2012
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

(بالريـاالت ال�سعودية)
مطالبات مدفوعة

115.096.181

()34.853.071

80.243.110

مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

99.532.472

()66.721.877

32.810.595

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها جمنبة خالل ال�سنة

35.102.794

()17.755.029

17.347.765

249.731.447

()119.329.977

130.401.470

ناق�ص ًا :الر�صيد االفتتاحي:
مطالبات حتت الت�سوية

119.266.419

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

31.910.000

()16.173.000

151.176.419

()90.373.628

98.555.028

()28.956.349

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة

()74.200.628

45.065.791
15.737.000
60.802.791
69.598.679

كما يف  31دي�سمرب
مطالبات حتت الت�سوية

99.532.472

()66.721.877

32.810.595

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

35.102.794

()17.755.029

17.347.765

134.635.266

()84.476.906

50.158.360

ناق�ص ًا :الر�صيد االفتتاحي:
مطالبات حتت الت�سوية

119.266.419

()74.200.628

45.065.791

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

31.910.000

()16.173.000

15.737.000

151.176.419

()90.373.628

60.802.791

()16.541.153

5.896.722

()10.644.431

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية
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 -9المطالبات( -تتمة)
2011
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

(بالريـاالت ال�سعودية)
مطالبات مدفوعة

117.218.449

()46.446.833

70.771.616

مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

119.266.419

()74.200.628

45.065.791

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها جمنبة خالل ال�سنة

31.910.000

()16.173.000

15.737.000

268.394.868

()136.820.461

131.574.407

ناق�ص ًا :الر�صيد االفتتاحي:
مطالبات حتت الت�سوية

68.382.583

()27.586.628

40.795.955

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

29.318.000

()11.567.000

17.751.000

97.700.583

()39.153.628

58.546.955

170.694.285

()97.666.833

73.027.452

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب
مطالبات حتت الت�سوية

119.266.419

()74.200.628

45.065.791

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

31.910.000

()16.173.000

15.737.000

151.176.419

()90.373.628

60.802.791

ناق�ص ًا :الر�صيد االفتتاحي:
مطالبات حتت الت�سوية

68.382.583

()27.586.628

40.795.955

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

29.318.000

()11.567.000

17.751.000

97.700.583

()39.153.628

58.546.955

53.475.836

()51.220.000

2.255.836

التغريات يف املطالبات حتت الت�سوية

 -10تكاليف االكتتاب المؤجلة
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
 1يناير

5.997.709

6.373.620

تكاليف متكبدة خالل ال�سنة

11.903.335

16.014.560

املحمل لل�سنة

()13.211.345

()16.390.471

 31دي�سمرب

4.689.699

5.997.709
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 -11المدفوعات المقدمة والموجودات األخرى
2011

2012
عمليات الت�أمني

عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

�إيجار مدفوع مقدما

293.223

-

104.028

-

�سلف بدل �سكن للموظفني

917.513

-

423.337

-

م�صاريف اخرى مدفوعة مقدما

402.579

-

354.902

-

موجودات �أخرى

2.983.831

430.127

886.242

69.398

4.597.146

430.127

1.768.509

69.398

 -12الممتلكات والمعدات
الأثاث واملفرو�شات
واملعدات املكتبية

املجموع

ال�سيارات
(بالريـاالت ال�سعودية)

التكلفة
 1يناير 2011

6.940.216

الإ�ضافات

374.162

اال�ستبعادات

7.883.366

943.150
-

-

()558.700

 31دي�سمرب 2011

7.314.378

384.450

الإ�ضافات

853.934

374.162
()558.700
7.698.828

-

853.934

 31دي�سمرب 2012

8.168.312

384.450

8.552.762

 1يناير 2011

5.741.807

589.577

6.331.384

املحمل خالل ال�سنة

665.755

180.551

846.306

-

()465.831

()465.831

 31دي�سمرب 2011

6.407.562

304.297

6.711.859

املحمل خالل ال�سنة

636.582

64.424

701.006

7.044.144

368.721

7.412.865

اال�ستهالكات

اال�ستبعادات

 31دي�سمرب 2012
�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2012

1.124.168

15.729

1.139.897

 31دي�سمرب 2011

906.816

80.153

986.969
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 -13استثمارات
أ)

عمليات التأمين  -استثمار

يت�ضمن اال�ستثمار مبلغ  1.923.079ريـال �سعودي يتعلق بح�صة ال�شركة يف ر�أ�س مال �شركة جنم للخدمات الت�أمينية .
ب ) عمليات المساهمين – استثمارات متاحة للبيع
القيمة ال�سوقية

التكلفة املطف�أة
(بالريـاالت ال�سعودية)
�سندات
�شركة تطوير ال�سياحة لال�ستثمار ( مملوكة بن�سبة 0/0 100
حلكومة ابو ظبي )

4.003.125

3.957.442

�شركة ابو ظبي الوطنية للطاقة ( مملوكة بن�سبة 0/0 51
حلكومة ابو ظبي )

3.851.700

3.846.540

�صكوك
ال�شركة ال�سعودية للكهرباء

18.970.969

19.331.062

26.774.951

27.185.887

يرتاوح ايراد العمولة اخلا�ص الفعلي بني  0/0 2.1و  0/0 2.7بالن�سبة لل�سندات و  0/0 2.4بالن�سبة لل�صكوك .
 -14وديعة نظامية
متثل الوديعة النظامية  0/0 10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ بها وفقا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية  .مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
احلق يف عائدات هذه الوديعة النظامية وال ميكن �سحب الوديعة بدون موافقتها.
 -15مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
2012
عمليات الت�أمني

2011
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

رواتب ومزايا م�ستحقة

3.348.540

-

2.725.062

�أتعاب ا�شراف م�ستحقة

431.415

-

434.390

-

مكاف�أت جمل�س االدارة

-

488.000

-

500.000

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل (�إي�ضاح )21

-

6.177.218

-

3.574.058

�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

4.033.317

-

3.501.016

600.000

-

�أتعاب خدمات تقنية املعلومات امل�ستحقة

2.500.000

-

2.378.496

-

�أتعاب قانونية ومهنية م�ستحقة

700.000

-

1.872.169

-

اتعاب خدمات خارجية م�ستحقة (اي�ضاح )22

6.900.000

-

7.768.827

-

م�صاريف م�ستحقة �أخرى

2.366.605

875.975

5.222.870

400.148

20.279.877

7.541.193

23.902.830

5.074.206
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 -16مكافأة نهاية الخدمة
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
 1يناير

6.813.067

7.598.041

املحمل خالل ال�سنة ( �إي�ضاح )18

2.276.432

2.013.942

حمول من جهة ذات عالقة
املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب

89.748

-

()2.888.664

()551.304

6.813.067

8.538.195

 -17ايرادات عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
 1يناير

4.544.143

3.049.002

عمولة اعادة ت�أمني م�ستلمة خالل ال�سنة

24.763.113

20.820.688

عمولة اعادة ت�أمني مكت�سبة خالل ال�سنة

()21.468.122

()19.325.547

7.839.134

4.544.143

 31دي�سمرب

 -18رواتب إدارية وتشغيلية -عمليات التأمين
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
رواتب ومزايا

34.576.330

29.287.985

مكاف�أة نهاية اخلدمة ( �إي�ضاح ) 16

2.276.432

2.013.942

36.852.762

31.301.927

 -19مصاريف إدارية وعمومية أخرى – عمليات التأمين
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
�أتعاب خدمات خارجية (اي�ضاح )22

6.900.000

6.976.843

�إيجارات (اي�ضاح )30

1.745.431

1.487.249

()4.570.327

8.561.721

( عك�س ) خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها
ا�ستهالكات

701.068

846.306

�أتعاب مهنية

723.926

3.034.109

رحالت عمل وتنقالت

3.967.410

2.286.503

خدمات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات

4.008.958

1.389.882

منافع

1.348.583

995.171

قرطا�سية

401.682

218.542
-

ر�سوم وا�شرتاكات

27.925

ترويج ودعاية

108.899

1.199.993

�أخرى

1.031.701

801.691

16.367.331

27.825.935

222

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 -20مصاريف إدارية وعمومية – عمليات المساهمين
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
رواتب ومزايا

350.000

600.000

مكاف�أت جمل�س الإدارة (�إي�ضاح )22

488.000

500.000

�أتعاب قانونية ومهنية

639.493

900.011

�أخرى

442.544

432.816

1.920.037

2.432.827

 -21الزكاة وضريبة الدخل
أ)

الوعاء الزكوي

ت�ضم العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة ما يلي:
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
موجودات غري متداولة

21.139.897

20.986.969

الر�صيد االفتتاحي حلقوق امل�ساهمني

136.315.562

157.535.060

ا�ستثمارات

29.658.966

2.473.079

�صايف الربح (اخل�سارة) لل�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

3.762.831

()18.007.701

يتم تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول للزكاة املحملة خالل ال�سنة .
ب) الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة :

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل :
الزكاة
الر�صيد االفتتاحي
املخ�ص�ص لل�سنة
املدفوع خالل ال�سنة
 31دي�سمرب

2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
3.574.058

3.266.425

3.020.566

3.211.797
()2.904.164

()469.483

3.574.058

6.125.141

ضريبة الدخل
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
املخ�ص�ص لل�سنة

52.077

-

 31دي�سمرب

52.077

-
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ان الزكاة و�ضريبة الدخل املحملة لل�سنة هي كالآتي:
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)
زكاة

3.020.566

�ضريبة الدخل

52.077

املحمل على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل

3.072.643

3.211.797
3.211.797

الربوط القائمة

قامت ال�شركة بتقدمي االقرارات الزكوية وال�ضريبية حتى ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2011وح�صلت على ال�شهادات املطلوبة واالي�صاالت الر�سمية  .مل ت�صدر م�صلحة الزكاة والدخل الربط
النهائي لعامي  2010و  2011حيث انها ال تزال قيد الدرا�سة .
ضرائب مؤجلة

ان الفروقات امل�ؤقتة والدائمة بني الدخل املايل والدخل اخلا�ضع لل�ضريبة كما هو حمدد مبوجب القوانني ال�ضريبية ال�سعودية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2012لي�ست جوهرية وبالتايل مل يتم
االعرتاف ب�أية �ضرائب م�ؤجلة .
 -22المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة :
اجلهة ذات العـالقة
م�ساهمون � /شركات �شقيقة

جمل�س االدارة

طبيعة املعاملة

2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

93.582.190

90.162.780

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

62.271.678

59.502.432

اق�ساط اعادة الت�أمني امل�سندة

44.330.161

37.003.344

ح�صة معيدي الت�أمني من اجمايل املطالبات املدفوعة

9.219.084

13.718.714

دخل عمولة �إعادة الت�أمني

12.856.578

11.377.881

�أتعاب خدمات خارجية

6.900.000

6.976.843

ر�سوم العالمة التجارية

30.100

30.100

مكاف�أت و وبدالت ح�ضور اجتماعات

488.000

500.000

تتمثل الأر�صدة املطلوبة من (�إلى) جهات ذات العالقة يف الآتي:
اجلهة ذات العـالقة
م�ساهمون � /شركات �شقيقة

طبيعة املعاملة
�أق�ساط الت�أمني املدينة

(بالريـاالت ال�سعودية)
27.576.263
()55.339.134

()58.161.335

24.272.489

26.126.683

اتعاب خدمات خارجية

()6.900.000

()7.768.827

ر�سوم العالمة التجارية

()90.300

()60.200

مكاف�أت و وبدالت ح�ضور اجتماعات

()488.000

()500.000

ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
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54.377.041

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف االخرى

جمل�س االدارة
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مكافآت كبار موظفي اإلدارة

فيما يلي بيان مبكاف�أة كبار موظفي الإدارة خالل ال�سنة :
2011

2012
(بالريـاالت ال�سعودية)

6.064.035

رواتب ومزايا

6.189.071

مكاف�أة نهاية اخلدمة

152.692

156.766

6.341.763

6.220.801

 -23رأس المال
�إن ر�أ�س املال لل�شركة امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع يبلغ  200مليون ريـال �سعودي وهو مق�سم �إلى  20مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد  10ريـال �سعودي.
 -24ربحية ( خسارة ) السهم
يتم �إحت�ساب ربحية ( خ�سارة ) ال�سهم لل�سنة بتق�سيم �صـايف الربح ( اخل�سارة ) لل�سنة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم العادية القائمة خالل ال�سنة .
 -25احتياطي نظامي
مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب على ال�شركة ان تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتحويـل  0/0 20من �صايف الربح �إلى �أن يبلغ
االحتياطي  0/0 100من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح .مل يتم التحويل لالحتياطي حيث ان لدى ال�شركة خ�سائر مرتاكمة كما يف نهاية ال�سنة .
 -26التوزيع الجغرافي
ان جميع موجودات ومطلوبات ال�شركة تقع يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -27القيمة العادلة لألدوات المالية
ت�شتمل املوجودات واملطلوبات املالية على النقد وما يف حكمه  ،واال�ستثمارات ،والذمم املدينة  ،والذمم الدائنة  ،وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى � .إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية ،فيما عدا اال�ستثمارات واملقيدة بالتكلفة.
 -28ارتباطات والتزامات
الشهرة

دخلت ال�شركة يف اتفاقية �شراء قامت مبوجبها ب�شراء عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني «ال�شرق الأو�سط» املحدودة (�شركة مقفلة معفاة) –
عمليات اململكة العربية ال�سعودية  ،وال�شركة العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة  .مت حتديد �سعر ال�شراء وفقا لدرا�سة تقييم متت طبقا الر�شادات التقارير النافية للجهالة والتقييم ال�صادرة من
م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما)  .وفقا خلطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بتاريخ  10نوفمرب «( 2008اخلطاب»)  ،قدرت قيمة ال�شهرة املجمعة مببلغ  64.14مليون ريـال
�سعودي� .سيتم �سداد املبلغ وفقا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بهذا اخل�صو�ص والتي ت�شمل � ،ضمن امور اخرى ال�شروط التالية:





 يجب على ال�شركة املحافظة على ن�سب مالءة كافية واحلد الأدين ملتطلبات ر�أ�س املال بح�سب التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بهذا اخل�صو�ص .
 لن يتم �سداد ال�شهرة يف ال�سنة التي حتقق فيها ال�شركة خ�سارة ،وكذلك ال يتم الدفع من الأرباح امل�ستبقاه للأعوام ال�سابقة .
 يقت�صر ال�سداد على ن�سبة  %50من الأرباح املحققة للعام احلايل .
 حتدد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) الفرتة التي �سيتم ال�سداد خاللها .

نظر ًا للخ�سائر املرتاكمة ومتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بهذا اخل�صو�ص واملبينة �أعاله  ،و�أن ال�شركة مل تكن يف و�ضع ميكنها من �سداد الدفعة الأولى من ال�شهرة  ،مل تقم
ال�شركة بت�سجيل ال�شهرة �ضمن املطلوبات واعتربتها كالتزام حمتمل يف القوائم املالية يف انتظار االلتزام مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) يف هذا ال�صدد وانتظار املوافقة
على ال�سداد .
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الدعاوى القضائية

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 امل�ستقلني  ،تعتقد ادارة ال�شركة ب�أن املح�صلة
النهائية لهذه الق�ضايا لن يكون لها �أثر جوهري على دخل ال�شركة �أو و�ضعها املايل .
 -29المعلومات القطاعية
متا�شي ًا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة  ،اعتمدت الإدارة القطاعات الت�شغيلية بالن�سبة لن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها وكما هو مبني �أدناه .
ال ت�شمل نتائج القطاعات  ،الرواتب الت�شغيلية والإدارية ،امل�صاريف العمومية والإدارية الأخرى وايراد العموالت اخلا�صة والإيرادات الأخرى .
ال ت�شمل موجودات القطاعات النقد وما يف حكمه واال�ستثمارات و�أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى  ،واملطلوب من جهات ذات عالقة واملطلوب من
عمليات امل�ساهمني واملمتلكات واملعدات.
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات الذمم الدائنة  ،وار�صدة معيدي الت�أمني الدائنة وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى ،ومكاف�أة نهاية اخلدمة.
القطاعات التشغيلية
لل�سنة املنتهية يف  31د�سيمرب2012

املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

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

52.372.476

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()46.307.601

95.454.235
-

22.203.778

10.295.897

35.282.647

32.460.678

()18.177.318

()2.391.976

()21.863.681

()15.879.274

248.069.711
()104.619.850

فائ�ض خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()2.424.306

()4.351.521

()2.447.123

()350.236

()1.823.287

()726.675

()12.123.148

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

3.640.569

91.102.714

1.579.337

7.553.685

11.595.679

15.854.729

131.326.713

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

()1.304.770

()10.040.900

802.548

652.994

309.444

()1.529.101

()11.109.785

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

2.335.799

81.061.814

2.381.885

8.206.679

11.905.123

14.325.628

120.216.928

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()11.468.885

()70.474.283

()5.120.949

()9.800.902

()11.688.883

()6.542.279

()115.096.181

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

10.880.299

3.500.000

3.629.364

4.755.952

6.769.322

5.318.134

34.853.071

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()35.100

12.715.873

4.301

()293.998

()1.462.984

()283.661

�صايف املطالبات املتكبدة

()623.686

()54.258.410

()1.487.284

()5.338.948

()6.382.545

()1.507.806

()69.598.679

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()2.065.321

()5.613.868

()2.564.987

()331.612

()1.940.016

()695.541

()13.211.345

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

7.589.258

7.175.218

1.842.198

21.468.122

10.757.780

13.964.479

58.875.026

7.236.050
م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

21.189.536
-

4.861.448
3.191.062
-

2.536.119
-

-

-

10.644.431

()1.180.667

�صايف نتائج االكتتاب

57.694.359

رواتب ت�شغيلية و�إدارية

()36.852.762

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

()16.367.331

�إيراد عموالت خا�صة

347.558

�إيرادات �أخرى� ،صايف

58.185

فائ�ض عمليات الت�أمني

4.880.009
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 - 29المعلومات القطاعية – (تتمة)
القطاعات التشغيلية
كما يف  31دي�سمرب 2012

املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

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

16.801.832

-

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

46.971.330

290.997

12.039.580

1.017.176

1.731.434

891.155

334.699

-

-

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة
موجودات غري م�صنفة

-

-

8.814.912

2.096.979

4.920.168

6.222.326

38.856.217

2.264.977

15.044.150

7.865.872

84.476.906

469.995

245.240

4.689.699

-

-

196.084.726
324.107.548

مطلوبات عمليات الت�أمني
ايرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

4.068.786

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

19.207.808

47.042.530

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

51.044.490

24.349.757

مطلوبات غري م�صنفة

-

-

-

1.487.985

521.423

7.839.134

1.760.940
10.359.896

6.363.936

9.105.909

11.711.921

103.792.000

19.362.806

4.232.958

21.371.786

14.273.469

134.635.266

-

-

-

-

-

77.841.148
324.107.548
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 - 29المعلومات القطاعية – (تتمة)
القطاعات التشغيلية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

املجموع

�أخرى

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات الت�أمني
84.054.710

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

45.167.548

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()40.904.392

-

227.930.271

22.899.771

17.505.825

31.660.683

26.641.734

()17.161.230

()7.675.923

()17.486.425

()96.564.812( )13.336.842

فائ�ض خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()1.733.555

()1.610.681

()2.260.888

()303.316

()3.236.420

()895.461

()10.040.321

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

2.529.601

82.444.029

3.477.653

9.526.586

10.937.838

12.409.431

121.325.138

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

()485.212

()8.961.919

2.029.424

()1.843.982

2.755.742

()702.051

()7.207.998

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

2.044.389

73.482.110

5.507.077

7.682.604

13.693.580

11.707.380

114.117.140

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()35.052.649

()54.447.077

()7.332.927

()8.609.914

()6.680.933

()117.218.449( )5.094.949

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

31.994.288

4.498.155

4.866.951

1.492.472

-

3.594.967

46.446.833

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()1.688.283

()743.388

1.729.982

()39.999

241.297

()2.255.836( )1.755.445

�صايف املطالبات املتكبدة

()4.746.644

()55.190.465

()1.104.790

()3.782.962

()4.947.164

()73.027.452( )3.255.427

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()2.354.614

()8.251.315

()2.783.683

()449.118

()1.505.954

()16.390.471( )1.045.787

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

9.097.685
4.040.816

م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

10.040.330
-

3.853.089
5.471.693
-

3.450.524
-

4.138.084

2.236.689

19.325.547

11.378.546

9.642.855

44.024.764

-

-

()1.833.389

�صايف نتائج االكتتاب

42.191.375

رواتب ت�شغيلية و�إدارية

()31.301.927

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

()27.825.935

�إيراد عموالت خا�صة

96.479

�إيرادات �أخرى� ،صايف

181.668

عجز عمليات الت�أمني

()16.658.340
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 - 29المعلومات القطاعية – (تتمة)
القطاعات التشغيلية
املمتلكات

الهند�سة

املركبات

البحري

ال�صحي

املجموع

�أخرى

(بالريـاالت ال�سعودية)
كما يف  31دي�سمرب 2011
موجودات عمليات الت�أمني
ح�صة معيدي التامني من الأق�ساط غري املكت�سبة

15.803.625

-

4.369.956

7.504.369

4.099.729

36.425.889

4.648.210

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

518.523

3.831.883

874.168

46.317

493.030

233.788

5.997.709

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

54.198.358

3.267.967

14.456.255

3.337.967

8.366.216

6.746.865

90.373.628

موجودات غري م�صنفة

-

-

-

-

-

198.152.340

-

330.949.566
مطلوبات عمليات الت�أمني
16.904.831

37.001.630

9.851.901

9.289.907

8.594.914

8.608.704

90.251.887

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

58.236.418

40.042.600

21.783.782

5.011.950

13.230.868

12.870.801

151.176.419

ايرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

1.987.150

1.230.820

49.453

4.544.143

مطلوبات غري م�صنفة

-

-

1.276.720

-

-

-

-

84.977.117

-

330.949.566

 -30ترتيبات عقود اإليجار التشغيلية
2012
عمليات الت�أمني

2011
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

دفعات مبوجب عقود �إيجار ت�شغيلية مت قيدها
كم�صاريف خالل ال�سنة

1.745.431

-

1.487.249

-

تتمثل دفعات عقود الإيجار الت�شغيلي بالإيجارات امل�ستحقة على ال�شركة عن املكاتب  .ان معدل فرتة عقود االيجار املتفق عليه يبلغ �سنة واحدة وااليجار ثابت خالل مدة عقد االيجار.
 -31إدارة المخاطر
حوكمة المخاطر

تقوم ال�شركة بالتحقق من ادارة املخاطر لتقليل اخل�سائر وال�ستغالل فر�ص زيادة الربحية .تعمل ال�شركة حتت اطار يتم من خالله �إدارة املخاطر والتحكم يف ان�شطتها املختلفة.
مجلس اإلدارة

�إن جمل�س الإدارة هو اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة خماطر ال�شركة حيث يقوم بتحديد مدى قبول ال�شركة للمخاطر.
اإلدارة التنفيذية

ان الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة عن تطبيق النظم وال�ضوابط التي حتكم حجم التعر�ض للمخاطر �إلى احلد املقبول للمخاطر.
ت�ضمن جلنة املخاطر �أن يتم حتديد املخاطر الهامة وان يتم تطبيق الرتتيبات املنا�سبة الدارة وحتقيق لتخفيف هذه املخاطر ب�شكل فعال.
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 -31إدارة المخاطر (تتمة)
لدى ال�شركة ثالثة خطوط دفاع للإ�شراف على و�إدارة املخاطر وهي على النحو التايل:
الخط األول – اإلدارة

تقوم الإدارة بو�ضع اال�سرتاتيجية ،وتقييم الأداء ،وان�شاء واملحافظة على الرقابة الداخلية و�إدارة خماطر الأعمال.
الخط الثاني – مراقبة المخاطر



 تفعيل اطار ر�سمي لإدارة املخاطر يتم من خالله و�ضع �سيا�سات ال�شركة واحلد الأدنى من املقايي�س .
 الرقابة ومواجهة املخاطر يف جميع �أنحاء ال�شركة .

الخط الثالث – تأكيد مستقل (التدقيق الداخلي)

توفري �ضمانات م�ستقلة ومو�ضوعية لفاعلية �أنظمة ال�شركة للرقابة الداخلية التي و�ضعها خط الدفاع الأول والثاين .تناق�ش �إدارة التدقيق الداخلي نتائج كافة التقييمات مع الإدارة العليا وترفع
مالحظاتها وتو�صياتها مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة.
حتدد �سيا�سة ال�شركة احلد الأدنى من املعايري التي يجب املحافظة عليها من قبل عمليات ال�شركة بغر�ض ادارة املخاطر التي تتعر�ض لها على نحو يتفق مع احلد املقبول للمخاطر .
فيما يلي ملخ�ص باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :
ادارة مخاطر التأمين

ان املخاطر املدرجة حتت عقد الت�أمني هي احتمالية وقوع احلدث امل�ؤمن عليه وعدم امكانية حتديد القيمة الناجتة من املطالبة .كما هي احلال يف طبيعة عقود الت�أمني  ،ف�إن هذه املخاطر ع�شوائية
وال ميكن التنب�ؤ بها  .ان املخاطرة الرئي�سية التي تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود هي وقوع احلدث امل�ؤمن عليه ومبلغ املطالبة  .يتم تقليل خماطرة ال�شركة يف اخل�سائر بتنويع هذه املخاطر
على حمفظة وا�سعة من العقود بحيث تقلل ت�أثرها فيما لو وقع احلدث ب�شكل منفرد.
ان االجراءات وال�سيا�سات املتعلقة باالكتتاب واالحتجاز وحدودهم وو�ضوح �صالحيات االكتتاب هي التي تنظم ب�شكل دقيق اال�شخا�ص املخولني بالقيام بابرام عقود الت�أمني واعادة الت�أمني
والظروف التى يتم بها  .يتم الت�أكد من تطبيق هذه النظم ب�شكل دوري  ،كما تتم مراقبة التطورات يف ال�سوق العاملي واالقليمي واملحلي  .واذا ما تطلب االمر  ،يتم التفاعل مع هذه التطورات
وترجمتها على الفور الى ا�س�س االكتتاب .
ان مقيا�س مراقبة املخاطر الرئي�سي بالن�سبة ملخاطر الت�أمني يكمن يف حتويل هذه املخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة الت�أمني  .يتم و�ضع عملية اعادة الت�أمني امل�سندة ب�أ�سا�س ن�سبي وغري
ن�سبي مع حدود احتجاز خمتلفة تبعا خلطوط االعمال  .يتم تنويع عقود اعادة الت�أمني بحيث ال تكون ال�شركة معتمدة على معيد ت�أمني منفرد �أو عقد اعادة ت�أمني منفرد .
ي�ستخدم اعادة الت�أمني الدارة خماطر الت�أمني  .بالرغم من ان ال�شركة لديها ترتيبات اعادة ت�أمني  ،اال ان هذا ال يعفي ال�شركة من م�س�ؤوليتها كم�ؤمن رئي�سي وبذلك ف�إن التعر�ض ملخاطر االئتمان
ال يزال قائما بالن�سبة العادة الت�أمني امل�سند الى احلد الذي يكون عنده معيد الت�أمني غري قادر على الوفاء مب�س�ؤوليته �ضمن ترتيبات اعادة الت�أمني هذه  .تقلل ال�شركة من خماطرة االئتمان هذه
بالدخول يف ترتيبات اعادة ت�أمني مع معيدي ت�أمني ذوي تقييم جيد يتم مراقبته على ا�سا�س دوري  .تلتزم ال�شركة مبعايري االئتمان التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتتبع �أف�ضل
املمار�سات الدولية لإعادة الت�أمني .تتم مراقبة خماطر االحتياطي مبراقبة املخ�ص�صات ملطالبات الت�أمني التي مت ت�سليمها ومل تتم ت�سويتها ب�شكل منتظم وبتعديل هذا املخ�ص�ص اذا دعت احلاجة
لذلك .يتم ذلك بالن�سبة للحاالت املفردة وكذلك على م�ستوى املحفظة.
تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة  ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر املمتلكات والهند�سة واملركبات واحلوادث العامة والت�أمني الطبي والت�أمني البحري .
تعترب هذه العمليات با�ستثناء عقود الت�أمني الهند�سية املمتدة كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة ،الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل فرتة زمنية ق�صرية  .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد
يف التقليل من خماطر الت�أمني .
الممتلكات

تكتتب عقود ت�أمني املمتلكات ،حيث يتمثل اخلطر الرئي�سي يف الأ�ضرار من احلريق وخماطر التلف العر�ضي وغريها من املخاطر الناجمة املتعلقة بها ،بالرجوع �إلى قيمة اال�ستبدال �أو �أ�سا�س
القيمة ال�سوقية مع القيم املنا�سبة للم�صلحة امل�ؤمن عليها .تعتب ـ ـ ــر تكلفة �إعادة بناء �أو ترميم املمتلكات املت�ضررة ،والوقت امل�ستغرق للرجوع بالعمليات مل�ستويات ما قبل فرتة �إعاقة العمل  ،من
العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على م�ستوى املطالبات .فيما يتعلق برتاكم احلجوزات املتعلقة بن�شاط املمتلكات  ،فانه يتم تغطيتها من خالل �إتفاقيات ن�سبية غري ن�سبية .
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 -31إدارة المخاطر (تتمة)
الهندسة

يندرج �ضمن الأعمال الهند�سية الكثري من املخاطر ومنها كافة خماطر الت�شييد وكافة خماطر املقاولني ووثائق الت�أمني والت�أمني ال�سنوي عن �أعطال املاكينات وكافة خماطر املاكينات ومعاجلة
املعلومات ،وتوقف العمل نتيجة لأعطال املاكينات� .إن وثائق ت�أمني كافة خماطر الت�شييد /كافة خماطر املقاولني املمتدة تغطي م�شروعات عدة طوال فرتة امل�شروع� .إن اختيار املخاطر والإكتتاب
املنا�سب هو معيار ربحية هذا القطاع .يتم تغطيتها ب�شكل كاف من خالل اتفاقيات �إعادة الت�أمني الهند�سية الن�سبية وغري الن�سبية.
المركبات

بالن�سبة للت�أمني على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة ب�إ�صالح املركبات امل�ؤمنة واال�ضرار امللحقة مبمتلكات اجلهات االخرى .كما ان التعوي�ضات املتعلقة بالوفاة تتم ح�سب
القوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
تتم تغطية هذه املخاطرة عن طريق اتفاقيات �أخطار اخل�سائر امل�ضاعفة والتى تغطي اي�ضا ت�ضرر �أكرث من مركبة يف احلادث الواحد.
التأمين البحري

يعترب العن�صر الرئي�سي للخطر يف الت�أمني البحري هو فقدان �أو تلف الب�ضاعة امل�ؤمن عليها مما ي�ؤدى �إلى مطالبات للتعوي�ض عن اخل�سارة الكلية �أو اجلزئية .ان مدى اخل�سارة �أو ال�ضرر هو
العامل الرئي�سي الذي ي�ؤثر على م�ستوى املطالبات .مت �إجراء ترتيبات مع �شركات �إعادة الت�أمني من خالل �إتفاقيات ن�سبية وغري ن�سبية.
التأمين الطبي

ان الت�أمني الطبي �إلزامي يف اململكة العربية ال�سعودية  ،وتكون احلدود والتغطيات حمددة من قبل جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين .ان �إختيار تغطية املجموعات ،الت�سعري املنا�سب وفاعلية �إدارة
املطالبات هو �أ�سا�س ربحية االكتتاب يف هذا القطاع من الأعمال .ان الت�أمني ال�صحي يتم تغطيته من خالل اتفاقية �إعادة ت�أمني ن�سبية منف�صلة.
اخرى

يتم الإكتتاب لفئات متنوعة من الت�أمني على احلوادث مثل فقدان املال ،احلوادث ال�شخ�صية ،تعوي�ضات العمال ،تعوي�ضات ال�سفر للطرف الثالث ،والتعوي�ضات املهنية والت�أمني ال�شخ�صي ال�شامل
� .إن حجم اخل�سائر �أو الأ�ضرار هو من العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف م�ستوى املطالبات.
التركيز على مخاطر التأمين

لي�س لدى ال�شركة عقود ت�أمني تغطي خماطر حوادث منفردة والتى تعر�ض ال�شركة للعديد من خماطر الت�أمني  .قامت ال�شركة باعادة ت�أمني خماطر الت�أمني التى قد تنتج عنها ق�ضايا جوهرية
كاف .
ب�شكل ٍ
المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية ( مخاطر عدم االلتزام )

ان املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية هي خماطر عدم التزام ال�شركة مع املتطلبات القانونية والنظامية يف اململكة العربية ال�سعودية .
�إن اطار االلتزام مع املتطلبات النظامية يتوافق مع مبادئ اعمال ال�شركة وااللتزامات ويقوم بتحديد معايري وممار�سات ال�شركة للتوافق مع املتطلبات النظامية  .انها من اولوياتنا بان تكون
عملياتنا مدارة بحر�ص ويتم تنفيذها مب�ستوى عال من االخالقيات وااللتزام بالقوانني .
مخاطر اإلئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف �أداة مالية ما على الوفاء بالتزاماته  ،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 ال�سيا�سات والإجراءات املطبقة 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 ائتمانية جيدة .وتكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين يودون التعامل
معها عن طريق االئتمان للتحقق والدرا�سة من الناحية الإئتمانية� .إ�ضافة �إلى ذلك  ،تتم مراقبة املبالغ املطلوبة 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 خماطر االئتمان املتعلقة بالوكالء والو�سطاء وذلك بو�ضع حدود �إئتمان لكل وكيل وو�سيط ،ومراقبة الذمم املدينة القائمة .
 تدار املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة من قبل جلنة اال�ستثمار وذلك طبق ًا لل�سيا�سة الإ�ستثمارية املعتمدة من جلنة اال�ستثمار.
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 يتم ايداع النقد وما يف حكمه والودائع الجل فقط يف بنوك جتارية ذات مركز مايل قوي وت�صنيف ائتماين مرتفع .

يعر�ض اجلدول �أدناه احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان لعنا�صر قائمة املركز املايل :
2012
عمليات الت�أمني

2011
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)
نقد وما يف حكمه

57.783.343

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

30.878.826

44.007.199

24.455.671
118.205.017

ودائع لأجل

-

90.742.725

-

ا�ستثمارات

2.473.079

27.185.887

2.473.079

-

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

88.772.058

-

111.649.204

-

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

84.476.906

-

90.373.628

-

-

25.504.866

-

مطلوب من جهات ذات عالقة

29.378.370

موجودات اخرى

917.513

430.127

423.337

69.398

263.801.269

149.237.565

274.431.313

142.730.086

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف ان تواجه ال�شركة �صعوبة يف توفري االموال الكافية ملقابلة التزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة ب�شكل منتظم  ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر
ال�سيولة الكافية ملواجهة �أية التزامات عند ن�شوئها.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
تواريخ اإلستحقاق

يعك�س اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات واملوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة وذلك على ا�سا�س االلتزامات التعاقدية غري املخ�صومة املتوقعة املتبقية :
2012
املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

لغاية �سنة واحدة

�أكرث من �سنة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
57.783.343

-

57.783.343

-

2.473.079

2.473.079

نقد وما يف حكمه

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

88.772.058

-

88.772.058

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

84.476.906

-

84.476.906

املطلوب من جهات ذات عالقة

29.378.370

-

29.378.370

موجودات �أخرى

917.513

-

917.513

ا�ستثمار

261.328.190

2.473.079

263.801.269

املوجودات املالية للم�ساهمني
نقد وما يف حكمه

30.878.826

-

30.878.826

ودائع لأجل

90.742.725

-

90.742.725

موجودات اخرى

430.127

-

430.127

-

ا�ستثمارات متاحة للبيع

�إجمايل املوجودات املالية

27.185.887

27.185.887

122.051.678

27.185.887

149.237.565

383.379.868

29.658.966

413.038.834

2011
املوجودات املالية لعمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه
ا�ستثمار

لغاية �سنة واحدة

�أكرث من �سنة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
44.007.199

-

44.007.199
2.473.079

-

2.473.079

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

111.649.204

-

111.649.204

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

90.373.628

-

90.373.628

املطلوب من جهات ذات عالقة

25.504.866

-

25.504.866

موجودات �أخرى

423.337

-

423.337

271.958.234

2.473.079

274.431.313

نقد وما يف حكمه

24.455.671

-

24.455.671

ودائع لأجل

118.205.017

-

118.205.017

موجودات اخرى

69.398

-

69.398

142.730.086

-

142.730.086

414.688.320

2.473.079

417.161.399

املوجودات املالية للم�ساهمني

�إجمايل املوجودات املالية
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
2012
لغاية �سنة واحدة
املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

�أكرث من �سنة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

ذمم دائنة

15.342.280

-

15.342.280

ار�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

28.759.017

-

28.759.017

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

15.815.145

-

15.815.145

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

134.635.266

-

134.635.266

194.551.708

-

194.551.708

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

�إجمايل املطلوبات املالية

1.363.975

-

1.363.975

1.363.975

-

1.363.975

195.915.683

-

195.915.683

2011
املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

�أكرث من �سنة

لغاية �سنة واحدة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
ذمم دائنة

11.035.157

-

11.035.157

ار�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

31.839.236

-

31.839.236

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

19.817.424

-

19.817.424

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

151.176.419

-

151.176.419

213.868.236

-

213.868.236

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

�إجمايل املطلوبات املالية

1.500.148

-

1.500.148

1.500.148

-

1.500.148

215.368.384

-

215.368.384

هيكل السيولة

ال توجد �أي مطلوبات مالية بتاريخ قائمة املركز املايل مبنية على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة وهي كلها م�ستحقة ال�سداد وفق الأ�س�س املذكورة �أعاله .
مخاطر العمالت االجنبية

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي  .ان جميع موجودات ومطلوبات ال�شركة مقومة ا�سا� ًسا بالريـال ال�سعودي وكذلك
ف�إن املعامالت الرئي�سية لل�شركة تتم بالريـال ال�سعودي با�ستثناء اال�ستثمارات خالل العام والبالغة  27.185.887ريـال �سعودي من امل�ساهمني والتي هي بالدوالر االمريكي  .تعتقد الإدارة بوجود
خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2012

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار العموالت

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تذبذب يف القيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق  .تع ّر�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 عمولة القيمة العادلة .
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن بع�ض الودائع لأجل  .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت وذلك مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت بالعمالت امل�سجلة بها
الإ�ستثمارات.
يعك�س اجلدول �أدناه �أثر خماطر �أ�سعار العموالت على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل للتغريات املحتملة املعقولة يف �أ�سعار العموالت مع تثبيت كافة املتغريات االخرى .
ميثل الأثر على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل �أثر التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العموالت على دخل ال�شركة لل�سنة وذلك على �أ�سا�س املوجودات واملطلوبات املالية بعمولة عائمة واملحتفظ بها كما
يف  31دي�سمرب :
التغري يف نقاط الأ�سا�س
2012

10 +

2012
2011
2011

الأثر على الدخل ال�شامل لل�سنة
(بـالريــاالت ال�سعودية)
-

10
10 +

785

10

()785

مخاطر أسعار السوق

ان 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 ت�ؤثر على الأدوات املالية امل�شابهة لها املتداولة بال�سوق.
متتك ال�شركة ح�ص�ص يف ادوات مالية غري متداولة م�سجلة بالتكلفة �أو �سعر م�ؤ�شر البيع .يتم �إظهار �أثر التغريات يف قيمة احل�صة اململوكة فقط يف حالة بيع الأداة �أو �إنحفا�ض قيمتها وهذا
�سينعك�س على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل .
إدارة رأس المال

يتم حتديد وتنظيم متطلبات ر�أ�س املال من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك ل�ضمان هوام�ش مالءة كافية  .كما و�ضعت ال�شركة �أهدافا �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 يف
�ضوء التغريات يف ظروف ال�سوق وخ�صائ�ص املخاطر املتعلقة بن�شاطات ال�شركة .وللحفاظ على �أو تعديل هيكل ر�أ�س املال  ،قد تقوم ال�شركة بتعديل مقدار توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني
�أو �إ�صدار �أ�سهم .
 -32اعتماد القوائم المالية
اعتمدت القوائم املالية من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ  13فرباير  2013املوافق  3ربيع الثاين 1434هـ .
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القوائم المالية المعاد إصدارها وتقرير مراجعي الحسابات المستقلين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
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قائمة المركز المالي المعاد إصدارها
كما في  31ديسمبر 2011
اي�ضاح

2010

2011
( بالريـاالت ال�سعودية )

موجودات عمليات الت�أمني
نقد وما يف حكمه

6

44.007.199

39.269.809

ا�ستثمار

13

2.473.079

2.423.079

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

7

91.363.256

65.829.056

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

8

36.425.889

26.357.000

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

9

90.373.628

39.153.628

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

10

5.997.709

6.373.620

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

11

1.768.509

1.534.541

مطلوب من جهات ذات عالقة

25.504.866

16.374.738

مطلوب من عمليات امل�ساهمني

32.048.462

15.390.122

مطلوب من عمليات امل�ساهمني -احل�ساب اجلاري
ممتلكات ومعدات

12

جمموع موجودات عمليات الت�أمني

727.156

986.969

1.551.982

330.949.566

214.984.731

موجودات امل�ساهمني
نقد وما يف حكمه

6

ودائع لأجل
املطلوب من عمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

24.455.671

27.413.104

118.205.017

130.007.078
-

11.386.827

موجودات �أخرى

11

69.398

140.945

وديعة نظامية

14

20.000.000

20.000.000

جمموع موجودات امل�ساهمني

174.116.913

177.561.127

جمموع املوجودات

505.066.479

392.545.858

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعاد �إ�صدارها .
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قائمة المركز المالي المعاد إصدارها (تتمة)
كما في  31ديسمبر 2011
اي�ضاح

2010

2011
( بالريـاالت ال�سعودية )

مطلوبات عمليات الت�أمني
ذمم دائنة

11.035.157

8.920.031

ار�صدة اعادة ت�أمني دائنة

31.839.236

9.665.622

ايرادات عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

17

4.544.143

3.049.002

اجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

8

90.251.887

72.975.000

اجمايل مطالبات حتت الت�سوية

9

151.176.419

97.700.583

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

15

23.902.830

15.076.452

املطلوب لعمليات امل�ساهمني -احل�ساب اجلاري
مكاف�أة نهاية اخلدمة

11.386.827
16

جمموع مطلوبات عمليات الت�أمني

-

6.813.067

7.598.041

330.949.566

214.984.731

مطلوبات وحقوق امل�ساهمني
مطلوبات امل�ساهمني
مطلوب لعمليات الت�أمني

32.048.462

مطلوب لعمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

-

مطلوب جلهة ذات عالقة
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

15.390.122
727.156

678.683
15

جمموع مطلوبات امل�ساهمني

-

5.074.206

3.908.789

37.801.351

20.026.067

حقوق امل�ساهمني
200.000.000

200.000.000

ر�أ�س املال

()63.684.438

()42.464.940

جمموع حقوق امل�ساهمني

136.315.562

157.535.060

جمموع مطلوبات وحقوق امل�ساهمني

174.116.913

177.561.127

جمموع املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

505.066.479

392.545.858

خ�سائر مرتاكمة

24

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعاد �إ�صدارها
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قائمة عمليات التأمين المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب  )2009ولغاية  31دي�سمرب 2010

2011

( بالريـاالت ال�سعودية )
(�إي�ضاح )1
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

23

227.930.271

415.044.168

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

23

()96.564.812

()158.979.748

()10.040.321

()21.763.187

121.325.138

234.301.233

فائ�ض خ�سارة اق�ساط الت�أمني
�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة
التغري يف �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة � ،صايف

8

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

()7.207.998

14.308.722

114.117.140

248.609.955

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

23.9

()117.218.449

()242.139.259

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

23.9

46.446.833

81.640.420

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية � ،صايف

9

()2.255.836

()6.494.282

()73.027.452

()166.993.121

()16.390.471

()29.706.516

19.325.547

31.383.985

�صايف املطالبات املتكبدة
تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

10

ايراد عموالت اعادة ت�أمني

23.17

()1.833.389

()3.623.605

42.191.375

79.670.698

م�صاريف اكتتاب �أخرى

رواتب ت�شغيلية و�إدارية

18

()31.301.927

()57.022.151

م�صاريف �إدارية و عمومية �أخرى

23 ،19

()27.825.935

()39.676.139

�صايف نتائج االكتتاب

ايراد عموالت خا�صة

96.479

292.648

�إيرادات �أخرى� ،صايف

181.668

1.344.822

عجز عمليات الت�أمني
عجز عمليات الت�أمني املحول لدخل امل�ساهمني ال�شامل
عجز عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

()16.658.340

()15.390.122

16.658.340

15.390.122

-

-

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعاد �إ�صدارها
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قائمة دخل المساهمين الشاملة المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب  )2009ولغاية  31دي�سمرب 2010

2011

( بالريـاالت ال�سعودية )
االيرادات
ح�صة امل�ساهمني من عجز عمليات الت�أمني
ايراد عموالت خا�صة
�إجمايل االيرادات

()16.658.340

()15.390.122

1.083.466

2.260.832

()15.574.874

()13.129.290

التكاليف وامل�صاريف
م�صاريف ادارية وعمومية

20

م�صاريف الت�أ�سي�س والإكتتاب

21

()2.432.827
-

()1.257.257
()24.811.968

�إجمايل التكاليف وامل�صاريف

()2.432.827

()26.069.225

�صايف اخل�سارة لل�سنة  /للفرتة

()18.007.701

()39.198.515

م�صروفات �شاملة �أخرى :
زكاة و�ضريبة دخل

22

جمموع اخل�سارة ال�شامل لل�سنة  /للفرتة
خ�سارة ال�سهم لل�سنة  /للفرتة
املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة

25

()3.211.797

()3.266.425

()21.219.498

()42.464.940

()0.90

()1.96

20.000.000

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزءا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعاد �إ�صدارها
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
ر�أ�س املــال

اي�ضاح
ر�أ�س املال املقدم

24

�صايف اخل�سارة للفرتة
زكاة و�ضريبة دخل

22

 31دي�سمرب 2010
�صايف اخل�سارة لل�سنة
زكاة و�ضريبة دخل
 31دي�سمرب 2011

22

خ�سائر مرتاكمة

املجــموع

( بالريـاالت ال�سعودية )
200.000.000

-

200.000.000

-

()39.198.515

()39.198.515

-

()3.266.425

()3.266.425

200.000.000

()42.464.940

157.535.060

-

()18.007.701

()18.007.701

-

()3.211.797

()3.211.797

200.000.000

()63.684.438

136.315.562
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

قائمة التدفقات النقدية لعمليات التأمين المعاد اصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل

اي�ضاح

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب  )2009ولغاية
 31دي�سمرب 2010

2011

( بالريـاالت ال�سعودية )
فائ�ض عمليات الت�أمني بعد ح�صة امل�ساهمني

-

-

تعديالت لت�سوية فائ�ض عمليات الت�أمني �إلى �صايف النقد الناجت من عمليات الت�شغيل :
ا�ستهالكات
مكاف�أة نهاية اخلدمة

12

846.306

3.433.492

16

2.013.942

3.544.739

�أرباح من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

()683.365

()159.052
2.701.196

6.294.866

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

()25.534.200

14.066.434

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

()10.068.889

1.506.116

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

()51.220.000

()10.013.696

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

1.260.381

375.911

747.457

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

()233.968

مطلوب من جهات ذات عالقة

()9.040.380

()16.374.738

مطلوب من عمليات امل�ساهمني

()16.658.340

()15.390.122

مطلوب من عمليات امل�ساهمني – احل�ساب اجلاري

727.156

ذمم دائنة

2.115.126

8.809.386

ار�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

22.173.614

()9.993.803

ايراد عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

1.495.141

()2.330.740

�إجمايل �أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

17.276.887

()15.814.838

�إجمايل مطالبات حتت الت�سوية

53.475.836

16.507.978

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات اخرى

8.826.378

10.723.893

مطلوب لعمليات امل�ساهمني– احل�ساب اجلاري

11.386.827

-

النقد من (امل�ستخدم يف) العمليات
مكاف�أة نهاية اخلدمة مدفوعة

16

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) عمليات الت�شغيل

()727.156

7.798.295

()10.728.582

()2.888.664

()3.229.835

4.909.631

()13.958.417

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمارية
�شراء ممتلكات ومعدات

12

املتح�صل من ا�ستبعاد ممتلكات ومعدات

()1.856.955

()374.162

683.365

251.921

ا�ستثمار

()50.000

()2.423.079

�صايف النقد امل�ستخدم يف عمليات اال�ستثمار

()172.241

()3.596.669

4.737.390

()17.555.086

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
نقد وما يف حكمه م�ستحوذ عليه

5

-

56.824.895

نقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة  /الفرتة

6

39.269.809

-

نقد وما يف حكمه يف  31دي�سمرب

6

44.007.199

39.269.809

معامالت غري نقدية :
مكاف�أة نهاية اخلدمة

89.748

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من � 1إلى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعاد �إ�صدارها

244

-

شركة العالمية للتأمين التعاوني
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قائمة التدفقات النقدية لعمليات المساهمين المعاد إصدارها
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
�إي�ضاح

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب  )2009ولغاية  31دي�سمرب 2010

2011

( بالريـاالت ال�سعودية )
التدفقات النقدية من عمليات الت�شغيل
()18.007.701

�صايف اخل�سارة لل�سنة  /للفرتة

()39.198.515

التغريات يف املوجودات واملطلوبات:
موجودات �أخرى

71.547

	املطلوب من عمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

()140.945

()11.386.827

وديعة نظامية

-

-

()20.000.000

	املطلوب جلهات ذات عالقة

678.683

	املطلوب الى عمليات الت�أمني

16.658.340

15.390.122

-

	املطلوب الى عمليات الت�أمني -احل�ساب اجلاري

()727.156

727.156

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

857.784

642.364

النقد امل�ستخدم يف العمليات
زكاة مدفوعة

()11.855.330
22

�صايف النقد امل�ستخدم يف عمليات الت�شغيل

()42.579.818
-

()2.904.164
()14.759.494

()42.579.818

ودائع لأجل

11.802.061

()130.007.078

�صايف النقد من (امل�ستخدم يف) عمليات اال�ستثمار

11.802.061

()130.007.078

التدفقات النقدية من عمليات اال�ستثمار

التدفقات النقدية من عمليات التمويل
املتح�صل من �إ�صدار ر�أ�س املال

-

200.000.000

�صايف النقد من عمليات التمويل

-

200.000.000

()2.957.433

�صايف التغري يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة  /الفرتة

6

27.413.104

نقد وما يف حكمه  31 ،دي�سمرب

6

24.455.671

27.413.104
27.413.104

ت�شكل الإي�ضاحات املرفقة من  1الى  33جزء ًا ال يتجز�أ من هذه القوائم املالية املعاد �إ�صدارها
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية المعاد إصدارها ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

-1

التنظيم واالنشطة الرئيسية

�شركة العاملية للت�أمني التعاوين («ال�شركة») هي �شـركة م�ساهمة �سعودية � ،سجلت يف ال�سجـل التجاري بتاريخ  29ذو القعدة 1430هـ ( 17نوفمرب  )2009حتت رقم .4030194978
يتمثل الن�شاط الرئي�سي لل�شركة يف مزاولة �أعمال الت�أمني التعاوين و�إعادة الت�أمني بكافة �أنواعه مبوجب نظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين والئحته التنفيذية والأنظمة والقواعد ال�سارية يف
اململكة العربية ال�سعودية .يف  26ذو احلجة 1430هـ ( 13دي�سمرب � ،)2009إ�ستـلمت ال�شركة الرتخي�ص من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي («�ساما») ملزاولة �أعمال الت�أمني يف اململكة العربية
ال�سعودية .
وفقا لنظام ال�شركة الأ�سا�سي ،ف�إن ال�سنة املالية الأولى لل�شركة تغطي الفرتة من تاريخ املوافقة الوزارية الر�سمية على ت�أ�سي�س ال�شركة ( 15نوفمرب � )2009إلى  31دي�سمرب من ال�سنة امليـالدية
التالية ( 31دي�سمرب . )2010
تت�ضمن ارقام املقارنة نتائج عمليات ال�شركة للفرتة منذ الت�أ�سي�س ( 15نوفمرب  )2009الى  31دي�سمرب  2010باال�ضافة الى تلك املتعلقة باملحفظة املحولة ( اي�ضاح  ) 5والتى مت ادراجها اعتبارا
من  1يناير  2009طبق ًا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) بهذا اخل�صو�ص .
يقع مركز العمل الرئي�سي لل�شركة يف مدينة جده ،اململكة العربية ال�سعودية.
 -2تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
 1/2معايير أثرت على العرض واإلفصاح في العام الحالي

مل ت�ؤثر �أي من التعديالت واملعايري اجلديدة التى اتبعت للفرتة احلالية والتى تنطبق على الفرتات ال�سنوية التى تبد�أ يف او بعد  1يناير  2011على االف�صاحات او عر�ض القوائم املالية� .إن املعايري
الأخرى املتبناة يف هذه القوائم املالية املعاد ا�صدارها والتي مل يكن لها �أثر على املبالغ املف�صح عنها ،مت عر�ضها مف�صلة يف �إي�ضاح (.)2/2
 2/2معايير مطبقة بدون أثر على القوائم المالية

فيما يلي املعايري والتف�سريات اجلديدة واملعدلة والتي تبنتها ال�شركة يف هذه القوائم املالية املعاد ا�صدارها � .إن هذا التطبيق لن يكون له �أثر جوهري على هذه القوائم املالية املعاد ا�صدارها ،
ولكن قد ي�ؤثر على املحا�سبة عن املعامالت والرتتيبات امل�ستقبلية.
للفرتات ال�سنوية التي
تبد�أ يف �أو بعد
تف�سريات جديدة:
تو�ضيح رقم  19عن جلنة تف�سري املعايري الدولية للتقارير املالية

�إطفاء االلتزامات املالية مع �أدوات حقوق امللكية

 1يوليو 2010

تعديالت على املعايري والتف�سريات:
 املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 1

االعفاء املحدود من االف�صاحات املقارنة ملعيار  IFRSرقم 7
للمتبني �أول مرة

 1يوليو 2010

 املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 2

ال�سداد على ا�سا�س الأ�سهم -تعديالت تتعلق مبجموعة النقد ل�سداد
الأ�سهم -معامالت الدفع

 1يناير 2010

 املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 8

القطاعات الت�شغيلية -تعديالت االف�صاح عن ا�صول القطاع

 1يناير 2010

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 24

اف�صاحات جهات ذات عالقة

 1يناير 2011

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 32

الأدوات املالية :العر�ض

 1فرباير 2010

تو�ضيح رقم  14عن جلنة تف�سري معايري التقارير املالية الدولية

 -19 IASاحلد من منفعة �أ�صل ،احلد الأدنى من متطلبات التمويل
وتفاعلها

 1يناير 2011

معايري متعددة

تعديالت ناجتة عن التح�سينات ال�سنوية يف مايو  2008و�أبريل 2009
على املعايري الدولية للتقارير املالية ()IFRS

متعددة
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -2تبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة( -تتمة)
 3/2معايير وتفسيرات قيد االصدار اال انها غير متبناة

كما يف تاريخ اعتماد هذه القوائم املالية املعاد ا�صدارها  ،كانت هذه املعايري والتف�سريات قيد اال�صدار ولكن مل تكن مفعلة:
للفرتات التي
تبد�أ يف �أو بعد
معايري جديدة:
املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 9

الأدوات املالية

 1يناير 2015

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 10

القوائم املالية املوحدة

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 11

ترتيبات امل�شاريع امل�شرتكة

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 28

اال�ستثمارات يف ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 12

االف�صاح عن امل�صالح يف الكيانات الأخرى

 1يناير 2013

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 13

قيا�س القيمة العادلة

 1يناير 2013

تعديالت على املعايري والتف�سريات:
املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 7

الو�سائل املالية  -تعديل على االف�صاحات للمعيار الدويل للتقارير املالية
()IFRS

 1يوليو 2011

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 12

ال�ضرائب امل�ؤجلة  ،ا�سرتداد املوجودات

 1يناير 2012

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 1

تبني املعايري الدولية للتقارير املالية للمرة الأولى

 1يوليو 2011

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 19

منافع املوظفني

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 1

عر�ض القوائم املالية

 1يوليو 2012

املعيار الدويل للتقارير املالية ( )IFRSرقم 7

الأدوات املالية :االف�صاح -مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

 1يناير 2013

معيار املحا�سبة الدويل ( )IASرقم 32

عر�ض الأدوات املالية -مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية

 1يناير 2014

تتوقع �إدارة ال�شركة �أن هذه املعايري وتف�سرياتها �سوف يتم تطبيقها ( عند امكانية حدوث ذلك ) يف القوائم املالية لل�شركة يف الفرتات امل�ستقبلية  .و�إن هذا التطبيق لن يكون له �أثر جوهري على
القوائم املالية لل�شركة يف مرحلة التطبيق الأولية.
 -3أسس االعداد واهم السياسات المحاسبية
بيان االلتزام

قامت الإدارة ب�إعداد هذه القوائم املالية املعاد ا�صدارها وفق ًا ملعايري التقارير املالية الدولية ولي�س وفق ًا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية.
ان ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة التي مت تطبيقها يف �إعداد هذه القوائم املالية املعاد ا�صدارها هي كالتايل:
العرف المحاسبي

مت �إعداد القوائم املالية املعاد ا�صدارها وفقا لعرف التكلفة التاريخية فيما عدا �إعادة تقييم بع�ض الأ�صول املالية.
أساس العرض

حتتفظ ال�شركة بدفاتر حما�سبية منف�صلة لكل من عمليات الت�أمني وعمليات امل�ساهمني .تقيد الإيرادات وامل�صاريف اخلا�صة بكل ن�شاط يف الدفاتر املحا�سبية اخلا�صة بها .يتم حتديد �أ�سا�س
توزيع امل�صاريف النا�شئة عن العمليات امل�شرتكة من قبل الإدارة وتعتمد من قبل �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
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 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية (تتمة)
العملة المستخدمة وعملة العرض

مت عر�ض القوائم املالية املعاد ا�صدارها بالريـال ال�سعودي حيث انها العملة امل�ستخدمة من قبل ال�شركة.
نقد وما في حكمه

يتكون النقد وما يف حكمه من النقد يف ال�صندوق والنقد لدى البنوك والودائع لأجل التي ت�ستحق خالل ثالثة �أ�شهر او اقل من تاريخ االقتناء.
الممتلكات والمعدات

تظهر املمتلكات واملعدات ا�سا�سا بالتكلفة ناق�ص ًا اال�ستهالك املرتاكم و�أي انخفا�ض يف القيمة .ويحمل اال�ستهالك على قائمة نتائج عمليات الت�أمني املعاد �إ�صدارها با�ستخدام طريقة الق�سط
الثابت على مدى االعمار االنتاجية التالية املقدرة لها :
ال�سنوات
الأثاث واملفرو�شات واملعدات املكتبية

3

ال�سيارات

3

استثمارات

يتم اثبات كافة اال�ستثمارات  ،يف الأ�صل  ،بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبالغ املدفوعة �شاملة م�صاريف االقتناء املتعلقة باال�ستثمار .يتم اطفاء العالوات واخل�صومات الناجتة عن
معامالت اال�ستثمار وفق ا�س�س منتظمة حتى تاريخ ا�ستحقاقها .بالن�سبة لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف اال�سواق املالية املنتظمة ،حتدد القيمة العادلة بالرجوع �إلى الأ�سعار املتداولة بال�سوق
عند الإقفال كما يف تاريخ املركز املايل بدون خ�صم تكاليف املعامالت.
أ) استثمارات متاحة للبيع

يتم قيا�س اال�ستثمارات امل�صنفة على انها (متاحة للبيع) بالقيمة العادلة الحقا  .ان اال�ستثمارات املتاحة للبيع هي تلك اال�ستثمارات غري املقتناة حتى تاريخ اال�ستحقاق �أو بغر�ض املتاجرة.
بالن�سبة لال�ستثمارات املتاحة للبيع التي مل تتم تغطية خماطر قيمتها العادلة ،تدرج الأرباح �أو اخل�سائر غري املحققة الناجتة عن التغريات يف قيمتها العادلة مبا�شرة �ضمن قائمة دخل امل�ساهمني
ال�شامل املعاد �إ�صدارها حلني التوقف عن اثباتها �أو �إنخفا�ض قيمتها ،وعندها يتم �إدراج الربح �أو اخل�سارة املرتاكمة املدرجة �سابق ًا �ضمن قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل يف قائمة دخل امل�ساهمني
ال�شامل املعاد �إ�صدارها لل�سنة  /للفرتة  .يتم �إظهار اال�ستثمارات املتاحة للبيع والتي ال ميكن قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق  ،بالتكلفة املطف�أة ناق�ص ًا خم�ص�ص الإنخفا�ض يف القيمة.
ب) االستثمارات في اوراق مالية محتفظ 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�ص ًا خم�ص�ص
االنخفا�ض يف قيمتها .حتت�سب التكلفة املطف�أة بعد الأخذ بعني الإعتبار اخل�صم �أو العالوة عند ال�شراء .يتم اثبات الأرباح �أو اخل�سائر الناجتة عن هذه اال�ستثمارات يف قائمة عمليات امل�ساهمني
ال�شاملة املعاد �إ�صدارها عند التوقف عن اثبات هذه اال�ستثمارات �أو �إنخفا�ض قيمتها.
االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم إمكانية تحصيلها

يتم  ،بتاريخ كل قائمة مركز مايل� ،إجراء تقييم للت�أكد من وجود �أي دليل مو�ضوعي على انخفا�ض قيمة �أي �أ�صل مايل �أو جمموعة من املوجودات املالية  .ويف حالة وجود مثل هذا الدليل  ،يتم
�إثبات خ�سارة الإنخفا�ض يف القيمة يف قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل املعاد ا�صدارها .يحدد الإنخفا�ض يف القيمة على النحو التايل :
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بالن�سبة للموجودات املالية املثبتة بالقيمة العادلة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة ،ناق�صا خ�سارة االنخفا�ض يف القيمة واملثبتة �سابقا يف
قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل .
بالن�سبة للموجودات املثبتة بالتكلفة ،ميثل الإنخفا�ض يف القيمة الفرق بني التكلفة 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�ص الفعلي
الأ�صلي .

شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية المعاد إصدارها ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية – (تتمة)
زكاة وضريبة الدخل

تخ�ضع ال�شركة لأنظمة م�صلحة الزكاة الدخل يف اململكة العربية ال�سعودية .ويتم ت�سجيل الزكاة و�ضريبة الدخل على �أ�سا�س اال�ستحقاق يف نهاية ال�سنة وحتمل على قائمة التغريات يف حقوق
امل�ساهمني املعاد ا�صدارها مبوجب التعليمات املالية ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية  .حتت�سب الزكاة املحملة على ح�صة امل�ساهمني ال�سعوديني يف وعاء الزكاة وحتت�سب �ضريبة الدخل على
ح�صة ال�شريك الأجنبي من �صايف الدخل املعدل .تقيد �أي فروقات يف التقديرات عن الربط النهائي عند املوافقة عليه وعندها يتم ت�سوية املخ�ص�ص .
ايراد عموالت خاصة

يتم �إثبات ايراد العموالت اخلا�صة من الودائع لأجل على �أ�سا�س مبد�أ العائد الفعلي.
مصاريف التأسيس واالكتتاب

تت�ضمن م�صاريف الت�أ�سي�س والإكتتاب امل�صاريف التي لي�س لها منافع م�ستقبلية وعليه فقد مت �شطبها يف ال�سنة الأولى بعد الت�أ�سي�س.
المخصصات

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  .ال يتم اثبات
خم�ص�صات لقاء اخل�سائر الت�شغيلية امل�ستقبلية .
ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

تظهر الذمم الدائنة وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات االخرى بالتكلفة والتي متثل القيمة العادلة للمبلغ الذي �سوف يدفع يف امل�ستقبل مقابل اخلدمات امل�ستلمة� ،سواء قدمت �أو مل تقدم بها
فواتري لل�شركة.
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 )  .ان العمليات
االعتيادية املتعلقة ب�شراء وبيع املوجودات املالية هي العمليات التي تتطلب ان يتم �سداد تلك املوجودات خالل فرتة زمنية تن�ص عليها االنظمة او تلك املتعارف عليها يف ال�سوق.
القيمة العادلة لألدوات المالية

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على �أ�سا�سه مبادلة �أ�صل ما او �سداد التزام بني �أطراف مدركة وراغبة وعلى �أ�سا�س ال�سعر امل�ستخدم يف تعامالت ال�سوق املبا�شرة .تت�ألف املوجودات املالية
لل�شركة من نقد وما يف حكمه و�أق�ساط و�أر�صدة معيدي ت�أمني مدينة  ،مطلوب من جهات ذات عالقة ،ا�ستثمار وح�صة معيدي الت�أمني من املطالبات حتت الت�سوية ،وموجودات �أخرى ،وتت�ألف
مطلوباتها املالية من ذمم دائنة وار�صدة اعادة ت�أمني دائنة ومطالبات حتت الت�سوية ،ومطلوبات اخرى.
ال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة والقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية كما يف تاريخ قائمة املركز املايل.
ت�ستخدم ال�شركة امل�ستويات التالية عند حتديد القيمة العادلة للأدوات املالية والإف�صاح عنها :
امل�ستوى :1

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة لنف�س الأداه (بدون تعديل �أو �إعادة ت�سعري).

امل�ستوى :2

الأ�سعار املتداولة يف الأ�سواق املالية الن�شطة ملوجودات ومطلوبات مماثلة �أو طرق تقييم �أخرى يتم حتديد كافة مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

امل�ستوى :3

طرق تقييم مل يتم حتديد �أي من مدخالتها الهامة وفق بيانات قابلة للمالحظة.

مكافأة نهاية الخدمة

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 تاريخ قائمة املركز املايل املعاد ا�صدارها .حت�سب مكاف�أة نهاية اخلدمة للموظفني على �أ�سا�س رواتبهم الأخرية وبدالتهم و�سنوات خدمتهم
املرتاكمة كما هو مبني بال�شروط الواردة يف نظام العمل يف اململكة العربية ال�سعودية.
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية المعاد إصدارها ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية – (تتمة)
العمالت األجنبية

يتم حتويل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية �إلى الريـال 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 املعاد ا�صدارها �إلى الريـال ال�سعودي بالأ�سعار ال�سائدة يف ذلك التاريخ  .تدرج كافة فروقات التحويل يف قوائم عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم املعاد �إ�صدارها
ودخل امل�ساهمني ال�شامل املعاد ا�صدارها .
االحتياطي النظامي

وفق ًا لنظامها الأ�سا�سي  ،يجب على ال�شركة ان حتول  %20من �صايف الدخل ال�سنوي �إلى االحتياطي النظامي �إلى ان يبلغ هذا االحتياطي  %100من ر�أ�س املال .
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية

تتم مقا�صة املوجودات واملطلوبات املالية ويدرج �صافيها يف قائمة املركز املايل املعاد �إ�صدارها عند وجود حق نظامي ملزم ملقا�صة املبالغ امل�سجلة وعندما يكون لدى ال�شركة نيه للت�سوية على
ا�سا�س ال�صايف او حتقيق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف �آن معا  .ال يتم مقا�صة االيرادات وامل�صاريف يف قوائم عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم املعاد �إ�صدارها ودخل امل�ساهمني ال�شامل
املعاد ا�صدارها �إال اذا كان ذلك مطلوب ًا �أو م�سموح ًا به من قبل �أي من املعايري املحا�سبية او تف�سرياتها.
األقساط المكتسبة وايراد دخل عموالت اعادة التأمين

ترحل �أق�ساط الت�أمني الى 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 واملتعلقة بفرتة التغطية �سارية املفعول.
تظهر �أق�ساط الت�أمني املحتفظ بها ودخل عمولة اعادة الت�أمني والتي تتعل ـ ــق بالأخطار ال�ساريـ ــة ملا بعد نهاية ال�سنة  /الفرتة املالية ك�أق�ساط غري مكت�سبة ،ويتم ت�أجيلها با�ستخدام الطرق التالية :



 الأق�ساط املكتتبة خالل الثالثة �أ�شهر الأخرية من ال�سنة املالية بالن�سبة لل�شحن البحري .
 عدد الأيام الفعلية لكافة فئات الت�أمني الأخرى .

أقساط التأمين المدينة

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 .تتم 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 عمليات الت�أمني .
يتم التوقف عن �إثبات �أق�ساط الت�أمني املدينة عند انتفاء �أ�سباب �إثبات املوجودات املالية.
احتياطي العجز في األقساط

تقوم ال�شركة بتحليل ن�سب اخل�سارة  /الن�سب املجمعة للفرتات املنق�ضية .يتم الأخذ يف الإعتبار خم�ص�ص املطالبات املتكبدة وغري املبلغ عنها ذات العالقة عند احت�ساب هذه الن�سب ،ومن ثم
يتم ا�ستخدامها لتحديد �إحتياطي العجز يف كل ن�شاط .
إجمالي المطالبات تحت التسوية

تتكون املطالبات من املبالغ املطلوبة �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 عمليات
الت�أمني املعاد �إ�صدارها 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 .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 وامل�سدد 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.
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شركة العالمية للتأمين التعاوني
( شركة مساهمة سعودية )

إيضاحات حول القوائم المالية المعاد إصدارها ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية – (تتمة)
اختبار كفاية المطلوبات

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 التقييم ب�أن
القيمة الدفرتية ملطلوبات عقود الت�أمني (ناق�ص ًا تكاليف االكتتاب امل�ؤجلة املتعلقة بها) غري كافية بناء ًا على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة ،ف�إنه يتم �إثبات كامل النق�ص مبا�شرة يف قائمة
عمليات الت�أمني املعاد �إ�صدارها ،ويجنب خم�ص�ص لقاء املخاطر �سارية املفعول.
تكاليف االكتتاب المؤجلة

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 املكت�سبة.
إعادة التأمين

يت�أثر برنامج اعادة الت�أمني لل�شركة من خالل تطبيقعات ن�سبية وغري ن�سبية واختيارية بناءا على �سيا�سة ال�شركة يف �صايف االحتجاز وحدود وطبيعة وحجم املخاطر .تقوم ال�شركة ب�إ�سناد خماطر
الت�أمني املتعلقة بكافة �أعمالها وذلك خالل دورة �أعمالها العادية .متثل موجودات �إعادة الت�أمني الأر�صدة املطلوبة 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� ،إجراء تقييم النخفا�ض القيمة بتاريخ �إعداد القوائم املالية ،او ب�شكل اكرث تكرارا يف ال�سنة عند ظهور م�ؤ�شرات �إنخفا�ض يف قيمة املوجودات خالل فرتة القوائم املالية  .يحدث االنخفا�ض
يف قيمة املوجودات عند وجود دليل مو�ضوعي ي�شري �إلى عدم �إمكانية ال�شركة ا�سرتداد املبالغ القائمة طبق ًا ل�شروط العقد ،وعند امكانية قيا�س الأثر على املبالغ التي �ست�ستلمها ال�شركة من معيدي
الت�أمني ميكن قيا�سه ب�شكل موثوق به  .تقيد خ�سائر االنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم املعاد �إ�صدارها.
�إن اتفاقيات �إعادة الت�أمني امل�سندة ال تعفي ال�شركة من التزاماتها جتاه حملة الوثائق.
يتم �إثبات �أق�ساط ومطالبات �إعادة الت�أمني املتعهد بها 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 املطلوبة ملعيدي الت�أمني .تقدر املبالغ املطلوبة 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 �إنتهائها �أو عند حتويل العقد �إلى جهة �أخرى .
يتم االعرتاف باملطالبات القابلة لال�سرتداد من معيدي الت�أمني ك�أ�صل يف نف�س الوقت الذي يتم فيه االعرتاف باملطالبات التي ت�ؤدي الى حق اال�سرتداد كالتزام وتقـا�س باملبلغ املقدر ا�سرتداده .
توزيعات الفائض المستحقة

ان توزيعات الفائ�ض امل�ستحقة متثل ح�صة حاملي بوال�ص الت�أمني من فائ�ض عمليات الت�أمني خالل ال�سنة  /الفرتة وحتت�سب بن�سبة  %10من �إجمايل الفائ�ض .وكذلك يتم التوزيع نف�سه على حملة
وثائق الت�أمني بن�سب الربحية الن�سبية لل�شركة عن طريق تخفي�ض �أق�ساطهم ال�سنوية.
عقود اإليجار

ان عقد الإيجار الر�أ�سمايل هو الذي يرتتب عليه حتويل جوهري ملنافع وخماطر امللكية مو�ضوع العقد �إلى امل�ست�أجر  .ان عقود الت�أجري الأخرى يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلية .ان االيجارات
امل�ستحقة مبوجب عقود االيجارات الت�شغيلية حتمل على قائمة عمليات الت�أمني املعاد �إ�صدارها ودخل امل�ساهمني ال�شامل املعاد ا�صدارها با�ستعمال طريقة الق�سط الثابت على مدة االيجار
الت�شغيلي .
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 -3ملخص ألهم السياسات المحاسبية – (تتمة)
القطاعات التشغيلية

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 تقييمهـا بانتظام من قبل متخذ القرارات الت�شغيلية
والذي يقرر الطريقة التي يتم مبوجبها تخ�صي�ص املوارد وتقييم الأداء .ولأغرا�ض �إدارية  ،تتكون ال�شركة من وحدات عمل بح�سب منتجاتها وخدماتها ،ولديها �ستة قطاعات ت�شغيلية كما يلي :







الت�أمني على املمتلكات ،والذي يغطي خماطر احلريق وما يتعلق به ،وجميع خماطر املمتلكات.
الهند�سة ،الذي يوفر التغطية �ضد كافة خماطر املقاولني ( ، )CARكل خماطر الت�شييد ( ،)EARوجميع خماطر املاكينات وغريها .
ت�أمني املركبات ،ويقوم بتغطية اخل�سائر وااللتزامات املتعلقة باملركبات وي�ستثنى من ذلك خماطر النقل.
الت�أمني ال�صحي وي�شمل التكاليف الطبية والأدوية وجميع اخلدمات وامل�ستلزمات الطبية والعالجية .
الت�أمني البحري والذي يغطي ال�شحن البحري.
فروع الت�أمني الأخرى وي�شمل احلوادث العامة ،والتي توفر تغطية �ضد خ�سارة املال ،واحلوادث ال�شخ�صية ،وتعوي�ض العمال ،وال�سفر ،وعدم االمانة والت�أمني ال�شخ�صي ال�شامل
وكافة فروع الت�أمني الأخرى التي مل يتم ذكرها �آنف ًا.

يعترب دخل امل�ساهمني قطاعا غري ت�شغيلي .ان الدخل املكت�سب من الودائع لأجل هو الن�شاط الوحيد لتحقيق الإيرادات  .ان بع�ض م�صاريف الت�شغيل املبا�شرة وغريها من امل�صاريف غري املبا�شرة
خ�ص�صت لهذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب  .ويتم تخ�صي�ص اخل�سارة �أو الفائ�ض من عمليات الت�أمني �إلى هذا القطاع على �أ�سا�س منا�سب .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 املعاد ا�صدارها .
 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية المعاد اصدارها

يتطلب �إعداد القوائم املالية املعاد ا�صدارها ،وفقا ملعايري املحا�سبة املتعارف عليها ،ا�ستخدام التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات املف�صح عنها ،والإف�صاح عن
املوجودات واملطلوبات املحتملة كما يف تاريخ القوائم املالية املعاد ا�صدارها  ،ومبالغ الإيرادات وامل�صاريف امل�صرح عنها خالل ال�سنة  /الفرتة التي تغطيها القوائم املالية .على الرغم من �أن
هذه التقديرات واالفرتا�ضات ت�ستند على �أف�ضل ما يتوفر لدى الإدارة من معرفة بالأحداث والأعمال احلالية � ،إال �أن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات .كذلك فان التفا�صيل الأخرى
املتعلقة بالتقديرات والأحكام املحددة التي قامت بها الإدارة قد مت ذكرها �ضمن �إي�ضاح ال�سيا�سات املحا�سبية.
يتطلب �إعداد القوائم املالية املعاد �إ�صدارها من الإدارة �إجراء التقديرات واالفرتا�ضات التي ت�ؤثر على مبالغ الإيرادات وامل�صاريف واملوجودات واملطلوبات والإف�صاح عن املطلوبات املحتملة
بتاريخ �إعداد القوائم املالية .ان عدم الت�أكد من هذه التقديرات واالفرتا�ضات 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�ستقبل وامل�صادر الرئي�سية الأخرى حلاالت عدم الت�أكد من التقديرات بتاريخ قائمة املركز املايل والتي ميكن �أن تت�سبب يف �إجراء تعديل جوهري على
القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة .
االلتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب اتفاقيات التأمين

يعترب تقدير االلتزامات النهائية الناجتة عن املطالبات املقدمة مبوجب عقود الت�أمني �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 هو تقدير 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 .يقوم مقيمو خ�سائر م�ستقلون 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 ب�شكل ربع �سنوي مبراقبة تطور النزاعات مع معيدي الت�أمني ومدى قوتهم .
خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة

تقوم ال�شركة مبراجعة الذمم املدينة التي تعترب هامة مبفردها ،وكذلك الذمم املدينة املدرجة �ضمن جمموعة من املوجودات املالية التي لها خ�صائ�ص خماطر 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 اال�ستمرار يف �إثبات خ�سارة االنخفا�ض ال يتم �إدراجها
عند تقييمها ب�صورة اجمالية للت�أكد من وجود انخفا�ض يف قيمتها .تتطلب مراجعة االنخفا�ض يف القيمة هذه �إجراء الأحكام والتقديرات .ولإجراء ذلك ،تقوم ال�شركة بتقييم خ�صائ�ص خماطر
االئتمان التي ت�أخذ بعني االعتبار حاالت عدم ال�سداد ال�سابقة والتي تعترب م�ؤ�شر ًا على القدرة على �سداد كافة املبالغ امل�ستحقة طبق ًا لل�شروط التعاقدية.
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 -4التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة – (تتمة)
تكاليف االكتتاب المؤجلة

تقيد بع�ض تكاليف االكتتاب املتعلقة ب�إ�صدار وثائق الت�أمني اجلديدة كتكاليف اكتتاب م�ؤجلة ،وتطف�أ يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم املعاد �إ�صدارها على مدى �سنة  /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 �شطب �إ�ضايف
لالنخفا�ض يف القيمة يف قائمة عمليات الت�أمني والفائ�ض املرتاكم املعاد �إ�صدارها .
 -5إتفاقية شراء الموجودات والمطلوبات وبدء االنشطة
بد�أت ال�شركة يف ممار�سة اعمال الت�أمني يف  13فرباير  . 2010وافق جمل�س �إدارة ال�شركة يف � 14أبريل  2010على حتويل املحفظة الت�أمينية و�صايف �أ�صول �شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني
(«ال�شرق الأو�سط») املحدودة (�شركة مقفلة معفاة)  -عمليات اململكة العربية ال�سعودية وال�شركة العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة لل�شركة بعد ا�ستكمال الإجراءات املتعلقة بها واملطلوبة من
قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما) مبوجب اخلطاب املوجه لل�شركة يف  24مار�س  .2010وافق امل�ساهمون على حتويل املحفظة الت�أمينية و�صايف الأ�صول خالل اجتماع اجلمعية العمومية.
دخلت ال�شركة يف اتفاقية �شراء مت مبوجبها �شراء عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني («ال�شرق الأو�سط») املحدودة (�شركة مقفلة معفاة) -
عمليات اململكة العربية ال�سعودية  ،وال�شركة العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة  .ا�ستند �سعر ال�شراء على درا�سة التقييم التي جرت وفقا للتعليمات ال�صادرة من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
فيما يتعلق بالتقييم والتقارير النافية للجهالة  .وفقا خلطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بتاريخ  10نوفمرب «( 2008اخلطاب»)  ،فان قيمة ال�شهرة املجمعة مت تقديرها مببلغ
 64.14مليون ريـال �سعودي .بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة خالل عام  ،2012قامت الإدارة ب�إعادة �إ�صدار القوائم املالية منذ الت�أ�سي�س ( 15نوفمرب � )2009إلى  31دي�سمرب 2010
وذلك لت�ضمني �أثر هذا التحويل (اي�ضاح .)1
تت�ضمن القوائم املالية املعاد ا�صدارها املرفقة املوجودات واملطلوبات امل�ستحوذ عليها طبق ًا للإتفاقية املذكورة �أعاله وكما يلي:
املوجودات

القيمة املعرتف بها كما يف
تاريخ اال�ستحواذ
(بالريـاالت ال�سعودية)

نقد وما يف حكمه

56.824.895

�أق�ساط ت�أمني مدينة

35.051.580

مطلوب من جهات ذات عالقة

44.267.647

ار�صدة معيدي ت�أمني مدينة

576.263

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

27.863.116

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

29.139.932

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

7.634.001

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات �أخرى

2.281.998

ممتلكات ومعدات

3.128.519

جمموع املوجودات

206.767.951

املطلوبات
ذمم دائنة ومطلوبات �أخرى

4.352.559

مطلوب جلهات ذات عالقة

110.645

ار�صدة ت�أمني واعادة ت�أمني دائنة

19.659.425

مكاف�أة نهاية اخلدمة

7.283.137

ايرادات عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

5.379.742

�أق�ساط ت�أمني غري مكت�سبة

88.357.838

مطالبات حتت الت�سوية

81.192.605

احتياطيات خماطر الت�أمني القائمة

432.000

جمموع املطلوبات

206.767.951
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 -6نقد وما في حكمه
2011
عمليات الت�أمني

2010
عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

نقد بال�صندوق

77.604

نقد لدى البنوك  -ح�سابات جارية

13.873.368

24.455.671

9.185.453

27.413.104

30.056.227

-

30.031.973

-

44.007.199

24.455.671

39.269.809

27.413.104

 -ودائع لأجل

-

-

52.383

يت�ضمن النقد وما يف حكمه مبلغ  34.64مليون ريـال �سعودي ( 33.51مليون ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2010تتعلق بعملية حتويل املحفظة واملحتفظ بها حاليا با�سم جهة ذات عالقة بالنيابة
عن ال�شركة .
 -7أقساط وأرصدة تأمين مدينة
2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
�أق�ساط ت�أمني مدينة

49.280.584

45.216.048

مطلوب من �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

7.991.579

6.080.675

�أق�ساط ت�أمني مطلوبة من جهات ذات عالقة (�إي�ضاح )23

54.377.041

23.994.046

ذمم اعادة ت�أمني مطلوبة من جهات ذات عالقة

-

ناق�ص ًا  :خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

2.262.514

111.649.204

77.553.283

()20.285.948

()11.724.227

91.363.256

65.829.056

يت�ضمن خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها مبلغ  7.240.171ريـال �سعودي (  1.559.947ريـال �سعودي يف  31دي�سمرب  )2010مقابل املطلوب من جهات ذات العالقة.
فيما يلي بيان ب�أعمار الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة كما يف  31دي�سمرب :2011
مت�أخرة ال�سداد وغري منخف�ضة القيمة
غري مت�أخرة ال�سداد وغري
منخف�ضة القيمة

من � 91إلى
 180يومـاً

�أكــرث مـن
 180يومـاً

املجمـ ــوع

(بالريـاالت ال�سعودية)
�أق�ساط ت�أمني مدينة

19.779.453

11.484.977

18.016.154

49.280.584

مطلوب من �شركات الت�أمني و�إعادة الت�أمني

629.967

1.405.507

5.956.105

7.991.579

�أق�ساط �إعادة ت�أمني مطلوبة من جهات ذات عالقة

25.043.243

17.033.258

12.300.540

54.377.041

45.452.663

29.923.742

36.272.799

111.649.204

تت�ألف �أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة من عدد كبري من العمالء واجلهات ذات العالقة �أغلبيتها يف اململكة العربية ال�سعودية بالإ�ضافة �إلى �شركات �إعادة ت�أمني .تن�ص �شروط العمل اخلا�صة
بال�شركة على �أن يتم �سداد الأق�ساط خالل  90يوم ًا .تتطلب ترتيبات ال�سداد مع معيدي الت�أمني يف العادة �أن يتم ال�سداد يف حالة جتاوز الر�صيد املبلغ املتفق عليه .ال يوجد ر�صيد لفرد �أو ل�شركة
او لو�سيط يزيد عن  ٪ 33من الأق�ساط املدينة كما يف  31دي�سمرب  ٪23( 2011يف  31دي�سمرب  .)2010بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،ت�شكل �أر�صدة �أكرب  5عمالء  /و�سطاء  ٪ 46 ،من الأق�ساط املدينة
كما يف  31دي�سمرب  ٪38( 2011يف  31دي�سمرب .)2010
من املتوقع  ،وبناء ًا على اخلربة ال�سابقة ،ان يتم حت�صيل الأق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة غري 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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 -8الحركة في األقساط غير المكتسبة
2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
-

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة امل�ستحوذ عليها ( �إي�ضاح ) 5

88.357.838

احتياطي خماطر قائمة م�ستحوذ عليه ( �إي�ضاح ) 5

-

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة– الر�صيد االفتتاحي

72.975.000

�إجمايل الأق�ساط غري املكت�سبة – الر�صيد النهائي

()90.251.887

()72.975.000

احلركة يف الأق�ساط غري املكت�سبة  ،الإجمايل

()17.276.887

15.814.838

-

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة امل�ستحوذ عليها ( �إي�ضاح ) 5

432.000
-

()27.863.116

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة– الر�صيد االفتتاحي

()26.357.000

-

ح�صة معيدي الت�أمني من الأق�ساط غري املكت�سبة– الر�صيد النهائي

36.425.889

26.357.000

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

10.068.889

()1.506.116

()7.207.998

14.308.722

احلركة يف الأق�ساط غري املكت�سبة  ،ال�صايف

 -9المطالبات
2011
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

(بالريـاالت ال�سعودية)
مطالبات مدفوعة

117.218.449

()46.446.833

70.771.616

مطالبات جمنبة خالل ال�سنة

119.266.419

()74.200.628

45.065.791

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها جمنبة خالل ال�سنة

31.910.000

()16.173.000

15.737.000

268.394.868

()136.820.461

131.574.407

ناق�ص ًا :الر�صيد االفتتاحي:
مطالبات حتت الت�سوية

68.382.583

()27.586.628

40.795.955

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

29.318.000

()11.567.000

17.751.000

97.700.583

()39.153.628

58.546.955

170.694.285

()97.666.833

73.027.452

املطالبات املتكبدة خالل ال�سنة
كما يف  31دي�سمرب

()74.200.628

45.065.791

مطالبات حتت الت�سوية

119.266.419

15.737.000
60.802.791

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

31.910.000

()16.173.000

151.176.419

()90.373.628

ناق�ص ًا :الر�صيد االفتتاحي:
مطالبات حتت الت�سوية

68.382.583

()27.586.628

40.795.955

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

29.318.000

()11.567.000

17.751.000

97.700.583

()39.153.628

58.546.955

53.475.836

()51.220.000

2.255.836

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية
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 -9المطالبات( -تتمة)
2010
الإجمايل

ح�صة معيدي الت�أمني

ال�صايف

(بالريـاالت ال�سعودية)
مطالبات مدفوعة

242.139.259

()81.640.420

160.498.839

مطالبات جمنبة خالل الفرتة

68.382.583

()27.586.628

40.795.955

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها جمنبة خالل الفرتة

29.318.000

()11.567.000

17.751.000

339.839.842

()120.794.048

219.045.794

ناق�ص ًا :امل�ستحوذ عليها خالل الفرتة:
مطالبات حتت الت�سوية ( �إي�ضاح ) 5

66.723.605

()23.651.932

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها (اي�ضاح )5

املطالبات املتكبدة خالل الفرتة

43.071.673

14.469.000

()5.488.000

8.981.000

81.192.605

()29.139.932

52.052.673

258.647.237

()91.654.116

166.993.121

كما يف  31دي�سمرب
مطالبات حتت الت�سوية

68.382.583

()27.586.628

40.795.955

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها

29.318.000

()11.567.000

17.751.000

97.700.583

()39.153.628

58.546.955

ناق�ص ًا :امل�ستحوذ عليها خالل الفرتة:
مطالبات حتت الت�سوية ( �إي�ضاح ) 5

66.723.605

()23.651.932

43.071.673

مطالبات متكبدة وغري مبلغ عنها (اي�ضاح )5

14.469.000

()5.488.000

8.981.000

81.192.605

()29.139.932

52.052.673

16.507.978

()10.013.696

6.494.282

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية

 -10تكاليف االكتتاب المؤجلة
2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)

 1يناير
6.373.620
تكاليف اكتتاب م�ؤجلة م�ستحوذ عليها ( �إي�ضاح ) 5
تكاليف متكبدة خالل ال�سنة /الفرتة
املحمل لل�سنة  /للفرتة
 31دي�سمرب
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-

7.634.001

16.014.560

28.446.135

()16.390.471

()29.706.516

5.997.709

6.373.620
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 -11المصاريف المدفوعة مقدمًا والموجودات األخرى
2011
عمليات الت�أمني

2010
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني
(بالريـاالت ال�سعودية)

�إيجار مدفوع مقدما

104.028

-

236.763

-

بدل �سكن مدفوع مقدما للموظفني

423.337

-

921.308

-

م�صاريف اخرى مدفوعة مقدما

354.902

-

223.321

-

موجودات �أخرى

886.242

69.398

153.149

140.945

1.768.509

69.398

1.534.541

140.945

 -12الممتلكات والمعدات
الأثاث واملفرو�شات
واملعدات املكتبية

املجموع

ال�سيارات
(بالريـاالت ال�سعودية)

التكلفة
امل�ستحوذ عليها ( �إي�ضاح ) 5

6.350.913

2.316.420

8.667.333

الإ�ضافات

1.315.305

541.650

1.856.955

اال�ستبعادات

()726.002

 31دي�سمرب 2010

6.940.216

الإ�ضافات

374.162

اال�ستبعادات
 31دي�سمرب 2011

()1.914.920
943.150

7.883.366
-

-

()558.700

7.314.378

384.450

()2.640.922

374.162
()558.700
7.698.828

اال�ستهالكات
امل�ستحوذ عليها ( �إي�ضاح ) 5

3.509.240

2.029.574

5.538.814

املحمل خالل الفرتة

2.958.569

474.923

3.433.492

اال�ستبعادات

()726.002

 31دي�سمرب 2010

5.741.807

املحمل خالل ال�سنة

665.755

589.577

6.331.384

180.551

846.306

-

()465.831

()465.831

6.407.562

304.297

اال�ستبعادات
 31دي�سمرب 2011

()1.914.920

()2.640.922

6.711.859

�صايف القيمة الدفرتية
 31دي�سمرب 2011

906.816

80.153

986.969

 31دي�سمرب 2010

1.198.409

353.573

1.551.982

 -13استثمار
يت�ضمن اال�ستثمار مبلغ  1.923.079ريـال �سعودي يتعلق بح�صة ال�شركة يف ر�أ�س مال �شركة جنم للخدمات الت�أمينية.
 -14وديعة نظامية
متثل الوديعة النظامية  0/0 10من ر�أ�س املال املدفوع واملحتفظ بها وفقا لالئحة التنفيذية لنظام مراقبة �شركات الت�أمني التعاوين يف اململكة العربية ال�سعودية  .ان مل�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي
احلق يف عائدات هذه الوديعة النظامية وال ميكن �سحب الوديعة بدون موافقتها.
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 -15مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
2011
عمليات الت�أمني

2010
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)
رواتب ومزايا م�ستحقة

2.725.062

�أتعاب ا�شراف م�ستحقة

434.390

مكاف�أت جمل�س االدارة

-

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

600.000
500.000

2.509.557

-

467.975

500.000

-

�أ
-

3.574.058

-

3.266.425

خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل (�إي�ضاح )22
�ضريبة ا�ستقطاع م�ستحقة

3.501.016

-

1.566.021

-

�أتعاب خدمات تقنية املعلومات امل�ستحقة

2.378.496

-

500.891

-

�أتعاب قانونية ومهنية م�ستحقة

1.872.169

-

925.840

-

اتعاب خدمات خارجية م�ستحقة (اي�ضاح )23

7.768.827

م�صاريف م�ستحقة �أخرى

5.222.870

400.148

3.460.420

142.364

-

-

5.645.748

23.902.830

5.074.206

15.076.452

3.908.789

 -16مكافأة نهاية الخدمة
2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
 1يناير
مكاف�أة نهاية اخلدمة امل�ستحوذ عليها ( �إي�ضاح ) 5

7.598.041
-

املحمل خالل ال�سنة  /الفرتة ( �إي�ضاح )18

2.013.942

حمول من جهة ذات عالقة

89.748

املدفوع خالل ال�سنة  /الفرتة
 31دي�سمرب

7.283.137
3.544.739
-

()2.888.664

()3.229.835

6.813.067

7.598.041

 -17ايراد عمولة اعادة تأمين غير مكتسبة
2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
 1يناير
دخل عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة م�ستحوذ عليها ( �إي�ضاح ) 5

3.049.002
-

5.379.742

عمولة اعادة ت�أمني م�ستلمة خالل ال�سنة  /الفرتة

20.820.688

29.053.245

عمولة اعادة ت�أمني مكت�سبة خالل ال�سنة  /الفرتة

()19.325.547

()31.383.985

4.544.143

3.049.002

 31دي�سمرب
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 -18رواتب إدارية وتشغيلية -عمليات التأمين
للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إيل  31دي�سمرب 2010

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
رواتب ومزايا

29.287.985

53.477.412

مكاف�أة نهاية اخلدمة ( �إي�ضاح ) 16

2.013.942

3.544.739

31.301.927

57.022.151

 -19مصاريف إدارية وعمومية أخرى – عمليات التأمين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إيل  31دي�سمرب 2010

(بالريـاالت ال�سعودية)
�أتعاب خدمات خارجية (اي�ضاح )23

6.976.843

9.911.587

�إيجارات (اي�ضاح )31

1.487.249

2.827.562

ديون م�شكوك يف حت�صيلها

8.561.721

4.758.021

ا�ستهالكات

846.306

3.433.492

�أتعاب مهنية

3.034.109

4.004.338

رحالت عمل وانتقال

2.286.503

3.725.548

خدمات متعلقة بتكنولوجيا املعلومات

1.389.882

4.959.335

منافع

995.171

2.095.010

قرطا�سية

218.542

463.349

ر�سوم وا�شرتاكات

27.925

117.100

ترويج ودعاية

1.199.993

774.659

�أخرى

801.691

2.606.138

27.825.935

39.676.139

 -20مصاريف إدارية وعمومية – عمليات المساهمين
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إيل  31دي�سمرب 2010

(بالريـاالت ال�سعودية)
رواتب ومزايا

600.000

469.384

مكاف�أت جمل�س الإدارة (�إي�ضاح )23

500.000

500.000

�أتعاب قانونية ومهنية

900.011

175.000

�أخرى

432.816

112.873

2.432.827

1.257.257
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 -21مصاريف التأسيس واالكتتاب
للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إيل  31دي�سمرب 2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
م�صاريف الإكتتاب العام

-

3.466.387

م�صاريف بنكية ور�سوم �ضمان

-

2.694.022

�أتعاب ا�ست�شارية ومهنية

-

16.205.910

ر�سوم ت�سجيل وتراخي�ص

-

2.445.649

-

24.811.968

 -22الزكاة وضريبة الدخل
الوعاء الزكوي

أ)

ت�ضم العنا�صر الرئي�سية لوعاء الزكاة ما يلي:
2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
موجودات غري متداولة

20.986.969

21.551.982

الر�صيد االفتتاحي حلقوق امل�ساهمني  /ر�أ�س املال املقدم

157.535.060

200.000.000

ا�ستثمارات متاحة للبيع

2.473.079

2.423.079

()18.007.701

()39.198.515

�صايف خ�سارة ال�سنة /الفرتة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل

مت تعديل بع�ض هذه املبالغ للو�صول للزكاة املحملة خالل ال�سنة  /الفرتة
 -22زكاة وضريبة الدخل – (تتمة)
ب) الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة  /الفترة :

فيما يلي احلركة يف خم�ص�ص الزكاة و�ضريبة الدخل :
الزكاة

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)

الر�صيد االفتتاحي

3.266.425

املخ�ص�ص لل�سنة /للفرتة

3.211.797

املدفوع خالل ال�سنة /الفرتة
يف  31دي�سمرب
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3.266.425

()2.904.164
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إيضاحات حول القوائم المالية المعاد إصدارها ( تتمه )
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011
ضريبة الدخل

حققت ال�شركة خ�سائر خالل ال�سنة /الفرتة ،ولذلك مل ت�ستحق �ضريبة دخل على امل�ساهم الأجنبي.
ان الزكاة و�ضريبة الدخل املحملة لل�سنة  /للفرتة هي كالآتي:
للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إيل  31دي�سمرب 2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
زكاة
�ضريبة الدخل
املحمل على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل

3.211.797

3.266.425

-

-

3.211.797

3.266.425

 -23المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
فيما يلي تفا�صيل املعامالت الرئي�سية مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة  /الفرتة :

طبيعة املعاملة

اجلهة ذات العـالقة

للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إيل  31دي�سمرب 2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)

م�ساهمون � /شركات �شقيقة

جمل�س االدارة

�إجمايل الأق�ساط املكتتبة

90.162.780

120.929.569

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

59.502.432

49.491.538

اق�ساط اعادة الت�أمني امل�سندة

37.003.344

21.118.230

ح�صة معيدي الت�أمني من اجمايل املطالبات املدفوعة

13.718.714

22.177.260

دخل عمولة �إعادة الت�أمني

11.377.881

6.448.598

�أتعاب خدمات خارجية

6.976.843

9.911.587

ر�سوم العالمة التجارية

30.100

30.100

مكاف�أت و وبدالت ح�ضور اجتماعات

500.000

500.000

تتمثل الأر�صدة املطلوبة من (�إلى) جهات ذات العالقة من الآتي:
اجلهة ذات العـالقة
م�ساهمون � /شركات �شقيقة

طبيعة املعاملة
�إجمايل الأق�ساط املكتتبة
�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف االخرى
ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات حتت الت�سوية
ر�سوم خدمات خارجية

جمل�س االدارة

 31دي�سمرب 2010

 31دي�سمرب 2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
54.377.041

23.994.046

()58.161.335

()14.989.753

26.126.683

2.262.514

()7.768.827

()5.645.748

�أتعاب العالمة التجارية

()60.200

()30.100

مكاف�أت و وبدالت ح�ضور اجتماعات

()500.000

()500.000
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 -23المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها – (تتمة)
مكافآت كبار موظفي اإلدارة

فيما يلي بيان مبكاف�أة كبار موظفي الإدارة خالل ال�سنة  /الفرتة:
للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إيل  31دي�سمرب 2010

2011
(بالريـاالت ال�سعودية)
رواتب ومزايا

6.064.035

7.816.470

مكاف�أة نهاية اخلدمة

156.766

466.649

6.220.801

8.283.119

 -24رأس المال
�إن ر�أ�س املال لل�شركة امل�صرح به وامل�صدر واملدفوع يبلغ  200مليون ريـال �سعودي وهو مق�سم �إلى  20مليون �سهم قيمة ال�سهم الواحد  10ريـال �سعودي.
 -25خسارة السهم
يتم �إحت�ساب خ�سارة ال�سهم لل�سنة /للفرتة بتق�سيم �صـايف اخل�سارة لل�سنة /للفرتة قبل الزكاة و�ضريبة الدخل على املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة  /الفرتة .
 -26احتياطي نظامي
مت�شي ًا مع متطلبات نظام ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يجب على ال�شركة ان تقوم بتكوين احتياطي نظامي بتحويـل  0/0 20من �صايف الربح �إلى �أن يبلغ
االحتياطي  0/0 100من ر�أ�س املال� .إن هذا االحتياطي غري قابل للتوزيع ك�أرباح .مل يتم التحويل لالحتياطي حيث حققت ال�شركة خ�سائر خالل ال�سنة  /الفرتة .
 -27التوزيع الجغرافي
ان جميع موجودات ومطلوبات ال�شركة تقع يف اململكة العربية ال�سعودية.
 -28القيمة العادلة لألدوات المالية
ت�شتمل املوجودات واملطلوبات املالية على النقد وما يف حكمه  ،واال�ستثمارات ،والذمم املدينة والذمم الدائنة  ،وبع�ض املوجودات واملطلوبات الأخرى � .إن القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات
املالية ال تختلف كثري ًا عن قيمتها الدفرتية ،فيما عدا اال�ستثمار واملقيد بالتكلفة.
الشهرة

دخلت ال�شركة يف اتفاقية �شراء قامت مبوجبها �شراء عمليات الت�أمني يف اململكة العربية ال�سعودية ل�شركة رويال �أند �صن الاليان�س للت�أمني «ال�شرق الأو�سط» املحدودة (�شركة مقفلة معفاة) –
عمليات اململكة العربية ال�سعودية  ،وال�شركة العاملية للتجارة واخلدمات املحدودة  .مت حتديد �سعر ال�شراء وفقا لدرا�سة تقييم متت طبقا الر�شادات التقارير النافية للجهالة والتقييم ال�صادرة
من م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي (�ساما)  .وفقا خلطاب م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بتاريخ يف  10نوفمرب «( 2008اخلطاب»)  ،قدرت قيمة ال�شهرة املجمعة مببلغ  64.14مليون
ريـال �سعودي� .سيتم �سداد املبلغ وفقا لتعليمات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي بهذا اخل�صو�ص والتي ت�شمل � ،ضمن امور اخرى ال�شروط التالية:





 يجب على ال�شركة املحافظة على ن�سب مالءة كافية واحلد الأدين ملتطلبات ر�أ�س املال بح�سب التعليمات ال�صادرة عن م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بهذا اخل�صو�ص .
 لن يتم �سداد ال�شهرة يف ال�سنة التي حتقق فيها ال�شركة خ�سارة ،وكذلك ال يتم الدفع من الأرباح امل�ستبقاه للأعوام ال�سابقة .
 يقت�صر ال�سداد على ن�سبة  %50من الأرباح املحققة للعام احلايل .
 حتدد م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) الفرتة املمكنة لل�سداد .

نظر ًا خل�سائر العام احلايل ومتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) بهذا اخل�صو�ص واملبينة �أعاله  ،و�أن ال�شركة لي�ست يف و�ضع ميكنها من �سداد الدفعة الأولى من ال�شهرة  ،مل
تقم ال�شركة بت�سجيل ال�شهرة �ضمن املطلوبات واعتربتها كالتزام حمتمل يف القوائم املالية املعاد �إ�صدارها يف انتظار االلتزام مبتطلبات م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ( �ساما ) يف هذا ال�صدد
وانتظار املوافقة على ال�سداد .
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 -29ارتباطات والتزامات – (تتمة)
الدعاوى القضائية

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 امل�ستقلني  ،تعتقد ادارة ال�شركة ب�أن املح�صلة
النهائية لهذه الق�ضايا لن يكون لها �أثر جوهري على دخل ال�شركة �أو و�ضعها املايل .
 -30المعلومات القطاعية
متا�شي ًا مع طريقة �إعداد التقارير الداخلية بال�شركة  ،اعتمدت الإدارة القطاعات الت�شغيلية بالن�سبة لن�شاطات ال�شركة وموجوداتها ومطلوباتها وكما هو مبني �أدناه .
ال ت�شمل نتائج القطاعات  ،الرواتب الت�شغيلية والإدارية ،امل�صاريف العمومية والإدارية الأخرى وايراد العموالت اخلا�صة و�صايف الإيرادات الأخرى .
ال ت�شمل موجودات القطاعات النقد وما يف حكمه واال�ستثمار و�أق�ساط و�أر�صدة الت�أمني املدينة وامل�صاريف املدفوعة مقدم ًا واملوجودات الأخرى  ،واملطلوب من جهات ذات عالقة واملطلوب من
عمليات امل�ساهمني واملمتلكات واملعدات.
ال ت�شمل مطلوبات القطاعات الذمم الدائنة  ،وار�صدة معيدي الت�أمني الدائنة وامل�صاريف امل�ستحقة واملطلوبات الأخرى ،واملطلوب الى عمليات حاملي وثائق الت�أمني ،ومكاف�أة نهاية اخلدمة.
القطاعات التشغيلية
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

45.167.548

84.054.710

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()40.904.392

لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات الت�أمني
22.899.771

17.505.825

31.660.683

26.641.734

227.930.271

()17.161.230

()7.675.923

()17.486.425

()13.336.842

()96.564.812

فائ�ض خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()1.733.555

()1.610.681

()2.260.888

()303.316

()3.236.420

()895.461

()10.040.321

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

2.529.601

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

()485.212

-

82.444.029

3.477.653

9.526.586

10.937.838

()8.961.919

2.029.424

()1.843.982

2.755.742

12.409.431
()702.051

121.325.138
()7.207.998

2.044.389

73.482.110

5.507.077

7.682.604

13.693.580

11.707.380

114.117.140

()35.052.649

()54.447.077

()7.332.927

()8.609.914

()6.680.933

()5.094.949

()117.218.449

31.994.288

-

4.498.155

4.866.951

1.492.472

3.594.967

46.446.833

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()1.688.283

()743.388

1.729.982

()1.755.445

()2.255.836

�صايف املطالبات املتكبدة

()4.746.644

()55.190.465

()1.104.790

()3.782.962

()4.947.164

()3.255.427

()73.027.452

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()2.354.614

()8.251.315

()2.783.683

()449.118

()1.505.954

()1.045.787

()16.390.471

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى
ح�صة معيدي الت�أمني من �إجمايل املطالبات املدفوعة

�إيراد عموالت �إعادة ت�أمني

9.097.685
4.040.816

م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

10.040.330
-

3.853.089
5.471.693
-

()39.999

3.450.524
-

241.297

4.138.084

2.236.689

19.325.547

11.378.546

9.642.855

44.024.764

-

-

()1.833.389

�صايف نتائج االكتتاب

42.191.375

رواتب ت�شغيلية و�إدارية

()31.301.927

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

()27.825.935

�إيراد عموالت خا�صة

96.479

�إيرادات �أخرى� ،صايف

181.668

عجز عمليات الت�أمني

()16.658.340
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 -30المعلومات القطاعية( -تتمة)
القطاعات التشغيلية
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

كما يف  31دي�سمرب 2011

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

(غري مدققة)

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

15.803.625

-

7.504.369

4.369.956

4.099.729

4.648.210

36.425.889

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

518.523

3.831.883

874.168

46.317

493.030

233.788

5.997.709

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

54.198.358

3.267.967

14.456.255

3.337.967

8.366.216

6.746.865

90.373.628

موجودات غري م�صنفة

-

-

-

-

-

-

198.152.340
330.949.566

مطلوبات عمليات الت�أمني
16.904.831

37.001.630

9.851.901

9.289.907

8.594.914

8.608.704

90.251.887

�إجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة
�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

58.236.418

40.042.600

21.783.782

5.011.950

13.230.868

12.870.801

151.176.419

ايرادات عموالت �إعادة ت�أمني غري مكت�سبة

1.987.150

1.230.820

49.453

4.544.143

مطلوبات غري م�صنفة

-

-

1.276.720
-

-

-

-

84.977.117
330.949.566
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 -30المعلومات القطاعية( -تتمة)
القطاعات التشغيلية
املمتلكات

املركبات

الهند�سة

ال�صحي

البحري

�أخرى

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
للفرتة منذ الن�أ�سي�س ( 15نوفمرب )2009
لغاية  31دي�سمرب 2010
عمليات الت�أمني
�إجمايل �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

73.676.263

�أق�ساط �إعادة الت�أمني امل�سندة

()68.201.304

فائ�ض خ�سارة �أق�ساط الت�أمني

()1.446.186

()5.582.601

�صايف �أق�ساط الت�أمني املكتتبة

4.028.773

145.112.210

10.566.252

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

232.998

11.085.898

1.688.983

3.394.966

�صايف �أق�ساط التامني املكت�سبة

4.261.771

156.198.108

12.255.235

19.067.829

34.618.886

�إجمايل املطالبات املدفوعة وامل�صاريف الأخرى

()65.809.342

()119.043.468

()11.102.889

()30.448.696

()10.553.894

()5.180.970

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

58.937.938

79.705

7.187.061

14.788.822

182.190

464.704

التغري يف املطالبات حتت الت�سوية  ،ال�صايف

()770.693

()589.839

()7.788.622

1.027.989

()207.998

1.834.881

()6.494.282

�صايف املطالبات املتكبدة

()7.642.097

()119.553.602

()11.704.450

()14.631.885

()10.579.702

()2.881.385

()166.993.121

تكاليف اكتتاب وثائق الت�أمني

()3.064.053

()14.991.984

()7.642.171

()106.750

()2.123.283

()1.778.275

()29.706.516

ايراد عموالت اعادة الت�أمني

13.991.637

-

11.984.993

1.227.276

4.180.079

31.383.985

23.143.177

21.728.545

83.294.303

7.547.258
م�صاريف اكتتاب �أخرى

-

150.694.811
-

21.652.522
-

52.876.471

26.804.732

45.456.545

65.535.346

()34.444.077

()10.143.889

()4.403.909

()41.786.569

()158.979.748

()7.866.142

()987.980

()4.731.768

()1.148.510

()21.763.187

15.672.863

36.320.868

22.600.267

234.301.233

()1.701.982

()392.141

14.308.722

22.208.126

248.609.955
()242.139.259

4.893.607
-

4.329.194
-

-

-

415.044.168

81.640.420

()3.623.605

�صايف نتائج االكتتاب

79.670.698

رواتب ت�شغيلية و�إدارية

()57.022.151

م�صاريف �إدارية وعمومية �أخرى

()39.676.139

ايراد عموالت خا�صة

292.648

�إيرادات �أخرى ،ال�صايف

1.344.822

عجز عمليات الت�أمني

()15.390.122
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 -30المعلومات القطاعية( -تتمة)
القطاعات التشغيلية
كما يف  31دي�سمرب 2010

املمتلكات

الهند�سة

املركبات

ال�صحي

البحري

املجموع

�أخرى

(بالريـاالت ال�سعودية)

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

11.309.887

تكاليف اكتتاب م�ؤجلة

794.158

3.627.562

ح�صة معيدي التامني من املطالبات حتت الت�سوية

15.960.040

813.000

-

موجودات غري م�صنفة

-

-

7.638.924

1.327.987

110.999

5.969.203

26.357.000

771.880

306.437

360.000

513.583

6.373.620

14.231.258

3.552.964

635.994

3.960.372

39.153.628

-

-

-

143.100.483

-

214.984.731
مطلوبات عمليات الت�أمني
اجمايل �أق�ساط الت�أمني غري املكت�سبة

11.925.881

28.039.711

12.015.880

4.403.956

7.361.926

9.227.646

72.975.000

اجمايل املطالبات حتت الت�سوية

18.309.817

36.844.245

23.288.767

5.186.948

5.741.943

8.328.863

97.700.583

ايرادات عموالت اعادة ت�أمني غري مكت�سبة

2.275.846

-

-

-

25.999

747.157

3.049.002

-

-

-

-

-

مطلوبات غري م�صنفة

-

41.260.146
214.984.731

 -31ترتيبات عقود اإليجار التشغيلية
للفرتة منذ الت�أ�سي�س
( 15نوفمرب )2009
�إلى  31دي�سمرب 2010

لل�سنة املنتهية يف
 31دي�سمرب 2011
عمليات الت�أمني

عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

دفعات مبوجب عقود �إيجار ت�شغيلية مت قيدها
كم�صاريف خالل ال�سنة /الفرتة

1.487.249

-

2.827.562

-

تتمثل دفعات عقود الإيجار الت�شغيلي بالإيجارات امل�ستحقة على ال�شركة عن املكاتب  .ان معدل فرتة عقود االيجار املتفق عليه يبلغ �سنة واحدة وااليجار ثابت خالل مدة عقد االيجار.
 -32إدارة المخاطر
حوكمة المخاطر

تقوم ال�شركة بالتحقق من ادارة املخاطر لتقليل اخل�سائر وال�ستغالل فر�ص زيادة الربحية .تعمل ال�شركة حتت اطار يتم من خالله �إدارة املخاطر والتحكم يف ان�شطتها املختلفة.
مجلس اإلدارة

�إن جمل�س الإدارة هو اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة خماطر ال�شركة حيث يقوم بتحديد مدى قبول ال�شركة للمخاطر.
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 -32إدارة المخاطر (تتمة)
اإلدارة التنفيذية

ان الإدارة التنفيذية م�س�ؤولة عن تطبيق النظم وال�ضوابط التي حتكم حجم التعر�ض للمخاطر �إلى احلد املقبول للمخاطر.
ت�ضمن جلنة املخاطر �أن يتم حتديد املخاطر الهامة وان يتم تطبيق الرتتيبات املنا�سبة الدارة وحتقيق لتخفيف هذه املخاطر ب�شكل فعال.
لدى ال�شركة ثالثة خطوط دفاع للإ�شراف على و�إدارة املخاطر وهي على النحو التايل:
الخط األول – اإلدارة

تقوم الإدارة بو�ضع اال�سرتاتيجية ،وتقييم الأداء ،وان�شاء واملحافظة على الرقابة الداخلية و�إدارة خماطر الأعمال.
الخط الثاني – مراقبة المخاطر



 تفعيل اطار ر�سمي لإدارة املخاطر يتم من خالله و�ضع �سيا�سات ال�شركة واحلد الأدنى من املقايي�س .
 الرقابة والتحدي يف جميع �أنحاء ال�شركة .

الخط الثالث – تأكيد مستقل (التدقيق الداخلي)

توفري �ضمانات م�ستقلة ومو�ضوعية لفاعلية �أنظمة ال�شركة للرقابة الداخلية التي و�ضعها خط الدفاع الأول والثاين .تناق�ش �إدارة التدقيق الداخلي نتائج كافة التقييمات مع الإدارة العليا وترفع
مالحظاتها وتو�صياتها مبا�شرة �إلى جلنة املراجعة.
حتدد �سيا�سة ال�شركة احلد الأدنى من املعايري التي يجب املحافظة عليها من قبل عمليات ال�شركة بغر�ض ادارة املخاطر التي تتعر�ض لها على نحو يتفق مع احلد املقبول للمخاطر .
فيما يلي ملخ�ص باملخاطر التي تواجهها ال�شركة والطرق املتبعة من قبل الإدارة للتقليل منها :
ادارة مخاطر التأمين

ان املخاطر املدرجة حتت عقد الت�أمني هي احتمالية وقوع احلدث امل�ؤمن عليه وعدم امكانية حتديد القيمة الناجتة من املطالبة .كما هي احلال يف طبيعة عقود الت�أمني  ،ف�إن هذه املخاطر ع�شوائية
وال ميكن التنبوء بها  .ان املخاطرة الرئي�سية التي تواجهها ال�شركة مبوجب هذه العقود هي وقوع احلدث امل�ؤمن عليه ومبلغ املطالبة  .ميكن تقليل خماطرة ال�شركة يف اخل�سائر بتنويع هذه املخاطر
على حمفظة وا�سعة من العقود بحيث تقلل ت�أثرها فيما لو وقع احلدث ب�شكل منفرد.
ان االجراءات وال�سيا�سات املتعلقة باالكتتاب واالحتجاز وحدودهم وو�ضوح �صالحيات االكتتاب هي التي تنظم ب�شكل دقيق اال�شخا�ص املخولني بالقيام بابرام عقود الت�أمني واعادة الت�أمني
والظروف التى يتم بها  .يتم الت�أكد من تطبيق هذه النظم ب�شكل دوري  ،كما تتم مراقبة التطورات يف ال�سوق العاملي واالقليمي واملحلي  .واذا ما تطلب االمر  ،يتم التفاعل مع هذه التطورات
وترجمتها على الفور الى ا�س�س االكتتاب .
ان مقيا�س مراقبة املخاطر الرئي�سي بالن�سبة ملخاطر الت�أمني يكمن يف حتويل هذه املخاطر الى طرف ثالث من خالل اعادة الت�أمني  .يتم و�ضع عملية اعادة الت�أمني امل�سندة ب�أ�سا�س ن�سبي وغري
ن�سبي مع حدود احتجاز خمتلفة تبعا خلطوط االعمال  .يتم تنويع عقود اعادة الت�أمني بحيث ال تكون ال�شركة معتمدة على معيد ت�أمني منفرد �أو عقد اعادة ت�أمني منفرد .
ي�ستخدم اعادة الت�أمني الدارة خماطر الت�أمني  .بالرغم من ان ال�شركة لديها ترتيبات اعادة ت�أمني  ،اال ان هذا ال يعفي ال�شركة من م�س�ؤوليتها كم�ؤمن رئي�سي وبذلك ف�إن التعر�ض ملخاطر االئتمان
ال يزال قائما بالن�سبة العادة الت�أمني امل�سند الى احلد الذي يكون عنده معيد الت�أمني غري قادر على الوفاء مب�س�ؤوليته �ضمن ترتيبات اعادة الت�أمني هذه  .تقلل ال�شركة من خماطرة االئتمان هذه
بالدخول يف ترتيبات اعادة ت�أمني مع معيدي ت�أمني ذوي تقييم جيد يتم مراقبته على ا�سا�س دوري  .تلتزم ال�شركة مبعايري االئتمان التي و�ضعتها م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وتتبع �أف�ضل
املمار�سات الدولية لإعادة الت�أمني .تتم مراقبة خماطر االحتياطي مبراقبة املخ�ص�صات ملطالبات الت�أمني التي مت ت�سليمها ومل تتم ت�سويتها ب�شكل منتظم وبتعديل هذا املخ�ص�ص اذا دعت احلاجة
لذلك .يتم ذلك بالن�سبة للحاالت املفردة وكذلك على م�ستوى املحفظة.
تكرار المطالبات ومبالغها

ميكن �أن يت�أثر تكرار املطالبات ومبالغها بالعديد من العوامل .تقوم ال�شركة  ،ب�شكل رئي�سي ،بتغطية خماطر املمتلكات والهند�سة واملركبات واحلوادث العامة والت�أمني الطبي والت�أمني البحري .
تعترب هذه العمليات با�ستثناء عقود الت�أمني الهند�سية املمتدة كعقود ت�أمني ق�صرية الأجل لأنه يتم ،يف العادة ،الإبالغ عن و�سداد املطالبات خالل فرتة زمنية ق�صرية  .وهذا من �ش�أنه �أن ي�ساعد
يف التقليل من خماطر الت�أمني .
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 -32إدارة المخاطر (تتمة)
الممتلكات

تكتتب عقود ت�أمني املمتلكات ،حيث يتمثل اخلطر الرئي�سي يف الأ�ضرار من احلريق وخماطر التلف العر�ضي وغريها من املخاطر الناجمة املتعلقة بها ،بالرجوع �إلى قيمة اال�ستبدال �أو �أ�سا�س
القيمة ال�سوقية مع القيم املنا�سبة للم�صلحة امل�ؤمن عليها .تعتب ـ ـ ــر تكلفة �إعادة بناء �أو ترميم املمتلكات املت�ضررة ،والوقت امل�ستغرق للرجوع بالعمليات مل�ستويات ما قبل فرتة �إعاقة العمل  ،من
العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على م�ستوى املطالبات .فيما يتعلق برتاكم احلجوزات املتعلقة بن�شاط املمتلكات  ،فانه يتم تغطيتها من خالل �إتفاقيات ن�سبية غري ن�سبية .
الهندسة

يندرج �ضمن الأعمال الهند�سية الكثري من املخاطر ومنها كافة خماطر الت�شييد وكافة خماطر املقاولني ووثائق الت�أمني والت�أمني ال�سنوي عن �أعطال املاكينات وكافة خماطر املاكينات ومعاجلة
املعلومات ،وتوقف العمل نتيجة لأعطال املاكينات� .إن وثائق ت�أمني كافة خماطر الت�شييد /كافة خماطر املقاولني املمتدة تغطي م�شروعات عدة طوال فرتة امل�شروع� .إن اختيار املخاطر والإكتتاب
املنا�سب هو معيار ربحية هذا القطاع .يتم تغطيتها ب�شكل كاف من خالل اتفاقيات �إعادة الت�أمني الهند�سية الن�سبية وغري الن�سبية.
المركبات

بالن�سبة للت�أمني على املركبات ،تتمثل املخاطر الرئي�سية يف املطالبات املتعلقة ب�إ�صالح املركبات امل�ؤمنة واال�ضرار امللحقة مبمتلكات اجلهات االخرى .كما ان التعوي�ضات املتعلقة بالوفاة تتم ح�سب
القوانني املعمول بها يف اململكة العربية ال�سعودية.
تتم تغطية هذه املخاطرة عن طريق اتفاقيات �أخطار اخل�سائر امل�ضاعفة والتى تغطي اي�ضا ت�ضرر �أكرث من مركبة يف احلادث الواحد.
التأمين البحري

يعترب العن�صر الرئي�سي للخطر يف الت�أمني البحري هو فقدان �أو تلف الب�ضاعة امل�ؤمن عليها مما ي�ؤدى �إلى مطالبات للتعوي�ض عن اخل�سارة الكلية �أو اجلزئية .ان مدى اخل�سارة �أو ال�ضرر هو
العامل الرئي�سي الذي ي�ؤثر على م�ستوى املطالبات .مت �إجراء ترتيبات مع �شركات �إعادة الت�أمني من خالل �إتفاقيات ن�سبية وغري ن�سبية.
التأمين الطبي

ان الت�أمني الطبي �إلزامي يف اململكة العربية ال�سعودية  ،وتكون احلدود والتغطيات حمددة من قبل جمل�س ال�ضمان ال�صحي التعاوين .ان �إختيار تغطية املجموعات ،الت�سعري املنا�سب وفاعلية �إدارة
املطالبات هو �أ�سا�س ربحية االكتتاب يف هذا القطاع من الأعمال .ان الت�أمني ال�صحي يتم تغطيته من خالل اتفاقية �إعادة ت�أمني ن�سبية منف�صلة.
اخرى

يتم الإكتتاب لفئات متنوعة من الت�أمني على احلوادث مثل فقدان املال ،احلوادث ال�شخ�صية ،تعوي�ضات العمال ،تعوي�ضات ال�سفر للطرف الثالث ،والتعوي�ضات املهنية والت�أمني ال�شخ�صي ال�شامل
� .إن حجم اخل�سائر �أو الأ�ضرار هو من العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر يف م�ستوى املطالبات.
التركيز على مخاطر التأمين

تقوم ال�شركة عند تعريف �أي نوع من املخاطر وااللتزام به لعملية االكتتاب  ،باحلد من تركيز املخاطر  .ان التقليل من احلد املكاين مبوجب عقد الت�أمني البحري الن�سبي وبوجود م�ستوى ثالث
(الفائ�ض عن اخل�سارة ) حلماية الرتاكمات على �صايف احلجوزات الكافية للحفاظ على الرتكيز  .فيما يتعلق باحلوادث العامة  ،فان الرتكيز على املخاطر غري جوهري وتقوم االتفاقية املتعلقة
بالفائ�ض عن اخل�سارة بتحديد كفايته  .لي�س لدى ال�شركة اية مطالبات جوهرية يكون فيها مبلغ وتوقيت الدفع غري حمدد خالل �سنة واحدة من تاريخ القوائم املالية .
المخاطر المتعلقة بالمتطلبات النظامية ( مخاطر عدم االلتزام )

املخاطر املتعلقة باملتطلبات النظامية هي خماطر عدم التزام ال�شركة مع املتطلبات القانونية والنظامية يف اململكة العربية ال�سعودية .
�إن اطار االلتزام مع املتطلبات النظامية يتوافق مع مبادئ اعمال ال�شركة وااللتزامات ويقوم بتحديد معايري وممار�سات ال�شركة للتوافق مع املتطلبات النظامية  .انها من اولوياتنا بان تكون
عملياتنا مدارة بحر�ص ويتم تنفيذها مب�ستوى عال من االخالقيات وااللتزام بالقوانني .
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مخاطر اإلئتمان

متثل خماطر االئتمان عدم مقدرة طرف �أداة مالية ما على الوفاء بالتزاماته  ،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 املعاد �إ�صدارها .
فيما يلي ال�سيا�سات والإجراءات املطبقة 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 ائتمانية جيدة .وتكمن �سيا�سة ال�شركة ب�أن يخ�ضع كافة العمالء الذين يودون التعامل
معها عن طريق االئتمان للتحقق والدرا�سة من الناحية الإئتمانية� .إ�ضافة �إلى ذلك  ،تتم مراقبة املبالغ املطلوبة 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 .
 تدار املحفظة اال�ستثمارية لل�شركة من قبل جلنة اال�ستثمار وذلك طبق ًا لل�سيا�سة الإ�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 .

يعر�ض اجلدول �أدناه احلد الأق�صى للتعر�ض ملخاطر االئتمان لعنا�صر قائمة املركز املايل املعاد �إ�صدارها :
2011
عمليات الت�أمني

2010
عمليات امل�ساهمني

عمليات الت�أمني

(بالريـاالت ال�سعودية)
نقد وما يف حكمه

44.007.199
-

ودائع لأجل

عمليات امل�ساهمني

(بالريـاالت ال�سعودية)

24.455.671
118.205.017

39.269.809
-

27.413.104
130.007.078

ا�ستثمار

2.473.079

-

2.423.079

-

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

111.649.204

-

77.553.283

-

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

90.373.628

-

39.153.628

-

مطلوب من جهات ذات عالقة

25.504.866

-

16.374.738

-

موجودات اخرى

423.337

69.398

274.431.313

142.730.086

174.774.537

140.945
157.561.127

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف ان تواجه ال�شركة �صعوبة يف توفري االموال الكافية ملقابلة التزاماتها املالية عند ا�ستحقاقها .يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة ب�شكل منتظم  ،وتقوم الإدارة بالت�أكد من توفر
ال�سيولة الكافية ملواجهة �أية التزامات عند ن�شوئها .ي�ستثمر جزء كبري من �أموال ال�شركة يف ودائع لأجل لدى بنوك حملية.
تواريخ اإلستحقاق

يعك�س اجلدول �أدناه تواريخ ا�ستحقاق املطلوبات واملوجودات املالية اخلا�صة بال�شركة وذلك على ا�سا�س االلتزامات التعاقدية غري املخ�صومة املتوقعة املتبقية :
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2011
املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

لغاية �سنة واحدة

�أكرث من �سنة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
44.007.199

-

44.007.199

-

2.473.079

2.473.079

نقد وما يف حكمه

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

111.649.204

-

111.649.204

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

90.373.628

-

90.373.628

املطلوب من جهات ذات عالقة

25.504.866

-

25.504.866

موجودات �أخرى

423.337

-

423.337

ا�ستثمار

271.958.234

2.473.079

274.431.313

املوجودات املالية للم�ساهمني
نقد وما يف حكمه

24.455.671

-

24.455.671

ودائع لأجل

118.205.017

-

118.205.017

موجودات اخرى

69.398

-

69.398

142.730.086

-

142.730.086

414.688.320

2.473.079

417.161.399

�إجمايل املوجودات املالية

2010
املوجودات املالية لعمليات الت�أمني

لغاية �سنة واحدة

�أكرث من �سنة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
نقد وما يف حكمه
ا�ستثمار

39.269.809

-

39.269.809

-

2.423.079

2.423.079

�أق�ساط و�أر�صدة ت�أمني مدينة

77.553.283

-

77.553.283

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

39.153.628

-

39.153.628

املطلوب من جهات ذات عالقة

16.374.738

-

16.374.738

172.351.458

2.423.079

174.774.537

املوجودات املالية للم�ساهمني
نقد وما يف حكمه

27.413.104

-

27.413.104

ودائع لأجل

130.007.078

-

130.007.078

موجودات اخرى

140.945

-

140.945

157.561.127

-

157.561.127

329.912.585

2.423.079

332.335.664

�إجمايل املوجودات املالية
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2011
املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

لغاية �سنة واحدة

�أكرث من �سنة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
ذمم دائنة

11.035.157

-

11.035.157

ار�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

31.839.236

-

31.839.236

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

19.817.424

-

19.817.424

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

151.176.419

-

151.176.419

213.868.236

-

213.868.236

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

�إجمايل املطلوبات املالية

1.500.148

-

1.500.148

1.500.148

-

1.500.148

215.368.384

-

215.368.384

2010
املطلوبات املالية لعمليات الت�أمني

لغاية �سنة واحدة

�أكرث من �سنة

املجموع

(بالريـاالت ال�سعودية)
ذمم دائنة

8.920.031

-

8.920.031

ار�صدة معيدي الت�أمني الدائنة

9.665.622

-

9.665.622

م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

12.942.456

-

12.942.456

�إجمايل املطالبات حتت الت�سوية

97.700.583

-

97.700.583

129.228.692

-

129.228.692

املطلوبات املالية للم�ساهمني
م�صاريف م�ستحقة ومطلوبات �أخرى

�إجمايل املطلوبات املالية

530.100

-

530.100

530.100

-

530.100

129.758.792

-

129.758.792

هيكل السيولة

ال توجد �أي مطلوبات مالية بتاريخ قائمة املركز املايل املعاد ا�صدارها مبنية على �أ�سا�س التدفقات النقدية املخ�صومة وهي كلها م�ستحقة ال�سداد وفق الأ�س�س املذكورة �أعاله .
مخاطر العمالت االجنبية

متثل خماطر العمالت املخاطر الناجتة عن تذبذب قيمة �أداة مالية نتيجة للتغريات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي  .ان جميع موجودات ومطلوبات ال�شركة مقومة ا�سا� ًسا بالريـال ال�سعودي وكذلك
ف�إن املعامالت الرئي�سية لل�شركة تتم بالريـال ال�سعودي  .تعتقد الإدارة بوجود خماطر متدنية لوقوع خ�سائر هامة ب�سبب التقلبات يف �أ�سعار ال�صرف الأجنبي.
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مخاطر أسعار العموالت

تن�ش�أ خماطر �أ�سعار العموالت عن تذبذب يف القيمة �أو التدفقات النقدية امل�ستقبلية لأداة مالية ما نتيجة التغريات يف �أ�سعار العموالت ال�سائدة يف ال�سوق  .تع ّر�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 عمولة القيمة العادلة .
تتعر�ض ال�شركة ملخاطر �أ�سعار العموالت ب�ش�أن بع�ض الودائع لأجل  .تقوم ال�شركة باحلد من خماطر �أ�سعار العموالت وذلك مبراقبة التغريات يف �أ�سعار العموالت بالعمالت امل�سجلة بها
الإ�ستثمارات.
يعك�س اجلدول �أدناه �أثر خماطر �أ�سعار العموالت على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شاملة للتغريات املحتملة املعقولة يف �أ�سعار العموالت مع تثبيت كافة املتغريات االخرى .
ميثل الأثر على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل �أثر التغريات املفرت�ضة يف �أ�سعار العموالت على دخل ال�شركة لل�سنة وذلك على �أ�سا�س املوجودات واملطلوبات املالية بعمولة عائمة واملحتفظ بها كما
يف  31دي�سمرب :
التغري يف نقاط الأ�سا�س

الأثر على الدخل ال�شامل لل�سنة  /للفرتة
(بـالريــاالت ال�سعودية)

2011

10 +

785

2011

10

()785

2010

10 +

911

2010

10

()911

مخاطر أسعار السوق

ان 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 ت�ؤثر على الأدوات املالية امل�شابهة لها املتداولة بال�سوق.
متتك ال�شركة ح�ص�ص يف ادوات مالية غري متداولة م�سجلة بالتكلفة �أو �سعر م�ؤ�شر البيع .يتم �إظهار �أثر التغريات يف قيمة احل�صة اململوكة فقط يف حالة بيع الأداة �أو �إنحفا�ض قيمتها وهذا
�سينعك�س على قائمة دخل امل�ساهمني ال�شامل املعاد ا�صدارها .
إدارة رأس المال

يتم حتديد وتنظيم متطلبات ر�أ�س املال من قبل م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وذلك ل�ضمان هوام�ش مالية كافية  .كما و�ضعت ال�شركة �أهدافا �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  ،قد تقوم ال�شركة بتعديل مقدار توزيعات الأرباح املدفوعة للم�ساهمني
�أو �إ�صدار �أ�سهم .يعتقد جمل�س الإدارة ب�أن ال�شركة قد �إلتـ ــزمت بالكـ ـ ـ ــامل مبتطلبـ ـ ـ ـ ـ ــات ر�أ�س املـ ـ ـ ــال املطلوبة من جهات خارجية خالل ال�سنة  /الفرتة التي تغطيها القوائم املالية املعرو�ضة .
 -33اعتماد القوائم المالية المعاد اصدارها
اعتمدت القوائم املالية املعاد ا�صدارها من قبل جمل�س الإدارة بتاريخ � 11أبريل  2012املوافق  19جمادى الأولى 1433هـ  .الحقا يف  17ابريل  ( 2012املوافق  25جمادى االول  ،) 1433وافق
امل�ساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية على حتويل املحفظة .
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